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مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه لالستشــارات 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 قضايــا مختلفــة تتــراوح بيــن مجــاالت خدماتنــا االستشــارية مثــل: تطويــر االســتراتيجية، إدارة 

المحافــظ والبرامــج والمشــاريع، تطويــر المــوارد البشــرية، خدمــات اإلســناد والتشــغيل، تحســين األداء التشــغيلي فــي 

المنظمــات، وإدارة التغييــر، وغيرهــا. مــن خــالل هــذه المجلــة، نســعى إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تلــك المجــاالت ودور 

كل مجــال منهــا فــي تمهيــد طريــق النجــاح أمــام المنظمــة مــن خــالل تحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا وتطويــر اســتراتيجيتها، 

كمــا نجمــع لــك فــي هــذا العــدد وغيــره المعلومــات التــي تحتاجهــا فــي مــكان واحــد لتســهيل الرجــوع إليهــا فــي أيِّ 

وقــت.

مجـــلة بكــــــه
لالستشارات
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فــي العــادة، تكــون الشــركات الناجحــة علــى اســتعداد تــام ألن تبــذل قصــارى جهدهــا فــي ســبيل تحقيــق رضــا عمالئهــا. 

تخيــل الفوضــى الناجمــة عــن عــدم وجــود قنــاة اتصــال واضحــة وشــفافة بيــن المنظمــة والعمــالء المســتهدفين، ولهــذا 

الســبب تقــوم الشــركات الرائــدة بوضــع خطــة اتصــال اســتراتيجية محكمــة لتســهيل التواصــل مــع الجمهــور المســتهدف.

8 خطوات لخطة استراتيجية اتصال ناجحة

ــن الشــركة مــن تحويــل منتجاتهــا أو خدماتهــا إلــى عالمــة تجاريــة مــن خــالل  خطــة التواصــل االســتراتيجية هــي خريطــة طريــق تمكِّ

توظيــف عناصــر االتصــال لتحقيــق األهــداف التجارية.

وتســاعد اســتراتيجية االتصــال المنظمــة فــي تحديــد أهــداف االتصــال والجمهــور المســتهدف وإرســال رســائل العالمــة التجاريــة 

ــن الشــركة مــن اتخــاذ  للمســتهلكين وأعضــاء الفريــق. حيــث توفــر خطــة التواصــل الوقــت والمــال علــى الشــركات، ألنهــا ُتمكِّ

قــرارات أكثــر حكمــة.

ما هي خطة التواصل االستراتيجية؟
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ما أهمية وضع خطة اتصال استراتيجية؟

التعامل مع حاالت الطوارئ

جعل أهداف المنظمة أكثر وضوحًا

فكــر فــي اســتراتيجية التواصــل الخاصــة بــك علــى أنهــا خريطــة، فأنــت تعلــم مســبقًا وجهتــك، لكــن عليــك التخطيــط 

للطريقــة التــي ســتصل بهــا إلــى هنــاك. خطــة التواصــل هــي الحــل األمثــل لذلــك.

توضيح مسؤوليات الموظفين وأصحاب المصلحة وغيرهم في العملية

فكــر فــي اســتراتيجية التواصــل الخاصــة بــك علــى أنهــا خريطــة، فأنــت تعلــم مســبقًا وجهتــك، لكــن عليــك التخطيــط 

للطريقــة التــي ســتصل بهــا إلــى هنــاك. خطــة التواصــل هــي الحــل األمثــل لذلــك.

جعل التواصل بين الجمهور والرسائل والقنوات والنشاطات والموارد أكثر وضوحًا

التخطيــط لعمليــة االتصــال يســهل تحديــد جهــات االتصــال، والرســالة التــي ترغــب بتوصيلهــا وأفضــل طــرق التواصــل، حيــث لــكل 

جهــة اتصــال معينــة ميــزات ومتطلبــات ودوافــع متميــزة، وبنــاء علــى ذلــك ســتقوم بتحديــد طــرق االتصــال المناســبة وتجهيزهــا.

ضمان استثمار مهارات كل شخص وتوظيفها من أجل تحقيق النجاح

فالمشاركة في العملية وإدماج أفكار المشاركين يولدان إحساسًا باالنتماء للمنظمة.

كثيــرًا مــا تتســم »األزمــة« بــاإلدراك العــام، لذلــك إذا واجهــت شــركتك أزمــة، فــإن اســتراتيجية االتصــال المعــدة بعنايــة 

تعتبــر أمــرًا بالــغ األهميــة. وضــع خطــة لمواجهــة األزمــات ال تســاعدك فقــط فــي إدارة تصــورات وتوقعــات الجمهــور فــي 

المنظمــة، بــل وتجعلــك تتحلــى بالصبــر والثبــات االنفعالــي فــي أكثــر المواقــف توتــرًا.
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استراتيجيات االتصال

كيف يمكن وضع خطة اتصال استراتيجية؟

يمكــن للمنظمــة أن تســتخدم إحــدى اســتراتيجيات االتصــال الثــاث للتواصــل مع الجمهور وأصحاب المصلحة، وهي: اســتراتيجية 

التواصل البصرية، واســتراتيجية التواصل الشــفوية، واســتراتيجية التواصل غير اللفظية.

يمكــن للمنظمــة أن تســتخدم إحــدى اســتراتيجيات االتصــال الثــاث للتواصــل مع الجمهور وأصحاب المصلحة، وهي: اســتراتيجية 

التواصل البصرية، واســتراتيجية التواصل الشــفوية، واســتراتيجية التواصل غير اللفظية.

 ابــدأ بطــرح األســئلة المناســبة - أســئلة تســاعدك أنــت وشــركاؤك فــي تحديــد نقــاط قــوة البرنامــج وعيوبــه وفرصــه والمخاطــر 

المترتبــة عليــه. ســتكون الــردود بمثابــة »اختبــار حقيقــة« حاســم، يغطــي كا مــن الحقائــق الثابتــة وغيــر الملموســة المرتبطــة 

ببرنامجــك.

يجــب أن تكــون أهــداف االتصــال الخاصــة بــك علــى النحــو التالــي: دعــم أهــداف برنامجــك، والمســاعدة فــي اســتدامته، وتعزيــز 

تغييــر النظــام.

بمجــرد أن تضــع أهــداف خطــة االتصــال االســتراتيجية الخاصــة بــك يحيــن الوقــت لمعرفــة مــا الــذي تحتاجــه لتحقــق كل هــدف 

منها.

قام الخبراء بوضع نموذج لوضع خطة اتصال استراتيجية يتألف من 8 خطوات على النحو التالي: 

االستراتيجية البصرية: وتنطوي هذه االستراتيجية على االتصال باآلخرين من خالل صفحات الويب 

االســتراتيجية الشــفوية: تقــوم هــذا الطريقــة علــى اســتخدام الرســائل المنطوقــة أو النصية مثل البريــد اإللكتروني 
والفاكس والمحادثة.

ــر الشــفوية: وفيهــا يتــم نقــل مســتوى التواصــل حــول منتــج العالمــة التجاريــة أو خدمتهــا إلــى  االســتراتيجية غي
مســتوى أعلــى مــن خــالل تضميــن جوانــب مثــل تعبيــرات الوجــوه ولغــة الجســد ولغــة الصــوت ضمــن اســتراتيجية 

االتصــال غيــر اللفظــي.

01

02

03

قم بإجراء تقييم شامل لوضعك الحالي

قم بتحديد أهداف عملية االتصال

حدد جمهورك المستهدف

01

02

03
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 يجــب عليــك أن تتذكــر أن األمــر ال يتعلــق مــا تــود إخبارهــم بــه، بــل بكيفيــة اســتقبالهم للرســالة. اســتعن بالمعلومــات التــي جمعتهــا عــن 

جمهــورك واســتخدمها فــي صياغــة محتــوى رســالة يــروق آلذانهــم ويناســب معتقداتهــم وتقاليدهــم.

يجــب عليــك تحديــد قنــوات االتصــال األكثــر فعاليــة فــي الوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف. يمكنــك اســتخدام العديــد مــن 

القنــوات تبعــًا الحتياجاتــك الفريــدة، وبعــض القنــوات المتاحــة لــك تشــمل التواصــل الشــخصي. وتشــكل وســائط اإلعــالم الرقمية 

واالجتماعيــة أمثلــة علــى وســائط اإلعــالم الجماهيــري.

ما هي مصادر المعلومات التي تعتمد عليها؟

من أو ما الذي يمكن أن يقنعهم بتنفيذ اإلجراء الذي تريده نيابة عنك؟

كيف تعتقد أنهم يريدون الحصول على معلوماتك؟

 راجع الخطوة الثالثة من الخطة لتحدد أكثر الطرق فعالية للوصول إلى الجمهور المستهدف. اطرح األسئلة اآلتية: 

فــي هــذه المرحلــة تتجلــى األهــداف علــى أرض الواقــع بحيــث يمكنــك قياســها ومراجعــة النتائــج. فكلمــا كانــت الخطــة دقيقــة 

ومدروســة بشــكل متكامــل اســتطعت اســتغال وقــت طاقــم العمــل بكفــاءة. ممــا يــؤدي إلــى إدارة المشــروع بشــكل فعــال.

ــر حــول مــا يجعــل برنامــج االتصــال أو   علــى مــر الســنين تعلــم المتخصصــون فــي مجــال االتصــال والتســويق االجتماعــي الكثي

حملــة التســويق االجتماعــي ناجًحــا. ومــن أهــم النقــاط التــي تعلمــوا التركيــز عليهــا: أهميــة اختبــار تأثيــر محتــوى الرســالة الموجهــة 

للجمهــور المســتهدف. فمــن المهــم أن يتــم فحــص محتــوى الرســالة الموجهــة نحــو الجمهــور، والتحقــق مــن احتوائهــا علــى مــا 

يلــزم لتــرك تأثيــر قــوي لديهــم.

تطوير واختبار محتوى الرسالة الموجهة

حدد القنوات والنشاطات والموارد

ابدأ بتطوير خطة عمل

تطويـــر المــــوارد واختبارهــــا
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تنفيذ الخطة وتقييمها وتعديلها  08

يجــب أن تشــرح كيــف ومتــى ســتقوم بالتقييــم، وإذا لــزم األمــر، قــم بتعديــل اســتراتيجيتك وخطــة عملــك للتأكــد مــن أن أنشــطة االتصــال 

والتســويق االجتماعــي الخاصــة بــك فعالــة وناجحــة. ولذلــك نوصــي بــأن تضــع اســتراتيجية معينــة للتزويــد بالتغذيــة الراجعــة بينمــا تتابــع 

ســير تطبيــق عمليــة االتصــال. ال تقلــق إن كان هنــاك شــيء مــا فــي برنامجــك أو حملتــك ال يجــري وفــق الخطــة؛ فمــن المقبــول تمامــًا 

إجــراء التغييــرات المطلوبــة للعــودة إلــى المســار الصحيــح.

 تتضمــن اســتراتيجية المحتــوى الخــاص بــك اإلدارة الســليمة ألي مواردهــا تملكهــا أو تعمــل علــى تصنيعهــا، وتشــكل خطــة االتصــال 

الخاصــة بــك عنصــرًا هامــًا منهــا. وبعــد أن تكــون قــد اكتشــفت مــن هــم جمهــورك، مــا هــي مشــاكلهم، ومــا هــي القنــوات التــي يمكــن 

اســتخدامها، ســتحتاج إلــى ابتــكار أفــكار محتــوى لخطــة اتصــال فعالــة تجعــل مادتــك متميــزة، فعالــة، ومثيــرة.

 وأخيــرا، يجــب أن تكــون اســتراتيجية االتصــال الخاصــة بــك مرتبطــة بهــدف الوصــول إلــى الجمهــور المســتهدف، جــذب انتباههــم وإقناعهــم 

بشــراء منتجاتــك أو خدماتــك، ويتــم ذلــك باالســتعانة بخدمــات استشــارية ذات خبــرة فــي المجــال هن��ا.

https://bakkah.net.sa/ar/consulting/service/Strategic-Communications
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ــاج  ــر علــى اإلنت ــر بطريقــة ذكيــة بحيــث ال يؤث ــر، وقــد يكــون التعامــل مــع التغيي نعاصــر اليــوم عالمــًا دائــم الحركــة والتغيي

تحديــًا كبيــرًا. ولذلــك تحتــاج الشــركات مــن مختلــف الهيــاكل التنظيميــة إلــى إعــداد الخطــة األمثــل لمواجهــة التغييــر 

وتســخيره مــن أجــل رفعــة المنظمــة وتقدمهــا. وألن بعــض أنــواع التغييــر قــد تكــون مفاجئــة ومزعجــة، فــإن إعــداد خطــة 

التغييــر تضمــن أن طاقــم العمــل مســتعد لمواجهتــه، بــل وقــادر علــى تقديــم أداٍء أفضــل.

ما هي إدارة التغيير - كل ما تريد معرفته عنها

ماذا نقصد بمصطلح إدارة التغيير 

ــاره بمــا يخــدم مصلحــة المنظمــة. وتختلــف طريقــة تطبيــق  ــر والســيطرة علــى آث ــف مــع التغيي ــر هــي عمليــة التكيُّ إدارة التغيي

هــذه االســتراتيجية باختــالف نــوع التغييــر الحاصــل. ولذلــك، علينــا أن نكــون علــى درايــة بنــوع التغييــر الــذي نواجــه، لوضــع الخطــة 
المثلــى لمواجهتــه.

هــذا النــوع مــن التغييــر يؤثــر علــى الموظفيــن مــن كل 

تتوقــف  عندمــا  ذلــك  ويحــدث  المنظمــة،  فــي  قســم 

سياســات الشــركة أو بنيتهــا عــن العمــل. وللتغلــب علــى 

ذلــك، تحتــاج الشــركة إلــى إعــادة هيكلــة كل جانــب مــن 

جوانــب األعمــال التجاريــة لكــي تحافــظ علــى قدرتهــا فــي 

المنافســة فــي الســوق.

بعــض  تأثيــرًا جزئيــًا علــى  الطفيفــة  التغييــرات  تؤثــر  قــد 

الضخمــة  التغييــرات  تعصــف  بينمــا  الشــركة،  جوانــب 

نبحــث عــن  الحــال، فنحــن  بالمنظمــة كاملــًة. وبطبيعــة 

تحديــد  إلــى  تحتــاج  الســبب  ولهــذا  االيجابــي،  التغييــر 

لتحقيقــه. خطــة  تصميــم  ثــم  ومــن  الهــدف 

التغيير التحولي االستراتيجيتغيير كبير على نطاق الشركة

وفيما يلي األنواع الرئيسية للتغيير الذي يمكن أن يحدث في مكان العمل:

0102
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إدخــال تكنولوجيــا جديــدة علــى المنظمــة يعــد مــن األمثلــة علــى التغييــر التحولــي االســتراتيجي. عــادًة مــا يحــب النــاس االلتــزام 

بمــا يعرفونــه ويعزفــون عــن المخاطــرة وتجربــة أســاليب حديثــة. ومــع ذلــك، فــإن الغــرض مــن التكنولوجيــا هــو تســهيل الحيــاة، 

ولكــن قــد تشــكل طريقــة تطبيقهــا تحديــًا، فليــس كل شــخص فــي الشــركة علــى اســتعداد لقبــول هــذا التغييــر.

 إحــدى الطــرق لحــل هــذه المعضلــة هــي عــن طريــق وضــع خطــة محكمــة تشــرح لطاقــم العمــل ســبب أهميــة هــذه التكنولوجيــا 

وإجــراءات التنفيــذ المســتخدمة، والســبب فــي أن هــذه الطريقــة قــد تكــون أكثــر فعاليــة مــن غيرهــا. ولكــن األمــر األكثــر أهميــة 

هنــا ضمــان الموظفيــن أنــك ســتكون داعًمــا لهــم طــوال فتــرة تطبيــق هــذا التغييــر. 

التغييــر يمكــن أن يســبب حالــة مــن القلــق، خاصــة عندمــا ال يكــون الموظفــون علــى إطــالٍع أواًل بــأول. وبتنفيــذ خطــة 

إلدارة التغييــر، تصبــح التغييــرات ســهلة اإلدراك، وليــس هنــاك مــا يخــل بشــكل مفاجــئ بتدفــق العمــل، وذلــك ألن 

كل شــيء قــد تــم تحليلــه وقياســه بعنايــة.

التغيي��ر الهيكل��ي: التعديــالت الحاســمة فــي هيــكل اإلدارة، وتنظيــم الفريــق، والمهــام المســندة إلــى مختلــف اإلدارات 

أو العمــال أو الفــرق كلهــا أمثلــة علــى التغييــرات الهيكليــة. ولمــا كانــت هــذه التغييــرات تمــس معظــم الموظفيــن، إن لــم 

يكــن جميعهــم، فإنهــا كثيــًرا مــا تتداخــل مــع التحســينات التــي تركــز علــى النــاس.

التغيير العالجي: هو اإلجراء الذي تتبعه المنظمة للتعافي أو للتعامل مع عواقب مشكلة ما. 

مثــال علــى التغيــر العالجــي فــي الشــركة هــو التعامــل مــع خســارة المواهــب. تجنــب اإلعــالن عــن مغــادرة الموظــف دون 

توفــر إجابــات كافيــة عــن األســئلة التــي ســيطرحها الموظفــون. توقــع األســئلة التاليــة: هــل ســيحل محــل الشــاغر موظــف 

حالــي أم أنــه ال زال البحــث جارًيــا عــن مرشــحين جــدد؟ مــن ســيتولى المســؤوليات ريثمــا يتــم العثــور علــى موظــف جديــد؟ 

كيــف ســيؤثر ذلــك علــى المهــام اليوميــة فــي الشــركة؟

تقليل إمكانية حدوث خلل في المشروع

03

04

مثــال للتغييــر الهيكلــي فــي المنظمــة هــو تشــكيل إدارات أو فــرق جديــدة. تأكــد مــن أن تدعــم موقفــك فــي 

إحــداث تغييــر بالحجــج واألســباب والتفســيرات الوافيــة.  

ما هي أهمية عملية إدارة التغيير 

01
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لديــك خطــة واضحــة، لذلــك ال يوجــد مــكان لالرتبــاك أو االرتبــاك فــي العمــل. إدارة التغييــر توفــر لــك اإلجابــات 

الصحيحــة لالستفســارات التــي تحــدث بســبب التغييــر. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا تغــادر موهبــة مــا. 

قــد يشــعر الزمــالء اآلخــرون باالرتبــاك والقلــق إزاء العمليــة الجديــدة التــي يتعيــن اعتمادهــا. غيــر أن إدارة التغييــر 

تعالــج هــذه االستفســارات قبــل حتــى أن يفكــر الموظفــون بطرحهــا.

تجنب عدم الوضوح 02

ــواردات والصــادرات. وبهــذه الطريقــة نتحكــم فــي تكاليــف  ــر مكلــف، ولكــن إجــراء دراســة شــاملة توضــح ال التغيي

ــة المتفــق عليهــا.  المشــروع وفقــا لخطــة الميزاني

المحافظة على الميزانية 03

وجــود تغييــرات مفاجئــة قــد يســبب فوضــى عارمــة، هــذه الحقيقــة ال مفــر منهــا. غيــر أن التغييــر المنظــم يجعــل مــن 

الممكــن للموظفيــن إقامــة اتصــاالت بنــاءة يكــون فيهــا كل شــيء واضحــًا وميســرًا.

تعزيز االتصال بين أعضاء الفريق 04

فهــي عمليــة منهجيــة ال وجــود للعشــوائية فيهــا. ولذلــك قلمــا تجــد ان الموظفــون يعانــون مــن التوتــر واإلجهــاد. 

حيــث يــدار كل شــيٍء بطريقــة ممتــازة.

تقليل التوتر واإلجهاد 05
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مستويات عملية إدارة التغيير

يمكن رؤية إدارة التغيير على ثالثة مستويات: الفرد، والمؤسسة، ونطاق العمل، نظًرا الرتباط التغيير بنمو المؤسسة.

وتســتلزم إدارة التغييــر الفــردي فهًمــا صحيًحــا للتغييــر لــدى كل موظــف. قــد يبــدي بعــض العامليــن مقاومــة لهــذا التغييــر، 

يمكنــك مســاعدة الموظفيــن علــى قبــول التغييــر واالســتفادة منــه بســهولة أكبــر إذا قمــت بتطويــر اســتراتيجية إدارة التغييــر 

التــي تســاعدهم علــى الفهــم الكامــل لــكل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتقاليــة.

يشــار إلــى االســتراتيجية واألســاليب المتبعــة لتحقيــق التغييــر علــى مســتوى المشــروع علــى أنهــا إدارة التغييــر التنظيمــي. ومــن 

شــأن هــذه الطريقــة أن تســاعد األشــخاص المســؤولين علــى تنفيــذ تغييــرات جديــدة علــى نطــاق المنظمــة بأســرها. وقــد يكــون 

مــن األبســط إنجــاز التحــول التنظيمــي وتــرك التدريــب الفــردي لمديــري اإلدارات ولقــادة الفــرق فــي األعمــال التجاريــة األكبــر 

حجًمــا.

التعرف على ما يمكن أن يساعد الموظفين على تقبل التغيير بطريقة سلسة وسهلة.

التعريف بالتحول واألهداف التي تحدث نتيجة التغيير بطريقة واضحة وموجزة.

المتابعة المستمرة بشأن حالة كل تغيير وتزويد العمال بالتدريب الذي يحتاجون إليه لتحقيق انتقال سلس.

شرح مزايا التغيير على نطاق الشركة للموظفين لمساعدتهم على قبولها.

تحديد أجزاء المنظمة التي يمكن أن تستفيد من اإلصالح أكثر من غيرها.

تحديد األهداف بوضوح.

تحديد الهدف من العملية.

معرفة كيفية استجابة الموظفين للتغيير.

وضع خطة عمل مخصصة يمكن للموظفين اتباعها بسهولة.

إشراك موظفيك في كل مرحلة من مراحل العملية.

تشجيع الموظفين على تقديم التوصيات خالل أدائهم مهامهم اليومية.

إدارة التغيير على المستوى الفردي

إدارة التغيير التنظيمي

وتشمل إدارة التغيير على المستوى الفردي ما يلي:

 وفيما يلي بعض أكثر الطرق فعالية لتنفيذ عملية إدارة التغيير التنظيمي:
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تتطلــب إدارة التغييــر فــي المنشــأة دمــج التغييــر مــع المبــادئ األساســية للمنظمــة. ونتيجــة لذلــك، ســيصبح التغييــر راســخا فــي 

ثقافتها.

ــر علــى كل طاقــم  ــر يؤث وســواء كان ذلــك علــى المســتوى الفــردي أو التنظيمــي أو علــى مســتوى نطــاق العمــل، فــإن التغيي

ــًا.  العمــل ويحــدث تدريجي

ــن أفــراد المنظمــة مــن فهــم أهميــة النظــام فــي المنظمــة. ولكــن األمــر  إن فهــم طريقــة عمــل اســتراتيجية إدارة التغييــر ُيمكِّ

ليــس بهــذه الســهولة.  عليــك مواصلــة البحــث والدراســة لفهــم أهميــة توظيــف إدارة التغييــر. عالــم اليــوم معقــد ومتنــوع وفــي 

تغيــر دائــم، ويمكــن إلدارة التغييــر أن تســاعدك ومنظمتــك علــى تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن هــذا التغييــر هن��ا.

التميز عن منافسين آخرين في السوق بتمكنها من التكيف بسرعة مع ظروف العمل المتغيرة باستمرار.

تعزيز مواطن القوة األساسية للمنشأة.

تحسين كفاءة وفعالية الموظفين.

مساعدة العمال في تعلم كيفية تحسين أداء العمل في مختلف مراكزهم وقدراتهم داخل المنشأة.

إدارة التغيير على مستوى نطاق العمل

 يمكن إلدارة التغيير على مستوى نطاق العمل أن تساعد شركتك في تحقيق األهداف التالية:

https://bakkah.net.sa/ar/consulting/service/Change-Management


مجلة بكه لالستشارات21 // 14

تطمــح كل الشــركات لبنــاء نســخة أقــوى وأكثــر حداثــة مــن نظامهــا التقليــدي، وحتــى تتمكــن مــن فعــل ذلــك يجــب أن 

تتبنــى تعريفــًا واضحــًا لالســتراتيجيات المتبعــة والتــي ستســاهم فــي تعزيــز المؤسســة وبنــاء اســمها فــي عالــم األعمــال.

 يقــدم نمــوذج تكامــل نضــج القــدرة )CMMI( شــرحًا مفصــاًل لمــا ينبغــي أن تفعلــه المنظمــة لتشــجيع الســلوكيات التــي 

ــر ســلوكيات لتقليــل المخاطــر واألخطــاء فــي الخدمــة والمنتجــات  تــؤدي إلــى تحســين األداء، كمــا ويعمــل علــى تطوي

وعمليــة تطويــر البرمجيــات. 

)CMMI( المستويات الخمس لنموذج نضج القدرة

لماذا يعتبر نموذج نضج الخبرة مهمًا؟

كيف نتعرف على نقاط قوتنا؟ 01

02

03

كيف لنا أن نعرف إذا ما كنا على المسار الصحيح؟

كيف يمكننا أن نعرف ما إذا كان األسلوب الذي نتبعه سيحقق األهداف المرجوة؟

بشــكٍل عــام، يســاعد نمــوذج CMMI المنظمــة علــى تحديــد وتحقيــق أهــداف تجاريــة قابلــة للقيــاس، وإنتــاج منتجــات أفضــل، 

والتركيــز علــى نيــل رضــا العمــالء، والتأكــد مــن أن الشــركة تعمــل بأكبــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة، وتهيئــة بيئــة موثوقــة تكــون 

فيهــا المنتجــات والخدمــات واإلدارات فعالــة وعلــى قــدٍر عــاٍل مــن الكفــاءة.

وبشكل خاص فإن نموذج CMMI يقدم إجابات مرضية عن عدة أسئلة، منها:

مــن األفضــل أن تركــز علــى األشــياء التــي تجيدهــا وتمتلــك خبــرة بهــا علــى أن تخاطــر بتجربــة أســاليب جديــدة دون دراســة مســبقة. 

ولذلــك فــإن نمــوذج CMMI يتأكــد مــن وضعــك ألهــداف واقعيــة وذات صلــة لتوفيــر الوقــت والجهد.

ــة نتائــج ســلوكك وممارســاتك مــع األهــداف التــي حددتهــا فــي البدايــة. ويســمح لــك نمــوذج  تقــوم بذلــك عــن طريــق مقارن

CMMI بتتبــع التغييــرات وإصــالح أي أخطــاء تحــدث.

إذا كانــت األمــور تســير بسالســة مــع تتبــع كل خطــوة بخطــوة، يخبــرك CMMI أن هــذه االســتراتيجية مالئمــة وأن مشــروعك 

ُمقــدر لــه أن ينجــح.
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كيف نعرف إذا كنا بحاجة إلى تغيير أي شيء؟

كيف نعرف أن منتجاتنا جيدة بالقدر الذي نأمل أن تكونه؟

ل ســير  تأكــد مــن إبقــاء مستشــارك علــى علــم بآخــر المســتجدات فــي العمــل، حتــى يتمكــن مــن تزويــدك بالمالحظــات التــي تســهِّ

العمل.

هناك دائمًا خطة ونتائج متوقعة. استخدم الخطة كمرجع لتتبع عملك.

 إنتاج منتجات ذات 
جودة عالية.

تطوير طريقة أفضل 
لتحسين رضا العمالء.

تحديد قيمة حملة 
األسهم.

زيادة الحصة في 
السوق.

إثبات وجود اسم بارز 
ومتفوق في عالم 

األعمال.

وباختصار، فإن نموذج CMMI يمّكن مؤسستك من القيام بما يلي:

01

0204

0305

04

05
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عملي����ة التقيي�����م

وفــي هــذه العمليــة، يجــري تقييــم ثــالث مجــاالت فــي المقــام األول: تطويــر العمليــات، تطويــر عمليــة إنشــاء الخدمــات وإدارتهــا، 

وتطويــر عمليــة شــراء المنتجــات والخدمات.

في نهاية عملية التقييم، ُتكافأ المنظمة إما بتقييم لمستوى النضج أو تقييم لمستوى القدرة.

ويتراوح نطاق مستويات النضج بين 1-5، ومع بلوغ المستوى 5 -أعلى مستوى- تكون المنظمة قد حققت أهدافها.

وتنطوي عملية التقييم على عدد من الفوائد، منها: 

مساعدة المنظمة على تحسين استراتيجية العمل إلبراز القضايا الرئيسية وترتيبها حسب األولوية.

المساعدة على الحد من احتمال وقوع المخاطر. هنا

توضيح لسير العمليات التنظيمية بشكل سليم عن طريق إتاحة النتائج في موقع تقييم النتائج

تقوم بتزويد المنظمة بنموذج نضج خبرة متكامل.

01

02

03

04
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CMMI مستويات النضج الخمسة لنموذج

المستـــــــوى 1

المستـــــــوى 3

المستـــــــوى 2

المستـــــــوى 4

االبتدائ������������������������ي

التحدي����������������������د

الت�������������كرار

اإلدارة الكمّية

فــي هــذه المرحلــة، تكــون المشــاريع بــدون خطــة فعالــة وال إدارة ناجحــة. ومــن الصعــب التنبــؤ بــأي شــيء ألنــه ال توجــد خطــة 
واضحــة، فاألشــخاص المســؤولون ال يملكــون خبــرة فــي إدارة المشــاريع أو اإلشــراف علــى العمليــات التجاريــة. ولســوء الحــظ، 
فــإن هــذه الشــركات مآلهــا الفشــل مــن جميــع الجوانــب، حيــث تخلــق عمليــات التطــور فيهــا بيئــة ال يمكــن التنبــؤ بهــا ممــا يــؤدي 
ــادة المخاطــر وعــدم الكفــاءة. ويتوقــف النجــاح فــي هــذه المنظمــات علــى كفــاءة الموظفيــن وليــس علــى اســتخدام  إلــى زي

العمليــات واإلجــراءات المثبتــة والمدروســة.

وفــي هــذه المرحلــة، يرتفــع مســتوى األداء ليشــمل تطويــر االحتياجــات، وإيجــاد الحلــول التقنيــة، وتحديــد العمليــة التنظيميــة، 
ــادة الدقــة فــي العمــل. ولعلــك  الحظــت  أن كل مــا فــي هــذا المســتوى  ــر التدريــب التنظيمــي، وتحليــل القــرارات، وزي وتوفي
متقــدم وشــامل ودقيــق ،حيــث يجــب علــى المنظمــة أن تتوقــع بعــض األخطــار المحتملــة، ومــع ذلــك فــإن جــودة المنتجــات 

تــزداد.

وفيــه يرتقــي األداء إلــى مســتوى أكثــر كفــاءة، ويتــم التخطيــط للممارســات وقيــاس أبعادهــا واإلشــراف علــى تنفيذهــا. تضمــن 
هــذه المرحلــة للشــركات االلتــزام بتنفيــذ المهــام اليوميــة كمــا هــو مخطــط لهــا حتــى فــي أوقــات الضغــط والطــوارئ. وأخيــرًا، 

فــإن مخرجــات ومنتجــات العمــل ترقــى إلــى المســتوى المطلــوب حســب الخطــة.

تقــوم المنظمــة بإجــراء دراســة متأنيــة، حيــث تســتخدم بيانــات كميــة لتنفيــذ عمليــات يمكــن التنبــؤ بهــا لتلبيــة أهــداف المنظمــة. 
وفــي هــذا المســتوى، تتــم إدارة واإلشــراف علــى كل التفاصيــل فــي المنظمــة. ولهــذا الســبب تتنبــأ المنظمــة بإنتــاج خدمــات 

ومنتجــات عاليــة الجــودة مــع احتماليــة ضئيلــة لوقــوع أخطــاء أو مواجهــة مخاطــر.

 هنــاك فــرق مهــم بيــن المســتوى الثالــث والمســتوى الرابــع ويتمثــل فــي إمكانيــة التنبــؤ بــأداء العمليات. فمن ناحيــة، يخضع أداء 
العمليــات للمراقبــة باســتخدام التقنيــات اإلحصائيــة والكميــة ويمكــن التنبــؤ بــه كًمــا فــي المســتوى الرابــع. أمــا فــي المســتوى 

الثالــث، فالطريقــة الوحيــدة للتنبــؤ بطريقــة ســير اإلجــراءات هــي باإلحصائيــات النوعيــة فقــط.



مجلة بكه لالستشارات21 // 18

المستـــــــوى 5
التحسي�������������ن

اآلن بعــد أن حققــت الشــركة جميــع األهــداف المحــددة والعامــة، نحــن بحاجــة إلــى التركيــز علــى التحســين المســتمر ألداء 
العمليــات مــن خــالل إدراج التحســينات التكنولوجيــة التدريجيــة واالبتكاريــة علــى حــد ســواء.

 وثمــة فــرق رئيســي بيــن المســتوى الخامــس والرابــع يتمثــل فــي نــوع التبايــن فــي طــرق تنفيــذ العمليــات التــي يتــم تبنيهــا. حيــث 
تهتــم اإلجــراءات بمعالجــة مســببات التغييــر فــي المســتوى الرابــع، وتوفيــر تنبــؤات مبنيــة علــى تحليــل النتائــج المتوفــرة. وفــي 
حيــن أن العمليــة قــد تســفر عــن نتائــج يمكــن التنبــؤ بهــا، إال أن النتائــج قــد ال تكــون كافيــة لتحقيــق األهــداف المعلنــة. بيــد أن 
العمليــة تركــز فــي مســتوى النضــج 5 علــى حــل األســباب المشــتركة لتنــوع العمليــات وتغييــر العمليــة )أي تغييــر متوســط أداء 
ــة  ــؤ اإلحصائــي( لتحقيــق أهــداف التحســين الكمــي للعملي ــة التنب ــات )مــع الحفــاظ علــى إمكاني ــة( لتحســين أداء العملي العملي

المقــررة.

 إن بنــاء منظمــة قويــة ومواكبــة للتطــور يحتــاج لتكريــس وقــٍت وجهــٍد كبيريــن. ولذلــك هنــاك حاجــة إلــى نمــاذج مثــل نمــوذج 
CMMI لتوفيــر خطــة مضمونــة للشــركات تتنــاول اإلجــراءات المناســبة لتحقيــق أهدافهــا وتحســين األعمــال التجاريــة علــى جميــع 

المســتويات وهــذا مــا نســعى لتوفيــره فــي بكــه. تعــرف علــى المزيــد مــن هن��ا. 

https://bakkah.net.sa/ar/consulting/products/CMMI-Assessment


مجلة بكه لالستشارات21 // 19

عن بكه
اإلداريـــة،  لالستشـــارات  شـــركة  وهمـــا  فرعيتيـــن  شـــركتين  تمتلـــك  اإلداريـــة،  المجـــاالت  فـــي  رائـــدة  ســـعودية  شـــركة  هـــي  بكـــه 

العاليـــة،  الخبـــرة  ذوي  والمستشـــارين  المعتمديـــن  المهنييـــن  مـــن  مجموعـــة  مـــن  المكـــون  فريقنـــا  مـــع  للتعليـــم.  وشـــركة 

العالميـــة. الممارســـات  أفضـــل  علـــى  المبنيـــة  األعمـــال  اســـتراتيجيات  علـــى  بنـــاًء  الفـــرص  مـــن  االســـتفادة  علـــى   ُنســـاعدك 

تهـــدف خدماتنـــا االستشـــارية إلـــى تمهيـــد طريـــق النجـــاح لجميـــع المنظمـــات الخاصـــة والعامـــة علـــى حـــٍد ســـواء. إلـــى جانـــب خبرتهـــم 

 الفنيـــة والتقنيـــة، يتميـــز مستشـــارونا باعتمادهـــم علـــى الفهـــم العميـــق للســـياق المحلـــي وبيئة العمـــل في المملكـــة العربية الســـعودية.

ُنقـــدم الخدمـــات االستشـــارية فـــي مجال الحوكمة، وتطويـــر االســـتراتيجية، وإدارة الموارد البشـــرية، وإدارة المحافظ والبرامج والمشـــاريع، 

وخدمات التشـــغيل واإلســـناد، وتحســـين األداء التشـــغيلي، والتواصل االستراتيجي، وإدارة التغيير، كما ُنســـاعد المنظمات في إيجاد حلول 

مثاليـــة وعالية الجـــودة بناًء على احتياجـــات المنظمة والتحديـــات التي تواجهها.
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عمالؤنا
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