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ــري بهــا  ــه لالستشــارات والتعليــم تحتــوي علــى عــدة مقــاالت متنوعــة نحــاول أن ُنث ــة تصــدر عــن بّك ــة مهني مجل

ــراء  ــه إلث ــادرات بّك ــي أجمــع. وهــي إحــدى مب ــم العرب ــة الســعودية والعال المجتمــع المهنــي فــي المملكــة العربي

المحتــوى العربــي المهنــي.

فــي كل شــهر ســنتحدث فــي مواضيــع مختلفــة لمجــال محــدد مثــل إدارة المشــاريع وإدارة المــوارد البشــرية 

وإدارة الجــودة وغيرهــا. ونهــدف فــي هــذه المجلــة إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تلــك المجــاالت والفــرص الكثيــرة 

التــي ُيمكــن أن يحظــى بهــا األشــخاص ذوي الخبــرة والكفــاءة والشــهادات المعتمــدة فيهــا، كمــا تهــدف لجمــع 

المعلومــات فــي مــكان واحــد لتســهيل الوصــول إليهــا والرجــوع لهــا فــي أي وقــت.

المجلة 
الشهرية
من بكه!
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تعرف كيف تحول بيئة عملك
إلى بيئـة عمل ملهمة

في المتوســـط   ، يقضي الشـــخص ثلث حياته في العمل ما جعل المؤسســـات والشـــركات تهتم بإنشـــاء مســـاحات عمل ليســـت ملهمة 

فحســـب بـــل مريحـــة بنفـــس القدر لألشـــخاص الذين يعملـــون فيها. تفهـــم المنظمـــات األكثر نجاًحـــا اليوم هـــذا االرتباط بيـــن وجود قوة 

عاملـــة منتجـــة وبيئـــة عمـــل رائعـــة. فكـــر فـــي Google أو أي مـــن أفضـــل شـــركات التكنولوجيا القائمـــة اليـــوم. فعندما تقوم مؤسســـة 

بإضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى رفاهيـــة موظفيها، فـــإن هذا يترجم إلـــى مكان عمـــل أكثر ســـعادة وإنتاجية.

هنـــاك أمـــران يجـــب مراعاتهمـــا عند بنـــاء بيئة عمـــل ملهمة، المســـاحة المادية وتحســـين ظـــروف عمل األشـــخاص الذين يعملـــون فيها. 

يمكـــن أن تتضمـــن التحســـينات الماديـــة إنشـــاء مســـاحة عمل “أكثـــر انفتاًحا” مثـــل بناء صـــاالت رياضية، أو غـــرف راحة، أو أماكن يســـتطيع 

فيهـــا الموظفون ببســـاطة إزالـــة بعض الضغـــوط أو تحريرها.

يمكن أن يتضمن إنشاء بيئة عمل ملهمة أيًضا تحسين العالقة بين اإلدارة والموظفين، باإلضافة إلى تنفيذ البرامج التي 
تعزز التوازن بين “العمل –الحياة” وتحفيز الموظفين لألداء الجيد.

نصائح حول كيفية الحفاظ
على موظفيك متفاعلين ومحفزين

ــذا  ــد يبـــدو هـ ــر. قـ ــكان عمـــل مثمـ ــو مـ ــعيد هـ ــل السـ ــكان العمـ مـ

بســـيًطا بدرجـــة كافيـــة، لكـــن وفًقـــا لدراســـة أجرتهـــا مؤسســـة 

المتحـــدة  الواليـــات  مـــن موظفـــي  فقـــط  فـــإن 32٪   ،Gallup

“مشـــاركين” فـــي وظائفهـــم. تبيـــن هـــذه األرقـــام أن ثلـــث القـــوى 

العاملـــة فقـــط أظهـــر التزاًمـــا أو حماًســـا للمهمـــة التـــي كانـــوا 

يقومـــون بهـــا.

األمـــر األكثـــر إثـــارة للقلـــق هـــو أن مـــا يقـــرب مـــن نصـــف، أو 50.8% 

كانـــوا “غيـــر مشـــاركين”، وهـــم الموظفيـــن الذيـــن كانـــوا يفعلـــون 

مـــا يكفـــي إلنجـــاز المهمـــة وانتظـــار الســـاعة لتصـــل إلـــى 5 مســـاًء، 

أو الموظفـــون الذيـــن كانـــوا يبذلـــون الحـــد األدنـــى مـــن الجهـــد 

المطلـــوب للوصـــول إلـــى الراتـــب التالـــي.

هنـــاك %17.2 تـــم فصلهـــم حرفيـــًا، هـــؤالء العمـــال هـــم األســـوأ. 

إمـــا أنهـــم ال يعملـــون فعلًيـــا فـــي المكتـــب أو يتظاهـــرون بأنهـــم 

لهـــم  الذيـــن تدفـــع  العمـــال  الكثيـــر مـــن  يعملـــون. اآلن هنـــاك 

الراتـــب الشـــهري وفـــي نفـــس الوقـــت عاطليـــن أو ال يعملـــون 

بالشـــكل المطلـــوب.
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إنشاء عالقات عمل أفضل

تشجيع التطور الفردي

منــح الموظفين ذوي األداء 
العالــي بعض االســتقاللية

برنامج تقدير الموظفين

فتح قنوات االتصال

برنامج مكافآت الموظفين

تحقيـــق االنســـجام فـــي مـــكان العمل مـــن خـــالل مســـاعدة الموظفين 

علـــى إنشـــاء عالقـــات عمـــل أفضـــل. يـــؤدي الفريـــق أداًء أفضـــل عندمـــا 

يكـــون قادرًا علـــى العمل دون التعامـــل مع القضايا الشـــخصية. وتنظيم 

أنشـــطة بناء الفريق لمســـاعدتهم على تعزيز الصداقـــة داخل وخارج بيئة 

العمـــل باإلضافـــة إلـــى تركهـــم يقضون بعـــض الوقـــت مًعا خـــارج حدود 

العمـــل لبنـــاء عالقات شـــخصية أقوى.

ُيعتبـــر إلهـــام الموظفيـــن واحـــدًا مـــن أكبـــر التحديـــات في مـــكان العمل، 

وفـــي حين أن إنشـــاء برنامـــج لمكافـــأة الموظفين واحدة من األســـاليب 

التـــي يمكـــن اتباعهـــا في مـــكان العمل لتحفيـــز الموظفيـــن، إال أن هناك 

طريقـــة أخـــرى أيضـــًا وهـــي منـــح الموظفيـــن درجـــة مـــن االســـتقاللية; 

اســـتقاللية اتخـــاذ القـــرار مثـــاُل. هـــذا يـــدل علـــى الثقـــة المتبادلـــة أي أن 

اإلدارة واثقـــة بقـــدرات موظفيهـــا، وإبداعهـــم، وقدرتهـــم علـــى إنهـــاء 

المهـــام الموكلـــة إليهم.

يجـــب أن يكـــون لـــدى كل موظـــف محـــرك داخلـــي لتحســـين أنفســـهم 

بشـــكل مســـتمر. التحســـينات الماديـــة فـــي مـــكان العمـــل وجعلـــه أكثـــر 

مالءمة للعمل ليســـت ســـوى جزء مـــن المعادلة. يجب علـــى الموظفين 

أيًضـــا مشـــاركة عبء تحســـين مكان العمـــل من خالل التطور الشـــخصي. 

عندمـــا يكـــون األشـــخاص محفزين يمكـــن أن يكونـــوا موظفيـــن منتجين 

قادريـــن علـــى التغلـــب على الملـــل والخمول فـــي مكان العمـــل. ويمكن 

تحقيـــق ذلـــك من خـــالل التعليـــم والتدريب المســـتمر، باإلضافـــة لوجود 

برنامـــج مســـار وظيفـــي يلهمهم أيًضا للتحســـين الشـــخصي.

إللهـــام موظفيـــك علـــى األداء األفضـــل، احتفـــل بإنجازاتهـــم مـــن خالل 

إنشـــاء برنامج تقديـــر الموظفين مثـــل تقديم مكافـــأة لموظفيك عندما 

يتجـــاوزون التوقعـــات أو ببســـاطة بســـبب خدمتهـــم الطويلـــة للشـــركة. 

مـــن خـــالل إضفاء الطابـــع المؤسســـي على هـــذا البرنامج، ســـيتم تحفيز 

موظفيك لتحســـين عملهم. هـــذا ألنهم يعرفـــون أن اإلدارة تقدر تقديرًا 

عاليـــًا لجهودهـــم، حيث يعتبر عامل مهم في المســـاعدة فـــي بناء الثقة 

بين الموظفيـــن واإلدارة.

يعتبـــر التواصـــل الجيـــد شـــريان الحيـــاة األكثـــر حيوية فـــي مـــكان العمل. 

حيـــث إنه يســـهل تدفق األفـــكار بين الموظفيـــن. هذا أمر بالـــغ األهمية 

بشـــكل خـــاص للفـــرق أو اإلدارات التـــي تحتاج إلـــى العمل كفريـــق واحد. 

كمـــا تعمـــل على ســـد الفجـــوة بين القـــوى العاملـــة واإلدارة، ممـــا يتيح 

للطرفيـــن الفرصـــة إلقامـــة عالقـــات أوثـــق. التواصل طريـــق ذو اتجاهين 

كمـــا تســـمح التغذيـــة الراجعـــة للجميع بـــأن يصبحوا مســـاهمين مهمين 

في الشـــركة.

يجـــب أال تكـــون مكافـــأة األداء الجيـــد من خـــالل جوائز التقديـــر. يجب أن 

يكـــون هذا مصحوًبـــا أيًضا بترويـــج أو مزايا مالية لجعلها مجزية شـــخصًيا. 

مـــن خـــالل القيـــام بذلـــك، يمكـــن للموظـــف إجـــراء اتصـــال إيجابـــي بيـــن 

المنظمـــة ونجاحـــه الشـــخصي. عندما يـــرى الموظف ثمار عمله الشـــاق، 

فإنـــه يزيد مـــن حافزه علـــى األداء بشـــكل أفضل.

5 // 24
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)8( وضع أهداف واقعية

إنشاء توازن أفضل بين العمل والحياة

التدريب والتطوير

يمكـــن أن يكون ســـبب اإلجهاد المرتبـــط بالعمل التوقعـــات أو المواعيد 

النهائيـــة غيـــر الواقعيـــة. يميـــل المديرون إلـــى دفع موظفيهـــم لتحقيق 

أهـــداف غيـــر واقعيـــة. امنـــح الموظفيـــن إحساًســـا باإلنجـــاز عـــن طريـــق 

منحهـــم أهداًفـــا معقولـــة. يمكنهـــم ذلـــك مـــن تجـــاوز التوقعـــات وأن 

يكافـــأوا علـــى بـــذل جهـــود إضافيـــة. اجعـــل األهـــداف قابلـــة للقيـــاس 

لتســـتطيع الحكم على أداء الموظف على أســـاس البيانـــات الموضوعية 

لة. بسهو

يســـاعد التدريـــب والتطويـــر الوظيفي على زيـــادة قيمة القـــوى العاملة 

فـــي المنظمـــة. ففـــي حين أن األمـــر يتطلب قـــدًرا صغيًرا من االســـتثمار 

فـــي التدريب، إال أنه ُيكســـب المنظمة قوى عاملة أكثـــر كفاءة ومهارة. 

كمـــا يمكـــن أن يكـــون لفوائد التدريـــب المســـتمر أيًضا تأثيـــر إيجابي على 

الموظفيـــن، فتعلـــم مهـــارات جديـــدة والقـــدرة علـــى اكتســـاب المعرفة 

يســـاعد في التخلـــص من الملل في مكان العمـــل. يمكن أن يكون قضاء 

ســـاعات قليلـــة خـــارج روتينهم اليومـــي بمثابة النســـمة التـــي يحتاجونها 

من الهـــواء النقي.

ال ينبغـــي أن تـــدور الحيـــاة أبـــًدا حـــول العمـــل، ولكن يجب أن يكـــون لدى الموظف أيًضـــا الدافع ألداء أفضـــل ما لديه في مـــكان العمل. وفر توازن حيـــاة عمل أفضل 

مـــن خالل دمج أنشـــطة االســـترخاء والمـــرح في مكان العمل أو تشـــجيعهم على قضاء وقـــت أكثر مع أصدقائهـــم وعائالتهم.

يمكـــن لـــإدارة تعزيـــز التـــوازن بيـــن العمل والحيـــاة بإضفاء الطابع الرســـمي على ذلـــك من خالل سياســـاتها وإجـــراءات عملها. ومـــن األمثلة الملموســـة هي تقديم 

جـــداول العمـــل المرنـــة، واألحداث العائليـــة التي ترعاها الشـــركة، واإلجـــازات المدفوعة األجـــر، وفرص العمل فـــي المنزل.

إن تقديـــم جـــداول عمـــل مرنـــة والســـماح للموظفين بقضـــاء المزيد من الوقت مـــع األصدقاء والعائلة يمنحهم اســـتراحة من ضغـــوط العمل اليوميـــة. إنه يعطيهم 

الوقـــت للتعافـــي والعـــودة بمزيـــد مـــن الحماس. يمّكن التوازن بيـــن العمل والحياة الموظفين من تحقيق شـــعور بالرضـــا في عملهم وحياتهم الشـــخصية. من خالل 

منحهـــم الفرصـــة لقضـــاء وقـــت ممتع مـــع أحبائهم، يمكـــن للموظفين الحصـــول على تقدير أفضل للمؤسســـة التـــي يعملون بها عندمـــا يتحقق التـــوازن بين العمل 

والحيـــاة، عندئـــذ يكون الموظفون أكثر ســـعادة وبالتالـــي أكثر إنتاجَا.
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خلق بيئة عمل أفضل

إضافة النباتات في مساحة العمل

اســتخدام اللــون لجلــب الحيــاة إلــى 
مســاحة العمــل

توفير أثاث مكتبي مريح

إضاءة طبيعية

تتمثـــل الخطـــوة التاليـــة فـــي إنشـــاء بيئة عمـــل ملهمة من 

خـــالل إجـــراء تغييـــرات فعليـــة فـــي مـــكان العمـــل. يمكـــن 

أن يشـــمل ذلـــك اســـتخدام المزيـــد مـــن المعـــدات ســـهلة 

أفضـــل  فـــي  ذلـــك  نـــرى  المريـــح.  واألثـــاث  االســـتخدام 

المؤسســـات والشـــركات اليـــوم، وهي عبارة عن مســـاحات 

مكتبيـــة مصممـــة لتوفيـــر الراحـــة للعامليـــن فيهـــا.

الداخليـــة  النباتـــات  إضافـــة  أن  الدراســـات  بعـــض  أظهـــرت 

إلـــى  يرجـــع أساســـًا  هـــذا  اإلنتاجيـــة.  إلـــى تحســـين  يـــؤدي 

انخفـــاض مســـتويات التوتـــر مقارنـــة بالعمل في بيئـــة خالية 

مـــن النباتات. النباتـــات الداخلية هي أيًضا مرشـــحات للهواء 

الطبيعـــي وتعمـــل على تحســـين جـــودة الهواء بشـــكل كبير 

في مســـاحة العمل. كما تســـاعد في التخلص من السموم 

المحمولـــة بالهواء والتي يمكن أن تســـبب مشـــاكل صحية.

يمكـــن أن يكـــون للـــون تأثيـــر نفســـي علـــى مزاج الشـــخص. 

حيـــث يرســـل إشـــارة الالوعـــي مباشـــرة إلـــى الدمـــاغ التـــي 

تســـبب اســـتجابة نفســـية. يمكـــن لبعـــض األلـــوان أن تحفـــز 

مشـــاعر معينـــة ويكـــون لهـــا تأثيـــر كبير فـــي مـــكان العمل. 

كمـــا يمكـــن أن يكون لهـــا تأثير كبيـــر على إنتاجيـــة الموظف 

وإبداعه. وتركيـــزه  وصحتـــه 

تبـــدأ الراحـــة في تزويـــد موظفيـــك بمكاتب مريحـــة للعمل. 

فهـــذا هـــو المـــكان الذي ســـيقضون فيـــه معظـــم يومهم 

فـــي العمـــل. أثـــاث مكتبـــي مريـــح يســـاعد علـــى تخفيـــف 

ضغـــط العمل اليومي، ويســـمح لهم بالتركيز بشـــكل أفضل 

علـــى عملهـــم دون الحاجـــة إلـــى القلـــق بشـــأن آالم الظهر.

 يجـــب توفير أثـــاث مكتبي مريح للموظفين يتجاوز مســـاحة 

عملهـــم الشـــخصية يشـــمل األثـــاث والمعـــدات التي يمكن 

اســـتخدامها لالســـترخاء أثنـــاء فتـــرات الراحـــة. كمـــا يجب أن 

يكون هناك كراســـي أو صاالت مناســـبة لكل عامل، ويجب 

للموظـــف  يســـمح  مناســـب  بشـــكل  المكاتـــب  تتباعـــد  أن 

بالتحـــرك بشـــكل مريح.

اســـتخدم الضـــوء الطبيعـــي إلضـــاءة مســـاحة العمـــل كلما 

كان ذلـــك ممكنًا. هذا ال يســـاعد فقط علـــى رفع معنويات 

تكاليـــف  لتوفيـــر  رائعـــة  وســـيلة  أيًضـــا  ولكـــن  الموظـــف 

الشـــمس  وأشـــعة  الطبيعـــي  الضـــوء  أن  ثبـــت  الكهربـــاء. 

علـــى وجـــه الخصـــوص تزيـــد اإلنتاجيـــة وتحســـن المـــزاج. إذا 

كنـــت تخطـــط إلضافـــة نوافـــذ، فابحث عـــن أفضـــل طريقة 

الســـتخدام الضـــوء الطبيعي مع منع ظهور األشـــعة فوق 

البنفســـجية الضـــارة.

وضـــع النافذة أمـــر بالغ األهمية أيًضا. تحقـــق مما إذا كانت 

هنـــاك أشـــجار قريبة تحتاج إلـــى تقليم أو وجـــود نافذة في 

موقع يمنع دخول أشـــعة الشمس بســـبب المباني القريبة. 

يجـــب أن يكـــون موقـــع النوافـــذ مناســـب نســـبًيا للســـماح 

بدخـــول أشـــعة الشـــمس القصوى خالل بقيـــة اليوم.
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تقليل الضوضاءتخصيص مساحات شخصية

الحفــاظ علــى بيئــة عمــل نظيفة 
ومنظمة

لمســاحة  مثاليــة  حــرارة  درجــة 
العمــل

يســـاعد تخصيـــص مســـاحات شـــخصية صغيـــرة عـــن طريـــق 

الســـماح للصـــور العائلية أو األمور الشـــخصية في جلب جزء 

صغيـــر من المنزل إلـــى المكتب. يمكن لهذا أن يســـاعد في 

تخفيـــف ضغط العمـــل من خالل تذكير الموظفين بأســـباب 

عملهـــم أو تقديـــم بعـــض الذكريـــات الســـعيدة لهـــم. كمـــا 

يوضـــح أن اإلدارة تولـــي أهميـــة كبيـــرة لرفاهيـــة موظفيها. 

تعمل مســـاحة العمل المخصصة على كســـر الرتابة والملل 

في مـــكان العمل.

عندمـــا يتعلـــق األمـــر بدرجة الحـــرارة، فال يوجـــد علم دقيق 

لتحديـــد أي درجة حـــرارة أفضل بالنســـبة للجميع. يريد بعض 

الموظفيـــن أن يكـــون الجو حـــاًرا، بينما يريد آخـــرون انخفاض 

درجـــة الحـــرارة. أفضل حل وســـط هو إيجاد أرضية مشـــتركة 

بيـــن الموظفيـــن تجعـــل معظمهـــم يشـــعرون بالراحـــة على 

األقل.

الحـــل هو االبتعاد عـــن درجات البرودة أو الحرارة الشـــديدة. 

بينمـــا يمكـــن إدارة درجـــات الحـــرارة التـــي تقـــل عـــن الضبط 

المثالـــي للغرفـــة مـــن خالل ارتداء الســـترات، يجـــب التعامل 

مـــع درجـــات حرارة الغرفة شـــديدة الحرارة باســـتخدام نظام 

تكييف هـــواء فعال.

تتمثـــل إحـــدى مشـــكالت مســـاحات العمـــل المفتوحة في 

مســـتوى الضوضـــاء الناتجـــة فـــي مســـاحة العمـــل. بـــدون 

جـــدران لمنـــع الضوضاء مـــن االنتشـــار، يتردد الصـــوت بحرية 

فـــي جميـــع أنحاء الغرفة. هذا يمكن أن يكـــون مزعجًا للغاية 

وخاصـــة بالنســـبة للموظفيـــن الذيـــن يفضلـــون بيئـــة عمـــٍل 

هادئة. 

الضوضـــاء  مـــن  للتقليـــل  أدوات  اســـتخدم وتوفيـــر  يمكـــن 

مثل ســـماعات الـــرأس إذا أمكن ذلـــك. يمكنـــك أيًضا تنفيذ 

سياســـات لمـــكان العمـــل مـــن أجـــل التقليل مـــن الضوضاء. 

للمناقشـــات واالجتماعات، ينصح بإنشـــاء غـــرف خاصة لهذا 

الغـــرض. يمكنك أيًضا تعيين أماكن خاصة لألشـــخاص الذين 

يحتاجـــون إلى مســـاحة عمـــل هادئة.

النظافـــة والتنظيـــم أقصـــى درجـــات االحترافيـــة.  تعكـــس 

هـــي مســـاحة عمـــل  النظيفـــة  العمـــل  أن مســـاحة  حيـــث 

صحية. تشـــكل الجراثيـــم تهديًدا مســـتمًرا ليس فقط لصحة 

الموظـــف بـــل وأيًضـــا لصحـــة شـــركتك. يمكـــن أن تســـاعد 

اإلدارة فـــي تقليـــل هـــذا التهديد عـــن طريق توفيـــر مناديل 

مطهـــرة للوحـــات المفاتيـــح أو المكاتـــب.

تعمل مســـاحة العمل جيـــدة التنظيم علـــى تقليل المخاطر 

والحـــوادث فـــي مـــكان العمـــل. يجـــب أن تكـــون الممـــرات 

يكـــون  أن  يجـــب  الفوضـــى.  مـــن  والســـاللم خاصـــة خاليـــة 

هنـــاك أيًضـــا غرفـــة تخزيـــن مخصصـــة للمعـــدات واللـــوازم 

غيـــر المســـتخدمة. كما أن الحفـــاظ على األروقـــة والمخارج 

واضحـــة أمـــر بالـــغ األهميـــة خاصـــة في حـــاالت الطـــوارئ.
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عزز عملك التجاري من خالل هذه النصائح 
واالستراتيجيات التسويقية الفعالة!

يعتمـــد نجـــاح أي عمـــل تجاري على اســـتراتيجيات التســـويق المتبعـــة. عالوة على ذلـــك، في جوهر أي اســـتراتيجية تســـويق هناك فريق 

إلدارة التســـويق ينظـــم جميع أنشـــطة التســـويق. يشـــارك مدير التســـويق في تخطيـــط وتنفيذ البرامج التي تشـــمل العالمـــات التجارية، 

وتطويـــر المنتجـــات، والترويج، وعالقـــة العمالء الموجهـــة نحو تحقيق أهـــداف المنظمة.

إدارة التســـويق أمـــر ال بـــد منـــه للشـــركات التـــي تخطط للتنافـــس أو الحفاظ على ميزتها التنافســـية. يســـتخدم التســـويق لزيـــادة الوعي 

بالمنتجات والخدمات الحالية أو الترويج لمنتجات جديدة. يمكن أن تســـاعد اســـتراتيجية التســـويق المدروســـة في زيادة الوعي بالعالمة 

التجاريـــة وجلـــب عمالء جدد إلى الشـــركة.

تمنحـــك إدارة التســـويق نظـــرة ثاقبـــة علـــى مـــا يحتاجـــه الســـوق، ومن ثـــم تحســـين منتجاتـــك وخدماتك. تســـاعدك األنشـــطة اإلعالنية 

والترويجيـــة علـــى الوصـــول إلـــى عمـــالء جدد وتوســـيع قاعدة الســـوق. كما يمكـــن أن توفر علـــى عملك التجـــاري النفقات غيـــر الضرورية 

ويســـمح لـــك بتركيز مـــواردك على األنشـــطة التي تزيـــد عمليـــات التحويل.

ما أهمية إدارة التسويق
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يتمتـــع مديـــرو التســـويق بواحـــدة مـــن أعلـــى الرواتـــب فـــي مســـتويات اإلدارة الوســـطى. فهي علـــى أي حال مســـؤولة عـــن واحدة من 

العمليـــات األكثـــر أهميـــة في األعمـــال التجارية وهي بيع منتجاتهـــا وخدماتها. ومع ذلك، فمـــن المؤكد أن هذا الموقـــع الوظيفي ليس 

للجميـــع، فاألمـــر يتطلـــب شـــخًصا معيًنـــا يتمتـــع بالكفـــاءة الكافية ومهارات الســـوق مـــن أجل إنجـــاز عمله كمدير للتســـويق علـــى النحو 

األمثـــل. إذا كنـــت تخطـــط لبدء مهنـــة في إدارة التســـويق، فإليـــك المهارات األساســـية التي يجـــب توفرها:

مهارات إدارة التسويق
المهارات األساسية

مهارة البيع

عقلية العميل األولى

األمـــر كلـــه يتعلـــق بالبيع، ســـواء كان بيع األفـــكار أو المنتجـــات أو الخدمـــات. يجب أن يتوفر لـــدى مدير التســـويق مهارات 

مبيعـــات أساســـية لفهـــم مـــا يتطلبه األمـــر لجعل العميل يشـــتري منتًجا. هذا ضروري بال شـــك، ولكن يجـــب أن يكون مدير 

التســـويق قـــادرًا علـــى إلقـــاء نظـــرة علـــى الصـــورة األكبر أيضـــا، وذلك بـــأن يكون قـــادًرا علـــى إنشـــاء اســـتراتيجية المبيعات 

التـــي يمكـــن تنفيذهـــا في جميـــع األعمال التجارية.تعتبـــر القدرة على التعـــاون وتقديم التوجيـــه لفريق المبيعـــات أمًرا بالغ 

األهميـــة. لتحقيـــق النجـــاح، يجـــب أن يكـــون مدير التســـويق قادًرا علـــى العمل مع الفريـــق، حيث يمكنك ذلك من تحســـين 

مهاراتـــك فـــي البيـــع بشـــكل مســـتمر. كمـــا يمكنك تبـــادل األفـــكار واكتســـاب رؤى قيمة من خـــالل التفاعل المســـتمر مع 

فريقـــك وعمالئـــك. كمـــا وتعتبر طريقة صحيحـــة إلقامة عالقات شـــخصية ومهنية أفضل مع فريـــق المبيعات الخاص بك.

الهـــدف مـــن أي اســـتراتيجية تســـويقية هو تحســـين أرقام المبيعـــات، وال يمكن تحقيـــق ذلك إال من خـــالل فهم عمالئك. 

يمكننـــا معرفـــة عقليـــة العميل األولى عند تخيل أنفســـنا مكان العميل. اطرح على نفســـك أســـئلة مهمة مثـــل ما تتوقعه 

فـــي المنتـــج ومـــا الـــذي يجعله أفضـــل مقارنـــًة بالمنتجـــات األخرى في الســـوق. يجـــب مراعاة تحديد “الســـعر” بعـــد النظر 

فـــي كيفيـــة تقييـــم العميل لمنتجـــك. العمالء على اســـتعداد لدفع أعلـــى مقابل للمنتجـــات التي يرون أنهـــا قيمة أو ذات 

عالية. جودة 

1

2
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موقف معين حيال كل شيء

العب داخل الفريق

تحليالت األعمال التجارية

ال يمكـــن” أو “مســـتحيل” هـــي الكلمة األخيـــرة التي يجب أن يقولها مدير التســـويق. لتكون األفضل، يجـــب أن يكون لديك 

موقـــف حيـــال كل شـــيء. يجـــب أن يكون مديرو التســـويق قادرين على إنشـــاء حلـــول أو على األقل تقديم حل وســـط، كما 

يجـــب أن يكونـــوا قادريـــن علـــى توفير الحلـــول من خالل التوظيـــف إذا لزم األمر وتصعيـــد مخاوفهم إلـــى اإلدارة، باإلضافة 

إلـــى أن يكونـــوا قادريـــن على إجـــراء مبيعات فعليـــة لتحقيق أهداف المبيعـــات، وأداء عملهم والتأكد مـــن إنجاز المهمة.

كونـــك مديـــًرا ال يجعلـــك بعيـــًدا عـــن متنـــاول أي موظف-فالعكس صحيـــح. لكي تكـــون ناجًحا فـــي القمة، يجـــب أن تكون 

قـــادًرا علـــى العمـــل كجـــزء من الفريـــق وأن تشـــارك دائًمـــا فيما يقومـــون به. يعمـــل مدير التســـويق مع العمـــالء واإلدارة 

وممثلـــي المبيعـــات وحتـــى مطـــوري المنتجـــات. يجـــب أن يشـــاركوا في كل شـــيء فـــي العمـــل، باإلضافة إلـــى أن يكونوا 

قادريـــن على شـــرح مـــا يريده العميل لفريق تطوير المنتجـــات والعمل مع اإلدارة لفهم أهدافهـــم وغاياتهم. يجب أن يعلم 

مديـــر التســـويق أن النتائـــج الناجحة ليســـت ســـبًبا لإشـــباع الشـــخصي، وإنما هي شـــعور باإلنجاز للفريق والشـــركة.

ال نقلـــل مـــن أهميـــة تحليـــالت األعمـــال، حيـــث تعتمـــد اســـتراتيجيات التســـويق الحاليـــة بشـــكل أساســـي علـــى البيانـــات 

والتحليـــالت. توفـــر تحليـــالت األعمـــال رؤية دقيقـــة لكيفية تفكير العميل وأين يتجه الســـوق بشـــكل عام. يســـاعدك تعلم 

تحليـــل البيانـــات علـــى إنشـــاء اســـتراتيجيات تســـويق أفضل تســـتند إلى بيانـــات الســـوق الحالية.

3
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الشغف واإلخالص بالعمل

إدارة وتنظيم الفريق

العمل مع اإلدارة

يمكـــن لألشـــخاص الذيـــن يعشـــقون عملهم نقل عـــدوى اإلخالص فـــي العمل لغيرهـــم. لتكون قـــادًرا على العمـــل كمدير 

للتســـويق، يجـــب أن تكـــون قادًرا على إلهـــام فريقك ألداء أفضل ما لديهم. مدير التســـويق هو المســـؤول في النهاية عن 

نجـــاح أو فشـــل الفريـــق. إن مشـــاركة طاقتـــك مع الفريـــق وإلهامهم لتحقيـــق أفضل ما لديهـــم هو أفضـــل طريقة لضمان 

النجاح.

يعمـــل مديـــرو التســـويق مـــع فريق، ويجـــب أن يمتلكوا مهارات إدارية اســـتثنائية لضمـــان الكفاءة واإلنتاجيـــة. كما يجب أن 

يكونـــوا قادريـــن علـــى تحديـــد نقاط القوة لكل شـــخص وتعيين المهـــام وفقًا لذلـــك. إن مفتاح ذلك هـــو منحهم الوظائف 

التـــي يقومـــون بها بشـــكل أفضل لتســـهيل كل مهمـــة لكل عضو. أفضل اســـتراتيجيات التســـويق هي تلك االســـتراتيجيات 

البســـيطة والمســـتهدفة والدقيقة.يجـــب أن يكـــون لـــدى كل عضـــو فـــي فريـــق التســـويق فهم واضـــح لدورهـــم وما هو 

متوقـــع منهـــم. يجـــب أن تكـــون قـــادًرا على تســـهيل أو تنظيـــم كل مهمـــة، مع ضمـــان تنفيذ كل خطـــوة في اســـتراتيجية 

التســـويق. كل هـــذا لضمـــان أنك تســـهل األمر علـــى الجميع وتحقـــق جميع أهداف التســـويق.

يعتبـــر مديـــر التســـويق منصبـــًا كبيـــرًا، ويجـــب عليك تنســـيق أهدافك مـــع أهـــداف اإلدارة. كما يجـــب أن تكون قـــادًرا على 

العمـــل لصالـــح الطرفيـــن مـــن خـــالل تحقيق التـــوازن بيـــن مصلحـــة اإلدارة وتلبية توقعـــات العمـــالء. ســـتهتم اإلدارة دائًما 

بتحقيـــق أهـــداف المبيعـــات واألرباح. من ناحية أخـــرى فإن العمالء يهتمون باألســـعار والجودة، تلك األشـــياء التي غالبا ما 

تكـــون عكـــس بعضهـــا البعض. مفتـــاح نجاحك كمدير تســـويق هو تحقيـــق توازن بيـــن توقعـــات اإلدارة والعمالء.
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استراتيجيات التسويق 
الشائعة والفعالة

كعمـــل تجـــاري، هنـــاك فهم واضـــح ألهمية وجود اســـتراتيجية تســـويقية فعالة. ومـــع ذلك، فإن تنفيذ اســـتراتيجية 

التســـويق يســـتغرق وقًتـــا ومـــوارد ماليـــة. ال توجـــد إجابات محددة حـــول متى أو كم يجب أن تســـتثمر الشـــركة في 

اســـتراتيجية التســـويق. حيـــث تعتمد تكلفة اســـتراتيجية التســـويق على نوع االســـتراتيجية المســـتخدمة واحتياجات 

العمل.
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تـــم إنشـــاء وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي األصـــل كوســـيلة لتواصـــل األشـــخاص وبنـــاء العالقات الشـــخصية. ومـــع ذلك، ســـرعان ما 

تجـــاوزت وســـائل التواصـــل االجتماعـــي هدفها األصلي وأصبحت واحـــدة من أقوى أدوات التســـويق اليوم. حيث وجـــدت بعض من أنجح 

الشـــركات اليـــوم تحـــت تأثير وســـائل التواصل االجتماعـــي. بدًءا من متجر علـــى اإلنترنت على الفيســـبوك، أصبحت هذه بســـرعة من أنجح 

متاجـــر التجزئـــة علـــى اإلنترنت التـــي تلبي احتياجـــات ماليين المتابعيـــن في جميع أنحـــاء العالم.

إن االســـتعانة بمديـــر تواصـــل اجتماعي ســـتمكنك من االســـتفادة من هذه االســـتراتيجية بشـــكل أكبـــر. يمكنك أن تطلق عملك بســـرعة 

الضـــوء مـــن خـــالل تأســـيس وجود علـــى منصات وســـائل التواصل االجتماعـــي المختلفة. كمـــا يمكن أن يســـاعدك مدير وســـائل التواصل 

االجتماعـــي فـــي بنـــاء اتصاالتك، مما يســـاعدك في عرض عملك على ســـوق أوســـع.

اذكـــر واحـــدة مـــن أكثر الشـــركات نجاًحـــا أو أهمها، وســـتجدها بالتأكيد متاحة عبـــر اإلنترنت. “في عـــام 2021، من المتوقـــع أن يقوم أكثر 

مـــن 2.14 مليـــار شـــخص فـــي جميع أنحـــاء العالم بشـــراء الســـلع والخدمات عبـــر اإلنترنت، بدًءا مـــن 1.66 مليـــار من المشـــترين الرقميين 

العالمييـــن فـــي عـــام ″2016، وفًقـــا لدراســـة أعدتهـــا. Statista يعـــد تغييـــر ســـلوك العمالء وخاصـــة عند إحساســـهم بالراحة عند شـــراء 

الســـلع والخدمات مـــن منازلهـــم أمًرا صعًبـــا، ويصعـــب التنافس معه.

إنشـــاء موقـــع إلكترونـــي لعملـــك هـــو نصـــف الحل فقط. يجـــب أن تكـــون األولويـــة لظهور صفحتـــك على اإلنترنـــت في عمليـــات البحث 

عـــن العمـــالء. هـــذا يجعل موقعـــك اإللكتروني أكثر وضوًحـــا للعمالء، وخاصـــة للعمالء الجدد. ومع ذلـــك، فإن القول أســـهل من الفعل. 

فمـــع تنافـــس اآلالف من الشـــركات على المركز األول، يجب أن تكون الشـــركة قادرة على توظيف اســـتراتيجية فعالة لتحســـين محركات 

.)SEO( البحث 

يتحـــدث الموقـــع اإللكترونـــي المحترف بشـــكل كبيـــر عن أعمالك. حيث إنـــه يظهر االحترافية ويبنـــي الثقة بين عمالئـــك. يمكن أن يعطي 

العمـــالء والعمـــالء المحتمليـــن نظـــرة ثاقبة حول مؤسســـتك. مقارنـــة بالمتاجـــر التقليدية، يمكن فتح متجـــر إلكتروني على مدار الســـاعة 

وطـــوال أيـــام األســـبوع. كما أنها أرخص نســـبًيا وال تتطلب مـــوارد مالية كبيـــرة للمحافظة عليها.

االستراتيجية 1

االستراتيجية 2

تأثير وسائل التواصل االجتماعي

بناء وجود قوي على اإلنترنت
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مقارنـــة باســـتراتيجيتي التســـويق الســـابقتين، يمكـــن أن يكـــون اإلعـــالن على الوســـائط التقليديـــة أكثر تكلفـــة. ومع ذلك، حتـــى في هذا 

العالـــم الرقمـــي، ال ينبغـــي التقليـــل مـــن أهمية الوســـائط التقليدية )الراديـــو والتلفزيون والوســـائط المطبوعة(. على أي حـــال، قد يكون 

مـــن األفضـــل ترك هذه االســـتراتيجية التســـويقية للشـــركات والمؤسســـات الكبيرة التـــي لديها مـــوارد مالية كخطـــة إضافية بديلة.

يمكـــن أن يكـــون للوســـائط التقليديـــة، مثل التلفزيـــون الوطني تأثير إيجابي على جهودك التســـويقية. على ســـبيل المثـــال، يمكن إلعالن 

تلفزيونـــي فـــي وضـــع جيـــد خالل فترة زمنية محـــددة أن يعرض أعمالـــك على الفور لماليين األشـــخاص. ومع ذلك، هذا بالتأكيد ســـيكون 

مكلـــف. يمكـــن أن تصـــل تكاليـــف اإلعـــالن إلـــى آالف أو حتـــى ماليين الـــدوالرات. مـــن ناحية أخرى فـــإن أجهـــزة الراديو يمكـــن أن تمنحك 

نفس المزايـــا بتكلفة أقل.

تشـــتمل شـــبكة التواصـــل علـــى تبـــادل األفـــكار أو المعلومـــات بيـــن األشـــخاص ذوي االهتمامات المتشـــابهة. يحـــدث ذلك عـــادًة خالل 

األحداث أو الفعاليات أو في بيئة اجتماعية غير رســـمية. كاســـتراتيجية تســـويقية، يســـتخدم الناس شـــبكات التواصل لتوســـيع عالقاتهم 

المهنيـــة مـــن أجل زيادة الوعـــي بمنتجاتهـــم وخدماتهم.

يمكـــن بـــدء التواصـــل مـــن قبـــل أشـــخاص لديهم خلفيـــة مشـــتركة. يمكن لألشـــخاص في نفـــس المجـــال أو االنتمـــاء المهني بـــدء جهود 

التواصـــل الخاصـــة بهـــم من خالل حضـــور األحداث أو المعـــارض التجارية. تعمل شـــبكات التواصل علـــى إبقاء المســـوقين محّدثين بأحدث 

األخبـــار فـــي المجـــال وتســـاعدهم علـــى تطوير عالقـــات هادفة يمكـــن أن تعزز عالقـــات العمل في المســـتقبل.

المؤثـــرون هـــم خبـــراء محترمـــون فـــي مجالهم. مـــن خالل االســـتعانة بخدمـــات المؤثر، يمكنـــك تعزيز رؤيتك بســـرعة. المفتاح هـــو العثور 

علـــى المؤثـــر المناســـب الـــذي يمثـــل منتجـــك أو خدمتـــك بأفضل شـــكل. الشـــهرة ليســـت المقيـــاس الوحيد للمؤثـــر. ابحث عن المرشـــح 

المناســـب الذي يمكنه الوصول إلى الســـوق المســـتهدف. وتتمثل االســـتراتيجية في إرســـال الرســـالة إلى قاعدة المســـتهلك المناسبة.

االستراتيجية 3

االستراتيجية 4

االستراتيجية 5

اإلعالن على وسائل اإلعالم التقليدية

بنــاء شبكــة تواصــل

العمل مع المؤثرين



المجلة الشهرية من بكه24 // 16

اإلحـــاالت هـــي اســـتراتيجية تســـويقية تـــروج للخدمـــات والمنتجـــات للعمـــالء الجـــدد، وعـــادًة ما تكون عـــن طريـــق التعبير الشـــفهي. قد 

يكـــون هـــذا شـــيء خارج عن ســـيطرة مدير التســـويق، ولكن من خالل التخطيـــط، يمكن زيادة عـــدد اإلحاالت. الطريقة األكثـــر فعالية هي 

تحســـين خدمـــة العمـــالء أو المنتجـــات. كمـــا يمكنك بعد ذلـــك اســـتخدام المالحظات اإليجابية كوســـيلة لتعزيـــز قيمـــة منتجاتك. يمكن 

لمديـــري التســـويق أيًضـــا تقديـــم حوافز لألشـــخاص الذيـــن يجلبون عميـــاًل جديًدا بنجـــاح. اإلحاالت يمكـــن أن تكون أقوى أداة تســـويق.

لتكون حملة تســـويق عبر البريد اإللكتروني ناجحة، يجب أواًل إنشـــاء قائمة المشـــتركين. إن القول أســـهل من الفعل ويمكن أن يســـتغرق 

ذلـــك وقًتـــا وجهـــًدا طويـــال. لكن ال تكتفي بجمع معلومـــات البريد اإللكتروني. ألن هذه البيانات يجب أن تأتي من الســـوق المســـتهدف. 

يمكـــن تحقيـــق بنـــاء جهـــات اتصال بريـــدك اإللكتروني من خالل توفير ميزة التســـجيل على موقعـــك اإللكتروني حيث يمكـــن للزوار الجدد 

إنشاء حســـاب باســـتخدام معلومات البريد اإللكتروني الخاصة بهم.

بعد إنشـــاء قائمة المشـــتركين، فإن الخطوة التالية هي صياغة رســـائل البريد اإللكتروني والجدولة عند إرســـال هذه الرســـائل اإللكترونية. 

يمكنـــك أيًضـــا االســـتفادة مـــن برامج التســـويق عبر البريـــد اإللكتروني لجعل اســـتراتيجية التســـويق عبر البريـــد اإللكتروني بســـيطة وأكثر 

.Sendinblue و Mailchimp و AWeber و Contact Constant فاعليـــة. مـــن أمثلة برامج التســـويق عبر البريد اإللكترونـــي الشـــائعة

يمكن للمؤسســـات التـــي تمتلك ميزانيـــة كبيرة تنفيذ مجموعـــة متنوعة من 

اســـتراتيجيات التســـويق في وقت واحد. ميزة وجود هذا األمر في الشـــركات 

هـــي العـــرض الفوري لمنتجاتهـــا وخدماتهـــا لماليين العمـــالء المحتملين. من 

ناحيـــة أخـــرى فإنـــه ال ينبغي علـــى الشـــركات الصغيـــرة أن تيأس. حيـــث تتوفر 

اســـتراتيجيات تســـويقية عمليـــة ومنخفضـــة التكلفة على حد ســـواء. المفتاح 

هنا هو وضع خطة اســـتراتيجية للتســـويق تعكس احتياجـــات األعمال وتعمل 

في حـــدود ميزانيتها.

االستراتيجية 6

االستراتيجية 7

اإلحـــــاالت

التسويق عبر البريد اإللكتروني
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تتكــون المنظمــات مــن إدارات وأقســام متعــددة لــكل منهــا مســؤوليات وأهــداف مختلفــة 

أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  مســؤولياتها  وتتداخــل  البعــض  بعضهــا  مــع  جميعهــا  تعمــل 

المنظمــة. لتنظيــم أدوار تلــك األقســام مــع بعضهــا البعــض وتقليــل الفجــوة بينهــم، يأتــي 

ــا دور الحوكمــة. فمــا هــو معنــى الحوكمــة ومــا هــي أهدافهــا وكيــف يمكــن تطبيقهــا  هن

ــة المعلومــات؟ فــي مجــال تقني

الحوكمــة، أو مــا تعــرف ب “Governance”، هــي مجموعــة مــن القوانيــن والقواعــد واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء 

مــن خــالل اختيــار األســاليب الصحيحــة والفّعالــة مــن أجــل إدارة المنظمــات وتحقيــق أهدافهــا.

باختصــار، الحوكمــة هــي اتبــاع نظــام معيــن للتحكــم فــي العالقــات بيــن األطــراف األساســية التــي تؤثــر علــى أداء المنظمــات، ممــا ُيســاعد علــى تنظيــم 

العمــل وتحديــد المســؤوليات لتحقيــق األهــداف علــى المــدى الطويــل.

وضع قواعد ومبادئ إلدارة 

المنظمات والمؤسسات 

والرقابة عليها.

تحقيق العدالة والشفافية 

وضمان حق المساءلة.

حماية حقوق المساهمين 

وأصحاب المصلحة في 

المنظمات.

توزيع األدوار والمسؤوليات عبر 

هياكل تنظيمية ُمحّكمة

هناك العديد من األهداف التي يمكن تحقيقها في المنظمات عند تطبيق الحوكمة فيها، مثل:

ماهي الحوكمة؟

ما أهمية إدارة التسويق؟

 أهداف الحوكمة

0102
0304
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)IT Governance( حوكمة تقنية المعلومات

إذا كنــت خبيــرًا فــي تقنيــة المعلومــات أو موظًفــا فــي شــركة تقنيــة، 

المعلومــات  تقنيــة  أنــك ســمعت مصطلــح حوكمــة  المحتمــل  فمــن 

لــم تفهــم تمامــًا مــا هــو. ُتعتبــر حوكمــة تقنيــة المعلومــات  ولكنــك 

عنصــًرا بالــغ األهميــة ألي منظمــة، ومــن شــبه المؤكــد أنــك تســتخدم 

ميــزات الحوكمــة دون أن تعرفهــا. فمــا هــي حوكمــة تقنيــة المعلومــات 

)IT Governance(؟

حوكمــة تقنيــة المعلومــات، أو مــا يعــرف ب “IT Governance”، هــي 

عمليــة واحــدة أو عــدة عمليــات ُتمكــن موظفــي تقنيــة المعلومــات 

بأقصــى  والعمــل  واالســتراتيجية  للسياســات  الصحيــح  التطبيــق  مــن 

قــدر مــن الكفــاءة لصالــح المنظمــة بشــكٍل عــام، وتســاهم الحوكمــة 

علــى توضيــح األدوار والمســؤوليات وآليــة اتخــاذ القــرار لحــل التحديــات. 

تتناســب حوكمــة تقنيــة المعلومــات مــع حوكمــة الشــركات، فهــي تعتبــر 

مجموعــة مــن العمليــات التــي تنــدرج تحــت مفهــوم حوكمــة الشــركات 

ــة وكفــاءة الشــركة بأكملهــا. ــى فعالي والُمصممــة للحفــاظ عل

يقــوم مديــرو نظــم المعلومــات عنــد تطبيــق حوكمــة تقنيــة المعلومــات 

أداء  كفــاءة  لضمــان  واإلدارييــن  التنفيذييــن  المديريــن  مــع  بالتعــاون 

نظــم تقنيــة المعلومــات وإدارة المخاطــر التــي يمكــن أن تحــدث فــي 

المنظمــة.

السياســات  مــن  مجموعــة  أيًضــا  هــي  المعلومــات  تقنيــة  حوكمــة 

ــم تعيينهــا علــى مســتوى مجلــس اإلدارة أو  واإلجــراءات، وعــادة مــا يت

المســتوى التنفيــذي. ُصممــت هــذه اإلجــراءات مــن أجــل توفيــر أقصــى 

وأصحــاب  للمنظمــة  المعلومــات  تقنيــة  أصــول  مــن  وقيمــة  فائــدة 

فيهــا. المصلحــة 

رؤيــة  إلــى  المعلومــات  تقنيــة  حوكمــة  مــن  “الحوكمــة”  جــزء  يشــير 

واســعة وبعيــدة المــدى ألصــول تقنيــة المعلومــات الخاصــة بالمنظمــة. 

فالحوكمــة ليســت معنيــة بــاإلدارة اليوميــة ألصــول تقنيــة المعلومــات، 

ولكــن تنشــئ سياســات وإجــراءات تحكــم وتحــدد إدارة أصــول تقنيــة 

باســتمرار. المعلومــات 
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أهداف حوكمة 
تقنية المعلومات

استخدام وتطبيق حوكمة تقنية المعلومات في المنظمات من شأنها تحقيق أهداف عديدة للمنظمات، ومنها:

يعتبــر توفيــر القيمــة ألصحــاب المصلحــة مــن أساســيات الحوكمــة بشــكل عــام وحوكمــة تقنيــة المعلومــات بشــكل خــاص. يتطلــب الحصــول علــى أكبــر 

قيمــة مــن أصــول تقنيــة المعلومــات فــي المنظمــة فهمــًا واضحــًا حــول الطريقــة والكيفيــة التــي تتبعهــا منظمتــك فــي تقديــم القيمــة. ومــن خــالل 

تطبيــق خطــة حوكمــة تقنيــة المعلومــات، تســتطيع ضمــان توفيــر أكبــر قيمــة مــن تلــك األصــول.

إنشــاء اســتراتيجية تقنيــة المعلومــات لــه عالقــة بتحديــد رؤيــة واتجــاه االســتثمارات الحاليــة والمســتقبلية فــي أنشــطة تقنيــة المعلومــات فــي المنظمــة. 

ســواء كانــت شــراء برامــج جديــدة أو خدمــة أجهــزة تكنولوجيــا معلومــات جديــدة، يجــب أن يكــون لجميــع اســتثمارات تقنيــة المعلومــات اتجــاه واضــح. 

كمــا أن وضــع اســتراتيجية تقنيــة المعلومــات يســاعد علــى مواءمــة قســم تقنيــة المعلومــات مــع أهــداف العمــل العامــة للمنظمــة بشــكل أفضــل، ممــا 

يســاعد فــي ضمــان تحقيــق تلــك األهــداف.

إن التحكــم فــي مخاطــر تقنيــة المعلومــات ال يمكــن القيــام بــه دون وجــود بيئــة عمــل منظمــة تخضــع لعمليــات محــددة يمكــن قياســها وإدارتهــا 

وتتبعهــا. لذلــك، يســاعد وجــود وتطبيــق حوكمــة تقنيــة المعلومــات علــى تتبــع المخاطــر وقياســها وإدارتهــا وتكــرار العمليــة ضمــن بيئــة ُمحّكمــة. كمــا 

أنهــا تســاعد علــى التأكــد أن المنظمــة تمتثــل لقواعــد ولوائــح محــددة والــذي بــدوره يســاعد علــى إدارة المخاطــر وتقييمهــا وبالتالــي تقليلهــا.

مــن المســتحيل الحصــول علــى رؤيــة تشــغيلية كاملــة لقيــاس األهــداف فــي كل جانــب مــن جوانــب العمــل، بمــا في ذلك تقنيــة المعلومــات. لذلك يعتمد 

ــرون التنفيذيــون علــى وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية )KPI( وقياســها لمعرفــة كيفيــة أداء أصــول تقنيــة المعلومــات  أعضــاء مجلــس اإلدارة والمدي

بشــكل دوري.

ضمان القيمة المقدمة ألصحاب المصلحة

وضع استراتيجية تقنية المعلومات

إدارة المخاطــــر

قيـــاس األداء
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ما هي أنواع المنظمات التي تستخدم 
حوكمة تقنية المعلومات؟

IT Governance Frameworks?
يمكــن تعريــف ُأطــر عمــل حوكمــة المعلومــات أنهــا خارطــة طريــق تحــدد األســاليب التــي تســتخدمها المنظمــة لتنفيــذ وإدارة حوكمــة تقنيــة المعلومــات 

واإلبــالغ عنهــا داخــل المنظمــة.

:PeopleCert دعونا نلقي نظرة على اثنين من ُأطر عمل حوكمة تقنية المعلومات األكثر شيوًعا حسب

ــات المســتخدمة مــن أجــل إدارة خدمــات  ــارة عــن مجموعــة مــن الممارســات والتقني ــة المعلومات ITIL عب ــة لتقني ــة التحتي ــة البني مكتب

تقنيــة المعلومــات، وتركــز أيضــًا علــى مواءمــة تلــك الخدمــات مــع احتياجــات األعمــال.

يتضمــن إطــار عمــل مكتبــة البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات علــى 5 مــن أفضــل الممارســات اإلداريــة ابتــداًء مــن االســتراتيجية وحتــى 

التصميــم. تهــدف تلــك الممارســات إلــى ضمــان دعــم تقنيــة المعلومــات للعمليــات األساســية فــي المنظمــة.

تعّرف أكثر على الدورة التدريبية ITIL Foundation التي نقدمها في بكه من هنا

يعتبــر إطــار العمــل COBIT مــن أكثــر آليــات العمــل شــيوعًا والمعتمــدة عالميــًا فــي حوكمــة تقنيــة المعلومــات فهــي تهــدف إلــى ربــط تقنيــة 

المعلومــات مــع مختلــف العمليــات فــي المنظمــة ممــا يســاعد علــى تقليــل الفجــوات بيــن اأٌلقســام المختلفــة والتقليــل مــن المخاطــر.

 ويهــدف إلــى تحقيــق القيمــة القصــوى للمعلومــات مــن خــالل اســتخدام أحــدث التقنيــات والممارســات فــي حوكمــة تقنيــة المعلومــات. 

حيــث يتــم فيهــا تحديــد كل عمليــة بمدخــالت، ومخرجــات، وأهــداف، وطــرق قيــاس األداء وأكثــر.

تعرف أكثر على الدورة التدريبية COBIT 5 Foundation التي نقدمها في بكه من هنا

ITIL

COBIT

https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management
https://bakkah.net.sa/ar/information-technology-and-itil-in-business-processes/
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/itil-foundation/
https://bakkah.net.sa/ar/sessions/cobit-5/
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ُيعتبــر وجــود وتطبيــق حوكمــة تقنيــة المعلومــات فــي المنظمــات 

تقنيــة  مجــال  فــي  واالســتثمارات  المشــاريع  لنجــاح  مهمــًا  أمــرًا 

المعلومــات  تقنيــة  لحوكمــة  عمــل  إطــار  فوجــود  المعلومــات. 

فــي  المعلومــات  تقنيــة  أصــول  فــي  التفكيــر  علــى  يســاعدك 

منظمتــك وبالتالــي ســتكون قــادرًا علــى تحديــد حجــم قيمــة تقنيــة 

المعلومــات، وقياســها، وتقديمهــا بكفــاءة إلــى منظمتــك. عندهــا 

منظمتــك  فــي  المعلومــات  تقنيــة  حوكمــة  أن  القــول  يمكنــك 

ناجحــة.

كيف يمكن لحوكمة تقنية المعلومات 

مساعدة المنظمات في نجاح مشاريع 

تقنية المعلومات؟
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بكــه هــي شــركة ســعودية رائــدة فــي المجــاالت اإلداريــة، تمتلــك شــركتين فرعيتيــن وهمــا شــركة لالستشــارات اإلداريــة، وشــركة 

للتعليــم. مــع فريقنــا المكــون مــن مجموعــة مــن المهنيين المعتمدين والمستشــارين ذوي الخبرة العالية، ُنســاعدك على االســتفادة 

مــن الفــرص بنــاًء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة.

ُنركــز فــي بكــه للتعليــم علــى بنــاء وتعزيــز الكفــاءات مــن خــالل طــرح أفضــل وأحــدث الــدورات التدريبيــة المعتمــدة عالميــًا فــي مختلــف 

المجــاالت، ومنهــا: إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد البشــرية، وتحليــل األعمــال، وتقنيــة المعلومــات، وإدارة الجــودة، وإدارة سالســل 

اإلمــداد واللوجســتيات. وُنســاعدك للحصــول علــى شــهادات مهنيــة احترافيــة التــي بدورهــا ُتســاعدك فــي االرتقــاء الوظيفــي.

نحــرص علــى اســتخدام ومواكبــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتميــز دوراتنــا التدريبيــة بالمرونــة والتكييــف مــع 

األحــداث العالميــة المختلفــة بمــا يضمــن اســتمرار عمليــة التعليــم وبنــاء قــدرات األفــراد بكفــاءة عاليــة.

عن بكه
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شركاؤنا

عمالؤنا
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