
مایكروسوفت ولینكدن یكشفان عن آخر االتجاھات في مجال العمل الھجین واالبتكارات
لمواكبة المقاوالت في ھذا االنتقال

رابطعنیبحثون% 67وبعدعنالعملمواصلةیأملونالمتعاونینمن73%
اجتماعي

أحداألخیرة،شھرا18الـخاللالعملبھجرىالذيبعد،عنالعملنمطتعمیمیمثل-2021شتنبر13مولینو/ليإیسي
التحوالت األكثر أھمیة في ثقافة الشغل منذ الثورة الصناعیة، ومن أجل فھم أفضل لتأثیر ھذا التحول الجذري على زبنائھا
ومتعاونیھا، قامت مایكروسوفت بإجراء دراسة شملت مجموع المتعاونین معھا، والتي یتم الكشف عنھا الیوم، لتعلن إلى

جانب لینكدن حلوال جدیدة ومیزات توظیفیة تھدف إلى مواكبة المقاوالت في اعتماد نمط العمل الھجین.
وتشیر نتائج تقریر حول "مؤشر اتجاه العمل" إلى أن الشعور باالنتماء یعد عامال مفتاحیا لنجاح المتعاونین في سیاق ھجین.

الذيالوقتفيالمقاولة،داخلمندمجینبأنھمیشعرونبأنھمصرحوامیكروسوفتلدىالمتعاونینمن%90فإنوھكذا
بعد.عنیعملونمستخدمألف160منوأزیدمایكروسوفت،بفرقجدیدمتعاونألف25فیھالتحق

ودفعت فترات الحجر الصحي المنظمات إلى اللجوء إلى نمط العمل الھجین، الذي یجمع بین العمل الحضوري والعمل عن
من%58أنأظھرالعمل"اتجاه"مؤشرفإنمعقدا،أمرایكونأنیمكنالنمطینھاذینبینالتوازنتحقیقكانوإذابعد.

المستخدمین الذین یقضون وقتا أكثر أو أقل بالمكتب یفعلون ذلك للسبب نفسھ : أن یركزوا أكثر على العمل الذي یقومون بھ.
ساتیا نادیال بـ "مفارقة العمل الھجین".وھذا التعقید ھو الذي أسماه المدیر التنفیذي لمایكروسوفت

وإذا كان قد تم تعمیم العمل عن بعد، فإن البحث في ھذا االتجاه یصبح معیارا ھاما لجذب والحفاظ على المواھب، وعلیھ ففي
الوقت الذي تعید فیھ المنظمات التفكیر في ثقافة المقاولة المتبناة من قبلھا، وكذا قیمھا ونماذجھا، فإن المستخدمین ال

یتساءلون فقط عن كیف وأین یأملون العمل، لكن أیضا لماذا یعملون؟. ھذا التحول في النموذج المعرفي، والذي أسمتھ
تقوم على أساس قیم مشتركة في خدمة االزدھار الجماعي.یسمح ببناء عالقات جدیدةالتعدیل الكبیر"لینكدن بـ "

ولمواجھة ھذه التحدیات الجدیدة، تقوم مایكروسوفت ولینكدن بالكشف عن حلول ووظائف جدیدة:
بالذكاء االصطناعي لتسھیل المتابعة والتعرفالمزودة بكامیرات ذكیة مدمجةوظائف جدیدة داخل غرف تیمز●

على المحاورین خالل االجتماع.
للشخصالجدیدةالوظیفةھذهتسمحللمستخدم.أفضلتجربةأجلمنتیمزمایكروسوفتفيCameoإدماج●

تخطیطعلىبناءصلةاألكثرالمكانفيبھالخاصTeamsكامیراموجزبإدراجPowerPointیقدمالذي
الشرائح الخاصة بھ.

Speakerوصول● Coachمعالنصائحتقاسمفياالصطناعيالذكاءیستخدمافتراضيمكونوھوتیمز،في
المتعاونین والممارسات الشخصیة الفضلى رغبة في مواكبتھم في عملھم الیومي عن بعد (تنظیم وقت العمل،

واحترام التحدث أثناء االجتماعات، أو تقدیم المشورة والنصیحة حول كیفیة مخاطبة المتلقي.)
أثناءبعدعنأوالفعليتواجدھمبتحدیدللمتعاونینللسماحOutlookفيالدعوة"طلب"تأكیدالجدیدةالوظیفة●

االجتماع أو لإلشارة إلى الفترات الزمنیة التي یكونون جاھزین خاللھا.
عن شغل باكتشاف العروض التي تتوافق مع الطریقةللسماح للباحثینتوفر عامل تصفیة بحث جدید على لینكدن●

التي یریدون العمل بھا: عن بعد أو ھجین أو في الموقع.
فيالراغبینالمتعاونینمھاراتلتعزیزاإلنترنتعبرتدریبیةدورة40منأكثرتوفرعنأیضالینكدنتعلن●

).2021نونبر9غایةالىبالمجانمتاح(العرضفرقھمإدارةكیفیةفيجدیدةخبراتاكتساب


