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ل مÈÁ ح  FORRESTER CONSULTING مع

 Çد شرك عيForrester Consulting  Çت ض الم  Ç خدمÈÁ استشÁريÇ قÁئمÇ ع األبحÁث المست
ل  سÇ قصيرة ح د ج . في إطÁر النطÁ الذ يمتد من ع Áدة في النجÁح في م¸سسÁت لمسÁعدة ال

 ÈÁتعمل خدم ،Çالمخصص ÈÁع صي مبÁشرًة  ForresterاإلستراتيجيÇ إل المشر االستشÁريÇ ع ت
ن ر¸ ي األبحÁث الذين يطب ل ع المزيد بمح حص . ل اج يت النÁفذة ع تحديÈÁ األعمÁل التي ت

قع  ضل بزيÁرة م مÈÁ، ت  .forrester.com/consultingمن المع

ظÇ. يمنع النسخ غير المصرح به منًعÁ بÁًتForrester Research, Inc.  .ÁلشركÇ  6102لعÁ © ح النشر   كل الح مح
تغيير. تعد  تخضع ل  Á ث ر لحظÇ حد دير األم فرة. تعكس اآلراء ت ارد المت مÈÁ إل ¶فضل الم ، Forrester®تستند المع

®Technographics ،Forrester Wave ،RoleView ،TechRadar ،Total Economic Impact  ÇريÁتج ÈÁعالم
 ÇلشركForrester Research, Inc.الت ÈÁجميع العالم . ،ÇفيÁإض ÈÁم ل ع مع حص Á. ل كيÇ خÁصÇ ألصحÁب جÁريÇ األخرى م

قع  ل إل م  www.forrester.com .[1-TWE210]انت

 

ع مÁر  زيمدير المشر ل، استشÁراÈ ت·ثير السبر  ، استشÁر ¶

التشغيل في   Çالتحتي Çث البنيÁبح¶ Çع : مجم  Forresterالبحث المشÁر
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يذ خص تن   م
ل من ذ قبل،  تن يÇ ل ن، عبر كل الصنÁعÈÁ، ¶كثر قÁب ¶صبح اآلن العÁم
Áدة  ¶صبح ال ل.  اÈ تتيح ل إنجÁز عم ¶ثنÁء التن ألن اآلن لدي ¶د

ائ  يل ع ت د  اÈ التي تزيد من إمكÁنيÇ الت ن في األد ن يستثمر التجÁري
ا ¶ن هذا سي ن، ألن ¶درك Áء التعÁرض Çنسب ده إل فعÁليÇ تجÁريÇ ¶ع 

ل  يÇ التن ن قÁب ظ در مÁ يترقÂ الم عمالء ¶ع بشكل ¶سÁسي. ب ل
 ÈÁعÁن ¶ن االجتم د ن يعت Á، إال ¶ن مع ذل ال يزال ن إلي ق يتش

عمل مع اآلخرين  Ç األمثل ل ان بحÁجÇ إل  —الشخصيÇ هي الطري
اÈ في مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ التش Áءة مع ¶د ا من العمل بك يÇ لكي يتمكن غي

ال   ،ÇجيÁر العمل ه مركز اإلنت . ال يزال م ى العÁل ع مست زمالئ 
Áً في  يمكن ¶ن يخرج من خطط االستثمÁراÈ إذا كÁنÈ الشركÈÁ ترغÂ ح

ن.  Áح التع  تعزيز ر

ني  È شركÇ 6102في ي  Forrester ConsultingشركMicrosoft  Ç، ك
ن بين الم¸سسÈÁ. إلجراء ت Áنمط التع Á طر التي يتغير في يي ل

 Èه، تحركÁف هذا االتجÁالكتشForrester  ل ¶ن جÂ افتراضÈÁ ت بم
ن في محل العمل  Áالتع Çني اÈ في ت د فج ج الم¸سسÈÁ تعÁني من 

البيئÈÁ التي ل   ،Á ÁفÈÁ التي ال تدع فر  تالخÁص ب الث ن  Áع التع
ي ى العمل لتح بÁلتÁلي ال تصل فر العمل إل مست  نتÁئج ¶فضل. 

.Â عÁليÇ المط  ال

 

 ÈجدForrester  مع Ç 1بعد إجراء استبيÁنÈÁ متعم 0  ÇريÁتج Çشرك
رار في المنشÈµ التجÁريÇ بÁإلضÁفÇ إل  ين في  0106صÁنعي ال من العÁم

 Á؛ ¶ن هنÁنيÁلم¶ كÇ المتحدة  المم اليÈÁ المتحدة  مÈÁ من ال قطÁع المع
 ÈÁحÁالمس  Çني ل الت ح مطÁلÂ مستترة بحج كبير بين الم¸سسÈÁ ل

تحسين اإل ن  Áالمعززة التي تعمل ع تمكين التع.ÈÁعÁفي االجتم ÇجيÁنت 

 Çئج الرئيسيÁالنت 
 Çم¸سس Á  عن ¶ربع نتÁئج رئيسيForrester :Ç¶ثمرÈ الدراسÇ التي ¶جرت

هر في  ‹ نيÇ شيء ج الت  ، هر في العمل التجÁر ن شييء ج Áالتع
ن. Áالعمل  التع Ç لÇ تغيًرا في طري زة المحم ¶حدث استخدا األج

ق ن معظ ¶ ظ ضي الم ن لألشخÁص. ي م ي Áت خÁرج مكÁتب 
ن  ن يشعر ع الرغ من ذل ال يزال  ،Çل زة المحم بÁستخدا األج

 Ç كل هذه االتجÁهÈÁ متع قع العمل.  ب·ن ¶كثر إنتÁجيÇ عند العمل في م
فر  ، يجÂ ¶ن ي لذل ن.  Áمن التع ÇليÁع Çين ع درج ظ Ç ¶ن الم ي بح

المنشÈµ ا  ÈÁرار في الشرك المسÁحÈÁ صÁنع ال  Çني الت  ÇفÁ لتجÁريÇ الث
يه. الحث ع ن  Áيت تعزيز التع Áين بينم ين المتن ظ يÇ التي تدع الم ع  ال

›  Çالمحّسن ÈÁعÁاالجتم ÈÁحÁست¸د مس ، Áدة بذل عندمÁ ي ال
.ÇريÁفع التجÁالمن ÂÁإل اكتس ÇفÁ الث  Çني اكتسبÈ الشركÈÁ  الت

 Áه اسًعÁ من المنÁفع العظيمÇ إزاء التحسينÈÁ التي ¶جر  ÁًقÁنط Çدم المت
عÁليÇ المتزايدة  È ال شم  ، ر العمل لدي بيئÈÁ م  Çني الت  ÇفÁ ع الث

عمالء. نسبÇ رضÁء  بÁلتÁلي نسبÇ رضÁء ¶ع ل ين  ظ م  ¶ع ل

ن )أحيÁًنÁ بشكل خÁطئ( أن بي ‹ يذي د التن ر العمل لدي تعزز يعت ئÈÁ م
ن. Áالتع  Á ن غÁلًبÁ بإن يذي ن التن الي المدير Ç ع ¶م نيÈÁ طÁئ  ت

، لكن ي ظ ل لم يÇ التي  التن ع ا في إبداء هذا االهتمÁ بÁلمسÁحÈÁ ال فش
 Çالمخصص ÈÁحÁدة ¶ن معظ المسÁ ر ال . ي ين لدي ظ Á الم يعمل في

ر إل ت د  لالجتمÁعÈÁ ت ن، بينمÁ يعت Áع التع Á دف من È ي ال ¶دا
ÁئيÇ هي ¶ن  ن¶ن ال يزال 11٪ النتيجÇ الن ين.  ظ ن احتيÁجÈÁ الم ب ي

ين  ظ نالم اÈ ¶  ٪62 يتجنب من مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ نظًرا لألد
 .ÇفيÁغير الك ÈÁالتصميم 

رار إعÁدة  ‹ ل اإلنتÁجيÇيتعين ع صÁنعي ال كير في ح يجÂ ع  .الت
ين  ظ ن في جذÂ ¶فضل م قÁئد الشركÈÁ التجÁريÇ الذين يرغب

ن  Áح التع Ç ذاÈ ر ة العÁم جني المكÁسÂ الخÁصÇ بÁل Áظ ب  االحت
ي بنÁء  ن، كمÁ ينبغي ع Áالً يحتذى به في التعÁا مث ن العÁليÇ، ¶ن يك

اف عدًدا من المع ر عمل ت اصل بيئÈÁ م Áيير الخÁصÇ بÁلت
ن  Áل تتيح ل التع ن إل ح ظ ع الم سير العمل. يتط  Çصي الخص
ن  Áن بشكل شخصي عند التع اص ر ك·ن يت بشكل شخصي )¶ الشع

 ÈÁ االندمÁج مع تطبي  Á تخزين لÇ مشÁركÇ األفكÁر  س عن بعد(، 
ن  العمل األخرى.  ظ سط، يتجنÂ الم من مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ  ٪62في المت

ن  Áعند التع ÇفيÁغير الك ÈÁأ التصميم Èا نتيجÇ األد
.Çع  النتÁئج الرئيسيÇ كمجم

 



 

 

6 

 ، هر في العمل التجÁر ن شييء ج Áالتع
نيÇ شيء ن الت Áهر في التع  ج

ين في إحدى كتÁبÁته، بشريÇ  ذكر تشÁرلز دار يل ل  "خالل التÁريخ الط
عÁليÇ ¶كبر ه من  االبتكÁر ب ن  Áمن تع التع )Áيًض¶ ÈÁان عÁل الحي (

عÁل ¶صبح ¶كثر ¶هميÇ من ذ قبل؛ حيث تسع  ن ال ÁلتعÁد". ف يس
فير تجÁرÂ عمالء  ت الم¸سسÈÁ في كل المجÁالÈ الصنÁعيÇ نح االبتكÁر 

ا من ا اÈ. في عÁل يرغÂ فيه العمالء ¶ن يتمكن ن متعددة ال  Çس ل س ص ل
ه،  Áز يختÁر ع ¶ ج Á من ¶ مكÁن  ن مÈÁ التي يحتÁج إل المع

اجه  يÇ، ست دعÈÁ التشغي ص من المست الشركÈÁ التي لن تتمكن من التخ
 . ي Áظ ع الح خدمت  ¸الء العمالء  ز ب بÈÁ متزايدة ل  صع

قًتÁ ع ن  ضي العÁم ين. ي ظ Ç عمل الم ، ستتغير طري  نتيجÇ لذل
قًتÁ ¶كبر في العمل المتبÁدل مع الزمالء ¶ مع  ن  ض ، بينمÁ ي مكÁتب

È الدراسÇ ¶ن:  الشركÁء ¶ العمالء. اكتش

› Çل زة المحم Ç العمل  أحدث استخدا األج عل في طري تغيًرا بÁل
لÇ التي ¶عÁدÈ تشكيل س العمالء،  لألشخÁص. زة المحم رة األج فث

ى Áد ه ال Á ال ن هدف ن اآلن ع إنجÁز  سيك ظ Ç. اعتÁد الم العÁم
 Çل زة المحم È الدارسÇ التي ¶جريÈ ¶ن  —عم بÁستخدا األج اكتش

ل  20٪ تر المحم ن الكمبي اتف الذكيÇ  ٪يستخدم ن ال يستخدم
عي في العمل  6٪ حيÇ ع االقل بشكل ¶سب زة ال ن األج يستخدم
Á يتزايد  كمÁ ¶ن معدالÈ االستخدا لكل من — زة مع مستخدمي هذه األج

ين 0بشكل درامي )¶نظر الشكل  ظ يÇ الم ( يعرض م¸شر تغيير ع
(eMMSI ءÁل عم ¶ثنÁا من إكم ين ألن يتمكن ظ عÈÁ الم ( ¶ن تط

. عÈÁ الشركÇ بÁلنسبÇ ل ل فÁقÈ حت تط  0التن

عÈ معدالÈ العمل من خÁرج المكتÂ بشكل  ‹ ط، ارت خالل عÁمين ف
قÁًتÁ ¶كثر  ٪0قد ¶فÁد  سريع. ن ¶ ض ين ¶ن اآلن ي ظ من بعض الم

 ÇفÁإلضÁب .ÇيÁغ ÁرنÇ بÁلعÁمين المÁضيين، بشكل كبير ل بعيًدا عن مكتب م
ن  ض ن ي ظ ل، فÁلم نيÈÁ التن د لت ج ر الم عين بÁلتط ن مدف إل ك

ر العمل. ¶القًتÁ ¶كبر خÁرج مكÁتب بسبÂ عدد  ÈÁ المحددة بم ج حد ت
العمالء ¶ ن مع الزمالء  Áالتع ل  ه األسبÂÁ الدافعÇ هي الحÁجÇ إل التن

ر العمل )¶نظر الشكل  خÁرج م تحث اإلدارة ع 6الشركÁء، داخل   .)
اف  ن:  Áا بشدة ع ¶ن  ٪11هذا التع اف  ¶ Èرارا من صÁنعي ال

د فري العمل دير ج ت ن  Áئج التعÁت بتشجيع نتÁقر ت شرك¶  ،
رار ¶ 17٪ ن  نمن صÁنعي ال Áإل التع ÇجÁر بحÁالعمل التج ÇركÁمش

.Áًي ÈÁ داخ  الم

عمل النÁجح. ‹ ر التركيز ل ر العمل مح نيÇ  يظل م كر في "ت عندمÁ ن
ير ¶فكÁرنÁ، مع التركيز ع المشÁركين عن بعد  ن" ن بتد Áالتع
ن  Áريين من ¶جل التع ين. يظل هذا العÁمالن ضر ين المتن العÁم

 È سه؟ اكتش ر العمل ن ر التي تحدث داخل م النÁجح، لكن مÁ ذا عن األم
Áج·ة!  —الدراسÇ ¶ن  ن ¶ن مكت —م  ب في العمل اكتشف العÁم

 Çع عÇ متن ن ¶كثر إنتÁجيÇ من خالل مجم )ليس مكتب في المنزل( يك
ن )انظر الشكل  ÁلتعÁييس تتع بÁ  (.0من الم

È الدراسÇك Áج·ة!  —ن ع ش ن  —م اكتشف العÁم
ن  ¶ن مكتب في العمل )ليس مكتب في المنزل( يك

ن. Áئج التعÁمن خالل نت ÇجيÁكثر إنت¶ 
 

  

  0الشكل 
عل  ن بÁل زة متعددة في العملي العÁم  بتشغيل أج
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 Áنم  الذ يريده العÁم
( " Áز مع د ع BYOفي عصر "¶حضر ج ي ن ب ال ( قÁ العÁم

رار في شركÁت نح االبتكÁر.  ر العمل، ممÁ دفع صÁنع ال نيÈÁ م ت
د  ج  Â ن بطر تتط Áن التع ن الي يتخي ن ه خيÁر ثÁبÈ. فÁلعÁم Áالتع

ني )¶نظر الشكل  (:قدر كبير من الدع الت

 

ن في التعÁمل مع  ‹ قبل كل شيء، يرغب الً   اآلخرين بشكل شخصي.أ
ن  Áين ع التع لÇ العÁم زة المحم بينمÁ سÁعدÈ االستثمÁراÈ في األج
 Çاء(، فمن األهمي عن بعد ع حد س  Çرة شخصي Áءة ¶كبر )بص بك
 Çتجرب ÇنيÁين الكبرى في إمك بمكÁن األخذ بعين االعتبÁر رغبÇ العÁم

 Âإل جن Áجنًب Áر العمل مًع جيه(٪12)شع ي¸د ت  .  ÈراÁاالستثم
ل إل إرضÁء قطÁع كبير من  نيÈÁ التي تجعل هذا األمر ¶س إل الت

.Ç ى العÁم  ال

 Áجنًب Áين في العمل مًع تتمثل الرغبÇ الكبرى لدى العÁم
.Çرة شخصي  إل جنÂ بص

 

  

  6الشكل 

ن  عÇيستخد العÁم لÇ لعدة أسبÂÁ متن زة المحم  األج

 

Áعدة:  ¶لمÁنيÁ 211ال كÇ المتحدة  المم اليÈÁ المتحدة  مÈÁ في ال ين في قطÁع المع  من العÁم

 Çشرك Á يف من شركForrester Consulting  Çالمصدر: دراسÇ ¶جرت ، Microsoftبتك
ني   6102ي

 

  الشكل 

ر العمل ن غÁلًبÁ العمل من م ظ ضل الم  ي
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›  Á المشÁركÇ في ي  ع قÈ ال سÈÁ العمل في ال Áظ بج ن االحت يريد العÁم
.Á Áعل مع  —في اجتمÁع هÁ ع سبيل المثÁل  —ن إن التعÁ الت

ن  لكن يريد العÁم ل يمكن نشرهÁ فيمÁ بعد.  شل عÁدة في إنتÁج ¶ص ي
 Çس Á بعد الج لÇ تخزين المستنداÈ ¶ مالحظÈÁ االجتمÁع ¶ مشÁركت بس

(21٪)  Áن ¶يًض ه يريد  . قت ة دفع من استثمÁره ل ا ق ليكتسب
قÈ إحضÁر الشركÁء البعيدين إل ا عÁل في ال Áعل ال لغرفÇ من خالل الت

ي  ع  (٪20)ال

›  Ç طري  ÇريÁالتج ÈÁي عم نيÇ مصممÇ خصيًصÁ ل Áتع Çني ن ت إن يريد
. نيÇ تتكÁمل مع  عم Áل تع ن ¶يًضÁ ع ¶هميÇ امتال ح ¶كد العÁم

عمل  Á ل ن ÈÁ التي يستخدم اÈ  (٪26)التطبي درة ع استخدا ¶د ال
عمل  ن ¶ن تتكÁمل (٪21)مصممÇ خصيًصÁ ل . بعبÁرة ¶خرى، إن يريد

عمل  جميع ريÇ ل يÈÁ الضر مع  —التي تدار اآلن عبر البرامج  —العم
.ÈÁعÁرب في االجتمÁتج 

› . قت ن االستمتÁع ب ين السعداء  إن يريد س ¶ن العÁم ر ع الن ¶ظ
ن إل عمالء سعداء. د ن ذل ¶يًضÁ  6ي ن يعرف صرح  —العÁم

2٪  .Èا قت ¶ثنÁء استخدا األد ن االستمتÁع ب  من ¶ن يريد
 Èذا Çسب زة الح ي هذه التجربÇ ه استخدا ¶ج ¶حد الطر لتح

ه مÁ ¶رض  سÁئل البصريÇ المسÁعدة،  ال  ٪الشÁشÈÁ الكبيرة 
ين.   من العÁم

ÁفÇ ال الث  Çني الت  ÈÁد البيئ  محّسنÇ ت
ÇريÁفع التجÁإل المن 

رÂ من الزمالء  —ي¸ثر مكÁن العمل  بيئÇ العمل، بمÁ في ذل مدى ال
دة في المكÁن  ج اÈ الم األد Ç العمل. بد¶  —الشركÁء  ع طري

قد   . س ن هذه المس·لÇ بدراسÇ ¶ن ن الذين يدرس ن األكÁديمي البÁحث
سه ¶ حت ا ¶ن العمل في المبن ن سه ي¸ثر ت·ثيًرا جد  في الطÁب ن

Áل. ¶مÁ العمل  ن مع ¶حد الزمالء لنشر م Áتع ÇليÁط ع احتم هÁمشًيÁ ف
ه ¶ثر كبير  سه ف ا ن ن  —في الر Áثين ¶ن يتع تزيد االحتمÁليÇ بنسبÇ الث

ط في  عÁن ف سه عمÁ إذا كÁن مكتبÁهمÁ ي ا ن بÁحثÁن يعمالن في الر
سه.  0الطÁب ن

قÈ الحÁلي بد¶È الشرك ن في ال ين يعم ظ دمÇ في إدرا ¶ن الم ÈÁ المت
كير  ن ¶صحÂÁ الت Áدة التجÁري ضع ال يه.  ا ع Ç عمÁ اعتÁد رة مخت بص

البيئÈÁ التي  Èا األد  ÇفÁ فير الث ًبÁ حتمًيÁ يتمثل في ت  االستشرافي مط
اء.  البعيدين ع حد س يين  ين الداخ ظ اإلنتÁجيÇ بين الم ن  Áل التع تّس

ن عدًدا من  رة صحيحÇ، ف يدرك Áدة األمر بص عندمÁ ي ه¸الء ال
:ÇسيÁفع األسÁالمن 

رضÁء العميل. ‹  Çي Áع ال  ÇجيÁل إل اإلنتÁع ن ال Áد التع ترى  ي
Áفي التع Á ائد ع استثمÁرات قد س·لنÁ الشركÈÁ الع  .ÇجيÁاإلنت ن 

 ÈÁحÁالمس  ÇفÁ الث  Çني Á الت راراÈ عن المنÁفع التي تح صÁنعي ال
 Èر ÁجًئÁ ¶ن ظ ل يكن ¶مًرا م ن.  Áي التع يÇ المحّسنÇ من ¶جل تح ع ال

هنÁ منÁفع  ن األفضل ع ر¶س المنÁفع.  Áالتع  ÇليÁالع ÇجيÁاإلنت
عمل التج ريÇ ل هي ضر  Ç يÈÁ ¶ع ¶خرى ذاÈ ص ، تشمل مست Áر

 Çي المزيد من فÁع دة ¶فضل،  منتجÈÁ بج ين،  ظ من اإلبداع لدى الم
 Áخبرن¶ تزايد رضÁء العمالء.  Áدة التجÁريين ¶ن  ٪76األعمÁل،  من ال

قÈ منذ  فير ال نيÈÁ قد حّسن من ت الت  Çني Áالتع Èا استخدام لألد
غ  ى ٪70انتشÁرهÁ، كمÁ ¶ب  رضÁء العمالء  عن زيÁدة في مست

 (.)انظر الشكل 

  

 الشكل 
Çني Áالتع Èا ن الكثير من األد ظ  يحتÁج الم
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 Áريين ¶ن استخدام  ٪76¶خبرنÁدة التجÁ من ال
فير  نيÈÁ قد حّسن من ت الت  Çني Áالتع Èا لألد

.ÁرهÁمنذ انتش Èق  ال
 

 

ين. ‹ ظ قع الشركÈÁ التي  ترتبط البيئÈÁ المÁديÇ المتجددة بصحÇ الم تت
ي المنÁفع  ش االستثمÁر في تحديث مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ تح ع 

ا هذه التجديداÈ م¸خًرا  ن الذ ¶كم Á المجيب Á التي ¶خبر عن س  —ن
ين،  ظ ى ¶ع من رضÁء الم مست عمل الجمÁعي،  ÁفÇ محّسنÇ ل هي ث

ي ع ى ¶ع من رضÁء العمالء. ترتبط المسÁحÈÁ ال Ç ـ ¶كثر من مست
يÇ )انظر الشكل  ح المعن ر ين  ظ ÁفÇ ـ بصحÇ الم الث  Çني (. 2الت

ا م¸خًرا  راراÈ ممن قÁم ن بÁلمÁئÇ من صÁنعي ال خمس احد  د  يعت
يÇ المحّسنÇ من ¶جل  ع ر العمل لدي ¶ن المسÁحÈÁ ال بتحديث بيئÇ م

Áين. ب ظ ى ¶ع من رضÁء الم ن ت¸د إل مست Áي التع إلضÁفÇ تح
د  ، يعت عمل الجمÁعي.  ٪2إل ذل ÁفÇ ¶فضل ل ¶ن هذا ي¸د إل ث

، ح  ين.  ٪02نتيجÇ لذل ظ Áظ ع الم معدالÈ ¶ع من الح
 Çشرك ÈجدForrester  كن عمل مبتكرةÁالتي تتميز ب·م ÈÁن الشرك¶

عمل جمÁعي   ،ÂتÁر ¶ع في المك È نسبÇ حض عي ح كير تط ذاÈ ت
تن اهÂ ¶فضل،  رة ¶سرع، بÁإلضÁفÇ إل جذÂ الم عÈÁ بص يذ المشر

  الجديدة.

ر تط رة ل ت  الكثير من أمÁكن العمل م
اإلنتÁجيÇ، تتمثل   Çني Áالتع Èا راراÈ في األد عندمÁ يستثمر صÁنع ال

لÇ التي تسمح  زة المحم األج  ÈÁ فير التطبي ى غÁلًبÁ في ت ص يÇ ال ل األ
Áءة بعيًدا ين بÁلعمل بك ظ م ل  ل اع من الح فر هذه األن قع العمل. تت عن م

كر  ، عندمÁ ت مع ذل  .Çالحديث ÇريÁالتج ÈÁشرك ريÇ ل هي ضر بكثرة 
 ،ÈراÁفي هذه االستثم ÈÁالم¸سس¶ Âاليج  ÈÁعÁاالجتم ÈÁحÁتتعرض مس

—  ÇجيÁن مركز اإلنت مÁ  —هي األمÁكن التي يجÂ ¶ن تك لإلهمÁل. فمث
ى معه في األهميÇ ضمÁن ه من األهميÇ بمكÁن تس Áيل العمل عن بعد، يتس

ر العمل ع  ين في م ظ ضمÁن قدرة الم ين،  ظ ن بين الم Áتحسين التع
لÇ. تشعر  زة المحم ن بÁستخدا األج Áءة مع نظرائ ممن يعم العمل بك

لكن  Á تتميز في هذه المجÁل،  لنÁهÁ في االستبيÁن ¶ن Áالتي تن ÈÁمعظ الشرك
ي ظ Áً:م ن شيًئÁ مخت   ير

 2الشكل 
ين ظ  مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ المحّدثÇ تحّسن من صحÇ الم
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لكن  ‹  ، راÈ العمل لدي ا بيئÈÁ م راراÈ أن قد حّسن د صÁنع ال يعت
.Èا د األد ت Á¸ل ¶ن قد  غرف االجتمÁعÈÁ ت راراÈ بÁلت يشعر صÁنع ال

ن  ثمÁن د اثنÁن  يعت  .ÇجيÁاإلنت ن  Áي التع ا شركÁت من ¶جل تح حّسن
د  يعت  ، ي ظ ي بÁحتيÁجÈÁ م يÇ ت ن مسÁحÈÁ فع فر  ٪70بÁلمÁئÇ ¶ن ي

ر عم نيÇ م ن ت ك تحر األفكÁر  ل¶ن يم  Çني Áالتع ÈÁكي تدع الس
يشعر تزيد من سرعÇ الت  ، سًيÁ  ٪71د فر بيئÇ آمنÇ ن ÁفÇ ت ¶ن لدي ث

، عندمÁ س·لنÁ صÁنعي  مع ذل  .ÈÁهمÁدي المس لتمكين كل شخص من ت
يÇ من مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ التي تحت  راراÈ ه¸الء عن النسبÇ المئ ال

 .Áنسبًي Çئج محزنÁالنت ÈنÁن، ك Áع التع Á دف من نيÇ ي ال ع ت
ط من غ 0٪ نيÇ مثل ف Áالتع Èا دة بÁألد رف االجتمÁعÈÁ الكبيرة مز

 ÈÁحÁاع األخرى من مس األن  .Èالم¸تمرا ÈÁني ت حÈÁ البيضÁء  ال
ي ال تحت إال ع  ¶، ف من الغرف  ٪00االجتمÁعÈÁ كÁنÈ ¶س

 ÇحÁالمس Çسط رة منÁسبÇ.  ٪62مت زة بص من الغرف الصغيرة المج
جدÈ دراستنÁ ¶ن الغرف   Áبينم ÈÁحÁتعد المس Çسط المت الصغيرة 

يديÇ هذه هي  نيÇ األع استخداًمÁ، ف تكن مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ الت Áالتع
رة  ر بص حيدة التي تحتÁج إل التحديث. تعمل بعض ال األمÁكن ال

ت¸خذ   ،Çغرف االستراح Áهي  يديÇ مثل الم ¶فضل في األمÁكن غير الت
ÁمÇ في  راراÈ ال ل العديد من ال ل احتمÁليÇ حص ت  .Çيذي المكÁتÂ التن

ن  ظ Á الم نيÇ التي يحتÁج Áالتع ÈÁني اع من األمÁكن ع الت هذه األن
 (.1)انظر الشكل 

›  ÈÁحÁلدي مس Èليس ن عن ُبعد،  Áتع Èا ين أد ظ جد لدى الم ي
ن. Áمن أجل التع Çُمحسن ÈÁعÁاجتم  Â ن في ¶غ ظ بينمÁ يعمل الم

قÈÁ عن بعد، ر العمل لعدة  األ ن العمل في م ض ا ي إال ¶ن ال زال
من ¶برز هذه األسبÂÁ ¶ن   .ÂÁ12¶سب٪  Ç ى العÁم من المستجيبين من ال

مع  ن.  Áتع Ç ل ن ¶ن االجتمÁعÈÁ الشخصيÇ هي ¶فضل طري د يعت
ّعÁل: في  ن ال Áالتع ÈÁعÁاالجتم ÈÁحÁل بعض مس األسف، ال تس

ن  ظ سط، يتجنÂ الم من مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ نتيجÇ  ٪62المت
 Ç مع التك  .Çع ن كمجم Áعند التع ÇفيÁغير الك ÈÁالتصميم ¶ Èا األد

 ÈÁعÁاالجتم ÈÁحÁن لمس عÇ لكل قد مربعÇ من مسÁحÇ المكتÂ، يك المرت
تكÁليف الت·جير  ÈÁ التشغيل  غير المستخدمÇ هذه ت·ثير كبير ع ن

األثÁث  Èمعدا  . تكÁليف ر¶س المÁل ل

› .Áًي اقًعÁ عم ن العÁلمي  Áتجعل التع Áالنط Çاسع يدي   إن م¸تمراÈ ال
اجدين داخل  ين المت ظ م إلعÁدة إنشÁء تجربÇ "االجتمÁعÈÁ الشخصيÇ" ل

 Èا ن إل ¶د راراÈ األسÁسي Á، اتجه صÁنع ال خÁرج راÈ العمل  م
مستخدمين المشÁركÇ في يدي عÁلي الدقÇ التي تتيح ل اإلبداع  م¸تمراÈ ال

Áدة من  التحر في الغرفÇ ¶ثنÁء العمل. إن االست  ÈÁ مشÁركÇ الم
ÁئمÇ ع العمل الجمÁعي ت¸د  ن ال Áالتع ÈÁس اقعي لض ج يدي ال ال

ين بÁلداخل  ظ الم الشركÁء  ن بين العمالء  Áالتع Áم¶ ÈÁب إل تذليل الع
  الخÁرج.

  

 3الشكل 
ÇفيÁالك Èا د األد ت  العديد من مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ ت

 

Áعدة:  1ال 0  ÈÁالي المنشÈµ في م¸سسÈÁ في ال  ÇريÁل التجÁاألعم Èنعي قراراÁمن ص
ÁنيÁلم¶ كÇ المتحدة  المم  المتحدة 
 Çشرك Á يف من شركForrester Consulting  Çالمصدر: دراسÇ ¶جرت ، Microsoftبتك

ني   6102ي

 



 

 

3 

ن  ظ سط، يتجنÂ الم من مسÁحÈÁ  ٪62في المت
اÈ ¶ التصميمÈÁ غير  االجتمÁعÈÁ نتيجÇ األد

.Çع ن كمجم Áعند التع ÇفيÁالك 
 

كير  رار إعÁدة الت  يتعين ع صÁنعي ال
ÇجيÁل اإلنت  في ح

 ÇريÁل التجÁاألعم ÇجÁرار بح ن بÁلمئÇ من صÁنعي ال سبع  ÇنيÁر ثم ي
مشÁركÇ الم ن  Áن إل التع ن يتجنب ظ ال يزال الم  ،Áًي  ÈÁ داخ

يÇ التي  62٪ ع اضح ¶ن المسÁحÈÁ ال من مسÁحÈÁ االجتمÁعÈÁ. من ال
Á األشخÁص  ن في Áيتع—  ÈÁحÁاجدة في ت المس اÈ المت  —األد

ن  ظ ين. فمÁذا إذن يحتÁجه الم ظ مÁ ت·ثير ق ع إنتÁجيÇ الم ل
راÈ العمل لت كيف بÁلتحديد في بيئÈÁ م  ، Áدة من ي ¶قص است  ح

ا في االعتبÁر  Áدة ¶ن يضع ؟ ع ال Áرار إل األم د صÁنع ال  يت
ي:  مÁ ي

› .Áي ÈÁ الع الً من الج Ç أ اف ن المنشÈµ  يتعين أن ت·تي الم بينمÁ تك
ن  Áالتع Èا لين عن تشغيل ¶د مÈÁ مس¸ جيÁ المع ل ظ تكن م

Á، يت التحك  صيÁنت  Çذه الرقمي بدرجÇ كبيرة في الميزانيÈÁ الخÁصÇ ب
ه بÁلتحديد المدير  يذيين،  لين التن اسطÇ كبÁر المس¸ اÈ ب األد

يذ ) مCEO( ÈÁالتن مدير المع  )CIO( ليÁالمدير الم  )CFO .)
Ç بزيÁدة  يÈÁ المتع ل ي األ تح إرضÁء العميل  ن  Áلدع التع

ن لد يذ األعمÁل، يتعين ¶ن يك ارد سرعÇ تن ي االستعداد الستثمÁر الم
ن  ظ Á الم المسÁحÈÁ التي يحتÁج  Èا األد  ÇفÁ المنÁسبÇ في بنÁء الث

ي النتÁئج.  لتح

يÇ بعدد من المعÁيير  ‹ ي مسÁحÈÁ العمل الجمÁعي التشغي يتعين أن ت
تدف سير العمل.  Çصي الخص قد يتغير التصمي  الخÁصÇ بÁالتصÁل 

ن بنÁًء ع من يخطط الصحيح لمسÁحÈÁ العمل ا ÁلتعÁب ÇصÁلخ
ف األكثر  Áده ¶ن األس Á. فع سبيل المثÁل، هنÁ بحث م الستخدام

 ÁًعÁ ف األقل ارت Áهيمي بينمÁ األس كير الم ÁًعÁ تدع ¶داًء ¶ع في الت ارت
كير الريÁضي. ت ن ¶فضل ل È الدراسÇ إل ¶ن هنÁ بعض  2تك ص ت
رار االتجÁهÈÁ المشتركÇ فيمÁ يتع د صÁنع ال  بÁلمطÁلÂ التي يعت

زة  فير االتصÁل ب·ج دمÇ ت ريÇ. ي·تي في الم Á ضر منشÈµ ¶ن ل
زة األخرى، ألن ذل سيسمح  األج  Èالم¸تمرا ÈÁني ت تر  الكمبي

االجتمÁعÈÁ عن  بÁلمشÁركÇ في االجتمÁعÈÁ التي يحضرهÁ األشخÁص 
ن ¶يًضÁ إل7بعد )انظر الشكل  ظ مسÁحÈÁ يمكن  (. يحتÁج الم

 ÇقشÁعند من Çصي فر ل الخص ت  ÇجÁعند الح Çل Á بس ل إلي ص ال
.ÇسÁالحس ÈÁع ض الم

 

األهداف. ‹  Âالتدري  Çفير الر¸ي يذيين ت لين التن   يتعين ع المس¸
 Çع قÈÁ مجم Â األ Â في ¶غ ن في الشركÈÁ يتط Áإن تحسين التع

 ÇريÁل التجÁرار لألعم د حدد صÁنع ال ل  .Èمن المدخال Çع متن
عÁل،  ن ال Áي التع ريÇ لتح اسعÇ من المدخالÈ الضر  Çع مجم

 Çاضح األهداف ال اضح  اف ال الت  Áجي ل متضمنÇ التدريÂ ع التكن
ن المد ÁفÇ ¶ن يك ن ث يكÁفئ ن مثÁالً يحتذى به في العمل الجمÁعي  ير

 Çشرك Èجد س العمل.  ن بن م ين الذين ي ظ ¶ن تجسيد  Forresterالم
ÇفÁ ر األسÁسي الذ يمكن ¶ن  ث حل المشÁكل ه الد  ÈÁم لمشÁركÇ المع

.ÈÁن في الم¸سس Áح التعÁل إل نج ص   1ت¸ديه اإلدارة ل

 4الشكل 
Á صÁنع ب ÁئمÇ التي يط ن في مسÁحÈÁ  ال Áرار لتحسين التع ال

ÈÁعÁاالجتم 
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Çالرئيسي ÈÁصي  الت
ين  كيÈÁ العÁم ط  —إن التغّيراÈ السريعÇ في س ن.  —ع مدار عÁمين ف Áل التع اع جديدة من ح رة االستثمÁر في ¶ن  تشير إل ضر

ي استخدا سÈ ممÁرسÈÁ من بين  ، يتعين ع ع الحل المنÁسÂ لم¸سست  الممÁرسÈÁ األفضل:لتحديد ن

› . مÈÁ بش·ن بيئÇ العمل الخÁصÇ ب ين في قطÁع المع ح مع العÁم ت ار م يÁ بإجراء ح لين  ال ف من عد االتصÁل بين المس¸ Áمخ Áهن
، ع لذل ن.  Áمن ¶جل التع Á يذيين ب·ن لدي بيئÇ يت تحسين لين التن ÁداÈ المس¸ ين فيمÁ يتع بÁعت ظ الم يذيين  ÈÁ التن ي ي االستمÁع لتع

 Á سÁئل إلدراج البحث عن  يÁ ب·عمÁل ع نح ¶فضل،  Á التي ستسÁعده في ال Áت ص  ÈÁعÁاالجتم ÈÁحÁمس Èا ين بش·ن مÁهيÇ ¶د ظ الم
ر العمل. ى م  ع مست

› .Çني Áالتع Çسب ل الح ظÁئف الستكشÁف ح عÇ متعددة ال ل إنشÁء مجم قÁدة المنشÈµ في العÁدة، ي¸د متخصص تكن  ÈÁم جيÁ المع
عÇ العمل متعددة  Á. ستسÁعد مجم نيÇ الستخدام Áالتع Çسب ل الح ًرا في تحديد ¶فضل ح متخصص األعمÁل التجÁريÇ د  ÈÁي العم

ار ل من ¶د . استمد الح س ين ¶ن ¶ه شيء، ال تنس ض العÁم  .Çكل طرف من األطراف المعني ÈÁب ظÁئف ع ف متط عÇ: فمÁ  ال متن
لÇ ¶ثنÁء  Áعتين ع الط تÁ المجم لكن لن تعرف إال إذا جمعÈ ك ن ممÁثالً لمÁ ينÁسÂ مصممي المنتج،  ينÁسÂ متخصصي المبيعÈÁ قد يك

Ç االكتشÁف.  مرح

ن. ‹ Áالتع ÈÁحÁاع جديدة من مس ÁئمÇ استكشÁف أن عÇ من المسÁحÈÁ الجديدة ال عÇ متن جيÁ حت  تستخد الم¸سسÈÁ الرائدة مجم ل ع التكن
ن سÁب إعداد بدرجÇ ¶كبر. فمسÁحÈÁ التجمع  ا د ن Áين ¶ن يتع ظ م ن ¶حيÁًنÁ  —يمكن ل تك  ،ÈÁعÁمن غرف االجتم Çن ¶قل رسمي التي تك

 Âا ن ¶ب رÂ من منÁط اإلنتÁج ¶مًرا شÁئ —بد Ç بÁلتصمي بÁل اجد المسÁحÈÁ المتع ¶صبح ت  .Çري سÈÁ العمل ال ًعÁ بدرجÇ ¶كبر في تسمح بج
 Çالعمل المشترك ÂتÁمك .ÇئيÁض الصنÁعÈÁ ال ر العمل  —مجÁل التصنيع  ن عند زيÁرة م ن المتن Á العÁم  —هي المسÁحÈÁ التي يشغ

ن.  Áيذ التع تن  ÈÁعÁحت يتسن إجراء اجتم ÇفيÁإض Áغرًف Â  تتط

› .Çداخل الغرف ن عن ُبعد  Áالتع ÂرÁحيد تج مÇ  ت ر الم راÈ العمل من األم اÈ األخيرة، تعد م ضع اهتمÁ في السن ل م يÇ التن بينمÁ كÁنÈ قÁب
 Áل  —¶يًضÁألعمÁب Áي ي إيجÁد حل يسمح لألشخÁص داخل الغرف بÁل ال ينبغي اإلفراط في االهتمÁ ب·حد األمرين ع حسÂÁ اآلخر. ع

نيÇ ع النح األفضل  Áذالتع Èق ن يسمح في ال العمالء في الخÁرج بمشÁركÇ التجربÇ بد الشركÁء  مشÁركين عن بعد من الزمالء  اته ل
Á االندمÁج مع تطبي  Çل Á بس تخزين  ÈÁ اسعÇ النطÁ التي تسمح ل بمشÁركÇ الم يدي  اÈ م¸تمراÈ ال ن إل ¶د ع العÁم قف. يتط È ت

 األعمÁل األخرى.

ع تجريبي إلثبÈÁ الم ‹ يÁ بمشر داخل الشركÇ،  .ال ين  ظ م ن الحل منÁسًبÁ ل ن العبرة بÁلنتÁئج: يتعين ¶ن يك نيÇ، تك Áالتع Çسب مع الح
ني Áتع ÈÁحÁح. ابد¶ بخمس مسÁح النجÁت ن م ستك  Áًم ًرا م Á. ت¸د المشÁريع التجريبيÇ د بÈÁ المحددة الخÁصÇ ب ي بجميع المتط Ç، بحيث ي

ÁعÁجديدة لالجتم Áغرًف Çين الذين متضمن ظ االستبيÁنÈÁ الخÁصÇ بÁلم عÈÁ التركيز  معÁينÇ مثل مجم ضع آليÈÁ ل ق ب مسÁحÇ تجمع،   È
.ÈÁحÁن هذه المس  يستخدم

› .Çاسع في الم¸سس  Áمل ع نطÁين من  تعمي الحل المتك ظ Áع جميع الم عÁليÇ الحل، سيضمن تعمي التغيير الجذر انت بمجرد إثبÁت ل
ني  Áره. الحل التعÁختيÁب Èالذ قم 
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Çجي ح أ: المن  الم

 Çشرك Èجر¶ ،Çفي هذه الدراسForrester  تضمن Èع اإلنترن ÁًنÁن  0710استبي ¶لمÁنيÁ من م¸سسÈÁ تتك كÇ المتحدة  المم اليÈÁ المتحدة  مستجيًبÁ في ال
اليÈÁ المتحدة  0111من  ظف ع األقل في ال دان  11م ظف ع األقل في الب ن في االستبيÁن م 1األخرى. تضمن المشÁرك 0  Èنعي قراراÁمن ص

راÈ العمل، بÁإلضÁفÇ إل  ن الخÁصÇ بم Áالتع ÈÁني ليÇ بش·ن ت المنشÈµ الذين لدي مس¸  ÇريÁل التجÁ0106األعم  Ç مÈÁ. األسئ ين في قطÁع المع من العÁم
دي مكÁف·ة صغيرة شكًرا ل ع  ت ت ن.  ÁلتعÁب Ç التحديÈÁ المتع  Èضيال الت الخطط   Èرا ص التص مشÁركين كÁنÈ بخص قÈ الذ التي قدمÈ ل ال

ني  Á في ي يÁ بÁالستبيÁن. ت إجراء الدراسÇ بكÁم ه ل  .6102¶مض

 :Â ح يÇ الم اد التكمي  الم

FORRESTER RESEARCH ÇأبحÁث   ذاÈ الص

"How New Workspaces Catalyze Developers’ Innovation, Collaboration, And Cultural Change,"  ÇشركForrester Research, Inc. ، 
 6102مÁي  00
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