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المجلة الشهرية من بكه

المجلة
الشهرية
من بكه!
مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكّ ــه لالستشــارات والتعليــم تحتــوي علــى عــدة مقــاالت متنوعــة نحــاول أن نُ ثــري بهــا
المجتمــع المهنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم العربــي أجمــع .وهــي إحــدى مبــادرات بكّ ــه إلثــراء
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.
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تحليــــــل SWOT
مقابـــــــل PEST
تحليل  SWOTمقابل - PESTأيهما أفضل؟
يعد تحليلي  SWOTو PESTمن أدوات العمل البســيطة التي يمكن أن تســاعدك في تطوير اســتراتيجيات تســويق
مســتهدفة لتنميــة أعمالــك .علــى الرغــم مــن أن كالهمــا لهمــا أهــداف متشــابهة ،فــإن تحليــل  SWOTوتحليــل PEST
بينهمــا اختالفــات جوهريــة ،حيــث يقــدم كل تحليــل منهجيــة مختلفــة لتحســين اســتراتيجيتك التســويقية .فــي هــذه
المقالــة نتنــاول تحليــل  PESTوتحليــل  SWOTومــا يقدمونــه إلــى األعمــال التجاريــة.

ما هو تحليل SWOT؟
تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات ()SWOT
هــو أداة تســاعد الشــركات علــى إنشــاء اســتراتيجية تســويقية
تجيــب علــى الفــرص التجاريــة الحاليــة والمســتقبلية .هنــاك أربعــة
عناصــر أساســية فــي تحليــل  ،SWOTحيــث تمثــل نقــاط القــوة
والضعــف العناصــر الداخليــة فــي المنظمــة .مــن أمثلــة نقطــة
ً
مقارنــة
القــوة ،قــدرة المنظمــة علــى إنتــاج منتجــات أرخــص
بمنافســيها أو نقطــة الضعــف الناتجــة عــن موظفيــن مدربيــن
تدريبــاً غيــر الئــق.

تحليـــل  SWOT..أسئلــــة
رئيسية بحاجة إلى إجابة!
المفتــاح الرئيســي إلنشــاء تحليــل
 SWOTناجــح وفعــال هو طرح األســئلة
الصحيحــة ،وهــو مــا يعنــي أســئلة أكثــر
تفصيــا تترجــم إلــى بيانــات أفضــل.
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الفــرص والتهديــدات عبــارة عــن عناصــر ال تخضــع لســيطرة
مباشــرة .علــى ســبيل المثــال فــإن الســوق الجديــد
ً
المؤسســة
لمنتجــك ،يمكــن أن يوفــر لــك الفــرص .مــن ناحيــة أخــرى فــإن
منافســا يبيــع منتجــات مماثلــة بســعر أقــل.
التهديــدات تشــمل
ً
يســاعد تحليــل  SWOTفــي تحديــد موقــع مؤسســتك وقدرتهــا
التنافســية .كمــا يوفــر لــك الفرصــة إلنشــاء اســتراتيجية أعمــال
تعتمــد علــى الحقائــق واألبحــاث.

المجلة الشهرية من بكه

نقاط القوة
تعتبــر نقــاط القــوة العوامــل األساســية فــي مؤسســتك .هــذه هــي األشــياء التــي تقــع ضمــن ســيطرة مؤسســتك
ويمكــن االســتفادة منهــا لتحســين اســتراتيجيتك.
ما هي االستراتيجيات التي عملت بشكل أفضل في الماضي؟
ما هي نقاط قوتك بناء على مالحظات المنافس؟
ما الذي يحبه العمالء في عالمتك التجارية؟
ما هي ميزتك من حيث أصول الشركة (المالية ،القوى العاملة ،اإلدارة ،الطاقة اإلنتاجية)؟
ما هي العالقات التجارية التي تساعدك على التنافس في السوق؟

نقاط الضعف
نقاط الضعف هي العوامل التي يمكن اكتشافها داخل مؤسستك ويمكن أن تؤثر على قدرتك التنافسية.
ما الذي يفعله المنافسون بشكل أفضل (تقليل األسعار ،تحسين ميزات المنتج)؟
ما الشيء الذي يكرهه العمالء في منتجاتك؟
هل تحتاج إلى معدات إضافية؟
هل موظفيك وإدارتك مدربون بشكل كاف؟
ما هو اختراق السوق بالنسبة لعملك التجاري؟ هل تصل إلى السوق المستهدف؟
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الفـــرص
االنفتاح في السوق أو العوامل الخارجية التي يمكن االستفادة منها لتوفير فرص إضافية للنمو.

هل هناك تحول في مواقف

ما هي المجاالت المحتملة التي

العمالء واحتياجاتهم؟

تمكنك من تطبيق نقاط قوتك؟

هل هناك أي تغييرات جديدة في
الممارسات التجارية بحيث يمكن
لمؤسستك االستفادة منها؟

هل هناك تحول في مواقف
العمالء واحتياجاتهم؟

هل يعاني منافسك من مشاعر

هل يمكنك جعل اإلنتاج أكثر
كفاءة؟

سلبية لدى العمالء ،وهل يمكنك
جذب هؤالء العمالء إلى عملك؟

التهديدات
العوامــل الخارجيــة التــي يمكــن أن تضــر عملــك .المنتجــات ذات األســعار التنافســية ،أو المنتجــات القادمــة التــي
يمكــن أن تؤثــر علــى أرقــام مبيعاتــك.

هل منتجك قادر على تلبية طلبات العمالء؟
هل هناك أي منتجات جديدة في السوق في منافسة مباشرة مع منتجاتك؟
هل منتجات منافسيك أرخص وأفضل؟
هل هناك تحول للعميل من منتجاتك أو خدماتك إلى منافسيك؟
هل يقوم منافسيك بتطوير منتجات أحدث وأفضل؟
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خطوات حول كيفية إجراء تحليل SWOT
تحليــل  SWOTهــو أداة أعمــال يتــم اســتخدامها لمعرفــة مواطــن القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات فــي المنظمــة.
يمكــن أن تكــون أداة مفيــدة لمســاعدة الشــركات علــى تحقيــق أهــداف قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل.

الخطوة األولى :تحديد الهدف
أوال تحديــد هــدف واضــح .اســأل نفســك مــا هــو
للحصــول علــى أعظــم الفوائــد مــن تحليــل  ،SWOTيجــب عليــك ً

الغــرض مــن تحليــل  .SWOTهــل ســيتم اســتخدامه لتقديــم منتــج جديــد أو تحســين الخدمــة؟

الخطوة الثانية :إجراء البحوث األولية على عملك والسوق
سيســاعدك إجــراء بحــث أولــي علــى منافســيك الرئيســيين والســوق الحالــي علــى إنشــاء تحليــل  SWOTأكثــر
ـتهدافا .يمكنــك أن تســأل موظفيــك أو شــركاء العمــل عــن معلومــات حــول كيفيــة إجــراء البحــث.
ً
ـمول واسـ
شـ ً

الخطوة الثالثة :تحديد نقاط القوة لعملك
العنصــر األول فــي تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر هــو نقــاط القــوة .فــي هــذه الخطــوة،
تهــدف إلــى تحديــد المميــزات التــي تتفــوق فيهــا علــى المنافســين .يمكــن أن يشــمل ذلــك القــوى العاملــة
والمــوارد الماليــة وعــدد المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا وســعر المنتجــات وقدرتــك اإلنتاجيــة.

الخطوة الرابعة :تحديد نقاط الضعف لعملك
قيــاس نقــاط الضعــف لعملــك مــن خــال مقارنــة المنتجــات والخدمــات مــع منتجات/خدماتــك منافســيك.
تفصيــا لنقــاط الضعــف ،حــاول التحقــق مــن أرقــام مبيعاتــك علــى مــر الســنين
للحصــول علــى نظــرة أكثــر
ً

والمــكان الــذي تعانــي فيــه مــن نقــص .علــى ســبيل المثــال يمكــن إرجــاع انخفــاض أعــداد المبيعــات إلــى عمليــة
اإلنتــاج الســيئة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى منتجــات أكثــر تكلفــة.
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الخطوة  :5تحديد مجاالت الفرص والنمو
ال ينبغــي الخلــط بيــن الفــرص ونقــاط القــوة فــي عملــك .فهــذه فــرص خارجــة عــن إرادتــك ولكنهــا توفــر لــك
ـبقا لمنتجاتــك طريقــة فوريــة
فرصــة للنمــو .حيــث يمكــن أن يوفــر لــك الســوق الــذي لــم يتــم اســتغالله مسـ ً
لزيــادة مبيعاتــك .كمــا أن هنــاك فرصــة تســتحق االكتشــاف عندمــا تجــد العمــاء يبحثــون عــن نــوع مختلــف
حاليــا لديــك .يمكــن لعمليــات التصنيــع الجديــدة التــي تقلــل مــن وقــت اإلنتــاج مــع
مــن منتجــات غيــر موجــودة ً

تحســين الكفــاءة أن تســاعدك علــى توفيــر تكاليــف اإلنتــاج.

الخطوة  :6تحديد التهديدات المحتملة لعملك
ســلبا علــى عملــك .يمكــن أن يشــمل ذلــك التضخــم
حــدد جميــع العوامــل المحتملــة التــي يمكــن أن تؤثــر
ً
والمنتجــات الجديــدة والبطالــة.

الخطوة  :7تحديـــــد األولويــــــــات
بعــد تحديــد العوامــل الموجــودة فــي العناصــر األربعــة لتحليــل  ،SWOTحــان الوقــت لتحديــد األولويــات .علــى
أوال علــى تحديــد األولويــات التــي يمكــن أن
الرغــم مــن أهميــة كل هــذه األمــور ،إال أنــك يجــب أن تركــز طاقتــك ً
تســاعد فــي الحصــول علــى نتائــج أفضــل وأســرع.
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ما هو تحليل PEST؟
تحليل  PESTهو أداة تســـتخدم لتحديد مدى تأثير العوامل المختلفة على عملك PEST .هو اختصار للعناصر السياســـية واالقتصادية
واالجتماعيـــة والتكنولوجيـــة .تحليـــل  PESTهـــو أداة إداريـــة تقـــوم بتقييم جميع العوامـــل الخارجية الرئيســـية التي يمكـــن أن تؤثر على
األعمـــال التجاريـــة وعملياتهـــا الحالية والمســـتقبلية مثل تحليل  ،SWOTوغالبا ما يســـتخدم تحليل  PESTلزيادة القدرة التنافســـية في
السوق.
حاليـــا اســـتخدام تحليـــل  PESTالشـــهير فـــي المملكة المتحـــدة ،وهو يشـــتمل اآلن على عنصريـــن إضافيين هما القانـــون والبيئة.
يتـــم ً

شـــمول لجميع العوامـــل الخارجية التـــي تؤثر على النشـــاط التجاري.
ً
يهـــدف تحليـــل  PESTLEإلـــى إعطـــاء صـــورة أكثر

اقتصادي

سيــــاســي
يشـــير هـــذا العنصر إلـــى اللوائح الحكوميـــة أو العناصر

هـــي المؤشـــرات االقتصاديـــة للبـــاد واألداء العـــام.

القانونيـــة التي تؤثر على العمليات التجارية .ويشـــمل

تشـــمل هـــذه العوامـــل أســـعار الفائـــدة والتضخـــم

السياســـات الحكوميـــة التـــي يمكن أن يكـــون لها تأثير

والبطالـــة وثقـــة المســـتهلك الحاليـــة .علـــى ســـبيل

أيضا
علـــى الصناعات واالقتصاد بشـــكل عام .تشـــمل ً

المثـــال يمكـــن أن يؤثـــر التضخم على القوى الشـــرائية

قضايـــا االســـتقرار السياســـي ،والســـام والنظـــام،

للمســـتهلكين ،ممـــا يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع األســـعار،

وقوانيـــن العمـــل ،والسياســـات التجاريـــة ،والمبـــادئ

وبالتالـــي انخفـــاض أرقـــام المبيعـــات .يمكـــن أن تؤثـــر

التوجيهيـــة الضريبية.

أيضا على العمليات التجارية
أســـعار الفائدة المرتفعة ً
ممـــا يجعلهـــا أكثر تكلفة الســـتعارة رأس مال إضافي.

تكنولوجية

اجتماعي
العوامـــل االجتماعيـــة هـــي تلـــك التـــي تركـــز علـــى

ال ننكـــر الـــدور الهـــام الـــذي تلعبـــه التكنولوجيـــا فـــي

العناصـــر االجتماعيـــة التـــي تؤثـــر على الســـوق .وهذا

العمليـــات التجارية اليومية .حيـــث تعمل األتمتة على

يشـــمل التعليـــم ،ونمط الحيـــاة ،والثقافـــة ،والتركيبة

زيـــادة اإلنتاج وخفـــض تكاليف اإلنتاج .كمـــا أن البحث

الســـكانية ،والســـلوك .من خالل فهم هذه العوامل،

فـــي التكنولوجيا الجديـــدة يمكن من إنتـــاج المنتجات

يمكن للشـــركات إنشاء اســـتراتيجيات تسويق تتمحور

بشـــكل أفضل.

حـــول طبيعـــة العمالء.
مثـــال على ذلـــك :تـــزداد المبيعـــات خـــال العطالت.
بنـــاء على ذلـــك يمكن للشـــركات زيـــادة إنتـــاج المنتج
تحســـبا لطلبـــات العمالء خـــال هـــذه الفترة.
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قائمة PEST
يســـتخدم تحليـــل  PESTلصنع اســـتراتيجيات التســـويق واألعمال التـــي تتضمن التطوير واتخـــاذ القرارات والتخطيط التنافســـي .أول ما
يجـــب مراعاتـــه عند إنشـــاء تحليـــل  PESTهو تحديد موضـــوع البحث بوضوح ،وهذا يشـــمل:

02

03

01

إطـــــــالق
المنتـــــــــج

تحديد تصور
العالمة
التجارية

04

05

06

االستحواذ

إمكانية
إقامة شراكة

االستثمار

دراسة األعمال
التجارية في
السوق

فيما يلي عينة من قائمة  PESTالتي تعمل كدليل إلجراء التغييرات الحالية والمســـتقبلية في اســـتراتيجيتك التســـويقية .يمكنك إنشاء
تحليل  PESTمن خالل تحديد العوامل المختلفة في أقسام  PESTاألربعة (السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية).
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سياسي
السياســــــات البيئيـــــــــة

التشريعات الحكومية في السوق المحلية
التشريعات الوطنية والدولية بشأن األعمال التجارية
اتفاقيات تجارية

الهيئات التنظيمية والسياسات
مجموعات الضغط

المنح والمبادرات الحكومية

حالة السالم  /النزاعات

السياسات االقتصادية التطلعية

اقتصادي
االتجاهات االقتصادية (الوطنية  /الدولية)

الوضع االقتصادي الحالي
الوصول إلى األسواق (النقل ،شبكة الطرق ،الموانئ)
دورات السوق

ضرائب محددة على المنتجات والخدمات
الضرائب التجارية

أسعار صرف العمالت

أسعار الفائدة

اجتماعي
التركيبة السكانية

السلوك العام للعمالء

الثقافــــة الشائعـــــة
العوامـــــل الدينيـــــة
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التكنولوجية
عملية التصنيع

أحدث التطورات التكنولوجية
الملكيـــة الفكريــــة  /الترخيــــص

بحــــوث المنتجـــــات
االبتكـــــــــــــار

التشغيــــــــل اآللـــــــي

تحليل  SWOTمقابل تحليل - PESTأيهما أفضل؟
بدال من مقارنة تحليـــل  SWOTوتحليل  ،PESTيجب
أول شـــيء يجـــب أن نفهمه هو أن هذه ليســـت منافســـةً .
وفقـــا الحتياجاتنا .تم
ً
أن نفهـــم قدراتهـــم وقيودهـــم .بهـــذه الطريقة ،يمكننـــا تطبيق االســـتراتيجية المناســـبة

تصميـــم كلتـــا الطريقتيـــن التخطيطيتين إلعطاء نظرة أعمق إلـــى أعمالنا وعملياتها .حيـــث كال التحليلين يحاول
اإلجابـــة علـــى ما يمكـــن القيام به أو كيـــف يمكن أن تؤدي بشـــكل أفضل.
أحـــد أوجـــه القصـــور الرئيســـية باســـتخدام تحليـــل  PESTهو أنـــه ال يأخذ فـــي االعتبـــار العوامـــل الداخلية .حيث
يأخـــذ فـــي االعتبـــار جميـــع العوامل المختلفـــة التي يمكـــن أن تؤثر على مشـــروعك أو عملك .تعتبـــر أكبر نقطة
قـــوة لتحليـــل  PESTأكبـــر نقطـــة ضعـــف لها في نفـــس الوقت .كما تـــم تصميم تحليـــل  PESTليكون بســـيط.
حيـــث يعتبـــر نظـــرة خارجيـــة وال يأخذ فـــي االعتبار العوامـــل الداخلية ،والتـــي يمكن أن يكـــون لها تأثيـــر أكثر أكبر
على ســـير العمل.
يقـــدم تحليل  SWOTدراســـة أكثر شـــمولية لكل مـــن العوامل الداخليـــة والخارجية التي تؤثر علـــى عملك .ومع
ذلـــك ،فإنه يقصر عـــن البحث في جميـــع العوامل الخارجية اإليجابية والســـلبية.
مـــا هـــي أفضـــل عمليـــة؟ الجـــواب أن كالهمـــا لـــه أوجه قصـــور .حيـــث يجـــب اســـتخدام كل من تحليـــل SWOT
وتحليـــل  PESTلتوفيـــر فـــرص أفضـــل لنمـــو عملك.
أفضـــل اســـتراتيجية هـــي أن تقوم في البداية بإجراء تحليل  PESTبشـــكل شـــامل .حيث يتم اســـتخدامه لتحديد
جميـــع العوامـــل الخارجيـــة .ثـــم بعد ذلـــك يتم إجـــراء تحليـــل  SWOTللتحقق من جميـــع العوامـــل الداخلية التي
يمكـــن أن تؤثـــر علـــى أدائـــك .من خـــال الجمع بيـــن هاتيـــن االســـتراتيجيتين ،يمكنـــك الحصول على صـــورة أكثر
شـــمول للعوامـــل المختلفة التـــي يمكن أن تؤثر على اســـتراتيجيات التســـويق الحالية والمســـتقبلية.
ً
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كيفية كتابة وتطوير رؤية المنظمة ورسالتها
تُ عتبــر الرؤيــة والرســالة مــن األشــياء المهمــة التــي يجــب أن تمتلكهــا كل منظمــة ،فهــي تصــف وتُ حــدد نطــاق العمــل
غالبــا مــا يتــم الخلــط بيــن الرؤيــة والرســالة فهمــا مصطلحــان متالصقــان
الرئيســي الــذي تقــوم بــه المنظمــة .ولكــنً ،
ُيســتخدمان فــي ذات الســياق وتســتخدمه العديــد مــن المنظمــات بشــكل تبادلــي علــى أنهمــا مصطلــح واحــد .ولكــن

ـكل منهمــا أهــداف مختلفــة .فــي هــذا المقــال ،ســنتحدث عــن الرؤيــة
فــي الحقيقــة همــا مصطلحــان مختلفــان ولـ ٍ
والرســالة ،تعريفهمــا ،وخصائصهمــا ،وأمثلــة عليهمــا ،وخطــوات كتابتهمــا وتطويرهمــا.

ما هــي رؤيــة المنظمــة ()Vision؟
يمكــن تعريــف الرؤيــة أنهــا صــورة لمســتقبل المنظمــة ،وهــي إجابــة عــن الســؤال مــاذا تحــاول مؤسســتك تحقيقــه والوصــول
إليــه أو مــا هــو الشــكل الــذي ســتكون عليــه المنظمــة فــي المســتقبل فــي غضــون  5إلــى  10ســنوات مــن اآل ،علــى ســبيل
المثال.
بعبارة أخرى ،يمكننا القول أن الرؤية تُ مثل حلم المنظمة وتصف أهدافها المستقبلية التي تريد تحقيقها.
غالباً ما تُ عطي الرؤية إجابة واضحة عن األسئلة «ما الذي تريد تحقيقه؟» و «أين تريد أن تكون؟»

ماهـــيخصائــــصالرؤيـــة؟
هناك بعض الخصائص التي تشترك بها طبيعة كتابة الرؤية في مختلف المنظمات ،ومنها أن تكون:

ملهمـــــة
ومحفزة

01
واضحـــة
ومختصـــرة
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02

واقعية وقابلة
للتطبيق

03
من السهل
حفظها وتناقلها

المجلة الشهرية من بكه

04

أمثلـــة علـــى كيفيـــة كتابــة الرؤيــة فـي المنظمـات:

أن نكون شركة األغذية األولى في العالم في تقديم أطعمة مغذية وذات مذاق رائع للناس في كل مكان.

تتمثــل رؤيتنــا فــي أن نكــون الشــركة األكثــر تركيــزً ا علــى العمــاء علــى األرض؛ لبنــاء مــكان يمكــن لألشــخاص مــن خاللــه
العثــور علــى أي شــيء قــد يرغبــون فــي شــرائه عبــر اإلنترنــت.

ما هــي فوائــد تطويــر الرؤيــة للمنظمــات؟

01
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تُ ساعد المنظمات على التركيز
بعيدا عن
على ما يجب فعله
ً
المشتتات.

02

تمنح اآلخرين نظرة حول

اهتمامات المنظمة األساسية
ومجال عملها.

المجلة الشهرية من بكه

03

إلهام الموظفين لتحقيق

أحالمهم والوصول إليها من
خالل العمل واالجتهاد.

ما هي رسالة المنظمة ()Mission؟
تُ عبــر الرســالة عــن الدافــع والهــدف وراء وجــود هــذه المنظمــة أو أســباب نشــوئها .وتصــف الرســالة كل مــا عليــك فعلــه مــن

أجــل تحقيــق رؤيــة المنظمــة .بعبــارة ُأخــرى ،الرســالة هــي توضيــح وشــرح لمــن أنــت ولمــاذا أنــت موجــود.

عادة بوضوح عن األسئلة «ماذا تفعل المنظمة؟» و «كيف تختلف المنظمة عن المنظمات األخرى؟»
ً
تُ جيب الرسالة

ما هي خصائص الرسالة؟
هناك بعض الخصائص المشتركة في شكل وتركيب الرسالة في المنظمات ،ومنها أن تكون:
متناسقة وواضحة وقوية.

ال تُ نسى وسهلة الفهم.

شاملة وقابلة للتنفيذ.

تعمل كدليل للعمل لجميع من في المنظمة.

أمثلة على رسائل المنظمات:

ICRC

تقديم اإلغاثة لضحايا الكوارث ومساعدة الناس على تفادي حاالت الطوارئ واالستعداد واالستجابة لها.

تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة وفي متناول الجميع حول العالم.
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ما هي فوائد تطوير الرسالة في المنظمات؟

إلهــام النــاس ليكونــوا أكثــر

بنــــــاء اتصــــــال مباشـــر مع

تمييــز المنظمــة عن المنافســين

إنتاجــاً وتركيــزاً علــى أهدافهــم.

العمــالء.

اآلخرين.

كيفية صياغة وتطوير الرؤية والرسالة لمنظمتك؟
01

حدد ميزتك التنافسية
الميــزة التنافســية للمنظمــة أو عامــل البيــع الفريــد هــو مــا يميــزك عــن غيــرك مــن المنافســين فــي المجــال .فــي
هــذه الخطــوة قــد تحتــاج إلــى مســاعدة موظفيــك فــي التفكيــر وتحديــد الميــزة التنافســية للمنظمــة .يمكنــك
أيضــا اســتخدام أدوات التحليــل مثــل تحليــل  USPوتحليــل  SOWTوتحليــل الكفــاءة .ستُ ســاعدك هــذه األدوات
ً
علــى فهــم أكبــر للمنظمــة والمنافســين وبالتالــي تحديــد الميــزة التنافســية بكفــاءة.

02

حدد أهداف المنظمة
أيضــا علــى وضــع خطــوات العمــل التــي ستســاعدك
فــي هــذه الخطــوة ،ال تحــدد األهــداف فحســب بــل اعمــل ً
أهدافــا
ً
علــى تحقيــق األهــداف المحــددة .تذكــر أن أهدافــك يجــب أن تدعــم وتعــزز ميزتــك التنافســية .ضــع
واضحــة يمكــن قياســها؛ يمكنــك اســتخدام أداة  SMARTأثنــاء تحديــد أهــداف المنظمــة.
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03

حدد قيم المنظمة
حــدد مــا هــي القيــم التــي ســتتبناها لتحقيــق أهدافــك .فكــر فــي القيــم التــي تمتلكهــا منظمتــك أو ترغــب فــي
امتالكهــا ،سيســاعدك ذلــك علــى تحديــد أو تطويــر قيــم رائعــة .يمكــن أن تتكــون القيــم مــن كلمــة واحــدة فقــط
مثــل «النزاهــة ،واالبتــكار ،والجــودة ،والعمــل الجماعــي ،ومــا إلــى ذلــك» .أو قــد تكــون عبــارة مثــل «التعليــم
للجميــع» .يمكــن أن يكــون أعضــاء فريقــك وســيلة رائعــة قــد تســاعدك فــي تحديــد قيــم المنظمــة.

04

ابدأ صياغة الرؤية والرسالة
اجمــع بيــن الخطــوات الثــاث المذكــورة أعــاه وابــدأ فــي إنشــاء الرؤيــة والرســالة باالعتمــاد عليهــا .أثناء اإلنشــاء،
تذكــر أن العبــارة يجــب أن تكــون قصيــرة وموجــزة ،وملهمــة وتحفيزيــة ،ويســهل تذكرهــا .يجــب أن تشــير البيانــات
بوضــوح إلــى اتجــاه المنظمــة وقيمها.
اطلــب مــن الموظفيــن أن ينضمــوا إليــك فــي جلســة عصــف ذهنــي ،فالتفكيــر مــع اآلخريــن أفضــل مــن التفكيــر
ـاء علــى األســئلة التاليــة:
لوحــدك .ناقــش كتابــات الرؤيــة المقترحــة مــن أعضــاء الفريــق بنـ ً

01

هل تعطي األمل بمستقبل أفضل وواعد؟

02

هل ستلهم األفراد لتحقيق أحالمهم من خالل العمل واالجتهاد؟

03

أساسا يمكن اتباعه لتطوير الجوانب األخرى لعملية التخطيط؟
هل توفر
ً

بعــد اإلجابــة علــى هــذه األســئلة والتأكــد مــن أن الرؤية مناســبة وواضحة ومتناســقة ويســهل فهمهــا وتذكرها،
يمكنــك االنتقــال إلــى الرســالة .قــم بإجــراء نفــس جلســة العصــف الذهنــي مــع أعضــاء الفريــق للخــروج برســالة
ـاء علــى األســئلة التاليــة:
المنظمــة وناقــش النتيجــة بنـ ً
هل تصف ما ستفعله منظمتك
ولماذا ستفعله؟

هل الرسالة موجزة وواضحة؟

هل تشمل أهداف المنظمة؟

هل هي قابلة للتنفيذ بالنسبة لألشخاص الذين قد ينخرطون في المنظمة؟

بعــد االنتهــاء مــن هــذه الخطــوات وصياغــة الرؤيــة والرســالة المناســبة لمنظمتــك ،يمكنــك اآلن اســتخدام
ونشــر رؤيتــك ورســالتك المميــزة للعالــم.
بكه لالستشارات تُ ساعدك في تطوير استراتيجيتك والرؤية والرسالة الخاصة بك ،اطلب استشارتك اآلن من هنا
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تكنولوجيا المعلومات و
 ITILفي العمليات التجارية

?

ما هي تكنولوجيا المعلومات؟
تــم صياغــة مصطلــح تكنولوجيــا المعلومــات فــي عــام  1958فــي مقــال
بجامعــة هارفــارد باعتبــاره أي شــيء يتضمــن معالجــة البيانــات الحســابية
ودعــم القــرار وبرامــج األعمــال .تكنولوجيــا المعلومــات تشــمل كل مــا يتعلــق
باألجهــزة أو البرامــج أو الشــبكات أو تكنولوجيــا الحوســبة .تشــمل وظائــف
تكنولوجيــا المعلومــات األشــخاص الذيــن يعملــون كمبرمجيــن للكمبيوتــر،
ومســؤولي الشــبكات ،وممثلــي الدعــم الفنــي ،ومطــوري الويــب ،وجميــع
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات ذات الصلــة.

ما هي وظائف تكنولوجيا المعلومات المختلفة؟
تمتلــك كل المنظمــات بغــض النظــر عــن حجمهــا .بغــض النظــر عــن حجمــه قســم تكنولوجيــا المعلومــات فــي
قلــب عملياتهــا .حيــث تعــد وظائــف تكنولوجيــا المعلومــات مهمــة للغايــة للحفــاظ علــى المهــام اليوميــة
ولضمــان أن جميــع الموظفيــن علــى اتصــال بشــكل دائــم.
يمكــن تقســيم وظائــف تكنولوجيــا المعلومــات إلــى فئــات رئيســية :مهندســي الكمبيوتــر ،ومحللــي النظــم،
ومبرمجــي الكمبيوتــر ،وعلمــاء الكمبيوتــر .تمثــل هــذه الوظائــف تخصصــات مختلفــة فــي مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات ،والتــي تعــد مــن أكثــر المهــن المطلوبــة اليــوم.
بعض وظائف تكنولوجيا المعلومات الشائعة تشمل:
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مسؤول قاعدة البيانات
هــؤالء الموظفــون مســؤولون عــن إدارة كل مــا يتعلــق بقاعــدة البيانــات .حيــث أن موظــف قاعــدة البيانــات ( )DBAمســؤول
دائمــا علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام
عــن إدارة وتأميــن وتخزيــن وجعــل المعلومــات المخزنــة فــي قاعــدة البيانــات متاحــة
ً

األســبوع .مــن ضمــن األمثلــة علــى ذلــك مســؤول قاعــدة البيانــات  DBAفــي البنــوك الــذي يعمــل علــى جعــل جميــع
المعلومــات المصرفيــة متاحــة وآمنــة للبنــك وعمالئــه .مهامهــم األساســية:

01

03

05

تثبيــت وصيانــة خــادم قاعــدة البيانــات
والتطبيقــات
متابعــة ودمــج نظــام قاعــدة البيانــات
مــع التطبيقــات واألدوات الجديــدة

02

04

تطويــر المتطلبــات الماديــة لقاعــدة البيانــات
(مســاحة التخزيــن ،الشــبكة ،الذاكــرة)
تأميـــن خـــادم قاعـــدة البيانـــات وجميـــع
المعلومـــات الـــواردة فيـــه

تحســين أداء قاعــدة البيانــات لمطابقــة
ا لطلب

محلل الحاسوب
يعتبــر محللــو الحاســوب مســؤولين عــن تصميــم وتحليــل وتنفيــذ الوظائــف المختلفــة ألنظمــة الحاســوب .حيــث إنهــم
يشــاركون فــي الحفــاظ علــى جميــع أنظمــة المعلومــات تعمــل علــى النحــو األمثــل .يعمــل محللــو الحاســوب مــع مبرمجــي
الحاســوب ،وشــركات البرمجيــات ،والمســتخدمين النهائييــن للبرامــج ،والمطوريــن ،ممــا يضمــن أن جميــع شــبكات الحاســوب
وأنظمــة المعلومــات تعمــل بشــكل صحيــح .مهامهــم األساســية:

01

03

05
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تطويـــــر وصيانــــــة أنظمـــــة الحاســوب
الموجــودة

وضع مبادئ توجيهية لشــبكة الحاسوب
وكتيبات إرشادية المؤسسات
استكشـــــــاف المشكــــــــــات الفنيــــــــة
المتعلقــــة بالعمـــل

02

04

06

تصميـــــــم األطـــــر واألنظمــة
الحاســوبية

إجـــراء دورات تدريبيـــة وحلقـــات عمـــل بشـــأن
عمليـــات نظـــام الحاســـوب الحاليـــة والجديـــدة
التعـــاون مـــع غيرهـــم مـــن المتخصصيـــن فـــي
تكنولوجيـــا المعلومـــات لحـــل مشـــاكل النظـــام
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مسؤول نظام الشبكة
يعــد متخصصــو تكنولوجيــا المعلومــات الذيــن يعملــون كمســؤولين عــن أنظمــة الشــبكات مســؤولين عــن تخطيــط وإنشــاء
وصيانــة شــبكة المعلومــات فــي الشــركات والمؤسســات .حيــث يعمــل مســؤولو نظــام الشــبكة فــي مجموعــة متنوعــة مــن
البيئــات ،وأبرزهــا تلــك الموجــودة فــي مراكــز تشــغيل الشــبكة ومراكــز االتصــال ومقدمــي خدمــات اإلنترنــت ومراكــز البيانــات.
وهــي متخصصــة فــي الحفــاظ علــى التدفــق الســلس للمعلومــات مــن وإلــى شــبكة المؤسســة .مهامهــم األساســية:

01

03

05

تقييـــــــــــم وتوفيــــــــــــــر حلـــــــــــــول
الشبكـــــــــات

مراقبـــة أداء الشبـــــكة

استكشــــــاف المشكـــــات المتعلقـــــة
بالشــبكة

02

إعداد شبكات محلية ( )LANوشبكات واسعة النطاق
( ،)WANوشبكات «إنترانت» وأقسام الشبكة

04

حمايــــة وضمــــان أمــن الشبكــة

06

تطويـــــــــــر الشبكــــــــــة

مهندس برمجيات
مهندســو البرمجيــات هــم الموظفيــن الذيــن يســتخدمون المبــادئ الهندســية وبرمجــة الحاســوب لتطوير منتجــات البرمجيات.
حيــث إنهــم يشــاركون فــي إنشــاء برامــج الحاســوب فــي مجــال الهندســة واألنظمــة الفيزيائيــة وتصميــم واختبــار وتنفيــذ
ـادة مــا يتــم
أنظمــة البرمجيــات .كمــا ينشــئ مهندســو البرمجيــات أنظمــة برمجيــة مصممــة لتحســين الجــودة والكفــاءة .وعـ ً
تطويــر هــذا البرنامــج لالســتخدام فــي أنظمــة البرامــج الكبيــرة المعقــدة فــي المؤسســات .مهامهــم األساســية:
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01

تصميــــم وبنـــــاء البرمجــيـــــــات.

02

صيانــــــة البرامــــــــج.

03

إدارة البرمجيـــــــــــــات.

04

تكويـــــــن البرنامـــــج.

05

تطويـــــــــر البرمجيـــــــــــــات.

06

نشــــــــــر البرامــــــــــج.
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الدعم الفني
أيضــا باســم مكتــب المســاعدة ،ويشــار إلــى مديــر المشــكالت بشــكل شــائع باســم مستكشــف أخطــاء
يشــار إلــى ممثــل الدعــم الفنــي ً
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات .كثيــر مــن هــؤالء المحترفيــن فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات يعملــون مــع شــركات المعــدات التقنيــة
دعمــا للمســتخدم النهائــي ســواء كان ذلــك للعمــاء األفــراد والعمــاء مــن قطــاع األعمــال .كمــا
والمصنعيــن والمورديــن الذيــن يوفــرون
ً
يشــاركون فــي مراقبــة وصيانــة أنظمــة أماكــن العمــل التــي تســتجيب للعمــاء الذيــن يطلبــون خدمــات الدعــم .مهامهــم األساســية:

01

03

05

تركيــــب وتكويــــــن تطبيقـــــــــات
البرمجيـــات واألجهـــــزة.

مراقبة وصيانة أنظمة الحاسوب
والشبكات.

02

04

تقديـــم الدعــــم الفني للعمـــالء والمستخدميـــن
النهائييــــــن.

استبـــــدال األجهـــــزة المعطلــــــــة.

اختبــار وتقييــم تطبيقــات البرمجيــات
واألجهــزة

مطور الويب
يعمــل مطــورو أو مصممــو الويــب علــى الجوانــب المختلفــة لبنــاء الموقــع اإللكترونــي .حيــث يعتبــر مطــور الويــب مســؤول عــن إنشــاء
البرامــج والتطبيقــات للموقــع اإللكترونــي .كمــا أنهــم خبــراء فــي إنشــاء المواقــع اإللكترونــي مــن الصفــر ويقومــون بإنشــاء تعليمــات
برمجيــة مخصصــة لتطويــر مواقــع إلكترونيــة خاصــة باحتياجــات عمالئهــم .يشــارك مطــورو الويــب فــي كل شــيء ،بمــا فــي ذلــك إنشــاء
التصميــم والميــزات والوظائــف األساســية للموقــع اإللكترونــي.
أيضــا أدوار متخصصــة أخــرى تشــمل التعامــل فــي جوانــب محــددة مــن إنشــاء الموقــع .حيــث يتخصــص مطــور
يمتلــك مطــورو الويــب ً
الويــب  Back endفــي اإلنشــاء الفنــي العــام للموقــع .حيــث يقــوم هــؤالء المحترفــون بإنشــاء اإلطــار األساســي والتأكــد مــن فعاليــة
كل شــيء .كمــا أنهــا تضمــن أن الموقــع قــوي بمــا يكفــي الســتيعاب أي صفحــات أو تطبيقــات إضافيــة تحتــاج إلــى دمــج .أمــا مطــورو
الويــب  Front endفهــم مســؤولين عــن الشــكل الجمالــي للموقــع .حيــث يشــمل عملهــم دمــج الرســومات أو الصــوت أو أي تطبيــق
آخــر مطلــوب للحصــول علــى األداء األمثــل للموقــع.
 .مهامهم األساسية:
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01

03

05

تصميم وإنشاء تطبيقات للموقع
اإللكترونـــــي.

التعاون مع جميع المصممين
إلنشاء تصميم الموقع.

02

04

كتابة التعليمات البرمجية ،باستخدام لغات البرمجة
مثل  XMLأو .HTML
دمج الصور والصوت والفيديو وأنواع مختلفة
من المحتوى في الموقع.

مراقبـــــة أداء الموقـــــع وعـــــدد
الــــــزوار.

مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ( )ITILواألعمال
تعتبــر مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات ( )ITILالمعيــار فــي مجــال إدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات علــى نطــاق
واســع ،وتوفــر إرشــادات أساســية حــول كيــف يمكــن للمؤسســات وموظفيهــا اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات لتمكيــن التغييــر
والتطويــر والتحــول وتحقيــق كفــاءة أفضــل علــى صعيــد القطاعــات المختلفــة فــي المؤسســة.
إطــارا ألفضــل الممارســات التــي يتــم
مكتبــة تكنولوجيــا المعلومــات هــي عبــارة عــن مصــدر يقــدم
ً
العمــل بهــا لتقديــم خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات .تــم تطويــر مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات ( )ITILمــن قبــل وكاالت الكمبيوتــر واالتصــاالت المركزيــة البريطانيــة .ومنــذ
ذلــك الوقــت تــم تحســينها وإجــراء عــدة مراجعــات عليهــا حتــى أصبحــت
حاليــا.
تضــم خمســة كتــب ً
كل مــن هــذه الكتــب عمليــات ومراحــل دورة حيــاة
تغطــي ٌ
تدريجيــا
نهجــا
ً
خدمــة تكنولوجيــا المعلومــات ،وتوفــر ً
إلدارة خدمــات المعلوماتيــة .والهــدف مــن هــذه
الكتــب هــو مســاعدة المؤسســات علــى
التحكــم بعملياتهــا المختلفــة بشــكل أفضــل.
ويمكّ ــن تطبيــق ( )ITILالشــركات مــن إنشــاء
بيئــة تكنولوجيــا معلومــات تعــزز النمــو والتوســع
والتغييــر.
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فوائــد مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات
( )ITILلعملــك

زيـــادة اإلنتاجيـــة وإدارة المـــوارد مـــن خـــال إنشـــاء
ممارســـات فعالـــة مـــن حيـــث التكلفـــة.

01
تمكيـــن األقســـام المختلفـــة فـــي العمـــل مـــن خالل

02

االســـتفادة مـــن فوائـــد اســـتراتيجية (.)ITIL

03

خلق بيئة مستقرة تشجع التغيير المستمر.

تطويـــر نهـــج يركز علـــى العمـــاء ويتيح لك تقديـــم خدمات
موجهـــة الحتياجاتهـــم وبالتالـــي بناء عالقـــات طويلة األجل
معهم .

04
تحديـــد المخاطـــر المحتملة وإنشـــاء حـــل ال يركّ ز فقط
علـــى تطوير تكنولوجيـــا المعلومات.

05
ضمـــان اســـتمرار العمليـــات دون تعطيـــل خدماتـــك

06
خلـــق فرص أفضـــل لعملك من خالل دمـــج منهجيات
(.)ITIL

المقدمـــة.

07
تحســـين صورة العالمـــة التجارية من خالل اســـتخدام

08
إتاحـــة اســـتفادة األعمـــال مـــن أحـــدث التطـــورات

التكنولوجية وتنفيذها مباشـــرة للحفـــاظ على القدرة

عالميا.
شـــهادة معترف بها
ً

09

التنافســـية.
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مــا هــي مراحــل دورة حيــاة مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات ()ITIL؟

دورة حيــاة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات هــي تمامــا مثــل دورة حيــاة العمليــات التجاريــة والمنتجــات .يتيــح فهــم دورة
حيــاة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات إمكانيــة إدارة هــذه الخدمــات وتنفيذهــا بأفضــل كفــاءة ممكنــة .والهــدف األساســي
مــن وجــود دورة حيــاة هــو ضمــان االتســاق بيــن جميــع خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات.

المرحلة األولى :إستراتيجية الخدمة
فهمــا كامـ ًـا لعمــاء تكنولوجيــا المعلومــات واحتياجاتهــم وطريقــة تلبيــة هــذه االحتياجــات .وتشــمل
تتنــاول هــذه المرحلــة
ً

أيضــا المــوارد والقــدرات المختلفــة الالزمــة لتطويــر الخدمــات .تحــدد إســتراتيجية الخدمــة المتطلبــات المختلفــة وخطــة
ً
التســليم وخدمــات الدعــم .ويتــم هنــا التأكــد مــن أن تكلفــة الخدمــات تتناســب مــع القيمــة المقدمــة والتــي يتوقعهــا
العميــل.

المرحلة الثانية :تصميم الخدمة
تشــمل هــذه المرحلــة التغييــرات والتحســينات المطلوبــة للحفــاظ علــى الفعاليــة علــى مــدار دورة حيــاة الخدمــات .وتتضمــن
معلومــات إلدارة جميــع العمليــات لضمــان فعاليــة جميــع اإلجــراءات مــن حيــث التكلفــة .ومــن ضمــن منهجيــة ال(،)ITIL
يكــون هنــاك تخطيــط لــأدوات الالزمــة لمراقبــة ودعــم الخدمــات الجديــدة التــي يجــري النظــر بتطبيقهــا مــن خــال عمليــات
حســاب مســتوى الخدمــة والتكنولوجيــا وفعاليــة البرنامــج.

المرحلة الثالثة :انتقال الخدمة
يتــم فــي هــذه المرحلــة بنــاء التصميــم واختبــاره ونقلــه إلــى عمليــة اإلنتــاج .والهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو ربــط الفجــوة بيــن
المشــروع والعمليــات .حيــث يتــم اســتخدام جميــع األصــول بالكامــل لالختبــار .تســاهم هــذه المرحلــة فــي تقليــل االنحرافــات
غيــر المتوقعة.
تتعامــل هــذه المرحلــة مــع التغييــرات فــي األصــول والتهيئــة المطلوبــة للخدمــة ،بمــا فــي ذلــك األجهــزة والبرامــج المطلوبــة
للنظــام الجديــد ممــا يضمــن االنتقــال الســلس للمشــاركين وجميــع الموظفيــن الذيــن ســيتأثرون بالتغييرات.
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المرحلة الرابعة :تشغيل الخدمة
بعــد مرحلــة االنتقــال ،تقــوم العمليــات بعــد ذلــك بتقديــم الخدمة.ويعتبــر فريــق التشــغيل مســؤول عــن تشــغيل الخدمــة
ـئول عــن تســليم الخدمــة للعمــاء .أثنــاء تشــغيل الخدمــة ،يتــم تكليــف مكتــب الخدمــة بدعــم
بشــكل كامــل ،ويكــون مسـ ً
إدارة الحــوادث وتلقــي المالحظــات ،وإدارة أي اضطرابــات فــي الخدمــة واســتعادتها بعــد وقــوع حــادث .كمــا أنــه يتــم تحديــد
ســبب المشــكلة وأي مشــكالت متكــررة .يقــوم فريــق تشــغيل الخدمــة بمعالجــة طلبــات المســتخدم النهائــي اليوميــة
وإدارة الوصــول إلــى الخدمــة.

المرحلة الخامسة :التحسين المستمر للخدمة
وتكــون هــذه المرحلــة مســتمرة فــي جميــع مراحــل دورة الحيــاة وتكــون باتصــال دائــم بجميــع الخدمــات لقيــاس فعاليــة
البرنامــج أو تحديــد مجــاالت التحســين عنــد وجــود فرصــة.

ما هي المستويات المختلفة لشهادة مكتبة البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات ()ITIL؟
مــن أكثــر الشــهادات الدوليــة المرغوبــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات هــي شــهادة ( ،)ITILوهــذا بســبب
أهميتهــا فــي تنفيــذ خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات بفعاليــة .كمــا ويمكنهــا أن توفــر طريقــة إلدارة المخاطــر
وتحســين العمليــات وتقديــم حلــول فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي األعمــال التجاريــة ممــا يمكّ نهــا مــن النمــو
والتوســع والتغييــر.
ولذلــك ،هنــاك عــدة مســتويات لشــهادة ال ( )ITILيمكــن للمهنييــن الحصــول عليهــا .وتبــدأ بالمســتوى
التأسيســي حتــى الرئيســي (الماجســتير) .وفيمــا يلــي شــهادات ( )ITILالمختلفــة:
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01

المســتوى التأسيســي فــي مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا

المعلومــات ()ITIL

يحتــاج الفــرد إلــى إكمــال واجتيــاز اختبــار التأسيســي لكــي يصبــح حاصـ ًـا علــى شــهادة  ITILمعتمــد .ليــس هنــاك
متطلبــات مســبقة وال يحتــاج أي شــخص مهتــم بالحصــول علــى شــهادة  ITILســوى التعبيــر عــن اهتمامــه
بالدخــول إلــى االمتحــان .تشــمل الشــهادة جميــع مســتويات الممارســة الخمســة فــي دورة حيــاة خدمــة .ITIL
أولئــك الذيــن يمكنهــم اجتيــاز مســتوى  ITIL Foundationســيحتاجون إلــى إكمــال شــهادة ممــارس أو وســيط
معتمــد للتأهــل لشــغل منصــب إداري.

02

المســتوى الممــارس فــي مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات ()ITIL

المســتوى الممــارس هــو المؤهــل للقبــول فــي برنامــج شــهادات مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات
( .)ITILتــم تقديمــه ألول مــرة فــي فبرايــر  ،2016ويعتمــد علــى المعرفــة العمليــة لمختلــف عمليــات ()ITIL
وكيــف يمكــن تنفيذهــا فــي ظــروف العمــل الواقعيــة .ومــن المتوقــع أن يقــوم المحترفــون الــذي يحملــون
شــهادة المســتوى الممــارس بتنفيــذ إطــار ( )ITILفــي المنظمــة ،وشــرح كيفيــة تصميــم هــذا اإلطــار لدعــم
أهــداف المنظمــة المختلفــة.
ال يمكــن الحصــول علــى شــهادة المســتوى الممــارس إال بعــد اجتيــاز المســتوى التأسيســي .كمــا ويحتفــظ
الحاصليــن علــى شــهادة المســتوى لممــارس بثــاث وحــدات للحصــول علــى شــهادة خبيــر.

03

المســتوى المتوســط فــي مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا

المعلومــات ()ITIL

نهجــا
تركــز شــهادة  ITILهــذه علــى الجوانــب المختلفــة إلدارة خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات .يتطلــب األمــر ً

قائمــا علــى الوحــدات .بحيــث يحتــوي المســتوى المتوســط علــى مســارين :دورة حيــاة الخدمــة وقــدرة الخدمــة.
ً
وحدات دورة حياة الخدمة:

إستراتيجية الخدمة
تشغيل الخدمة

وحدات سعة الخدمة:
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تصميم الخدمة

انتقال الخدمة

التحسين المستمر للخدمة

الدعم التشغيلي والتحليل

التخطيط والحماية والتحسين

اإلصدار والتحكم والتحقق

عروض واتفاقات الخدمة

المجلة الشهرية من بكه

04

المســتوى الخبيــر فــي مكتبــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا

المعلومــات ()ITIL

مســتوى خبيــر ( )ITILهــي شــهادة أكثــر تقدمــاً  ،تتضمــن جميــع العمليــات والممارســات فــي تخصصــات (.)ITIL
مســبقا علــى شــهادة المســتوى المتوســط .وللحصــول علــى لقــب
ً
هــذا المســتوى متــاح فقــط للحاصليــن
خبيــر ( )ITILمعتمــد ،يلتــزم المرشــح بالحصــول علــى  17ســاعة معتمــدة مــن وحــدات المســتويات التأسيســي
والممــارس والمتوســط ،كمــا ويجــب اجتيــاز امتحــان اإلدارة عبــر دورة حيــاة ( )MALCليصبــح المجمــوع  22ســاعة
معتمــدة.

05

المســتوى الرئيســي (الماجســتير) فــي مكتبــة البنيــة التحتيــة
لتكنولوجيــا المعلومــات ()ITIL

وهــذه هــي أعلــى شــهادة يحصــل عليهــا المهنييــن المؤهليــن .يمثــل هــذا المســتوى جميــع المبــادئ والعمليــات
الــواردة فــي شــهادة  .ITILويتطلــب الحصــول علــى هــذه الشــهادة حصــول المرشــح علــى شــهادة المســتوى
الخبيــر ،وأن يثبــت أن لديــه خمــس ســنوات خبــرة علــى األقــل فــي أدوار إداريــة أو قياديــة متعلقــة بمجــال مكتبــة
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات (.)ITIL
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المجلة الشهرية من بكه

عن بكه
رائــدون فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة والتعليــم ،ولدينــا فريــق مــن المستشــارين المعتمديــن ذوي الخبــرة المميــزة لدعمكــم فــي
ـاء علــى اســتراتيجيات األعمــال المبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة.
االســتفادة مــن الفــرص بنـ ً
نركــز فــي بكــه علــى تطويــر أفضــل المهــارات وممارســات األعمــال التــي توضــح التوجهــات االســتراتيجية للمنظمــات ،وتنفــذ الخطــط
وتخلــق ثقافــة تنظيميــة ناجحــة.
نحن نفخر ببناء القدرات من خالل مدربينا ذوي الخبرات الطويلة في مجال التدريب لتحقيق نتائج التعليم المرغوبة.
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المجلة الشهرية من بكه

شركاؤنا

عمالؤنا
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