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بكــه للتعليـم

مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه للتعليــم تضــم عــدة موضوعــات نهــدف مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع 

المهنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء 

المحتــوى المهنــي العربــي. 
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مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه للتعليــم تضــم عــدة موضوعــات نهــدف مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع المهنــي فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء المحتــوى المهنــي العربــي. 

ســنطرح فــي كل عــدد أهــم القضايــا االستشــارية والتــي تتــراوح بيــن مجــاالت إدارة المشــاريع، وإدارة المــوارد 

ــة تلــك المجــاالت،  ــادة الوعــي بأهمي ــى زي ــة، نســعى إل البشــرية، وإدارة الجــودة، وغيرهــا. مــن خــالل هــذه المجل

والشــهادات المعتمــدة فــي كل مجــال منهــا، والفــرص التــي يمكــن أن يحظــى بهــا ذوو الخبــرة والكفــاءة أو مــن 

يطمــح ألن يصبــح كذلــك، كمــا نجمــع لــك فــي هــذا العــدد وغيــره المعلومــات التــي تحتاجهــا فــي مــكان واحــد 

لتســهيل الرجــوع إليهــا فــي أيِّ وقــت. 

مجـــلة بكــــــه
للتعليـــــــم
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ما هي منهجية إدارة 
المشاريع المرنة )Agile(؟

أحدثت منهجيــة إدارة المشــاريع المرنــة )Agile( ثــورة فــي إدارة المشــاريع، فقبل ظهورهــا كانــت العديــد مــن الشــركات تواجــه مشــاكل في 

تطبيــق الطــرق التقليديــة مثــل منهجيــة الشــال )Waterfall( في تســليم المنتجــات لزبائنها في الوقــت المحــدد وبــدون تأخير، باإلضافــة 

إلــى أن تعديــات متطلبــات الزبائــن يمكــن أن تسبب مشــكلة لفريق العمل، لكــن اســتخدام منهجية أجايل قامت بحــل هــذه المشــاكل. 

ما هي منهجية إدارة المشاريع المرنة Agile Methodology؟

ــرة “Sprints” لتحقيق التحســين  ــر قصي ــر المدى عبر مراحــل تطوي هــي منهجية كاملــة إلدارة المشــاريع ترتكــز علــى عمليــة التخطيــط قصي

الماحظــات  العميل وتقييمهــا وإعطــاء  أولية حقيقية وعرضهــا علــى  أو الخدمة، يتــم ذلك مــن خال تقديــم منتجــات  المســتمر للمنتج 

والتعديات عليها، يتم بعدهــا التقــدم إلــى الخطــوة التاليــة بإضافــة بعــض الميــزات والخصائــص الجديــدة إلــى أن ينتهي المشــروع. بهذه 

لــي الــذي ســيدخل فــي المرحلــة التاليــة هــو منتــج فعــال وقابل للتطــور، ويطابــق مــا يتطلــع إليــه العميــل  الطريقة، يجــب أن يكون المنتــج األوَّ

وفــق احتياجاتــه ومتطلباتــه.

ُتمثل شهادة ممارس منهجية أجايل معتمد اعتراًفا رسمًيا بمعرفتك بالمبادئ األساسية والمهارات التقنية لمنهجية أجايل، وقد 

تــم اإلعــان عــن بيــان منهجية أجايــل رســمًيا عــام 2001، وُأعلــن فيه عن 4 قيــم أساســية إلدارة المشــروعات الرشــيقة يركز مــن خالهــا 

علــى قيمــة األعمال، وهــي كاآلتــي:

https://bakkah.com/sessions/pmi-acp
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منتج فعال أهم من توثيق شامل

فريق العمل أهم من العمليات واألدوات التي نستخدمها

التعاون والمشاركة مع العميل أكثر أهمية من التفاوض على العقود

01

02

03

الرئيســي للتقــدم هو رضــى العميل وتســليم هــذه  إنتــاج منتج وفق خصائــص أساســية معينة، والمقيــاس  يتــم  تهتم طريقــة أجايل بــأن 

المنتجــات فــي أقصــر وقــت ممكــن وبفتــرات منتظمة، هــذا ال يعنــي االبتعــاد عــن التوثيق، بــل يتم توثيــق األشــياء المهمــة فقــط مثــل 

طريقــة تشــغيل المنتــج. يجــب أال ينشــغل الفريــق بكتابــة توثيــق مفصل للمنتــج قبــل أن يكــون المنتــج يعمــل بشــكل صحيــح ٪100، فا يوجــد 

أهميــة لتوثيــق مفصــل والمنتــج ال يعمــل! 

" التوثيق هو كتابة آلية عمل كل جزء من المشروع بالتفصيل على شكل مستندات ورقية أو إلكترونية."

يعد االهتمــام بأفــراد الفريــق والتعاون فيمــا بينهم طــول مــدة المشــروع أكثر أهميــة من التركيــز علــى أدوات العمــل وســير العمليــات 

المســتخدمة فــي بنــاء المنتــج، حيــث أن األدوات لــن تكــون ذات نفــع دون أشــخاص قادريــن علــى اســتخدامها بشــكل صحيح. يجــب أن تكــون 

فــرق العمــل ذاتيــة التنظيم مــن خــال تقييــم ومراقبــة عملهــا لتصبــح أكثــر فعالية. تشــجع منهجيــة أجايــل علــى التطويــر الدائــم لألفــراد 

ومهاراتهم، مــن خــال إعطاءهــم البيئــة والثقــة المناســبة لتحفيزهــم أكثــر إلنجــاح المشــروع. 

"المحادثــات المباشــرة وجهــًا لوجــه بيــن أعضــاء الفريــق هــي الطريقــة األفضــل واألســرع لنقــل المعلومــات )عــادة يجتمــع الفريــق 

بشــكل يومــي صباحــًا Stand-up Meeting لمــدة 10-15 دقيقــة(."

خطـــوة،  كل  العميــــــــل في  إشـــــــراك  يتــــــــم  فـــــــــي منهجيـــــــــــة أجايــــــــل 

التـــي  التعديـــات  هـــي  ومـــا  المنتـــج  عـــن  أكثـــر  ما يعطيه فهـــم  هـــذا 

اإلضافـــة  أو  التعديـــل  وبالتالـــي  بعينـــه،  المنتـــج  يـــرى  ألنـــه  يحتاجهـــا 

كامـــل  تصـــور  وهو يعطيـــه  مرونـــة،  المنتج يكون ســـهًا وأكثر  علـــى 

التركيز عنـــد  عليـــك  لذلك يجـــب  بدفعهـــا،  ســـيقوم  التـــي  التكلفـــة  عـــن 

توقيع العقد على المهـــام، التكلفة، والوقـــت، حيث ال يســـتطيع العميل 

توصيـــف المنتـــج بشـــكل كامل مـــن بدايـــة المشـــروع، وبالتالي أي تعديل 

يصبـــح صعًبـــا ألنه يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة، وغالًبا ما ينتج مشـــاكل 

مـــع العميل. 

"منهجيـــة أجايـــل تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى كســـب رضـــى العميـــل، 

لذلـــك يعتبـــر االهتمـــام بالعمالء هـــو حجر األســـاس إلنجاح المشـــاريع."
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04 االستجابة للتغيير أهم من اتباع الخطة المحددة في سير العمل

يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار أن التغييــرات التــي يطلبهــا العميل عنــد عــرض المنتــج عليه لهــا األولوية عما هو مخطــط له. حيــث أن الخطــط 

في منهجية أجايــل تكــون خطــط عامة عــن العمليــة اإلنتاجية وعلــى مســتوى عاٍل وليس خطة شــاملة لــكل التفاصيــل الدقيقة. عليــك 

القبــول والترحيــب بالتغييرات مــن قبــل العميل حتــى ولو كانت فــي مرحلــة متقدمــة فــي التطوير، االهتمــام المســتمر بالتميــز والجــودة فــي 

التطويــر التقنــي والتصميم. فمنهجية أجايــل ُتســخر الّتغييــر لصالــح الميــزة التنافســية للعميــل. 

"هذا ال يعني أبدًا أن النقاط التي تم التفضيل عليها ال قيمة لها، وإنما هنا تحديد األولويات يكون لصالح قيم العميل."
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بعد االتفــاق مــع العميــل وتحديد المتطلبات التــي يحتاجها بشــكل كامــل ســتقوم بإعداد قائمــة مــن الميــزات المطلــوب تطبيقهــا علــى 

المنتــج، وهــذا مــا يســمى ب User Stories، وســتعتبر كقوائــم to-do list للمشــروع.

باستخدام تقنيات أجايل ستقدر الفترة الزمنية الازمة لانتهاء من كلUser story، والتي قمت بتحديدها سابًقا.

وألّن المهــام فــي أكثــر األوقــات يســتغرق تنفيذهــا وقتًا أكبــر ممــا حددتــه مســبقًا، فســيكون مــن الجيــد أن تتيــح للعميــل اختيــار مــا يحــب 

أن تنجــزه أواًل مــن مهــام وتأجيــل األقــل أهميــة لألخيــر.

واآلن ســتبدأ تنفيــذ المهــام التــي حددتها يمكنــك الحصول على التغذية الراجعة مــن العميــل بعــد كل دورة تكراريــة، ممــا يتيــح لــك 

القيــام بالتعديــات المطلوبــة أواًل بــأول يرافقهــا عمليــة تســليم تكراري. عندمــا تبــدأ بعمليــة التســليم للعميــل ســتجد نفســك فــي إحــدى 

الحالتيــن، إّمــا أّنــك ســريع بمــا فيــه الكفايــة وكل شــيء علــى مــا يــرام، أو أّن هنــاك الكثيــر مــن المهــام وليــس لديــك الوقــت الكافــي، وهنــا 

إّمــا أن تقــوم بتقليــص عــدد المهــام المطلوبــة، أو تأخيــر موعــد التســليم مــع تحمــل العميــل للتكاليــف الجديــدة. 

إذًا فعملــك وفــق أجايل سيســاعد فــرق العمــل علــى إدارة المشــاريع بشــكل أكثــر كفاءة وشــفافية، مــع تقديــم منتجــات بجــودة عاليــة، 

ثــم  الحفــاظ علــى الميزانيــة ضمــن الحــدود المتوقــع لها، ســيضمن تســليم أســرع للمنتج مــن خــال العمــل على المزايــا األهــم أواًل 

ــا، أيضًا احتماليــة رضــا الزبــون عــن المنتــج ســتزيد بســبب وجــود العميــل مــع فريــق العمــل بصــورة مســتمرة، ممــا يضمــن  تطويرهــا الحًق

توافــق المتطلبــات للمنتــج النهائــي.

تعرف أكثر على منهجية أجايل وإدارة المشاريع من خال الدورات التي نقدمها من هنا.

من خالل الخطوات التالية يمكنك تحديد آلية العمل في منشأتك  
وفًقا لمنهجية أجايل:

ضع قائمة مهام

قّدر الفترة الزمنية

حدد األولويات

ابدأ التنفيذ

https://bakkah.com/ar/sessions
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 VUCA ماذا يعني اختصار
لمنظمتك؟

ــب الــذي تشــهده البيئــة اليــوم ومــع ظهــور العديــد مــن التحديــات الرقميــة، لــم يعــد بإمــكان المنظمــات االختبــاء خلــف  فــي ظــل التقلُّ

عاماتهــا التجاريــة. بــل أصبــح هنــاك حاجــة ملحــة إلــى إيجــاد عمليــات وطــرق واضحــة للعمــل والتأقلــم مــع التغييــرات الطارئــة، وعــدم التأثيــر 

علــى الحصــة الســوقية للمنظمــة أو علــى الربحيــة، وتحقيــق رؤيــة المنظمــة، وجــذب العمــاء باســتمرار. هــل ســبق لــك أن ســمعت عــن 

 !VUCA مصطلــح يدعــى بيئــة

تــم تطويــر اختصــار VUCA مــن قبــل الجيــش األمريكــي بعــد الحــرب البــاردة عندمــا كانــت األوضــاع آنــذاك متقلبــة 

وغامضــة. لجــأت العديــد مــن المنظمــات إلــى اســتخدامها اآلن فــي وصــف الطبيعــة الديناميكيــة لبيئــة األعمــال 

وتوفيــر إطــار لتحليــل االســتراتيجية والقيــادة فــي عالــم ســريع التغيــر. 

قيــادة VUCA هــي القــدرة علــى التحــول واالســتجابة للتغييــرات فــي بيئــة األعمــال مــع اإلجــراءات المتبعــة 

بحيــث تكــون ســريعة ومرنــة. إن المهــارات والســلوكيات القياديــة األساســية ستســاعد منظمتــك علــى التكيــف 

 .VUCA مــع بيئــة األعمــال واالزدهــار فــي بيئــة

ما هـــــي بيئــــــــــة VUCA؟ 
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VUCA
التقلــب فــي ســرعة وحجــم التغييــر فــي صناعــة أو ســوق معيــن، وُيقصــد بهــا الوضعيــة التــي يكــون فيهــا التحــدي 

غيــر متوقــع وغيــر مســتقر، بحيــث يشــمل بعــض األمثلــة مثــل اللوائــح الحكوميــة، وتســعير الســلع األساســية، 

وسلســلة التوريــد، واالنكمــاش االقتصــادي، أو كمــا رأينــا فــي عــام 2020 جائحــة فيــروس كورونــا. ولهــذا يجــب أن 

يكــون القــادة مســتعدين لاســتجابة للتحديــات المســتمرة الخارجــة عــن إرادتهــم لحظــة ظهورهــا. 

وهــو عــدم القــدرة علــى التنبــؤ، بحيــث تصبــح القــدرة علــى توقــع التغييــر أكثــر صعوبــة ألن المعلومــات التاريخيــة 

والتجــارب الســابقة تفقــد أهميتهــا فــي التنبــؤ بمــا ســيأتي، وهــذا يتطلــب مــن القــادة إنشــاء خطــط واســتراتيجيات 

رشــيقة لتلبيــة احتياجــات بيئــة األعمــال غيــر المؤكــدة والســماح لهــم باتخاذ اإلجراءات بســرعة اســتجابًة ألي مشــكلة 

تواجــه المنظمــة. 

إن الطبيعــة الديناميكيــة والمترابطــة للمنظمــات والبيئــة التــي تعمــل فيهــا تجعــل مــن الصعــب علــى القــادة فهــم 

اآلثــار المترتبــة علــى القــرارات، حيــث يمكــن أن تكــون بعــض البيانــات متاحــة ويمكــن توقعهــا لكــن بســبب حجمهــا 

الكبيــر أو طبيعتهــا المعقــدة تفــوق قــدرات المنظمــة علــى معالجتهــا. وكانــت أهــم أســباب التعقيــد هــي التطــور 

التكنولوجــي والتحــوالت الرقميــة وعولمــة المنظمــات والقــوى العاملــة فيهــا والهيــاكل التنظيميــة وعمليــات 

الدمــج واالســتحواذ، كل هــذا يمكــن أن يجعــل اتخــاذ القــرار الصحيــح يبــدو مســتحيًا. 

V

U

C

Volatility

Uncertainty

Complexity

التقلـــــــب

عدم اليقين

التعقيد

يدل كل حرف من حروف كلمة VUCA على مفهوم معين، وهي تمثل مميزات بيئة األعمال هذه كاآلتي: 
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الغمــوض يعنــي أن االتجــاه الــذي يجــب علــى المــرء أن يســلكه غيــر واضــح، ألنهــا منطقــة جديــدة غيــر مألوفــة وخــارج 

ــره القــادة والمنظمــات. كان عــام 2020 عــام  ــه . ال توجــد أفضــل الممارســات لمــا يختب منطقــة الراحــة الخاصــة ب

الغمــوض، ففــي بدايــة جائحــة كورونــا لــم يكــن هنــاك أي قائــد يتمتــع بخبــرة فــي إدارة المنظمــة بالشــكل المناســب 

فــي ظــل وجــود الجائحــة أو يمكنــه التنبــؤ باإلجــراءات التــي يجــب أن تحــدث. 

تعــد القــدرة علــى تحديــد عــرض القيمــة األساســية للمنظمــة بوضــوح وماءمتهــا مــع األهــداف 

الرئيســية لمنظمتــك أمــًرا بالــغ األهميــة فــي أوقــات التغييــر. يســاعد تحديــد األهــداف المشــتركة علــى 

فهــم أعضــاء الفريــق للمهــام المطلوبــة منهــم بشــكل أفضــل، ففــي مراحــل التغييــر المســتمرة يكــون 

هــدف ورؤيــة للمنظمــة ركيــزة أساســية يجــب أن نأخذهــا بعيــن االعتبــار. 

مراقبــة المنافســين ومتابعــة بيئــة العمــل فــي المنظمــة يســاعدك علــى تحديــد األنمــاط والمتغيــرات 

التــي قــد تؤثــر علــى المنظمــة كتحذيــرات مبكــرًة للتغييــرات المحتملــة واالســتعداد لهــا. 

ــف مــع أيــة أحــداث  فــي أوقــات عــدم اليقيــن، يجــب أن تتمتــع القيــادة المثاليــة  بالمرونــة الكافيــة  للتكيُّ

طارئــة، حيــث تتطلــب قيــادة VUCA مــن القائــد أن يكــون مرًنــا ومحورًيــا عنــد الحصــول علــى معلومــات 

جديــدة، واتخــاذ القــرارات، وظهــور الفرص. 

AAmbiguityالغمــــوض

 :VUCA أهم 6 مهارات للقيادة الناجحة في بيئة

01

02

03

الرؤيــــــــــــــــة

االستعداد للتغيير

المرونة والقدرة على التكيف
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عندمــا يتعلــق األمــر بقيــادة VUCA، فــإن اتخــاذ القــرارات فــي حيــن عــدم توفــر المعلومــات الكاملــة، 

وعــدم إدراك مــدى تعقيــد وترابــط القــرار الــذي يتــم اتخــاذه، وعــدم االعتمــاد علــى الخبــرة الســابقة، 

يعــد مــن أصعــب التحديــات التــي تواجــه القائــد فــي المنظمــة. يجــب أن يقبــل القــادة أنهــم يعملــون 

فــي بيئــة غيــر كاملــة ويجــب عليهــم اتخــاذ الخيــار األفضــل لمنظمتهــم وفريقهــم. 

مــن أهــم القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا للقيــادة فــي بيئــة VUCA هــو التركيــز علــى تأثيــر القــوى الخارجيــة 

والتركيــز علــى العميــل. يحتــاج القــادة فــي المواقــف المعقــدة والمتغيــرة إلــى التركيــز علــى العميــل 

وفهــم عواقــب قراراتهــم عليــه ، يتطلــب التغلــب علــى جميــع التحديــات فــي بيئــة VUCA إيجــاد حلــول 

للتخفيــف مــن أيــة عواقــب ســلبية علــى تجربــة العميــل. 

االختبــار  ويكــون  المنظمــة،  تواجــه  قــد  التــي  والفــرص  التحديــات  مــن  العديــد  المســتقبل  يحمــل 

الحقيقــي لقيــادة VUCA هــو كيفيــة توقعهــا واســتجابتها للتغييــر المفاجــئ. فــي أوقــات عــدم اليقيــن 

مثــل األوقــات الحاليــة، قــد تتســاءل مــا الــذي يمكنــك فعلــه لتطويــر مهاراتــك القياديــة لتحقيــق 

النجــاح فــي بيئــة VUCA؟ 

إن أبــرز مــا تحتاجــه هــو تطويــر مهاراتــك القياديــة فــي التغلــب علــى عــدم اليقيــن وتحديــد الثغــرات ومــا 

تحتــاج إلــى تعلمــه وممارســته. يقــدم مركــز بكــه العديــد مــن الــدورات التدريبيــة التــي تســاعدك علــى 

تطويــر مهاراتــك وقدراتــك القياديــة التــي يمكنــك االطــاع عليهــا مــن هنــا

04

06

اتخـــــاذ القــــــــــرار

التركيز على العميل

عنــد تحديــد أفضــل الممارســات للتغييــر فــي بيئــة VUCA، فــإن التفكيــر اإلبداعــي والتعــاون بيــن أفــراد 

ــر فــي المنظمــة حيــث  ــة والتأقلــم مــع ظــروف التغيي الفريــق يســهل إنجــاز الفريــق للمهــام المطلوب

ــف بســرعة مــع الواقــع المتغيــر.  تحتــاج المنظمــة دوًمــا إلــى إيجــاد حــل مبتكــر لتتكيَّ

تسهيل التعاون والعمل الجماعي05



مجلة بكه للتعليم20 // 12

معايير مهمة ألخذها باالعتبار عند تطبيق الذكاء 
االصطناعي في سلسلة التوريد لمنظمتك 8

يقــدم الــذكاء االصطناعــي )AI( العديــد مــن المزايــا لسلســلة التوريــد الخاصــة بمنظمتــك عنــد بنــاء نظــام التوريــد علــى 

أســس تراعــي طبيعــة ساســل التوريــد الحديثــة، وتعتمــد فعاليــة الــذكاء االصطناعــي فــي المنظمــة بشــكل أساســي 

علــى توافــر البيانــات الدقيقــة الازمــة التخــاذ القــرارات المهمــة. 

ماهو الذكاء االصطناعي؟
ــى األنظمــة أو األجهــزة التــي تحاكــي  ــذكاء االصطناعــي )AI( إل ــح ال يشــير مصطل

اســتناًدا  نفســها  مــن  تحســن  أن  يمكنهــا  والتــي  المهــام  البشــري ألداء  الــذكاء 

إلــى المعلومــات التــي تجمعهــا. يتجلــى الــذكاء االصطناعــي فــي اتخــاذ القــرارات 

المهمــة، ســواء كانــت تقــرر المــواد الخــام التــي يجــب نقلهــا إلــى المخــازن أو إلــى 

خطــوط اإلنتــاج، أو كيفيــة التنبــؤ بالمبيعــات بنــاًء علــى الطلــب المتغيــر.



مجلة بكه للتعليم20 // 13

أهم المعايير لتطبيق الذكاء االصطناعي في سلسلة التوريد 
الخاصة بك:

هنــاك ثمانيــة معاييــر مطلوبــة لتكــون قــادًرا علــى تنفيــذ وتطبيــق الــذكاء االصطناعــي فــي سلســلة التوريــد الخاصــة 

بمنظمتــك بشــكل ناجــح وفعــال، أهمهــا:

التخــاذ قــرار اســتبدال النظــام التقليــدي بإحــدى التطبيقــات الحديثــة للــذكاء االصطناعــي، يجــب علــى النظــام الجديــد أن 

يقضــي علــى مشــاكل البيانــات القديمــة غيــر الدقيقــة. تســتخدم ساســل التوريــد اليــوم البيانــات الدقيقــة فــي عمليــة 

التخطيــط والتنبــؤ فــي الطلــب المتغيــر للســوق، وذلــك لتحقيــق أهــداف المنظمــة والوصــول إلــى الرؤيــة التــي تســعى 

لهــا وتحســين سلســلة التوريــد الخاصــة بهــا.

يجــب أن يتيــح النظــام الجديــد لسلســلة التوريــد الخاصــة بمنظمتــك إمكانيــة الوصــول إلــى البيانــات خــارج المنظمــة، لعرض 

البيانــات ذات الصلــة بعمليــة التــداول ألي نــوع مــن خوارزميــة الــذكاء االصطناعــي أو التعلــم اآللــي، ومعرفــة التحديــات 

التــي تواجــه المنظمــة وإيجــاد حلــول لتجاوزهــا بطريقــة فعالــة.

يجــب أن يكــون الهــدف األساســي لنظــام الــذكاء االصطناعــي هــو إشــباع حاجــات المســتهلك بأقــل تكلفــة ممكنــة 

وبالجــودة المطلوبــة، ممــا يزيــد مــن حجــم المبيعــات لــدى المنظمــة ويعــود بالنفــع مــن حيــث زيــادة اإليــرادات وتحقيــق 

صافــي ربــح أعــل، كمــا يجــب أن يدعــم النظــام اإلثــراء اإلضافــي لخوارزميــة تخصيــص القــرار عبــر العمــاء علــى مســتوى 

المنظمــة لمعالجــة قضايــا نــدرة المنتــج وسياســات العمــل الفرديــة للمنظمــة.

يمكــن أن تكــون عمليــة إعــادة التخطيــط بشــكل مســتمر هــي أحــد أســباب خلــق ضغــوط العمــل فــي المنظمــة وزيــادة 

التكاليــف التشــغيلية وتقليــل قــدرة الفريــق علــى التنفيــذ الفعــال، لــذا، عنــد اتخــاذ القــرار يجــب أن يأخــذ نظــام الــذكاء 

ــا اإلضافيــة. ــار المفاضــات بيــن البدائــل مــن حيــث تكلفــة التغييــر مقابــل المزاي االصطناعــي بعيــن االعتب

الوصول إلى البيانات الدقيقة

الوصول إلى بيانات المجتمع

دعم الهدف األساسي للمنظمة

يجب أن تكون عملية صنع القرار تدريجية 

01

02

03

04
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عنــد عمليــة اتخــاذ القــرار يجــب فــي النظــام الجديــد أن يتــم اختيــار الحــل المناســب للمشــكلة، ومراعــاة أن كفــاءات التنفيــذ 

لهــذا القــرار تختلــف باســتمرار، وتطويــر السياســة المتبعــة وفًقــا للمتطلبــات المتغيــرة، وقيــاس فعاليــة التحليــات لتنفيــذ 

القــرار بشــكل مســتمر.

ال يمكــن تحقيــق القيمــة إال إذا كانــت الخوارزميــة قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة وتنفيذهــا كمــا هــو مطلــوب 

وبشــكل فعــال، ممــا يتطلــب وجــود نظــام ذكاء اصطناعــي ونظــام تنفيــذ أساســي لدعــم عمليــات التنفيــذ متعــدد 

األطــراف.

لكــي يتــم تحســين سلســلة التوريــد مــن المســتهلكين إلــى المورديــن، يجــب أن يكــون النظــام قــادًرا علــى معالجــة كميــات 

هائلــة مــن البيانــات بســرعة كبيــرة، كمــا يجــب أن يكــون نظــام الــذكاء االصطناعــي قــادر علــى اتخــاذ قــرارات ذكيــة 

وســريعة وواســعة النطــاق.

يجــب أن يطلــع أعضــاء الفريــق علــى معاييــر القــرار وتأثيــره علــى المنظمــة، وتمكينهــم مــن فهــم وحــل المشــكات التــي 

ال يســتطيع نظــام الــذكاء االصطناعــي حلهــا، هــذا باإلضافــة إلــى الســماح للمســتخدمين بإضافــة أحــدث المعلومــات 

التــي قــد ال يعرفهــا النظــام. 

يجب أن تكون عملية تنفيذ القرار مستمرة 

يجب أن يكون نظام الذكاء االصطناعي ذاتي التحكم 

يجب أن يكون نظام الذكاء االصطناعي قابل للتطوير

إيجاد طريقة للمستخدمين للتفاعل مع النظام

05

06

07

08

يمكــن للمنظمــات تطبيــق أنظمــة الــذكاء االصطناعــي فــي العديــد مــن األقســام، 

ورقمنــة ساســل التوريــد الخاصــة بهــا، وهــذا مــا يســاعدها بشــكل كبيــر علــى الوصــول 

إلــى الرؤيــة التــي تســعى لهــا، أهــم مــا فــي األمــر هــو أن تقــوم بتحديــد األهــداف التــي 

تســعى مــن خالهــا إلــى تعظيــم العائــد علــى االســتثمار مــن خــال تطبيــق نظــام الــذكاء 

االصطناعــي، بحيــث يتلقــى النظــام البيانــات األوليــة ويقــوم بمعالجتهــا ليتــم تحويلهــا 

إلــى معلومــات تســاعدك علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة وتنفيذهــا باســتخدام التعلــم 

اآللــي لمراقبــة النتائــج وتكييــف الخوارزميــات.
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ما هــي طريقـــة اإلنتاج في 
الوقت المناسب )JIT(؟

تســعى المنظمــات علــى الــدوام إلــى تحقيــق التطويــر التنظيمــي الــذي 

إليــه، فتبــدأ بالبحــث والتحليــل للمــوارد  يناســب رســالتها ومــا تطمــح 

والفــرص المتاحــة لديهــا، لكــن التطــور ال يتــم بيــن ليلــة وضحاهــا وال 

يكــون عشــوائًيا. يــرى المتخصصــون أن تحقيــق التطــور البســيط المســتمر 

أفضــل بكثيــر مــن تحقيــق التطــور اآلنــي الكبيــر، فالتحديثــات المســتمرة 

هــي الضمــان الستشــعار التحســن وتحقيــق المبتغــى.

تعــرف معنــا علــى أشــهر طــرق إدارة المخــزون وهــي طريقــة اإلنتــاج فــي 

الوقــت المناســب )Just in Time(، وتحديــد آليــة تطبيقهــا مــن أجــل 

التحســين المســتمر للعمليــة اإلنتاجيــة وبطريقــة بســيطة دون مجهــود 

كبيــر. 

ظهــرت طريقــة اإلنتــاج فــي الوقــت المناســب )JIT( علــى يــد شــخص يدعــى تايتشــي أونــو، وهــو مؤســس مجموعــة تويوتــا 

العالميــة. ابتكــر أونــو هــذه الطريقــة عندمــا الحــظ زيــادة أعــداد خطــوط اإلنتــاج التــي تعتمــد علــى تصنيــع كميــة كبيــرة مــن 

منتــج واحــد قبــل االنتقــال إلــى إنتــاج منتــج آخــر وزيــادة تركيــز الطلــب علــى درجــة تنــوع المنتــج وليــس الكميــة المنتجــة.

تقضــي هــذه الطريقــة إلــى تعزيــز مبــدأ التحســين المســتمر فــي العمليــة اإلنتاجيــة، وزيــادة الكفــاءة، والحــد مــن المنتجــات 

التالفــة، وذلــك مــن خــال قيــام قســم المشــتريات بطلــب الكميــات المناســبة مــن المــواد الخــام التــي تحتاجهــا فــي العمليــة 

اإلنتاجيــة دون أي فائــض أو عجــز وتزويدهــا لقســم اإلنتــاج فــي الوقــت المناســب وبالجــودة المطلوبــة، ممــا يجعــل كميــة 

المخــزون تصــل إلــى صفــر.

ما هي طريقة اإلنتاج في الوقت المناسب Just in Time؟



مجلة بكه للتعليم20 // 16

Just in Time نصائح تساعدك في تطبيق طريقة

حدد الهدف الذي تسعى إليه

احصل على دعم األفراد العاملين لديك

اعمل على إعادة هيكلة العملية اإلنتاجية

6
فــي الواقــع، ال يمكــن إعطــاء خطــوات محــددة لتنفيــذ طريقــة )JIT(، وذلــك ألن كل منظمــة تواجــه فــرص وتحديــات 

مختلفــة عــن األخــرى. لــذا، نضــع بيــن أيديكــم بعــض النصائــح عــن كيفيــة تطبيــق طريقــة اإلنتــاج فــي الوقــت المناســب:

ــم أهدافــك إلــى  بعــد أن حــددَت فــي البدايــة رســالة منظمتــك والخطــة االســتراتيجية التــي تســتخدمها، حــاول أن تقسٍّ

مســتويات حســب الفتــرة الزمنيــة، علــى أن يكــون هنــاك تقــارب شــبه كامــل بيــن المســتوى واآلخــر بشــكٍل يســهل المــرور 

دون عنــاء.

ــا أمــر هــام جــًدا، يجــب أن  ــدًءا مــن عمــال اآلالت حتــى اإلدارة العلي ــة التنفيــذ ب إن دعــم العامليــن فــي المنظمــة لعملي

يكــون كل عامــل علــى درايــة بالعمليــة حتــى لــو لــم يكــن جــزًءا منهــا. قــم بتحديــد اآلثــار المترتبــة عليهــا ومــا هــي العقبــات 

التــي مــن الممكــن أن تواجههــم خــال التنفيــذ، ألن هــذا سيســاعدك علــى كســب الدعــم مــن قبــل جميــع العامليــن 

وحرصهــم علــى إنجــاح العمليــة.

ابــدأ بتحديــد االســتراتيجية المناســبة التــي ســتتبعها لتنفيــذ طريقــة اإلنتــاج فــي الوقــت المناســب واختيــار الحلول الســهلة 

والمناســبة لمنظمتــك، مــن ثــم يأتــي العمــل علــى إعــادة هيكلــة االســتراتيجية المتبعــة مــن خــال تعزيــز مبــدأ التخطيــط 

للمــواد المطلوبــة MRP، والعمــل علــى تفعيــل نظــام محوســب لبنــاء المخــزون وجدولــة اإلنتــاج وإدارة المدخــات، كمــا 

يجــب أن تشــمل األنشــطة والعمليــة التســويقية أيًضــا.
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راجع سلسلة اإلمداد لديك

اطلب المشورة من خارج منظمتك

اهتم بالتغذية الراجعة من العمالء الحاليين

يعتمــد نجــاح عمليــة التنفيــذ علــى أن يكــون العمــل فــي سلســلة اإلمــداد منســًقا ومتكامــًا مــع بعضــه البعــض، وأي 

فشــل فــي أحــد األطــراف ســيؤدي إلــى فشــل فــي تنفيــذ هــذه الطريقــة.

د بتزويــد  ديــن يقــوم مــن خالهــا المــورِّ يجــب علــى المنظمــة أن ُتنشــئ عاقــة تعــاون والتــزام طويلــة األمــد مــع المورِّ

المصنــع بالمــواد الخــام وفــق الكميــات واألســعار المناســبة وفــي الوقــت المحــدد دون أي تأخيــر أو نقصــان، وإال فإنــه 

ُيتوقــع مواجهــة الكثيــر مــن العقبــات، مثــل حــرب األســعار أو أن يحصــل أحــد المنافســين علــى ســعر أقــل للمــواد الخــام 

وبالتالــي يمكنــه تحقيــق الميــزة التنافســية.

يمكنــك تعييــن خبيــر مــن خــارج منظمتــك لمراجعــة كل األجــزاء فــي سلســلة التوريــد وفــي العمليــة اإلنتاجيــة أيًضــا، حــاول 

أن تحصــل علــى وجهــة نظــر مختلفــة عــن بيئــة العمــل الداخليــة، فهــي ستســاعدك بالتأكيــد علــى تقييــم عملــك وإيجــاد 

الطــرق المناســبة للحــد مــن التالــف وتطويــر العمليــة اإلنتاجيــة لديــك.

احــرص علــى االطــاع علــى تقييــم عمائــك للمنتجــات التــي تقدمهــا لهــم بشــكل مســتمر. ســيوفر لــك ذلــك فرصــة 

اكتشــاف أيــة أخطــاٍء أو تعديــاٍت مقترحــة منهــم، ممــا يزيــد الرضــى لديهــم حيــن يشــعر المســتهلك أنــه قــد شــارك فــي 

ــا علــى تلبيــة حاجاتهــم المتجــددة. تصميــم أو تعديــل العمليــة اإلنتاجيــة وأن المنظمــة تركــز دوًم

تعتمــد طريقــة اإلنتــاج فــي الوقــت المناســب علــى مبــدأ أن تقــوم بإنتــاج الكميــة المطلوبــة مــن قبــل المســتهلك بشــكل 

متواصــل كل يــوم، والتخلــص مــن تكاليــف التخزيــن والحــد مــن المنتجــات التالفــة لديــك وهــذا ســيزيد مــن العائــد علــى 

االســتثمار لديــك. نقــدم لــك فــي بكــه العديــد مــن الــدورات فــي مجــال ساســل اإلمــداد والتــي يمكنــك تصفحهــا مــن 

. هنا
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ــة، وشــركة للتعليــم.  ــة، تمتلــك شــركتين فرعيتيــن وهمــا شــركة لالستشــارات اإلداري بكــه هــي شــركة رائــدة فــي المجــاالت اإلداري

مــع فريقنــا المكــون مــن مجموعــة مــن المهنييــن المعتمديــن والمستشــارين ذوي الخبــرة العاليــة، ُنســاعدك علــى 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.

ــة والتكيــف مــع  ــا التدريبيــة بالمرون ــز دوراتن ــة أحــدث طــرق التعليــم والتدريــب العالميــة، حيــث تتمي نحــرص علــى اســتخدام ومواكب

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

عن بكه
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شركاؤنا

عمالؤنا
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