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المقدمة
أكمل إجمالي 1501 من خبراء األعمال الدولية من الشركات من جميع األحجام الدراسة االستقصائية حول استخدامهم وتجاربهم في استخدام حلول 
التعاون في االجتماعات. باإلضافة إلى ذلك، ركز البحث على فهم الفوائد الشخصية والتجارية وتقدير حجمها الستخدام نهج ذكي جديد يسمى حلول 

"التعاون المعرفي". تم إجراء الدراسة االستقصائية على مستوى العالم مع مشاركين من جميع القارات الخمس.

الملخص التنفيذي
في مناخ األعمال العالمي الحالي مع أعضاء الفريق الموزعين، يقضي الخبراء ساعات كل يوم في االجتماعات عبر اإلنترنت. مع ذلك، فإن ما يقرب من 

9 من أصل 10 يُبلّغون أن األدوات الالزمة لتسهيل هذه االجتماعات عبر اإلنترنت ال ترقى لمستوى االحتياجات والتوقعات. أصيب أكثر من %40 
باإلحباط األسبوع الماضي فقط بسبب تجربة اجتماعهم مع المشكالت التي شملت صعوبة االنضمام إلى اجتماع أو توصيل أجهزتهم أو مشاركة سطح 

مكتبهم. يرى هذا البحث أن ما يقرب من 9 من أصل 10 مشاركين يريدون حالً تعاونيًا إدراكيًا جديًدا على الفور وأنهم على استعداد لمبادلة الحلول 
لالستفادة من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء االصطناعي. وما يقرب من نصفهم على استعداد للنقاش مع رئيسهم للحصول على الميزات الجديدة.   

ذكر أكثر من 8 من أصل 10 ممن شملتهم الدراسة االستقصائية أن الحل الذكي لالجتماعات سيوفر العديد من مزايا العمل مثل تقديم معلومات أساسية 
عن الحضور، وتتبع عناصر اإلجراء وتعيينها، وتوفير الوثائق ذات الصلة، وتتبع حضور االجتماع، وتسهيل إعداد االجتماعات واالنضمام إليها. تمتد 
الفوائد من جعل االجتماعات أكثر إنتاجية إلى زيادة الفعالية اإلجمالية لألعمال. تعمل أدوات التعاون المعرفية الجديدة على تغيير اللعبة ويمكن أن توفر 

ميزة للشركات التي تعتمدها.  

االكتشافات الرئيسية
• فشل•أدوات•االجتماع•التعاونية•	

مشاكل 85% من تجارب االجتماع عبر اإلنترنت -
شعر 42% باإلحباط األسبوع الماضي ألنهم لم يتمكنوا بسهولة من االنضمام إلى اجتماع عبر اإلنترنت -
صرح 62% أن LinkedIn لم يتمكن من تزويدهم بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها بشأن إعداد األشخاص لالجتماعات -

الصفحة 2

يوفر التعاون المعرفي السياق والذكاء الذي يتم نسجه في جميع تجارب التعاون لتعزيز العالقات اإلنسانية وتعزيز تفاعالت العمالء وإنشاء فرق 
ذات أداء عاٍل عبر الحدود.

وهو يتضمن إمكانات مثل ذكاء العالقات الذي يقدم معلومات مفصلة عن ملف التعريف في االجتماعات والمساعدين االفتراضيين األذكياء، 
والتعرف على الوجه، وواجهات المحادثة ومعالجة اللغة الطبيعية، وكشف الضوضاء والقمع، والمساعدة في السياق في الوقت الحقيقي، وربوتات 

المحادثة، ومشاركة المستندات الديناميكية، وربوتات المحادثة وتبادل الوثائق الديناميكي.

cisco.com/go/cognitivecollab لمعرفة المزيد عن التعاون المعرفي، تفضل بزيارة الموقع
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• الرغبة•العارمة•في•حلول•التعاون•المعرفي	
يريد 89% حل التعاون المعرفي اليوم  -
صرح 88% أنهم على استعداد للتحويل إلى الموردين من أجل حل يوفر قدرات التعاون  -

المعرفي
سيكون 50% على استعداد للمناقشة مع رئيسهم من أجل التحويل إلى حل التعاون المعرفي  -
• مزايا•أداة•التعاون•المعرفي	

صرح 81% أن فعالية االجتماع ستزداد مع معلومات خلفية الحضور -
يرى 78% الفوائد المباشرة للمساعد االفتراضي لالجتماع عبر اإلنترنت  -
يشير 39% إلى زيادة فعالية االجتماع مع عناصر العمل والوثائق ذات الصلة  -
يعرض 90% االنتهاء من عنصر العمل على األرجح مع التتبع اآللي والحالة -

النتائج التفصيلية
يقضي العمال ساعات في االجتماعات كل يوم

سعى هذا البحث إلى فهم كيف يستخدم الخبراء حلول التعاون، ومدى تكرار استخدامها وما الذي 
يجعل االجتماعات أكثر فاعلية لألعمال. يقضي ما يقرب من الربع )23%( نصف يوم عملهم أو 
أكثر في اجتماعات تعاونية. ويقضي 63% أكثر من ساعتين يوميًا في االجتماعات. هذا يوضح 

أهمية أداة التعاون بالنسبة لإلنتاجية مع قضاء ساعات العمل في اجتماعات لكل اليوم.  

أقل من ساعتین
%37

2 – 4 ساعات
%40

4 – 6 ساعات
%14

6 – 8 ساعات
%4

أكثر من 8 ساعات
%5

في المتوسط، ما عدد الساعات التي یتم قضاؤھا یومیاً على الھاتف أو في اجتماعات الفیدیو؟

التعاون المعرفي
يوفر التعاون المعرفي السياق والذكاء الذي يتم 

نسجه في جميع تجارب التعاون لتعزيز 
العالقات اإلنسانية وتعزيز تفاعالت العمالء 
وإنشاء فرق ذات أداء عاٍل عبر الحدود. إن 
Cisco Webex هو الحل التعاوني الوحيد 
الذي يوفر إمكانات تعاون معرفي مثبتة في 

 Webex السوق، لذلك سواء كنت تتعاون على
Teams أو في مساحة جماعية مع جهاز 
Webex أو على الكمبيوتر المحمول أو 

 ،Webex الجهاز المحمول في اجتماعات
فستكون لديك قوة التعاون المعرفي التي 

تساعدك على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاًء. 

Webex Assistant: هو مساعد افتراضي 
يساعد في إزالة المهام الدنيوية المرتبطة 

باالجتماعات عبر اإلنترنت. 

رؤى•الناس: ملفات تعريف األشخاص 
المفصلة داخل اجتماعات Webex التي 
تساعدك على تعزيز عالقات أفضل مع 

الزمالء والشركاء والعمالء واألفاق. 

التعرف•على•الوجه: يعرف األفراد ويوفر 
عالمات األسماء في اجتماعاتك لمساعدتك في 

تحديد من في الغرفة ومن يتحدث.  

لمزيد من المعلومات عن التعاون المعرفي، 
 تفضل بزيارة الموقع 

cisco.com/go/cognitivecollab
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مشاكل جميع تجارب االجتماع عبر اإلنترنت تقريًبا 
أفاد 85% من المشاركين أنهم يواجهون مشكالت في كثير من األحيان. أشار 59% إلى أنهم يواجهون مشكالت صوتية، مما يقلل من فعالية االجتماع. 
أفاد 42% من المشاركين بأنهم يواجهون مشكالت في االتصال بغرفة االجتماعات أو االستشهاد بالروابط القديمة أو رموز االجتماع. يواجه 41% من 
خبراء األعمال صعوبة في تحديد إعداد الصوت المناسب عند استخدام هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لالجتماع. وأشار المشاركون أيًضا إلى 

أن األمر يحتاج إلى وقت طويل لالنضمام إلى االجتماع، من المحتمل أن ينتظر ما يقرب من )35%( القبول، بينما 19% لم يتمكنوا من معرفة ما إذا 
كانت الكاميرا الخاصة بهم في وضع التشغيل. باختصار، تعيق حلول اجتماعات التعاون كفاءة االجتماعات وتقوم بإضاعة الوقت.   

%15

%19

%35

%41

%42

%59

لیســت لــدي مشــاكل مســتمرة فــي االنضمــام إلــى االجتماعات عبــر اإلنترنــت أو الفیدیو

ال تعرف ما إذا كانت الكامیرا تعمل أم ال

یســتغرق وقتاً طویالً لالنضمام

صعوبة استخدام االتصال الصوتي المناسب (الكمبیوتر، الھاتف األرضي، الھاتف المحمول، وما إلى ذلك)

صعوبة في االتصال باالجتماع (االرتباطات القدیمة، الرموز الخاطئة، ما إلى ذلك.)

مشاكل الصوت (ال یمكنك سماعھم أو ال یمكنھم سماعك)

ما التحدیات التي تواجھھا بشكل متكرر عند االنضمام إلى اجتماعات عبر اإلنترنت أو الفیدیو؟
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ببساطة مشاركة شاشة غالًبا ما تكون عقبة كبيرة 
يتمثل أحد الجوانب الرئيسية للتعاون أثناء االجتماعات في مشاركة شاشة مع اآلخرين. لكن يرى هذا البحث أنه حتى هذه المهمة البسيطة تمثل مشاكل لـ 

83% من الذين شملتهم الدراسة االستقصائية. أبلغ خبراء األعمال عن وجود مشكالت ذات حجم صغير جًدا من الشاشة )45%(، أو قفل أداة التطبيق أو 
االجتماع أو تجميدها )39%( عند مشاركة أحد التطبيقات. قال 37% أنه كان من الصعب العثور على الوظيفة المناسبة لمشاركة التطبيق المقصود فقط 

دون كشف سطح المكتب بالكامل. حتى مجرد جعل أجهزتهم تتصل بشاشة غرفة االجتماعات قد خلق تحديات لـ 34% من المشاركين.

دفعت أدوات االجتماع المستخدمين للشعور باإلحباط 
شارك الذين شملتهم الدراسة االستقصائية قائلين أن عمليات االنضمام إلى اجتماع أو مشاركة شاشة لم تكن مجرد إزعاج. في األيام السبعة الماضية، 
صرح 42% ممن شملتهم الدراسة االستقصائية أنهم محبطون بالفعل من مجرد محاولة االنضمام إلى اجتماع عبر اإلنترنت. صرح 75% من جميع 

المشاركين بشعورهم باإلحباط من الحل التعاوني خالل الشهر الماضي، وذكر 4% أن أداة االجتماع الخاصة بهم لم تشعرهم باإلحباط. ثم قارن البحث 
الوقت الذي يقضيه في اجتماعات التعاون بمستويات اإلحباط. يزداد الوضع سوًءا ألن هؤالء الذين يقضون وقتًا أطول في االجتماعات ويعتمدون بشدة 

على أدوات التعاون أصبحوا أكثر إحباطًا.  

%17

%34

%37

%39

%45

لیســت لــدي مشــاكل مســتمرة فــي االنضمــام إلــى االجتماعات عبــر اإلنترنــت أو الفیدیو

ال یمكن توصیل جھازي بشاشة غرفة االجتماع
(لن یكون اإلقران السلكیاً، نوع اتصال خاطئ، وما إلى ذلك)

صعوبة مشاركة التطبیق المطلوب ولیس سطح المكتب بالكامل

التطبیــق یغلــق أو یتجمد عند المشــاركة

الشاشــة المشــتركة صغیــرة جــداً لعرضھــا على اآلخرین

ما التحدیات التي تواجھھا بشكل متكرر عند مشاركة المحتوى في
االجتماعات عبر اإلنترنت أو الفیدیو ؟
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أقل من ساعتین 2 – 4 ساعات 4 – 6 ساعات 6 – 8 ساعات 8 ساعات فأكثر

الساعات المستغرقة في االجتماعات كل یوم

متى كانت آخر مرة شعرت فیھا باإلحباط ألنك لم تتمكن من 
االنضمام بسھولة إلى اجتماع عبر اإلنترنت أو الفیدیو؟

النسبة المئویة لشعورك باإلحباط في األسبوع الماضي ألنك لم 
تتمكن من االنضمام بسھولة إلى اجتماع الفیدیو بمرور الوقت في 

االجتماعات لكل یوم.
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يستثمر خبراء األعمال ساعات البحث قبل االجتماعات 
بأغلبية ساحقة )89%(، صرح خبراء األعمال أنهم يستثمرون وقتًا في البحث عن الشركات واألفراد لزيادة فعالية االجتماعات والنتائج. وجد البحث أن 

35% من الذين شملتهم الدراسة االستقصائية يقضون ساعتين أو أكثر كل أسبوع في البحث عن المعلومات. يستفيد العديد من خبراء األعمال من 
LinkedIn للعثور على معلومات حول األشخاص الذين يجتمعون معهم، لكن 62% صرحوا بأن LinkedIn لم يوفر جميع المعلومات التي يحتاجون 

إليها لالستعداد بشكل صحيح.  
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%54

%28
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ال شيء أقل من ساعة واحدة 2 – 5 ساعات 5 – 10 ساعات أكثر من 10 ساعات

تقریباً ما مقدار الوقت الذي تستغرقھ كل أسبوع في البحث عن 
معلومات األفراد والشركات؟

نعم
%38

ال
 %62

ھل LinkedIn یوفر جمیع المعلومات التي ترغب في معرفتھا 
عن الشخص الذي تقابلھ؟
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تبدأ الغالبية العظمى من االجتماعات عبر اإلنترنت في وقت متأخر وفي هذا مضيعة للوقت
يعد وقت خبراء رجال األعمال ثمينًا للغاية، ولسوء الحظ، أفاد 72% منهم أن وقتهم يضيع في انتظار بدء االجتماعات. ركز البحث على الكشف عن 

سبب بدء اجتماعات التعاون في وقت متأخر. لسوء الحظ، يؤدي العديد من نقاط الخالف إلى تأخير بدء االجتماع. السبب األكثر شيوًعا هو انتظار انضمام 
األشخاص )77%(، وهو أمر يمكن أن يتفاقم نتيجة لإلجابة األكثر شيوًعا التالية وهي وجود مشاكل مع روابط أو رموز االجتماع )57%(. تم ربط 
المشكالت تقريبًا )43%( وضوضاء الخلفية )41%(، مستشهدة بالكتابة بصوٍت عاٍل، ونباح الكالب، وخلط األوراق. التسبب في التأخير أيًضا في 

محاولة لفهم من كان في المكالمة )33%( وانتظار الجميع لتقديم أنفسهم )26%(. صرح %29 أن اجتماعات التعاون المعلنة تبدأ متأخرة ألن التقنية 
صعبة االستخدام ويواجهون مشكالت في إيجاد الوظيفة المناسبة أو زر االستخدام. تشير هذه النتائج إلى وجود مجال للتحسين بين حلول التعاون التي 

يمكن أن تقلل من الشعور باإلحباط، وتزيل نقاط الخالف وتحّسن اإلنتاجية.

نعم
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في تجربتك، ھل االجتماعات التي ینضم إلیھا المشاركین عبر 
الھاتف أو الفیدیو عموماً تبدأ متأخرة؟
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یجب على كل شخص تقدیم نفسھ

من الصعب استخدام تقنیة االجتماعات (تم إھدار الوقت في محاولة اكتشاف ذلك)

یجب أن تمر من خالل عملیة نداء األسماء لمعرفة المشاركین الذین انضموا

تعیق ضوضاء الخلفیة االجتماع (خلط الورق، نباح الكالب، الكتابة بصوت عاٍل، وما إلى ذلك)

مشاكل مشاركة سطح المكتب أو التطبیق (ال یمكن رؤیة المحتوى، البطء الشدید، وما إلى ذلك)

مشاكل االنضمام إلى االجتماع (الرموز الخاطئة، ارتباطات دعوات ال تعمل، وما إلى ذلك)

التأخیرات النتظار المشاركین لیتصلوا باالجتماع

في تجربتك، لماذا تبدأ االجتماعات التي ینضم إلیھا المشاركین عبر الھاتف أو الفیدیو متأخرة؟



البحث البعدي    |    أبريل 2019

www.dimensionalresearch.com.2019 البحث البُعدي ©
جميع الحقوق محفوظة. الصفحة 8

 حالة االجتماعات االفتراضية: 
كيفية بناء قوة عاملة أكثر فعالية من خالل التعاون المعرفي

دراسة استقصائية شاملة لخبراء األعمال

حلول التعاون المعرفي المطلوبة 
من النتائج السابقة، ليس من المستغرب أن 89% من خبراء األعمال يرغبون في االستفادة من قدرات التعاون المعرفي الجديدة التي توفر السياق والذكاء 

ضمن الحل التعاوني. إنهم يريدون تجربة تتضمن مساعًدا افتراضيًا وتوفر معلومات عن الحضور. 

ويريدون ذلك اآلن. إذا كان ذلك حقيقيًا، فإن 88% منهم على استعداد لتبديل الموردين للحصول عليها. تحبط االجتماعات عبر اإلنترنت المستخدمين 
اليوم. إنهم بحاجة إلى حل يجعل اجتماعاتهم أكثر فاعلية وتحسينًا للتوقيت، و50% منهم على استعداد للمناقشة مع رئيسهم للحصول عليها.  

نعم
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إذا كان حل االجتماع الخاص بك یوفر رؤى عمیقة حول الحضور 
في اجتماع ومساعد افتراضي (یدون المالحظات، یعین عناصر 
العمل، یرسل دعوات االجتماع، وما إلى ذلك)، ھل ستبدأ في 

استخدام ھذه القدرات في أقرب وقت ممكن؟

ھل ترغب في التحول إلى حل اجتماع ذكي یعرض تلقائیاً 
معلومات ذات صلة عن المشاركین في االجتماع والمشاریع؟

ھل تتجادل مع رئیسك حول حل اجتماعات الصوت 
والفیدیو التي یجب على فریقك استخدامھا باستمرار؟
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 حالة االجتماعات االفتراضية: 
كيفية بناء قوة عاملة أكثر فعالية من خالل التعاون المعرفي

دراسة استقصائية شاملة لخبراء األعمال

يطلب خبراء األعمال معلومات شاملة عن الحضور 
أراد البحث إزالة الذاتية حول المعلومات المتعلقة بالحاضرين في االجتماع وشركاتهم التي كانت ضرورية وقيمة حقًا. تصّدر عنوان الحضور 

والمسؤوليات )80%( قائمة المعلومات المطلوبة. بعد ذلك كانت معلومات االتصال )66%(، وهيكل التقارير )59%(، والتاريخ الوظيفي والخبرة 
)48%(. أراد 40% أخبار الشركة والمعلومات واإلنجازات الهامة وأراد )25%( المعرفة المهنية المطلوبة. أراد البعض معرفة المزيد من المعلومات 

الشخصية مثل محتوى الوسائط االجتماعية )20%( والهوايات )%14(.   

تترجم معلومات خلفية الحضور إلى فوائد العمل
لم يكن السطر األخير للحصول على المزيد من معلومات الخلفية بدافع الفضول رأى العديد منهم فوائد تجارية مباشرة من هذه المعلومات، بدًءا من زيادة 
فعالية االجتماعات )64%( وعالقات أقوى على مستوى الفريق )53%( ومستوى الشريك )50%(. توقع 42% أن تخلق المعلومات فرًصا جديدة، بينما 

قال 18% إنها ستؤدي مباشرةً إلى المزيد من المبيعات. 

%14
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%40
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%59
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%80
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ھوایات واھتمامات غیر خاصة بالعمل

ملفات تعریف الوسائط االجتماعیة (المنشورات األخیرة، المدونة، التعلیقات، وما إلى ذلك)

اإلنجازات الفردیة (الجوائز، األعمال المنشورة، المقاالت اإلخباریة، وما إلى ذلك)

معلومات الشركة (آخر األخبار، سعر السھم)

السجل الوظیفي والخبرة

اإلبالغ عن العالقة (رئیس، مخطط المؤسسة، وما إلى ذلك)

معلومات جھة االتصال

العنوان والمسؤولیات األساسیة

أي المعلومات المتعلقة باألشخاص الذین تجتمع بھم ستكون قیمة؟

%8

%18

%42

%50

%53

%64

%0%10%20%30%40%50%60%70

لن تحدث أي فوائد تجاریة

زیادة المبیعات

فرص جدیدة

شراكات أقوي

عالقات فریق أقوى

فعالیة االجتماعات المحّسنة

أي من مزایا األعمال التالیة كانت ستحدث إذا كانت لدیك معلومات الخلفیة المتوفرة 
بسھولة عن الشركة واألفراد الحاضرین في االجتماعات؟
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 حالة االجتماعات االفتراضية: 
كيفية بناء قوة عاملة أكثر فعالية من خالل التعاون المعرفي

دراسة استقصائية شاملة لخبراء األعمال

يوفر مساعد االجتماع االفتراضي القيمة  
باإلضافة إلى معلومات الحاضرين في االجتماع، هناك طلب كبير على المساعدين االفتراضيين لالجتماعات. سيتم تسليم 87% من قيمة األعمال التي تم 

اإلبالغ عنها من خالل حل لالجتماعات مع إمكانات المساعد االفتراضي. ثم ركز البحث على تحديد األولويات للقدرات التي ستوفر أكبر قيمة. يتصدر 
القائمة تدوين مالحظات االجتماع بنسبة 60% بالنسبة للمساعد، تليها القدرة على إخطار المستخدمين باالجتماع الوشيك. رأى 50% من مستخدمي األعمال 
قيمة في المساعد الذي يقوم بمراجعة تقويمات حضور االجتماع ثم يقوم بجدولة اجتماع الحق بناًء على التوفر. يريد المشاركون القدرة على الحصول على 

نسخة مكتوبة من االجتماع )50%( ويرسل إليهم المساعد رسائل البريد اإللكتروني للمتابعة )49%(. أيًضا، أراد 38% من الذين شملتهم الدراسة 
االستقصائية مساعًدا يمكنه تعيين عناصر اإلجراء وتوزيعها. 

%13

%38

%43

%49

%50
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%52

%60
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ال یمكننــي اســتخدام مســاعداً افتراضیــاً لمھــام االجتمــاع

إضافــة حاضریــن جدد (حتــى بعد بدء االجتماع)

توزیع عناصر العمل

إرســال رســائل متابعــة عبر البریــد اإللكتروني

نسخ االجتماع

التحقق من تقویمات الحضور وجدولة متابعة االجتماعات

تنبیھــك إلــى االجتماعات القادمة

تدویــن مالحظات االجتماع

أي من مھام االجتماعات التالیة ستستخدم مساعداً افتراضیاً یركز على األعمال
(مثل Google assistance ،Alexa ،Siri) لتنفیذھا؟
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 حالة االجتماعات االفتراضية: 
كيفية بناء قوة عاملة أكثر فعالية من خالل التعاون المعرفي

دراسة استقصائية شاملة لخبراء األعمال

ُيحّسن حل التعاون المعرفي اإلنتاجية   
من المؤكد أن الحصول على حل أفضل للتعاون في مجال االجتماعات مع مساعد افتراضي ومعلومات الحضور من شأنه أن يحقق قيمة، لكن البحث أراد 
تحديد ميزات مباشرة لمنافع العمل. يعتقد 93% أن فعالية االجتماع ستزداد إذا عرض حل االجتماع عناصر اإلجراء ذات الصلة والوثائق المرتبطة بها. 
أكد %90 أن تأكيد عنصر اإلجراء سيرتفع مع التتبع اآللي والتذكير. عالوة على ذلك، يعتقد 84% أن وقت االجتماع الثمين يمكن استرداده إذا ظهر حل 
االجتماع باالسم الموجود حاليًا في االجتماع ومن الذي غادر. يشير 81% إلى أن االجتماعات ستكون أكثر فاعلية إذا تم توفير معلومات خلفية الحضور 

بشكل استباقي بواسطة حل االجتماع. مع مزايا العمل الواضحة المرتبطة بهذه القدرات، من المتوقع أن تقوم هذه الشركات في وقت قريب ببحث نشط 
واختيار حل اجتماع مع ميزات التعاون المعرفي.
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ھل االجتماعات كانت ستكون أكثر فعالیة إذا كان حل االجتماع عرض 
عناصر اإلجراء المعلقة تلقائیاً والمستندات المرتبطة بالحاضرین؟

في رأیك، إذا تعقب حل اجتماع عناصر العمل المخصصة وحّدث حالتھا، ھل 
سیزید ذلك من اكتمال عنصر اإلجراء؟

في رأیك، ھل االجتماعات كانت ستكون أكثر إنتاجیة إذا لم یتم إھدار الوقت الذي 
انضم فیھ الحاضرین إلى االجتماع أو غادروه؟

ھل الحصول على معلومات وخلفیة عن األشخاص الجدد الذین تجتمع 
بھم سیزید من فعالیة االجتماعات؟
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 حالة االجتماعات االفتراضية: 
كيفية بناء قوة عاملة أكثر فعالية من خالل التعاون المعرفي

دراسة استقصائية شاملة لخبراء األعمال

الخاتمة
تستثمر الشركات كميات هائلة من الموارد في االجتماعات كل يوم. إن أدوات االجتماعات اليوم التي ال تستخدم القدرات المعرفية تثير شعوًرا باإلحباط 

لدى موظفيها، وتقوم بإضاعة الوقت وتنتج اجتماعات أقل فاعلية. يُعد هذا أمًرا غير مقبول مع التقنية المتاحة اليوم. 

حل اجتماع التعاون المعرفي ليس مطلوبًا فقط، إنما هو أمر ضروري، وذكره ما يقرب من 9 من أصل 10 من خبراء األعمال. يحتاج هذا الحل المعرفي 
إلى تسهيل حضور االجتماع ومشاركة الشاشات بشكل أسهل، ويجب أن يحتوي على صوت وفيديو عالي الجودة. يجب أن يوفر الحل المعرفي إمكانات 
جديدة مثل المعلومات األساسية للمشاركين والشركة ويأتي مزوًدا بمساعد افتراضي يمكنه المساعدة في إزالة المهام الدنيوية التي نربطها باالجتماعات. 

تتمثل المزايا المتوقعة في االجتماعات األكثر فاعلية التي تقدم مزايا صافي الربح وإجمالي المبيعات لألعمال، وتنتج عماالً أكثر سعادة وأقل شعوًرا 
باإلحباط سيقضون وقتًا أقل في االجتماعات. في حين أن نصف العمال على استعداد للمناقشة مع رئيسهم لتقديم هذه المزايا إلى الشركة، إال أنه ال يتعين 

عليهم ذلك. 

منهجية الدراسة االستقصائية 
يستخدم ما مجموعه 1501 مشارًكا أدوات االجتماع التعاوني على اإلنترنت أسبوعيًا حيث أكملوا الدراسة االستقصائية. وكان المشاركون من جميع 

القارات الخمس. أُجريت الدراسة االستقصائية إلكترونيًا، وتم تقديم تعويض رمزي للمشاركين لمشاركتهم.

نبذة عن البحث الُبعدي
يقدم البحث البُعدي بحوثًا عملية للتسويق لمساعدة شركات التقنية في جعل عمالئها أكثر نجاًحا. إن الباحثين لدينا هم خبراء في األشخاص والعمليات 
والتقنية الخاصة بتقنية المعلومات في الشركات ويفهمون كيفية عمل منظمات تقنية المعلومات. نتشارك مع عمالئنا لتقديم معلومات قابلة للتنفيذ تقلل 

.www.dimensionalresearch.com المخاطر وتزيد من رضا العمالء ونمو األعمال. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع

 Cisco حول
تُعد )Cisco )NASDAQ: CSCO رائدة التقنية في جميع أنحاء العالم التي تعمل على اإلنترنت منذ عام 1984. يساعد موظفونا ومنتجاتنا وشركاؤنا 

المجتمع بشكل آمن على التواصل واالستفادة من فرص الغد الرقمية اليوم. تابعنا على Twitter على @Cisco ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع 
.www.cisco.com
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