البيانات الكبيرة والتقنيات الثورية بإمكانها أن تلعب دوراً كبيراً في تغيير قواعد تدريب الموظفين في المملكة
مديرة التدريب لدى شركة "إس إيه بي" تدعو إلى التركيز بشكل أكبر على تدريب الموظفين وقياس نتائج األعمال
10مارس  2014جدة ،المملكة العربية السعودية
شجعت اليوم مديرة التدريب لدى أكبر شركة برمجيات على مستوى العالم الشركات في المملكة العربية السعودية على اعتماد البيانات الكبيرة والتقنيات الثورية من أجل رفع
وتعزيز قدرات الموظفين وتعزيز الربحية .
وتطرقت جيني ديربورن إلى هذا الموضوع في كلمتها التي ألقتها خال ل فعاليات ممنتدى ومعر الشر اوأوسط وشمال أفريقيا للتدريبم الحد اوأبرز على مستوى المنطقة
في مجال التدريب والتنمية المهنية والذي عقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية حي نوهت إلى مدى حاجة الشركات إلعادة التعريف بمفهوم التدريب في مكان العمل
الذي يتواف بشكل كامل مع أهداف الشركات بالحصول على تأثير إيجابي تفاعلي .

وأوضحت جيني هذه النقطة بالقول :ميمكن للبيانات الكبيرة والتقنيات الثورية أن تغير قواعد تدريب وتعليم الموظفين في شركات المملكة العربية السعودية ".
وأضافت قائلة :مهناك حاجة دائمة للتغيير والمضي قدما ً لذا تحتاج منظومة التعليم المهني لالهتمام بشكل أكبر بنتائج الشركات وبدرجة أقل بمقاييس التدريب التقليدية مثل عدد
الموظفين المتدربين إذ تعمل الشركات الذكية حول العالم على إعادة صياغة مفهوم التعليم المهني في مكان العمل في محاولة لجعل برامجها مناسبة وذات فعالية أكبر وهذا
اوأمر يستلزم الخروج بثقافة جديدة تشجع على إت باع مفهوم التعليم المستمر والتطوير المبتكر للمدراء والقادة على كافة مستويات المؤسسات ".

وأضافت :ملم يعد هناك أي عذر لعدم ربط التعليم بالمقاييس المؤثرة على الشركات بعد اآلن بفضل وجود البيانات الكبيرة والتحليالت التنبؤية ".
وختمت حديثها بالقول :مباإلمكان تقييم مدى نجاح عملية التعليم المهني من خالل دورات المبيعات ومعدل الفوز بالصفقات والزمن الالزم لالستجابة للخدمة ومستوى رضا
العمالء وجودة المنتجات وغيرها من المقاييس التجارية فضالً عن حجم مشاركة الموظفين ومعدل اإلنتاجية .فعلى سبيل المثال عندما قمنا بإعادة تصميم وصياغة مفهوم
التعليم المهني في مكان العمل ضمن شركة ممإس إيه بيم انخف معدل استنزاف الموظف بنسبة  80بالمائة وهو ما شكل نصرا ً كبيراً لشركتنا ".

وانطالقا ً من كونها الرئيس التنفيذي للتدريب لدى شركة مإس إيه بيم تقود ديربورن فري عمل يشهد له دوليا ً وهو حائز على العديد من الجوائز العالمية والذي تم تكريمه
بوصفه صاحب مأفضل أداء لقسم شركة متدرب في العالمم من قبل مجلة  "eLearning Magazine".كما أنها مسؤولة عن تنمية قدرات ومهارات أكثر من 67,000
موظف يعملون لدى شركة مإس إيه بيم باإلضافة إلى أنها تعمل على تصميم وتنظيم وطرح أنشطة تدريبية وتعليمية مهنية شاملة من أجل تمكين تأثير الشركات بشكل قابل
للقياس .
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