رؤى األبحاث

بناء املؤسسة
املعرفية :تسعة
مجاالت عمل
املفاهيم األساسية

 هذه من النسخةCore Concepts تم اختصار وثيقة
Building the Cognitive Enterprise:“ .املتعمقة
” وتتضمن هذه أيضاNine Action Areas, Deep Dive
. دراسات الحالة الكاملة

مقدمة
نحن يف واحدة من نقاط التحول يف التاريخ حيث يكون حجم تأثري التكنولوجيا على األعمال
كبريا بما يكفي لتحويل الطريقة اليت يتم بها انجاز األعمال .ومثلها كمثل الحاسب املركزي
والحاسب الشخيص واالنرتنت قبلهم ،فان تقارب التقنيات األسية الجديدة مثل الذكاء
االصطناعي والتشغيل اآليل وانرتنت األشياء و Blockchainو 5Gيوفر القدرة على تغيري
نماذج األعمال واعادة اخرتاع العمليات واعادة تصور طريقة عملنا جميعا .وهذا يسمى ظهور
املؤسسات املعرفية (.)Cognitive EnterpriseTM

يف رشكة  ،IBMنرى رشكات تضع رهانات على انشاء منصات
األعمال لتعزيز املزية التنافسية والتمايز .لكن يجب أن تكون
هذه املنصات متصلة رقميا بشكل كبري من الخارج اىل الداخل
كما يجب تمكينها معرفيا بالكامل من الداخل اىل الخارج.
منذ أ كرث من عقد ،رشعنا يف رحلة التحول الرقمي “من الخارج
اىل الداخل” .لقد قمنا بتوصيل مؤسساتنا بشكل أ كرث
عمقا مع العمالء واملشاركني الخارجيني ،مع االستفادة من
قوة االنرتنت من أجل االتصال واسع االنتشار ،ودفع هذه
القدرات “الرقمية” بمزيد من العمق يف أساليبنا .واآلن بدأ
هذا االتجاه يف مضاهاة رحلة التحول املعريف “من الداخل
اىل الخارج” حيث نقوم بالتوصل اىل قوة بياناتنا من خالل
هذه التقنيات األسية الجديدة .تقوم املؤسسات بالجمع بني
هاتني القوتني يف موجة جديدة من التغيري التحويلي الحقيقي
وهيكلة نفسها حول منصات األعمال اليت تم اعادة تصورها.
أصبحت جميع الرشكات رشكات تكنولوجية ،وأصبحت
جميع الرشكات رشكات “منصات” .فهي تعمل على انشاء
مصادر جديدة للمزية التنافسية ،وأن توجد يف أنظمة بيئية
مفتوحة جديدة يمكنها تجاوز حدود الصناعة .وهذا ال
يتعلق بالتحول اىل حافة املؤسسة ،وال مجرد مكان للتجربة
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واثبات املفاهيم .اننا يف فصل من التغيري يكون جوهريا بما
فيه الكفاية بحيث يجب اعادة اخرتاع جوهر مؤسساتنا
 العمليات ذات املهام الحرجة والبىن األساسية القديمةالضمنية  -من خالل تطبيق هذه التقنيات على نطاق
واسع .وهذا يدور حول “الرهانات الكربى!”
ان الرهانات الكربى اليت نشهدها لعمالئنا حول العامل،
ومنصات األعمال اليت يسعون للتنافس عليها ،تستفيد من
ثالثة عنارص رئيسية:
– 80باملائة من البيانات اليت ال تزال موجودة داخل جدران
الحماية لالعبني الحاليني ،واليت غالبا ما يتم دمجها مع
مصادر بيانات خارجية جديدة1 ،
–القدرة على االبتكار من خالل التكنولوجيا حول مسارات
العمل الرئيسية اليت تحدد تمايزها،
–والخربة املزتايدة لألشخاص الذين يمكنهم االستفادة من
الرؤى املستخلصة من البيانات واعادة ابتكار الطريقة اليت
يتم بها تنفيذ مسارات العمل.

مقدمة
بينما نبين صورة املؤسسة املعرفية الفائزة ،نرى ثالث
مجموعات رئيسية للنجاح (أنظر الشكل :)1
.1 منصات صناعة السوق لألعمال
تعد منصة “”Market-making Business Platform
املكون األسايس الذي يجب الحصول عليه أوال .فهي عبارة
عن النسخ الفوري الجديد السرتاتيجية األعمال للمؤسسة
والهدف الواضح ألولويات االستثمار وتغيري املبادرات
املطلوبة للتحول اىل املستقبل .ونحن نطلق على املنصات
“صناعة السوق” ألنها تحتاج اىل الرتكزي والقدرة على التأثري،
سواء كانت تعزز املركز التنافيس داخل الصناعة أو تعمل
على تشكيل دورا جديدا يف سياق الصناعة أو تفتح فرص
بالسوق عرب الصناعة.
يف بعض األحيان ،يمكن أن تكون منصة األعمال الداخلية
(على سبيل املثال ،املواهب أو التمويل أو ادارة املخاطر)
اسرتاتيجية بما يكفي لوضع جدول األعمال .وبالتايل فان
اختيار الرتكزي على املنصة ودرجة مضاعفة االستثمارات اليت
تقوم بها املؤسسة هو تحديد مقصدها األسايس للمستقبل.
 .2مسارات العمل الذكية
تعد “مسارات العمل الذكية” هي العمليات املمتدة من
البداية اىل النهاية أو من األمام اىل الخلف اليت تحدد ،من
خالل تطبيق التكنولوجيا على نطاق واسع ،تجربة العمالء
والنتائج االقتصادية يف قلب منصات األعمال الجديدة .نحن
بحاجة اىل تحديد أهم مسارات العمل ومجموعات القيم
ذات الصلة يف املكاتب األمامية واملتوسطة والخلفية اليت
ستمزي الرشكة أو الصناعة.

وبمجرد أن يتضح ذلك ،يمكننا تطبيق املجموعات الصحيحة
من التقنية األسية ،واالستفادة من قوة البيانات املستهدفة،
وتمكني مسارات العمل هذه مع تطبيقات الجيل التايل يف
بنية أساسية لتكنولوجيا املعلومات السحابية املختلطة املعاد
ابتكارها .ثم يمكن تصميم طبقات القدرات ذات الصلة
(أنظر الشكل  ،)1واالنتقال والعمل يف خدمة منصات
األعمال ومسارات العمل الذكية .معا يوفران امكانات هائلة
لتحسني التكلفة وتحقيق قيمة أ كرب ،باالضافة اىل اثبات
املفاهيم املستقبلية للمؤسسة.
 .3تجربة املؤسسات واالنسانية
قد يكون العنرص األكرث أهمية للمؤسسة املعرفية هو ما
أطلقنا عليه “تجربة املؤسسات واالنسانية” .يف النهاية،
وعلى الرغم من الرتكزي على التكنولوجيا يف هذا العامل
الجديد ،فان قوة “الغالف البرشي” هي اليت تغطي
وتستفيد من هذه التكنولوجيا اليت ستكون جوهر التمايز
الدائم.
اآلن يمتد مفهوم “الخربة” من العميل اىل املوظفني الذين
يخدمون العميل واملؤسسة نفسها والنظام البييئ بأ كمله
لتوفري بيئة سلسة من القيمة والغرض .أصبح التصميم الذي
يركز على االنسان جانبا مزتايد األهمية من منصات األعمال
ومسارات العمل ،فضال عن األنظمة اليت تقوم عليها.
وبالتايل فان املؤسسة املعرفية سوف تتطلب نوعا جديدا
من الريادة ،اليت تشجع بفعل الرؤى التكنولوجية العميقة،
واملهارات والثقافة الجديدة الالزمة لتبين هذه االمكانات
األسية .ولعل التحدي األكرب والفرصة تكمن يف القدرة
على احداث التغيريات الرضورية يف مستودعات الخربات
والعقليات وطرق العمل من أجل تحقيق هذه الرؤية.
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الشكل :1

طبقات القدرات للمؤسسات املعرفية
منصات أعمال
صناعة السوق

املنصات االسرتاتيجية
الداخلية

منصات التمكني
الداخلية

منصات الصناعة

منصات عرب الصناعة

نظام بييئ ملنصات األعمال

مسارات العمل
الذكية

مسارات عمل االبتكار
& العمالء

مسارات عمل
العمليات و التمويل

مسارات عمل املواهب

مسارات عمل الصناعة

يتم تشغيله بواسطة
مسارات العمل الذكية

الذكاء االصطناعي

Blockchain

التشغيل اآليل

Internet of Things

بيانات امللكية

البيانات املرخصة

البيانات العامة

التطبيقات املهيأة

التطبيقات القديمة

التطبيقات اليت
تدعم واجهة برمجة
التطبيقات

تطبيقات الخدمات
السحابية املستخدمة
محليا

البيئة السحابية العامة

البيئة السحابية
الخاصة

بيئة التشغيل املحلية

التأمني

يف بنية أساسية متعددة
األوساط السحابية
مختلطة وآمنة

الثقافة

املهارات

طرق العمل

الخربة

مدعوما بثقافة االبتكار
رسيع الحركة

االنشاء املشرتك

التنفيذ املشرتك

التعاون املشرتك

تجربة املؤسسة
واالنسانية
IBM Garage

تعد املجاالت اليت تكافح فيها معظم املؤسسات أثناء رشوعها
يف رحلة التحول اىل مؤسسات معرفية هي(أ ) كيفية البدء
على نطاق واسع حقا،(ب ) أدوات التنفيذ والتمويل اليت
سيتم استخدامها( ،ج) كيفية تنظيم تعقيدات عملية التغيري.
يقوم هذا التقرير بتحديد وجهة نظرنا ،املستمدة من العديد
من األمثلة الواقعية للعمالء ،ملجاالت العمل الرئيسية اليت
نعتقد أن جميع املؤسسات بحاجة اىل املشاركة فيها لتحقيق
تقدم ملموس.

3

5G

أصبح ممكنا باستخدام
التقنيات األسية
اليت يتم تغذيتها بالبيانات

التطبيقات الرقمية

باستخدام تطبيقات الجيل
التايل

يتم تسليمها من خالل
IBM Garage

نحن نقوم بوصف تغيري األعمال والتقنيات بالكامل واعادة
تصور املكونات ذات املهام الحرجة للرشكة .وسوف تتطلب
متابعة هذا األمر ارشاك كافة أقسام رشكاتنا يف تحالفات
جديدة من الرعاة التنفيذيني والفرق العاملة عرب االدارات.
كما تتطلب هذه الرحلة رشاكات اسرتاتيجية وأنظمة بيئية
مفتوحة وموسعة.
حيث تتطلب مناهج جديدة وأ كرث رسعة لالنشاء والتنفيذ
والتعاون املشرتك .لقد أصبحنا على أعتاب الفرتة التالية من
التحول الحقيقي يف األعمال اليت تدعم التكنولوجيا .ونحن
نتطلع اىل رسم هذه الرحلة معا.

Suncor
بناء طبقات املؤسسة املعرفية

النتائج

قامت رشكةSuncor Energy ،الرشكة الرائدة يف مجال
الطاقة املتكاملة يف كندا ،بالرشوع يف“Suncor 4.0” يف
مايو2019 ،وهو تحول يركز على األشخاص ويطلع على
البيانات ويمكن التكنولوجيا لترسيع رقمنة اسرتاتيجية
Suncor  ۲تستهدف  $1.5مليار دوالر من التدفق النقدي
الحر بحلول عام ۳. 2023

انشاء مكتب ادارة التحويل — برج تحكم
 لترسيع تحويل  Suncorعلى مستوىاملؤسسة

قامت رشكة  Suncorبانشاء مكتب ادارة التحويل  -برج
التحكم لترسيع العمليات وبدء بناء الحلول املدعومة بالذكاء
االصطناعي للمساعدة يف تبسيط التحليل التشغيلي املعقد.
وقد أصبحت هذه الحلول جزءا أساسيا من مسار عمل
ادارة االنتاج الذيك اىل  ،Suncorحيث يتم انشاء خطط
االنتاج يف خالل دقائق اليت كانت تستغرق ساعات من قبل.
لدفع تغيري تدريجي يف األداء وتحويل الثقافة ،وضعت
 Suncorالذكاء االصطناعي يف العمل من خالل بناء حلول
ومسارات عمل ذكية.

يقوم Site Wide Lead (SWL) Advisor
بتحليل البيانات من  87,000أجهزة
استشعار عرب  35محطة ،وتتبع أ كرث من 900
مقياس رئييس
 100نموذج ذكاء اصطناعي تم استخدامه
 Sلتحليل العمليات
لتطوير WL Advisor
املعقدة
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رسم مخطط الرحلة اىل املؤسسة املعرفية
ال توجد وصفة ثابتة أو خارطة طريق محددة للرحلة اىل
املؤسسة املعرفية ،حيث توجد املؤسسات يف نقاط بداية
ومراحل مختلفة تماما عن بعضها البعض .ومع ذلك ،يمكننا
أن نرى أنماط النشاط الناجح اليت تبدأ يف تحديد مجاالت
الترصف الرئيسية اليت نعتقد أنها هامة .سيختلف تسلسل
الربامج األولية من مؤسسة اىل أخرى ،نظرا لرضورات العمل
والسياق وعوامل التغيري األخرى .ومع ذلك ،فاننا نعتقد
أنه مهما كانت نقطة البداية ،فان كل مؤسسة لديها منظور
وخطة ملجاالت العمل التسعة اليت حددناها يف املخطط التايل
ستعزز احتمالية ورسعة النجاح (أنظر الشكل .)2

تساعد مجموعة منسقة من تسعة مجاالت
للترصفات يف نقل املؤسسات من اليوم اىل
املستقبل املعريف.

الشكل :2

تسعة مجاالت للترصفات
منطقة الترصف

منصات عمل
صناعة األسواق

منطقة الترصف

مسارات العمل
الذكية

منطقة الترصف

تجربة املؤسسة
واالنسانية

مضاعفة “الرهانات
الكربى”

انشاء مخطط عمل
جديد

تنسيق التغيريات
الالزمة

تضمني التقنيات
األسية

الحصول على قيمة
من البيانات

النرش من خالل بيئة
مختلطة متعددة
األوساط السحابية

االرتقاء برشاكات
التكنولوجيا-البرشية

تنمية الثقافة واملهارات
والريادة الذكية

التنفيذ برسعة هادفة

٥
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ت ) صنع السوق
من الواضح أن تحديد أي منصة(منصا 
تختارها املؤسسة باعتبارها جوهر قدرتها التنافسية يف
املستقبل تعد رشط أسايس بالغ األهمية .ومع ذلك ،قد
تجد بعض الرشكات نفسها تدعم هذه االختيارات ألنها
ترى أنشطة محددة تؤدي اىل تأثري كبري .ستكون هناك أيضا
اسرتاتيجيات ناشئة تتطور من استكشاف امكانات البيانات
والتطبيقات املختلفة للتكنولوجيا.
لكن بمجرد اختيار أي من هذه االختيارات ،فان مضاعفة
الرهان الكبري سوف يشكل أهمية بالغة .كما سيكون من
الرضوري معالجة بنية األعمال واآلثار اليت قد ترتتب على
نموذج التشغيل يف عملية االختيار ،ووضع نهج شامل
للتحول واالدارة لتوجيه وتنسيق األجزاء املتحركة العديدة
اليت ستنتج عن ذلك.

سيعتمد نجاح منصات صنع السوق على
الجودة والتمايز يف مسارات العمل الذكية اليت
تدعمها.

سيعتمد نجاح منصات صنع السوق على الجودة والتمايز يف
مسارات العمل الذكية اليت تدعمها .من املمكن أيضا أن تبدأ
رحالت املؤسسة املعرفية باستهداف الفرص يف مسار عمل
معني يفتح الباب أمام امكانية تشغيل منصة.
ونحن نرى أن اختيار مستودعات القيم اليت يجب اتباعها
ومسارات العمل ذات الصلة اليت يجب معالجتها تعد أمرا
بالغ األهمية .تحتاج مسارات العمل هذه اىل االستفادة
بطريقة مناسبة من التقنيات األسية على نطاق واسع .ثم
يمكن استهداف اسرتاتيجية البيانات لدعم اعادة تصميم
مسار العمل بشكل مناسب ،باالضافة اىل االختيارات
الصحيحة للتطبيق وتصميم البيئة السحابية املختلطة .نرى
حاالت قد تبدأ فيها املؤسسات رحلتها باستخدام هيكل
بيانات عريض القاعدة أو اسرتاتيجية محددة للرحلة اىل
البيئة السحابية .ولكن ،رسعان ما تصبح الحاجة اىل تحديد
ما سيتم استخدام البيانات والبيئة السحابية من أجله أمرا
أساسيا.
يجب أن تكون الرشاكة بني التكنولوجيا البرشية واستخدام
الثقافة واملهارات الجديدة أساسا لتحويل املنصة ومسار
العمل ،وال يمكن أن تبدأ مبكرا .ويف الوقت نفسه ،فان هذه
الجوانب تشكل بعض التغريات الصعبة على االطالق.
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انتقال املؤسسة من القديم اىل الجديد

املنصات
الجديدة

Garage

تقنية الحاويات املفتوحة

بيئة التشغيل السحابية
املختلطة

 Microservicesو APIs

قديم

كذلك يعد الشعور باالتجاه الصحيح للتحويالت املطلوبة أمرا
رضوريا .ومع زيادة وضوح أولويات املنصة ومسار العمل،
وتطور حجم التغيريات يف خطوات االنسان والفريق والقيادة،
يمكن زيادة الرتكزي على التدخالت الصعبة واملعقدة للغاية.
وبمجرد أن نفهم أين ستكون واجهات التعامل الحرجة بني
االنسان واآللة ،يمكننا تنظيم أنشطة القيادة وبناء املهارات وفقا
لذلك .ويمكن أيضا تطوير رسعة الحركة كقدرة “أساسية” عامة
يف الفرق والنظم البيئية وايجاد الرتكزي والغرض يف ضوء كتل
البناء األخرى للمؤسسة املعرفية (أنظر الشكل .)3
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يعد الشعور باالتجاه الصحيح للتحويالت
املطلوبة أمرا رضوريا.

مجاالت الترصف لبناء منصات Market-making Business Platforms
 .1مضاعفة “الرهانات الكربى”
ان االختيارات اليت تتخذها املؤسسات بشأن أي من منصات
أعمال صناعة السوق يمكن أن تشكل منصات عمل
رئيسية يف طبيعتها الوجودية ،فهي الوسيلة اليت تعمل من
خاللها املؤسسات على تشكيل األسواق لصالحها .فهي
ليست تجريبية ،وال هي محاوالت طرفية توجد على حافة
الرشكة .نحن نرى مؤسسات تلزتم بمستقبلها لهذه األسواق
الجديدة واستغاللها من خالل تطبيق البيانات والتكنولوجيا
والخربة الجديدة على نطاق واسع .وينصب تركزي هذه
املنصات الجديدة على جوهر الرشكة .حيث يستفيدون من
املصادر والقنوات التقليدية للتمايز ،باالضافة اىل التوصل
الفريد للمؤسسة اىل البيانات ،ثم تطور وتوسع هذه
االمكانات بمرور الوقت.
وعلى هذا النحو ،فان أي رهان يتم على املنصات البد أن
يصبح الهدف االسرتاتيجي الكلي والرصيح للمؤسسة.
ويجب على املدير التنفيذي ومجلس االدارة والقيادة تبين
االتجاه الجديد والذي يعتمد على القيم املتوارثة للمؤسسة

النشاء مهمة ورؤية مقنعة .ونحن نرى قادة يتبعون هذه
االتجاهات الجديدة ويقومون باستثمارات كبرية لدعمها.
وكثريا ما تعمل أنشطة الدمج واالستحواذ على تعزيز
الرهانات اليت يقومون بها ،كما تعمل عملية تخصيص رأس
املال عموما.
واألهم من ذلك ،أن يعكس املضمون الخارجي للرشكة
مجاالت الرتكزي الجديدة واقرتاح القيمة ملنصات العمل الخاصة
بها لخلق الرتكزي املناسب لسنوات متعددة من أجل استدامة
النشاط والتنمية .بالنسبة للمنصات اليت تمتد اىل ما بعد
املؤسسة ،فان املصداقية يف نظر أعضاء النظام البييئ والرشاء
منهم تمثل رشوط ( make-or-breakأنظر الشكل .)4

ويجب على املدير التنفيذي ومجلس االدارة
والقيادة تبين االتجاه الجديد والذي يعتمد على
القيم املتوارثة للمؤسسة.
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مضاعفة “الرهانات الكربى”
الشكل :4

مضاعفة الرهان على الرهانات الكبرية لبناء مزية تنافسية
القيمة
االسرتاتيجية
واملالية

امتداد القيمة

عرب-الصناعة

التقاط قيمة جديدة

الصناعة

التمايز

االسرتاتيجية الداخلية

االتاحة الداخلية

الكفاءة

التعقيد والرتكزي على االستثمار

ومع تحول كل رشكة لتصبح منصة ورشكة تكنولوجية ،تتغري
العالقة بني كفاءة التكنولوجيا واسرتاتيجية األعمال ،األمر
الذي يعزز الحاجة اىل اعادة تصور أجندة املواهب والقدرات
أيضا .وهذا يعين أن النظام البييئ الكامل للرشكاء والتعاون
يف املرشوع املشرتك مطروح على الطاولة .من النادر أن يتم
انشاء منصة عمل جديدة لصناعة السوق بالكامل من
املكون الداخلي املوجود.

9

ينصب الرتكزي على املنصات الجديدة يف صميم
الرشكة.

مجاالت الترصف لبناء منصات Market-making Business Platforms
 .2انشاء مخطط أعمال جديد
تمتد منصات األعمال اليت تصنع السوق اىل قلب املؤسسة.
فهي تمثل تغيريا اجماليا لكال من طبيعة العمل والعالقات
مع وظائف األعمال والرشكاء .على هذا النحو ،يجب أن
يلقوا نظرة جديدة على نموذج التشغيل املستهدف للرشكة.
يحتاج العمل اىل أن يتم محاذاته ومزامنته على طول بنية
املنصة لتحقيق النتائج املطلوبة .وينطبق هذا على التمايز
األسايس بني منصات األعمال على الخطوط األمامية ،فضال
عن التفاعل مع منصات التمكني اليت تدعم الرؤية .سيتم
اعادة توزيع األدوار الوظيفية الحالية؛ كما سيتغري أيضا مكان
وكيفية اتخاذ القرارات.
يتناول مخطط األعمال الجديد هذا نموذج التشغيل
املستهدف واطار عمل القرارات والثقافة واملهارات واألدوار
واملسؤوليات ،باالضافة اىل كيفية عمل البرش والذكاء
االصطناعي معا يف سياق منصة األعمال .يساعد املخطط
املؤسسات على تحديد وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية،
وتوقع كيف سينتقل كل تغيري عرب املؤسسة ،وتغيري موقع
املوارد وفقا لذلك (أنظر الشكل .)5

يجب تعريف أسلوب تصميم األعمال ويجب أن تحدد
أيضا األسلوب للهياكل األخرى اليت ستدعمها  -بما يف ذلك
العمليات والتكنولوجيا والبيانات .يجب أن تكون منصات
األعمال مرئية للغاية وأن تدفع أساليب التصميم .ستقوم
أساليب التصميم هذه بتوفري الخطوط التوجيهية اليت
يمكن أن تحفز االبتكار واالنشاء املشرتك الرسيع.
وهناك مبدأ أسايس آخر يتلخص يف الحاجة اىل “االنفتاح”
يف التفكري التصميمي .يجب تصميم كل منصات األعمال
ومسارات العمل للحصول على امكانية اتصال خارجي
سلس .مع رشوع املؤسسات يف بناء منصات ،سواء داخل
جدرانها األربعة أو على مستوى الصناعة ،فانها ال تستطيع
معرفة ما هي االمكانيات النهائية للتوسع أو القدرات
املعيارية الجديدة.
تحتاج املؤسسات اىل مجموعة من “القواعد الكبرية” ،واملبادئ
التوجيهية اليت تحدد املسؤوليات األساسية عرب املصفوفات
اليت تكون موجودة بطريقة حتمية .تحتاج األفكار مثل
“الحرية يف اطار عمل” اىل تعريفات واضحة على بعدين :ما
هي القرارات اليت يمكن للمشاركني أن يتخذوها بمفردهم
وما يقيد اطار عمل تم وضعه يف مكان آخر ٤ .ستحتاج
التقنيات األسية ،مع االعتماد بشكل أ كرب على اتخاذ القرارات
والتشغيل اآليل الذي يعتمد على البيانات ،اىل تضمني هذه
القواعد يف منطق األعمال والخوارزميات الخاصة بها.
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انشاء مخطط عمل جديد
الشكل :5

يحدد أسلوب تصميم األعمال االطار ملخطط املؤسسات املعرفية

نم

وذج التشغيل

املسته
دف

االنسان

القواعد
الكبرية

الذكاء
االصطناعي

القرارات

الوظائف

منصات
الخارجية

منصات
الداخلية
الثقافة واملهارات

ستخضع منصات األعمال الجديدة أيضا للتحسني
والتعلم املستمر من حلقات التعليقات التقييمية املتضمنة
يف مسارات العمل الذكية .وبالتايل سيتم تعطيل عملية
اتخاذ القرارات الهرمية التقليدية وتدفق املعلومات -
صعودا وهبوطا يف املخطط التنظيمي للمؤسسة .يجب
تكييف عمليات الحوكمة وتصميم االجتماعات اليت تحدد
مكان اتخاذ القرارات وكيفية اتخاذها ومن يتخذ القرارات،
باالضافة اىل املسؤوليات املفوضة ،مع هذا العامل الجديد
كجزء من تحول أوسع يف ثقافة االدارة واألنظمة.
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تحتاج املؤسسات اىل مجموعة من “القواعد
الكبرية” ،واملبادئ التوجيهية اليت تحدد
املسؤوليات األساسية عرب املصفوفات اليت تكون
موجودة بطريقة حتمية.

مجاالت الترصف لبناء منصات Market-making Business Platforms
 .3تنسيق التغيريات الالزمة
نحن نصف التغيريات االجمالية على مستويات متعددة
من اسرتاتيجية األعمال من خالل تنفيذ املنصة الرئيسية،
وبناء مسارات العمل الذكية ،والتمكني الهائل للتكنولوجيا.
وهذا يتطلب “تغيري االدارة وفقا للعوامل املنشطة”.
بالنسبة للكثريين ،ضاعت التخصصات يف هذا املجال على
مر السنني .على أي حال ،فان التقنيات التاريخية ليست
مناسبة للغرض يف بيئة املؤسسة املعرفية.
ان رسعة التغيري والتعلم األيس والتعقيد وتجزئة مكونات
الحل ،جنبا اىل جنب مع املفاهيم األساسية لطرق العمل
الرسيعة (مثل Squads،Scrums،Sprints) ،ترفع من
مستوى التنسيق املطلوب .ان عاملا يوجد به أجهزة استشعار
ال حرص لها وبرامج الروبوت والخوارزميات والخدمات
الدقيقة ،وواجهات برمجة التطبيقات  -املدعومة بمسار
العمل الجديد واعادة ابتكار مسار العمل الفرعي على
مستوى املؤسسة  -يزيد بشكل كبري من التحدي لفهم
حالة التغيري يف جميع األوقات .وينطبق نفس اليشء على
الفهم القوي ألداء املؤسسة وقدرتها على التنبؤ بالتحديات
والفرص املستقبلية يف الوقت الفعلي.

ويستفيد من تعليقات البيانات والتحليالت اآللية .يقوم برج
التحكم بمراقبة الظروف البيئية يف الوقت الفعلي ،ويزيد
من الرؤية واالتصاالت ،ويسمح باستجابات رسيعة وذكية.
يوفر تنبيهات ويتتبع األجزاء املتحركة من مبادرات التغيري،
باالضافة اىل أداء األعمال والنتائج األساسية الضمنية .حيث
يتم ادراك الطبيعة الديناميكية واملتغرية برسعة للتحول
الذي نصفه .كجزء أسايس من انشاء املؤسسة املعرفية ،فانها
تصبح فعليا “عقل” الرشكة بطريقة فعالة (أنظر الشكل .)6
نرى  Control Towerيعمل عرب مستويات متعددة
للمؤسسة من األداء العام للمؤسسة اىل منصات األعمال
الرئيسية ،ومسارات العمل الذكية الهامة ،واملنصات
الرئيسية التاحة التكنولوجيا .وهو يشمل أنشطة األفراد
والعمليات واألنظمة.
ان أبراج التحكم ليست سوى جانب واحد من املستوى
املرتفع الدارة التغيري الجديدة اليت نتوقع رؤيتها .ومع تغذية
القدرات الجديدة باستمرار يف املؤسسة ،يصبح التعلم
املستمر رشطا أساسيا لالستفادة من هذه املجموعة املتطورة
من القدرات.

لقد قمنا بتطوير مفهوم “ ”Control Towerكوسيلة
لرفع التخصصات التاريخية يف “ادارة الربامج” و“لوحات
استعراض املعلومات” اىل مستوى جديد .يتم تمكني
هذا النهج الجديد بشكل كبري من الناحية التكنولوجية
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تنسيق التغيريات الهامة
الشكل :6

يقدم  Control Towerمستويات جديدة من الرؤية والتنسيق

Control
Tower

بناء منصات Market-making Business Platforms
صياغة مسارات العمل الذكية
االرتقاء بتجربة املؤسسات واالنسانية
البيانات ،الذكاء االصطناعي ،واجهات برمجة التطبيقات،
الخدمات الدقيقة ،بيئات التشغيل السحابية ،الحاويات

يجب نقل مجموعة من األساليب اليت تعكس عامل
 DevSecOpsيف مجال تكنولوجيا املعلومات اىل قطاع
األعمال األوسع .ستحتاج تقنيات رسعة الحركة و
“ ،”Garageاليت تم استخدامها لدفع االبتكار الوظيفي
الرسيع ،أن يتم توسعها واعادة تحديد الهدف منها للتعامل
مع األعمال املتغرية باستمرار .سيكون ربط كل هذا بتطور
املهارات والثقافة والريادة والعقلية الخاصة باملؤسسات أمرا
بالغ األهمية.
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نرى  Control Towerيعمل عرب مستويات
متعددة للمؤسسة من األداء العام للمؤسسة
اىل منصات األعمال الرئيسية ،ومسارات
العمل الذكية الهامة ،واملنصات الرئيسية التاحة
التكنولوجيا.

Yara
منصة زراعة عالية املردود

قامت  ،Yaraاحدى رشكات األسمدة الرائدة يف العامل
ومقدمة الحلول البيئية ،بانشاء منصة أعمال على مستوى
الصناعة للتواصل مع وتمكني املزارعني املستقلني ٥ .حيث
تستخدم وحدات استشعار انرتنت األشياء و  AIو TWC
التاحة توقعات أحوال الطقس والتنبؤ بأرضار وتلف
٦
املحاصيل والتوصيات يف الوقت الفعلي .
وقد تم تحميل هذه املنصة بالفعل من قبل أ كرث من
 1,300,000مزارع ،وهي تعمل على تحويل عالقات
املوردين الحالية وتوسيع قيمتها.
قامت  Yaraببناء منصة زراعية رقمية تربط وتمكن املزارعني
املستقلني ،لتوسيع نموذج أعمالها كاألول من نوعه واألكرث
تنافسية يف مجال الصناعة.

النتائج
تهدف املنصة اىل تغطية  7باملائة من جميع
األرايض الصالحة للزراعة وتقديم خدمتني
أوليتني :بيانات الطقس وانتاج املحاصيل
كما أنها تمهد الطريق أمام تقنيات متقدمة
أخرى ،مثل  ،Blockchainلتوفري الرؤية
الكاملة ملصدر املنتجات اليت يشرتيها
املستهلكني.
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تضمني تقنيات أسية

مجاالت العمل النشاء مسارات عمل ذكية
 .1تضمني التقنيات األسية
ان حجر األساس ملنصات العمل الجديدة اليت تصنع السوق
واملؤسسة املعرفية نفسها هي مسارات عمل ذكية .وعند
تعزيزها بالتقنيات األسية ،تقوم مسارات العمل هذه
بالتغيري الجذري لكيفية انجاز العمل وكيفية تحقيق قيمة
جديدة (أنظر الشكل .)7
يجب تعريف وتحديد أولوية مسارات العمل هذه بناءا
على هدف منصة األعمال وامكانية مسار العمل للتمايز.
سيتم تعريف مسارات العمل الذكية على أوسع نطاق
ممكن الستغالل االمكانات الكاملة من البداية اىل النهاية
ومن األمام اىل الخلف ملسار العمل .فهي أ كرب من العمليات

التقليدية  -اليت غالبا ما ترتك مستقلة عن بعضها البعض،
مما يحد من فعاليتها  -وتمتد عرب االنعزال الوظيفي الحايل.
حيث يتم دفعها بمتطلبات العمالء (الداخلية أو الخارجية)
وتقدم نتائج اقتصادية وتجريبية.
نحن نعيش يف عرص حيث يمكن االستفادة من التقنيات
األسية مثل AI،IoT ،التشغيل اآليل،Blockchain،5G،
على نطاق واسع ،وبالجمع بني تغيري طبيعة مسار العمل
وتقديم فعالية وكفاءة فائقة اىل حد كبري .وهذا يعين أن
املطلب األسايس هو معرفة كيف وأين يمكن أن يكون لهذه
التقنيات التأثري األكرب وتحقق أ كرب عائدات.

الشكل :7

التقنيات األسية تدمج الذكاء يف مسارات العمل
القوى العاملة واملهارات
Blockchain

العمالء

النتائج

مسار العمل الذيك
IoT
البيانات الداخلية
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5G

التشغيل اآليل

الذكاء االصطناعي
البيانات الخارجية

تضمني التقنيات األسية

ان وضع مسار عمل هام يف االعتبار يعد نقطة انطالق حيوية
لتجربة أساليب متعددة لتحديد مجموعات القيم الجديدة
والكشف عن نقاط الضعف الحساسة .باستخدام مناهج
رسيعة مستهدفة ،مثل نهج  ،IBM Garageيمكننا أن
نجرب الرسعة يف تطبيق التقنيات الستغالل الفرص وحل
املشكالت .من خالل االستفادة من مجموعات مختلفة من
الخربة يف األعمال والجوانب التقنية للمؤسسة  -وكذلك
تلك املوجودة يف املنظمات الرشيكة  -ستظهر اجابات جديدة
من أفضل املمارسات التقنية للمؤسسة ،باالضافة اىل
الجوانب املتعلقة باملؤسسات الرشيكة ،سيتم طرح اجابات
جديدة من أفضل املمارسات واألصول القابلة العادة
االستخدام وأحدث الرؤى البحثية.
توفر مجموعات القيم ونقاط الضعف اتجاها حيويا وتركزيا
ملهام علم البيانات املعنية .يف عامل تعتمد فيه التقنيات األسية
على املواد الخام للبيانات ،يعد اتاحة وجودة البيانات أمرا
أساسيا يف تصميم مسارات العمل الذكية .ان الفارق بني
“تصيد” البيانات الصحيحة لتلبية احتياجات مسار العمل
و“اصتياد” البيانات على أمل العثور على بعض الرؤى يمثل
تميزيا هاما .وادراك هذا األمر يمكن أن يؤدي اىل حد كبري
لتقليل الجهد الضائع لتجميع وتنظيم مصادر البيانات اليت
ال تحتوي على قيمة مضافة.

ومن الجوانب الرئيسية األخرى لتضمني التقنيات األسية التأثري
النسيب الذي تحدثه على القوى العاملة واملهارات الالزمة طوال
مهام مسارات العمل .يف بعض الحاالت ،سيكون تصحيح
عدم التوازن يف هذه الجوانب هو مستودع القيم الذي سيتم
استغالله أو نقطة االختناق اليت يجب ازالتها.
يجب على املؤسسات فهم اآلثار اليت ستحدثها مجموعة
من التقنيات على حجم وتعقيد املهام البرشية اليت ال “يتم
تشغيلها آليا” .عند هذه النقطة ،يمكنهم وضع جدول
أعمال للمهارات اليت يجب رفعها واملهارات اليت يجب اعادة
تأهيلها واليت يتطلبها التنفيذ الكامل .يشري تحليل IBM
ألكرث من  200عملية تنفيذ ملسارات عمل ذكية اىل أنه مقارنة
بالتنفيذ القوي التقليدي ،فان التنفيذ القوي باستخدام
الذكاء االصطناعي والتقنيات األسية ينتج عنه فوائد أ كرث
بثالثة أضعاف.

نحن نعيش يف عرص حيث يمكن االستفادة من
التقنيات األسية مثل AI،IoT ،التشغيل اآليل،
 5على نطاق واسع ،وبالجمع
Blockchain، G
بني تغيري طبيعة مسار العمل وتقديم فعالية
وكفاءة فائقة اىل حد كبري.
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تضمني التقنيات األسية
الشكل :8

يحدد مخطط مسار العمل الذيك املجاالت الرئيسية لبناء املؤسسة املعرفية

القوى العاملة واملهارات
قيمة العمالء

الذكاء االصطناعي

Blockchain

IoT

–التأثري/القيمة
–التسلسل
–أسلوب البناء
–متطلبات البيانات

–التأثري/القيمة
–التسلسل
–أسلوب البناء
–متطلبات البيانات

مستودعات القيم

وينتج عن كل هذه األنشطة انشاء مخطط مسار عمل
ذيك (أنظر الشكل  .)8يعمل املخطط كحالة عمل ،ويحدد
ترتيب األولويات ،ويستخدم كأداة تخطيط ملتابعة الفرص
يف مسار عمل معني .ويمكن استخدامه لتسلسل كتل
بناء القيمة ،و“وحدات برامج” بناء مسار العمل الذيك
بحيث تكون مفتوحة وقابلة للتوسع وقابلة للتطوير وقابلة
للنقل .عندئذ ،يمكن نرش كتل البناء ملجموعة واسعة من
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القوى العاملة واملهارات
قيمة املؤسسة

–التأثري/القيمة
–التسلسل
–أسلوب البناء
–متطلبات البيانات

نقاط الضعف

بيئات التشغيل وعلى البيئة السحابية بدون تعديل .سيتم
تحسني حاالت األعمال لتطبيقات املؤسسات من الجيل
التايل ،مثل SAP S/4HANA،Salesforce،Workday
من خالل التفكري الذيك يف مسار العمل ،الذي يقوم باضفاء
لون وتمزي وقيمة أعلى لوظائف العمليات األساسية لهذه
الحلول الربمجية.

مجاالت الترصف النشاء مسارات عمل ذكية
 .2الحصول على قيمة من البيانات
البيانات هي املادة الخام للمؤسسة املعرفية .فهي تساعد
يف تحديد تركزي منصة األعمال اليت تصنع السوق وتمكن
مسارات العمل الذكية ذات املهام الحرجة .ان البيانات اليت
تقع داخل الجدران األربعة للمؤسسة تعد مصدر قيم للتمايز.
يكون هذا صحيح بصفة خاصة عندما يقرتن مع مصادر
بيانات الرشكاء أو مصادر بيانات خارجية مستهدفة ويمكن أن
يكون لذلك تأثريا كبريا على نماذج األعمال وقيمتها.
ومع ذلك ،ال يتم انشاء جميع البيانات بشكل متساو  -كما
أنها ليست ذات قيمة متساوية .ان الحصول على البيانات
الصحيحة للغرض الصحيح يعد أمرا بالغ األهمية .لذلك،
هناك عالقة متبادلة واضحة بني االختيارات اليت تم اجراؤها
فيما يتعلق بمنصات األعمال اليت تصنع السوق ومسارات
العمل الذكية ،والبيانات الالزمة العادتها اىل الحياة .تساعد
هذه العالقة على استهداف تركزي البيانات ،باالضافة اىل
الفرص السطحية الستغالل البيانات املوجودة حاليا .تحتاج
املؤسسات اىل أسلوب بناء للمعلومات لدعم أسلوب بناء
األعمال ومسار العمل الخاص بها.
تعد جاهزية البيانات رشطا مسبقا للقيمة  -وتتضمن الجاهزية
خصائص ممزية مثل الدقة والتنظيم واملعايري واالنفتاح
والتصاريح .وهذه أمور يصعب التصديق عليها عرب كل البيانات
املوجودة يف املؤسسة ،بل انها أ كرث صعوبة نظرا النتشار البيانات
املتاحة من حيث الكم والحجم .يف حني أن أدوات مثل الذكاء
االصطناعي يمكن أن يساعد املؤسسات على رؤية األنماط
والتفاصيل ،بحيث يبقى من املهم معرفة أين يجب تركزي جهود
معالجة البيانات الحيوية .تشري التقديرات اىل أن  80باملائة من
الجهد املبذول لنرش الذكاء االصطناعي يجعل البيانات جاهزة
7
لالستخدام (أنظر الشكل .)9

تتمثل احدى الخصائص الرئيسية للمؤسسة املعرفية يف خلق
ثقافة الثقة يف البيانات .وقد سلطت األبحاث الحديثة اليت
أ كملناها الضوء على أن املؤسسات اليت تعلمت حقا الثقة
يف بياناتها توصلت اىل نتائج أعمال أفضل 8 .ومن الواضح
أنه عندما تعتمد العمليات والقرارات الهامة وتفاعالت
العمالء واملساهمني على التشغيل اآليل والخوارزميات ،فان
متطلبات الثقة تصبح مزتايدة .لذلك ،نرى تركزيا مزتايدا على
ايجاد وتقليل التحزي على قدر املستطاع من مصادر البيانات
والخوارزميات وصنع القرار البرشي من أجل امليض قدما مع
هذه التقنيات على نطاق واسع.
يخضع استخدام البيانات اليت يتم التوصل اليها خارجيا -
خاصة البيانات الواردة من العمالء  -للتدقيق أيضا ،حيث
تعتمد العديد من منصات األعمال وأفكار تحسني مسارات
العمل الذكية على هذه البيانات .وتظهر أبحاثنا أن مبادئ
الشفافية واملعاملة باملثل (أي تلقي قيمة مقابل البيانات
اليت تتم مشاركتها) واملسؤولية تعد رضورية يف انشاء نماذج
أعمال منصة األعمال الجديدة.
أظهرت دراسة  Global C-suite Studyالخاصة بنا ،أن
 82باملائة من املؤسسات الرائدة — اليت تتفوق يف استخراج
القيمة من البيانات — تركز بطريقة فردية على كيفية
استخدام وحماية البيانات لتعزيز ثقة العمالء 9 .وسوف
تتعرض املؤسسات اليت تيسء استغالل ثقة املشاركني يف
استخدامهم للبيانات لخطر مزتايد يتمثل يف خضوعها
للتنظيم الرقايب .ويف النهاية ،يمكن أن يفقدوا “تراخيص
العمل” الخاصة بهم.
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الحصول على قيمة من البيانات
الشكل :9

تعتمد قيمة التقنيات األسية على امكانية التوصل اىل البيانات األساسية وجودتها

قيمة البيانات

حاالت استخدام البيانات

مسار العمل الذيك

تفعيل البيانات

AI | IoT | Blockchain

حوكمة البيانات

الثقة | التوصل | املالئمة

أنواع البيانات

امللكية | مرخصة | عامة

االنفتاح ،وهو مبدأ أسايس للمؤسسة املعرفية ،ينطبق أيضا
على اسرتاتيجية البيانات .ستحقق العديد من منصات
األعمال وفرص مسارات العمل الذكية فوائد أ كرب من
مشاركة البيانات مع رشكاء النظام البييئ أ كرث من االحتفاظ
بها الستخدامها الخاص .ومن املمكن أن تعمل هذه املشاركة
على تعزيز قيمة بيانات الرشكات القائمة وأن يكون لها تأثري
مضاعف .كمصدر للقيمة ،ومع ذلك ،تحتاج املؤسسات اىل
توخي الحذر ملنع التنازل عن غري قصد عن نقاط التحكم يف
سلسلة القيمة .فضال عن ذلك ،يجب أن تتطابق البيانات
اليت يتم الحصول عليها من مصادر أخرى مع مستويات
الجودة والثقة للمصادر الداخلية.
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ومع ذلك ،ال يتم انشاء كل البيانات بطريقة
متساوية  -كما أنها ليست ذات قيمة متساوية.
ان الحصول على البيانات الصحيحة للغرض
الصحيح يعد أمرا بالغ األهمية.

مجاالت الترصف النشاء مسارات عمل ذكية
 .3النرش عرب بيئة مختلطة متعددة األوساط
السحابية
سيتم تمكني املؤسسات املعرفية ،بفضل منصات األعمال
ومسارات العمل الذكية الخاصة بها ،بشكل أسايس من
خالل التطبيقات والبنية األساسية املختلطة متعددة
األوساط السحابية .يف الواقع ،فان نماذج األعمال الجديدة
هذه هي الغرض من البيئة السحابية .وهذا يختلف عن
التفكري القائم على البنية التصميمية للتكنولوجيا البحتة
الذي نراه يف بعض املؤسسات اليت تعزتم “الذهاب اىل
الحوسبة السحابية”.
تمتد أساليب بناء الحوسبة السحابية املختلطة عرب عوامل
األنظمة املحلية (مثل الحاسبات املركزية) والبيئات السحابية
الخاصة والبيئات السحابية العامة .يوجد لدى العديد من
املؤسسات بالفعل بيئات تشغيل متعددة تعمل كمكونات
فردية للمكونات املتقادمة أو املعاد تجديدها (أنظر الشكل
 .)10وحىت اآلن ،كان هذا يحدث غالبا بطريقة مجزأة
ومحدودة نسبيا.
ان تمكني مسارات العمل الذكية على نطاق واسع هو
املحرك األسايس ملزيد من التغيري التصميمي .ووفقا
لتقديراتنا فان االسرتاتيجية املختلطة تضيف قيمة أ كرب
من اسرتاتيجية البيئة السحابية العامة فقط بنحو 2,5
مرة 10 .تعمل هذه القيمة على نطاق كبري من ترحيل املزيد
من التطبيقات اىل ازالة العمليات املتكررة ،وتعزيز األمن
االلكرتوين ،وتقليل املخاطر التنظيمية.

ستقوم منصات األعمال بتطوير نطاقها لتشمل رشكاء جدد،
وستعمل مسارات العمل الذكية على توسيع مدى التوصل
اىل املنصة .وعلى هذا النحو ،فان مبادئ االنفتاح واملرونة تعد
أمرا حيويا يف اتاحة التطبيق وأساليب تصميم البنية األساسية.
ستسمح تقنيات الحاويات والحلول ذات املصادر املفتوحة (مثل
 )Red Hat OpenShiftباالتصال املستمر لوحدات الربامج
املستقبلية للقدرات ومكونات النظام البييئ الجديدة .واألكرث
من ذلك ،أن االختيارات التصميمية يمكن أن تزيل املخاطر من
خالل نهج “البناء مرة واحدة ،والنرش يف أي مكان”.
ومن أ كرب العوائق اليت تحول دون انشاء املؤسسات املعرفية
النظم القديمة وتعقيداتها .يمكن لبيئات التشغيل السحابية
املختلطة اطالق قيمة البيانات والوظائف املقيدة ،جنبا اىل جنب
مع معالجة االنتقال بني التطبيقات القديمة والجديدة .سيكون
جزء من الحل هو انشاء طبقات ملخصة يمكن أن تساعد
يف عزل مسارات العمل املعاد ابتكارها عن “التكويد القديم”
الخاص باملايض .ومع ذلك ،فمن املؤكد أن املؤسسات ستنتقل
اىل عامل حيث ستكون اعادة الكتابة لألنظمة األساسية املختارة
رضورية لتمكني مسارات العمل الذكية.
ومع تحول كل الرشكات اىل رشكات تكنولوجية ،فان مفهوم
تمكني تكنولوجيا املعلومات ودور قسم تكنولوجيا املعلومات
يتغري .على مستوى أسايس للغاية ،تتعاون تكنولوجيا
املعلومات واألعمال معا من خالل نماذج أ كرث مرونة ورسعة،
يف حني أن مراكز التمزي الجديدة اليت تدعم التقنيات األسية
الناشئة تنشأ داخل وخارج مجموعات تكنولوجيا املعلومات.

سيكون ملسارات العمل الذكية مجموعة متنوعة من
تطبيقات املؤسسة األساسية ،والتطبيقات املختلفة للتقنيات
األسية املتضمنة ،واحتياجات اسلوب بناء البيانات املتطور.
لكل من هذه العوامل االمكانية ليتم اتاحتها بواسطة
املكونات املختلفة لبيئة التشغيل السحابية املختلطة .ان
تطبيق أسلوب تصميم بيئة سحابية مالئمة للغرض تليب
متطلبات تقنية مسار العمل يحدد التغيريات ذات املهام
الحرجة اليت تقوم بها املؤسسة.
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النرش عرب البيئة السحابية املختلطة متعددة األوساط السحابية
الشكل :10

ان التنظيم الدينامييك باستخدام البيئةالسحابية املختلطة متعددة األوساط السحابية يؤدي اىل زيادة
املرونة والرسعة
مسار العمل
تطبيقات الجيل التايل

الرتاث | اتاحة  | APIخدمات  | Microservicesتطبيقات الخدمات السحابية | SaaS

تم اتاحتها بواسطة أسلوب بناء البيئة السحابية املختلطة
متعددة األوساط السحابية

األمن واالمتثال

منصة مختلطة متعددة األوساط السحابية املفتوحة
نماذج الخدمة

IaaS | PaaS | CaaS | FaaS | SaaS

أسلوب بناء شبكة االتصال

أدارة البيئات متعددة األوساط السحابية

Automation | Consumption | DevSecOps | AI Ops | Governance

Systems | Private | Edge | GCP | Azure | AWS | IBM Public

يمكن أن تكون منصة األعمال واطار العمل الخاص بمسار
العمل الذيك مفيدا يف تنظيم هذه التحالفات الجديدة ويف
انشاء نماذج حوكمة أ كرث مالئمة للغرض .ونحن نشهد
بالفعل تحالفات جديدة من  C-suiteتتضافر لدفع هذه
املبادرات .ولكن مع اندماج “اتاحة تكنولوجيا املعلومات”
و“التكنولوجيا كجوهر األعمال” ،فان البنيات الجديدة
بالكامل البد أن يتم ابتكارها وقيادتها من أعلى املنظمة.
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ستكون األنظمة القديمة وتعقيدها من أ كرب
العوائق اليت تحول دون انشاء املؤسسات
املعرفية.

Crédit Mutuel
يساعد الذكاء االصطناعي املنظمات األكرث ذكاءا على جعل
العمالء أ كرث سعادة

النتائج

وضع  ،Crédit Mutuelأحد البنوك الرائدة يف فرنسا،
اسرتاتيجية جريئة لدمج الذكاء االصطناعي يف جميع
مجاالت األعمال ،ووضع نفسه كمعيار للبنوك العالقية يف
11
العامل الرقمي.

قام Crédit Mutuel باطالق15 مساعد
معريف عرب األعمال املختلفة متضمنا مساعد
قادر على تقديم  15,000اجابات
مختلفة

يوجد لدى بنك  Crédit Mutuelأ كرث من  5,000فرعا
يتلقى أ كرث من  350,000استعالم عرب االنرتنت يوميا.
لتعزيز مكانته باعتباره رقم واحد يف عالقات العمالء بالقطاع
املرصيف ،واصل اعادة اخرتاع دور مستشار العمالء من خالل
12
تمكينهم بالذكاء االصطناعي لتحرير الوقت.
وقد قام  Crédit Mutuelباطالق العديد من مرشوعات
الذكاء االصطناعي ،بما يف ذلك محلل الربيد االلكرتوين الدارة
أحجام الربيد االلكرتوين العالية ومساعد افرتايض لتقليل
وقت استجابة مستشار العمالء .كما قام أيضا Crédit
 Mutuelبانشاء مصنعا معرفيا يقدم بيئة تشغيل لتعريف
وبناء ونرش حلول الذكاء االصطناعي الجديدة.

يسمح حل الربيد االلكرتوين املعريف للبنك
باعادة تخصيص  200,000يوم عمل
سنويا نحو التدريب
وتهدف الرشكة اىل توسيع الحلول املعرفية
اىل  100باملائة من خط األعمال الخاص
بالرشكة
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رفع مستوى رشاكات التكنولوجيا البرشية

مجاالت العمل الحراز تقدم بالنسبة اىل تجربة املؤسسة واالنسانية
 .1رفع مستوى رشا كات التكنولوجيا البرش ية
ان املؤسسات املعرفية ،بما لديها من منصات عمل ذكية
ومسارات عمل ذكية ،تم تمكينها بالتكنولجيا الحديثة
اىل حد كبري .ولكن على الرغم من كل القيم اليت أوجدتها
التكنولوجيا ،فمن الواضح أن أ كرث املؤسسات نجاحا ستكون
تلك اليت تكون قادرة على دمج قوة التكنولوجيا مع األداء
البرشي املحسن وتجربة املؤسسة املطورة (أنظر الشكل .)11
تعترب الخربة محركا أساسيا ملنصات األعمال اليت تصنع
السوق واليت تختارها املؤسسات للحصول على مزية
تنافسية .لهذا ،يمكن للرشكات القائمة االستفادة من

خرباتها القديمة والعميقة مع مضاعفة وتكييف هذه الخربة
النشاء أسواق جديدة .تتضمن مسارات العمل بالفعل
أعدادا كبرية من األشخاص ذوي املهارات العالية  -الذين
يلمون بثقافة املؤسسة  -والقوى العاملة دائمة التطور
بمقاييس وكفاءات مختلفة .ومع تطبيق التقنيات األسية
النشاء مسارات عمل ذكية ،ستتغري األدوار والوظائف ،ولكن
الكثري من هذه االمكانيات ستكون هامة بالنسبة لالنجاز
التايل لعمليات املؤسسة من البداية اىل النهاية ومن األمام
اىل الخلف.

الشكل :11

ان الرشاكة بني االنسان والتكنولوجيا سرتتقي بالبرشية
االمكانية

الرشا كة بني االنسان
والتكنولوجيا

االنسان
االبداع

التهيئة

التعاطف

بعد النظر

ملسة عالية

الترسيع

التكنولوجيا
الذكاء االصطناعي
IoT
Blockchain
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القابلية للتوسع

رفع مستوى رشاكات التكنولوجيا البرشية

سيتوىل التشغيل اآليل املهام املتكررة .وسيقوم الذكاء
االصطناعي باجراء التحليالت فوريا .ستسمح انرتنت األشياء
و 5Gللمؤسسات بجمع املعلومات عن بعد .وستقوم
 Blockchainبتخفيف األعباء االدارية والحاجة اىل فحص
العمليات يدويا.
كل هذا سوف يغري األدوار واألنشطة يف املؤسسات .ستعمل
املنصات الجديدة ومسارات العمل على اظهار مساحات
جديدة للرؤية ،وانشاء مناطق جديدة للبرش الضافة قيمة،
واالستمرار يف طلب التعاطف والعالقات وغريها من املهارات
الشخصية للتميزي بينهم.
ان مفهوم تجربة املؤسسات يرتفع بنفس الرسعة اليت
يرتفع بها تطور املكونات “الصلبة”  -أو املكونات التقنية -
للمؤسسة املعرفية .تظل تجارب العمالء محركا أساسيا
للتغيري .حيث ترتبط بشكل مزتايد بتجارب املوظفني الذين
يخدمون العمالء.
تدرك املؤسسات بأ كملها أن الطريقة اليت يمر بها املشاركني
باملؤسسة كل يوم هي جوهر ما نسميه تقليديا بالقيم
والسلوكيات .أيضا ،يف عامل من النظم البيئية وشبكات
االتصال ،ترى املؤسسات الحاجة اىل اتساق الخربة هذا
لتتجاوز حدود املؤسسة.

سيتم تقديم الخربة يف املؤسسة املعرفية عن طريق البرش
والتكنولوجيا من خالل الرشاكة بينهما .ومع تبين البرش
ألدوات أفضل ،فانهم “سيواصلون لعبتهم”؛ ومع اكتساب
التكنولوجيا مزيد من السهولة والبديهة ،فانهم سوف
يقومون بزيادة اعتمادهم عليها .وسوف تعمل حلول
التكنولوجيا الجديدة وتطبيقها على املنصات ومسارات
العمل على تعيني حد أعلى وأعلى للمتخصصني الذين
يعملون معها ،مما يؤدي اىل زيادة املهارات واعادة تأهيل
املهارات .يف املقابل ،سيطلب الناس تصميما أفضل
وامكانيات وظيفية أفضل من األدوات الخاصة بهم.
يجب أن يصبح التفكري التصميمي ،والتعلم التجرييب،
والنماذج املشرتكة يف االبداع اليت تتضمن حلقات تغذية
مرتجعة رسيعة ،والتعلم والتطوير املستمر ،جزءا ال يتجزأ
من املؤسسة املعرفية .وسيؤدي هذا اىل دفع التطور املستمر
ملنصات األعمال ومسارات العمل الذكية .ستصبح مناهج
التصميم اليت ترتكز على االنسان  -واليت تعمل على ارشاك
هيئات واسعة من املشاركني لفهم وتطوير االحتياجات
والتوقعات  -هي الطريقة املفرتضة ملثل هذه التحوالت.

ومع تبين البرش ألدوات أفضل ،فانهم
“سيواصلون لعبتهم”؛ ومع اكتساب
التكنولوجيا مزيد من السهولة والبديهية،
فانهم سوف يقومون بزيادة اعتمادهم عليها.
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رفع مستوى رشاكات التكنولوجيا البرشية
الشكل :12

تجربة العمالء :تستند اىل الخربات األساسية ،اليت يتم تعريفها وفقا للهدف ويتم دفعها بواسطة القيم.

الهدف والقصد

تجربة العمالء

خربة املوظف

تجربة املؤسسة

القيم واملهارات وطرق العمل

سيكون غرض املؤسسة وهدفها من العوامل املهمة
للرشاكة بني التكنولوجيا البرشية يف املؤسسة املعرفية (أنظر
الشكل  .)12ان التطبيق األخاليق للتكنولوجيا لفعل الخري
وشفافية التأثري االيجايب للمؤسسة على مجموعة واسعة
من املشاركني تزداد أهمية يوما بعد يوم .ان قضايا مثل
االستدامة والشمول والثقة تتطلب االهتمام .ان كيفية
تكيف األشخاص وراء االمكانات التكنولوجية للنماذج
واألساليب الجديدة ستكون بنفس أهمية ،ان مل تكن أ كرث
أهمية من ،قوة التكنولوجيا.
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تجربة النظام
البييئ

مجاالت العمل الحراز تقدم بالنسبة اىل تجربة املؤسسة واالنسانية
 .2تنمية املهارات والثقافة والقيادة الذكية
ان القيادة يف عامل املؤسسات املعرفية مختلفة تماما ،من
حيث املطالب اليت تضعها على كل من مهارات القادة
ونهج القيادة .ومع تحول املزيد من الرشكات اىل رشكات
تكنولوجية ،فان التقنيات األسية تتسع لفتح املزيد من
الفرص األكرث اسرتاتيجية فضال عن التهديدات سيحتاج
جميع قادة األعمال أن يتجاوزوا كونهم مجرد خرباء يف عامل
التكنولوجيا.
اذا كان القادة سرياهنون على أعمالهم على منصات أعمال
جديدة تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبري ،فانهم بحاجة
اىل فهم مجموعة التقنيات املستخدمة ،اىل جانب امكاناتهم
ومسار التطوير املحتملني مستقبليا .يتضمن ذلك ادراكا
أعمق لنظام بييئ موسع للمفاهيم والحلول رسيعة التطور،
والقدرة على تطبيق هذه املعرفة على حد سواء النتهاز
الفرصة وادارة التعطل بطريقة دفاعية.
بينما تتخطى منصات األعمال حدود الصناعة ،سيحتاج
القادة اىل النظر خارج الشبكات الصناعية التقليدية للبحث
عن رؤى ،وبناء عالقات يف قطاعات متنوعة ،وتعلم طرق
جديدة لتحقيق دخل من األفكار .ويشمل ذلك املشاركة يف
عامل املؤسسات التكنولوجية والرشكات املبتدئة وايجاد طرق
الحتضان بيئات ابداعية مشرتكة جديدة يف املؤسسة.
ال تزال الشجاعة والهدف ووضوح النية تشكل السمات
املمزية للقيادة .ولكن نظرا ألن طبيعة الرهانات الكبرية تمتد
بعيدا عن املناطق التقليدية اىل مناطق جديدة ،فان القدرة
على تعيني نجمة الشمال والتواصل بشكل ال لبس فيه

حول نية املؤسسة والرحلة الجارية اآلن أ كرث أهمية من أي
وقت مىض .من األهمية بمكان أن يضع القادة خطوط
توجيه للمؤسسة األوسع وتعزيز تحديد أولويات اختيارات
املنصة ومسار العمل.
ولكن اىل جانب الوضوح واطارات العمل ،تحتاج املؤسسات
اىل“السماح” أ كرث باالنتقال لالبتكار حول املنصات ومسارات
العمل اىل حافة املؤسسة .هذا عندما يمكن للفرق املفعلة
واملرنة أن تجتمع معا الستغالل البيانات ،وايجاد طرق
لتطبيق التكنولوجيا ،وابتكار الخربات الرئيسية.
ومن املهم أيضا ادراك رضورة الجمع بني التحالفات الجديدة
للقادة مع الفريق التنفيذي الحراز تقدم جوهري يف هذه
املجاالت الجديدة .يجب مزامنة كال من القادة الوظيفيني
ومديري تكنولوجيا املعلومات وكبريي املسؤولني الرقميني
وكبريي مسؤويل التحويل مع تحول املنصة ومسار العمل -
متضمنا املقاييس والحوافر املشرتكة املناسبة.
ان التغيري الثقايف معقد يف املؤسسة املعرفية ويجب ترسيعه
بطريقة تأخذ املناهج التقليدية بعيدا عن الطاولة .ان
تعريض املؤسسة األوسع ألفكار وامكانات التقنيات الجديدة
يشكل جزءا من االجابة .وهذا أمر مشجع للغاية على
التعلم من خالل املمارسة.
ويف النهاية ،يتطلب تغيري الثقافة أجندة مهارات أ كرث
استباقية .ومع اكتساب املزيد واملزيد من املوظفني الثقة يف
فهم وتطبيق التقنيات الجديدة ،يصبحون دعاة للتغيري.
وبالتايل تصبح عمليات رفع املهارات واعادة تأهيل املهارات
على نطاق واسع أمرا بالغ األهمية.
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تنمية الثقافة واملهارات والريادة الذكية
الشكل :13

ان القوة العاملة اليت يتم تمكينها يتم دفعها بواسطة القيادة امللهمة وثقافة التعلم املستمر

قيمة عالية

القيادة امللهمة

القوى العاملة املخولة

املهارات القديمة

املهارات الجديدة

قيمة خط األساس
على املدى القريب

مع بناء منصات عمل جديدة وتطوير مسارات العمل
الذكية ،ستصبح الحاجة اىل تحويل مهارات القوى العاملة
أ كرث وضوحا .يمكن للرشكات أن تتقدم اىل األمام من خالل
اتخاذ خطوات مدروسة لدعم السكان املتأثرين .قد يحتاج
أ كرث من  120مليون عامل يف أ كرب  12اقتصادا على مستوى
العامل اىل اعادة التدريب/اعادة اكتساب املهارات يف السنوات
الثالث املقبلة نتيجة ملسارات العمل الذكية والتشغيل اآليل
13
املدعم بالذكاء االصطناعي.
يبدو األمر كما لو أن كل رشكة تحتاج اىل تطبيق تخصصات
“املمارسة” لرشكة خدمات مهنية على مجموعات خرباتها.
تتيح تجميعات املهام الفرعية هذه القدرة على ترسيع نمو
مجموعات معينة من املهارات ،وزيادة مهارات األشخاص
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على املدى الطويل

املستهدفني ،ومع مرور الوقت ،قدرات ايقاف التشغيل اليت
تعد أقل طلبا .لقد تعلمنا أن املوظفني أ كرث اهتماما بالخطط
الواضحة باجراءات مدروسة واستباقية للتعامل مع تأثري
هذه التقنيات ،مقارنة بما قد يرتتب على ذلك من عواقب
محتملة لهذه التقنيات.
ان دورة حياة العديد من املهارات وأهميتها تتضاءل طوال
الوقت .تحتاج املؤسسة املعرفية اىل خلق ثقافة تعلم
مستمرة ومجموعة من األساليب :ثقافة تقدر امليل اىل
التعلم وتتبىن املهارات السهلة (مثل التعاون) أ كرث من
القدرات التقنية أو امكانيات األعمال املحددة .كجزء من
عملية دفع أوسع لتحسني تجربة املوظفني ،أصبح من
الشائع االستفادة من الذكاء االصطناعي واألدوات األخرى
للمساعدة يف توجيه ودعم التعلم املستمر عرب دورة حياة
املوارد البرشية (أنظر الشكل .)13

CEMEX
أ كاديمية رقمية للجيل القادم من مسببات مقاطعة النظام

النتائج

 ،CEMEXومقرها يف املكسيك ،هي أحد الرشكات الرائدة يف
العامل يف مجال توريد مواد البناء الثقيلة .على مدى السنوات
الثالث املاضية ،استثمرت يف تحويل املؤسسة للمنافسة
بشكل أفضل وتميزي اقرتاحها لعمالء  B2Bورشكائها يف
النظام البييئ.

كانت  CEMEXرائدة يف انشاء برنامج
تطوير قوي وبيئة تعلم ألفضل  80مديرا

أدركت الرشكة أن التحول الخاص بها يجب أن يبدأ بالقادة
املسؤولني بها ،لذلك بدأت مع  80من كبار مسؤوليها
التنفيذيني النشاء برنامج تطوير قوي يطلق أساليب رقمية
جديدة يف اطار حملة “ .”Being Digitalقامت CEMEX
بانشاء أ كاديمية رقمية ومنصة للتعلم والتطوير لتوفري
املفردات واألصول وقنوات التسليم املشرتكة.
يف عام  ،2019قامت  CEMEXبتوسيع املنصة من خالل
“ ”Digital Foundations Programالستهداف كبار
القادة واملديرين واملسؤولني يف الواجهة ملعرفة كيفية النمو
14
والقيادة والعمل بفعالية وكفاءة.

تنفيذيا

قامت الرشكة بتقديم Monterrey Digital
 ،Hubنظام بييئ لالبتكار لربط
 CEMEXمع رواد األعمال
حيث قامت بتقديم القادة لديها اىل
مفاهيم ومهارات جديدة ،بما يف
ذلك ابتكار نموذج األعمال والتقنيات الحديثة
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األداء برسعة هادفة

مجاالت العمل الحراز تقدم بالنسبة اىل تجربة املؤسسة واالنسانية
 .3األداء برسعة هادفة
ان العامل يتبىن مفهوم “رسعة الحركة” ،ومعظم املؤسسات
يف مكان ما يف رحلة انشاء فرق عمل رشيقة ورسيعة وتبين
كال من Sprints،Scrums،Standups .وكان هذا
مفيدا لفتح االنغالق املؤسيس وكرس الحواجز والغاء تجميد
املنظمات ،وتحفزي االبداع من القاعدة اىل القمة .ولكن كان
التحدي مع العديد من هذه األنشطة يتمثل يف تحديد
نتيجة أو تأثري واضح .يف بعض الحاالت ،نتج عنها “فوىض
رسيعة”.
يمكن أن يكون ألساليب العمل الرسيعة قيمة كبرية ،ولكن
يجب أن تكون أ كرث تحديدا لزيادة الفعالية والكفاءة .يقدم
اطار العمل  ،Cognitive Enterpriseمع تركزيه على
منصات األعمال ومسارات العمل الذكية ،سياقا واضحا
والخطوط االرشادية اليت يمكن من خاللها أن يتم كل هذا
االبتكار وتوسعه.
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من خالل تجميع الفرق معا من داخل وخارج املؤسسة
وتوافقهم مع املنصة األساسية أو هدف سري العمل ،تساعد
املؤسسات يف تقليل مخاطر الحركة الرباونية وتركزي طاقة
هذه املجموعات حول نتائج أوضح .مع وضع ركائز فريق
العمل يف مكانها الصحيح بمنصات التشغيل أو توفري
وحدات برامج لتحسني مسار العمل ،يكون من املمكن
توجيه تراكم أفكار االبتكار بطريقة تعمل على تحسني كال من
النتائج واملالئمة االسرتاتيجية.
لذلك فان  Cognitive Enterpriseتوفر حوكمة
“ناضجة” لألنشطة الرسيعة .حيث يمكن بسهولة ربط هذه
األنشطة بتخصيص رأس املال الرئييس واتخاذ القرارات
الخاصة بحالة األعمال مع االستمرار يف دفع التقدم والقيمة
على املدى القريب.

يمكن أن يكون ألساليب العمل الرسيعة قيمة
كبرية ،ولكن يجب أن تكون أ كرث دقة من خالل
مالئمة الفرق مع منصات األعمال وأهداف
مسار العمل الذكية.

التنفيذ برسعة هادفة
الشكل :14

تقوم الرسعة الهادفة بدفع الفرق املنظمة من خالل النتائج املحددة بوضوح

الفوىض الرس يعة

الرسعة الهادفة

النتيجة
مسار العمل الذيك أو هدف املنصة

باالضافة اىل ذلك ،يساعد هذا النهج الرسيع الهادف على
تحديد أسلوب تصميم األعمال واالختيارات التصميمية
األخرى اليت تعتمد عليها .وهذا يعين أنه اذا كانت الفكرة
اليت يتم تبنيها تعترب “جاهزة لوقت الذروة” ،فالبد أن تكون
قابلة للتوسع بمزيد من السهولة .ومن أ كرب التحديات اليت
نواجهها مع االبتكار الرسيع كيفية سد الفجوة بني التجربة
االرشادية اىل التوسع .تعمل الرسعة الهادفة على ازالة
مخاطر هذا النشاط (أنظر الشكل .)14

يعد هذا النهج هام جدا لسد الفجوة بني األعمال
وتكنولوجيا األعمال يف تطور الحلول .فانه يبدأ بعملية الغاء
الخطوط بني هذه املجموعات حيث تصبح التكنولوجيا
هي العمل .وبالقيام بذلك بالطريقة الصحيحة ،يمكن أن
يكون أيضا مرسعا كبريا ألجندة اعادة التأهيل ورفع املهارات
وتغيري الثقافة حيث يتعرض املشاركون المكانيات التقنيات
الجديدة ويتعلمون من خالل املمارسة.
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طريقة جديدة للبناءGarage :
أثناء التحول اىل مؤسسة معرفية ( ،)Cognitive Enterpriseفان الكيفية اليت تقوم بها
الرشكة بتحويل منصات األعمال الخاصة بها واعادة تصميم مسارات العمل لديها ستشكل
الفرق بني الربط املنطقي والفوىض .يعد نهج  IBM Garageهو الوسيلة املثالية لبدء وتنفيذ
وتعزيز الرحلة.
تعد رسعة الحركة التنظيمية أساسية ،لكن اعداد “رسعة
الحركة” غري كايف ،ويمكن أن تخرج عمليات التكرار غري املركزية
عن السيطرة .للمساعدة يف تقليل مخاطر التغيري الرسيع،
تحتاج املؤسسات اىل األساليب والعقلية والتكنولوجيا
املناسبة الطالق قوة فرق العمل عرب املؤسسة.
ان نهج  Garageيعد :نهج جريء ومتعمق لالبتكار والتحول
من خالل التعاون والتنفيذ .انه يمكن الرشكات من املشاركة
يف انشاء وتنفيذ وتشغيل منصات األعمال ومسارات العمل
الذكية للمستقبل (أنظر الشكل .)15
يعد نهج  Garageهادف بشكل أسايس .ونحن نعتقد أنه
لالستفادة من االبداع ورسعة الحركة ملؤسسة ،يجب أن
يكون لها هدف واضح وقابل للقياس .لذلك ،نويص بأن
يركز  Garageعلى املساعدة لبناء منصة أعمال معينة أو
اعادة ابتكار مسار عمل مستهدف.
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يساعد مثل هذا التفكري على تقييد توسع املشاركني والرتكزي
على تحديد نقاط الضعف ومستودعات تخزين القيم ومصادر
البيانات .سيساعد هذا أيضا على ضمان أن تكون أي كتل بناء
للقدرات املحسنة اليت تنشأ من  Garage Sprintجزءا من
صورة أ كرب وأ كرث وضوحا من خالل ربط كل جزء أو مرحلة من
النشاط مبارشة بالرضورات االسرتاتيجية من خالل اطار هيكلي.
هذا ،اىل جانب املبادئ األساسية املتمحورة حول املستخدم
والتجربة البرشية ،اليت تمكن من تحقيق الرسعة والقيمة على
حد سواء وهي مفتاح النجاح الهادف والدائم.
يوفر  Garageفرصة للتوصل اىل النظام البييئ الكامل
لألعمال للمساعدة يف مشاركة بناء املستقبل :حيث يقوم
كال من العمالء ،املواطنني ،املصممني ،املطورين ،املهندسني،
الرشكاء ،املوردين ،البائعني ،املنظمني ،جميع املساهمني
اآلخرين باالبتكار معا .يمتد  Garageعرب الحدود التنظيمية،
حيث يقوم بالجمع بني األعمال والتكنولوجيا ومصادر الرؤية
الداخلية والخارجية .يعمل التعاون املفتوح مع الفرق رسيعة
الحركة على ترسيع عملية التسليم والتعلم واملشاركة.
تساعد تجربة  Garageالرشكات على التحرك بشكل أرسع،
والعمل بطريقة أ كرث ذكاءا ،والتوصل اىل املواهب املناسبة،
واعادة التفكري يف الطريقة اليت تقوم بها بالبناء واالبتكار
والتنمية  -وكل ذلك بطرق متكررة قابلة للقياس.

Frito-Lay
تقديم ابتكار رس يع وسهل

يجب أن تقوم  Frito-Layباحضار املنتج املناسب اىل املكان
املناسب ويف الوقت املناسب .مع  25,000موظف يف
 Frontlineو 300,000عميل و 2,500وحدة  ،SKUكانت
بحاجة اىل ادارة سلسلة القيمة املعقدة الخاصة بها بما يف
ذلك تحديات الخدمات اللوجستية والتوزيع واملبيعات.
وقد قام موظفو  IBMو Frito-Layباكمال مئات الساعات
من أبحاث املستخدمني واملقابالت والزيارات امليدانية .من
خالل املشاركة يف التعامل مع األعمال املرتاكمة مع القيمة
كعامل رئييس ،تمكن املسؤولون التنفيذيون من اتخاذ
القرارات بشكل أرسع.

النتائج
قامت  Frito-Layبتقليل متوسط مدة
الطلب يف السوق من  240أسبوعا اىل أقل
من  30يوما

الخصائص الجديدة

يمكن أن يتم دفعها أسبوعيا

مسارات العمل اليت تواجه العمالء هي
15
مزتايدة وتدفع اىل التبين

قامت فرق العمل ببناء وتقديم اثباتات املفاهيم اليت تركز
على قطاعات مختارة يف األسواق التجريبية ،واآلن تمتلك
 Frito-Layأ كرث من ثمانية مسارات  Garageوتركز على
توسيع نطاق حلولها ملوظفي .Frontline
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الشكل :15

يجتمع االبداع وامكانية التطبيق العملي معا يف رحلة Garage

انشاء مشرتك

تنفيذ مشرتك

اكتشف
اكتشف

مبادرة أعمال
تم التحقق
منها

بناء
MVP n

بناء
MVP 1
القياس &
التعلم

استجابة
السوق

استجابة
السوق

اختبار
الفرضيات

تصميم

تشغيل مشرتك

مقياس
MVP
القياس
والتعلم

القياس
والتعلم

التحقق من مالئمة
سوق املنتجات

يجب أن يكون  Garageموجودا يف مركز املؤسسة اذا
كان سيساعد بعملية تحويل مسارات العمل ذات املهام
الحرجة .يجب أن يكون مرئيا ومتاحا بتفويض واضح من
املسؤول ومتصال بالحوكمة الكلية وتخصيصات رأس املال
يف املؤسسة .يركز هذا على نتائج دورات االبتكار على تحقيق
القيمة األكرث أهمية ،ويف حالة نجاحها ،يمكن توسيع نطاقها
بطريقة رسيعة وبشكل هادف.
يمكن أن يقوم  Garageباالستفادة من “املساحة” الفعلية
املتفردة يف أماكن العمل الخاصة بالعميل أو األماكن
املخصصة ،حيث يتم اجراء التفكري التصميمي والبناء
التعاوين .ويمكن أن يمثل اشارة مرئية لتغري الثقافة يف
املؤسسة املعرفية .ويمكن أن يكون له أيضا مثيل افرتايض،
كما يمكنه االستفادة من األدوات واألساليب واملمارسات
االفرتاضية يف  Garageلالستفادة من خربات أوسع نطاقا
ومن الحدود الجغرافية املتباعدة.
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يعد التوسع من املفاهيم األساسية لنهج  .Garageنحن
نعتقد أنه من خالل استهداف املشكالت الكبرية ،وارشاك
مجموعة كبرية من املساهمني ،وتشغيل  Garageداخل
“القواعد الكبرية” املصممة للرشكة ،يمكن للرشكة العمل
برسعة بدء العمل وبالحجم الخاص باملؤسسة .ويقوم هذا
التفكري بتجنب املعاناة املتكررة الثبات املفاهيم Proofs of
 Concepts (POCs)أو Minimum Viable Products
.(MVP’s)
ال يقوم  Garageبالتوصل اىل فرق العمل املناسبة فحسب.
لكنه يعرض النطاق الواسع للتقنيات األسية ومكونات
الحلول .فقد تم تصميمه التاحة القدرة الرتاكمية لتقنيات
متعددة ومكونات التصميم القابلة العادة االستخدام،
والبحث والتطوير لترسيع التأثري والتقدم .على هذا النحو،
يمكن لهذا النهج أن يجلب االبتكار العميق لربامج مثل
® ،Digital Reinventionواستبدال  ،ERPواعادة تصميم
الخدمات املشرتكة وتحويل االستعانة بمصادر خارجية.

يتمتع  Garageبموضع دائم يف دورة الحياة الكاملة
لتغيري األعمال من االنشاء املشرتك اىل التنفيذ املشرتك واىل
16
التعاون املشرتك.

شارك يف االنشاء لتصور املستقبل

اكشف عن فرصة أعمال جديدة أو اطرح رؤى جديدة
هامة يف املوقف الحايل .ابتكر نظامك البييئ بأ كمله ،أو مع
الفرق األصغر ذات الصلة ،للمشاركة يف انشاء حل مثايل
ومالئم وفعال يتماىش مع الخطوط االرشادية التصميمية
الواضحة.

لذلك يوفر  Garageالوسيلة املثالية لبناء مؤسسة معرفية.
يمكن أن يساعد يف تحديد وبناء منصات األعمال اليت
تصنع السوق ،واعادة ابتكار واعادة تصميم مسارات العمل
الذكية ،وانشاء تجربة مؤسسية حيث تتمكن انسانية الرشكة
من االستفادة الكاملة من قوة التقنيات األسية يف جوهرها.

التنفيذ املشرتك للبناء والتوسع

توسع وانشاء فرق اضافية لبناء الفريق الذي سيحقق الرؤية
املستقبلية .تطوير النموذج األويل  MVPليكون أول اصدار
جاهز لالنتاج وبدء تشغيل الحل يف عملية االنتاج الكاملة.
ويف نفس الوقت ،كن مستعدا لتحسني الحل الخاص بك
بناءا على ما نتعلمه من املستخدمني والتوسع رسيعا من
خالل البنية األساسية القوية.

التعاون على التكرار والتحسني املستمر

استمر يف تحسني األدوات والبنية األساسية واملوثوقية
الخاصني بك ،مع املراقبة واالختبار للتحسني املستمر.
وهذا يؤدي اىل التسليم املستمر الذي يعد أمرا بالغ األهمية
لتحويل ثقافتك بطريقة متعمقة .يمكن القيام بالكثري من
العمل مع فرق موزعة يف جميع أنحاء املؤسسة.
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املالحظات واملصادر
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“ما الذي يفعله.Hugo،Bowne-Anderso		7
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 5 وفقا اىل،علماء البيانات حقا
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 الريادة يف عرص البيانات والذكاء:ببناء ممزيات الثقة
https:// .2019 ” نوفمرب.االصطناعي يف كل مكان
www.ibm.com/downloads/cas/K1OGEMA9
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 الريادة يف عرص البيانات والذكاء:ببناء ممزيات الثقة
https:// .2019 ” نوفمرب.االصطناعي يف كل مكان
www.ibm.com/downloads/cas/K1OGEMA9

 “نحن بحاجة اىل عرص جديدRometty ،Ginni.		 1
” املنتدى االقتصادي.من مسؤولية البيانات
https://www. .2018 ، يناير21 .العاملي
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 الدفع:Suncor 4.0“ .Gas&Oil أفضل ممارسات اىل2
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https:// ”.البيانات ويتيح استخدام التكنولوجيا الحديثة
oilgas.bestpracticeconferences.com/event/
suncor-4-0-driving-a-people-focused-datainformed-technology-enabled-businesstransformation
“النتائج املالية يف الربع األول من عام.S
 uncor		3
. 2019، مايو2
”  .Suncor Energy اىل2
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https://www.suncor.com/-/media/Files/
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F54796C09F492DD45
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Iclif Leadership and”.ضمن اطار عمل
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 Jim Freeman 10يف مقابلة مع الحاسب أسبوعيا.
https://www.computerweekly.com/
news/252479165/How-tech-suppliers-areeasing-barriers-to-hybrid-cloud-adoption
“ .IBM 1 11كيف قام  French Bankببناء خدمة العمالء
القوية وعالية الجودة الخاصة بهhttps://www. ”.
ibm.com/watson/stories/creditmutuel
 12البيان الصحفي لرشكةIBM. “ rédit Mutuel
C
س.”
وIBM Watson يضعان التكنولوجيا يف خدمة النا 
https://newsroom.ibm.com/2017-0419-Credit-Mutuel-and-IBM-Watson-puttechnology-at-the-service-of-people
IBM Institute for Business Value 2018 13
Global Country Survey؛“قوة العمل ،االجمالية
حسب البلد ”.World Bank. 2017؛ حسابات
وتحليالتIBM Institute for Business Value.
2019.
 14بناءا على ارتباطات عمالء .IBM

الرشيك املناسب لعامل متغري
يف  ،IBMنتعاون مع عمالئنا ،حيث نجمع بني رؤى األعمال
واألبحاث املتقدمة والتكنولوجيا ملنحهم مزية قوية يف بيئة
تشغيل اليوم رسيعة التغري.

IBM Institute for Business
Value
يقوم  ،IBM Institute for Business Valueجزء من
 ،IBM Servicesبتطوير رؤى اسرتاتيجية تعتمد على
الحقائق لكبار املديرين التنفيذيني يف مجال األعمال حول
املشاكل الهامة يف القطاعني العام والخاص.

للحصول على املزيد من املعلومات
ملعرفة املزيد عن هذه الدراسة أو IBM Institute for
 ،Business Valueبرجاء االتصال بنا على @iibv
 .us.ibm.comتابع @ IBMIBVعلى ،Twitter
وللحصول على كتالوج كامل ألبحاثنا أو لالشرتاك يف النرشة
األخبارية الشهرية ،قم بزيارة.ibm.com/ibv :

 15بناءا على ارتباطات عمالء .IBM
IBM Garage ibm.com/garage 16
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IBM Corporation
Smart Village
KM, 28 Cairo – Alexandria
Desert Road - Building 144
Giza – Egypt
تعد  ،IBMشعار  IBM، ibm.comعالمات تجارية لرشكة International
 ،Business Machines Corp.املسجلة يف العديد من الدول يف جميع
أنحاء العامل .قد تكون أسماء املنتجات والخدمات األخرى عالمات تجارية
لرشكة  IBMأو رشكات أخرى .يتم اتاحة الكشف الحايل للعالمات التجارية
لرشكة  IBMيف االنرتنت يف “معلومات حقوق النرش والعالمات التجارية” يف
.ibm.com/legal/copytrade.shtml
تعترب هذه الوثيقة فعالة اعتبارا من تاريخ النرش األويل ،ويمكن تغيريها من
قبل رشكة  IBMيف أي وقت .ولن تعترب كل العروض متاحة بكل من البالد
اليت تعمل بها رشكة .IBM
يتم توفري املعلومات الواردة يف هذا املستند “كما هي” دون أي ضمان ،
ً
رصيحا أو ضمنيًا  ،بما يف ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق  ،واملالءمة
لغرض معني وأي ضمان أو رشط بعدم االلزتام .يتم ضمان منتجات رشكة
 IBMطبقا للرشوط واألحكام الخاصة باالتفاقية اليت يتم تقديمها بموجبها.
هذا التقرير موجه لالرشاد العام فقط .وال يقصد به أن يكون بديال عن
البحث التفصيلي أو ممارسة الحكم املهين .لن تكون رشكة  IBMمسؤولة
عن أي خسارة تكبدتها أي منظمة أو شخص يعتمد على هذا املنشور.
قد يتم اشتقاق البيانات املستخدمة يف هذا التقرير من مصادر خارجية وال
تقوم  IBMبالتحقق من هذه البيانات أو التحقق من صحتها أو مراجعتها
بطريقة مستقلة .يتم اتاحة نتائج استخدام هذه البيانات على أساس “as
 ”isوال تقدم رشكة  IBMأي تعهدات أو ضمانات رصيحة أو ضمنية.
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