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مخطط Virtual Enterprise
ست ركائز أساسية لالنفتاح واالبتكار والنمو املستدام
لقد تطورت التكنولوجيا األسية ،مثل الذكاء االصطناعي واألتمتة وسلسلة الكتل

وإنرتنت األشياء ( )IoTوالبيئة السحابية املختلطة وquantum computing

إىل مستوى يمكنها من إحداث تأثري عميق على نتائج العمل—برشط أن تمتلك

املؤسسة اإلمكانات والبنية األساسية لالستفادة منها .سعيًا منها وراء االستفادة

من هذه التكنولوجيا ،تحول املؤسسات نفسها رقميًا لتصبح رشكات تكنولوجيا

ذات خربة وصاحبة بيئة تشغيل.

عندما أحدثت الجائحة رضبة جماعية ،تسارعت وترية التحول الرقمي فقط،
حيث حولت املؤسسات العمليات لتلبية مطالب أصحاب املصالح املتغرية
باستمرار .وأدى النمو الناتج يف تكنولوجيا الوسط االفرتايض ً
أيضا إىل ظهور

النموذج التشغيلي والتنظيمي املتقدم الذي حددناه يف تقريرنا لعام 2021

“ The Virtual Enterprise: The Cognitive Enterpriseيف عامل افرتايض”.

ويف هذا الصدد ،نتعمق أ كرث يف  Virtual Enterpriseونستكشف الركائز

األساسية الفردية اليت تشكل جوهر مؤسسة الجيل القادمً .
معا ،يوفرون
األساس الالزم لتشغيل املؤسسة على مستوى عاملي ،مما يضعه يف وضع يمكنه
من دفع النمو اليوم واالستدامة للغد.
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االستنتاج

مقدمة

مخطط Virtual Enterprise
على مدى السنوات القليلة املاضية ،انتقلنا نحو نقطة تحول حيث

والحقيقة هي أن الوسط االفرتايض الذي فرضته الجائحة هو يف

بشكل كامل لتحويل نماذج األعمال الخاصة بها .لقد شاهدنا

نرى أن هذه التجربة األخرية ترسع من ظهور Virtual Enterprise

تتطلع الرشكات يف جميع أنحاء العامل لالستفادة من التكنولوجيا

التحول الرقمي وهو ينتقل من بداية أو حافة املؤسسة إىل الجزء

املركزي داخلها .ويف الوقت نفسه ،وصلت التكنولوجيا مثل الذكاء

الواقع سمة تحويلية رئيسية أصبحت أ كرث أهمية على أي حال .نحن
باعتبارها الجيل التايل من النموذج التنظيمي والتشغيلي (انظر

الصفحة  .)3إن  Virtual Enterpriseمدعومة بسلسلة العمليات

االصطناعي واألتمتة وإنرتنت األشياء ( )IoTوسلسلة الكتل وشبكات

الذهبية ملسارات العمل الذكية اليت تربط املشاركني يف النظام البييئ

على نطاق واسع إلحداث تأثري حقيقي على نتائج العمل.

منذ فرتة واليت ترتقي باإلمكانيات إىل املستوى التايل .تعيد Virtual

الجيل الخامس ( )5Gإىل مستوى من التطور يمكن االستفادة منه
تسعى املؤسسات يف جميع الصناعات إىل أن تصبح رشكات

تكنولوجيا ذات خربة وصاحبة بيئة تشغيل> لقد أطلقنا على هذا

التطور ظهور  ،Cognitive Enterprisesواليت يتم إحياؤها من

خالل تخيل بيئات تشغيل صناعة السوق وتشكيل مسارات العمل
الذكية والرتكزي بشكل أعمق على الخربة واإلنسانية.

كان ألزمة  COVIDتأثري على  .Cognitive Enterprisesفقد

رسعت رحالت التحول الرقمي ،وعززت أهمية تطبيق التكنولوجيا
األسية إلنتاج عمليات أ كرث كفاءة وفعالية ومرونة ،وأوضحت ً
أيضا

حالة االستفادة من البىن األساسية للبيئة السحابية املختلطة لتقديم

نماذج استهالك وخدمات قابلة للتكيف .لقد وجدنا أن الـ  3ركائز
الرئيسية لـ  Cognitive Enterpriseقد توسعت بسبب الواقع

الجديد.

كان يجب على بيئات تشغيل العمل الصانعة للسوق إتمام التحول
ً
رسيعا وأن توسع نطاقها ليشمل النظم البيئية الجديدة
الرقمي

والرشكاء؛ وكان على مسارات العمل الذكية إعطاء األولوية الستخدام

األتمتة القصوى والذكاء االصطناعي لتلبية احتياجات الخدمة

واالتصال الجماعي للعمالء واملوظفني؛ وقد ظهرت تعريفات جديدة

للخربة واإلنسانية من الحاجة إىل الحفاظ على سالمة وصحة العمالء
واملوظفني واملواطنني.
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للحصول على قيمة مشرتكة .وهذا يعتمد على الدوافع اليت شهدناها

 Enterpriseتقييم الحاجة إىل األصول املادية والبنية األساسية

واملواهب ،وتفتح إمكانيات الرقمنة القصوى باإلضافة إىل سالسل
القيمة املوسعة ونهج الرشاكة الجديدة.

إن السمة الوحيدة األكرث أهمية لـ  Virtual Enterpriseهي

“االنفتاح ".ويجلب هذا االنفتاح القيمة على  3مستويات (انظر
الشكل يف الصفحة :)2

داخلي :داخل املؤسسة—ربط األقسام والوظائف يف مسارات عمل
ً
تعاونا ومرونة
أ كرث
خارجي :مع رشكاء خارج املؤسسة أصبحوا أ كرث أهمية من أي وقت

مىض يف تحقيق الغرض األسايس من العمل

يف الخارج :مع النظام البييئ األوسع الذي يسمح القتصاديات بيئة
ً
قدما ويسمح للمؤسسة االستفادة من
التشغيل الحقيقية بامليض

جميع أولئك الذين يرغبون أو يحتاجون إىل التواصل مع أغراضها.

شكل 1

تعتمد  Virtual Enterpriseعلى  3مستويات من االنفتاح
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إن االستخدام املفرط للوصول االفرتايض للعمالء وزمالء العمل خالل
العام املايض قد أدى ً
أيضا إىل ترسيع إعادة تعيني واجهة التعامل بني

عززت تجربة الجائحة ً
أيضا الدرجة اليت يرتبط بها كل يشء حول العامل

وتأثري البرشية على نفسها وعلى كوكب األرض .لذلك تعمل Virtual

اإلنسان والتكنولوجيا .أصبحت األدوات وطرق العمل الحديثة شائعة

 Enterpriseيف بيئة تجلت فيها أهمية الغرض والقصد والتأثري

أصبحت القناة الرقمية مصدرًا رئيسيًا للمشاركة ،وأطلقت العنان

إن إمكانية مواءمة النظم البيئية كحلول للقضايا الكربى ذات الصلة

تحديات جديدة إلعادة إحياء التعاطف والشعور باالنتماء والتواصل

أصحاب املصالح أصبحت من رضورات  ،C-suiteفإن لنماذج العمل

االستخدام بني عشية وضحاها.

إلمكانات جديدة لألسواق وإمكانية الوصول ،باإلضافة إىل خلق

البرشي .كما تم اختبار عالقات العمل والتعاون وتمكينهما من خالل
حلول الربامج والتكنولوجيا املتطورة باستمرار.

املجتمعي األوسع.

باملناخ والصحة واملساواة أمر حقيقي .نظرًا ألن االستدامة ورأسمالية
الجديدة القائمة على التكنولوجيا الناشئة لها دور حاسم تلعبه.
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وصول Virtual Enterprise

.1
بيئات التشغيل
والنظم البيئية
لصناعة السوق

.4
االستدامة
والتأثري

.3
مسارات عمل
ذكية موسعة

.5
رشاكات شاملة بني
اإلنسان والتكنولوجيا
.6
الشبكات والبيئة
السحابية املختلطة
املفتوحة واملؤمنة

تعترب  Virtual Enterpriseالنظم
البيئية هي جوهر اسرتاتيجيتها لتعزيز
االبتكار ،وصناعة األسواق ،وتعزيز القدرات
بشكل كبري.
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.2
العلم
واالبتكار القائم
على البيانات

االنفتاح

الغرض

 .1بيئات التشغيل والنظم البيئية لصناعة السوق

 .4االستدامة والتأثري

ُيعد االنفتاح هو السمة املمزية لـ  .Virtual Enterpriseواألهم

من ذلك ،يمكن أن يحفز االنفتاح توسيع بيئات التشغيل الخاصة
ً
ً
نطاقا .ونرى أن
نظما بيئية أوسع
باألعمال اليت يتم تصورها لتشمل

تعزز  Virtual Enterpriseامتداد الرتابط حول العامل وتأثري الجنس

البرشي على بعضهم البعض وعلى هذا الكوكب .إذ توائم بني الغرض
ً
نطاقا .تساعد نماذج
والقصد وبني التأثريات املجتمعية األوسع

املؤسسات تدرك قوة الجمع بني بيئات التشغيل القتناص أسواق
ً
فضال عن إدراكها أن حجم التأثري املطلوب يتطلب هذا
جديدة،

فيما يتعلق باملناخ والصحة واألمن واملساواة ،من خالل ترسيخ روح

اقتصاديات بيئات التشغيل ،واالتصال املفتوح ،واملشاركة الخالية من
االحتكاك ،تمكّن  Virtual Enterpriseجميع املشاركني عرب بيئات

تجاه االنخراط مع املؤسسة.

التوافق مع الجهات الفاعلة املوضوعية األخرى .من خالل تحسني

التشغيل واألنظمة البيئية لصناعة السوق.

الترسيع
 .2العلم واالبتكار القائم على البيانات

إن انفتاح  Virtual Enterpriseيرسع الوصول إىل مصادر جديدة

لالبتكار يف املنتجات والخدمات .وهو يعتمد على نهج االكتشاف
ً
معتمدا على التحليل التنبؤي
العلمي ،حيث يقوم باستمرار بالتجربة،

واملتوقع الذي تغذيه الكميات الهائلة من البيانات اليت يمكنه الوصول
إليها من نفسه ومن رشكائه يف النظام البييئ .تشهد املزيد من

الصناعات القيمة اليت كانت حكرًا على الصناعات اليت يقودها البحث
والتطوير (على سبيل املثال ،املستحرضات الصيدالنية) ألنها تتطلع
إىل األمام ً
بدال من النظر إىل الوراء واستخالص املعلومات يف سالسل
قيمتها إلثارة اإلبداع.

املرونة
 .3مسارات عمل ذكية موسعة

مسار العمل الذيك هو سلسلة العمليات الذهبية اليت تنشط Virtual
 .Enterpriseوهو يخلق أساس سالسل القيمة اليت تربط املشاركني
يف النظام البييئ .ومع توسع نطاق مسارات العمل ،تتضاعف قوة

التكنولوجيا املطبقة مثل األتمتة القصوى والذكاء االصطناعي وإنرتنت

األشياء وغريها إلطالق العنان للكفاءة والتمايز وجعل بيئات التشغيل
أ كرث جاذبية من أي وقت مىض .يضيف الوسط االفرتايض ً
فرصا
جديدة للشبكات واالتصال ومشاركة املهارات إلضفاء الحيوية على

األعمال الجديدة للنظام البييئ يف توفري حلول ألكرب تحديات عرصنا

االستدامة ورأسمالية أصحاب املصلحة من  .C-suiteيلعب هذا دورًا
مزتايدا ً
ً
أيضا يف الطريقة اليت يشعر بها العمالء والرشكاء واملوظفون

الحضارة
 .5رشاكات شاملة بني اإلنسان والتكنولوجيا

تحتضن  Virtual Enterpriseاألدوات وطرق العمل الجديدة اليت

أصبحت هي القاعدة خالل الجائحة .وتستفيد من إعادة التعيني

املتسارع لواجهات التعامل بني اإلنسان والتكنولوجيا ،بما يف ذلك

القنوات الرقمية للعمالء والعمل االفرتايض السلس عرب العمليات.
ومع ذلك ،فإنها تقر ً
أيضا بالحاجة إىل بناء أشكال جديدة من القيادة
واإللهام واملشاركة والتواصل للتعامل مع التحديات املتفاقمة اليت
تواجه التعاطف البرشي واإلبداع والشعور باالنتماء.

القدرة على التكيف
 .6الشبكات والبيئة السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة

تستفيد  Virtual Enterpriseاستفادة كاملة من املرونة والذكاء
الذي وعدت به بنيات البيئة السحابية املختلطة .وهي تمكّن انفتاح
ً
فضال عن الوصول
املؤسسة على التواصل مع الرشكاء التجاريني،

إىل اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيات املفتوحة الرائدة لدفع االبتكار.
ولذلك فإن  Virtual Enterpriseمدعومة بشبكات قوية وبنية

أساسية تكنولوجية مؤمنة ،مع أعباء العمل املناسبة داخل البنية

الشاملة الصحيحة واملتوافقة مع املكونات مع العامل حولها .ومن ثم

فإن املطالب املزدوجة املتمثلة يف القدرة على التكيف واملرونة رشطان
أساسيان لرحلة التحول إىل  - Virtual Enterpriseوهي رحلة

رشعت فيها مؤسسات عديدة اآلن.

مسارات العمل ودفع املرونة.
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مخطط Virtual Enterprise
الفصل 1

قوة بيئات التشغيل
واألنظمة البيئية لصناعة
السوق

يمكن أن يساعد االنفتاح على بيئات تشغيل األعمال لتشمل النظم
البيئية املوسعة .تدرك املؤسسات قوة الجمع بني بيئات التشغيل
املدمجة لالستحواذ على أسواق جديدة؛ كما تدرك ً
أيضا أن توسيع
النطاق الالزم يتطلب هذا التوافق مع الجهات الفعالة األساسية
األخرى .من خالل تحسني اقتصاديات بيئات التشغيل ،واالتصال
املفتوح ،واملشاركة الخالية من االحتكاك ،تمكّن Virtual Enterprise
املشاركني عرب بيئات التشغيل واألنظمة البيئية لصناعة السوق.

لوال موهنيت
مدير عام،

آسيا واملحيط الهادئ

جايسون كيلي
رشيك إداري ،مدير عام،

قسم الرشكاء االسرتاتيجيني العامليني

جيمي كاتيل
رشيك إداري ،قائد خط الخدمة،
قسم اسرتاتيجية املؤسسة

جولنار بويا
رشيك العمالء،

قسم اسرتاتيجية املؤسسة وiX

قوة بيئات التشغيل واألنظمة البيئية لصناعة السوق
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كيف يمكن لبيئات التشغيل
Virtual Enterprise
وصول
واألنظمة البيئية املفتوحة أن تعزز
القيمة

تتمثل أ كرب فكرة اسرتاتيجية لـ  Virtual Enterpriseيف الجمع بني
التفكري يف بيئات التشغيل ومفهوم النظم البيئية .تعترب Virtual

 Enterpriseالنظم البيئية هي جوهر اسرتاتيجيتها لتعزيز االبتكار،

وصناعة األسواق ،وتعزيز القدرات بشكل كبري .يتطلب ذلك من القيادة
أن تكون لديها رؤية واضحة إلمكانات النمو اليت تتأىت من خلق عالقات
ً
فضال عن املزية التنافسية الناتجة
اسرتاتيجية مع املؤسسات األخرى،

ما هي بيئات التشغيل والنظم البيئية؟
تعمل بيئات التشغيل على تمكني املؤسسات من الحصول على مزية

تنافسية من خالل السماح لها باالستفادة من املوارد غري املتاحة لها -

سواء بسبب الحجم أو االستحقاق أو رأس املال  -وتطوير عروض

أقوى بنفسها .يمكن أن توجد بيئات التشغيل عرب الوظائف داخل

مؤسسة واحدة ،أو عرب املؤسسات داخل الصناعة ،أو عرب الصناعات،

عن تنظيم بيئة التشغيل املوسعة اليت يرغب اآلخرون ويحتاجون إىل

أو عرب السوق االستهالكية ،أو عرب مجموعة من التكنولوجيا .يف بيئة

ويزيد انفتاح النظام البييئ من نطاقه وإمكاناته يف خلق القيمة مع

قيمة أ كرب ألنفسهم من خالل فوائد الشبكة.

املشاركة فيها.

تمكني تلك الكيانات “املوجودة يف األعمال” من املشاركة يف أقىص قدر

التشغيل ،توفر جميع الجهات الفاعلة قيمة لآلخرين ،ويستخرجون

النظم البيئية هي األساس للتعاون املستمر واملشاركة يف اإلبداع

من نتائج األعمال التجارية ،ضمن سياقات القطاع الصناعي ،وكذلك

واالبتكار املفتوح .وتنقل عالقات العمل خارج املعامالت أو التخطيط.

ُتمنح إمكانية تواصل النظم البيئية مع العمالء واملشاركني إصدار جديد

والتكنولوجيا للمشاركني عرب الشبكة لتعزيز مقرتحات القيمة وخلق

مع مجموعات جديدة بني القطاعات الصناعية.

من خالل قوة االتصال الرقمي وتبادل املعلومات ومجموعات جديدة
من البيانات .وبفضل البىن التكنولوجية املستندة إىل معايري مفتوحة
ومؤمنة وشبكات محددة بالربامج ،أصبحت هذه املشاركة واضحة

بشكل مزتايد.

إن العمليات التجارية الخارجية ومسارات العمل املوسعة ،املتمايزة من
خالل القوة املشرتكة للتكنولوجيا التطبيقية ،تخلق ً
فرصا سوقية جديدة
لجميع املشاركني .يمكننا أن نرى أن القطاع الصناعي وبيئات التشغيل
والنظم البيئية بني القطاعات الصناعية توفر الحلول واملعايري اليت ال
يمكن للمؤسسات الفردية توفريها.
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يف إطار النظام البييئ ،يتم تسخري الذكاء الجماعي والقدرات

قيمة أ كرب .يمكن للنظم البيئية تعزيز التعاون والثقة بني الرشكاء

واملوردين والعمالء وأصحاب املصلحة .ويف داخل املؤسسة ،يمكنها
تفكيك املستودعات وتشجيع التعاون بني اإلدارات.

شكل 1.1

تفتح الرشكات أبوابها بشكل مزتايد
100%

2x

نماذج بيئات تشغيل األعمال

80%

4x

النظم البيئية لألعمال
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4x
شبكات الرشكاء داخل القطاع الصناعي
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شبكات الرشكاء خارج القطاع الصناعي
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املصدر COVID-19" :ومستقبل األعمال :الرؤى التنفيذية تكشف عن فرص ما بعد الجائحة".
معهد ibm.co/covid-19-future-business .IBM Institute for Business Value
سؤال :إىل أي مدى تشارك مؤسستك يف الشبكات ونماذج األعمال التالية (منذ عامني ،أو اليوم ،أو خالل عامني)؟
تمثل النسب املئوية للمجيبني الذين أجابوا بـ مرتفع أو مرتفع ً
جدا؛  ،3,450=nتم إرسالها من أبريل إىل يونيو .2020

حيث تتطلب العديد من التحديات الكبرية اليت تواجه العامل إىل هذا

النوع من التضافر .سواء كان ذلك من أجل الرشاكات املوسعة بني
ً
حلوال للقاحات األوبئة)
القطاعني العام والخاص (مثل تلك اليت توفر
أو توافق الجهات الفاعلة اليت تدفع التأثري املستدام على تغري املناخ أو

األمن الغذايئ ،فإن قوة بيئات التشغيل املفتوحة واملوسعة واملؤمنة
واضحة ً
جدا.

التطبيقات اليت ظهرت ً
أوال يف مجاالت مثل سلسلة التوريد ،واملصدر،

وكود التعريف .ويمكننا أن نتصور أن الجمع بني كود التعريف

للمشاركني بشكل آمن وموثوق به وحالة املعامالت  -إىل جانب فورية
الزتامن يف الوقت الحقيقي  -لن يؤدي إال إىل تعزيز الجدوى واإلبداع

يف تشكيل بيئات التشغيل والنظم البيئية (انظر شكل .)1.1

كان التحادات سالسل الكتل دورًا يف النظام البييئ يف فئة واحدة

من القطاع الصناعي وبني القطاعات الصناعية الذي نشأ على مدى

السنوات القليلة املاضية .فهي تساعد املشاركني على الثقة يف البيانات
أثناء إزالة التكلفة ،وزيادة الكفاءة ،و“معرفة" جميع املشاركني بأمان
طوال مسارات العمل.
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املؤسسات املتعهدة بتسويق املنتجات أو الخدمات املادية بإنشاء تجارب

االستفادة من القيمة
التحويلية لالنفتاح

الدوايئ.

مع وجود االنفتاح كجوهر يف  ،Virtual Enterpriseأصبحت النظم

وكخطوة أوىل نحو نموذج أعمال بيئة التشغيل ،تقوم العديد من

رقمية جديدة تعزز النسخ األصلية .على سبيل املثال ،يمكن للخدمات

الرقمية اليت تدعم مراقبة الدم يف الجسم إرسال تنبيهات لبدء االختبار

البيئية املحرك الذي يدفع األداء والتأثري عرب االقتصادات.

إن قوة الحلول الرقمية يف الحد بشكل كبري من العوائق اليت تحول
دون الدخول وإنشاء معايري جديدة للتكاليف حقيقية ً
أيضا  -مع

تشغيل الرشكاء املوسعة تعزيز املرونة ورسعة التكيف ،وفتح فرص

مشرتكة .وتعزز أساليب التشغيل اآليل والتشغيل دون تدخل برشي

كانت النظم البيئية هي الوسيلة األساسية للنمو والتوسع.

توسع الفرصة الستبدال اإلنفاق الرأسمايل الباهظ بنفقات تشغيل
هذه اإلمكانات.

وبالنسبة للمؤسسات اليت تكافح االختالل واالضطراب ،يمكن لبيئات

جديدة لإليرادات .وبالنسبة للرشكات اليت تستكشف هذه الفرص،
يكشف بحث جديد ملعهد IBM Institute for Business Value
( )IBVأن الرشكات األكرث ترك ً
زيا على مشاركة النظام البييئ عرب  16من
القطاعات الصناعية قد حققت ً
نموا أعلى وقيمة تجارية أ كرث .أثناء

الجائحة ،فاق نمو اإليرادات الذي حصل عليه قادة النظم البيئية

هؤالء نمو اإليرادات اليت سجلها اآلخرون بنسبة  5إىل .1

>?<

ولكن القيمة ال تنشأ تلقائيًا عن مشاركة النظم البيئية .إذا استمرت

املؤسسة يف العمل بطرق تناظرية على الطراز القديم ،فإن اإلمكانات
تتبدد .ويف حني تشارك معظم املؤسسات اآلن يف مجموعة متنوعة

من بيئات التشغيل و/أو تملكها ،ولها اسرتاتيجيات للنظم البيئية،

فإن هذه الجهود ال تزال قادرة على تحقيق نتائج مخيبة لآلمال.
املطلوب هو جهد مقصود لتحويل األعمال رقميًا.
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ويجب على املؤسسات أن تتخذ الخطوات الصحيحة املدروسة إلنشاء
القيمة والتقاطها من النظم البيئية القائمة والجديدة .وال يمكن

للمؤسسة أن تستفيد استفادة كاملة من بيئات التشغيل اليت تصنع

السوق واإلمكانات التحويلية للنظم البيئية إال من خالل صياغة

اسرتاتيجية تركز على القيمة على النحو املناسب  -إدارة حافظة من
فرص القيمة ومخاطرها.

كيف تبدو قيادة النظام البييئ؟ ال يوجد نموذج فريد ،وال طريقة

واحدة الشتقاق القيمة من بيئة تشغيل ونظام بييئ .ولكن القادة

يمزيون أنفسهم من خالل تحديد االسرتاتيجيات الفريدة والنهج

التشغيلية اليت تناسب مشاريعهم والبيئات اليت يعملون فيها.

وحدد معهد  IBVاملؤسسات الرائدة من خالل تقييم نجاحها عرب

بعدين رئيسيني :حيث تعكس قيمتها التوقعات يف النظام البييئ

ً
نضجا
ومستوى نضجها داخل ذلك النظام البييئ .ويظهر القادة

وجدنا أن القيادة الناجحة تعتمد على  4أولويات:

االنفتاح 60% :من املشاركني البارزين يبلغون عن تحول كبري من
التكنولوجيا اململوكة إىل التكنولوجيا املفتوحة.

العالقة مع العمالء 74% :يشريون إىل العالقات الوثيقة مع العمالء

كدافع للقيمة األساسية.

االبتكار 49% :يقولون أن االبتكار سيكون مطلو ًبا لتحقيق أقىص قدر
من خلق القيمة.

الرسعة 42% :يحددون عدم وجود الرسعة يف الجانب التنظيمي
كأحد أ كرب العوائق أمام النجاح.

تقوم  Virtual Enterpriseبإضفاء الحيوية على هذه األولويات

واالستفادة من األنظمة األساسية واألنظمة البيئية .ويوجد  3رؤى

رئيسية تدفع هذا التفعيل:

عاليًا يف النظام البييئ ويعملون يف بيئة متفردة ذات قيمة عالية.

— إمكانية االتصال

هذه املؤسسات ليست سلبية .مع وجود الكثري على املحك ،والكثري

— الرشا كات

من االستثمارات بالفعل ،تركز املؤسسة الناجحة باستمرار على حماية

ونمو وضعها عرب كل من تلك النواقل.

>?<

— التكنولوجيا

يصف قادة النظام البييئ مصدر قيمتهم على النحو التايل“ :نحن

نملك عالقة العمالء ".أ كرث من نصف قادتنا الذين شملهم االستبيان

يشريون إىل “تعزيز العالقات االسرتاتيجية القائمة" كعامل نجاح

كبري .كما أنهم يعملون على زيادة االستثمار يف االبتكار الذي يشمل
منتجات أو خدمات جديدة ،ويتطلعون إىل الوصول إىل صناعات

وأسواق وزبائن جدد.

>?<
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رؤية أساسية رقم 1

تؤدي إمكانية االتصال إىل
النمو والقيمة
توفر بيئات التشغيل والنظم البيئية املفتوحة
ً
سبال جديدة للنمو والكفاءة واالبتكار.

تستخدم  Virtual Enterpriseبيئات تشغيل صناعة
السوق والنظم البيئية ألسباب عملية وملموسة:
فاالتصال يدفع النمو والقيمة.
ويعزى األداء الضخم على نحو مزتايد إىل مشاركة النظم البيئية.
ً
وفقا لدراسة حديثة ملعهد  ،IBVاكتسب املتبنون للتكنولوجيا الذين

يستثمرون يف النظم البيئية زيادة يف نمو اإليرادات بنسبة .40%

>?<

ً
حديثا وذكيًا
ويتطلب تحقيق هذا النجاح عقلية ونموذج تشغيل

رقميًا .ومن خالل مواءمة املؤسسة مع أولويات األعمال وتحسني

مشاركة النظام البييئ ،يمكن أن يكون تأثري األداء كبريًا .تضع Virtual
 Enterpriseالنظم البيئية يف صميم الجهود االسرتاتيجية لتحفزي
االبتكار ،واألسواق ،وتعزيز القدرات بشكل كبري.
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يبدأ االتصال بااللزتام ببيئات التشغيل ،واليت تظهر أبحاث معهد IBV
الخاصة أنها تزتايد بشكل عام .يف الواقع ،تقول معظم املؤسسات
اليت شملها االستبيان أنها إما ستمتلك بيئة تشغيل أعمال أو

ستشارك فيها على مدى السنوات الـ  3املقبلة لدعم نمو السوق

والكفاءة واسرتاتيجيات االبتكار (انظر شكل  .)1.2واألكرث من ذلك،

أن ما ال يقل عن  60%من املؤسسات ستمتلك أو تشارك يف بيئات
تشغيل داخلية مشرتكة ألكرث من وظيفة ،واستهالكية على نحو كبري،

وعرب األسواق ،وبيئات تشغيل عرب القطاعات الصناعية .وستمتلك
 72%من املنظمات بيئات تشغيل تكنولوجية أو تشارك فيها.

تقوم بيئات التشغيل بتوزيع سلسلة التوريد ،ونقلها من داخل

املؤسسة إىل الخارج ،وتحويل العمليات والنفقات التقليدية إىل شبكة
أ كرب ،وتمكني الوفاء والقيمة املتسارعة.

شكل 1.2

نشاط نموذج أعمال بيئة التشغيل املتوقع ()2023

امتالك

مشاركة
كالهما

19%
57%
15%

بيئات تشغيل داخلية متعددة
الوظائف الستخدام التكنولوجيا
وتحسني الكفاءة
االستهالكيةعلى
التشغيلاالستهالكية
بيئاتالتشغيل
تولدبيئات
اقرتاحات
رؤى مع
اقرتاحات
رؤى مع
كبريلتوليد
نحوكبري
علىنحو
جديدة
قيمة
جديدة
قيمة

9%
56%
9%

بيئات تشغيل عرب األسواق
لتسهيل العمليات عرب النظم
البيئية

4%
45%
11%

بيئات التشغيل التكنولوجية لتمكني
التطبيقات والبنية التحتية اليت تقوم
عليها مسارات العمل

32%
40%
28%

بيئات تشغيل القطاع الصناعي
لتقديم القدرات الرئيسية

18%
26%
23%

املصدر The Virtual Enterprise :The Cognitive Enterprise“ :يف عامل افرتايض".
معهد https://ibm.co/virtual-enterprise .IBM Institute for Business Value

هل أنت مستعد لدفع النمو من خالل إمكانية
االتصال؟

سؤال  1

كيف يمكن لبيئات تشغيل أعمال مؤسستك
ً
نظما بيئية أوسع؟
أن تحتضن

سؤال  2

ما هي االسرتاتيجيات واملبادرات اليت
تركز على القيمة واليت ستعتمدها

سؤال  3
وخططها تعزيز املشاركة يف بيئة

كيف يمكن ألهداف مؤسستك

التشغيل ونضج النظام البييئ لخلق

وتحقيق القيمة؟

مؤسستك إلدارة فرص قيمة بيئة
التشغيل والنظام البييئ واملخاطر

املرتبطة بها عن قصد؟
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SBI YONO
تحفزي النمو من خالل بيئة التشغيل والنظام البييئ

ومنذ إطالق النظام البييئ ،نفذ  SBIأ كرث من  100رحلة رقمية

 The State Bank of Indiaموجود منذ أ كرث من  200عام .ولكن

املشرتك ،وباع أ كرث من  400,000بوليصة تأمني على الحياة من

وجد البنك نفسه خارسًا لحصته يف السوق .ولجذب قاعدة عمالء
سنا وأ كرث دراية بالتكنولوجيا الرقمية ،أنشأ البنك ً
أصغر ً
بنكا رقميًا
ً
وسوقا عرب اإلنرتنت لعروض الجهات الخارجية ومتجرًا ماليًا رقميًا

 2020كلمة  YONOبما ال يقل عن  96مرة ،تقريبًا يف كل صفحة.
البييئ املتوسع ،تحولت اسرتاتيجية  SBIلتوسيع وجود الشبكة،

فقط”) .بالرشاكة مع أ كرث من  100بائع يف مجال التجارة اإللكرتونية،

التشغيل.

مع اكتساب الصعود االقتصادي يف الهند ً
زخما يف السنوات األخرية،

تحت عالمة تجارية جديدة“( SBI YONO ،أنت بحاجة إىل واحد

نما  SBI YONOبرسعة ليصبح بيئة تشغيل متنقلة مع أ كرث من 10

ماليني تسجيل دخول يومي و 64مليون تزنيل.
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للعمالء ،واستضاف أ كرث من  650,000معاملة صناديق االستثمار

خالل  .YONOوقد ذكر التقرير السنوي الذي أجراه  SBIلعام

واليوم ،تماشيًا مع نجاحه يف إنشاء واستحواذ القيمة من النظام

حيث تضيف ما متوسطه  15حالة استخدام جديدة شهر ًيا إىل بيئة

رؤية أساسية رقم 2

تعمل الرشاكات الوثيقة بمثابة
محركات اسرتاتيجية
أصبحت الرشاكة رضورة حتمية بالنسبة ملعظم املؤسسات إليجاد قيمة،
مع الرتكزي على مجموعات أقل وأعمق من النظم البيئية لبناء جداول
أعمالها للنمو.

ال تعمل  Virtual Enterpriseوحدها .فهي تعتمد على
الرشاكات لالستفادة من بيئات التشغيل والنظم البيئية،
ويف أفضل الحاالت ،التصال النظم البيئية فيما بينها.
ال يركز قادة النظام البييئ باملعىن الضيق على مكاسب املعامالت

القصرية األجل ألعمالهم الخاصة .فهم ينظرون نظرة أوسع إىل
فرص قيمة النظم البيئية لجميع املشاركني .يف الواقعً ،
وفقا ألبحاث

معهد  ،IBVيؤكد  72%من قادة النظام البييئ أن املنافسني داخل
صناعاتهم يكتسبون ً
أيضا قيمة من النظم البيئية ،و 67%يالحظون
قيمة للمنافسني خارج صناعاتهم.

>?<

ً
وبدال من إثارة القلق التنافيس ،تتبىن هذه املجموعة الرائدة مشاركة
النظام البييئ كلعبة مربحة للجميع :فعندما يتم تعزيز قيمة النظام
البييئ لآلخرين ،فإن ذلك يساعد رشكاتهم على تحقيق املزيد من

الفرص.

الرشاكة هي األداة االسرتاتيجية الرئيسية لبناء نظام بييئ للنظم

البيئية .وكما يكشف استبيان آخر ملعهد  ،IBVيقول  54%من

املديرين التنفيذيني أن جمع النظم البيئية ً
معا هو أحد أهم املحركات
للتحوالت الرقمية ملؤسساتهم.

>?<

وتتمثل إحدى العقبات املهمة اليت يجب وضعها يف االعتبار :يف خضم
انخراط الرشكات يف بيئات تشغيل وأنظمة بيئية متعددة ،قد تتبع
اسرتاتيجيات متعددة يف أماكن متعددة يف الوقت نفسه .وهذا

يمكن أن يحد من التقاط القيمة إذا مل تكن أولويات النظام البييئ

للمؤسسة  -اليت قد تكون كثرية وواسعة النطاق  -متوافقة بشكل
مناسب مع أولويات أداء األعمال ورؤية اسرتاتيجية شاملة فريدة

لألعمال التجارية .ويف الواقع ،حىت يف حاالت النظام البييئ الواحد،
فإن مثل هذه املواءمة ُتعد أمرًا ً
بالغا األهمية يف تحسني التقاط
القيمة.

وتوضح هذه النتائج أهمية توليد قوى بيئية إيجابية محركة
للمشاركني ً
بدال من الرتكزي فقط على املكاسب التنافسية الفورية.

ويمكن لهذه القوى اإليجابية أن تمكّن النظم البيئية من النمو داخل

الصناعات وفيما بينها ،بل ومن االتصال بالنظم البيئية األخرى ،مما
ً
ً
شامال للنظم البيئية لخلق القيمة والتقاطها (انظر
نظاما بيئيًا
يخلق
شكل .)1.3

قوة بيئات التشغيل واألنظمة البيئية لصناعة السوق
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شكل 1.3

األمر كله يتعلق بالديناميات:
النظام البييئ لألنظمة البيئية
النظام البييئ 1

النظام البييئ 2

النظام البييئ 3

ً
عمقا
هل مؤسستك مستعدة لتشكيل رشا كات أ كرث
واسرتاتيجية؟

سؤال  1

كيف سترشك جميع أجزاء

مؤسستك لتحقيق إمكانات النمو

اليت تأيت من إنشاء وتعزيز رشاكات

النظام البييئ االسرتاتيجي؟

سؤال  2

كيف ستعزز مؤسستك قدرة بيئات

التشغيل والنظم البيئية على البقاء

واالبتكار ،بما يف ذلك دعم تحديد

هوية املشاركني بشكل آمن وموثوق
به ووضوح حالة املعامالت؟
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سؤال  3
رشاكات جديدة وأنظمة بيئية للنظم
ما هي الخطط اليت وضعتها لبناء

البيئية ،سواء الستكشاف فرص

أسواق جديدة ،أو إضفاء الطابع

الخارجي على العمليات التجارية ،أو

توسيع نطاق مسارات العمل الذكية،
أو الوصول إىل التكنولوجيا األسية -
أو كل ما سبق؟

بطاقة الصحة الرقمية
التصدي لتحديات حقبة األوبئة من خالل الرشا كات

يوفر الحل  -القائم على تكنولوجيا  Blockchainمن

تساعد بطاقة الصحة الرقمية املؤسسات يف سعيها إلعادة فتح

 COVID-19الصحية من أجل إعادة املوظفني إىل املكاتب،

 - IBMللمؤسسات طريقة فعالة للتحقق من بيانات اعتماد

أبوابها يف أعقاب  COVID-19وتزويد األفراد بطريقة للحفاظ على

واملسافرين إىل السفر ،والطالب إىل الجامعات ،ورواد الحفالت

طواعية .وهو نتاج تعاون بني الصناعات والنظم البيئية القائمة.

أخرى إىل املالعب .وهي تفعل ذلك مع السماح لألفراد بالحفاظ على

الخصوصية ملشاركة نتائج اختبار  COVID-19أو حالة التطعيم

ويمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات تستند إىل البيانات لتكوين بطاقة
صحية أثناء تطلعها إىل التخفيف من املخاطر ،واتخاذ اإلجراءات عند

املوسيقية مرة أخرى إىل أماكن املوسيقى ،ومشجعي الرياضة مرة

السيطرة على معلوماتهم الصحية الشخصية ومشاركتها بطريقة

آمنة ويمكن التحقق منها وموثوق بها.

الحاجة ،والتواصل بفعالية .تستثمر  IBMيف التعاون مع مقدمي

خدمات االختبار والتطعيم ضد  COVID-19ورشكات التكنولوجيا
واالتحادات والتحالفات األخرى حول بطاقات الصحة الرقمية.

السوق
بيئاتالتشغيل
قوةبيئات
قوة
لصناعةالسوق
البيئيةلصناعة
واألنظمة البيئية
التشغيل واألنظمة

15
16

رؤية أساسية رقم 3

تدعم التكنولوجيا واالنفتاح ترسيع
القيمة
تدعم التكنولوجيا الجديدة والناشئة القائمة على مبادئ االنفتاح واملعايري،
مثل سلسلة الكتل والبيئة السحابية املختلطة ،ترسيع هذه الفرصة.

بيئات التشغيل التكنولوجية هي الركزية األساسية
لـ  .Virtual Enterpriseيستند النظام البييئ لألعمال
الحديثة إىل التكنولوجيا واملشاركة املفتوحة واملوثوقة
واملبتكرة اليت يمكن أن توفرها بيئة التشغيل الرقمية.
وقد بدأت املؤسسات يف الرتكزي بشكل مزتايد على بيئات التشغيل

التكنولوجية ،وتخصيص  84%من االستثمارات هناك منذ عام
ً ،2017
وفقا ألبحاث معهد  .IBVيستمر مستوى االستثمار يف

التسارع  -كما هو الحال مع العائد املتوقع على االستثمار من تلك
الجهود (انظر شكل  .)1.4بحلول عام  ،2023يتوقع املسؤولون

التنفيذيون استثمار ما يقرب من  6%من الدخل يف بيئات التشغيل

التكنولوجية والحصول على ما يقرب من  12%من العائد على هذا
االستثمار.

>?<

وعلى الرغم من هذا املسار اإليجايب ،والدروس الواضحة لعام ،2020
ال يزال النضج التكنولوجي للعديد من املؤسسات متعرثًا .يف الواقع،

أشار املجيبون مرارًا وتكرارًا إىل العوائق املتعلقة بالتكنولوجيا أمام تنفيذ
االسرتاتيجية يف استبيان أجراه معهد  IBVمؤخرًا 44% :اشتكوا

من الحالة الراهنة للبنية التحتية التكنولوجية ملؤسساتهم وخطر

الصعوبات التكنولوجية عند اتصال العمليات ،و 43%أشاروا إىل عدم
كفاية رسعة الحركة التنظيمية ،وسلط  39%الضوء على عدم كفاية

االستثمارات التكنولوجية.

>?<
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والحل لتخطي هذه العوائق هو التكنولوجيا نفسها .إن تقارب

التكنولوجيا األسية مثل الذكاء االصطناعي ،وسلسلة الكتل،
والحوسبة املتطورة ،والبيئة السحابية املختلطة يمكّن النظم البيئية

املفتوحة واملوسعة واملوثوق بها من التكامل والذكاء على نحو مزتايد،
فضال عن توفري الحلول مع الحد من املخاطر ً
ً
بدال من تفاقمها .ففي

استبيان آخر أجراه معهد  IBVمؤخرًا ،على سبيل املثال ،ذكر  3من

أصل  4مجيبني إن إنشاء بيئة سحابية مختلطة يمكن أن يساعد
على تقريب النظم البيئية من بعضها البعض ،ويقول  39%إنهم

يتوقعون أن تؤدي البيئة السحابية املختلطة إىل ترسيع االبتكار من

خالل توسيع حلول الرشكاء.

>?<

شكل 1.4

نمو بيئة التشغيل الرقمية يف
االستثمار واإليرادات
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االستثمار كنسبة مئوية من إجمايل
اإليرادات/املزيانية
بيئات التشغيل التكنولوجية

املصدرThe Virtual Enterprise“ : The Cognitive Enterprise :يف عامل افرتايض".
معهد https://ibm.co/virtual-enterprise .IBM Institute for Business Value

ما هي إمكاناتك بشأن تبين بيئات التشغيل
التكنولوجية املفتوحة؟

سؤال  1

سؤال  3
مؤسستك وانفتاحها من خالل

كيف تستفيد مؤسستك بنشاط من

ما هي خططك لترسيع أهداف

البيئية القائمة على الصناعة وعرب

ضخ التكنولوجيا األسية مثل الذكاء

التكنولوجيا واالنفتاح إلنشاء النظم

قطاعات الصناعة أو املشاركة فيها؟

سؤال  2

ما هي الطرق اليت تستثمر بها يف

تمايز بيئات التشغيل والثقة واألمن

لتحويل نماذج أعمالك ،وخلق فرص

االصطناعي واألتمتة وسلسلة

الكتل وإنرتنت األشياء ( )IoTوالبيئة
السحابية املختلطة وQuantum
Computing؟

جديدة للنمو ،وتحديد معايري جديدة
للتكلفة والكفاءة؟

قوة بيئات التشغيل واألنظمة البيئية لصناعة السوق
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Schlumberger
تحسني األداء مع التكنولوجيا الرائدة واالنفتاح

ويساعد نهجها “الكتابة مرة واحدة ،والنرش يف أي مكان” على ضمان

ً
حلوال رقمية رائدة وتنرش تكنولوجيا مبتكرة
تقدم Schlumberger

للطلبات الخاصة بالعمالء ،مما يؤدي إىل تحسني الحجم والرسعة.

على ترسيع انتقال العمالء إىل البيئة السحابية من خالل بيئة

(املنتج والخدمة والتكاليف التشغيلية) من  10إىل .20%

لتمكني األداء واالستدامة لصناعة الطاقة العاملية .وتعمل املؤسسة

االستكشاف واإلنتاج املعرفية ( )E&Pالخاصة بـ  ،DELFIحيث يمكن
لفرق العمالء التعاون بحرية عرب الحدود  -مما يؤدي إىل تحطيم

مستودعات البيانات التقليدية.

من خالل توفري الوصول إىل أحدث حلول وتطبيقات  E&Pللرشكة،
تمكن بيئة  DELFIرشكات الطاقة من إنشاء مسارات عمل جديدة

تعتمد على البيانات واعتماد تكنولوجيا تغري قواعد اللعبة مثل الذكاء
االصطناعي والتحليالت واألتمتة.
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تطوير أرسع للتطبيقات ومسارات العمل ،واألداء العام لبيئة التشغيل
ومن املتوقع أن يكون االنخفاض يف التكلفة اإلجمالية للملكية للعمالء
يمكن للعمالء والرشكاء يف جميع أنحاء العامل دمج نرشهم لبيئة

 DELFIمع بيئة تشغيل بيانات ™ ،OSDUوهي معيار الصناعة

لبيانات الطاقة .وتعزتم  Schlumbergerتوسيع السوق العاملية

القابلة للتناول من أقل من  50%اليوم إىل العامل بأرسه تقريبًا.

دليل الترصف

تحويل بيئات التشغيل والنظم
البيئية إىل قيمة

وستكون  Virtual Enterpriseمرساة االقتصاد يف املستقبل .وكما تؤكد

أبحاث معهد  IBVلدينا ،فإن بيئات التشغيل والنظم البيئية أصبحت أ كرث
تم ً
زيا من أي وقت مىض وحيوية لدفع أداء األعمال .إن تكييف اسرتاتيجيتك
ً
وفقا ملوقفك املحدد يفتح لك قيمة العمل .ويجسد مواءمة األنشطة
واألهداف هذه القيمة.

إن حجم القفزة االسرتاتيجية اليت يمكن أن تأيت من التفكري املفتوح

والنظام البييئ وبيئة التشغيل كبرية ً
جدا ويمكن أن تتخطى ذلك إىل

جوهر الطريقة اليت تنظر بها املؤسسة إىل نفسها .يجب أن تكون بيئات

التشغيل والنظم البيئية يف جوهر املؤسسة ،وليس على الهامش كجانب
إضايف لألعمال التجارية .وتسمح نماذج الوسط االفرتايض وإمكانية

ً
حجما ،مثل الرشكات الصغرية
االتصال الجديدة للمشاركني األصغر

واملتوسطة وحىت األفراد ،باملشاركة يف مرسحيات النظام البييئ املوسعة

هذه عندما تصبح أ كرث جاذبية وتضيف قيمة أعلى.

إن اآلثار الثقافية املرتتبة على املشاركة الفعلية يف النظم البييئ ً
أيضا هائلة.

وينبغي أن تصبح النظم البيئية النظام االجتماعي الرئييس ونقاط االتصال

للتفاعل والطاقة يف املؤسسات املشاركة .وينبغي أن تكون شخصية املؤسسة
وكفاءتها األساسية متوافقة مع هذه النية .تحتاج فرق القيادة إىل تطوير

الثقة املتبادلة ألنها تقدم الزتامات مشرتكة وتخلق ثقافة مفتوحة ،مما يعين
التخلي عن العديد من جوانب امللكية والسيطرة.

وفيما يلي مخطط من  6خطوات لتحويل إمكانات بيئة التشغيل والنظم

البيئية إىل قيمة:

اتساق اسرتاتيجيتك
—تحديد فرص إنشاء القيمة والتقاطها.
—تحديد أولويات الروافع املتوافقة مع هذه الفرص اللتقاط
القيمة برسعة وعلى نطاق واسع.

—اختبار وتأ كيد أن التقاط القيمة وتحقيقها يستويف معايري
محددة.

تحويل طرازك
—تقييم اآلثار املرتتبة على أي اسرتاتيجية جديدة لطراز
التشغيل الخاص بك.

—االستعداد لضبط الطراز بحيث تعمل جميع مكونات
العمل ً
معا.

—تطوير القدرات التأسيسية املوجهة لتحقيق قيمة من
النظام البييئ.

تعز يز ثقافتك
—تعزيز تحول العقلية للتأ كيد على التعاون واملشاركة يف اإلبداع.
—تكوين هياكل وغايات تحفزيية ال تشدد على انتهازية

املعامالت القصرية األجل لصالح التعاون واملشاركة يف اإلبداع.

—االستثمار يف الربامج اليت تدفع املشاركة الداخلية والخارجية
والرشاكة واالنفتاح.

تنسيق مشاركتك
—تحديد أدوار الرشكاء املختلفة والقواعد الرئيسية وأدوات
التعاون األساسية.

—تأ كيد دور النظام البييئ الذي لديك (والذي تريده) ،وأين
يمكن أن تتواجد قيمة جديدة أو مخفية؛ ال يجد جميع

املشاركني القيمة باستخدام الوسائل نفسها أو ضمن نفس

املستويات.

—دعم تطوير الشبكة الشاملة ،اليت تساعد على خلق القيمة
والتقاطها للجميع.

التنفيذ الرس يع
—اعتماد بنية تنفيذ رسيعة.
—االستفادة من املشاركة يف اإلبداع والتنفيذ والتعاون

لترسيع تطوير الفكرة والتقاط القيمة (باستخدام نموذج

 Garageالشامل).

>?<

—العمل على التجارب والفرص اإليجابية بالتوازي مع تقدم
الوقود يف الوقت الفعلي.

تمكني التقدم املستقبلي
—االستثمار يف بنية التكنولوجيا املفتوحة واآلمنة لتغذية التكامل
الرسيع واملشاركة والتوسع.

ً
مسبقا لتوسيع نطاقها برسعة.
—استخدام البىن املوجودة
—احتضان تكنولوجيا البيئة السحابية املختلطة املفتوحة

والقابلة للتوسع اليت تدعم التكامل السلس من املشاركني

الجدد وعلى نطاق واسع.

قوة بيئات التشغيل واألنظمة البيئية لصناعة السوق

19
20

20

مخطط Virtual Enterprise
الفصل 2

رشارة العلم
واالبتكار القائم
على البيانات

تتبىن  Virtual Enterpriseنهج االكتشاف العلمي والتجربة
املستمرة واالعتماد على التحليل التنبؤي واملتوقع الذي تغذيه
الكميات الهائلة من البيانات اليت يمكن الوصول إليها من نفسها
ومن خالل رشكائها يف النظام البييئ .تدرك الكثري من الصناعات
القيمة اليت اعتادت أن تكون حكرًا على الصناعات اليت يقودها
البحث والتطوير ،نظرًا ألنها تستخرج املعلومات يف سالسل القيمة
الخاصة بها لتحفزي اإلبداع.

جلني فينش
رشيك إداري عاملي،

قسم دعم قرارات األعمال املعرفية

تري يزا حميد
CTO

قسم خدمات تحويل األعمال

تيتسويا نيكامي
رشيك أول

ومدير التكنولوجيا يف اليابان ومدير
Cloud CTO

شرارة العلم واالبتكار القائم عىل البيانات
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وصولللعلم واالبتكار
كيف يمكن
Virtual Enterprise
القائم على البيانات إطالق
حلول جديدة

ُتعد  Virtual Enterpriseيف األساس أحد الحلول اليت تتطلع إىل
األمام وإىل الخارج .وهي ال تسعى إىل ابتكار أو قيادة القرارات على

أساس التاريخ واملعلومات الداخلية ،ولكن من خالل الجمع بني

ما هو العلم واالبتكار القائم على البيانات؟
يعزز االبتكار القائم على العلم والبيانات املزية التنافسية من خالل

الكشف الدينامييك والدائم عن فرص وحلول جديدة .باتباع

التحليل التنبؤي واملتوقع القائمني على الوصول الهائل إىل البيانات

األسلوب العلمي يف التجارب الفرضية واالختبار والتعلم ،يستفيد

كما أن  Virtual Enterpriseأ كرث رصامة ،وتتبع ً
نهجا أعمق يف

والبيانات الجديدة الصادرة اليت تطلقها أجهزة االستشعار ،وتبادل

ّ
املجمعة واملحتشدة.
وأنواع جديدة من ذكاء البيانات

االكتشاف العلمي لالبتكار .ومع تطوير واختبار لقاحات  COVIDيف
أشهر ً
بدال من سنوات ،فإن االكتشاف العلمي هو مفهوم اليوم .ماذا لو
استطعنا تطبيق مرسّع مماثل على ابتكار األعمال؟

العلم واالبتكار القائم على البيانات من كل من التكنولوجيا الجديدة

املعلومات ،وغريها من جهود االتصال .ومن خالل اتباع نهج مفتوح
وصارم ،يمكن لهذا التقاطع بني البيانات والتكنولوجيا أن يؤدي إىل
ً
فضال عن حلول
تحسينات مستمرة  -ال ُتقدر بثمن  -يف العملية،
لألسئلة اليت مل تتم اإلجابة عنها من قبل .املشاركة املفتوحة هي

لطاملا شكلت التجارب واملحاكاة واختبار الفرضيات جوهر االكتشاف

العامل امليرس األسايس ومتطلب العلم واالبتكار القائم على البيانات.

التكنولوجيا األسية مثل الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء quantum

كيفية تطور قوة التجريب من املشاركة يف اإلبداع إىل املشاركة يف

العلمي .بالنسبة لـ  ،Virtual Enterpriseيتيح الوصول إىل

 computingعمليات مماثلة لألعمال—أرسع من أي وقت مىض—
وعرب العديد من الصناعات املختلفة (انظر شكل .)2.1

كل هذا يمكن تنفيذه اآلن يف الوقت الفعلي من خالل النظم البيئية
ومسار العمل الذيك ،مما يسمح لـ  Virtual Enterpriseبتحديد

واستخالص مجموعات قيمة جديدة بشكل أرسع وأفضل .يستفيد

علماء البيانات من البىن املفتوحة يف  Virtual Enterpriseوأنظمتها

البيئية اليت تضاعف فوائد مشاركة البيانات ،بما يف ذلك الرؤى

الدقيقة املمكنة فقط مع الرقمنة القصوى .تسمح الشبكات العصبية
ً
ً
وتعقيدا ،مما يسهل
حرجا
والتكنولوجيا األخرى بتحلل أ كرث املشكالت
تحديد حلول جديدة ومشوقة.
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إن التطوير الرسيع ونهج  IBM Garageهما مثاالن رائعان على
التنفيذ والتعاون لتحقيق التأثري على نطاق واسع.

وصول Virtual Enterprise

شكل 2.1

العلم واالكتشاف يدفعان االبتكار عرب الصناعات  -ويشكالن
 52تريليون دوالر من االقتصاد العاملي الذي تبلغ قيمته
 88تريليون دوالر

العلم واالكتشاف يف
مجال األعمال

األعمال اليت تعتمد على
العلم واالكتشاف

املؤسسات القائمة على
املعلومات واالكتشاف

6.5
تريليون دوالر

الفضاء والدفاع ،واملواد الكيميائية،
وعلوم الحياة ،واملواد

رشكات الطريان ،والسيارات ،وأجهزة  B2Bالتكنولوجية ،والنقل التجاري ،واملواد الغذائية االستهالكية ،والطاقة
واملرافق ،وخدمات الرعاية الصحية ،والسلع الصناعية ،وخدمات تكنولوجيا املعلومات ،واألجهزة الطبية

25.9
تريليون
دوالر
20.3
تريليون
دوالر

الخدمات املرصفية ،والسلع االستهالكية االختيارية ،والتجارة اإللكرتونية ،واألسواق
املالية ،والتأمني ،والبيع بالتجزئة ،والربمجيات ،واالتصاالت

املصدر :البيانات والبحوث املستمدة من رؤى األعمال االسرتاتيجيةIBM Research ،؛ “ .Ward-Foxton، Sallyاالكتشاف الرسيع :الذكاء االصطناعي واملنهج العلمي.EE Times ".
 19يناير https://www.eetimes.com/accelerated-discovery-ai-and-the-scientific-method/ .2021

وألن الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل يتيحان التعرف على النماذج

األفضل من أي وقت مىض ،أصبحت حلول التشغيل األمثل ملسارات
وضوحا وأ كرث قوة .ويمكن ً
ً
أيضا تضخيم الرشاكات
العمل أ كرث

واالتحادات املشرتكة بني القطاعات من خالل التطبيق الذيك لألساليب

العلمية لدفع االبتكارات على نطاق املنظومة البيئية.

يعمل االبتكار القائم على البيانات على مستويات متعددة يف Virtual
 .Enterpriseقد يكون على املستوى األسايس للرؤى املستمدة من
تحليل معني لبيانات العميل الذي يدفع إىل إعادة تشكيل عرض

الخدمة .وربما يكون يف سياق مسار العمل ،حيث يمكن للرصد املستمر

ويمكن أن يتم ذلك ً
أيضا على مستوى بيئة التشغيل ،حيث يمكن

تصور فرص مشرتكة أعمق من سحب مصادر البيانات من جميع

أنحاء املؤسسة ورشكاء األعمال لتحديد الفجوات يف السوق واالبتكارات

يف املنتجات أو الخدمات .ومع ذلك ،ففي النظم البيئية الواسعة،

يمكن رؤية أ كرب إمكانات التفكري واالكتشاف ،حيث يدفع الحجم الهائل
للبيانات واملدخالت واملشاركني الترسيع ليس فقط يف عملية نشأة

الفكرة ،ولكن األهم من ذلك ،يف تنفيذ االخرتاعات وتوسيع نطاقها.

ولهذا السبب ،فإن النماذج والنظم البيئية االفرتاضية ستكون على
نحو مزتايد الحل ألكرب التحديات اليت نواجهها.

لألنشطة وأداء العمليات واستخراجها أن يسلط الضوء على مجاالت
التحسني والتدخل اآليل أو البرشي الفوري.

شرارة العلم واالبتكار القائم عىل البيانات
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ترس يع االكتشاف عن طر يق الوسط
االفرتايض واالنفتاح ،واملجتمعات
املتكاملة ،واألدوات األسية
لقد غريت أزمة  COVID-19الرشكات بطرق عميقة ،مما أدى إىل

تحتاج الرشكات إىل أدوات اكتشاف الستيعاب املعلومات من خارج

الجزء املركزي  -املعلومات املتعلقة بالسياسة والبيئة واللحظات

االجتماعية وغريها من الصناعات  -لحماية وتوسيع االستمرارية

واملرونة .العلم واالبتكار القائم على البيانات هو استنساخ لهذه

العملية :إن التجميع الرسيع للبيانات يوفر املعلومات الالزمة لصنع
القرار ،مع الرصامة العلمية اليت تساعد على تحديد املعرفة وإدارة

ترسيع وترية التحويل عرب سالسل التوريد والتصنيع والتوزيع ومعايري

املخاطر .يدرك املديرون التنفيذيون بشكل مزتايد التميزي الذي يمكن

التسارع الدائم أن تكون الرشكات أ كرث مرونة واستجابة من أي وقت

التنافسية تستند إىل استخدام رؤى االكتشاف.

القوى العاملة وسلوك املستهلك ،وأ كرث من ذلك .ويتطلب هذا

مىض .قد نشأت أدوات ونهج إدارة هذه الحالة املرضية الجديدة من

العلم ،وسوف تقوم بأنفسها بتضخيم التسارع.

وقد بدأت العديد من الرشكات بالفعل يف استخدام التحليالت

والذكاء االصطناعي لتحسني العمليات التجارية قبل الجائحة .وقد

مهدت هذه التكنولوجيا والرتكزي املزتايد على فحص أصول بيانات

املؤسسة األساسية  -مثل بيانات املستخدم أو املعامالت أو نماذج

مسار العمل يف املؤسسة  -الطريق إلزالة املهام ورقمنتها وأتمتتها من
اإلنتاج إىل الفوترة.

أن يوفره هذا االبتكار ،حيث يقول أ كرث من ثالثة أرباعهم إن مزيتهم
>?<

تقوم  Virtual Enterpriseالناشئة على االكتشاف ،حيث تكشف

مزية سلسلة القيمة .لطاملا كان العلم أساسيًا يف قطاعات مثل علوم

الحياة واملواد الكيميائية واملواد .وتعتمد رشكات أخرى على نتائج

واكتشافات العلوم ،مثل تلك املوجودة يف صناعات الطاقة واملرافق

العامة والرعاية الصحية واألجهزة التكنولوجية اليت يدفعها التقدم
العلمي يف الجيولوجيا أو الطب أو الفزيياء أو غريها من املجاالت.

واليوم ،يتعني على جميع املؤسسات أن تصبح قائمة على املعلومات.
ومن خالل تطبيق األسلوب العلمي والتجريب على نطاق واسع

تعتمد املؤسسات الرائدة على التشغيل اآليل الذيك للمساعدة على

واالستفادة من البيانات والذكاء االصطناعي ،يمكنهم الحصول على

مسارات عمل ذكية تعمل آليًا بالذكاء االصطناعي لتحقيق التوازن بني
ً
استجابة لطلب العمالء .يتم تضمني مسارات
استمرارية العمليات

تدفع إىل إدخال تحسينات حاسمة يف اسرتاتيجية األعمال وتطوير

خفض التكاليف وتحسني كفاءة مسار العمل .وهي تقوم ببناء

العمل هذه مع الذكاء التنبؤي ،مثل استجابة العمالء الديناميكية

والصيانة الوقائية وحالة املخزون يف الوقت الفعلي .وتتيح هذه

األتمتة اتخاذ قرارات مدعومة رقميًا لتحديد الهوية وتحديد األولويات
والتوصيات املتعلقة باإلجراءات التالية األفضل .ويمكن للبيانات من
أجهزة استشعار الجهاز وتكنولوجيا إنرتنت األشياء زيادة تعزيز أتمتة
مسار العمل للحصول على رؤى وتوقعات يف الوقت الفعلي.

وتأخذ  Virtual Enterpriseهذه املمارسات إىل خطوة أبعد،

حيث تستفيد من ثروة من املعلومات الخارجية  -سواء كانت تتعلق

بالصحة العاملية أو املناخ أو غريها من ظروف النظام البييئ  -لتوجيه
القرارات وتكييف عملياتها واسرتاتيجيتها.
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معلومات جديدة حول األسواق وممارسات اإلدارة اليت يمكن أن
املنتجات والعمليات.

ما ُيمزي القادة
كيف تبدو قيادة االبتكار املستندة إىل العلم والبيانات؟ ومع تزايد
اعتماد الرشكات على االكتشاف ،يلزم إجراء تحوالت يف مجاالت

الثقافة واملهارات والعمليات التجارية واألدوات وبيئات التشغيل.

وحىت تكون التجارب فعالة ،يجب أن تتم على نطاق واسع ودون

مجهود يف جميع أنحاء املؤسسة .ثقافة االكتشاف قائمة على األدلة،
األمر الذي يتطلب التكيف واالنفتاح.

تعمل هذه التحوالت على تقوية جهود االكتشاف يف املؤسسة؛

ودفع التقدم يف مجاالت مثل املناخ والعمل والصحة؛ وتمكني

األنشطة يف االكتشاف املتسارع على نطاق واسع .وإىل جانب أدوات
الذكاء االصطناعي التقليدية ،تحتاج املؤسسات إىل بيئات سحابية

مختلطة لدعم التجريب على نطاق واسع .إن إدخال Quantum

 Computingسيفتح املزيد من االحتماالت الجديدة.

من خالل دراسة كيفية عمل األشخاص ،يمكن للذكاء االصطناعي
املساعدة بالفعل على تحديد أ كرث مسارات العمل كفاءة أو فعالية.

ويمكن بعد ذلك توجيه املهام إىل النظم التقليدية أو الكمية  -جهاز

كمبيوتر كمي واحد أو أ كرث يعمل مع نظام حوسبة كالسييك  -اعتما ًدا

على الخيار األفضل .وبمجرد أن يقوم تقنيو املعلومات بإنشاء مسار
عمل ،ال يحتاج املستخدم إىل معرفة أين أو كيف يتم الحساب،

ولن تكون هناك حاجة إىل أي معرفة متخصصة بـ quantum
.computing

العمل الجماعي 50% :من املديرين التنفيذيني يف دراسة حديثة أجراها

معهد  IBVيستشهدون بالقدرة على املشاركة يف بيئة الفريق كإمكانية
مركزية للقوى العاملة يف عامل ما بعد الجائحة.

>?<

تركزي النظام البييئ 78% :من مديري التكنولوجيا الذين خضعوا

لالستبيان مؤخرًا يقولون إنهم يستخدمون آليات تعتمد على
االكتشاف لتحديد االبتكارات عرب نظمهم البيئية األوسع.

>?<

الرقمنة :يتوقع املديرون التنفيذيون أن تكون النسبة املئوية للقوى

العاملة االفرتاضية وقدرات مشاركة العمالء يف مؤسساتهم يف عام
 2023ثالثة أضعاف النسبة املئوية تقريبًا يف عام .2017

>?<

مزية البيانات 67% :من املديرين التنفيذيني يدركون القيمة

االسرتاتيجية للبيانات ،يف حني أن  58%يصلون إىل البيانات يف
الوقت الفعلي إلنشاء رؤى قابلة للتنفيذ.

>?<

تتبىن  Virtual Enterpriseهذه األولويات ،وتدعم العلوم واالبتكار

القائم على البيانات وتغذي االكتشاف املتسارع .وتشكل ثالث رؤى

رئيسية أساس هذا الدعم .وتركز على:
— الوسط االفرتايض واالنفتاح
— املجتمعات املتكاملة
— األدوات األسية

إلجراء التحوالت الالزمة لرتسيخ دعائم ثقافة االكتشاف اليت تتبىن

العلم واالبتكار القائم على البيانات ،نقرتح الرتكزي على  4أولويات

قيادية:

شرارة العلم واالبتكار القائم عىل البيانات
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رؤية أساسية رقم 1

الوسط االفرتايض واالنفتاح يعززان االكتشاف
عرب النظم البيئية
تتطلع  Virtual Enterpriseبشكل أسايس إىل الخارج
ونحو املستقبل ،مع االستفادة من أنواع جديدة من البيانات
واملعلومات االستخباراتية.

تطلق  Virtual Enterpriseاالبتكار العلمي من
خالل املحاكاة االفرتاضية لألدوات التقليدية للتجريب
والفرضيات واالختبار بشكل أرسع وأفضل .وهي تعتمد
على املمارسات العلمية املفتوحة.
يف أيامه األوىل ،كان العلم تجريبيًا ونظر ًيا .الحظ األشخاص الظواهر
وعملوا على قياسها ،مثل حركة األشياء؛ حيث ركزوا الفرضيات

والتنبؤات حول سبب حدوثها؛ واختربوها مرارًا وتكرارًا .غريت أجهزة

الكمبيوتر والذكاء االصطناعي والحواسيب العمالقة يف نهاية املطاف

ذلك ،مما أدى إىل بدء عرص التحليالت .يمكننا اآلن استيعاب كميات

هائلة من البيانات وتطوير نماذج لكيفية عمل األنظمة .تعيد Virtual

 Enterpriseتعريف البنية األساسية التقليدية بحيث يمكن ملواهب

األشخاص تحسني هذه القدرة عرب القوى العاملة والرشاكات والنظم
البيئية .وكما يتفق  82%من مديري التكنولوجيا ،فإن ترسيع عملية
االكتشاف أمر أسايس للنمو يف املستقبل.

>?<

وينبغي تصميم النظم والعمليات لهذا الغرض حىت يمكن أن ينشأ

تعاون مفتوح واكتشاف علمي .يجب أن تكون مسارات العمل

الذكية املوسعة مرنة رقميًا  -بحيث يمكن التعامل مع جهاز كمبيوتر
واحد ،على سبيل املثال ،من قبَل املستخدمني املزتامنني كأجهزة
ِ
كمبيوتر مستقلة متعددة للوصول إىل املستوى األمثل من الرسعة
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واألمان على حد سواء .ومن شأن هذه التطورات أن تسهل تحديد

مسار عمل االكتشاف ،وإدارته ونرشه بمرونة ،وتمكني االكتشاف
ً
وإدراكا لهذه املزايا ،يخربنا املديرون
العلمي املتسارع على نطاق واسع.
التنفيذيون أنهم يضافرون جهودهم االفرتاضية عرب الوظائف
(انظر شكل .)2.2

ويمكن للبيئة السحابية املختلطة أن تزيد من تعزيز عملية االكتشاف،
وتعزيز اإلنتاجية والتعاون والتكامل والتكرار العلمي ،مع توفري طريقة

للحصول على التعليقات لتحسني بيئة التشغيل ونمو التبين بشكل

مزتايد .هناك فرص لالبتكار عرب حزمة بيئة سحابية مختلطة كاملة،
من إعادة تصور الربامج الوسيطة  -الربامج اليت تقع بني نظام

التشغيل وتطبيقات املستخدم  -لتعزيز الطريقة اليت يحدث بها توزيع

املعالجة عرب أجهزة الكمبيوتر.

شكل 2.2

تواصل املؤسسات إضفاء الطابع االفرتايض على
عدد مزتايد من األنشطة
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املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021
سؤال :ما هي النسبة املئوية لألنشطة التالية اليت تم/سيتم إضفاء الطابع االفرتايض عليها يف مؤسستك؟

هل تتطلع مؤسستك إىل الخارج وتسعى إىل تسهيل
االكتشاف املتسارع؟

سؤال  1

كيف يمكنك تمكني املمارسات العلمية

املفتوحة حىت تتمكن القوى العاملة والرشاكات
والنظم البيئية من املشاركة يف االكتشاف

سؤال  3
واملستمر جزءًا أساسيًا من ثقافتك؟
كيف تجعل التجريب الرسيع

املستمر؟

سؤال  2

كيف تتصور تطور البنية التحتية

وجهود الوسط االفرتايض بحيث يتم
دعم العلم واالكتشاف القائم على
البيانات؟

شرارة العلم واالبتكار القائم عىل البيانات
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ExxonMobil
تحسني الشحن البحري الشامل

تقوم  ،ExxonMobilبالرشاكة مع  ،IBMباستكشاف خوارزميات

كيف تنسق عرشات اآلالف من السفن التجارية اليت تعرب املحيطات

يطبق الباحثون اسرتاتيجيات مختلفة لنمذجة التوجيه البحري

 90%من التجارة العاملية على الشحن البحري .وتتنقل أ كرث من

والغرض من ذلك هو حساب الرحالت اليت تقلل من املسافة

 Quantum Computingلزيادة معالجة تعقيدات الشحن الشامل.

لتسليم كميات هائلة من السلع االستهالكية؟ يعتمد ما يقرب من

بهدف تحقيق الهدف النهايئ املتمثل يف تحسني إدارة أسطول النقل.

 50,000سفينة ،تحمل كل منها ما يصل إىل  200,000حاوية،

والوقت الذي تقطعه السفن التجارية يف السفر يف جميع أنحاء العامل.

يوميًا ،تنقل بضائع تبلغ قيمتها  14تريليون دوالر.

وال تفيد النتائج الشحن العاملي فحسب ،بل تمتد ً
أيضا عرب النظم

على نطاق عاملي ،يصعب تحسني هذا الحجم من طرق الشحن

البيئية .ومن الواضح أن مشكالت التوجيه ال تقترص على صناعة

 ExxonMobilو IBMهذا السيناريو للتحقيق يف كيفية تعيني

نقلها بسهولة إىل مشكالت أخرى تتعلق بتحسني املركبات مع ضيق

على أجهزة الكمبيوتر الكالسيكية .تستخدم فرق البحث من

مشكالت التحسني بشكل فعال إىل أجهزة الكمبيوتر الكمية.

النقل البحري ،ويشري الباحثون إىل أن النتائج اليت توصلوا إليها يمكن

الوقت ،مثل تلك املتعلقة بتسليم السلع ،أو خدمات تقاسم الركوب،
أو إدارة النفايات يف املناطق الحرضية.
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ترفع مجتمعات االكتشاف القيمة
للجميع
تطبق  Virtual Enterpriseمبادئ االكتشاف العلمي البتكار مشاريعها
وبيئات التشغيل الخاصة بها وأنظمتها البيئية ،إىل جانب منتجاتها وخدماتها
ونماذج أعمالها.

ال تحقق  Virtual Enterpriseاالكتشاف العلمي بشكل منعزل.

ويتوقع أ كرث من خميس املؤسسات ( )42%أن تأيت معظم ابتكاراتها

من االتصاالت املفتوحة مع العمالء والرشكاء يف النظام البييئ على
مدى السنوات الثالث املقبلة.

>?<

ومن األمور املحورية يف هذا الجهد “مجتمعات االكتشاف” ،اليت

أصبحت النموذج الجديد ملمارسة االكتشاف العلمي والنهوض به

تتطلب عملية االكتشاف العلمي الحديثة إعادة إنتاج النتائج واملشاركة
والتواصل الفعال ملزيد من التوسع .وال يمكن للمؤسسات أن تظل

قادرة على املنافسة دون االستفادة من املعرفة الوفرية واإلبداع
واملوارد يف هذه املجتمعاتُ .
وتعد نماذج االكتشاف العلمي اليت

تمارس هناك هي سالئف للجيل القادم من مسارات العمل وأعباء
العمل ذات القيمة العالية.

(انظر شكل  .)2.3وهي تعتمد على ممارسات العلوم املفتوحة
ً
ً
جيدا -
تنسيقا
وتتمزي بتداول دينامييك للمعرفة وتعاون منسق

للمشكالت الواسعة النطاق أمر رضوري لتوسيع نطاق التأثري وخلق

االكتشاف هذه مدفوعة بالغرض ،مع الزخم الالزم لتشكيلها ،بما

املجتمع.

يمتد عرب النظم البيئية للنظم البيئية .وتكاد تكون مجتمعات

إن االستفادة من مجتمعات االكتشاف إليجاد حلول

دورة من االكتشاف واالبتكار املتسارعني للتأثري بشكل إيجايب على

يف ذلك تقاسم البنية األساسية ،والقدرة التنافسية لالبتكار ،وتركزي

التأثري الجماعي على املهام .وهي تعمل مع قابلية النقل ،والقدرة

املرنة ،واألدوات القائمة على الذكاء االصطناعي ،ومزيات األمان عرب

السحب املتعددة.

شرارة العلم واالبتكار القائم عىل البيانات
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شكل 2.3

توسيع نطاق الطريقة العلمية يتطلب مجتمعات
االكتشاف
مع تزايد حجم ونطاق مشكالت االكتشاف ،ال بد من نماذج
جديدة للمشاركة لدفع االبتكار وتأثري توسيع النطاق

أفضل  5مسارات عمل أجرتها quantum computing
أو مكنتها يف السنوات الـ  3املقبلة

1
إدارة التجارة العاملية

املجتمع

2

مفتوح  +مشاركة

نظام بييئ

الرشا كة

مغلقة  +مشاركة

خدمة العمالء املخصصة

نظام بييئ

3

املؤسسة

خاصة  +غري تفاعلية

التصنيع الذيك

4
اإلرشاد املتكامل إىل األموال

الفرد

5
التسويق الرقمي وإدارة العالمات
التجارية

املصادر :IBM Research ”.2021 IBM Science & Technology Outlook“ :بيانات مل ُتنرش من استبيان Virtual
 Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021

كيف تنسجم مجتمعات االكتشاف مع اسرتاتيجية
عملك؟

سؤال 1

كيف تشارك يف تطوير مجتمعات

سؤال 2

ماذا تفعل لالستفادة من االكتشاف

االكتشاف وتشجعها؟

العلمي خارج مؤسستك ،وما مدى

مشاركتك العلنية للتقدم العلمي

وذاكرات التخزين املؤقت للبيانات

اليت تم الكشف عنها من الداخل؟
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سؤال 3
التكنولوجية والعمليات السحابية
ما مدى فعالية دعم األنظمة

لالكتشاف التعاوين من الداخل
والخارج؟

مركز Hartree National Centre
لالبتكار الرقمي
ترس يع االكتشاف من خالل املجتمع

وسيساعد مركز  HNCDIاملؤسسات على اجتياز أربع مراحل رئيسية

يقوم مجلس Science and Technology Facilities Council

التطبيقات ،وتجهزي املوظفني لالستفادة الكاملة من التكنولوجيا

 Innovationببناء مجتمع مخصص لالكتشاف .يضطلع مركز

للنجاح ،وتحويل األفكار إىل حلول رقمية عملية للصناعة ،وتحديد

( )STFCالتابع ملركز United Kingdom Research and

من التبين الرقمي من خالل توفري التدريب واملهارات اليت تركز على

الرقمية ،واستكشاف واكتشاف التكنولوجيا اليت تحتاج إليها الرشكات

Hartree National Centre for Digital Innovation()HNCDI

وإعداد التكنولوجيا الناشئة الالزمة للحفاظ على اقتصاد اململكة

والقطاع العام من خالل الحد من خطر التجريب واالكتشاف بتبين

البيئة السحابية املختلطة ،سيتمكن العلماء يف الربنامج من الوصول

وسيطبق الربنامج ،وهو رشاكة بني  Hartree Centreو ،IBMالذكاء

والناشئة الخاصة برشكة  IBMاليت تركز على تصميم املواد ،والتطوير

يف دارسربي ،باململكة املتحدة ،بمهمة دعم الرشكات يف اململكة املتحدة

املتحدة يف املستقبل .باإلضافة إىل موارد  IBM Quantumوموارد

التكنولوجيات الرقمية الجديدة املبتكرة.

إىل مجموعة واسعة من تكنولوجيا الذكاء االصطناعي التجارية

االصطناعي ،والحوسبة عالية األداء وتحليل البيانات ،وQuantum

 ،Computingوالتكنولوجيات السحابية لترسيع االكتشاف وتطوير

واألتمتة ،وإدارة األصول ،وسلسلة التوريد ،والذكاء االصطناعي

املوثوق بها.

حلول مبتكرة لتحديات الصناعة ،مثل تطوير املواد ،وعلوم الحياة،
والتصنيع ،واالستدامة البيئية .ويف هذه العملية ،سيساعد مركز

 HNCDIالرشكات على تعزيز اإلنتاجية ،وخلق فرص عمل جديدة من

ذوي املهارات ،وتعزيز النمو االقتصادي اإلقليمي والوطين.

البيانات
عىلالبيانات
القائمعلى
واالبتكارالقائم
العلم واالبتكار
شرارةالعلم
رشارة
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األدوات والنظم األسية
ترسع االكتشاف
إن األنواع الجديدة من البيانات والتكنولوجيات الناشئة  -مثل استخراج العمليات
والشبكات العصبية والذكاء الرسيب و - Quantum Computingتفتح ً
فرصا
ً
تماما لترسيع التجريب واالبتكار املستهدفني واملوجهني بالبصرية.
جديدة

لعلك تتذكر تعلم أساسيات األسلوب العلمي عندما
ً
طفال :تسلسل يمتد من املالحظة ،إىل السؤال،
كنت
والفرضية ،والتجربة ،والنتائج ،وأخريًا ،االستنتاج.
باستخدام الحوسبة الكالسيكية ،يمكننا ترسيع تلك
العملية.
ولكن بقدر قوة الحوسبة الكالسيكية ،فإن لها قيو ًدا أساسية يف
مواجهة املشكالت األسيةُ .
وتظهر التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء
االصطناعي و Quantum Computingإمكانات هائلة لترسيع

االكتشاف العلمي .تتبىن  Virtual Enterpriseهذه التكنولوجيات
الناشئة كأدوات قوية وأساسية.

ولنتأمل هنا التأثري املذهل للبحوث اليت تشمل الحمض النووي

الرييب املرسال ( ،)mRNAوهو جزيء الحمض النووي الرييب أحادي

السلسلة الذي يكمل أحد خيوط الحمض النووي للجني <?>.وقد

عجل هذا البحث بتطوير لقاح  ،COVID-19من فك شفرة الفريوس

إىل استحداث لقاح يف غضون أسابيع قليلة فقط وإطالق لقاح واسع
ً
ممكنا ألنه كان لدينا ما قيمته عقد
النطاق يف عام واحد .أصبح هذا
من الزمن من أبحاث الحمض النووي الرييب املرسال لالستفادة
منها.

>?<

يمكن أن تؤدي ثالثية الحوسبة الكالسيكية ،والذكاء االصطناعي

 quantum computingإىل شحن التجريب واألسلوب العلمي،

باستخدام الحوسبة املوجودة ،يمكننا نمذجة األنظمة الكيميائية،

ونقل الذرات املستقلة ،ومحاكاة كيفية أداء بعض املواد أو التفاعل مع

ماليني االستخدامات .ولكن هناك تحديات بعيدة املنال ،مثل معالجة

املشكالت اليت تكون فيها البيانات غري متوفرة أو غري واضحة أو غري
دقيقة .إن قدرات تغيري خطوة  Quantum Computingتبرش يف
نهاية املطاف بإنشاء حلول ملثل هذه التحديات املهولة.

إن الحواسيب الكمية القادرة يف غضون دقائق على تحليل
ً
قرونا من الزمن
املشاكل اليت قد تستغرق أجهزة الكمبيوتر التقليدية

الستكمالها  -تفتح إمكانية إحداث ثورة يف مجاالت مثل الخدمات
اللوجستية واكتشاف املواد أو العقاقري .يمكن أن تساعد مسارات
العمل اليت تعمل بالكمية وعمليات االكتشاف املتسارعة Virtual

 Enterpriseعلى إعادة التفكري يف مسار العمل الحايل وإعادة

صياغته بالكامل ،مما ينتج عنه منهجيات وكفاءات وطرق جديدة
إلرشاك العمالء والرشكاء واملوظفني .سيتم إنشاء مسارات العمل

الذكية املوسعة إللغاء تحميل مهام محددة إىل أجهزة الكمبيوتر الكمية
واالبتكار الذي سينبثق منها.

من خالل ترسيع االكتشاف وترجمة املعرفة برسعة أ كرب إىل واقع

عملي ،ستكون جميع أنواع القفزات الجديدة ممكنة ،من الرعاية
الصحية إىل العثور على مواد جديدة ،إىل تحسني كفاءة األلواح
الشمسية وتوربينات الرياح وعمر البطارية.

مما يولد االكتشاف بوترية أرسع بشكل جذري (انظر شكل .)2.4

إن القدرة غري املسبوقة على نمذجة األنظمة املعقدة يمكن أن تعمل

على ترسيع القدرة على االستخراج والتكامل والتحقق من الصالحية

حىت نتمكن من استخالص النتائج .نحن نستخدم بالفعل الذكاء

االصطناعي لتوليد الفرضيات تلقائيًا واستخدام املختربات الروبوتية

ألتمتة التجارب املادية.
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شكل 2.4

ينقل الجمع بني الحوسبة الكالسيكية ،والذكاء االصطناعي،
 quantum computingالتجريب إىل مستوى جديد كليًا
الدراسة
استنباط املعرفة وإدماجها والتعامل
معها على نطاق واسع

الفرضية

األسئلة

تقرتح النماذج التوليدية تلقائيًا فرضيات جديدة
توسع مساحة االكتشاف

تساعد األدوات على تحديد
األسئلة الجديدة بناء على
االحتياجات والثغرات يف املعرفة

األسلوب العلمي
املتسارع

االختبار

التقر ير

تعمل املختربات الروبوتية على أتمتة التجريب
واختصار النماذج الرقمية واالختبارات املادية

يؤدي التمثيل اآليل للمعرفة إىل
فرضيات وأسئلة جديدة

التقييم
يتم دمج الكشف عن النموذج والحالة الشاذة
مع املحاكاة والتجريب الستخراج رؤى جديدة

املصدر“ :عقد الكمية :دليل تحقيق الوعي واالستعداد واملزية”.
معهد .July 2021 .IBM Institute for Business Value

هل مؤسستك مجهزة لتبين األدوات األسية؟

سؤال 1
سؤال 2

ما مدى تقدم األدوات والبيانات

العلمية املتاحة ملؤسستك ،يف الوقت

الذي تتطلع فيه إىل ترسيع االبتكار؟
هل تستكشف رشاكات مع خرباء

سؤال 3
 Quantum Computingملؤسستك
ما مدى فهمك ملا قد تجلبه

وصناعتك وبيئات تشغيل رشكائك

وأنظمتك البيئية؟

التكنولوجيا األسية إلقامة شبكة من
الرؤى واملعلومات يف مؤسستك مع

مجموعات أ كرب وأدوات أرسع؟

شرارة العلم واالبتكار القائم عىل البيانات
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Cleveland Clinic
إطالق العنان إلمكانات البيئة السحابية والذكاء
االصطناعي quantum computing

واكتشاف املواد الكيميائية واألدوية ،وصحة السكان  -بما يف ذلك

النهج الجديدة لتهديدات الصحة العامة مثل جائحة .COVID-19

 Cleveland Clinicهو مركز طيب أ كاديمي متعدد التخصصات

وسيعتمد املركز على الجيل الجديد من تكنولوجيات وابتكارات

ال يهدف للربح ،يحتل املرتبة رقم  1يف رعاية القلب ،وهو يف رشاكة
مع  IBMإلنشاء  ،Discovery Acceleratorاملركز الذي سينرش

تكنولوجيا البيئة السحابية املختلطة ،والذكاء االصطناعيquantum ،
 computingلزيادة وترية االكتشاف بشكل أسايس يف الرعاية

الصحية وعلوم الحياة.

سيستخدم باحثو مركز  Cleveland Clinicالتكنولوجيا الحاسوبية

 IBMمثل البحث العميق ،والذكاء االصطناعي واملحاكاة الغنية

بالكمية ،والنماذج التوليدية ،واملختربات املستقلة اليت يحركها الذكاء
االصطناعي .وكجزء من الربنامج التعاوين الذي مدته  10سنوات،

ً
نظاما
ستوفر  IBMإمكانية الوصول إىل الشبكة السحابية ألكرث من 20
من أنظمة  IBM quantumمع نرش أ كرث من  1000كيوبيت بحلول

عام .2023

املتقدمة لتوليد وتحليل كميات هائلة من البيانات لتعزيز األبحاث يف
علم الجينوم ،وخاليا االلرتنسكربيتوم املفردة ،والتطبيقات الرسيرية،

35

34
35

دليل الترصف

نرش العلم واالبتكار القائم على البيانات
لتحقيق التأثري األمثل

البيانات.

يمكن لـ  Virtual Enterpriseترسيع االكتشاف بوترية غري

—نرش الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل للسماح بإمكانية التعرف

مسبوقة .إن تحديات السوق اليوم وعامل اليوم شديدة .ولكن
األدوات املتاحة لدينا أقوى من أي وقت مىض.

وتتطلب التحديات األسية قدرات هائلة .ومن شأن االستفادة من
هذه القدرات ودمج العمليات املناسبة للغرض  -باالعتماد على

التجارب ونرش العلوم املفتوحة واالستفادة من األصول البرشية

والتكنولوجية املتقدمة  -أن تساعد على إيجاد حلول جديدة .ولن تبدأ
 Virtual Enterpriseيف إظهار إمكاناتها إال من خالل العلم واالبتكار

القائم على البيانات.

وفيما يلي ملخص من ست خطوات لنرش العلوم واالبتكار القائم على
البيانات لتحقيق أقىص قدر من التأثري:

التجربة على نطاق واسع
—تشجيع املشاركة وتبادل األفكار الجديدة داخل املؤسسة ،ومع

تصميم البنية األساسية الحديثة
—االستفادة من البنيات املفتوحة اليت تضاعف فوائد مشاركة

على النماذج األفضل ،والتشغيل األمثل ملسار العمل ،وجمع
الحلول.

—التعامل مع أدوات  Quantum Computingوأساليبها لتجربة
قدرات موسعة.

تعز يز إمكانية اتصال النظام البييئ
—االعتماد على البيئة السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة لتسهيل
وترسيع مسارات العمل الذكية املوسعة.

—االنضمام إىل مجتمعات االكتشاف لالستفادة من األفكار
واالكتشافات الجديدة.

—إعداد إرشادات وخرائط طريق للمشاركة والتحقق من صالحية
املعلومات والثقة.

مساندة االبتكار العلمي

شبكات الرشكاء ،ومن خالل النظم البيئية.

—دعم الحلول اليت تم بحثها بشكل جيد ،حىت وإن كانت مفاجئة

—االعتماد على اختبار الفرضيات واملحاكاة وغريها من أدوات
األسلوب العلمي اليت ُتعد هي جوهر االكتشاف.

—االستثمار يف مبادرات االكتشاف املفتوحة الحالية ،واليت هي

—تطوير مصادر بيانات جديدة ومحسنة من خالل أساليب
وممارسات علمية مفتوحة.

تسخري البيانات الضخمة

أو صعبة على املؤسسة.

قائمة على القيمة.

—تنفيذ أفكار جديدة لتوسيع نطاق االخرتاعات واالبتكار.

التطلع إىل املستقبل

—بناء وتجديد مجموعات من املعلومات املنقحة والواضحة

—إعادة تعريف أدوار القوى العاملة للممارسات اليت يقودها

حد سواء.

—إعادة توجيه العمليات النظامية للرسعة والتغيري الدائم.

واملوثوق بها ،واملستنبطة بعمق وعلى نطاق واسع على

—الجمع بني التحليل التنبؤي واملتوقع لتحسني صنع القرار.
—البحث عن رؤى صغرية تصبح ممكنة مع الرقمنة القصوى.

االكتشاف يف املستقبل.

—إعادة تصور أين وكيف وما يمكن ملؤسستك تحقيقه يف ضوء
اإلمكانيات العلمية الجديدة واإلمكانيات األسية القائمة على
البيانات.

البيانات
عىلالبيانات
القائمعلى
واالبتكارالقائم
العلمواالبتكار
شرارةالعلم
رشارة
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مخطط Virtual Enterprise
الفصل 3

أهمية مسارات
العمل الذكية
املوسعة

إن مسار العمل الذيك هو سلسلة العمليات الذهبية اليت تخلق
أساسا لسالسل القيمة اليت تربط بني املشاركني يف النظام البييئ.
ً
مع توسيع نطاق مسار العمل ،تتضاعف قوة التكنولوجيا مثل
األتمتة القصوى والذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء .يضيف
الوسط االفرتايض ً
فرصا جديدة للشبكات واالتصال ومشاركة
املهارات إلضفاء الحيوية على مسارات العمل ودفع املرونة.

بول باباس
الرشيك اإلداري العاملي،

قسم خدمات تحويل األعمال

جوناثان رايت
الرشيك اإلداري العاملي،

قسم خدمات تحويل سلسلة التوريد والتمويل

مي ماتسو
الرشيك اإلداري،

قسم خدمات تحويل األعمال باليابان

أهمية مسارات العمل الذكية الموسعة
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وصولمرسات العمل الذكية
كيف تعمل
Virtual Enterprise

املوسعة على ز يادة الفرص

تعمل مسارات العمل الذكية كتدعيم لـ  ،Virtual Enterpriseحيث

تجمع بني الغرض والقصد والقيمة .يحتاج املشاركون الذين يعملون
على طول مسار العمل ،سواء كانوا داخل املؤسسة أو يف رشاكات أو

ما هي مسارات العمل الذكية املوسعة؟
تعمل مسارات العمل الذكية املوسعة على تعزيز تحول األعمال من

خارجها عرب أنظمتها البيئية ،إىل التوافق مع هذا القصد ،ويجب عليهم

خالل تحسني املرونة والرسعة والكفاءة التشغيلية .تربط مسارات
ً
فضال عن املوارد عرب
العمل هذه املوارد داخل املؤسسة الواحدة،

تكون مسارات العمل هذه يف نهاية املطاف ضمن خدمة العمالء ،الذين

املفتوحة .إنها تعتمد على البيانات والوصول املوثوق إىل بيئة سحابية

تقديم تجربة متكاملة ومتسقة.

يختربون قيمتها الجماعية .من املؤكد أن وباء الكوفيد أعاد إىل الوطن

أهمية  Workflowsالذكية املوسعة يف تقديم تجارب تحويلية بوترية

متسارعة على نطاق واسع.

تعتمد فعالية مسار العمل الذيك املوسع ً
أيضا على رسعة الساعة ودقة

وأمان جميع املشاركني املنخرطني .يضع انفتاح مسار العمل وتوافقه
حدو ًَدا لتوسيع نطاق خلق القيمة واالستفادة منها .لقد شهدنا أهمية

اتباع نهج مسارات العمل داخل املؤسسة واستخدامه لتجاوز أوجه
قصور العملية التاريخية.

فكلما قمنا بتوسيع نطاق مسار العمل وزادت إمكانية االتصال

الشاملة بني عمالء مسار العمل واملشاركني املساهمني ،كلما ازدهرت
نتائج األعمال .من خالل توسيع هذا النطاق بشكل أعمق ليشمل

العمالء واملوردين وأصحاب املصلحة اآلخرين ،يمكن زيادة القيمة
املحتملة لـ  Virtual Enterpriseبشكل كبري.
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املؤسسات والصناعات ،من خالل املعايري والربوتوكوالت الرقمية

مختلطة لزيادة التجارب وصنع القرار يف الوقت الفعلي والرشاكة
املستمرة .يف هذه العملية ،تعزز مسارات العمل الذكية املوسعة

التعاون وتحسن بشكل كبري إمكانات القيمة وخلق القيمة.

وصول Virtual Enterprise

شكل 3.1

تدمج مسارات العمل الذكية املوسعة
املكونات االفرتاضية واألنظمة البيئية

النظم البيئية

الذكاء االصطناعي

السوق

إنرتنت األشياء

النتائج

مسارات عمل ذكية موسعة

سلسلة العمليات الذهبية

سلسلة الكتل

األتمتة

القيمة املضافة للوسط االفرتايض

والنفقات الرأسمالية
استشعار املهارات

عن ُبعد للتوائم

النفقات التشغيلية
الرقمية دون

تدخل برشي

نظرًا لتحول مسارات العمل الذكية املمتدة إىل بيئات تشغيل حقيقية

كيانات رقمية؛ والنفقات الرأسمالية إىل نفقات تشغيلية؛ واألشخاص

مثيل لـ  Virtual Enterpriseواألنظمة األساسية واألنظمة البيئية

للقيمة.

ذات سمات تجذب املشاركني الجماعيني ،فقد أصبحت بمثابة

املرتبطة بها .تظهر فرصة تحديد إمكانات التحسني من خالل تطبيق

مجموعات من التكنولوجيا األسية ،اليت تم تنفيذها للعمل على طول

مسارات العمل املوسعة وتحويل نموذج األعمال واألداء من املستوى
التايل .وعلى هذا النحو ،تحدد مسارات العمل املزية التنافسية
والتميزي للمؤسسة املوسعة الحديثة.

يصبح الوسط االفرتايض فئة أخرى من التكنولوجيا األسية اليت يمكن

والفرق واملكاتب إىل نماذج جديدة للمشاركة يف مجموعات جديدة

باإلضافة إىل مواءمتها مع الغرض املشرتك ،تحتاج عمليات مسارات
العمل الذكية إىل تجاوز الحواجز وتوفري تجارب متسقة ككل داخل
ً
وضمناVirtual ،
املؤسسة وخارجها .تعتمد فعالية مسار العمل،

 ،Enterpriseعلى رسعة جميع املؤسسات واألفراد املشاركني ومدى

دقتهم وأمانهم (انظر شكل .)3.1

أن تدفع بفرص جديدة لألداء .إمكانية تحويل األصول املادية إىل

أهمية مسارات العمل الذكية الموسعة
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املرونة :تحويل العمل والتفكري يف
النظام البييئ والوسط االفرتايض

عالوة على ذلك ،يمكن إلعادة ابتكار مسارات العمل الذكية املوسعة
أن تتجاوز تلك الخاصة بعامل املعرفة االفرتاضية إىل عامل الهندسة

والتصنيع .يجلب إنرتنت األشياء واالستشعار معلومات من أطراف

املؤسسة أو من جوهر اآلالت اليت تصنع األشياء يف مسار العمل ملزيد

بفضل املرونة املضمنة يف صميم  ،Virtual Enterpriseأصبحت

من األتمتة والرؤى والتنبؤ.

والعالقات عرب النظم البيئية لدفع التجارب واتخاذ القرارات بشكل

عندما يلتقي الجانب املادي بالرقمنة ،يمكن ملسارات العمل الذكية

مسارات العمل الذكية املوسعة هي آلية نقل الخربات واملعلومات
أفضل وأرسع وإطالق العنان للقيمة األسية.

تتشكل املؤسسات الرائدة من خالل هدف الرسعة والكفاءة .إذ

تقوم تلك املؤسسات ببناء مسارات عمل رقمية ذكية يتم تبسيطها
وتحسينها ،واالستفادة من البيانات املحمية من أجل توفري اتصال

سلس بني جميع املستخدمني .تعمل مسارات العمل هذه ،املدعومة
بالذكاء االصطناعي واألتمتة ،على موازنة استمرارية العمليات
ً
استجابة للطفرات اليت يشهدها معدل طلب
والفعالية التشغيلية

العمالء .ويتم تضمينها مع الذكاء التنبؤي ،مثل االستجابة الديناميكية

للعمالء والصيانة الوقائية وحالة املخزون يف الوقت الفعلي .وتتيح
هذه األتمتة اتخاذ قرارات مدعومة رقميًا لتحديد الهوية وتحديد

األولويات والتوصيات املتعلقة باإلجراءات التالية األفضل.
ُتعد فوائد التشغيل اآليل الذيك تحويلية .يقول

املسؤولون التنفيذيون من استبيان حديث صادر عن معهد

 IBM Institute for Business Valueأن التشغيل اآليل الذيك
ً
بداية بتعزيز تجربة العمالء على رأس
يوفر ملؤسساتهم مزايا عديدة،
القائمة ،متبوعة عن كثب بمكاسب الكفاءة (انخفاض التكاليف

التشغيلية) وتحسني آلية اتخاذ القرارات <?>.تشمل املزايا اإلضافية

تحسني املوثوقية وتقليص املخاطر ،اليت غالبًا ما تكون أقل من

قيمتها يف أيام ما قبل الجائحة ،ولكنها تظهر اآلن على نطاق أوسع

حيث تتعامل الرشكات مع تفكك القوى العاملة ،وتحديات سلسلة
التوريد ،واضطرابات خدمة العمالء.

>?<
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واألتمتة أن تقود الرسعة من خالل عمليات منخفضة يف خدمة

العمالء والتصنيع والتوزيع والنقل والخدمات امليدانية .تؤدي النمذجة
الحاسوبية إىل اكتشافات جديدة ،مدعومة بتطورات غري مسبوقة يف

تكنولوجيا املستشعرات ،والذكاء االصطناعي ،والوصول املتمزي ،وحىت
املعالجة الكمية.

تعتمد هذه الفوائد على االتصال اآلمن واملرن وإمكانية التشغيل

التفاعلي :حيث تتصل األجهزة بسهولة بأجهزة أخرى وبمجموعة

كاملة من التقنيات األسية .أصبحت خوارزميات الذكاء االصطناعي

وتعلم اآللة أ كرث كفاءة ،مما يسهل برمجة هذه األجهزة ،وابتكار حاالت

استخدام إبداعية ،وتقليل متطلبات الطاقة.

ما يمزي قادة مسار العمل
كيف تبدو قيادة مسار العمل؟ تمزي املؤسسات اليت تبنت Workflows
الذكية املوسعة نفسها من خالل رؤى جديدة وعمليات مرنة وتعلم
مستمر ينتج عنه قيمة كبرية .قد يؤدي تحليل بيانات العميل إىل

إعادة تشكيل عرض الخدمة .يمكن للرصد املستمر لألنشطة واألداء
يف إطار عملية تشغيلية أن يعرض مجاالت التحسني املستمر ويحفز

التدخل اآليل أو البرشي .نظرًا لتطبيق الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل
على مجموعة ضخمة جديدة من البيانات ،فإن إمكانية التعرف على
األنماط وتحسني مسار العمل تكون هائلة.

لقد شهدنا تحسينات اإلنتاجية اليت تنشأ عن نماذج العمل عن ُبعد

والتأخري الهائل للمؤسسات وتعقيد العمليات من النهج الرقمية اليت
ً
تدخال برش ًيا .وقد أتاحت هذه األمور ،جنبًا إىل جنب مع
ال تتضمن
األتمتة القصوى واالستفادة الواسعة النطاق من الروبوتاتً ،
فرصا

جديدة لتحسني مسار العمل ،كما هو الحال مع تطوير نماذج أ كرث

شمولية “للتوأم الرقمي” .التوأم الرقمي هو التمثيل االفرتايض لكائن
مادي أو نظام عرب دورة حياته ،وذلك باستخدام البيانات يف الوقت

الفعلي وغريها من املصادر لتمكني التعلم واالستدالل ،مع إعادة املعايرة
ديناميكيًا لتحسني عملية اتخاذ القرار.

إن إمكانية إخراج املوقع من املعادلة هائلة وتفتح مجموعات جديدة

لتكلفة العمالة ،ومراكز تمزي افرتاضية ،وإعادة تعريف املساحات اليت

تعمل ضمنها مسارات العمل الذكية .ويمكن تصور نماذج األعمال

الرقمية القصوى الجديدة كليًا ،مثل األسواق واملجمعات واالتحادات

اليت تعمل عن طريق التكنولوجيا ،واليت تمتد عرب الحدود الجغرافية.

يزيد هذا االتصال املكثف من التوسع يف القيمة .يف دراسة حديثة

من معهد  ،IBVاستشهد املسؤولون التنفيذيون بالبيئة السحابية

املختلطة كمفتاح ملسارات العمل الذكية .تسمح بنية البيئة السحابية
املختلطة بإمكانية نقل حمل العمل وتنسيقه وإدارته عرب بيئات

متعددة ،باإلضافة إىل نهج متسق قائم على املعايري للتطوير والتأمني

والعمليات.

>?<

بشكل عام ،تعتمد القيادة الناجحة ملسار العمل الناجح على أربع
أولوياتً ،
وفقا لبحث معهد :IBV
االنفتاح :ذكر  36%فقط من املديرين التنفيذيني إنهم يتفوقون على

املنافسني أو املؤسسات املماثلة يف االنفتاح والشفافية .ومع ذلك،
أفاد أ كرث من  50%بأن أهمية مجايل الشفافية والرؤية سوف
>?<
ً
ً
حاسما على مدى السنوات الثالث املقبلة.
مجاال
يشكالن

االبتكار :يوافق  42%من املديرين التنفيذيني على أنه خالل السنوات

الثالث القادمة ،ستعتمد معظم ابتكارات مؤسساتهم على نهج

مفتوح يتضمن الرشاكة مع العمالء واملشاركني يف النظام البييئ.

>?<

املرونة :يشري ما يقرب من نصف املديرين التنفيذيني إىل تحسني املرونة

التشغيلية كأولوية عمل مهمة ويذكرون أنه على مدار السنوات الثالث
املقبلة ،ستثين نماذج التشغيل املرنة على فرق العمل املرنة.

>?<

التشغيل اآليل :يقول  78%من املديرين التنفيذيني الذين تعمل

مؤسساتهم على توسيع نطاق التشغيل اآليل إن القرارات اآللية

الذكية ستتطور من القرارات الروتينية إىل القرارات املعقدة أو الحاسمة
للمهمة يف السنوات الثالث املقبلة.

>?<

تجلب  Virtual Enterpriseهذه األولويات إىل الحياة ،ويتم

تنشيطها من خالل سلسلة العمليات الذهبية ملسارات العمل الذكية

املوسعة .تدور الرؤى الرئيسية اليت تدفع إىل هذا التنشيط حول:
— طرق عمل جديدة
— التفكري يف النظام البييئ
— الوسط االفرتايض

أهمية مسارات العمل الذكية الموسعة
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رؤية أساسية رقم 1

طرق جديدة للعمل على تحويل املؤسسات
إن مسارات العمل الذكية املوسعة هي سلسلة العمليات
الذهبية لـ  Virtual Enterpriseاليت تدمج تجربة املستخدم
النهايئ اليت توفرها املؤسسة وبيئة التشغيل وأنظمتها البيئية.

تعتمد  Virtual Enterpriseعلى مسارات العمل الذكية
املوسعة لتسهيل الرتابط الفائق :طرق جديدة للعمل
تطلق العنان إلتاحة الفرص وتحول املؤسسات.
يمكن للمزيج املتطور من األدوات الرقمية والرباعة البرشية أن يرتقي
باألداء التشغيلي إىل مستويات جديدةً .
وفقا لدراسة حديثة أجراها

معهد  ،IBVمن املقدر أن يؤدي تنفيذ مسارات العمل الذكية إىل دفع
 8%إضافية من نمو اإليرادات السنوية (يف املتوسط).

>?<

تعمل مسارات العمل املوسعة املؤتمتة واملدعومة بالذكاء االصطناعي
ً
طرقا جديدة للعمل ،وهي
على تغيري طريقة إنجاز العمل ،ألنها تخلق
اإلنسان مع اآللة .يمتد هذا إىل ما هو أبعد من التنفيذ الوظيفي،

حيث يتأثر اتخاذ القرار اآليل .تمكن الخوارزميات املتقدمة األجهزة من

التعلم الذايت والتصحيح الذايت والتوجيه الذايت؛ وتفهم هذه األجهزة
واألصول املتصلة بها وضعها الحايل وتتعلم وتتخذ اإلجراءات ً
وفقا

لذلك.

وبهذه الطريقة ،تعمل مسارات العمل الذكية على إتمام وصقل
وترسيع القيمة املضافة األساسية اليت يمكن لألشخاص فقط

توفريها .يف الواقع ،أفاد أ كرث من نصف املديرين التنفيذيني الذين

شملهم االستبيان لتقرير دراسة حديثة أجراها معهد  IBVأن مسارات

العمل الذكية تقلل من التجميع الوظيفي وتنتج مجموعة من الفوائد
>?<
حسنة (انظر شكل .)3.2
التشغيلية ،بما يف ذلك اإلنتاجية املُ َّ
ُتعد البيانات واملعلومات هي املواد األولية لـ  Workflowsالذكية

الجديدة هذه .تغذي البيانات مسار العمل الذيك ،حيث سيتم

الكشف عن تقاربات ومجموعات بيانات جديدة .يمكن أن توسع
معايري البيانات واالستفادة من الربوتوكوالت املفتوحة من نطاق

إمكانات التجريب واالبتكار مع الرشكاء .يؤدي ذلك إىل إنشاء أحد
برامج تشغيل بىن  Cloudاملختلطة املفتوحة حيث تصبح رسعة

الوصول إىل البيانات مهمة حاسمة للعمليات الجديدة يف الوقت
الفعلي.

ويمكن للبيانات املستمدة من مستشعرات الجهاز وتكنولوجيا إنرتنت
األشياء زيادة تعزيز أتمتة مسار العمل مما يتيح الحصول على رؤى
وتوقعات يف الوقت الفعلي .كانت سالسل التوريد يف العامل واحدة

من أ كرب مجاالت إعادة ابتكار القيمة أثناء الوباء ،حيث تنافست املرونة

والقدرة على التكيف مع رسعة االستجابة وإدارة املخاطر لدفع أهمية
إشارات العرض والطلب يف الوقت الفعلي.
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شكل 3.2

مسارات العمل الذكية لتحويل
املؤسسات :اإلنسان واآللة
يعمل تضمني التكنولوجيا عرب مسارات العمل
على تحسني اإلنتاجية

55%

تعمل مسارات العمل الذكية على الحد من النفور
الوظيفي لزيادة التماسك والتكامل بني املؤسسات

52%

تعمل مسارات العمل الذكية على تغيري طريقة
إنجاز العمل

45%

يعمل التشغيل اآليل الذيك على تحرير القوى
العاملة ألداء مهام ذات قيمة أعلى

38%

التصحيح الذايت والتعلم الذايت ملسارات
العمل الذكية

35%

قرارات وإجراءات يف الوقت الفعلي لتمكني
إنرتنت األشياء والوصول املتمزي

34%

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021
سؤال :إىل أي مدى توافق على العبارات التالية حول  Workflowsالذكية ملؤسستك اليوم؟

(يصور الشكل الردين “أوافق” و“أوافق بشدة”).

هل مؤسستك مستعدة لطرق
جديدة للعمل؟

سؤال 1

كيف ستطبق مؤسستك مسارات
بالذكاء االصطناعي لتحويل طريقة

والتوجيه الذايت لعمليات مؤسستك،
ً
فضال عن تجارب العمالء والقوى

العمل املوسعة املؤتمتة واملدعومة

إنجاز العمل ،مما يزيد تأثري وفعالية
كل من العنرص البرشي واآلالت؟

سؤال 2

سؤال 3
والتعلم الذايت والتصحيح الذايت

هل تستكشف الذكاء املضمن للتنبؤ

العاملة؟

كيف يمكنك توسيع ملكية البيانات
وإمكانية الوصول لتحسني

 Workflowsالذكية؟

أهمية مسارات العمل الذكية الموسعة
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Pandora
ابتكار تجربة العمالء من خالل  Workflowsالذكية

أدت األتمتة املزتايدة عرب قنواتها إىل تبسيط مسارات العمل من

ً
نجاحا دوليًا يف تصميم وتصنيع وتسويق
حققت Pandora

املجوهرات.

املجوهرات املصنعة يدو ًيا من مواد عالية الجودة وبأسعار معقولة .إذ
ُتباع منتجاتها يف أ كرث من  100دولة من خالل أ كرث من  6700نقطة

بيع ،بما يف ذلك حوايل  2700متجر تابع لعالمة تجارية واحدة .يف
أعقاب الوباء ،اضطرت  Pandoraإىل إغالق معظم متاجرها .وقد

أدى هذا إىل التحول إىل البيع بالتجزئة عرب اإلنرتنت وترسيع التحول

الرقمي.

ورسعان ما استقطبت الرشكة بيئة تشغيل شاملة إلدارة الطلبات

لتكون بمثابة الركزية األساسية للتطبيق متعدد القنوات لحل التجارة
على البيئة السحابية الذي يدعم مسارات العمل اليت تنتهجها يف

التجارة اإللكرتونية.
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أجل عمليات تسليم أ كرث كفاءة مع تعزيز مقومات االستدامة لصائغ

يف الوقت نفسه ،يوفر مسار العمل الذيك للموظفني داخل املتجر

وممثلي خدمة العمالء االفرتاضيني رؤية شاملة لتلبية احتياجات
املستهلكني بشكل أفضل .لقد أدى التحول الرقمي إىل تقريب

التكنولوجيا الرقمية والتقنيات داخل املتجر من بعضهما البعض

وتقريبها إىل العميل .تحايك قوائم االنتظار االفرتاضية للمتاجر وتجارب
املنتجات االفرتاضية التجربة داخل املتجر عرب تقنية الواقع املعزز .تحقق

 Pandoraمهمتها الرقمية املتمثلة يف إنشاء تجارب شخصية فردية
ومرتجمة ومتصلة عرب القنوات واألسواق.

رؤية أساسية رقم 2

يعزز التفكري يف النظام البييئ تكوين
القيمة
يمكن تعزيز القيمة بشكل كبري إذا وسعت  Workflowsالذكية نطاقها بشكل
أعمق لتشمل العمالء واملوردين ورشكاء النظام البييئ وأصحاب املصلحة
اآلخرين.

تعطي  Virtual Enterpriseاألولوية لالتصال الشامل

يمكن أن يؤدي ظهور نماذج تشغيلية مرنة جديدة والتوسع فيها

النظام البييئ من  Workflowsالذكية ،مما يزيد من

األهداف االسرتاتيجية والخربة املتطورة باستمرار .من خالل توفري

إلنشاء عالقات أعمق عرب النظام البييئ .يزيد التفكري يف

إىل تمكني مجموعات الفرق من خالل ثقافة املساءلة واالتساق مع

القيمة.

الشفافية والرؤية ،تدفع هذه النماذج التعاون املستمر واملعايرة الذاتية

من خالل تطبيق التكنولوجيا على نطاق واسع ،تربط Workflows

الذكية املوسعة ً
معا مجاالت مختلفة من املشاركة التنظيمية وتعزز

وتقدم رؤى شبه فورية لدعم مقصد املؤسسة.

إن الغرض من التفكري يف النظام البييئ هو تقديم تجارب متسقة،

النتائج االقتصادية بشكل كبري ،على سبيل املثال ،من خالل إنشاء
ً
اتساقا مع العمالء .يبدأ تفكري النظام البييئ هذا بـ
عالقات أوثق وأ كرث

مرسّع .توفر زيادة مصادر البيانات والرؤى الدقيقة الناتجة عن

وتشمل تقنيات مضمنة مثل األتمتة و Blockchainوالذكاء

بينما نقرتب من ثورة تقود الحوسبة نحو بيئات شديدة التباين ،سيتم

 Workflowsالذكية الداخلية للمؤسسة واليت تمتد عرب املستودعات

االصطناعي والجيل الخامس و Cloudوالحوسبة املتمزية لدعم نتائج
استثنائيةُ .
(تظهر أبحاث معهد  IBVأن تطبيق هذه التكنولوجيا يف
مسارات العمل يمكن أن يضاعف الفوائد حىت ثالث مرات).

من خالل انفتاح التبادل اآلمن للبيانات ،وإنشاء القيمة بشكل

الرقمنة املفرطة الفرصة لتحليل املشكالت املعقدة وإيجاد الحلول.

دمج التقنيات األسية ،بما يف ذلك  ،Quantum Computingيف
 Workflowsالذكية املُدارة على بيئة  Cloudاملختلطة.

>?<

ً
نطاقا .يمكن لـ
تتأىت أ كرب النتائج من خالل التوصل األوسع

 Workflowsاليت تتعمق يف النظم البيئية ويف النظم البيئية للنظم

البيئية القدرة على تحسني التأثري بشكل كبري من خالل زيادة االبتكار

والتعاون بني املشاركني .يتيح الترسيع الرقمي الهائل الذي يربط
العمالء واملوردين والرشكاء عرب النظم البيئية إعادة االبتكار على

نطاق واسع .سأل بحث تقييمي أخري من  IBVاملديرين التنفيذيني
عن املجاالت اليت ستكون األكرث أهمية للمزية التنافسية يف غضون
 3سنوات .ترجع العديد من العوامل اليت تم االستشهاد بها

إىل مسارات العمل الذكية ويمكن تضخيمها من خاللها
(انظر شكل .)3.3

>?<
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شكل 3.3

أهم مجاالت املزية التنافسية يف الثالث
سنوات القادمة

1

2

3

4

5

تجربة العمالء
ومشاركتهم

مهارات مسارات
العمل

الشفافية والوضوح

االبتكار

التحويل الرقمي

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021
سؤال :ما هي أهم مجاالت املزية التنافسية بالنسبة ملؤسستك؟

هل أنت جاهز لتوسيع القيمة من خالل
التفكري يف النظام البييئ؟

سؤال 1

ما هي إمكانات النمو والقيمة اليت
يمكن فتحها من خالل توسيع

مسارات عمل مؤسستك بشكل

كبري إىل النظم البيئية املتنوعة والنظم
البيئية للنظم البيئية؟

سؤال 2

كيف ستقوم بتوسيع نطاق تكامل

وتطبيق األتمتة والذكاء االصطناعي
وسلسلة الكتل والبيئة السحابية

املختلطة وغريها من التكنولوجيا

لتضخيم القيمة للعمالء واملوردين
والرشكاء؟
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سؤال 3
إلدراج التفكري يف النظام البييئ ضمن
ما هي خططك واسرتاتيجياتك

نماذج التشغيل للقوى العاملة لديك
من أجل تعزيز الشفافية والتعاون
والرؤى داخليًا وخارجيًا؟

we.trade
تبسيط التجارة من خالل  Workflowsالذكية

باإلضافة إىل تزويد املتداولني بالوصول املوثوق إىل التأمني

تستخدم  we.tradeاليت أسسها اتحاد من البنوك الكربى يف أوروبا

على تقليل مخاطر الطرف املقابل ،وأتمتة املعامالت ،ودمج النظام

تكنولوجيا  Blockchainلربط املشرتين والبائعني والبنوك ورشكات

التأمني واملؤسسات اللوجستية بمزيد من املعلومات االستخباراتية

وإمكانية التتبع .يبسط هذا النظام البييئ األول من نوعه التجارة عرب
ً
أسواقا جديدة
الحدود ،ويعزز الثقة والشفافية بشكل أ كرب ،ويفتح

للمشاركني من خالل تقليل الحواجز أمام املشاركة.

تبسط بيئة التشغيل  we.tradeمسار عمل إقراض التمويل

التجاري ،مما يقلل االختالف ويدعم الرشكات أثناء توسعها يف أسواق

والتصنيف االئتماين والخدمات اللوجستية ،تساعد بيئة التشغيل
البييئ التجاري الشامل.

يف العامني املاضيني ،نمت  we.tradeلتشمل ً 17
بنكا يف

 15دولة وتوفر اآلن رؤية تتبع وتعقب ألكرث من  400رشكة نقل.
باإلضافة إىل ذلك ،أدت الكفاءات والرتابط الذي توفره بيئة

التشغيل هذه إىل انخفاض بنسبة  80%يف تكاليف تشغيل
العملية.

جديدة.
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مسارات
الموسعةاملوسعة 47
الذكية
أهميةالعمل
أهمية مسارات

رؤية أساسية رقم 3

أصبح الوسط االفرتايض
تكنولوجيا أسية
يضيف الوسط االفرتايض فرصة لتحسني كفاءة وفعالية
 Workflowsالذكية واملنصات اليت يدعمها.

يف حني أن مسارات العمل الذكية هي سلسلة العمليات
الذهبية اليت تربط  ،Virtual Enterpriseفإن الوسط
االفرتايض هو سلسلة العمليات اليت تربط بني مسارات
العمل الذكية .يعزز الوسط االفرتايض الكفاءة والفعالية.
ينطبق الوسط االفرتايض على ممارسات القوى العاملة وإرشاك
العمالء واألصول املادية (انظر شكل ً .)3.4
وفقا ألبحاث معهد

 IBVاألخرية ،فقد خفض الوسط االفرتايض بالفعل من التكاليف

التنظيمية بنسبة  7%يف املتوسط ،ومن املتوقع أن يخفض التكاليف
بنسبة  9%أخرى خالل السنوات الثالث املقبلة.

>?<

يربط الوسط االفرتايض بني نماذج العمل البعيدة واملختلطة ،ويتجاوز
العقبات القائمة على املوقع ويعزز اإلنتاجية .نظرًا لرتاجع أهمية املوقع
الجغرايف ،فإن فرصة الوصول إىل املهارات واإلمكانيات من أي مكان

ً
ملموسا .إن الوصول املوسع إىل األشخاص يف جميع
واقعا
أصبحت
ً
أنحاء املؤسسة ،من املؤسسات الرشيكة ومجموعات العمل األوسع
ً
ً
نطاقا يف جميع أنحاء النظم البيئية ،يوفر ً
هائال من اإلمكانات.
كما
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يعمل الوسط االفرتايض ً
أيضا على تحويل األصول املادية إىل كيانات

رقمية عرب عمليات املحاكاة الحاسوبية والتوائم الرقمية والنمذجة

املتقدمة يف تفسريات الواقع املعزز/الواقع االفرتايض .يمكن أن توفر
هذه التطورات رؤى ثاقبة جديدة يف الوقت الفعلي وتساعد على

خفض بيانات املخاطر .عالوة على ذلك ،يمكن للوسط االفرتايض
تغيري املعادلة التاريخية لنفقات املؤسسة على العقارات واألصول

التشغيلية وأصول املعدات الثقيلة ،وغري ذلك الكثري .يتيح الوسط

االفرتايض إدارة األصول املادية على أساس “حسب الحاجة”

مثل النفقات التشغيلية ،مقابل النهج التقليدي للصيانة املستمرة

والنفقات الرأسمالية ،وذلك من خالل تحويل النفقات الرأسمالية

إىل االستعانة بمصادر خارجية وغريها من النماذج الجديدة ملشاركة

األصول وهي الفرص اليت ال يمكن إال لبيئات تشغيل النظام البييئ
املزودة بـ  Workflowsذكية تقديم املشورة بشأنها واالتصال بها

وتوفريها.

شكل 3.4

التحويل الرقمي والوسط االفرتايض على مدار الثالث
سنوات القادمة
سيتم استهالك املنتجات والخدمات عن ُبعد

60%

ستعمل فرق العمل املرنة حسب نماذج افرتاضية
مرنة

52%

ستقدم مجموعات املواهب يف أي وقت/أي مكان
مهارات متخصصة

52%

ستتحسن الكفاءة اإلنتاجية باستخدام الرقمنة

51%

سوف تسعى املؤسسات جاهدة نحو حيادية
الكربون

50%

ستقوم العالمات التجارية العاملية بتكوين “محتوى
محلي” لخدمة األسواق املحلية

50%

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021
سؤال :هل تفكر يف التحول الرقمي ملؤسستك خالل السنوات الثالث القادمة .إىل أي مدى توافق على العبارات التالية؟
(يصور الشكل الردين “أوافق” و“أوافق بشدة”).

كيف يمكن للوسط االفرتايض أن يستفيد من مسارات
العمل ملؤسستك؟

سؤال 1

كيف يمكن للوسط االفرتايض لـ

 Workflowsالذكية أن تربط نماذج العمل
املختلطة والبعيدة ملؤسستك ،وإقصاء
املوقع من املعادلة وتعزيز اإلنتاجية؟

سؤال 2

سؤال 3
االفرتايض يف توفري رؤى وقرارات
كيف يمكن أن يساهم الوسط

ً
أمانا وموثوقية وتنبؤية
وإجراءات أ كرث
وشبه فورية؟

ماذا تفعل لالستفادة من الوسط االفرتايض
إلعادة تكوين األصول املادية والبنية

األساسية ،بما يف ذلك االستعانة بنماذج

مشاركة املوارد واالستعانة باملصادر الخارجية
املحتملة؟

أهمية مسارات العمل الذكية الموسعة
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ASTRI
مسارات العمل الذكية لتصنيع أ كرث ذكا ًء

يتيح ذلك للمهندسني إجراء مجموعة كبرية من عمليات املحاكاة

تأسست Applied Science and Technology Research

التصميم يف وقت أقرب بكثري يف الدورة .تتيح هذه الطريقة املستندة
إىل النماذج ً
أيضا التحقق املبكر من صالحية متطلبات العمالء.

) Institute Company Limited (ASTRIيف هونج كونج لرتقية

القدرة التنافسية لهونج كونج يف الصناعات القائمة على التكنولوجيا
من خالل األبحاث التطبيقية .كجزء من مهمتها ،تم تكليف ASTRI

بمساعدة الرشكات املصنعة على تقليل وقت التسوق ،وخفض
تكاليف التطوير ،وتحسني الجودة.

نهجا ً
ً
نفذت ً ASTRI
وقائما على العلوم لتصميم معدات
مرنا

التصنيع األكرث ذكاءً ،واالستفادة من مسارات العمل الذكية عرب

األصول طوال عملية اإلنتاج املمتدة.

ً
“توأما” رقميًا لقطعة من املعدات ،باستخدام
تنئش املؤسسة

التحليل املبين على املتطلبات والتصميم املستند إىل النماذج.
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واالختبارات ،بتكلفة إضافية رمزية ،وتحديد العيوب املحتملة يف

تقدر  ASTRIأن النهج املزدوج قد قلل من وقت التكامل بنسبة

 40%وخفض التكلفة اإلجمالية للتطوير بنسبة  .%30باإلضافة إىل

ذلك ،فإن استخدام األتمتة اآللية ،وتكامل مستشعر إنرتنت األشياء،
والنمذجة الرقمية املزدوجة للصيانة الوقائية تدعم وقت املتابعة
باملصنع على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع.

دليل الترصف

توسيع  Workflowsالذكية
لتحقيق التأثري األمثل

يصبح مسار العمل املوسع آلية نقل لتجربة وقيم النظام البييئ الذي
يتم نقله من خالله ،باعتباره سلسلة العمليات الذهبية لـ Virtual

التنفيذ الرس يع
—إنشاء ثقافة تشغيلية للمساءلة ،واملواءمة مع األهداف

االسرتاتيجية ،والخربة املتطورة باستمرار مع شفافية اليت ال
هوادة فيها والتعاون املستمر.

—توفري بيانات شبه فورية للحصول على رؤى لدعم القوى العاملة

أساسا للمعلومات والعالقات
 .Enterpriseتصبح Workflows
ً

والنظم البيئية وفرق وحدات العمل املرنة لتحقيق الكفاءة

اتخاذ القرارات الحاسمة يف الوقت الحايل.

—تطوير نماذج العمل املختلطة واألتمتة لتقليل االعتماد على

املوثوقة ومستودع القواعد والخوارزميات املؤتمتة اليت تقود عملية

يمكن أن تتكيف  Workflowsالذكية املوسعة املحفزة من القرارات
املستندة إىل البيانات مع الظروف املتغرية برسعة .إن Workflows

الذكية هي األدوات األساسية لربط النظم البيئية للنظم البيئية؛ وتوليد

القيمة من خالل إعادة تصور طريقة إنجاز العمل؛ وإضافة الذكاء

االصطناعي واألتمتة إىل املهام اليومية؛ وتمكني رؤى وقرارات وإجراءات
أفضل يف الوقت الفعلي.

فيما يلي مخطط عام مكون من خمس خطوات لتحسني تأثري
 Workflowsالذكية املوسعة:

تخصيص تجارب عمالئك
—تحقيق التمايز من خالل تجربة عمالء مخصصة بشكل جذري
يتم دمجها عرب نقاط االتصال التشغيلية.

—إعادة تصور النهج عرب النطاقات إلرشاك العمالء.
—الحصول على رؤى جديدة عرب املؤسسة وبيئة التشغيل لترسيع
تقديم الخربات التحويلية على نطاق واسع.

بناء عمليات التصحيح الذايت
—السعي للتطوير التشغيلي من خالل قدرات التعلم الذايت،
والتصحيح الذايت ،والتوجيه الذايت.

—توصيل األجهزة واألصول بذكاء لفهم الحالة الراهنة والتعلم
واتخاذ اإلجراءات ً
وفقا لذلك.

واالستجابة الرسيعة.

األصول املادية والبنية األساسية ،وتغيري معادلة النفقات
الرأسمالية والنفقات التشغيلية.

تعز يز شبكات األخالقية والشفافية
—االعتماد على شبكات النظام البييئ ومجموعات املواهب العاملية
الجديدة.

—تمكني الشبكات املتعددة األعمال وعرب الصناعة لتوفري رؤية

مشرتكة للبيانات املوثوقة ،املدعومة بتكنولوجيا .Blockchain

—توسيع االتصال والشفافية لتعزيز مستوى أعلى من التعبري
اإلنساين واملشاركة.

تطوير تكوينات حوسبة ديناميكية ومفتوحة
ً
أمانا
وأ كرث
—دمج بيئة  Cloudاملختلطة يف اسرتاتيجيات التكنولوجيا لدعم
 Workflowsالذكية.

—تكوين مسارات العمل من خالل تجميع البيانات يف
بيئات الحوسبة املتنوعة ،ودعم الذكاء االصطناعي
واألتمتة القصوى.

—تبين أنظمة تكنولوجيا مفتوحة وقابلة للتوسيع تدعم التكامل
السلس للمشاركني الجدد على نطاق واسع.

—توقع التكنولوجيا الحديثة اليت تعزز التشغيل اآليل.

الذكية املوسعة
مسارات
أهمية
الموسعة
العملالذكية
العمل
مسارات
أهمية
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مخطط Virtual Enterprise
الفصل 4

رضورة االستدامة
والتأثري

تعمل  Virtual Enterpriseعلى مواءمة الغرض مع التأثريات
املجتمعية األوسع .تساعد نماذج األعمال الجديدة للنظام البييئ يف
توفري حلول ألكرب تحديات عرصنا فيما يتعلق باملناخ والصحة واألمن
واملساواة ،من خالل ترسيخ روح االستدامة ورأسمالية أصحاب
املصالح من  .C-suiteبشكل مزتايد ،تؤثر االستدامة ً
أيضا على
شعور العمالء والرشكاء واملوظفني تجاه املؤسسة.

سانجاي توجنيت
كبري صانعي السوق والرشيك اإلداري العاملي،
قسم ممارسات االستدامة

شريي حنيش
الرشيك التنفيذي العاملي ،قسم استدامة املؤسسة،

سلسلة التوريد املستدامة

مانيش شاوال
املدير العام للقطاع الصناعي العاملي والصناعات الكيماوية

والبرتولية واملنتجات الصناعية

ضرورة االستدامة والتأثير
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وصولاالستدامة والتأثري
كيف تدفع
Virtual Enterprise
التحول اإليجايب يف املرشوع

وحىت قبل تفيش الوباء ،كان الرتكزي الجديد على االستدامة واألهداف
البيئية واالجتماعية والحوكمة لألعمال التجارية ً
آخذا يف الظهور.
ويف ظل هذه الخلفية ،جاءت الدروس املستفادة من أزمة فريوس

 COVIDبشأن ترابط العامل ودور الطبيعة وعالقتها باإلنسانية .لقد رأينا

ما هو املقصود باالستدامة؟
ً
ً
ً
وغامضا إىل حد ما ،وله
معقدا
مفهوما
يمكن أن تكون االستدامة

معاين مختلفة ملجموعات مختلفة .بالنسبة للبعض ،فإنها تشري إىل

األهداف البيئية فقط .يطبق آخرون املصطلح على أجندة واسعة من

أن التحوالت إىل املزيد من العمل االفرتايض ،وقلة السفر ،وانخفاض

العوامل االجتماعية واالقتصادية وحىت السياسية .بغض النظر عن
ً
الزتاما نحو التحول املستمرُ .تعد
الرتكزي املحدد ،تتطلب االستدامة

يعزز التطور نحو  Virtual Enterpriseهذا االتجاه ويمكن أن يكون

املستقبل ضد املخاطر اليت تلوح يف األفق ،وتلبية احتياجات املجتمع،

مستويات النشاط الحرضي والتجارة املادية العاملية قد أحدثت تأثريًا
ملموسا يف مستويات الكربون يف الغالف الجوي.
ً

جزءًا من التحول املنهجي إىل كوكب مستدام .نشأ ارتباط نية العمل
بقصد أوسع حيث تسعى الرشكات إىل تبين رأسمالية أصحاب

املصلحة وتوسيع نطاقها ومع سعي العمالء واملوظفني إلجراء عمليات
رشاء وخيارات عمل بنا ًء على قيم املؤسسة اليت يتفاعلون معها

(انظر شكل .)4.1

إن النظم البيئية املوسعة لـ  Virtual Enterpriseاليت تعمل مع

مسارات العمل الذكية املؤتمتة ،ومزيج األصول املعاد تشكيلها ،والرافعة

الذكية للبيانات لديها القدرة على االرتقاء إىل هذا املستوى الجديد من

التأثري .سوف تتكون الرشاكات اليت ستمزيهم من مشاركني لديهم قيم

مشرتكة.

يحدث كل هذا يف مقابل تركزي التأثري املزتايد على رأسمالية أصحاب

املصلحة حيث تم توسيع الغرض من املرشوع ليشمل تأثريه املجتمعي.

يتم اآلن استهداف جميع القضايا الكبرية اليت يواجهها العامل من الصحة

واملناخ واألمن الغذايئ إىل عدم املساواة من خالل الرشاكات والنظم
البيئية املتنامية.
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االستدامة التحويلية رضورة وأداة للمؤسسات إلثبات نفسها يف
وتمكني الفرص ونماذج األعمال الجديدة.

وصول Virtual Enterprise

شكل 4.1

يعرب قادة األعمال عن قلقهم بشأن األشخاص والكوكب أ كرث
من أي وقت مىض
100%
92%

80%

82%
74%

60%
40%

43%
32%

20%

16%

0%
2018
سالمة وأمن القوى
العاملة

2022

2018

2022

االستدامة

2018

2022

األثر البييئ

املصدر COVID-19“ :ومستقبل األعمال :الرؤى التنفيذية تكشف عن فرص ما بعد الجائحة”.
معهد  .IBM Institute for Business Valueسبتمرب .ibm.co/covid-19-future-business .2020
سؤال :إىل أي مدى تعطي مؤسستك األولوية للكفاءات التالية يف األعمال؟ يصور الشكل اإلجابتني “درجة عالية” و“درجة عالية للغاية”.

مع تنافس الرشكات على أخذ زمام املبادرة يف تشكيل بيئات تشغيل

ً
تماما ،وستظل إمكانية التعرف الواضحة
لقد تغريت طرق العمل

املثالية لتسهيل هذه التحركات .يتيح نهجها املفتوح تكامل االستدامة يف

 Virtual Enterpriseلشبكات جديدة من نماذج الفرق واألنشطة،

ونماذج تحويلية جديدة ،فإن  Virtual Enterpriseهي الوسيلة

ثوابت الرشكة وجوهرها .وتستطيع املؤسسات أن تح ّول االستدامة إىل
مقرتحات قيمة ،ورشاكات األعمال ،واسرتاتيجيات إرشاك العمالء من
أجل التأثري على كيفية تعامل البرش مع بعضهم البعض ومع الكوكب

ككل ،وتشجيع السلوكيات اليت تساهم يف إحداث أثر بييئ إيجايب.
وباالعتماد على التكنولوجيا األسية الجديدة يمكنها ابتكار منتجات
وخدمات مبتكرة مرتبطة على وجه التحديد بجهود االستدامة.

بصحة املوظفني وأصحاب املصلحة ورفاههم أولوية عالية .مع تطوير
ستلعب التكنولوجيا دورًا كبريًا يف االرتقاء بالعالقة بني املوظف وصاحب
العمل وتكنولوجيا املعلومات التنظيمية إىل مستوى أ كرث ثراءً.

سيتم تمديد املرشوع إىل منازل املوظفني ،مما يؤدي إىل عالقات
ً
وإدراكا
جديدة بني العمل واملوظفني وعائالتهم واملجتمع ككل.

لقضايا األخالق والحوكمة اليت تنشأ مع تزايد تداخل التكنولوجيا يف
حياتنا ،تتبىن  Virtual Enterpriseمنظور الحوسبة املسؤولة .إنها

تعمل على توجيه التكنولوجيا نحو النتائج اإليجابية وتحديد املبادئ
واملمارسات األخالقية اليت تحمي خصوصية البيانات وتكاملها.
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االستدامة والتأثري :التواصل
مع أصحاب املصلحة ،وتحسني
النتائج ،وحل القضايا املعقدة
ال تنظر املؤسسات الرائدة يف مجال االستدامة والتأثري إليهما

كأهداف ثانوية .فهي تدمج األهداف ذات الصلة يف دوافعها

األساسية ،مما يغري معادلة نجاح الرشكات جذر ًيا .توفر االستدامة

والتأثري منظورًا إرشاد ًيا يتم من خالله عرض األولويات واألنشطة.
تقدر  Virtual Enterpriseأن متابعة أجندات “الصالح االجتماعي”

يمكن أن تسري جنبًا إىل جنب مع تحقيق نتائج العمل .يمكن أن تؤدي

إعادة معايرة العالقة بني األعمال واملجتمع إىل إطالق عمليات جديدة
ودفع االكتشاف على نحو رسيع وبنطاق وحجم غري مسبوقني.
يأخذ املستثمرون واملستهلكون واملوظفون والرشكاء يف االعتبار

االستدامة والتأثري املجتمعي على نحو مزتايد عند اتخاذ قرارات

الرشاء والتوظيف واالستثمار واملشاركة .تعمل هذه الرضورات ً
معا
ً
وفقا لبحث أجراه معهد
على تشكيل جدول أعمال جديد للرشكة.

تتلخص بعض دوافع الرشكات وراء املسؤولية االجتماعية يف الحد

من املخاطر املستقبلية :إن أنظمة االستدامة اليت تفرضها الحكومة

آخذة يف االزدياد؛ وأصبحت املطالب االستهالكية املتعلقة باالستدامة
أ كرث صعوبة؛ ويشدد املستثمرون بصورة مزتايدة على املعايري البيئية

واالجتماعية والحوكمة وغريها من مقاييس االستدامة .ال يمكن
للقيادة التنظيمية تجاهل هذه الضغوط واملتطلبات املزتايدة.

أ كدت جائحة ً COVID-19
أيضا على الرتابط املجتمعي ،كيف يمكن

لإلجراءات املتخذة يف جزء من العامل أن تؤثر على العامل بأ كمله .يف مثل
هذه الظروف ،يمكن أن يخدم دعم املصلحة الجماعية ً
أيضا املصلحة
الذاتية للمؤسسة .بالنسبة إىل  ،Virtual Enterpriseيمكن أن
تساهم خدمة جدول األعمال االجتماعي ً
أيضا يف تحسني السوق
والنمو.

سواء أ كان األمر يتعلق برقمنة العمليات كثيفة االستخدام للموارد،
أو الكشف عن كفاءات جديدة باستخدام أنظمة عالية األداء ممكّنة

رقميًا ،أو حل املشكالت من خالل العلم واالبتكار القائم على البيانات،

تساعد املمارسات املستدامة على فتح الباب أمام األسواق الجديدة
ً
تقدما يف جدول
وفرص النمو .يمكن لالبتكار األخاليق الذي يحرز

 ،IBVتعمل  9من أصل  10رشكات اليوم على مبادرات االستدامة،

األعمال البييئ واالجتماعي والحوكمة أن يغري نموذج العمل كاملعتاد

ما يقرب من  60%من املديرين التنفيذيني أن االضطرابات املرتبطة
ً
نطاقا وتغري العالقة
بالجائحة ستؤثر يف العقد االجتماعي األوسع

يمكن للمؤسسات اليت تتبع مثل هذا املسار أن تكون بمثابة نماذج

أعلى من حوايل النصف قبل انتشار الجائحة <?>.يف الواقع ،يقول

بشكل أسايس بني األعمال واملجتمع.

>?<

ويتحول إىل الربح مع الغرض ،وهو شكل أعلى من الرأسمالية.

للمستقبل ،وتجين مكاسب ضخمة وتحدد سبل النمو املستقبلية.
االستدامة والغرض هما اآلن من رضورات الرشكات بكل ما

ً
نطاقا يف
تعنيه الكلمة .تؤثر التحديات البيئية واملجتمعية األوسع

االسرتاتيجيات التنظيمية ونماذج التشغيل عرب القطاعات والوظائف.

يؤدي هذا الرتكزي املزتايد على االستدامة واملسؤولية االجتماعية إىل

خلق فرص سوقية جديدة ،وتحفزي الكفاءات التشغيلية ،والتأثري يف
اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ،والتأثري يف توقعات العمالء واملوظفني،
وتفعيل اسرتاتيجيات سلسلة التوريد الجديدة.
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ما ُيمزي القادة

ً
وسطا افرتاضيًا معز ًزا:
تتطلب دورة التغيري اليت تفرضها االستدامة
النظم البيئية ومنصات صنع السوق؛ والعلم واالبتكار القائم على

البيانات؛ وعمليات  Workflowsالذكية املمتدة؛ ورشاكات شاملة بني

اإلنسان والتكنولوجيا؛ واملشاركة والتعاون املفتوح واآلمن الذي يتم
تمكينه من خالل مشاركة  Cloudاملختلطة.

ّ
املمكنة للنظام األسايس أن تسهل
املشاركة :يمكن لألنظمة البيئية
ً
وإدراكا
االبتكار املفتوح الذي يركز على بناء مستقبل أ كرث استدامة.

لرضورة دعم هذا التآزر ،ذكر  65%من املديرين التنفيذيني إن

مؤسساتهم ستستفيد من مراكز القيادة الرقمية لتمكني تعاون
النظام البييئ خالل السنوات الثالث القادمة.

>?<

ً
ووفقا لـ  60%من املديرين التنفيذيني ،فسوف يتمكن
التحويل:

يمكن أن يعزز الرتكزي على االستدامة ً
كال من غرض الرشكة ومشاركة

العمالء واملوظفني .باإلضافة إىل ذلك ،يمكن أن تساعد التكنولوجيا
املحسن والنتائج
الرقمية الرشكات على الجمع بني أداء االستدامة
ّ

املثلى لألعمال.

العمالء واملواطنون من الوصول إىل منتجاتها وخدماتها واستهالكها
عن ُبعد خالل الـ  3سنوات القادمة.

>?<

لتلبية االحتياجات املجتمعية

واحتياجات العمل ،يجب أن يكون التحول نفسه ممارسة مستمرة
ومستدامة وليس مجرد خطوة أو إجراء أو خطة.

وجدنا أن قيادة االستدامة الناجحة تعتمد على أربع أولويات:

تقوم  Virtual Enterpriseبإحياء هذه األولويات .حددنا  3رؤى

االلزتامً :
وفقا للمسؤولني التنفيذيني الذين شملهم االستبيان ،فإن

وتركز على:

العقبة القيادية رقم  1يف تطوير قوة عاملة يف مرحلة ما بعد الجائحة
تتمثل يف تعزيز الثقافة املتأصلة يف التعاطف والقدرة على التكيف
واالبتكار <?>.يتبىن القادة االستدامة والغرض كرضورة مؤسسية،

مضمنة يف اسرتاتيجيات األعمال ومقرتحات القيمة ملؤسساتهم.
النرش :أفاد مدير من بني كل ثالثة مديرين تنفيذيني أن زيادة

العمليات املستدامة هي واحدة من أهم أولويات أعمالهم.

>?<

رئيسية تعمل كأساس لالستجابة وتعزيز رضورة االستدامة والتأثري.
— تحفزي أصحاب املصالح
— النتائج املجتمعية واألعمال
— االبتكار املفتوح

يمكن

أن تساعد االستفادة من التكنولوجيا الرقمية ورؤى البيانات على

مواءمة التحسينات التشغيلية مع تحقيق نتائج االستدامة األفضل.
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رؤية أساسية رقم 1

تجذب االستدامة أصحاب املصلحة وتحفزهم
ُتعد االستدامة والغرض املؤسيس عنرصًا ً
مهما بشكل
مزتايد للنجاح مع العمالء واملوظفني ورشكاء النظام
البييئ واملجتمع ككل.

تدرك  Virtual Enterpriseأنه نظرًا لتحفزي أصحاب املصلحة (مثل

يرتدد صدى هذا املنظور عندما يتعلق املوضوع بفرصة عمل محتملة:

قرارات املستهلكني ،مرورًا بقضايا القوى العاملة ،وحىت العالقات مع

يرونها مستدامة بيئيًا وسيقبل نصفهم تقريبًا راتبًا أقل للعمل يف مثل
هذه الرشكة .يمكن أن تؤثر االستدامة ً
أيضا على االحتفاظ باملوظفني،

العمالء واملوظفني والرشكات والبلدان/الحكومات) وتحريكها من
ً
بداية من
خالل االستدامة ،فإن تأثريها يمتد إىل تجربة املؤسسة

املستثمرين والرشكاء.

ً
وإدراكا للتأثري املجتمعي الختياراتهم
أصبح العمالء أ كرث وعيًا بالبيئة
ً
ووفقا للبحث التقييمي ملستخدمي  IBVلعام ،2021
االستهالكية.
ذكر  93%من املستهلكني العامليني أن  COVID-19قد أثر على

آرائهم بشأن االستدامة البيئية ،ويقول أ كرث من اثنني من أصل ثالثة

مستهلكني إن القضايا البيئية مهمة بشكل كبري بالنسبة لهم شخصيًا.

حىت أن أ كرث من نصف هؤالء املستهلكني على استعداد لدفع فرق

سعر للعالمات التجارية املسؤولة بيئيًا <?>.يتبىن العديد من املستهلكني

فلسفة الحياة املستدامة ،واليت تتضمن اتخاذ خيارات تهدف إىل تقليل

التأثري البييئ الجماعي للفرد واملجتمع.

>?<

يركز املستهلكون ً
أيضا على قضايا املسؤولية االجتماعية ،ويرون

املسؤولية البيئية واالجتماعية كوجهني لعملة واحدة .يقول ما يقرب

من  3من بني كل  4مستهلكني إن الوصول إىل التعليم وضمان الرفاه

والصحة الجيدة أمران مهمان للغاية بالنسبة لهم ،بينما أشار  72%إىل

أهمية القضاء على الفقر والجوع.

>?<
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يقول  69%من املجيبني إنه من املرجح أن يقبلون وظيفة يف مؤسسة

حيث من املرجح أن يظل  7من بني كل  10عمال مع صاحب عمل
يتمتع بسمعة طيبة يف مجال االستدامة البيئية .باإلضافة إىل ذلك،

يتوقع ما يقرب من  3موظفني من بني كل  4موظفني من أصحاب

العمل اتخاذ إجراءات بشأن قضايا املسؤولية االجتماعية.

>?<

يقوم املستثمرون واملديرون املاليون أ كرث فأ كرث بدمج معايري االستدامة
يف قراراتهم :أعلنت رشكة  ،Blackrockأ كرب مدير لألصول يف العامل،

يف أوائل عام “ 2020إن االستدامة يجب أن تكون معيارنا الجديد
لالستثمار <?>”.تحرك هذه األهداف النظم البيئية ً
أيضا بشكل مزتايد.
تقوم بعض املؤسسات اآلن بتضمني معايري االستدامة يف قراراتها

الرشائية وقرارات رشكاء األعمال ،مما يتطلب يف بعض الحاالت من

املوردين الرئيسيني تحديد أهداف خفض الكربون.

تتحرك العديد من الرشكات يف اتجاه  Virtual Enterpriseوتدمج

أهداف االستدامة يف وظائف عرب سلسلة القيمة (انظر شكل .)4.2

من خالل تبين املصادر املسؤولة أو النظر يف التداعيات االجتماعية
والبيئية لقرارات سلسلة التوريد ،يمكن للمؤسسات أن تتقدم
بخطوات واسعة يف ابتكار منتجات وخدمات أ كرث استدامة.

شكل 4.2

تنظر الرشكات االستهالكية بشكل مزتايد إىل االستدامة عرب
سلسلة القيمة
86%

82 %

83%

81%

73%

73%

املبيعات والتسويق

تجربة العمالء

التجارة

81%

الرفاهية والصحة
الجيدة

86%

العمل
املناخي

77%

القضاء
على الجوع

83%

تصميم املنتجات وابتكارها

التصنيع واإلنتاج

عمليات سلسلة التوريد

72%

86%

86%

87%

84%

74%

84%

82%

الرشاء واالستعانة
باملصادر

88%

85%

تخطيط العرض والطلب

91%

79%

88%

88%

الحياة على
األرض

املصدرCheung, Jane, Sachin Gupta, Chris Wong, and Sashank Yaragudipati. “The last call for sustainability : An :
 ”.urgent growth agenda for consumer products and retailمعهد  .IBM Institute for Business Valueأغسطس .2021
سؤال :إىل أي مدى تقوم بتطبيق أهم  3أهداف لالستدامة كجزء من املبادرات يف املجاالت التالية؟ يصور الشكل اإلجابتني “إىل حد ما”
و“إىل حد كبري”.

هل تشارك مؤسستك يف الزتام مشرتك باالستدامة مع
أصحاب املصلحة لديها؟

سؤال 1
سؤال 2

كيف قمت بتضمني االستدامة

كعنرص أسايس يف عرض القيمة

الخاص بك ،داخليًا وخارجيًا؟

كيف تقوم بإرشاك العمالء واملوظفني
ورشكاء النظام البييئ لديك يف

سؤال 3
االستدامة ونتائجها بشكل فعال

هل يمكنك فعل املزيد لتتبع بيانات
ومشاركة ما تعلمته على نطاق واسع

من خالل مؤسستك وعرب النظم
البيئية الخاصة بك؟

تشكيل وتنفيذ أهداف االستدامة

والتأثري االجتماعي لديك؟
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Yara
إطعام عدد مزتايد من السكان

نموذجا تجار ًيا للدفع ً
ً
أوال بأول
تتبع بيئة التشغيل الحيادية لـ Cloud

كجزء من جهودها لخلق عامل مستدام خال من الجوع ،قامت Yara
ٍ
اليت تتخذ من الرنويج مقرًا لها ببناء بيئة تشغيل زراعية رقمية ،حيث

األشياء والذكاء االصطناعي لزتويد املزارعني بتنبؤات الطقس املحلي،

وتقدم خدمات بيانات متطورة .إنها تستخدم مستشعرات إنرتنت

وتنبؤات باألرضار الواقعة على املحاصيل ،واقرتاحات تسميد يف الوقت

تدعم  Atfarm/FarmXالزراعة املستدامة على مستوى العامل وتغطي

الفعلي.

أنشأت  ،Yaraوهي إحدى أ كرب رشكات إنتاج األسمدة املعدنية يف العامل

يمكن ألكرث من  3ماليني مزارع الوصول إىل بيئة التشغيل ،مما مكّن

أ كرث من  10ماليني هكتار من األرايض الزراعية الصالحة للزراعة.

ورائدة عامليًا يف حلول الزراعة الرقمية ،بيئة تشغيل لتوصيل وتمكني

املزارعني املستقلني يف جميع أنحاء العامل.

من خالل تقديم خدمات رقمية شاملة واستشارات زراعية فورية،

تساعد  Yaraيف النهاية على تجنب إزالة الغابات وزيادة إنتاج الغذاء
يف األرايض الزراعية الحالية .على سبيل املثال ،توفر بيئة التشغيل

تنبؤات دقيقة ويف الوقت املناسب بإنتاجية املحاصيل وتوصيات إلدارة
النيرتوجني واملياه ،مدعومة ببيانات دقيقة عن الطقس املحلي.
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 Yaraمن توسيع نموذج أعمالها وإنشاء أداة تميزي تنافسية ،كل ذلك
مع دعم العمليات املستدامة .كما أنها مهدت الطريق لتكنولوجيا

أخرى متقدمة واليت بإمكانها تمكني املزارعني ،مثل تكنولوجيا سلسلة

الكتل لتحقيق الشفافية والثقة يف املعامالت التجارية.

رؤية أساسية رقم 2

يمكن أن يكون نرش التكنولوجيا لصالح
ً
مفيدا لألعمال
املجتمع
يعمل الوسط االفرتايض على توسيع قدرة املؤسسات على االنفتاح على
فرص اقتصادية جديدة ،بينما تصبح أ كرث استدامة يف الوقت نفسه.

تكرس  Virtual Enterpriseجهودها لتحسني املجتمع
ً
ويمكن أن يؤدي هذا الجهد إىل االرتقاء بنتائج األعمال أيضا.
إن محاولة وضع جدول األعمال البييئ واالجتماعي وتحسني نتائج

األعمال ليسا هدفني متعارضني .على العكس من ذلك ،يقول  7من
بني كل  10مديرين تنفيذيني إن تحقيق أهداف االستدامة يمكن أن
يحسن الفعالية التشغيلية واملرونة.

>?<

إن القوى التكنولوجية اليت تعيد تشكيل االقتصاد الحديث ليست

مجرد أدوات تجارية ،ولكنها أدوات ملواجهة بعض أ كرث التحديات البيئية
ً
تعقيدا .يف الوقت ذاته ،إن متابعة األهداف البيئية واالجتماعية
واملجتمعية

والحوكمة يدفع املؤسسات إىل تبين التكنولوجيا والبيانات والرؤى اليت
يمكن أن تعزز الفرص وكفاءة األعمال (انظر شكل .)4.3

من خالل تطبيق تكنولوجيا البيئة السحابية املختلطة والتكنولوجيا

األسية إلنشاء بيئات تشغيل جديدة لألعمال وتنفيذ مسارات العمل

الذكية لتحسني العمليات وتجارب العمالء بشكل كبري ،تعمل Virtual
 Enterpriseعلى مواءمة األعمال مع التأثري املجتمعي والنتائج البيئية

اإليجابية.

يشري اثنان وأربعون باملائة من كبار مسؤويل املعلومات الذين شملهم

االستبيان مؤخرًا إىل االستدامة باعتبارها مجال األعمال حيث سيكون

للتكنولوجيا الرقمية التأثري األكرب خالل السنوات الثالث القادمة <?>.على

سبيل املثال ،يمكن أن يدعم الوسط االفرتايض إزالة الكربون من خالل

الوصول الرقمي للعمل عن ُبعد ،مما يقلل من الحزي املكتيب والتنقل.
يمكنه ً
أيضا دعم االقتصاد الدائري.

حيث يتم تضمني التطور املناخي بشكل أعمق يف تدابري ومقاييس
النجاح لجميع الكيانات .يف الحقيقة ،يقول  50%من املديرين

التنفيذيني إن مؤسساتهم ستتجه نحو الحياد الكربوين يف السنوات

الثالث املقبلة.

>?<

نرى بالفعل تطبيق التوائم الرقمية ملحاكاة املمارسات املستدامة يف البنية

األساسية الكبرية .يف مطار هونغ كونغ وميناء روتردام ،يؤدي الجمع

بني االبتكار التكنولوجي التشغيلي واملخرجات املتجددة والتفاعالت بني
اإلنسان واآللة إىل إحراز نتائج أفضل.

>?<

يف سياق سلسلة التوريد ،يتطلب الوصول إىل محايدة الكربون زيادة
ً
فضال عن التعاون مع الرشكاء
الرؤية عرب تدفقات عمل النظام البييئ،

لتطوير حلول أ كرث استدامة .من خالل دمج البيانات والرؤى عرب النظم

البيئية املفتوحة ،يمكن لـ  Virtual Enterpriseتحقيق نتائج اجتماعية
ً
فضال عن تعزيز القيمة التنظيمية .وعالوة على ذلك،
وبيئية إيجابية،
يمكن تضمني البيانات يف العمليات التجارية واتخاذ القرار لتحقيق

نتائج بيئية واجتماعية محسنة.

تمكّن هذه األنواع من الجهود املؤسسات من تميزي نفسها عن طريق
تحويل التحديات البيئية واملجتمعية إىل فرص يف األسواق ،مما يعود

بالفائدة على املجتمع واملؤسسة الفردية على حد سواء ،وذلك من

منظور األعمال التجارية .يف الواقع ،حددت لجنة التنمية املستدامة

واألعمال فرصة سوقية بقيمة  12تريليون دوالر مرتبطة باالستدامة

البيئية.

>?<

يمكن أن تساعد التحليالت اليت يتم تطبيقها على مصدر سلسلة التوريد
املمتدة والقدرة على التنبؤ يف تقليل النفايات ومواءمة االستهالك مع

املصادر .ستظهر محركات جديدة للحد من الكربون والطاقة املتجددة

ضرورة االستدامة والتأثير
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شكل 4.3

تساعد التكنولوجيا املتكاملة على دعم
األهداف البيئية واالجتماعية والحوكمة
املجتمع االفرتايض :العمالء واملوظفون ورشكاء النظام البييئ
البيئة :يمكن أن يساعد االبتكار املفتوح على حل بعض أكرث تحديات الكوكب
صعوبة
الجانب االجتماعي :يدعم املجتمع االفرتايض املوسع املرونة والتنوع والشمول
الحوكمة :تؤثرالعديد من التحديات البيئية واالجتماعية عرب قطاعات الصناعة
ً
أشكاال جديدة من الحوكمة
اليت تتطلب

بيئات تشغيل وأنظمة بيئية جديدة لألعمال
البيئة :تعزز رؤية بيئة التشغيل وشفافيتها من تعاون النظام البييئ
الجانب االجتماعي :تدعم الرؤى الجديدة لظروف العمل وسلوكيات التوريد
التعاون بشأن القرارات
الحوكمة :توفر بيئات التشغيل ً
فرصا لرتقية املعايري األخالقية

الرشا كات بني اإلنسان والتكنولوجيا
البيئة :تتطلب الدائرية رشاكات وبيئات تشغيل قائمة على التكنولوجيا
الجانب االجتماعي :تخلق النماذج الجديدة للفريق والتكنولوجيا عالقات
مدفوعة بالغرض من املزنل إىل املجتمع
الحوكمة :تظهر قضايا األخالق والحوكمة من تداخل التكنولوجيا يف حياتنا

الوسط االفرتايض وطرق العمل الجديدة

البيئة :يمكن أن يدعم العمل عن ُبعد إزالة الكربون عن طريق تقليل الحزي
املكتيب والتنقل
الجانب االجتماعي :تعزز مسارات العمل املدعومة بالذكاء االصطناعي
التعلم املستمر وتحسينات املهارات الجديدة
الحوكمة :يمكن لنماذج التشغيل املرنة واالفرتاضية الكشف عن فرص
جديدة إلرشاك أصحاب املصالح

التكنولوجيا األسية وتكنولوجيا البيئة السحابية املختلطة
البيئة :يمكن لتحليالت إمكانية التنبؤ التشغيلي أن تقلل من النفايات وتعزز
جدول أعمال االقتصاد الدائري
الجانب االجتماعي :تعرض التوائم الرقمية الجانب املادي ملحاكاة
املمارسات املستدامة يف البنية األساسية وقرارات التأثري

ً
شامال
الحوكمة :يمكن أن توفر ريادة األعمال ألصحاب املصلحة منظورًا
لألشخاص والكوكب والغرض وتأثري األرباح

الشفافية ومسارات العمل الذكية
البيئة :يمكن ملسارات العمل الذكية أن ترصد وتوفر الرؤى حول إدارة
الطاقة واملياه والنفايات
الجانب االجتماعي :يتخذ العمالء واملوظفون خيارات الرشاء والعمل
ً
استنادا إىل مدى ثقتهم يف قيم املؤسسة
الحوكمة :يمكن أن تؤدي زيادة الرؤية والشفافية إىل تغيري طريقة عمل
االقتصادات وحوكمتها

املصدر :تحليالت معهد .IBM Institute for Business Value

ما هي فرص األعمال اليت ستكشف عنها جهود
مؤسستك يف مجال االستدامة؟

سؤال 1

كيف طبقت التكنولوجيا والبيانات
مؤسستك والنظام البييئ والتأثري

جهود األتمتة وتحسني العمليات؟

لفحص وتحسني استدامة
املجتمعي؟

سؤال 2

هل تقوم بنرش تقنيات أسية لزيادة

االندماج وتمكني العمليات اليت

تعمل بالذكاء االصطناعي لتحديد
تحسينات الكفاءة اليت تجعل

األهداف البيئية تتماىش مع أهداف
العمل؟
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سؤال 3
ونتائج االستدامة اليت تستخدمها يف

هل يمكنك تطوير وتحسني املقاييس

Farmer Connect
تعز يز الشفافية واالستدامة يف سلسلة التور يد

للمستهلكني يربط املستهلكني باملزارعني وكل من بينهم من أجل

ً
فنجانا سنو ًيا ،ويقول ثلثا
يستهلك شاربو النب أ كرث من نصف تريليون
األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  19وً 24
عاما إنهم يفضلون

رشاء النب الذي ُيزرع بشكل مستدام ويتم توفريه بآلية مسؤولة.

>?<

سلسلة إمدادات غذائية أ كرث شفافية واستدامة .يتم تقديم املعلومات

على خريطة تفاعلية ،مما يسمح لكل منتج برسد قصة بطريقة

بسيطة وقابلة للتطوير .يقدم تطبيق “ً ”Thank My Farmer
أيضا

مشاريع االستدامة يف مجتمعات زراعة النب ويوفر فرصة للمستهلكني

ولكن على الرغم من التقدم الذي أحرزته هيئات التصديق الدولية ،ال

لدعمها.

ملعيشتهم .تجعل سلسلة التوريد العاملية الكبرية يف الصناعة تتبع زراعة

يعتمد الحل على تكنولوجيا  Blockchainاليت تجمع جميع األطراف

ويستخدمون أنظمتهم الخاصة لتسجيل البيانات.

التعاونية والتجار وتجار التجزئة التفاعل بشكل أ كرث كفاءة ،ويمكن

أصبح لدى املستهلكني الذين يأملون يف سد الفجوة بني صانعي
القهوة يف الحي واملزارع الذي يزرع النب ً
حال اآلن .ابتكرت ®Farmer

يستهلكونها.

يزال هناك نقص يف املعرفة حول حاجة مزارعي النب لكسب ما يكفي
النب أمرًا صعبًا ،حيث يتتبع املشاركون فقط أجزاء صغرية من الرحلة

يف سلسلة توريد النب والكاكاو ً
معا .يمكن للمزارعني والجمعيات
للمستهلكني اكتساب رؤى جديدة حول أصول املنتجات اليت

 Connectتطبيق “ ،”Thank My Farmerوهو تطبيق موجه

والتأثير
االستدامة
ضرورة
والتأثري
االستدامة
رضورة
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رؤية أساسية رقم 3

يثبت التعاون املفتوح والرشاكات جدارتها يف
التصدي للتحديات االجتماعية الشائكة
ستكون النظم البيئية وبيئات تشغيلها املمكّنة من التكنولوجيا يف صميم
حل التحديات املعقدة وتوفري أهداف للعمالء واملوظفني.

ً
ً
مفتوحا بني
وتعاونا
يتطلب تطوير الحلول املستدامة ابتكارًا
مختلف أصحاب املصلحة ،وهو ما يكون مناسبًا بصورة

مثالية لتقوم  Virtual Enterpriseبتمكينه.

يف بعض األحيان ،تأيت األفكار الجديدة لتعزيز االستدامة من مصادر

غري متوقعة .تفتح قنوات االبتكار الباب أمام مدخالت مجموعة

واسعة من الرشكاء وأصحاب املصلحة واملصادر األخرى عرب النظم
البيئية.

يتضمن تجاوز املشاركة التقليدية واالبتكار املفتوح إطالق العنان

لتسخري إمكانات االبتكار والذكاء الجماعي لألنظمة البيئية بأ كملها.

ربما مع وضع ذلك يف االعتبار ،تؤكد  58%من املؤسسات أن تنفيذ

اسرتاتيجية االستدامة البيئية الخاصة بها يتطلب مشاركة فعالة مع
رشكاء النظام البييئ.

>?<

ُتعد البيانات ،اليت تتم مشاركتها وإنشاؤها بشكل مشرتك ،أحد

الجوانب املهمة لهذا االبتكار املفتوح .يمكن للبيانات املشرتكة أن تسلط

الضوء على مجاالت االهتمام املشرتك وتساعد على كرس الحواجز .يمكن
للتكنولوجيا الرقمية مثل الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل ترسيع

االكتشاف ،مما يساعد على تطوير مستقبل أ كرث استدامة .على سبيل

املثال ،يمكن ملراكز القيادة الرقمية تسهيل االبتكار املفتوح داخل املؤسسة،
مع العمالء ،وعرب النظم البيئية بأ كملها (انظر شكل  .)4.4تدعم بيئات

تشغيل األعمال اليت مكنتها هذه األدوات املشاركة يف اإلبداع وطرق
العمل الجديدة بطريقة غري مسبوقة ،مما يعزز إنشاء اسرتاتيجيات

األعمال اليت تتوافق مع أهداف املناخ واألغراض االجتماعية األخرى.

ولكن لالستفادة بشكل كامل من إمكانات االبتكار املفتوح املمكّن من
النظام األسايس ،يجب تحويل نماذج التشغيل واألساليب التقليدية
ً
تعقيدا .يجب أن يكون
من العمليات الخطية إىل ديناميكيات أ كرث

ً
شامال لكل عنرص يف مسار العمل ،حيث يساعد
تعاون النظام البييئ

االنفتاح على تحديد القدرات املتباينة.

تسمح الشفافية والرؤية األشمل للمستهلكني والرشكات

واملستثمرين والحكومات بتغيري طريقة الرشاء واإلنتاج والبيع والنقل
واالستهالك والحوكمة الخاصة بهم ،واليت بدورها لديها القدرة

على تغيري الطريقة اليت تعمل بها االقتصادات .تتداخل العديد من

التحديات البيئية واالجتماعية مع قطاعات الصناعة بمختلفها،
ً
تعاونا عرب القطاعات .فبأخذ املخلفات البالستيكية ،كمثال،
وتتطلب

والوعد باقتصاد دائري أ كرث .تنتج رشكة كيميائية اإليثيلني لتكوين
البالستيك ،والذي يستخدمه املصنع بعد ذلك لصناعة زجاجة

بالستيكية؛ رشكة منتجات استهالكية تمأل الزجاجة بمرشوب حىت ُيباع
للمستهلك.

إذا سارت األمور على ما يرام ،يضع املستهلك الزجاجة البالستيكية
املفرغة يف صندوق إعادة التدوير ،حيث يجمعها الناقل وينقلها إىل

رشكة إدراة النفايات .وهناك يتم فرزها وإرسالها إىل رشكة إعادة

التدوير ،واليت تحولها إىل بوليسرت ُمعاد تدويره .ثم تقوم رشكة مالبس

بتحويل البوليسرت إىل سرتة من الصوف لبيعها يف متجر للسلع

الرياضية .إن جعل هذا النوع من الدورات الدائرية أ كرث روتينية
ً
ً
تعاونا عرب الصناعات ،وهو النوع الذي يمكن
وتوقعا يتطلب
وكفاءة
تحقيقه من خالل رشاكات النظام البييئ واألنظمة األساسية اليت
تدعم التكنولوجيا.
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شكل 4.4

تعمل مراكز القيادة الرقمية القائمة على الذكاء
االصطناعي على تعزيز التعاون داخل املؤسسة
وخارجها
تقدم مرا كز األوامر الرقمية...
إجراءات مويص بها لتجربة املوظفني

+

68%

إجراءات مويص بها لتجربة العمالء

67%

إجراءات مويص بها لتجربة املنتجات

67%

إجراءات مويص بها لتجربة النظام البييئ

65%

رؤية وشفافية متناهية ملسار العمل

61%

إجراءات مويص بها لتجربة العالمة التجارية

60%

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021
سؤال :إىل أي مدى توافق على هذه العبارات فيما يتعلق باستخدام مؤسستك ملراكز القيادة الرقمية يف السنوات الثالث املقبلة؟ يصور الشكل اإلجابتني “أوافق”
و“أوافق بشدة”.

كيف تسهل مؤسستك االبتكار املفتوح؟

سؤال 1

ما مدى انفتاح بنيتك التكنولوجية

لتمكني تبادل البيانات والتعاون مع
رشكاء النظام البييئ؟

سؤال 2

ماذا تفعل لتوسيع املشاركة يف بيئات
تشغيل االبتكار املفتوحة وتطوير بىن

سؤال 3
البييئ اليت تشجع االبتكار املفتوح
هل لديك قدرات تنظيم النظام

على االزدهار ،وكيف يمكنك قياسها
ورصدها لتحقيق الحد األقىص من
التأثري؟

املحسنة؟
الذكاء الجماعي
ّ

ضرورة االستدامة والتأثير
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Plastic Bank
إحداث ثورة يف إعادة التدوير من خالل إنشاء نظام بييئ
للبالستيك

من ناحية ،تسعى  Plastic Bankجاهدة للتخلص من الحاجة إىل

ولعل االسم يوضح فحوى ما ينوب عنه .من الناحية النظرية ،فإن

املستلزمات يف املجتمعات املحلية الضعيفة من أن يصبحوا أصحاب

العملة .عمليًا ،يبين  Plastic Bankأنظمة بيئية أخالقية إلعادة
ً
ضعفا يف العامل حيث يأيت هواة
التدوير يف املجتمعات الساحلية األكرث

املاليني من براثن الفقر .قامت  Plastic Bankبنرش بنية أساسية

 Plastic Bankهو املكان الذي يتم فيه إيداع البالستيك وسحب

استخدام البالستيك ملرة واحدة من خالل إنشاء سلسلة إمداد ذات
حلقة مغلقة للتصنيع العاملي .ومن ناحية أخرى ،فإنها تمكّن جامعي
مشاريع يف مجال إعادة التدوير ،األمر الذي قد يساعد على انتشال
لسلسلة الكتل تحت اسم ™ Alchemyواليت تؤمن جميع املعامالت

جمع النفايات البالستيكية ملقايضة النفايات البالستيكية مقابل
املكافآتُ .
وتولد النفايات املجمعة من جديد باسم ®Social Plastic

وإمكانية التتبع وقابلية التطور الرسيع.

جامعي التحصيل على تحسني دخل األرسة والقدرة على تحمل

كمؤسسة اجتماعية بمعناها الحقيقي ،تكشف  Plastic Bankعن

إلعادة دمجها يف املنتجات والتعبئة والتغليف بينما تساعد املكافآت
تكاليف الرضوريات األرسية األساسية مثل البقالة ووقود الطهي
والرسوم الدراسية والتأمني الصحي.

وتوفر تصورًا للبيانات يف الوقت الفعلي مما يسمح بالشفافية

القيمة الكامنة يف النفايات البالستيكية من خالل جمع الرشكات

واملستهلكني ً
معا لوقف تلويث املحيط بالبالستيك مع تحسني حياة
مجتمعات القائمني بعملية الجمع يف بعض السواحل األكرث ضعفاً
على كوكبنا.
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دليل الترصف

إعطاء األولوية لالستدامة والتأثري لدفع
التحول اإليجايب
ال تقوم  Virtual Enterpriseبتقسيم املسؤولية االجتماعية إىل
ً
بدال من ذلك ترسخها يف كل
كتل بناء أو وظيفة منفصلة ،ولكنها
وظيفة من الوظائف عرب املؤسسة .من خالل فهم مدى األهمية
اليت يوليها أصحاب املصلحة على املسؤولية االجتماعية ،تدمج

 Virtual Enterpriseجهود التحول واالستدامة على الصعيدين
االسرتاتيجي والتشغيلي ،مع االستفادة من التكنولوجيا الرقمية
لدفع عجلة التقدم يف كال املجالني.

تعتمد  Virtual Enterpriseعلى التكنولوجيا لدفع جهود
االستدامة ،مع توسيع الفرص االقتصادية ً
أيضا .إنها تعطي

األولوية لالستدامة من خالل التعاون ،ورشاكات النظام البييئ،
واملشاركة يف بيئة التشغيل .من خالل نهجها املفتوح ،يمكن لـ

 Virtual Enterpriseإطالق حلول جديدة تتماىش مع أهدافها

من أجل عامل مسؤول ومنصف ومستدام.

فيما يلي إجراءات ملساعدة مؤسستك على مواءمة غرضها
ً
نطاقا:
ومقاصدها مع التأثريات االجتماعية األوسع

—قم بتقييم كيف يمكن للبيانات والتكنولوجيا الرقمية

واألتمتة أن تحسن عملياتك ومسارات عمل مؤسستك

مع تحقيق نتائج أ كرث استدامة.

—قم بتحسني عمليات اإلنتاج وسالسل التوريد من خالل
األتمتة والذكاء االصطناعي لتقليل تأثرياتك على البيئة.

—قم بتجربة االبتكار املفتوح واالكتشاف الذي يقوده العلم
الستكشاف الحلول واإلمكانيات الجديدة.

االستفادة من بيئات التشغيل واألنظمة البيئية
الخاصة بك
—انخرط مع رشكاء النظام البييئ من داخل مجالك وخارجه
لترسيع وترية التحسينات على مسار العمل وتطوير

منتجات وخدمات أ كرث استدامة.

—قم بتوسيع شبكة النظام البييئ الخاص بك لتشمل
القطاعات الخاصة والعامة وغري الهادفة للربح.

—شارك ما تجده على نطاق واسع وتعلم من اآلخرين
بشكل مستمر.

تحويل نظامك التشغيلي

تطوير اسرتاتيجيتك
—احرص على دمج االستدامة البيئية والتأثري االجتماعي يف
اسرتاتيجية مؤسستك باستخدام أهداف األمم املتحدة

للتنمية املستدامة مثل .North Star

توسيع أدواتك

>?<

—حدد الفرص املادية والسوقية والنظام البييئ من االستدامة
وكذلك املخاطر البيئية واالجتماعية والحوكمة املتكاملة ،بما

يف ذلك التنظيمية واملالية واالقتصادية والسياسية.

—أعد معايرة القيمة باستخدام رأسمالية أصحاب املصلحة
ِ
ووسيلة شاملة لتأثري األشخاص والكوكب والغرض والربح.

—الزتم باالبتكار املفتوح النطاق سعيًا لتحقيق نتائج
وممارسات أ كرث استدامة.

—تخلص من العقبات الداخلية والخارجية اليت تعيق مسار
التعاون.

—بادر بتبين التكنولوجيا الجديدة واالعتماد على البيانات اليت
تتسم بالشفافية.

قياس مدى تقدمك
—قم بالتأ كيد على االستدامة يف املقاييس التشغيلية وتقييم
القيادة ومعايري االستثمار.

—أنئش معايري االستدامة ،وأدوات القياس ،وعمليات إعداد
التقارير.

—انرش التحليالت والبيانات الضخمة لتقييم الكفاءة
واكتشاف الفرص.

—قم بمراجعة األولويات وأعد التفكري فيها وعززها بشكل
ِ
مستمر كلما توفرت لديك معلومات ورؤى جديدة.

ضرورة االستدامة والتأثير
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مخطط Virtual Enterprise
الفصل 5

إبداع الرشاكات الشاملة
بني اإلنسان والتكنولوجيا

تستفيد  Virtual Enterpriseمن إعادة التعيني املتسارع
لواجهات التعامل بني اإلنسان والتكنولوجيا .كما تقر ً
أيضا
بالحاجة إىل بناء أشكال جديدة من القيادة واإللهام واملشاركة
والتواصل للتعامل مع التحديات املتفاقمة اليت تواجه التعاطف
البرشي واإلبداع والشعور باالنتماء ،واليت اصطحبت املشاركة
الرقمية املزتايدة.

تينا مارون بارتر يدج
رشيك إداري،

قسم تحويل املواهب

أوبيد لويسان
نائب أول للرئيس ،قسم التحويل والثقافة،
إدارة املوارد البرشية

كيلي ر يبريو
رشيك وقائد وحدة االبتكار،
قسم تحويل املواهب

إبداع الشراكات الشاملة بين اإلنسان والتكنولوجيا
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وصولللرشا كات الشاملة بني
كيف يمكن
Virtual Enterprise

اإلنسان والتكنولوجيا أن تخلق
مزية تنافسية

يعتمد  Virtual Enterpriseعلى واجهات جديدة بني األشخاص

واألنظمة البيئية والتكنولوجيا األسية اليت يمكن الوصول إليها.

ما هي الرشا كات الشاملة بني اإلنسان التكنولوجيا؟
تقدم الرقمنة تحديات ملسارات العمل التقليدية ،حيث يتم تنفيذ املهام

نظرًا لرتاجع أهمية املوقع الجغرايف ،فإن فرصة الوصول إىل املهارات

اليت كان يؤديها املوظفون يف السابق بواسطة اآلالت .ويمكن أن يرتتب

التوصل املوسع إمكانيات ضخمة إلطالق قيمة جديدة واكتشاف

مناسب ،يمكن أن تحسن اإلنتاجية وخربة القوى العاملة.

ً
ملموسا .يمتلك هذا
واقعا
واإلمكانيات من أي مكان أصبحت
ً

حلول جديدة .تتطلب فعالية هذا التعاون الدينامييك مسارات عمل

قوية ومحددة وأدوات وأنظمة سهلة االستخدام.

ً
وتهديدا يف نفس
بالنسبة لألفراد ،تكون  Virtual Enterpriseفرصة

الوقت .توجد فرصة لالستفادة من مهاراتك يف مجاالت جديدة من
خالل قوة إمكانية االتصال العاملي ،ولكن ً
أيضا يساعدك الوصول إىل
املهارات يف أداء عملك بسهولة .وبالتايل ،فإنه يزيد من حتمية التعلم

املستمر واملوسع ،باإلضافة إىل مواءمة األساليب املرنة .مفهوم املوظف

مفتوح إلعادة النظر بطريقة تمتد إىل ما بعد اقتصاد األعمال املستقلة

إىل نهج هيكلي مدروس للتنظيم وبناء القدرات .وبالتايل فإن Virtual

 Enterpriseتحتاج إىل اسرتاتيجية قوى عاملة واضحة ومنفتحة

ومعاد اخرتاعها.

يتعني على  Virtual Enterprisesأن تكون كيانات يمتلك فيها القادة

واملوظفون وأصحاب املصالح ثقة متجددة يف البيانات والتكنولوجيا

كمحركات رئيسية لصنع القرار والقواعد األساسية لنموذج التشغيل.

سيتخذ املوظفون الرقميون وروبوتات الذكاء االصطناعي املزيد من

القرارات اليت يكون لها تأثري أ كرب .ستشكل القدرة على بناء ذلك بطريقة

يمكن التنبؤ بها ومرتبطة بسياق ومتقدمة تحد ًيا.
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الخوف واملقاومة على ذلك .ولكن ،إذا تم تنفيذ التكنولوجيا بشكل
ستحدد الرشاكات الشاملة بني اإلنسان والتكنولوجيا التنظيم

االفرتايض للمستقبل .كما تعطي األولوية لإلمكانات اإليجابية ملوظفي

املؤسسة وأنظمتها البيئية .من خالل تنفيذ أنظمة وأدوات جديدة مع

التعاطف والتعمد ،يمكن للقادة تمكني أفضل ما يف اآلالت وأفضل ما
يف البرش—تحسني النتائج وفعالية املواهب وتنوع القوى العاملة
وتحقيق التوازن بني العمل والحياة.

شكل 5.1

تطور الرشاكات بني اإلنسان والتكنولوجيا

يف مكان آخر

محلي

يف أي مكان
بيئات التشغيل

تم الوصول
(يف الخارج)

الشبكات

متعاقد
(خارج ًيا)

املوظف
(داخل ًيا)

األدوات

تع
سارا
م

مل

األهم من ذلك ،تمتلك  Virtual Enterpriseالقدرة على أن
ً
هائال للشمول والتنوع حيث تشارك األقسام
تكون مسارًا مخترصًا

ذكية

سعة
مو

نظرًا ألن األتمتة القصوى والرقمنة والخوارزميات أصبحت القاعدة،

وينقسم األفراد إىل بيئات عمل عن بعد ،فهناك ،بالطبع ،خطر أن

واملؤسسات واملناطق الجغرافية والخلفيات املختلفة يف مسارات العمل

تتعرض إنسانية  Virtual Enterpriseلضغوط .يمكننا أن نرى

“طرق مبارشة” جديدة لالقتصاد العاملي لألفراد والرشكات اليت يتم

واألفراد على التعامل مع عوامل غري واضحة يف املزنل والعمل.

املوسعة و ُبىن املؤسسة الجديدة اليت يتم إنشاؤها .توجد فرصة إلنشاء
استبعادها حاليًا من خالل بيئات تشغيل مفتوحة ومسارات عمل

موسعة.

لكن إمكانية االنفتاح املحتملة يف هذا املجال ال تحركها التكنولوجيا أو

جاذبية بيئة التشغيل .يجب أن يكون هناك انفتاح أسايس عميق يف

ثقافة وقيم املؤسسة ونظامها البييئ .يمكن للتعريفات غري املدروسة

أن بعض نماذج العمل الجديدة قد زادت بالفعل من قدرة الفرق
ستحتاج  Virtual Enterpriseوقيادتها إىل إعادة “اإلنسان” بشكل

استبايق إىل اآللة .ونظرًا ألن بيئة العمل املختلطة بدرجة أ كرب أصبحت
ً
تعقيدا،
قياسية ،سيصبح موقع املكتب وتصميمه وتوسيع نطاقه أ كرث

وكذلك التوازن بني املساحات املفتوحة والخصوصية (انظر شكل .)5.1

أو الضيقة لفريق  Virtual Enterpriseأن تدمر بالفعل تنوع

املجموعة إذا كان التفكري الجماعي يزدهر يف مسارات بعيدة منفصلة.

إبداع الشراكات الشاملة بين اإلنسان والتكنولوجيا
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ً
ً
جديدا حيث تصبح
دليال
وسيتطلب بناء ثقافة مؤسسية قوية

بالنسبة ألولئك الذين استبعدوا من القوى العاملة ،توجه النظم

املؤسسة افرتاضية بشكل مزتايد .كما سيواجه القادة تحد ًيا لغرس

البيئية اليت تدعم التكنولوجيا دعوة إىل االقتصاد العاملي من خالل

وتضم موظفني ربما يلتقون افرتاضيًا فقط .سيكون التواصل

 25%من املؤسسات بالفعل من املواهب واملهارات من خالل

هوية مؤسسية إيجابية بني القوى العاملة اليت تمتد لتشمل العامل

الواضح والقيادة بالقدوة وردود الفعل املستمرة لتعزيز نمو املوظفني
أمرًا بالغ األهمية لتأسيس ثقافة رابحة ومسار واضح للمزية
التنافسية.

إزالة الحاجة إىل الهجرة للوصول إىل الفرص االقتصادية .تستفيد

رشكاء النظام البييئ ،وتخطط  41%أخرى للقيام بذلك يف غضون
السنوات الثالث القادمة.

>?<

تساعد مجموعة املواهب املوسعة اليت يتم توفريها من خالل النماذج

بناء ثقافة تعاونية حديثة

االفرتاضية املؤسسات على سد الفجوات املهمة املتعلقة باملهارات.

تتغري الطريقة اليت نعمل بها ونتعامل مع بعضنا البعض برسعة ،ويتم

التغيري اإليجايب واالبتكار واإلبداع يف مكان العمل.

ترسيعها من خالل الوسط االفرتايض لتفاعالت العمالء واملوظفني

ً
معا .تجرب إمكانيات العمل والتعاون الجديدة ،بما يف ذلك القدرة

على العمل يف أي مكان وزمان ،املؤسسات على إعادة فحص

العمليات الحالية وإنشاء عمليات جديدة عرب النظام البييئ بالتعاون
مع الرشكاء.

بالنسبة لـ  ،Virtual Enterpriseفهذه فرصة مثرية وواضحة -

فرصة لبناء ثقافة أ كرث حداثة وفعالية وتعاونية تعمل على تعزيز

املواهب البرشية من خالل التنفيذ املاهر واملتعمد للتكنولوجيا.

يف دراسة حديثة أجراها معهد  ،IBVذكر أ كرث من نصف املديرين

التنفيذيني من  C-suiteبأنهم يعزتمون االستفادة من مجموعات

كما يمكن أن يوفر مجموعة متنوعة من املرشحني املستعدين إللهام
تعيد  Virtual Enterpriseتصور العالقة بني اإلنسان واآللة بشكل
كبري ،بنا ًء على أدوات األتمتة املزتايدة ومسارات العمل الذكية .من

املتوقع اآلن أن يتفاعل األفراد مع أنظمة مكان العمل بسهولة

وفورية .إنهم يطالبون بقدر أ كرب من املرونة واالستقاللية فيما يتعلق
بمىت وأين وكيف يعملون  -نظام متصل بالشبكة مع أدوات
للتعاون واالبتكار والنجاح.

تستخدم املؤسسات اليت تتطلع إىل املستقبل األتمتة والذكاء

االصطناعي كأساس لهذا الجهد ،مما يعزز من نقاط القوة الرئيسية
للمواهب البرشية ويمكن األفراد من الرتكزي على ما هو مهم.

تعمل األتمتة الذكية على تمكني املؤسسة بأ كملها من أن تكون

املواهب يف أي مكان ويف أي وقت للحصول على مهارات متخصصة

ً
دائما” ،مما يؤدي إىل تحسني تسليم السلع
“قيد التشغيل

االفرتايض للعمل كل من الفرص والتحديات اليت تواجه املؤسسات

أساسا للمعلومات والعالقات املوثوقة ومستودع
Workflows
ً

 ،2023سيتطلب إعادة تدريب أو صقل مواهب أ كرث من 14%

الحاسمة يف الوقت الحايل.

على مدار السنوات الثالث املقبلة <?>.ومع ذلك ،فقد خلق الوسط

واملوظفني .يقدر املديرون التنفيذيون من  ،C-suiteأنه بحلول عام

من القوى العاملة لديهم سنو ًيا .نتيجة لذلك ،تعمل املؤسسات على

إنشاء ثقافات فرص التعلم املستمر واملوسع لجذب أفضل املواهب
وتطويرها واالحتفاظ بها.
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والخدمات لتحقيق استمرارية سلسة يف األسواق الديناميكية .تصبح

القواعد والخوارزميات املؤتمتة اليت تقود عملية اتخاذ القرارات

ما ُيمزي القادة

أتمتة مسار العمل :تخطط املؤسسات لتكليف األتمتة بأعمال معقدة

تبحث الرشكات الرائدة ً
دائما عن طرق للعمل بشكل أ كرث ذكا ًء وأرسع،

مشرتكة بني املؤسسات بمعدل  7أضعاف املعدل الحايل بحلول عام
ً ،2023
>?<
وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد .IBV

القوى العاملة رقميًا للتعامل مع الزيادة يف الطلب أو االنخفاض يف
ً
فضال عن نقل العمال داخل الصناعات وفيما بينها يف سوق
السعة،

اتصاالت موثوقة :يرصح  34%فقط من املديرين التنفيذيني

أن االتصاالت اليت تتم مع قيادة مؤسساتهم تتصف بالصدق

تطلق الرقمنة العنان إلمكانات القوى العاملة الجديدة مع تقديم

مكان العمل الشاملة واإليجابية عن قصد يف سوق املواهب حيث

وبناء عمليات أ كرث مرونة وقابلية للتكيف .ويشمل ذلك تعزيز

دينامييك.

تحديات جديدة تتعلق بالتعاطف والشعور باالنتماء والتواصل

والعاطفة <?>.يجب على القادة توفري مشاركة مخصصة وتعزيز ثقافة
يتمتع املوظفون بحرية اختيار أ كرب من أي وقت مىض.

البرشي .وبهذه الطريقة ،تم تمكني واختبار عالقات العمل والتعاون

التكنولوجيا الذكية :من املتوقع أن يتم تنفيذ ما يصل إىل  12%من

القادة على التوازن داخل الرشاكة بني اإلنسان والتكنولوجيا  -باتباع

ذكية بحلول عام  ،2023مقارنة بـ  7%و 6%يف عام  ،2017على

من خالل الربامج والتكنولوجيا املتطورة باستمرار .يجب أن يحافظ

املهام الروتينية و 11%من قرارات األعمال البسيطة بواسطة آالت

نهج يركز على اإلنسان ويأخذ يف االعتبار الصحة البدنية والعقلية

والعاطفية جنبًا إىل جنب مع مقاييس األداء األساسية.

التوايل <?>.قد يؤدي تكليف اآلالت الذكية بمزيد من املهام إىل تمكني
األفراد من الرتكزي على األعمال ذات القيمة األعلى.

تدمج الرشكات الرائدة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والبيئة

من خالل تحقيق التوازن الصحيح بني العمل البرشي والرقمي،

السحابية واألتمتة لتمكني هذا الواقع الجديد ،وتمكني مسارات

العمل الذكية املدعومة بالبيانات .ويتيح ذلك إنشاء نماذج أعمال

يمكن لـ  Virtual Enterpriseتمكني زيادة اإلنتاجية والتعاون

واإلبداع—بناء قوى عاملة أ كرث مرونة وشمولية وتأثريًا .حددنا  3رؤى

جديدة ومرنة ويعمل بمثابة سلسلة العمليات الذهبية للقيمة داخل

 ،Virtual Enterpriseويشكل مستقبل كيفية تنفيذ العمل.

رئيسية توجه  Virtual Enterpriseيف تحقيق هذا التوازن .ترتكز

هذه الرؤى على:

وجدنا أن القيادة الناجحة تعتمد على  4أولويات:

— مسارات العمل

الوعي الثقايف 89% :من املؤسسات الرائدة تدرك أنه يجب عليها

— صناعة القرار

تغيري ثقافتها وعملياتها ،باإلضافة إىل صقل مهارات املوظفني وإعادة
تدريبهم الكتساب القيمة الكاملة لألتمتة الذكية <?>.وهذا يشمل

— القيادة

االستخدام املسؤول ألدوات التكنولوجيا الجديدة وتجنب التفاوتات

والتحزيات الديموغرافية.

إبداع الشراكات الشاملة بين اإلنسان والتكنولوجيا
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رؤية أساسية رقم 1

يمكن أن تؤدي مسارات العمل
الرقمية إىل تحسني الدخل
لقد رسعت الجائحة من تطبيق الوسط االفرتايض
ً
طرقا جديدة
لتفاعالت العمالء واملوظفني وشكلت
دائمة للعمل.

تنرش  Virtual Enterpriseالتكنولوجيا لتحسني فعالية
القوى العاملة البرشية وتعزيز الكفاءة واإلبداع .من خالل
االستثمار يف ثقافة تركز على املستقبل ،يمكن للمؤسسة أن
تصبح يف وضع أفضل لتقديم نتائج إيجابية طويلة األجل
وجذب املواهب العاملية الشاملة.
يمكن أن تؤدي هذه الجهود إىل نتائج أعمال محسنة ،كما ُتظهر

أبحاث معهد  IBVاألخرية :أن متبين التكنولوجيا الرائدة الذين

ينجحون يف صقل مهارات املوظفني لتالئم التغيريات اليت تعتمد على
التكنولوجيا يحققون زيادة يف نمو اإليرادات بنسبة .15%

>?<

تسببت الجائحة يف اضطراب األعمال على نطاق واسع .وقد كافح

األفراد وأصحاب العمل للتعرف على طرق مستدامة للعمل وتحديد

األدوار والعيش مع الحفاظ على سالمتهم وصحتهم .بالنسبة

للمديرين التنفيذيني ،قد يبدو من املستحيل تقريبًا تحقيق التوازن

بني احتياجات كل موظف وإعادة بناء األعمال وتنميتها .يتطلب
ً
طرقا مختلطة جديدة للعمل
الوسط االفرتايض املزتايد للقوى العاملة
ً
فضال عن إدارة املواهب املتمزية.
وصقل املهارات وإعادة التدريب،
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يمكن أن تساعد مسارات العمل اآللية يف التغلب على هذه

التحديات .وتشري نصف املؤسسات إىل “مسارات العمل املعززة

بالتكنولوجيا” باعتبارها واحدة من أهم املزايا التنافسية يف الـ 3
سنوات القادمة.

>?<

يمكن أن يؤدي توسيع نطاق مسار العمل

وإنشاء إمكانية اتصال شاملة بني عمالء مسار العمل والنظام البييئ
إىل تعزيز نتائج األعمال.

تدعم رقمنة مسارات العمل جميع مجاالت إدارة املواهب تقريبًا—بما

يف ذلك الجذب والتدريب وصقل املهارات .وهذا يسمح للمؤسسات
باالستفادة من املهارات والقدرات من أي مكان واالستفادة من

الفرص الجديدة لتعزيز التنوع والشمول .مع تقارب التكنولوجيا
األسية ونماذج األعمال الجديدة واالضطرابات العاملية لتحويل

املؤسسة ،أصبح من املهم أ كرث من أي وقت مىض رفع مستوى العمل

الذي يقوم به البرش واملهارات اليت يحتاجون إليها (انظر شكل .)5.2

شكل 5.2

يتطلب العمل املختلط واالستهالك املختلط للمستهلك
املرونة والرقمنة

سيتمكن العمالء/املواطنون من الوصول إىل منتجاتنا وخدماتنا
واستهالكها عن ُبعد

60%

ستكمل نماذج التشغيل املرنة فرق العمل املرنة

52%

سيتم توفري املهارات املتخصصة من مجموعات املواهب يف أي
وقت ويف أي مكان

52%

ستعمل الرقمنة على تحسني الكفاءة بشكل ملحوظ

51%

ستصبح معظم عملياتنا آلية

%49

ستكون مسارات العمل ذكية ومتكاملة

%46

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021
سؤال :إىل أي مدى توافق على العبارات السابقة؟

ما مدى فعالية رقمنة مسارات العمل الخاصة بك؟

سؤال 1

كيف يتم تخطيط ونمذجة تأثريات

بيئات العمل املختلطة داخل املؤسسة

وعرب الشبكات واألنظمة البيئية؟

سؤال 3
الجديدة مع االستثمارات يف تنمية

كيف تدمج استثمارك يف التكنولوجيا

القوى العاملة والتدريب واملشاركة؟

سؤال 2

كيف تعطي مؤسستك األولوية ألتمتة

مسار العمل؟ وإىل أي درجة تتطلب

أتمتة مسار العمل اكتساب مواهب

جديدة أو صقل مهارات القوى
العاملة؟

إبداع الشراكات الشاملة بين اإلنسان والتكنولوجيا
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Siemens AG
دعم العمال بمساعدة وكيل افرتايض

رشكة  Siemensيف أوروبا يف كثري من األحيان .ولكن منذ البدء ،تم

كجزء من مبادرة التحول الرقمي ،دمجت رشكة  Siemens AGاألتمتة

من املستخدمني واللغات واملوضوعات ،نظرًا ألنه يتم توسيعها لتشمل

للعمالء واملوظفني .يتبىن قادة األفراد واملؤسسات ( )P&Oيف الرشكة
باستمرار التغيري والتكنولوجيا الرقمية لدعم  293,000فر ًدا يف جميع

املوضوعات.

والذكاء االصطناعي يف العديد من عملياتها لتقديم خدمة استثنائية

أنحاء العامل .وقد أدخل القادة فرقهم يف عملية التصميم لزتويد املوظفني

بخربات تفاعلية وإجابات أرسع وأ كرث دقة لألسئلة—بغض النظر عن املوقع

أو الجهاز أو أي وقت من اليوم.

نتيجة لذلك ،ابتكرت رشكة  Siemensما يسمى بـ  ،CARLوهو وكيل

افرتايض للموارد البرشية قائم على الذكاء االصطناعي .بعد  3أشهر فقط

من تطويره ،كشف  CARLعن ظهوره ألول مرة يف عام  2017لجمهور
ً
شخصا يف مواقع  Siemensيف أملانيا والنمسا .وقد تم
من 120,000
تعزيزه بشكل كبري ونرشه يف بلدان أخرى منذ ذلك الحني.

تماشيًا مع ممارسات التفكري التصميمي ،يعطي فريق التطوير األولوية

لتجربة املستخدم يف إنشاء وتعزيز  .CARLيف البداية ،أجرى الفريق

برمجة الشات بوت ملعالجة  5موضوعات رئيسية استفرس عنها موظفو
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تصميم بنية  CARLبحيث تتسع بسهولة وتتكيف مع األعداد املزتايدة

مواقع  Siemensاألخرى .اليوم ،يتوفر  CARLألكرث من 290,000
ً
شخصا على مستوى العامل وبـ  17لغة ،ويغطي عد ًدا ال يحىص من

قررت رشكة ً Siemens
أيضا تجهزي بيئة تشغيل سحابية إلدارة رأس املال

البرشي العاملي ( .)HCMمن خالل القيام بذلك ،قامت رشكة Siemens

بتبسيط ومواءمة سياسات وعمليات  P&Oالعاملية إلنشاء بيئة تشغيل
رقمية موحدة لـ .HCM

واليوم ،يمكن ملوظفي  Siemensيف  38دولة الوصول إىل إمكانات

املوارد البرشية للخدمة الذاتية بشكل آمن ومريح من خالل أجهزتهم اليت

يختارونها.

رؤية أساسية رقم 2

يجب أن تكون عملية اتخاذ القرارات
ً
مشرتكة—وموثوقا بها
فتح الوسط االفرتايض ً
فرصا وتحديات جديدة للمؤسسات واملوظفني على
حد سواء ،حيث يمكن الوصول إىل اإلمكانات العاملية بسهولة أ كرب.
ٍ

ال يوجد جانب من جوانب  Virtual Enterpriseأ كرث
ً
مليئا بإمكانات أ كرب—من صنع القرار القائم
خطورة—أو
على الذكاء االصطناعي :ما هي القرارات اليت يجب أن
يتخذها اإلنسان ،وما الذي يمكن إرجاؤه لآلالت؟ هذا
املجال املتطور هو عنرص أسايس يف رشاكات اإلنسان
والتكنولوجيا.
إن التوسع يف القرارات القائمة على اآللة أمر حتمي .تعتمد الشبكات

والخدمات الديناميكية بشكل مزتايد على العمليات واألدوات اآللية.
لقد حدث انفجار هائل يف مصادر البيانات ،ولدت من الرقمنة

القصوى وإتاحة الفرصة لحل املشكالت املعقدة والبحث عن حلول
جديدة.

نظرًا لتطبيق الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل على مجموعة ضخمة
من املدخالت ،تصبح إمكانية التعرف على األنماط وتحسني مسار

العمل واضحة .يمكن لتحليل سلوك العمالء القائم على البيانات

إعادة تشكيل عرض الخدمة؛ كما يمكن ملراقبة األداء أن يربز مجاالت
التحسني.

يتوقع ما يقرب من  4من كل  5مدراء تنفيذيني شملهم االستبيان

( )78%أن تتخذ اآلالت الذكية قرارات معقدة أو بالغة األهمية بحلول
عام .2023

>?<

يدرك معظم املديرين التنفيذيني أن موظفيهم يلعبون دورًا ً
مهما

يف مساعدتهم على إدارة االضطراب االقتصادي ،ويعطون األولوية
لقدرات القوى العاملة ً
وفقا لذلك .يف الواقع ،تمثل سالمة وأمن
القوى العاملة األولوية التنفيذية العليا ،حيث يخطط  92%من

املديرين التنفيذيني الذين شملهم االستبيان إلعطاء األولوية لهذه

اإلمكانية بحلول عام  <?>.2022ويضفي ما يقرب من أربعة أخماس

املزيد من القيمة على تدريب القوى العاملة والتعليم (انظر شكل .)5.3

باستخدام البيانات واملعلومات كمواد خام لعملية صنع القرار اآليل

الجديدة ،فإن قيمة تلك البيانات تعتمد بشكل كبري على الشفافية
والثقة واألمان للمصادر (املؤسسات أو النظم البيئية الرشيكة أو

رؤى العمالء) .يجب أن يثق قادة األعمال يف البيانات والتكنولوجيا
للمساعدة يف دفع قواعد صناعة القرار لنماذج تشغيل األعمال.
تمزي  Virtual Enterpriseنفسها بربط املدخالت التكنولوجية

واملدخالت البرشية .توفر مسارات العمل الذكية -القوى العاملة—
الرقمية والبرشية ً
معا—مع الرؤية وشفافية البيانات للكشف عن

الرؤى يف الوقت الفعلي والتكيف ديناميكيًا مع كل من التعلم الذايت
واملعايرة الذاتية .يف الواقع ،تسمح نمذجة التفاعالت بني اإلنسان
واآللة ،عرب األتمتة التشغيلية ،لـ  Virtual Enterpriseبمحاكاة

وتحليل الكفاءات والنتائج املحسنة.

ومع ذلك ،يظل العامل البرشي له نفس األهمية املحورية .ويمكن

أن يتعرض لضغوط مزتايدة ،حيث تصبح األتمتة القصوى والرقمنة

ً
انقساما يف بيئات
والخوارزميات هي القاعدة ويصبح األشخاص أ كرث

العمل عن بعد .ستحتاج القيادة إىل تبين هذه التحديات والتصدي

لها بشكل استبايقُ .يعد الرتكزي على الجانب اإلنساين من الرشاكة

بني اإلنسان واآللة أمرًا رضور ًيا لكل من نتائج الجودة والثقة يف تلك
النتائج.

إبداع الشراكات الشاملة بين اإلنسان والتكنولوجيا
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شكل 5.3

يحول املديرون التنفيذيون تركزيهم نحو الكفاءات ذات
الصلة بالقوى العاملة
100%

السالمة واألمن
80%

قابلية توسع القوى العاملة

60%

تدريب وتعليم القوى العاملة

40%

20%

0%
2018

2022

2020

املديرون التنفيذيون الذين يعطون
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املصدر“ :إغالق الفجوة :ال يرى املديرون التنفيذيون واملوظفون ردود فعل أصحاب العمل تجاه ”.COVID-19
معهد ibm.co/closing-chasm .IBM Institute for Business Value

كيف يمكنك تمكني صنع القرار القائم على
اإلنسان واآللة؟

سؤال 1

كيف تحدد مؤسستك سلطة صنع

مقابل املواهب البرشية؟ كيف

رسعة اتخاذ القرارات القائمة على

القرار للربامج والذكاء االصطناعي
يمكنك تطوير عملية صنع القرار

بقيادة اآللة مع الحماية من التحزي
املحتمل يف البيانات والربامج؟

سؤال 2

كيف يمكنك تمكني املمارسات

العلمية ومصادر البيانات املوثوقة

واملؤمنة حىت تتمكن القوى العاملة

والرشاكات واألنظمة البيئية الخاصة
بك من االشرتاك يف االكتشاف
واالبتكار املستمر؟
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سؤال 3
واملديرين التنفيذيني لديك ملواكبة
كيف تقوم بإعداد القوى العاملة

األتمتة؟ وما هي إجراءات األمان

ضد األعطال اليت يتم التفكري فيها

وتجهزيها؟

Medtronic

من خالل تطبيق مبادئ  IBM Garageمثل التفكري التصميمي

تقديم حلول املوارد البرش ية

واألساليب املرنة واملشاركة يف اإلبداع مع أصحاب املصالح يف املوارد

ً
موظفا يف  150دولة ،تطور Medtronic
مع أ كرث من 90,000

مشرتكة لتحسني خدمة املوارد البرشية والدعم الذي يضع املوظفني

البرشية ،تمكنت املوارد البرشية لـ  Medtronicمن وضع رؤية

وتصنع األجهزة والعالجات لعالج ما يزيد عن  70حالة من أ كرث
ً
تعقيدا وتحد ًيا يف العامل .لدعم تحويل األعمال على
الحاالت الصحية

على القيمة.

التابعة لها نموذج  IBM Garageلتقديم الحلول املهمة على

إن طريقة التسليم القائمة على االبتكار هذه هي اآلن محرك

مستوى املؤسسة لـ  ،Medtronicطبقت مؤسسة املوارد البرشية
نطاق واسع.

تهدف املوارد البرشية إىل تعزيز طرق جديدة وتعاونية للعمل من

خالل التطور الرسيع للحلول املبتكرة .لقد حافظت على تناغم قابل
للتكرار يحدد باستمرار حاالت االستخدام الجديدة لتحسني تجربة

عمالء املوارد البرشية وتقديم نتائج أعمال إيجابية.

واملديرين يف صميم تحسينات العمليات واألدوات القائمة

التمكني الرقمي للموارد البرشية ونموذج تطوير الحلول املرنة القائمة
على القيمة يف املؤسسة .وقد أدى ذلك إىل وجود عمليات مبسطة
وتحسني تجربة العميل وتوفري كبري يف الوقت والكفاءة .وتمتلك

املوارد البرشية لـ  Medtronicاآلن خط أنابيب لالبتكار الستكشاف
األفكار واملساعدة يف تحقيق القيمة.
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رؤية أساسية رقم 3

تتطلب القيادة مشاركة متعاطفة
تظهر طرق عمل مختلطة جديدة وستتطلب أدوات وقواعد مشاركة جديدة
لألفراد والفرق واملؤسسات.

ً
مكانا خاليًا من الشعور .على
 Virtual Enterpriseليس
العكس من ذلك ،فإنه يجسد التعاطف باعتباره محركاً
رئيسيًا لالنفتاح واالكتشاف واإلبداع الذي يتيح خلق
القيمة والتأثري املجتمعي.
يجلب الوسط االفرتايض املؤسسة إىل منازل وأماكن عمل العمالء
واملوظفني والرشكاء .وقد تم مؤخرًا إعادة تحديد األدوار متعددة

األوجه للمكاتب والفرق واملواقع .سيتسارع هذا التطور فقط مع

تقدم التكنولوجيا وظهور نماذج جديدة من التفاعل من أجل التعاون

والعمل املعاد تصوره.

بالنسبة لبعض األفراد ،أصبحت الخطوط الفاصلة بني املزنل والعمل
ً
وضوحا عند تبنيهم ألساليب العمل الجديدة والتكيف معها.
أقل

بينما عزز العمل االفرتايض بعض أوجه التعاون ،مثل العمل املشرتك

يف املشاريع أو املعامالت ،قد يكون الرابط التنظيمي الذي يجمع بني
ً
معرضا للضعف.
التعاطف والشبكات
ً
ً
جديدا على القيادة إلعادة التفكري يف الثقافة
ضغطا
وكل هذا يضع
ً
التنظيمية .وفقا لتقارير دراسة معهد  IBVاألخرية ،ذكر 41%
من املديرين التنفيذيني أنهم يركزون على تطوير ثقافة متجذرة يف
التعاطف والقدرة على التكيف واالبتكار.

>?<

تضع القيادة املتعاطفة سالمة املوظفني وعافيتهم ً
أوال—وتستخدم

التكنولوجيا للقيام بذلك .على الرغم من القلق من أن التكنولوجيا

يمكن أن تحل محل بعض العمال ،تكمل املركبات ذاتية القيادة

والطائرات بدون طيار ،إىل جانب التكنولوجيا املعززة ،األنشطة البرشية

81

يف املنتجات الصناعية والتعدين والطاقة .ال تقلل هذه التكنولوجيا

من إنتاج الكربون فحسب ،بل تعمل على تحسني سالمة القوى

العاملة وعافيتها.

كما أتاحت ً Virtual Enterprise
فرصا لالستفادة من املهارات

واإلمكانيات من أي مكان عرب مسارات العمل الرقمية .يمتد هذا

الوصول املوسع عرب املؤسسة واملؤسسات الرشيكة واملجتمع األوسع—

مما يوفر الوصول إىل املواهب املتنوعة وعرقلة النماذج القديمة

يف إدارة املواهب .يتم إنشاء فرص عمل جديدة ،باالعتماد على

مجموعات املواهب العاملية وتقديم قدر أ كرب من التنوع والشمول.
يمكن لألتمتة املوسعة وإمكانية االتصال والشفافية ً
أيضا تعزيز التعبري

البرشي واملشاركة عرب القوى العاملة .من خالل االعرتاف الرصيح

بالصحة والعافية ومرونة نموذج العمل كأولويات عالية ،يمكن

للمؤسسات بناء اسرتاتيجية قوى عاملة جديدة “مفتوحة” .ستضع
املؤسسات اليت ترعى مجموعات املهارات املتنوعة ملوظفيها—الرقمية

واملعرفية واالجتماعية والعاطفية والقدرة على التكيف واملرونة—نفسها
يف وضع يمكنها من املزية التنافسية (انظر شكل .)5.4

شكل 5.4

األهمية املزتايدة للمهارات الشخصية

%54

%37

%37

%36

املعرفة املحددة بالصناعة
أو املهنة

القدرة على التكيف مع
طرق العمل الجديدة

الدافع الذايت

الذكاء التجاري

%36

31%

%27

اإلبداع لدفع االبتكار

التفكري النقدي لتطبيق
رؤى جديدة لحل
املشاكل

األخالق الشخصية
والزناهة

25%
املهارات الفنية لربمجة الحلول
اآللية ونرشها

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام  .2021سؤال :ما
هي أهم مهارات القوى العاملة يف عامل ما بعد الجائحة؟

كيف تقوم بتطوير قيادة متعاطفة؟

سؤال 1

نظرًا ألن الوسط االفرتايض يطمس

التميزي بني العمل واملزنل ،كيف يمكنك
تضخيم الفوائد اإليجابية عند معالجة
أي تداعيات سلبية؟

سؤال 3
التكنولوجيا الجديدة؟ وكيف
كيف تتعامل مع القلق إزاء

تستخدم التكنولوجيا الجديدة

لتحسني الخربة يف مكان العمل؟

سؤال 2

كيف تقوم برعاية املهارات الشخصية

للمديرين والقادة؟ ما مدى انفتاح

مؤسستك على كفاح القوى العاملة؟

إبداع الشراكات الشاملة بين اإلنسان والتكنولوجيا
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Orange France
مساعدة األشخاص على الرشا كة مع التكنولوجيا

كانت النتائج مذهلة .أعادت  Orange Franceتنظيم مسارات

طورت  ،Orange Franceوهي رشكة اتصاالت وطنية رائدة ،برنامج

اكتساب مهارات رقمية جديدة ومهمة .حققت نسبة  50%من

باستخدام استوديوهات املشاركة يف اإلبداع ،شكلت Orange

خالل  .Orange Campusوساعدت مجموعة متنوعة من العروض

بسالسة .يف هذه العملية ،تم تضييق  150دورًا ليصل إىل  30دورًا

مع زيادة قدرها  10نقاط يف صايف نقاط املروج .وحققت Orange

التدريب وعززت التنقل الوظيفي من خالل مساعدة املوظفني على

 Orange Campusالشامل لتعزيز الكفاءات الرقمية للموظفني.

القوى العاملة املشاركة يف التحول الرقمي مهارات رقمية جديدة من

 Franceرؤية لكيفية عمل املواهب البرشية والتكنولوجيا ً
معا

الرقمية الجديدة يف تحقيق زيادة بنسبة  150%يف مبيعات العمالء،

رئيسيًا ،وتم تحديد  80كفاءة رقمية للقوى العاملة يف املستقبل.

 Franceزيادة بنسبة  30%يف استخدام الخدمة الذاتية لقنواتها

الرقمية بمساعدة رقمية بالكامل.

83
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دليل الترصف

تعميق الرشاكات الشاملة بني اإلنسان
والتكنولوجيا الكتساب مزية تنافسية

تحتضن  Virtual Enterpriseالتكنولوجيا واإلنسانية ،وتستفيد من
ً
وبدال من وضع األشخاص واآلالت على
كل منهما لزيادة تأثري كليهما.

ً
ً
ً
ومتسقا واستثمارًا لدمجهما
متعمدا
جهدا
طريف نقيض ،فإنها تضع
يف وحدة متماسكة وتعاونية وتنافسية.

قدمت الجائحة نماذج عمل جديدة يف غضون أسابيع ،مع ظهور

ضغوط بنفس الرسعة .ومع استمرار إزالة الفروق بني العمل واملزنل،
تزتايد التداعيات اإليجابية والسلبية على حد سواء .تتطلب طرق

العمل املختلطة الجديدة أدوات وقواعد مشاركة جديدة للمؤسسات

وموظفيها وفرقها .يمكن أن تتخلف املؤسسات غري الراغبة يف التكيف

عن الركب.

تتيح الرشاكات بني اإلنسان والتكنولوجيا إنشاء سلسلة العمليات

الذهبية ملسارات العمل الذكية .يرسع االنفتاح داخل املؤسسة وعرب
النظم البيئية شمولية القوى العاملة ويوسع الوصول إىل املواهب
وزيادة الفرص.

يمكن أن تكون التكنولوجيا مصدرًا للضغط ولكنها ً
أيضا مصدر

للحلول والفرص واالكتشافات .فقط من خالل تحقيق التوازن األمثل
للتفاعل بني اإلنسان واآللة ،يمكن ملؤسسات املستقبل أن تحقق
كامل إمكاناتها—ملوظفيها وأصحاب املصالح واملجتمع األوسع.

فيما يلي مخطط من  5خطوات الكتساب مزية تنافسية من خالل
تعميق الرشاكات بني اإلنسان والتكنولوجيا:

إعادة اخرتاع ديناميكيات القوى العاملة
—استكشاف طرق جديدة للعمل لتمكني املرونة.
ً
ضغوطا بسبب
—دعم املواهب وإرشاكها نظرًا ألنها تواجه
االضطراب بني العمل واملزنل.

—توفري التعلم املستمر وبناء املهارات ،خاصة فيما يتعلق
باستخدام التكنولوجيا.

تطبيق أدوات املعلومات االستخباراتية
—تطوير مسارات العمل الذكية باستخدام الذكاء االصطناعي
واألتمتة إلتاحة الفرصة للموظفني للرتكزي على عمل ذي
قيمة أعلى.

—نرش بيئة سحابية مختلطة وأنظمة اتصال أخرى لتمكني
املشاركة املفتوحة والشفافية داخليًا وعرب النظم البيئية.

—اضغط على البيانات للحصول على رؤى مستمرة حول
العمليات والعالقة بني اإلنسان واآللة.

دعم القوى العاملة لديك
—تحسني استمرارية األعمال والنتائج باستخدام مجموعات
ُ
ونهج عمالية مرنة.
—تعزيز التحول العقلي للتأ كيد على التعاون واملشاركة يف
اإلبداع على مستوى املؤسسة والنظام البييئ.

—االستفادة من التجارب والرؤى يف الوقت الفعلي.

تنسيق اتخاذ القرارات الرقمية
—استثمار األدوار واملهارات اليت تتوافق مع التكنولوجيا األسية
الناشئة.

—توضيح أين تعمل الخوارزميات بشكل مستقل وأين يقوم
البرش باالتصال.

—اختبار قدرات جديدة لدمج خربة اإلنسان واآللة.

تعز يز مشاركة املوظفني وثقافة الشمول
—اعتماد دعائم واضحة للتنوع واإلنصاف وممارسات
األعمال الشاملة.

—معرفة وتحديد أولوية اتساع نطاق اآلراء يف املؤسسة.
—القيادة بتعاطف ورحمة وشفافية.
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مخطط Virtual Enterprise
الفصل 6

حتمية الشبكات والبيئة
السحابية املختلطة
املفتوحة واملؤمنة

تستفيد  Virtual Enterpriseبالكامل من املرونة والسالسة اليت تعد
بها البيئة السحابية املختلطة والتواصل مع رشكاء األعمال والوصول
إىل التكنولوجيا املفتوحة الرائدة .إن  Virtual Enterpriseمدعومة
بشبكات قوية وبنية أساسية تكنولوجية مؤمنة ،مع أعباء العمل
املناسبة داخل البنية الشاملة الصحيحة واملتوافقة مع املكونات مع
العامل حولها.

فارون بيالين
الرشيك اإلداري العاملي،

قسم خدمات تحويل البيئة السحابية املختلطة

هيالري هنرت
مدير عام ،قسم الحلول وبيئات تشغيل صناعة البيئة السحابية،
 CTOيف  IBM Cloudوزميل IBM

شاي جويش
رشيك إداري،

قسم خدمات البيئة السحابية املختلطة العاملية

أوشا رس يكانث
نائب رئيس مركز

االبتكار يف مجال العمالء ،الهند

حتمية الشبكات والبيئة السحابية المختلطة المفتوحة والمؤمنة
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وصولالشبكات والبيئة
كيف تدفع
Virtual Enterprise

السحابية املختلطة املفتوحة
واملؤمنة التمزي االفرتايض

يف ُ ،Virtual Enterpriseتعد قدرة الشبكة على ربط الجهات

الفاعلة ً
معا بطريقة سلسة ومؤمنة ويف الوقت الفعلي أمرًا بالغ

األهمية .تعتمد  Virtual Enterpriseعلى بيئات تشغيل جديدة

لصناعة السوق مضمنة يف عالقات النظام البييئ الجديدة ،باإلضافة
إىل مسارات العمل الذكية القوية اليت تتم إعادة اخرتاعها من خالل
العلم واالبتكار القائم على البيانات وجلب تأثري مستدام واسع
ً
ممكنا دون تطبيق
النطاق .ومع ذلك ،لن يكون أي من هذا

مناسب للغرض وبنية أساسية لدعمه.

ما هي البيئة السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة؟
إن البيئة السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة هي بنية تكنولوجية

تمتد عرب البيئات املحلية واملركزية والخاصة والعامة .ويشجع العنرص

“املفتوح” املشاركة وإمكانية التفاعل .يحمي العنرص “املؤمن” سالمة

البيانات واملعلومات وتوافرها ،حيث يتم دمجها وترجمتها بسالسة.
توفر البيئة السحابية املختلطة املرونة ،حيث تليب الحاجة إىل إبقاء

بعض أعباء العمل محلية أو يف بيئة سحابية خاصة مع االستفادة
ً
أيضا من رسعة البيئة السحابية العامة وقدرتها املتاحة يف أي مكان.

يتم تمكني  Virtual Enterpriseبشكل كبري من خالل الهندسة

ً
ً
توفر بنية البيئة السحابية املختلطة ً
قائما على املعايري
متسقا
نهجا

املختلطة .وقد أدى الوباء األخري إىل تسارع طبيعي يف استخدام

أعباء العمل والزتامن واإلدارة عرب بيئات متعددة.

املعمارية الحديثة واملفتوحة واملؤمنة اليت تقدمها البيئة السحابية

البىن السحابية لتوفري املرونة والتكيف املطلوبني لترسيع التكنولوجيا

“السحب” وحدها ال تكفي لدعم مشاريع املستقبل.
الرقمية .ولكن
ُ

للسحب املناسبة ألحمال العمل املناسبة فقط يف البنية
يمكن ُ
ّ
الشاملة الصحيحة أن تمكن االنفتاح واألمان.

ولحلول املصادر املفتوحة أثر مضاعف على التعاون وبناء القدرات

للتطوير واألمان والعمليات بكافة أجزائها .كما تسمح بقابلية نقل

ومع امتداد  Virtual Enterpriseخالل املؤسسة وإىل الخارج وحىت

الرشكاء والنظم البيئية ،يصبح التكامل السلس والرتجمة أمرًا حتميًا.
تدعم البيئة السحابية املختلطة هذه العملية .الشبكات املُعرّفة
بالربامج هي الحلول التكيفية اليت توفر االتصال واملرونة للجيل

القادم ،إىل جانب تكنولوجيا البيئة السحابية املختلطة .يعيد هذا

املشرتكة اليت يمكن أن تطلق قيمة جديدة مشرتكة بني الوظائف

إعادة تحديد دور رشكة االتصاالت ويفتح املجال أمام الجهات الفاعلة

مستودعات تحد من وصول مسارات العمل الذكية ،ومل يخلق ظهور

هذه السالسل الجديدة لقيمة الشبكة .وقد أصبح انفتاح البىن

وعرب القطاعات الصناعية .داخل املؤسسة ،تخلق جزر التطبيقات

حلول متعددة قائمة على السحابة سوى مستويات جديدة من

التفكك املحتمل .إن تحطيم تلك املستودعات يطلق العنان لحلول

جديدة يمكن أن تعتمد على تطوير وابتكار الجماهري .يف بيئة سحابية

مختلطة مفتوحة ومؤمنة ،تصل مساهمات مختلفة بتوافق متأصل.
وهذا أمر أسايس لتكيف .Virtual Enterprise
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الجديدة ورشكاء النظام البييئ الذين يسعون إىل توفري مكونات يف
التكنولوجية األساسية أ كرث أهمية.

شكل 6.1

الشبكات والبيئة السحابية املختلطة املفتوحة
واملؤمنة هي األساس لـ Virtual Enterprise
النظم البيئية

الذكاء االصطناعي

السوق

إنرتنت األشياء

النتائج

مسارات عمل ذكية موسعة

سلسلة العمليات الذهبية
األتمتة

سلسلة الكتل

بنية البيانات
فتح بنية حاوية

الشبكات والبيئة السحابية املتعددة املختلطة

تتيح البنية مفتوحة املصدر وطائرات التحكم املصاحبة لها املزيد من

األساسية السحابية الداخلية والخاصة والعامة اليت ستدعم البيانات

ويستفيد العديد من النظم البيئية املتطورة ذات بيئات التشغيل

التكلفة االقتصادية الذي يمكن عرضه بما يتماىش مع سياق األعمال

القيمة عندما تعزز اتصال الرشيك والنظام البييئ خارج املؤسسة.

املتعددة الجديدة من توافق املكونات الذي نشأ عن واجهات برمجة
التطبيقات املفتوحة والخدمات الدقيقة اليت يمكن تقاسمها ،ومن

تنقل البيانات عرب الرشكاء .كما أن املصدر املفتوح له تأثري كبري يف

لوصول إىل املهارات املطلوبة لبناء وصيانة هذه األنظمة الجديدة.
ويصبح  CIOو CTOأعضاء أ كرث أهمية يف  C-suiteألن الدعوات

االسرتاتيجية اليت تتم بشأن بنية التكنولوجيا تصبح مؤرشات على

املزية التنافسية .إن الحاجة إىل اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق

بأنظمة املشاريع من الجيل التايل أمر أسايس ،وكذلك خيارات البىن

واالحتياجات األمنية .وكل هذا يجب أن ُيدرج ضمن مظروف
التجارية.

ُيعد تحديث التطبيقات يف خدمة  Virtual Enterpriseمهمة
معقدة ،وهناك خطر حقيقي ً
جدا من التعقيد القديم الذي يتم

استبداله بالتعقيد الرقمي والسحايب .يمكن أن تساعد النهج املرنة و

 DevSecOpsواألتمتة ،ولكنها تحتاج إىل حواجز ومسارات يتم تنظيمها
عليها .وسيكون توافر البيانات وجودتها وأمنها وقابليتها للتوسع أمرًا

ً
حاسما بالنسبة الزدهار  ،Virtual Enterpriseمع ما يرتتب على ذلك
من آثار كبرية على بنية التكنولوجيا األساسية (انظر شكل .)6.1
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ُيعد التأمني بالفعل أحد أهم العوامل الذي ُيبىن عليه تطور أ كرث
ً
تمكينا للتكنولوجيا .ونظرًا ألن النظام
األعمال ونماذج األعمال

البييئ للمؤسسات يمتد إىل رشكاء أو بيئات تشغيل أخرى ،فإن

الحاجة إىل محاذاة التأمني على طول مسار العمل الذيك كله تزيد

فقط.

البيانات واملعلومات هي املادة الخام ملسارات العمل الجديدة،

ولكن قيمة تلك البيانات تعتمد بشكل كبري على شفافية هذه
املصادر وموثوقيتها وتأمينها .ومن سخرية العامل االفرتايض أن

جاذبية البيانات قد تكون مهمة أ كرث من أي وقت مىض .تتمتع
التكنولوجيا الجديدة مثل سلسلة الكتل بالقدرة على لعب دور

مختلف بشكل أسايس ومعزز يف ترسيع هذه النماذج الجديدة،

ألنها توفر اليقني من الهوية واملصدر والنشاط على طول مسار
العمل.

ويمكن تحقيق تقدم يف جميع هذه الفرص من خالل اعتماد
الشبكات والبيئة السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة.

االستفادة من التكنولوجيا
السحابية لترسيع التقدم
ستحتاج املؤسسات اليت تختار التطور لتصبح Virtual Enterprises
إىل تطوير قدرات سحابية عميقة .من النظم البيئية إىل مسارات

العمل الذكية ،تعتمد املكونات األساسية لـ  Virtual Enterpriseعلى
تكنولوجيا البيئة السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة.

ال ُتعد السحابة إحدى البىن األساسية البسيطة .على عكس الطرق

والسكك الحديدية واملطارات ،ال ينبغي اعتبار السحابة كنفقات
رأسمالية ملرة واحدة وغرض واحد .ال يكفي االقرتاب من “تبين

السحابة” كحدث يقوم بتبديل أجزاء من نظام قديم (مركز البيانات

وإدارة تكنولوجيا املعلومات التقليدية) بنظام جديد للتوصيل
والتشغيل.

ولعل املسعى األكرب اليوم هو أن تصبح أفضل جذر ًيا يف تصميم

الربامج وتطويرها وتشغيلها .ورسعان ما تحولت الرشكات الرائدة عرب

الصناعات إىل رشكات تطبق برامج النظام البييئ من الداخل ،يف حني

ظلت البنوك أو رشكات الرعاية الصحية أو الرشكات الصناعية من

الخارج .يدرك القادة أن السحابة والتطبيقات والبيانات والشبكات
عنارص أساسية ملؤسسة تعتمد على الربامج.

ال توجد طريقة لبناء مسار عمل ذيك يعرب الحدود التنظيمية

باستخدام سحابة خاصة أو سحابة عامة فقط؛ توفر السحابة

املختلطة فقط التكامل والزتامن املطلوبني .بمجرد النظر إىل تبين
السحابة على أنه خطر مزتايد ،يجلب تبين السحابة ً
فرصا جديدة
لخلق بيئة رقمية أ كرث ً
ً
وانفتاحا على نطاق واسع .يكمل األمن
أمانا

اإللكرتوين والقدرات الرقمية املستندة إىل السحابة بعضهما البعض
لدعم األداء املستدام وثقة املستخدم وتقليل التعرض لالضطراب.
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تدعم السحابة املختلطة مستويات االنفتاح والتعاون اليت تتجاوز بكثري
ً
ممكنا يف املايض .إىل جانب التحول الرقمي والتجاري ،يمكن
ما كان

االستثمارات السحابية املختلطة قيمة أعمال أ كرب بمرتني ونصف من

ما يمزي قادة السحابة

التحويل :يمكن تضخيم تأثري اإليرادات لالستثمارات السحابية حىت

أن يولد ذلك فوائد اسرتاتيجية ومالية غري مسبوقة للمؤسسة.

كيف تبدو قيادة البيئة السحابية؟ تمتلك املؤسسات الرائدة رؤية

واسعة ومشرتكة للدور الذي تلعبه البيئة السحابية يف Virtual

 .Enterpriseوهم يدركون أن بنية البيئة السحابية املختلطة أمر بالغ

األهمية ملسار العمل الذيك .كما أنهم يدركون أن التطبيقات والبيانات
قد تكون قيد التشغيل من خالل أي عدد من السحب الخاصة أو

العامة وحىت عرب مركز بيانات تقليدي محلي.

التكامل :إن دمج بيئات سحابية متعددة يغذي األداء ،حيث تولد

نهج البيئة السحابية املنفردة.

 13مرة عندما يتم تنسيقها كإعادة اخرتاع شاملة للمؤسسة .وكلما
اقرتنت البيئات السحابية املختلطة واملتعددة بإحكام مع تحول

املؤسسة ،زاد تأثري اإليرادات لجميع االستثمارات التكنولوجية يف
األعمال التجارية.

االلزتام :من املتوقع أن يتم توليد  92%من إمكانات اإليرادات من

البيئة السحابية من خالل تفاعلها مع قدرات التحول األخرى.

حلل  IBVسمات قادة التكنولوجيا من خالل سلسلة واسعة من
الدراسات وعرب الصناعات والوظائف .وعلى نحو مزتايد ،تعطي

هذه املؤسسات األولوية للحاجة إىل الدوران بسالسة بني العاملني

االفرتايض والتناظري .وهي تعمل خارج الحدود التنظيمية التقليدية،
وتتطلع إىل االستفادة من اإلمكانيات اليت تتيحها التكنولوجيا

الجديدة من خالل زيادة املشاركة مع بيئات تشغيل األعمال ورشاكات

النظم البيئية .وهي تعطي األولوية لالسرتاتيجيات املفتوحة.
وجدنا أن القيادة الناجحة تعتمد على  4أولويات:

>?<

التبين :كان لدى املتبنني للتكنولوجيا يف املتوسط زيادة يف نمو اإليرادات

يف  Virtual Enterpriseالناشئة ،فإن إضفاء الطابع الديمقراطي
على البيانات والزيادة الكبرية يف الذكاء والفهم الثاقب اللذين

حققتهما التكنولوجيا والبنية املختلطة املفتوحة يبرشان بإعادة تعريف

اقتصاديات األعمال التجارية .تجسد  Virtual Enterpriseالسمات

الرضورية لقيادة السحابة ،وبناء أساس حول  3مفاهيم رئيسية:
– االنفتاح
– التحديث املستمر
– الثقافة واإلنتاجية

قدرها  6نقاط مئوية على أقرانهم يف  12صناعة خالل الجائحة.

حتمية الشبكات والبيئة السحابية المختلطة المفتوحة والمؤمنة
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رؤية أساسية رقم 1

االنفتاح يتيح الفرص
يجب تمكني انفتاح  Virtual Enterpriseمن
خالل بنيات تكنولوجية Hybrid Multicloud
املفتوحة واملؤمنة.

تأسست  Virtual Enterpriseعلى االنفتاح .ويتطلب
االنفتاح بنيات تكنولوجية سحابية مختلطة ومفتوحة
ومؤمنة .كما يتضمن املشاركة – مشاركة التطبيقات
والبيانات مع تقليل االحتكاك وتكاليف املعامالت واملخاطر.
ً
صحيحا سواء كانت التطبيقات والبيانات تستند
و ُيعد هذا
إىل نظام تشغيل رئييس أو ضمن بيئة سحابية عامة أو
خاصة.
تعمل  Virtual Enterpriseعلى  3مستويات :داخل املؤسسة ،ربط
ً
تعاونا ومرونة؛ خارجها،
األقسام والوظائف يف مسارات عمل أ كرث

مع الرشكاء الذين يصبحون أ كرث أهمية من أي وقت مىض لتحقيق

الغرض األسايس من األعمال التجارية؛ و يف الخارج ،مع النظام البييئ

األوسع الذي يسمح القتصاديات بيئات التشغيل الحقيقية بالعمل

واملؤسسة لالستفادة من أولئك الذين يرغبون أو يضطرون إىل
التواصل مع نيتها.

ُتعد إمكانية االتصال هي جوهر هذه املصفوفة التشغيلية .يف الواقع،
تشري  53%من املؤسسات إىل “الشفافية والوضوح” عرب مسارات

العمل كواحدة من أهم مزاياها التنافسية يف السنوات الـ  3املقبلة،
ً
وفقا ألبحاث معهد  <?>.IBVنماذج التشغيل الرسيعة واملفتوحة

تمكّن شبكات الفرق من خالل ثقافة املسؤولية واملواءمة مع األهداف
االسرتاتيجية والخربة املتطورة باستمرار.

ومع ذلك ،قد يستخدم املشاركون يف مسار العمل الذيك – مثل

املوجودين يف نظام بييئ – العديد من األنظمة والتطبيقات والبيانات.

يقول  2من أصل  3من املديرين التنفيذيني أنه على مدى السنوات

الـ  3املقبلة ،ستشمل عمليات مؤسساتهم املبتكرة تكوينات فريدة من

البيانات وبيئات الحوسبة ،بما يف ذلك مراكز البيانات املحلية ،ونظام

التشغيل الرئييس ،والسحابة الخاصة ،والسحابة العامة ،والحوسبة
املتقدمة.

>?<

ولعل الحل لهذه املعضلة املتعددة هو سحابة مختلطة مؤمنة

ومفتوحة ،واليت تسمح لهذه الخدمات بالترصف كما لو كانت يف

بيئة موحدة ،مع تعزيز الحماية األمنية الشاملة .يف دراسة حديثة

ملعهد  ،IBVأفاد  82%من املشاركني أنهم يرغبون يف اعتماد نهج أ كرث

ً
انفتاحا يف أنظمتهم وعملياتهم .خالل الجائحة ،برزت البيئة السحابية

املختلطة كنوع مهيمن من عمليات تسليم البيئة السحابية ،ويرجع

ذلك جزئيًا إىل أن القدرات السحابية املتقدمة حاسمة لنجاح التحول

الرقمي (انظر شكل .)6.2

>?<

إن مسارات العمل الذكية هي مجموعة مركبة من الخدمات .يجب
أن تسمح البنية األساسية السحابية لهذه الخدمات بالتفاعل

ومشاركة البيانات .يتم ترحيل نماذج تشغيل التكامل الرأيس إىل

نماذج تشغيل إمكانية االتصال الرأيس .يجب أن تشمل اسرتاتيجية
البيئة السحابية املختلطة بيئة الحوسبة االفرتاضية ،مع مواءمة

أعباء العمل والواجهات مع بيئة التشغيل املناسبة :البيئة السحابية
التقليدية أو الخاصة أو العامة.
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شكل 6.2

تسعى املؤسسات ،بجانب تحولها رقميًا ،إىل إمكانية
االتصال لدمج البيانات

82%
يرغبون يف تبين نهج أ كرث
ً
انفتاحا على إمكانية اتصال
النظام وعملياته

82%

69%

يقولون أن مؤسستهم تحتاج
إىل دمج التطبيقات املستندة
إىل نظام التشغيل الرئييس
مع التطبيقات املهمة األخرى

يرغبون يف االستفادة من بنية
البيئة السحابية املختلطة
لجعل أنظمتها القديمة أ كرث
ً
تكامال وفعالية

املصدر“ :تحديث التطبيق على نظام التشغيل الرئييس :توسيع قيمة تحويل السحابة”.
معهد .https://ibm.co/application-modernization-mainframe .IBM Institute for Business Value
تماما” و“موافق جزئيًا” ً
ً
معا).
سؤال :إىل أي مدى توافق على البيانات التالية؟ (تمثل النسب املئوية الردود “موافق

ما مدى استعدادك لتبين االنفتاح؟

سؤال 1

كيف يمكنك توسيع انفتاح األنظمة

الخاصة بك لتمكني تحسني إمكانية
االتصال وتكوين القيمة؟

سؤال 2

كيف يمكن للبنية األساسية

سؤال 3

كيف يمكن لالستثمار يف تكنولوجيا

البيئة السحابية املختلطة أن يؤثر يف

التكاليف التنظيمية والقدرة على
التكيف واإلمكانات التحويلية؟

التكنولوجية الحالية الخاصة بك أن
تحد من الفرص وتكشف املخاطر

داخل املؤسسة ،ومع الرشكاء ،ويف
النظم البيئية األوسع؟
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Airtel
البيئة السحابية املختلطة ،والذكاء االصطناعي ،وخدمات
االتصاالت الجديدة
يف مواجهة النمو الرسيع يف استهالك البيانات يف الهند بمعدل نمو

سنوي مركب ( )CAGRيزيد عن  70%بحلول عام  ،2022تتحول

رشكة  - Airtelأحد أ كرب رشكات االتصاالت املتكاملة يف البالد  -إىل

بنية سحابية مختلطة حديثة .بفضل بيئة التشغيل هذه ،تخطط

رشكة  Airtelلتقديم شبكات أ كرث استجابة تستفيد من األتمتة

والذكاء االصطناعي لتلبية احتياجات العمالء املزتايدة ونرش خدمات
جديدة يف املوقع الصحيح وطبقة الشبكة.

ومن املتوقع أن تساعد بيئة التشغيل السحابية املختلطة املفتوحة من
 Airtelعلى تمكني تدفقات إيرادات جديدة من خالل إنشاء خدمات
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خارجية ،بما يف ذلك األلعاب وإنتاج الوسائط عن ُبعد والخدمات
املؤسسية .تهدف  Airtelإىل تحسني وقت الوصول إىل السوق

للخدمات وخفض نفقات التشغيل ورأس املال .كما يمكن لسحابة

شبكة االتصال أن تتيح لرشكاء النظام البييئ ،بما يف ذلك مطوري

تطبيقات  B2Bو ،B2Cإنشاء خدمات ذات قيمة مضافة ،بما يف ذلك
العروض الجديدة املمزية.

باإلضافة إىل ذلك ،فإن سحابة شبكة االتصال مضمنة يف الذكاء

االصطناعي ،ومصممة لتسهيل األتمتة يف إعداد وتحسني قدرات
الرصد والتنبؤ ملختلف الخدمات من مزودي معدات الشبكة.

رؤية أساسية رقم 2

يجب تبين مفهوم التحديث الدائم
ً
ً
هائال
تحديثا
تتطلب النظم البيئية الجديدة ومسارات العمل الذكية املمتدة
ً
وتجديدا للتكنولوجيا لالستفادة من الوصول إىل البيانات واملرونة
للتطبيقات
والتكلفة اإلجمالية للملكية.

تعمل  Virtual Enterpriseعلى التحسني والتحديث
ً
دائما من األفكار عرب مسار العمل
باستمرار؛ إنها تستفيد
الذيك Virtual Enterprise .غري مستقرة على اإلطالق.
البيئة السحابية املختلطة هي العامل املؤثر يف هذه العملية ،مما يتيح
ً
ً
شامال ومستمرًا .يقول  4من أصل  5من املديرين التنفيذيني
تحوال
أن املؤسسات بحاجة إىل تحول رسيع الوترية ملواكبة املنافسة ،بما يف
انفتاحاً ،
ً
وفقا للبحث األخري
ذلك تحديث التطبيقات وتبين نهج أ كرث

الذي أجراه معهد  <?>.IBVويخطط ما يقرب من  70%من املديرين
التنفيذيني لالستفادة من البيئة السحابية املختلطة لتحسني تكامل

وفعالية األنظمة القديمة الحالية.

وتحفز اسرتاتيجيات التحول الرقمي تحديث النظم األساسية ،واألهم
من ذلك ،التطبيقات املوجودة فيها .تسهل البيئة السحابية املختلطة
مواءمة أعباء العمل والواجهات مع بيئتها األكرث مالءمة من املنظور

التقين واالسرتاتيجي والتنظيمي .يساعد كل هذا على تمكني التحديث
ً
استجابة لحلقات التعليقات املتكاملة
املستمر وتطور مسار العمل
(انظر شكل .)6.3

ً
أشكاال متعددة .وقد استفادت العديد
ويمكن أن يتخذ هذا التحديث

من الرشكات من بيئات التشغيل السحابية لتطوير تطبيقات “الخدمات

السحابية املحلية” ،على سبيل املثال .تم بناء تطبيق الخدمات السحابية

ً
قديما .باستخدام تطبيق الخدمات السحابية املحلية ،يتم
الوقت يصبح
إنشاء كل مجموعة من الوظائف كخدمة صغرية مستقلة باستخدام
الحاويات ،واليت أصبحت املعيار لبنية الخدمات الصغرية.

إن ظهور نهج برج التحكم لتنسيق األجزاء املتحركة من بنية املؤسسة هو
تحديث مهم آخر قائم على البيئة السحابية ،ويمكننا أن نتخيل امتداد
هذا التفكري ليشمل البيئات املتطورة للنظام البييئ ،مدعومة بمعايري

مفتوحة .يخربنا العديد من املديرين التنفيذيني أن مسار العمل الذيك
يتطلب بيئة مختلطة  -يف الواقع ،ال يوافق على هذا التأ كيد سوى
 13%من املشاركني يف االستبيان األخري الذي أجراه معهد .IBV

>?<

يمكن أن تلعب حلول تخطيط موارد املؤسسات املستندة إىل السحابة

( )ERPدورًا ً
مهما يف البنية العامة  -وهي دعامة أساسية ملسار العمل

الذيك .من خالل التكامل الدقيق لحلول تخطيط موارد املؤسسات

املستندة إىل السحابة والبيانات املتمايزة وبيئات تشغيل التطبيقات

املفتوحة ،تعمل مسارات العمل الذكية املوسعة ً
معا عرب بيئات متعددة،

مما يوفر ركزية أساسية لـ .Virtual Enterprise

وأخريًا ،تمكن النماذج السحابية املختلطة  Virtual Enterpriseمن
البقاء على أحدث مستوى من الحماية األمنية .تتيح شبكة البيئة

السحابية املختلطة املفتوحة واملؤمنة للمؤسسات االستفادة من حلول
أفضل وأ كرث حداثة ،متوفرة على الفور ويتم تحديثها باستمرار.

ً
تماما عن التطبيق األحادي  -وهو تطبيق تم
املحلية بشكل مختلف

تصميمه يف األصل لتلبية املتطلبات الوظيفية لنشاط تجاري ولكن بمرور

حتمية الشبكات والبيئة السحابية المختلطة المفتوحة والمؤمنة
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شكل 6.3

أفضل مسارات العمل املحسنة بواسطة الحوسبة السحابية

1

2

3

4

5

التصنيع الذيك

إدارة االضطراب التنبؤية

الخدمات املالية املتكاملة

خدمة العمالء املخصصة

إدارة مخاطر املؤسسة

6

7

8

9

10

تحويل تكنولوجيا املعلومات

التسويق وإدارة العالمة
التجارية

تدريب القوى العاملة
املخصص

إدارة األداء

تخطيط املشاركة املستمر

املصدر :بيانات مل ُتنرش من قبل من استبيان  Virtual Enterpriseالذي أجراه معهد  IBM Institute for Business Valueلعام .2021

هل لديك إمكانية التحديث املستمر؟

سؤال 1

هل أنشأت عملية مستمرة ودائمة

لتحديث التطبيقات واألنظمة الخاصة

بك؟

سؤال 2

كيف يمكنك تحديد التطبيقات اليت

سيتم تحديثها ،وكيف يمكنك تطبيق
التحسينات ،وكيف يمكنك تحديد

الوجهة املناسبة لوظيفة جديدة؟

95
94

سؤال 3
املستقبل ،حىت عندما تدمج املزيد من
كيف تضمن تأمني مسار العمل يف

الرشكاء والشبكات والنظم البيئية؟

Lumen Technologies
جلب البيئة السحابية املختلطة إىل حافة شبكة االتصال

فكان رد  Lumenبتنفيذ شبكات الحوسبة املتطورة .ولكن لتمكني

تتطلع رشكة  ،Lumenوهي رشكة متعددة الجنسيات تقدم خدمات

سحابية مختلطة قوية .عرب مسار غين باألمان ،توفر  Lumenاآلن

التكنولوجيا بشكل أ كرث فعالية ،احتاجت  Lumenإىل تضمني قدرات

التكنولوجيا ومقرها الواليات املتحدة ،إىل تقديم حلول أرسع يف الوقت

للعمالء إمكانية الوصول إىل وحدة تحكم سحابية مركزية ،يمكنهم

خدمات  Lumenللتطبيقات اليت تستهلك الكثري من الوقت يف

العاملية  -مع تعدد االستخدامات اليت يحتاجون إليها.

الفعلي للعمالء .يحتاج العمالء من املؤسسات الذين استخدموا

الحوسبة ،مثل التداول املايل والفحص البرصي  -اليت غالبًا ما تنرش
نماذج تحليلية تعمل بالذكاء االصطناعي  -إىل نتائج فورية .إذا

أرسلت  Lumenمعلومات إىل مركز بيانات أو بيئة سحابية خارجية

للمعالجة والحسابات ،فسيكون التأخري غري مقبول.

من خاللها تطوير التطبيقات املمزية وتوزيعها وإدارتها عرب املؤسسة

ومع دمج القمر الصناعي على  IBM Cloudيف شبكة ،Lumen

يمكن لعمالء  Lumenدفع االبتكار برسعة أ كرب نحو التمزي  -مما

يدفعهم إىل األمام لالستفادة من القدرات الناشئة والفرص األسية.

المفتوحةواملؤمنة
املختلطة املفتوحة
السحابية
والبيئة
الشبكات
حتمية
والمؤمنة
المختلطة
السحابية
والبيئة
الشبكات
حتمية
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الثقافة واإلنتاجية مرتبطان
إن الخيارات البنيوية والحلول املفتوحة واملؤمنة مع مجموعات املهارات القابلة
لالستبدال أمور أساسية لنجاح .Virtual Enterprise

الثقافة هي الرابط التنظيمي الذي يجمع بني الجهات
الفاعلة الداخلية والخارجية ،ويحفز االبتكار واملشاركة
وخلق القيمة .وهي عنرص حاسم يف Virtual
 Enterpriseالذي يربط بني األشخاص والتكنولوجيا
والقدرات التنظيمية يف السعي لتحقيق نتائج تحويلية
وأداء أفضل لألعمال.
باستخدام البيئة السحابية املختلطة كأساس تكنولوجي مفتوح لدمج
العمليات ومشاركة البيانات بشكل أ كرث ً
أمانا وتحسني الثقة بني

املشاركني يف النظام البييئ ،يمكن للمؤسسات التعاون واملشاركة يف
اإلنشاء واالبتكار لزيادة تسليم القيمة (انظر شكل .)6.4

تكافح املؤسسات صعوبات إعادة ابتكار املهارات اليت تواجهها مع

القوى العاملة يف مجال تكنولوجيا املعلومات املتوارثة أثناء رشوعها يف
رحالت التحول الخاصة بها .وكلما كانت الحلول والبنيات األساسية
ً
انفتاحا  -وكلما امتدت عرب عوامل الكمبيوتر الرئيسية والسحابة
أ كرث

الخاصة والسحابة العامة  -كانت الفرق اليت تضطلع بأعمال التطوير
والصيانة أ كرث قابلية لالستبدال وإعادة االستخدام.

ً
ووفقا ألبحاث معهد  IBVاألخرية ،ذكرت  81%من املؤسسات أن

الثقافة تساهم بشكل إيجايب يف التحول الرقمي .باإلضافة إىل ذلك،

يخربنا  3من أصل  4من املجيبني أن تقريب النظم البيئية من بعضها
البعض هو املحرك الرئييس إلنشاء بيئة سحابية مختلطة.

>?<
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ومع إعادة تعريف التكنولوجيا للمهام وتعزيز العمل ،يحتاج املوظفون
ً
حتما إىل إعادة مهاراتهم وإعادة تدريبهم ودعمهم أثناء تكيفهم مع

طرق العمل الجديدة .يمكن للمؤسسة املفتوحة القائمة على البيئة

السحابية تسخري إمكانات املهارات لكل من موظفيها والنظام البييئ

األوسع للرشكاء .يدرك متبنو البيئة السحابية املتقدمة الذين يتفوقون

يف قدرتهم على تطوير املواهب واملهارات كمؤسسة تعليمية معدل

نمو بنسبة  9%أعلى من نمو اإليرادات من غريهم من متبين البيئة
السحابية املتقدمةً ،
>?<
وفقا ألبحاث معهد .IBV
تسعى املؤسسات يف جميع الصناعات أن تتنقل بسالسة بني العاملني

االفرتايض والتناظري .ومن أجل إطالق مصادر جديدة للقيمة ،فإنهم
يتطلعون إىل توسيع نطاق الحدود التنظيمية التقليدية والعمل بها،

من خالل زيادة املشاركة مع بيئات التشغيل ورشاكات النظم البيئية.

ومع تبين هذه االسرتاتيجيات ،تصبح قدرتها على نقل البيانات وأعباء
العمل بني بيئات التشغيل أ كرث أهمية من أي وقت مىض.

إن ترسيخ ثقافة التشغيل البيين واالنفتاح والحفاظ عليها من خالل

البيئة السحابية املختلطة يمكن أن يعزز القوى العاملة واإلنتاجية
التنظيمية على حد سواء.

شكل 6.4

إمكانية اإليرادات من البيئة السحابية
من املتوقع أن يتم توليد الغالبية العظمى من إمكانات
اإليرادات من البيئة السحابية -92% -من خالل
تفاعلها مع قدرات املؤسسة التالية

92%

نضج عوامل التمكني التشغيلية

35%

مهارات القوى العاملة والعمليات ومسارات العمل الذكية
املوسعة واألمن اإللكرتوين

تبين مبادئ املؤسسة املفتوحة

29%

التحول الثقايف واالبتكار واسرتاتيجية بيئة التشغيل
ومشاركة النظم البيئية

تبين التكنولوجيات األسية

17%

الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء وRobotic Process
Automation

11%

إتقان البيانات

املصدر :بايرودو وجان ستيفان وأنتوين مارشال وجاكوب دينسيك“ .تحريرقيمة األعمال لبيئة السحابة املختلطة :كيف تدفع  Virtual Enterpriseنمو اإليرادات واالبتكار”.
معهد ibm.co/hybrid-cloud-business-value .IBM Institute for Business Value

كيف ستعزز ثقافتك اإلنتاجية؟

سؤال 1

كيف يمكن ملدى تعقيد ملكيتك
التكنولوجية أن ّ
يعقد تطوير بيئة

تشغيل تعاونية ،ولكنها تستند إىل

سؤال 3
صقل مهارات القوى العاملة الخاصة
ما هي العقبات املوجودة يف تأهيل أو
بك يف خضم التحول الرقمي؟

املعايري عرب مؤسستك ومع الرشكاء

وداخل النظم البيئية؟

سؤال 2

كيف يمكنك معالجة الفجوات

املحتملة يف املواهب على أفضل وجه

أثناء االستعداد للعمليات املستقبلية يف
بيئات أ كرث افرتاضية؟

حتمية الشبكات والبيئة السحابية المختلطة المفتوحة والمؤمنة
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Delta Air Lines
تحديث بيئة التشغيل التكنولوجية
ومع انخفاض الطلب بسبب الوباء ،أدركت Delta Air Lines

فرصة فريدة لتحديث عملياتها الرقمية .تدرك  Deltaالحاجة إىل

تعزيز تجربة عمالئها وموظفيها باستمرار ،وتحسني الكفاءة يف جميع

أعمالها .وكجزء من هذا التحول الرقمي ،تقوم الرشكة برتحيل معظم

بياناتها وتطبيقاتها إىل البيئة السحابية.

ُيكرس أ كرث من  2000خبري يف تكنولوجيا املعلومات يف Delta

مجهوداتهم لتطوير التطبيقات واألمان ونرش البيئة السحابية .يتيح
ً
ً
االنتقال إىل بنية بيئة سحابية مختلطة مفتوحة ً
قائما
متسقا
نهجا
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على املعايري للعمليات والتحسينات .ستساعد بنية البيئة السحابية
الجديدة من  Deltaيف نسج شبكاتها ً
معا ،مما يزيد من الرسعة

وفتح البيانات الستخدامها عرب التطبيقات.

وتتوقع  Deltaتحديث  90%من تطبيقاتها وقواعد بياناتها على

مدى السنوات الـ  3املقبلة من خالل بيئة سحابية مختلطة .مزية
ً
تحسنا بنسبة تزيد عن  30%يف
قيمة األعمال :تتوقع رشكة الطريان
إنتاجية التطوير.

دليل الترصف

االستفادة من البيئة السحابية
املختلطة للتقدم نحو Virtual
Enterprise

توفر ً Virtual Enterprise
فرصا جديدة للمشاركة يف اإلبداع

والتعاون واالبتكار عرب بيئات التشغيل والنظم البيئية ،باالعتماد على
مسار العمل الذيك املوسع والتكنولوجيا األسية وقدرات البيانات

الجديدة .االنفتاح هو السمة املمزية ،اليت تدعمها البيئة السحابية.
ومع انتشار حلول الشبكات السحابية املتعددة على طول مسار

العمل الذيك وبيئات التشغيل ،تزداد الحاجة إىل فهم وإدارة موقع

البيانات اليت تغذيها ورسعة الوصول إليها .تصبح بروتوكوالت األمان
املتطورة أمرًا حتميًا .يفتح التكامل آفاق القيمة اليت تحول العمل
ً
ً
شامال يف كيفية تفاعل األشخاص
تحوال
واملجتمع .يمكننا أن نتصور

مع التكنولوجيا على طول مسارات العمل هذه ،مما يدفع التعاطف
واإلنتاجية والخربة.

من خالل تقديم رؤى شبه فورية لدعم القوى العاملة يف املؤسسة

والنظم البيئية وفرق وحدات العمل السلسة ،تعزز النماذج املختلطة
املفتوحة القائمة على البيئة السحابية التعاون وتعزز الفرص.

فيما يلي مخطط من  5خطوات لالستفادة بشكل فعال من البيئة
السحابية املختلطة والشبكات:

فتح مؤسستك
—املشاركة يف بيئات التشغيل اليت يمكنها تمكني مؤسستك
من التواصل مع الرشكاء والعمالء ،وغريهم من أصحاب

املصلحة بطرق جديدة ومحسنة.

—تحديد قيمة املشاركة يف مختلف األنظمة وعرب الشبكات.
تحديث محفظتك للتواصل مع النظم البيئية األخرى

واالستمرار يف تتبع القيمة.

—بناء الثقة داخل املؤسسة ،ومع الرشكاء ،وعرب النظم البيئية.

االستثمار يف مز يج التكنولوجيا الصحيح
—تبين البيئة السحابية املختلطة كأساس للتكامل
واالتصاالت.

—التحديث لتمكني إتاحة البيانات الصحيحة للموقع

الصحيح والتطبيق الصحيح يف الوقت املناسب من خالل

السماح للبيانات بالتدفق من خالل شبكة واسعة “جاهزة
لالستخدام”.

—تحديد أولويات التكنولوجيا ذات القيمة املركبة األعلى
لتحقيق نتائج األعمال.

تطوير عوامل التمكني التشغيلية
—بناء وتحسني مسارات العمل الذكية ،املمزوجة مع البيانات
وتمكينها عن طريق التكنولوجيات األسية ،لالستفادة من
إمكانات األعمال من التسارع الرقمي.

—تعزيز قدرات األمن اإللكرتوين أثناء إرشاك رشكاء النظام
البييئ لحماية وتشجيع التعاون واملشاركة يف اإلنشاء
ومشاركة البيانات.

—تضمني التعلم املستمر وصقل املهارات داخل املؤسسة.

التحديث املستمر

ً
وبدال من ذلك،
—تجنب الدافع للنظر إىل التحول كحدث.
قبول التحسني املستمر كهدف وعملية ال تنتهي.

—استكشاف نهج لوحة املعلومات الرقمية وبيئات تشغيل
تنسيق/إدارة البيئة السحابية وحلول تخطيط موارد

املؤسسات القائمة على البيئة السحابية والربامج كخدمة
( )SaaSوحلول بائعي الربامج املستقلني (.)ISV

—تجهزي حلقات التعليقات اليت تعزز التعلم وأفضل
املمارسات وتحسني العمليات.

دفع عجلة التغيري الثقايف
—تعزيز ثقافة منفتحة تشجع على التجريب املستمر ،وتبين
مهارات وطرق عمل جديدة ،وتدرك أن األفكار الجديدة
يمكن أن تنبع من أي مكان.

—توضيح االسرتاتيجية ووضع معايري واضحة لتحديد
أولويات األفكار األكرث قيمة.

—تطوير ووضع مقاييس األداء اليت تقدر االبتكار واملشاركة
وخلق القيمة وتكافئها.
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االستنتاج
على مدى الـ ً 20
عاما املاضية ،شهدنا تطورات تكنولوجية تؤدي باستمرار إىل إحداث
تغيريات يف نماذج األعمال والتشغيل واملنتجات والخدمات والصناعات بأ كملها.
ً
وصوال إىل ظهور الذكاء االصطناعي quantum
بداية من انتشار الهواتف الذكية
 computingكان للتكنولوجيا تأثريات هائلة يف جميع املجاالت—من الحياة املزنلية إىل
ً
وصوال إىل عامل الرشكات .لقد حملنا الزخم إىل حالة تتشابك فيها
التعليم والحكومات
التكنولوجيا بشكل ال ينفصم عن حياتنا .كانت الجائحة بمثابة نقطة تحول من نوع ما،
مما دفع األفراد واملؤسسات على حد سواء نحو العامل الرقمي.
وقد أدى اندماج هذه التأثريات التكنولوجية واملجتمعية واالقتصادية إىل تمهيد الطريق
للظهور األول لـ .Virtual Enterpriseيحتضن مخطط  Virtual Enterpriseالتعاون
ً
ممكنا بفضل النظم البيئية وبيئات التشغيل ويعتمد على
واالبتكار املفتوح الذي أصبح
سلسلة العمليات الذهبية ملسارات العمل الذكية لربط أصحاب املصالح داخل وخارج
املؤسسة .وهو يعتمد نهج االكتشاف العلمي واسرتجاع املعلومات عرب سالسل القيمة
الخاصة بها للحصول على رؤى قائمة على البيانات "يف الوقت الحايل".
تلزتم  Virtual Enterpriseبالصالح املجتمعي—وتدرك أن هذا االلزتام يمكن أن يكون
مفيدا ً
ً
أيضا لألعمال—ولتعزيز رشاكات شاملة بني اإلنسان والتكنولوجيا تساعد على
تعزيز املواهب والقدرات البرشية .وهي تبين كل هذا على أساس مدعوم من شبكات
وبيئة سحابية مختلطة مؤمنة .بالتطلع إىل الخارج ونحو املستقبل ،تعزز Virtual
 Enterpriseالتعاون املستمر واإلمكانات املحسنة اليت تسمح بوجود بيئات تشغيل
األعمال املبتكرة والحلول املتطورة والنمو الدائم .من خالل تركزيها على االنفتاح واملرونة
ً
طويال وتزويدها
والقدرة على التكيف ،تم تصميم  Virtual Enterpriseلتدوم
باإلمكانات اليت تحقق النجاح اليوم والتطور املستمر للمستقبل.
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معهد IBM Institute for Business Value
يطور معهد  IBM Institute for Business Valueرؤى
اسرتاتيجية قائمة على الحقائق لكبار املسؤولني التنفيذيني يف
قطاع األعمال حول القضايا الحرجة يف القطاعني العام
والخاص.

للحصول على مز يد من املعلومات
ملعرفة املزيد حول هذه الدراسة أو عن معهد IBM
 ،Institute for Business Valueيرجى التواصل معنا على
 .iibv@us.ibm.comتابع  @IBMIBVعلى ،Twitter
وللحصول على كتالوج كامل ألبحاثنا أو لالشرتاك يف نرشتنا
اإلخبارية الشهرية ،يمكنك زيارةibm.com/ibv :
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