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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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منهجية كايزن: ما هي 
وكيف يتم تطبيقها؟

التغييــر التنظيمــي هــو انتقــال المنظمــة مــن حالــة إلــى أخــرى، وهــو يشــكل جــزًءا أساســًيا للبقــاء فــي الصــدارة مــع المنافســين وعــدم تفويــت 

أي فرصــة أبــًدا. يمكــن أن يتمثــل التغييــر فــي شــهور مــن التخطيــط والعمــل وميزانيــة عاليــة، ويمكــن أن يكــون التغييــر علــى شــكل تقــدٍم 

تدريجــيٍّ ومســتمر، حيــث يعــد التقــدم المســتمر أيًضــا فــي كثيــر مــن الحــاالت جــزًءا رئيســًيا مــن التغييــر الناجــح.

ما هي منهجية كايزن؟

كلمــة كايــزن مترجمــة مــن اليابانيــة وتعنــي "تغييــر شــيء مــا إلــى األفضــل". كايــزن هــي فلســفة التحســين المســتمر والمنهجــي والتدريجــي 

فــي الطريقــة التــي تتــم بهــا األمــور، وهــي تهــدف إلــى التحســين المســتمر لعمليــات اإلنتــاج وتتضمــن القضــاء علــى الهــدر غيــر الضــروري 

للعمليــات والتــي تضيــف تكلفــة دون إضافــة قيمــة. علــى الرغــم مــن أنهــا مرتبطــة فــي المقــام األول بالتصنيــع، إال أن كايــزن تحقــق قيمــة 

كبيــرة للشــركات فــي جميــع الوظائــف بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتمويــل والعــاج النفســي والتدريــب علــى الحيــاة.
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؟لماذا كايزن
يمكن االستفادة من جهود كايزن الناجحة على النحو التالي:

أقل إهداًرا للوقت والموارد واإليرادات.

زيادة رضا المستهلك: جودة أعلى 
تعني عماء أكثر سعادة.

إرساء ثقافة الملكية: للموظفين تأثير 
مباشر على الطريقة التي تتم بها 

األمور مما يجعلهم أكثر سعادة وثقة.

تسهيل حل المشكات: تشجيع 
الموظفين على حل المشكات 

باستمرار من خال النظر إلى العمليات 
من منظور إيجابي.

تحسين القدرة التنافسية، سواء بين 
الموظفين من خال تقديم االقتراحات 
أو من خال الكفاءة التي تساهم في 

خفض التكاليف ورفع الجودة.
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كيف يمكن تطبيق منهجية كايزن

بعد معرفة الفوائد، يأتي السؤال األهم: ما هو دور كايزن في تحسين األعمال؟

ابــــــدأ بنفســــــــك

تدريب الموظفين

تحديد أفضل الخيارات

القياس والتحليل

؟

أواًل، عليــك أن تكــون قــدوة يحتــذى بهــا، ألن منظمتــك -األشــخاص والمنتجــات والعمليــات- ستتحســن بالمعــدل الــذي تتحســن أنت 
فيــه، بالتالــي عليــك تتبــع مؤشــراتك الرائــدة والمتأخــرة وقــراءة المزيــد عــن المنهجيــة، والبحــث عــن طــرق لتحســين أدائــك الشــخصي، 

وتشــجيع مــن حولــك علــى فعــل الشــيء نفســه.

الموظفــون هــم أعظــم وأهــم فئــة بالنســبة لمنهجيــة كايــزن، حيــث يشــارك فــي كايــزن كل موظــف بــدًءا مــن اإلدارة ووصــواًل إلــى 
العمــال. قــم بتطويــر قــدرات فريقــك مــن خــال التدريــب وإشــراك أعضــاء الفريــق لتحديــد المشــاكل وحثهــم علــى تقديــم اقتراحــات 
للتغييــر اإليجابــي، وتقييــم أفكارهــم، ووضــع األفــكار الجيــدة موضــع التنفيــذ. تذكــر أيًضــا أن تقــدر االقتراحــات األخــرى وتبيــن ســبب 

عــدم تنفيذهــا.

اعتبــر كايــزن كممارســة طويلــة األمــد وليســت مبــادرة إداريــة. تعــد األرقــام لغــة التحســين، أي عليــك تــرك أفــكارك التقليديــة حــول 
كيفيــة القيــام باألشــياء وتأكــد مــن وصــف هدفــك بوضــوح، ومعرفــة أفضــل طريقــة جديــدة لفعــل شــيء مــا، والتــزم بهــا إلــى حيــن 

العثــور علــى طريقــة أفضــل.

اجمــع البيانــات مــن خــال النظــر إلــى نظــام اإلدارة وتحليلهــا باســتخدام نمــوذج 5 لمــاذا و2 كيــف )Why & 2 How 5( اســتمر فــي 
الســؤال عــن "لمــاذا" حتــى تصــل إلــى الســبب الجــذري للمشــكلة. قــم بتحســين خطــوات أو مكونــات محــددة فــي أنظمــة وعمليــات 
عملــك. علــى ســبيل المثــال، تقليــل العيــوب إلــى أقــل مــن ٪1 أو تقليــل الوقــت المتوقــع إلــى النصــف. حتــى لــو بــدا التغييــر بســيًطا، 

فــإن المزايــا المكتســبة مــن التحســينات الصغيــرة ســرعان ماتتراكــم وتتــرك أثــرًا كبيــرًا.
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إعطاء إرشادات مخصصصة

التركيز على األشياء الصحيحة

التوثيق والتقييم

مــن المهــم أن تفهــم رحلــة كايــزن بأكملهــا. بينمــا يمكنــك اســتخدام العديــد مــن المــوارد المتاحــة، فمــن األفضــل إنشــاء إرشــادات بنــاًء 
علــى تجاربــك الخاصــة فــي تحســين مــكان العمــل وتذكــر تطبيــق عنصــري اإلبــداع والبراعــة قبــل النظــر فــي األمــور الماليــة، واتبــع 

قاعــدة 80-20؛ تفعــل العشــرين بالمائــة مــن األشــياء لتحصــل علــى ثمانيــن بالمائــة مــن نتائــج التحســين.

تأتــي اإلنجــازات الكبــرى مــن التغييــرات الصغيــرة والتدريجيــة. إذا تحســنت بنســبة ٪1 فقــط كل يــوم لمــدة عــام، فســتكون أفضــل 
37 مــرة ممــا كنــت عليــه عندمــا بــدأت. تخلــص مــن العوائــق فــي عمليــات عملــك التــي تبطــئ إكمــال الطلبــات أو تحصيــل النقــود. 
ابحــث عــن طــرق لتزويــد العمــاء بقيمــة أكبــر وتجربــة شــراء أفضــل مــع ربــح أكبــر لــك، نظــًرا ألن الجــودة باإلضافــة إلــى الســرعة تــؤدي 

إلــى التكلفــة المنخفضــة.

 مــن المهــم فــي كايــزن "التحــدث بالبيانــات وإدارة الحقائــق". يمكــن أن يســاعدك تعييــن الحالــة األوليــة للعمليــة فــي تحديــد نقــاط 
الضعــف ومجــاالت التحســين ومــن ثــم توفيــر معيــار. يتيــح لــك قيــاس األداء مقابــل المعاييــر الحاليــة إظهــار عائــد االســتثمار مــن جهود 
ــزن، كمــا يســمح لــك بتحديــد المجــاالت التــي تنجــح فيهــا جهــودك - أو ال تنجــح - حتــى تتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية  كاي

بشــأن التحســينات المســتقبلية.

https://jamesclear.com/continuous-improvement
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توحيد العمل

فرض التحسينات

ال تتوقف أبًدا عن التحسين

تتضمــن كايــزن وضــع معاييــر تقييــم األداء ألنظمــة وعمليــات المنظمــة ومــن ثــم الســعي لارتقــاء بهــذه المعايير. عند إجراء تحســينات 
علــى عمليــة مــا، يجــب توثيــق العمــل القياســي الجديــد مــن أجــل الحفــاظ علــى التحســينات وإنشــاء خــط أساســي جديــد للتحســين، 

كمــا يقلــل العمــل الموحــد أيًضــا مــن التبايــن فــي العمليــات ويعــزز االنضبــاط.

تتطلــب ممارســة كايــزن الرجــوع إلــى األســاليب القديمــة، وينطبــق هــذا علــى جميــع الموظفيــن ألن كايــزن هــي فلســفة تســتند إلــى 
أن التحســين مســؤولية الجميــع. لذلــك، ُيعــد فــرض التغييــرات الجديــدة أمــًرا مهًمــا الســتمرار التحســينات، وهــو مفتــاح للحفــاظ علــى 

التحســين المســتمر علــى المــدى الطويــل.

بعــد االنتهــاء مــن جميــع الخطــوات، تحتــاج إلــى تكــرار الخطــوات مــع إجــراء تحســين صغيــر آخــر. أهــم شــيء هــو معرفــة المشــكلة ومــا 
يجــب القيــام بــه حتــى تتــاح لــك الفرصــة لتجربــة بعــض األفــكار الجديــدة. 

قــد يكــون تطبيــق منهجيــة كايــزن طريقــة ســهلة للتعامــل مــع المشــكات فــي منظمتــك، ولكنــه يتطلــب بالفعــل التزاًمــا طويــل 
األمــد بسلســلة مــن الجهــود والتحســينات. يمكــن تنفيــذ هــذه الممارســة فــي غضــون ســاعات، بينمــا قــد يســتغرق البعــض اآلخــر 
ســنوات. تذكــر دائًمــا أنــه مــا مــن جهــود تحســين كبيــرة أو صغيــرة إال وينتــج عنهــا تغيــرات مســتمرة أو نتائــج إيجابيــة أو تحســينات 

فــي الجــودة.

نقدم في بكه للتعليم العديد من الدورات في مجال إدارة الجودة والتي يمكنك التعرف عليها من هنا

https://bakkah.com/ar/sessions/quality-management-courses
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DevOps: ماذا تعني؟ وما 
هي أدواتها ومؤهالتها؟ 

تحــاول المنظمــات فــي زمــن هيمنــة التكنولوجيــا والتطويــر المســتمر مواكبــة هــذا التطــور المســتمر لضمــان القــدرة التنافســية 
المســتمرة فــي مجاالتهــا، وبمــا أن هــذه التغييــرات وصلــت إلــى قلــب األعمــال، ال شــك فــي أن DevOps هــي جوهرهــا، وأثبتــت 

ــة لنجــاح المهندســين فــي المســتقبل. أنهــا ضروري

وفًقــا لـــ PeopleCert فــإن DevOps تعنــي "نهــج تطويــر للعمــل الــذي يجمــع 
بيــن تطويــر البرامــج )Dev( وعمليــات تكنولوجيــا المعلومــات )Ops(. والهــدف 
مــن DevOps هــو تقصيــر دورة حيــاة تطويــر األنظمــة أثنــاء نشــر إصــدارات 
البرامــج بشــكل متكــرر فــي انســجام وثيــق مــع أهــداف األعمــال بطريقــة أســرع 
وأفضــل وأكثــر فعاليــة  مــن حيــث التكلفــة. يعتمــد نهــج DevOps علــى ثاثــة 
عوامــل نجــاح حاســمة: التحــول الثقافــي، وتحســين الممارســات والعمليــات، 

واالســتفادة مــن تقنيــات األتمتــة. "

يمكــن تعريــف DevOps بأنــه تعــاون بيــن فــرق التطويــر والعمليــات، أي أنهــا 
عمليــة أو ممارســة تســاعد فــي التكامــل المســتمر واالتحــاد الــذي يمكــن أن 
يــؤدي إلــى تعــاون أفضــل وتقديــم قيمــة للمســتخدمين النهائييــن، ويتكــون 
مــن الجمــع بيــن كلمتيــن "تطويــر" و "عمليــات" ممــا يــدل علــى تكامــل جديــد 

وقــوي بيــن فــرق التشــغيل والتطويــر ويســد الفجــوة بينهمــا.

باســتخدام DevOps، يمكــن للمؤسســات تســريع تقديــم الخدمــات باإلضافــة 
إلــى تحســين الجــودة. فــي هــذا الصــدد، يعمــل وكاء التطويــر والتشــغيل مًعــا 
فــي المشــاريع مــن البدايــة، أي مــن عمليــة التصميــم والتطويــر إلــى إصــدارات 
المنتجــات والدعــم، وبالتالــي يمكنهــم التحكــم في المخاطــر وإدارتها وتقليلها 
المســتخدمين  مــن  باســتمرار  محدثــة  تعليقــات  علــى  الحصــول  خــال  مــن 

النهائييــن وأصحــاب المصلحــة فــي المراحــل المبكــرة.

DevOps مفهوم



مجلة بكه للتعليم22 // 10

DevOps فوائد اعتماد منهجية

01

02

03

04

05

البقــاء فــي المقدمــة فــي الســوق باتبــاع آخــر 
التحديثــات

تسريع تسليم المنتج

تقليل معدل فشل اإلصدارات 
الجديدة

تقليــل المخاطــر عــن طريــق الحصــول علــى تغذيــة 
راجعــة مســتمرة

توفير بيئة عمل أكثر استقراًرا
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DevOps أدوات
تســتخدم المنظمــات التــي تتبــع DevOps أدوات متنوعــة يمكنهــا تحســين ســير العمــل لــكل مرحلــة فــي عمليــة التســليم. فيمــا يلــي 

:DevOps عينــة مــن األدوات المســتخدمة فــي مراحــل دورة حيــاة

يمكن استخدام أدوات مثل Jira أو Git للمساعدة في إدارة وتخطيط وتتبع العمل في هذه المرحلة.

يمكن استخدام أدوات مثل GitHub أو GitLab أو Bitbucket أو Stash في هذه المرحلة.

 JFrog أو Maven أو Gradle أو Chef أو Puppet أو Ansible أو Docker يمكــن اســتخدام أدوات مثــل
Artifactory فــي هــذه المرحلــة.

التخطيط

الشفرة

البناء
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أو   TestNG أو   Vagrant أو   Selenium أو   Codeception أو   JUnit مثــل  أدوات  اســتخدام  يمكــن 
المرحلــة. هــذه  فــي  المســتمر  االختبــار  فــي  للمســاعدة   BlazeMeter

 OpenShift أو Kubernetes أو Jenkins أو Ansible أو Chef أو Puppet يمكن اســتخدام أدوات مثل
أو OpenStack أو Docker أو Jira فــي هــذه المرحلــة.

يمكــن اســتخدام أدوات مثــل Ansible أو Puppet أو PowerShell أو Chef أو Salt أو Otter إلدارة 
ــاج فــي هــذه المرحلــة. ــاء اإلنت البرامــج أثن

أو   Splunk أو   Wireshark أو   Grafana أو   Datadog أو   New Relic مثــل  أدوات  اســتخدام  يمكــن 
المرحلــة. المعلومــات فــي هــذه  لجمــع   Slack أو   Nagios

االختبار

النشر

العمل

المراقبة

DevOps مؤهالت
العالمــي  الطلــب  بســبب  وذلــك  باســتمرار،   DevOps متخصصــي  إلــى  الحاجــة  تتزايــد 
للتطبيقــات.  المســتمرة  النشــر  الســريع وعمليــات  التطويــر  اســتراتيجيات  علــى  المتزايــد 
ــذا فهــي ممارســة تجمــع بيــن األدوات  ــر مــن مجــال واحــد، ل تشــتهر DevOps بدمــج أكث
ــا، بالتالــي ال توجــد شــهادة واحــدة محــددة تغطــي جميــع  والتقنيــات مــن كل مجــال مًع
المجــاالت. ولكــن بنــاًء علــى احتياجــات الســوق، تثبــت العديــد مــن الشــهادات أهميتهــا 

.DevOps لممارســي 
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تقدم PeopleCert مؤهالت DevOps التالية:

يســتهدف المســتوى األساســي لخطــة شــهادة PeopleCert DevOps أي شــخص يرغــب فــي أن يصبــح عضــًوا فعــااًل فــي بيئــة 
DevOps. تعــرف علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول دورة أساســيات DevOps التدريبيــة التــي تقدمهــا بكــه مــن هنــا!

يســتهدف مســتوى القيــادة فــي برنامــج مؤهــات PeopleCert DevOps أي شــخص يديــر فريــق DevOps أو يطمــح إلــى قيــادة 
تحــول ثقافــي نحــو ممارســات DevOps. تعــرف علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول دورة DevOps التدريبيــة للقيــادة التــي تقدمهــا 

بكــه مــن هنــا!

تــم تصميــم DevOps Engineering لتقديــم إرشــادات عمليــة حــول اســتخدام أدوات التشــغيل اآللــي وكيــف تدعــم هــذه األدوات 
.DevOps ثقافــة وممارســات

 DevOps أساسيات التطوير والعمليات

 DevOps قيادة التطوير والعمليات

DevOps هندسة

https://bakkah.com/ar/sessions/devops-fundamentals
https://bakkah.com/ar/sessions/devops-leadership
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المعرفــة   DevOps Foundation شــهادة  تغطــي 
 DevOps األساســية بمصطلحــات ومبــادئ وممارســات
األساســية. سيســاعد هذا المرشــحين على بناء مهاراتهم 
ومعرفتهــم ممــا يحســن تواصلهــم مــع األقســام األخــرى 

ويطــور النجــاح التنظيمــي.

 DevOps تــم تصميــم شــهادة قيــادة التطويــر والعمليات
ألي شــخص يرغــب فــي إحــداث نقلــة ثقافيــة مــن أجــل 
تكامــل وتعــاون أفضــل باســتخدام مبــادئ وممارســات 
DevOps. ويعتبــر مســتوى أكثــر تقدًمــا مــن المســتوى 

.DevOps التأسيســي 

 )CDA( تــم تصميــم شــهادة مهنــدس التســليم المســتمر
لألشــخاص الذيــن يشــاركون فــي تصميــم وتنفيــذ وإدارة 

ممارســات DevOps ومبــادئ التكامــل والتعــاون.

تغطــي شــهادة SRE المعرفــة األساســية بمصطلحــات 
ومبــادئ وممارســات SRE، حيــث أنــه مــن خــال فهــم 
المرشــحون  ســيتمكن   ،SRE لـــ  األساســية  المفاهيــم 
مــن معرفــة كيفيــة اســتخدام SRE مــن أجــل تحســين 
تطبيــق  أو  اســتخدام  عنــد  التشــغيلية  األنشــطة 

ومبادئهــا. ممارســاتها 

 DevSecOps Engineering شــهادة  تصميــم  تــم 
DSOE( لمتخصصــي أمــن تكنولوجيــا المعلومــات الذيــن 
يتمتعــون بمهــارة فــي مجــال األمــن وهــم علــى اســتعداد 
إلعــان األمــن واســتهاكه كخدمــة. يســتخدم مهنــدس 
DevSecOps البيانــات وعلــوم األمان كوســائل أساســية 

لحمايــة المؤسســة والعمــاء.

 )DevOps Test Engineering )DTE تغطــي شــهادة
االختبــار فــي بيئــة DevOps والمفاهيــم مثــل االســتخدام 
النشــط ألتمتــة االختبــار، واالختبــار فــي وقــت مبكــر مــن 
دورة التطويــر، وغــرس مهــارات االختبــار فــي المطوريــن، 

وضمــان الجــودة، واألمــن، والفــرق التشــغيلية.

®DevOps المستوى التأسيسي

DevOps قيادة التطوير والعمليات

 )CDA( هندسة التسليم المستمر

المستوى التأسيسي SRE )هندسة موثوقية الموقع(

SMDevSecOps )DSOE ( هندسة

DevOps )DTE ( هندسة االختبار
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04

06

:DevOps فيما يلي ستة شهادات معتمدة من قبل معهد
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Agile مقابل DevOps
ــر برمجيــات ولهمــا العديــد مــن أوجــه  يمــزج األشــخاص بيــن منهجيتــي DevOps وAgile نظــًرا ألن كلتيهمــا يعتبــر منهجيــات تطوي

التشــابه. وعلــى الرغــم مــن كل أوجــه الشــبه، إال أنهمــا ال زالتــا تنطويــان علــى بعــض االختافــات.

تســاعد منهجيــة Agile فــي إدارة المشــاريع المعقــدة بينمــا يتمثــل مفهــوم DevOps المركــزي فــي إدارة عمليــات 
التســليم الشاملة.

تركز عمليات Agile على التغييرات المستمرة بينما تركز DevOps على االختبار والتسليم المستمر.

يتم تقديم التغذية الراجعة في Agile من قبل العميل بينما تأتي في DevOps من الفريق الداخلي.

تعالــج Agile الثغــرات فــي اتصــاالت العمــاء والمطوريــن بينمــا تعالــج DevOps الثغــرات فــي اتصــاالت عمليــات 
تكنولوجيــا المعلومــات والمطورين.

الهــدف مــن Agile هــو تطويــر البرمجيــات بينمــا الهــدف مــن DevOps هــو تقديــم حلــول أعمال شــاملة وتســليم 
سريع.

 TeamCity و Chef و Puppet الشــائعة بينمــا Agile هــي بعــض أدوات Kanboardو Bugzilla و JIRA
OpenStack و AWS هــي أدوات DevOps الشــائعة.

يعــد تطويــر البرامــج أمــًرا مازًمــا لـــ Agile أثنــاء التطويــر واالختبــار والتنفيــذ جميعهــا بنفــس األهميــة بالنســبة إلــى 
.DevOps

تعالــج Agile الفجــوة بيــن احتياجــات العمــاء وفــرق التطويــر واالختبــار بينمــا تعالــج DevOps الفجــوة بيــن فــرق 
التطويــر واالختبــار والتشــغيل.

تتطلب Agile فريًقا صغيًرا بينما تتطلب DevOps فريًقا كبيًرا نسبًيا.

:Agileو DevOps بس، إليكم االختالفات بين  لتقليل اللَّ
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دليل إدارة الفريق عن بعد 
بفعالية عالية

العمــل عــن بعــد هــو نظــام مســتمر طويــل األمــد، خاصــة فــي ضــوء العالــم الحديــث المتغيــر باســتمرار. نظــًرا ألن التكنولوجيــا كانــت 
ــا فــي أماكــن العمــل، أصبــح أصحــاب العمــل اآلن مفوضيــن لتوظيــف وإدارة القــوى العاملــة التــي لــم تعــد مقتصــرة  عامــًا تمكينًي
علــى مكاتــب مــن الطــوب. إلــى جانــب ذلــك، أجبــر وبــاء كوفيــد19- الموظفيــن البقــاء فــي المنــزل والعمــل مــن المنــزل، حتــى لــو كانــت 

شــركاتهم تفضــل أســلوب العمــل داخــل المكتــب.

ــا لمديــري الشــركات الذيــن ينفــذون  ــزال يمثــل تحدًي ــا، إال أنــه ال ي علــى الرغــم مــن أن العمــل عــن ُبعــد يتمتــع بمجموعــة مــن المزاي
سياســات العمــل عــن ُبعــد ألول مــرة. وفًقــا لبحــث حديــث أجرتــه جمعيــة إدارة المــوارد البشــرية)SHRM( ، يجــد مــا يقــرب مــن 71٪ 
مــن الموظفيــن صعوبــة فــي التكيــف مــع العمــل عــن ُبعــد وممارســة األعمــال التجاريــة. هــل أنــت مديــر ومهتــم بتخطــي هــذه 

التحديــات؟ اتبــع هــذه اإلرشــادات للحصــول علــى أفضــل تجربــة عمــل عــن بعــد! 

https://shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20CV19%20Research%20Presentation%20Release%202.pdf?_ga=2.225982361.285879266.1587387635-1296205769.1578683579
https://shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20CV19%20Research%20Presentation%20Release%202.pdf?_ga=2.225982361.285879266.1587387635-1296205769.1578683579


مجلة بكه للتعليم22 // 17

ضع توقعات واضحة

حافظ على التواصل الفعال

قم بصقل مهارات االتصال عبر اإلنترنت

جهز موظفيك بالتكنولوجيا المناسبة

01

02

03

04

الوضــوح هــو المفتــاح عنــد تقديــم اإلرشــادات ووضــع المبــادئ ومراجعــة األساســيات عنــد إدارة فريــق عــن بعــد. يمكــن أن تســبب 

فتــرات االضطــراب غيــاب الوضــوح فيمــا يتعلــق بالمســؤوليات ممــا ٌيفقــد الموظفيــن تركيزهــم. تذكــر أيًضــا أن تكــون واضًحــا بشــأن 

األولويــات، وســاعات العمــل، ومعرفــة مــدى توافــر كل عضــو فــي الفريــق للتواصــل معــه عنــد الحاجــة.

يعتبــر التفاعــل المســتمر والســلس مــع الموظفيــن عــن بعــد شــريان الحيــاة فــي العمــل. قــم بجدولــة االجتماعــات بشــكل متكــرر 

بحيــث ُتبقــي الموظفيــن علــى اطــاع بالمواعيــد النهائيــة والمــوارد المتاحــة والتحديــات المتعلقــة بالعمــل وتوقعــات المديريــن. 

مــن المستحســن أيًضــا تعزيــز وجــود أوقــات غيــر رســمية كالتــي كانــت تحــدث عــادًة بينهــم فــي مــكان العمــل، علــى ســبيل المثــال، 

اســتراحات القهــوة االفتراضيــة مــع زمــاء العمــل.

التأكيــد علــى أهميــة التواصــل ال يعنــي االجتماعــات المطولــة أو اإلدارة التفصيليــة، حيــث إنــه مــا يصلــح فــي المكتــب قــد ال يصلــح 

عــن بعــد. عندمــا ال يعمــل الموظفــون مًعــا فــي المكتــب، يصبــح الوقــت معهــم أكثــر قيمــة، لــذا تذكــر أن تســتخدمه بحكمــة. عندمــا 

تبــدأ بالمحادثــة كــن ســريًعا ومختصــًرا. طــور مهاراتــك فــي الكتابــة، وتحــدث بدقــة، واســتخدم أدوات التعــاون عــن ُبعــد، والتــي 

ســنتحدث عنهــا فــي النقطــة التاليــة.

يمكنــك اختيــار األدوات التــي ستســاعدك علــى االقتــراب مــن زمائــك فــي الفريــق حســب الغــرض مــن االتصــال. ضــع فــي اعتبــارك 

أن االتصــاالت االفتراضيــة قــد تكــون أقــل راحــة وفعاليــة بالنســبة للبعــض، لكــن تطبيقــات العمــل عــن بعــد تســاعد فــي الحفــاظ علــى 

 Microsoft Teams و Slack جميــع االتصــاالت الرســمية وغيــر الرســمية فــي مــكان واحــد. مــن بيــن التطبيقــات المســتخدمة مؤخــًرا

.GoToMeeting و Skype و Zoom Meeting باإلضافــة إلــى Discord و
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التغيير من التقييم المستند إلى السلوك إلى التقييم المستند إلى النتائج

احتفل بالنجاح

التغذية الراجعة هي دليل الكمال

التأكد من صحة الموظف
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فــي المناطــق النائيــة، حيــث يقــوم العديــد مــن األشــخاص بالتوفيــق بيــن التزامــات العمــل واألســرة فــي منازلهــم، قــم بتمكيــن 

الموظفيــن مــن إكمــال عملهــم بطــرق أســهل وأكثــر إنتاجيــة بالنســبة لهــم. تذكــر أنــه لمجــرد أنــك ال تســتطيع رؤيتهــم يعملــون علــى 

مكاتبهــم ال يعنــي أن العمــل ال يتــم إنجــازه، بالتالــي ركــز علــى المخرجــات وخلــق بيئــة مــن الثقــة المتبادلــة.

يولــد االحتفــال مزيــًدا مــن النجــاح ويزيــد مــن الرضــا الــذي تشــعر بــه عنــد رؤيــة إنجــازات العمــل. تذكــر أن تســتغل كل فرصــة لاحتفــال 

بنفــس التفاصيــل التــي ســيتم االحتفــال بهــا فــي المكتــب، كمــا يفضــل اســتخدام كاميــرات الويــب وبرامــج اتصــاالت الفيديــو مــن أجــل 

تفاعــل أكثــر حماًســا.

يعــد التحفيــز الذاتــي للموظــف أمــًرا ضرورًيــا للوظائــف عــن ُبعــد، ولكنــه لــن يســتمر إلــى األبــد بــدون التغذيــة الراجعــة والتفاعــل 

ــراف بإنجــاز عظيــم لموظــف  ــال مــن خــال االعت ــر علــى ســبيل المث المناســبين. يمكنــك أن تجعــل أعضــاء فريقــك يشــعرون بالتقدي

ــه يعــرف ذلــك. وجعــل للفريــق بأكمل

ليــس هــذا فقــط، بــل يجــب أن يكــون التقييــم متبــاداًل، أي اطلــب مــن فريقــك تعليقاتهــم وتعلــم منهــا، حيــث يمكــن للمنظــور الجديــد 

تحســين إدارة الموظفيــن عــن ُبعــد كثيــًرا.

اســتخدم كًا مــن المحادثــات المباشــرة وغيــر المباشــرة للتحقــق مــن صحــة موظفيــك. لــن تكــون التكنولوجيــا كافيــة أبــًدا لتحــل محــل 

اللمســة البشــرية، هنــاك دائَمــا حاجــة لمعرفــة مــا يشــعر بــه الموظفــون وكيــف يتعاملــون مــع أي آثــار جانبيــة ضــارة للعمــل عــن ُبعــد.
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احتضان التنوع واالبتكار

توفير الوصول لبرامج التعلم والتطوير

09

10

قــد يحــدث أن يضــم الفريــق الــذي تديــره عــن بعــد أعضــاًء مــن ثقافــات مختلفــة، وربمــا يــؤدي ذلــك إلــى بعــض العقبــات وســوء 

الفهــم. ســيكون مــن الرائــع بالنســبة لــك كمديــر أن تكــون منفتًحــا لتعزيــز عقليــة االحتفــال باالختافــات وأن تحتــرم األعيــاد الوطنيــة 

ألعضــاء فريقــك.

عــاوة علــى ذلــك، قــد يخلــق العمــل عــن بعــد تــردًدا بيــن المديريــن والموظفيــن لتجربــة شــيء جديــد، بالتالــي خــال األوقــات التــي 

يصبــح فيهــا االبتــكار والمخاطــرة ضرورًيــا للمشــاركة والنجــاح بيــن الموظفيــن، مــن المهــم إبــراز قيمــة اســتمرار الموظفيــن فــي توســيع 

نطــاق أنشــطتهم وتوفيــر الفــرص لمشــاركة النجاحــات وتوفيــر األمــان فــي حــاالت الفشــل المحتملــة.

تطويــر الموظفيــن هــو مبــادرة طويلــة األجــل، ولكنهــا تــؤدي أيًضــا إلــى فوائــد قصيــرة األجــل مثــل زيــادة الــوالء وتحســين األداء 

والمشــاركة، حيــث قــد ال يحصــل الموظفــون عــن ُبعــد علــى نفــس الفــرص لطــرح أســئلة، لذلــك فــإن وضــع خطــة تدريــب شــاملة 

ــز قدراتهــم. مهمــة جــًدا لتعزي

هنــاك طريقــة رائعــة لتحســين تطويــر موظفيــك وهــي تشــجيع التعــاون بيــن اإلدارات، حيــث أنــه يمكــن أن يســاعد فــي ســد الفجــوة 

بيــن الثقافــات، وإعطــاء الموظفيــن الفرصــة لمعرفــة المزيــد عــن أجــزاء أخــرى مــن العمــل، وتشــجيع المزيــد مــن التعاطــف فــي جميــع 

المجاالت.

أصبــح العمــل عــن بعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن بيئــة العمــل ككل، وفــي حيــن أنــه قــد جلــب معــه تحديــات جديــدة، فقــد أوجــد أيًضــا رؤيــة 

جديــدة لكيفيــة تكيــف الموظفيــن وكيفيــة تغلــب المديريــن علــى الصعوبــات المصاحبــة. ســتكون إدارة المواهــب عــن بعــد هــي 

ــا، لــذا فقــد حــان الوقــت للتفكيــر فــي إمكانــات هــذا العالــم الجديــد. المعيــار الجديــد فــي بيئــة العمــل المنتشــرة عالمًي

تصفح الدورات المختلفة التي نقدمها في مجال إدارة الموارد البشرية من هنا.

https://bakkah.com/ar/sessions/human-resources-courses
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بكــه هــي شــركة رائــدة فــي المجــاالت اإلداريــة، تمتلــك شــركتين فرعيتيــن وهمــا شــركة لالستشــارات اإلداريــة، وشــركة للتعليــم. 

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، 

ــي بدورهــا ُتســاعدك فــي  ــة الت ــة احترافي ــى شــهادات مهني وإدارة سالســل اإلمــداد واللوجســتيات. وُنســاعدك للحصــول عل

االرتقــاء الوظيفــي.

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