ﺷﺮوﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای

ﻟﯿﻨﺪا؛ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻏﻨﯽ و ﮔﺴﺘﺮده  Lynda.comﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻣﻮزشﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت و ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮدم در ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ  LinkedInادﻏﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻋﻀﻮ و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺷﻐﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﮐﺎر روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻤﮏ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﻓﻪای آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﮔﺮ در
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻔﯿﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد Lynda .ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺗﺠﺎرت ،ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎل  1995ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﺪا وﯾﻨﻤﻦ و ﺑﺮوس ﻫﯿﻮن راهاﻧﺪازی ﺷﺪ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺮﯾﺪ  Lynda.comﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﻪ ارزش  1.5ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 52 .درﺻﺪ
ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و  48درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﻨﺪا ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎﯾﺖ  Lyndaﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3500درس آﻣﻮزﺷﯽ و  6300ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪوﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  Video2Brainﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮاﺣﯽ وب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،در ازای
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﺣﻖاﺷﺘﺮاک در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ژاﭘﻨﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،
آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دروس ،ﻟﯿﻨﺪا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  lyndaEnterprise، LyndaProو  LyndaCampus، LyndaLubraryو LyndaKiosk
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻒ وﯾﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﻟﯿﻨﺪا ﻫﺮ دو در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ «.ﻟﯿﻨﺪا وﯾﻨﻤﻦ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻟﯿﻨﺪا درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﻦ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ  20ﺳﺎﻟﻪ
 Lynda.comﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻬﺘﺮ از  LinkedInو  Lyndaﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ« .
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری آﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺧﺮﯾﺪ  Lyndaﺗﻮﺳﻂ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮد.
ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ درﺑﺎره ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻟﯿﻨﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر درﺑﺎره داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ درسﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم را در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﻐﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد« .

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی روی ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
*@ linkedin.comﮐﻪ از ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،ارﺳﺎل ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺣﺴﺎبﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﻠﻮﮐﻪ ﮐﺮدن از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ
ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
آﻣﻮزش ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺧﺎص دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ “ ”the economic graphﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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