كيف قام  GBMباستخدام LinkedIn
 Learningلمساعدة الموظفين على
تحقيق األهداف وتنمية األعمال
مــع أكثــر مــن  30عامــ ًا مــن الخبــرة وســبعة مكاتــب وأكثــر مــن 1500

موظــف  ،تعــد شــركة الخليــج للحاســبات اآلليــة ( )GBMشــركة رائــدة فــي
والتخصصيــة فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة
توفيــر الحلــول الرقميــة الشــاملة
َ

وحلــول األعمــال الرقميــة واألمــن والخدمــات.

من شأن إنشاء برنامج تعليمي مثري أن
يوفر ميزة تنافسية

لماذا كان  LinkedIn Learningهو المنصة
التعليمية المفضلة في GBM

علــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة ،شــهد فــراس الماجــد ،نائــب رئيــس
ملحوظــا فــي مــزود الحلــول الرقميــة.
المــوارد البشــرية فــي  ،GBMنمـ ًـوا
ً
تقريبــا
GBM
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
العامل
ـوة
ـ
الق
ـت
ـ
تضاعف
فــي الواقــع ،خــال تلــك الفتــرة،
ً
موظفــا إلــى أكثــر مــن  .1500لدعــم هــذا النمــو ،قامــت المــوارد
مــن 850
ً
البشــرية بتطويــر نفســها مــن أجــل تزويــد موظفيهــا بجميــع المهــارات
الالزمــة لمســاعدة عمالئهــا فــي رحلــة التحــول الرقمــي الخاصــة بهــم.

عتمــد  LinkedIn Learningعلــى نطــاق واســع مــن قبــل رواد الصناعــة
ُي َ
فــي منطقــة الشــرق األوســط .هــذا مــا منــح  GBMالثقــة لالســتثمار فــي
منصــة التعلــم هــذه.

أدى اعتــراف  GBMبالعولمــة والتغييــر المتســارع إلــى أن تــدرك أن برنامــج
التعلــم الغنــي الــذي شــارك بــه كامــل قوتهــا العاملــة – المنتشــر فــي ســتة
مطلوبــا لمنحهــا ميــزة تنافســية
بلــدان فــي الشــرق األوســط – كان
ً
اســتراتيجية.
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن اعتمــاد التعلــم عبــر اإلنترنــت مــن شــأنه أن يعــزز
شــعار  GBMللتعلــم مــدى الحيــاة .لذلــك كان دعــم التطويــر الشــخصي
أمــرا بالــغ األهميــة .فــي الواقــع ،كان جميــع
و المهنــي للموظفيــن
ً
الموظفيــن متعطشــين لمعرفــة المزيــد لذلــك كان مــن الضــروري أن
وشــخصيا.
مرنــا
يكــون البرنامــج التعليمــي ً
ً

هــذا ،ومعــه المحتــوى عالــي الجــودة المقــدم مــن ،LinkedIn Learning
يضمنــان حصــول موظفــي  GBMعلــى أفضــل تعليــم وتدريــب علــى
المهــارات مــن قــادة وخبــراء الصناعــة.
وضــح ذلــك باوانديــب ســينغ أرورا ،مديــر التعلــم والتطويــر اإلقليمــي
َّ
الموســعة والتقاريــر
الدعــم
وآليــة
النشــر
«ســهولة
:
قائــا
GBM
فــي
ً
َّ
ولوحــات المعلومــات فــي الوقــت الفعلــي  ،والتــي عـ َّـززت قدرتنــا التحليليــة
بعضــا مــن العوامــل
وســمحت لنــا بضبــط مراســاتنا مــع الموظفيــن ،كانــت ً
األساســية التــي دفعتنــا إلــى اختيارنــا العتمــاد ».LinkedIn Learning

أنشأ  LinkedIn Learningسفراء حقيقيين
لثقافة تعلم GBM
كان طــرح منصــة  LinkedIn Learningللقــوى العاملــة فــي  GBMأمـ ًـرا
مثيـ ًـرا بشــكل ال يصــدق .قــد تضمنــت عمليــة مــن ثــاث مراحــل ،بمــا فــي
ذلــك رســائل البريــد اإللكترونــي الدعائيــة قبــل اإلطــاق ،ونــدوات توجيهيــة
عبــر اإلنترنــت شــجعت علــى التبنــي المبكــر للبرنامــج والتواصــل الداخلــي،
والــذي قــام علــى وجــه التحديــد بتصفيــة المحتــوى ذي الصلــة.

وقــال باوانديــب إن اقتنــاع المســؤولين التنفيذييــن كان حاســما أيضــا .وتابــع:
« لقــد حصلنــا علــى دعــم وتأييــد الرئيــس التنفيــذي وفريــق اإلدارة بالكامــل
؛ وهــذا أمــر بالــغ فــي األهميــة .هــذا قــد ســمح لموظفينــا بتبنــي التعلــم
جنبــا إلــى جنــب مــع قيادتنــا».
اإللكترونــي علــى المنصــة ً
طــورت  GBMسلســلة مــن الحمــات والتحديــات التــي أثــارت إعجــاب
الموظفيــن وإشــراكهم .لالحتفــال بالذكــرى الثالثيــن لتأســيس  GBMفــي
عامــا –  30ســاعة ،والــذي القى
منطقــة الخليــج ،ابتكــرت الشــركة
ً
تحديــا ً 30
داخليــا وتــم تشــجيعهم
ـم
ـ
التعل
ـال
ـ
بأبط
ـراف
«اســتجابة ســاحقة» .تــم االعتـ
ً
علــى نشــر إنجازاتهــم علــي ملفاتهم الشــخصية علــى  LinkedInكســفراء
حقيقييــن لثقافــة التعلــم فــي .GBM
كمــا قامــت  GBMبإنشــاء أســبوع  GBMللتعلــم ،والــذي أتــاح للموظفيــن
الوصــول إلــى الــدورات التدريبيــة مــن أســاتذة جامعــات هارفــرد و
ســتانفورد و بنســلفانيا .أدى تعريــض القــوى العاملــة لقــادة الفكــر مــن
كليــات إدارة األعمــال النموذجيــة إلــى إثــراء عمليــة التعليــم.
تــم دمــج الحمــات المذكــورة أعــاه مــع نــدوات عبــر اإلنترنــت وتدريــب
داخلــي لتطويــر جــدول تعلــم افتراضــي منظــم.
كان هــذا بجانــب األدوار الخالقــة واالبتكاريــة وقائمــة الــدورات التدريبيــة
جنبــا إلــى جنــب مــع فريــق
القائمــة علــى الكفــاءة التــي تــم تطويرهــا ً
.LinkedIn

كيف يترجم االستثمار في األفراد إلى نمو
األعمال
محوريــا فــي
دورا
علــق فــراس
ً
ً
قائــا« :لقــد لعــب التدريــب والتطويــر ً
تعزيــز مشــاركة موظفينــا ومرونتهــم خــال هــذا الوبــاء»« .لقــد أجرينــا
عــددا مــن االســتطالعات الداخليــة  ،والتــي أظهــرت أن موظفينــا يتبنــون
ً
التعلــم الرقمــي وأن اســتهالكنا علــى منصــات مختلفــة أمــر ممتــع للغايــة».
علــى ســبيل المثــال ،عنــد المقارنــة بعــام  ،2019ارتفــع عــدد الــدورات
التدريبيــة التــي أكملهــا موظفــو  GBMبنســبة  6279 ( 292٪فــي عــام
 2020مقارنــة ب  1603فــي عــام  )2019كمــا زادت ســاعات مشــاهدة
المحتــوى بنســبة  7424 - 211٪مقارنــة ب  2388فــي عــام  .2019وزاد عــدد
مقاطــع الفيديــو المكتملــة مــرة أخــرى بنســبة  299٪؛  137،428مقارنــة ب
تحــول فــي أعمــال GBM؟
ً
 .41،720ولكــن كيــف أحــدث هــذا
جانبــا إلــى
واختتــم فــراس حديثــه
ً
قائــا« :لقــد لعــب التعلــم والتطويــرً ،
مكمــا فــي تحقيــق الشــركة لعائــدات
دورا
ً
جنــب مــع حنكتنــا التجاريــةً ،
قياســية فــي عــام  .2019وحتــى فــي ظــل ذروة الوبــاء ،فقــد حققنــا نمـ ًـوا
فــي النصــف األول مــن عــام  .2020هــذا دليــل علــى االســتثمار المســتمر
فــي موظفينــا».

هــذا قــد مكــن الموظفيــن مــن العثــور علــى الــدورات التدريبيــة ذات
الصلــة علــى المنصــة التــي تتماشــى مــع أهدافهــم الــواردة فــي نظــام إدارة
األداء واألهــداف الخــاص بـــ .GBM

الدورات التدريبية
التي أكملها موظفو GBM
زادت بنسبة

ساعات مشاهدة
المحتوى
زادت أيض ًا بنسبة

عدد الفيديوهات
المشاهدة
ُ
زادت مجدد ًا بنسبة

292%

211%

229%

7,424

6,279
2,388

1,603
2019

2020

2019

137,428

41,720

2020

2019

2020

التحدي
• إنشاء نظام تعليمي على مستوى المؤسسة
يمنح  GBMميزة تنافسية
• دعم التطور الشخصي والمهني للموظفين
تخصيصا
• جعل التعلم أكثر
ً

ماذا يقول المتعلمون
«يحتــل االســتثمار فــي رأس المــال البشــري صــدارة اســتراتيجيتنا،
وتشــكل تنميــة الموظفيــن جوهــر مشــاركة موظفينــا .يلعــب
حيويــا ،باإلضافــة إلــى تدخــات التعلــم
دورا
ً
ً LinkedIn Learning
األخــرى ،ويثــري تجربــة التعلــم لقوتنــا العاملــة».

فراس الماجد

نائب رئيس الموارد البشريةGBM ،

«يتمتــع كل موظــف عبــر المؤسســة بالقــدرة علــى التعلــم باســتخدام
ذكاءهــم وموهبتهــم الهائلــة ،والتــي ال يــزال الكثيــر منهــا غيــر
مســتغل حتــى اليــوم .لذلــك تعتبــر منصــة التعلــم المبتكــرة هــذه
محوريــة فــي إســتراتيجيتنا للتعلــم الرقمــي ،والتــي تتيــح للمتعلميــن
المعاصريــن أن يكونــوا المتحكميــن فــي رحلــة التعلــم الخاصــة بهــم».

الحل
• إنشاء برنامج تعليمي مثير يوفر للموظفين
فرصا ال مثيل لها لزيادة المهارات
ً
• منح الموظفين ملكية التعلم المنظم الخاص
بهم
• تطوير األدوار الوظيفية ودليل الدورات التدريبية
على أساس الكفاءات

النتائج
ثقافة التعلُّ م
تبنى الموظفون ثقافة التعلم عبر منصات
متعددة
الدورات المكتملة
تم إكمال  6269دورة في عام 2020
مقارنة ب  1603في عام  – 2019نمو
بنسبة 292٪
شاهد
الم
َ
المحتوى ُ
تمت مشاهدة  7424ساعة من المحتوى
في  2020مقارنة ب  2388في – 2019
نمو بنسبة 211٪
شهادة على االستثمار في األفراد
ماليا في النصف األول
حققت ً GBM
نموا ً
من عام  – 2020شهادة على االستثمار
في األفراد

باوانديب سينج ارورا

مدير التعلم والتطوير اإلقليميGBM ،

