
Joseph Bradley
                                Jeff Loucks

 James Macaulay
Richard Medcalf

                                     Lauren Buckalew

 أحضر جهازك BYOD: منظور عالمي
االستفادة من االبتكار الناشئ عن الموظف

الملخص التنفيذي
لتحديد ما إذا كان اتجاه أحضر جهازك BYOD ظاهرة في الواليات المتحدة - أم حتى فقط في شركات الواليات المتحدة 

قامت مجموعة حلول أعمال اإلنترنت من ®IBSG) Cisco( بتوسيع دائرة دراسة "أحضر جهازك BYOD والمحاكاة 
الظاهرية" لتشمل متخذي قرارات تقنية المعلومات )IT( في كل من الشركات العمالقة )ذات 1000 موظف أو أكثر( 
والشركات ذات الحجم المتوسط )999-500 موظًفا( في ثمان دول عبر ثالث مناطق. وتوضح النتائج أن نمو أحضر 

جهازك BYOD غير محدود بالواليات المتحدة أو بالشركات الكبيرة.

النتائج واالستنتاجات العالمية الرئيسية:
ُيعد أحضر جهازك BYOD ظاهرة عالمية: توجد دالئل قوية عن استخدام الموظفين ألجهزتهم الخاصة للعمل 	 

في كل مكان؛ 89 بالمائة من أقسام تقنية المعلومات )IT( قاموا بتمكين اتجاه أحضر جهازك BYOD بشكٍل ما

ومن الفوائد الرئيسية الخاصة باتجاه أحضر جهازك BYOD للشركات، اإلنتاجية المتزايدة، ورضا الموظف 	 
BYOD متفائلون" حول أحضر جهازك" )IT( وتقليل التكاليف؛ 69 بالمائة من قادة تقنية المعلومات

يرغب الموظفون في تطبيق اتجاه أحضر جهازك BYOD ليختاروا الجهاز والتطبيقات ولتكون لهم القدرة على 	 
الجمع بين الحياة الشخصية والعمل

الفائدة التحويلية التجاه أحضر جهازك BYOD هو ابتكار محفَّز بواسطة الموظف — عن طريق السماح 	 
للموظفين بالتقرير حول كيفية ووقت وأدوات إتمام العمل، ويمكن للشركات إطالق الموجة التالية من اتجاه

أحضر جهازك BYOD القّيم، ولكن من ناحية أخرى، يحتوي االتجاه على تحديات تخص األمان ودعم تقنية 	 
)IT( المعلومات

يجب أن تستجيب الشركات بشكل استباقي التجاه أحضر جهازك BYOD بسياسة قابلية تنقل محّسنة 	 
واستراتيجيات تقليل التكلفة؛ قد تساعد المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب في ذلك

النتائج اإلقليمية ونتائج الشركات األساسية
درجة عالية من التناسق بين اتجاهات الشركات متوسطة الحجم والشركات العمالقة تجاه اتجاه أحضر جهازك 	 

BYOD

إن التجاه أحضر جهازك BYOD صفة إقليمية مميزة: فنجد الشركات اآلسيوية واألمريكية الالتينية — تشجع 	 
— اتجاه أحضر جهازك BYOD الشامل، بينما نجد أن أوروبا أكثر حذًرا وتقييًدا

ُتعد الواليات المتحدة هي القائد العام في تبني أحضر جهازك BYOD وسياسته	 

إن للواليات المتحدة والهند باع طويل في المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب: قادة تقنية المعلومات )IT( على 	 
وعي بذلك، ولكن يتأخر التنفيذ
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التجاه أحضر جهازك BYOD صفة 
إقليمية مميزة: فنجد الدول اآلسيوية 

واألمريكية الالتينية — تشجع — اتجاه 
أحضر جهازك BYOD الشامل، بينما 

نجد أن أوروبا أكثر حذًرا وتقييًدا. 
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مقدمة: أصبح اتجاه أحضر جهازك BYOD عالمًيا
ماليين من المستهلكين - العديد منهم موظفون أيًضا1 — يقومون بشراء أجهزة محمولة متقدمة مثل الهواتف الذكية 

وأجهزة الكمبيوتر اللوحية الستخدامهم الشخصي،2 ثم يقومون بتحميل هذه األجهزة بتطبيقات لمساعدتهم في إدارة حياتهم 
بشكل أفضل. هذه األجهزة القوية بها واجهات مستخدم بديهية، وتأتي مزودة بكاميرات باتجاهين لمؤتمرات الفيديو ويمكنها 
الوصول إلى مئات الماليين من التطبيقات ليس فقط لالستخدام الشخصي والترفيه ولكن لألعمال أيًضا. وعلى نحو متزايد، 
يأخذ الناس هذه األجهزة للعمل ويدمجونها في تدفق عملهم اليومي. وغالًبا ما ُيسمى هذا االتجاه "أحضر-جهازك" )أحضر 

 .)BYOD جهازك

يحتوي اتجاه أحضر جهازك BYOD تعقيدات عميقة حول كيفية قيام الشركات بإدارة شبكاتها وأجهزتها المحمولة وحتى 
 Cisco موظفيها، الذين يعيدون تحديد معنى "أن تكون في المكتب". ولذلك، أرادت مجموعة حلول أعمال اإلنترنت

 )IT( الشائع في الشركات، وكيف تقوم أقسام تقنية المعلومات BYOD معرفة كيف هو اتجاه أحضر جهازك IBSG
الخاصة بالشركات بمعالجة هذه األجهزة الجديدة من ناحية الدعم، والوصول للشبكة، واألمان. كما نرغب أيًضا في 

معرفة ما إذا كان قسم تقنية المعلومات )IT( الخاص بالشركة يقوم بدور إشرافي أم محايد أم عدائي تجاه أحضر جهازك 
.BYOD

في ربيع 2012، قمنا باستطالع لعدد 600 من متخذي قرارات تقنية المعلومات )IT( في شركات الواليات المتحدة 
لإلجابة على هذه األسئلة وغيرها،3 وكجزء من برنامج يسمي "Horizons" )آفاق( للبحث والتحليل. ولقد قدمت نتائج 

هذا البرنامج دليالً على التحول األساسي في كيفية قيام الشركات بدعم األجهزة وتوفرها. وقال خمسة وتسعون بالمائة من 
متخذي قرارات تقنية المعلومات )IT( إن شركاتهم تدعم أحضر جهازك BYOD بشكل ما. وكان سلوكهم تجاه أحضر 

جهازك BYOD بنفس درجة األهمية. وبدون التقليل من أهمية التحديات التي تواجه أحضر جهازك BYOD، رأى 76 
 .)IT( بالمائة أنه إيجابي "إلى حد ما" أو "للغاية" بالنسبة ألقسام تقنية المعلومات

لتحديد ما إذا كان اتجاه أحضر جهازك BYOD ظاهرة في الواليات المتحدة - أم حتى فقط في شركات الواليات المتحدة"، 
قمنا بتوسيع دراستنا األصلية لتشمل متخذي قرار تقنية المعلومات )IT( في كٍل من الشركات )ذات 1000 موظف أو 
أكثر( والشركات ذات الحجم المتوسط )999-500 موظًفا( في ثمان دول عبر المناطق الثالث. كما قمنا بإضافة أكثر 

من 300 من متخذي قرارات تقنية المعلومات )IT( من شركات الواليات المتحدة متوسطة الحجم لـ 600 من الشركات 
العمالقة التي استجابت من البداية 4  )انظر الشكل 1(. وفي اإلجمال، قمنا بعمل مقابلة لعدد 4900 تقريًبا من متخذي 

قرارات تقنية المعلومات )IT( في 18 مجاالً، كل منهم إما يقود أو يؤثر على سياسة قابلية التنقل الخاصة بشركته.

تفاصيل دراسة آفاق )مجموعة حلول أعمال اإلنترنت( Cisco IBSG لبرنامج أحضر جهازك BYOD عالمًيا. شكل .1 

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

ومع وجود العمال الذين يستخدمون عدًدا 
متزايًدا من هذه األجهزة لكل من العمل 
 Cisco واألغراض الشخصية، أرادت
IBSG معرفة كيف هو اتجاه أحضر 

جهازك BYOD الشائع في الشركات، 
وكيف تتعامل أقسام تقنية المعلومات 
(IT( في الشركات مع هذه األجهزة 
الجديدة فيما يخص الدعم والوصول 

للشبكة واألمان. 
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تعرض النتائج أن نمو أحضر جهازك BYOD ليس ظاهرة في الواليات المتحدة فقط وغير محدود بالشركات الكبيرة 
فقط. على مستوى العالم، يدعم 89 بالمائة من قادة تقنية المعلومات )IT( من كٍل من المؤسسات والشركات ذات الحجم 

المتوسط اتجاه أحضر جهازك BYOD بشكٍل ما. ويرى 69 بالمائة أن اتجاه أحضر جهازك BYOD إيجابي "إلى حد 
ما" أو "للغاية". هذه األشكال مذهلة. فهي توضح أن الشركات حول العالم )ليس فقط في الواليات المتحدة( تتقبل اتجاه 

أحضر جهازك BYOD. ويتضمن هذا تعقيدات حول كيفية قيام الشركات بتوفير األجهزة والتحكم في الوصول إلى 
الشبكة.

ولكن تعتقد Cisco IBSG أن القيمة التحويلية التجاه أحضر جهازك BYOD تكمن في إعطاء الموظفين الحرية 
لالبتكار في طريقة عملهم. في حالة السماح لهم باستخدام األجهزة والتطبيقات وخدمات السحابة التي يفضلونها، باإلضافة 
إلى اختيار وقت العمل ومكانه، يكون للموظفين إمكانية تحفيز الموجة التالية من كفاءة وإنتاجية الشركة. عن طريق تدعيم 

أحضر جهازك BYOD باإلدارة المناسبة ونموذج اإلدارة والشبكة الجاهزة التجاه أحضر جهازك BYOD، يمكن 
للشركات االنتقال من التفاعل فقط مع طلب الموظفين إلى استغالل مصدر القيمة الكامن والفّعال. بالفعل، الشركات حول 

العالم على مشارف هذا التقدم الخارق.

يغذي اتجاه أحضر جهازك BYOD نمو قابلية االنتقال
أصبحت قابلية التنقل — العمل بعيًدا عن مكتب العمل التقليدي أو من مكان ثابت — طلًبا شائًعا للعاملين في مجال 

المعلومات في الوقت الحالي. سبعة وأربعون بالمائة من الموظفين في الشركات التي أجرينا مقابلة معهم تمت تسميتهم 
"عمال متنقلين". ولكن 60 بالمائة من الموظفين يستخدمون جهاًزا محموالً للعمل5 - أكثر من 13 بالمائة  تم اعتبارهم 

رسمًيا "عمال متنقلين" )راجع الشكل 2(. ُتعد هذه األجهزة اإلضافية نتيجة لمبادرة من الموظف بشكل أساسي: حتى ولو لم 
يحتاجوا "رسمًيا" ألجهزة متنقلة للقيام بعملهم، فهم يدمجون التنقل في كيفية عملهم على أساس عمل يومي. وتساعدهم أقسام 

تقنية المعلومات )IT( الخاصة بالشركة. عندما سألنا كيف تقوم الشركات بتقسيم العمال المتنقلين،  36 بالمائة قالوا إنهم 
يمنحون ميزات القابلية للتنقل طبًقا لطلب الموظف.

شكل .2  النسبة المئوية للموظفين الذين تمت تسميتهم "عمال متنقلين" مقابل الموظفين الذين يستخدمون أجهزة محمولة للعمل.

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892
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عن طريق تدعيم أحضر جهازك 
BYOD باإلدارة المناسبة ونموذج 

اإلدارة والشبكة الجاهزة التجاه أحضر 
جهازك BYOD، يمكن للشركات 
االنتقال من التفاعل فقط مع طلب 

الموظفين إلى استغالل مصدر القيمة 
الكامن والفّعال. 
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الواليات المتحدة والهند على قمة الدول األخرى في النسبة المئوية للعاملين في مجال المعلومات الذين يستخدمون أجهزة 

محمولة )تقريًبا 70 بالمائة(، ولكن ال تبعد الصين والمكسيك بفارق كبير للوراء. وفي المقابل، في ألمانيا وفرنسا، 
يستخدم فقط 50 بالمائة من العاملين في مجال المعلومات أجهزة محمولة. قد نرى عبر نتائج البحث أنه في أثناء شهود 

األمم األوربية توغالً كبيًرا التجاهي قابلية االنتقال وأحضر جهازك BYOD، فهي تقع خلف الدول األخرى في تبنيهما 
وتمكينهما بالكامل.  

ال يستخدم العاملون في مجال المعلومات فقط األجهزة المحمولة، فهم يستخدمون أجهزة محمولة متعددة، مثل أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية للمساعدة في إكمال مهامهم. وبالمعدل، يتوقع قادة تقنية 

المعلومات )IT( ارتفاع عدد األجهزة من 2.3 لكل موظف في عام 2012 إلى 2.8 في عام 2014 )راجع الشكل 3(، 
بمعدل نمو سنوي مجمع CAGR( 10.3(  بالمائة. مرة أخرى، االختالفات في المستويات الدولية واإلقليمية كبيرة. فبينما 

معدالت النمو في الواليات المتحدة والهند منخفضة نسبًيا، فإن الشركات في هذه البالد هي التي تتبنى التقنيات المحمولة 
بحماسة أكبر، وتحقق بالفعل أعلى متوسط لألجهزة لكل عامل. وال تتبعد البرازيل بفارق كبير للوراء فالمعدل هناك 2.5 

جهاز لكل موظف، ويتوقع قادة تقنية المعلومات )IT( نمًوا قوًيا في العامين القادمين. ولن يكون نمو األجهزة أسرع في أي 
مكان من الصين، والتي مع كونها مرتبطة مع روسيا وألمانيا ألقل مستوى تبني لألجهزة المحمولة لكل عامل في مجال 
المعلومات، فهناك توقعات بمعدل نمو سنوي مجمع بنسبة 23 بالمائة تقريًبا — من 1.8 جهاز إلى 2.7 — على مدار 

السنتين التاليتين. ومرة أخرى، تتخذ الدول األوربية موقفاً أكثر حذًرا.  

معدل عدد األجهزة المتصلة لكل عامل في مجال المعلومات،      2012 و2014. شكل .3 

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

يرجع العدد المتنامي لألجهزة لكل مستخدم بدرجة كبيرة إلى أحضر جهازك BYOD. على سبيل المثال، 42 بالمائة من 
أجهزة الهواتف الذكية و38 بالمائة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المستخدمة في مساحة العمل مملوكة للموظفين اآلن. 
وهذا يوضح أن أحضر جهازك BYOD، بعيًدا عن كونه اتجاًها ناشًئا، فهو مثبت بشكل جيد في الشركات عبر العالم. 
ويرى قادة تقنية المعلومات )IT( نمًوا قوًيا التجاه أحضر جهازك BYOD في العامين التاليين، مع 63 بالمائة يقولون 

إنهم يتوقعون زيادة نسبة األجهزة المملوكة للموظف )راجع الشكل 4(.

Horizons Cisco IBSG 
تقرير االستطالع

Cisco IBSG © 2012 Cisco   4 و/أو شركاتها التابعة. جميع الحقوق محفوظة. الصفحة 

ولن يكون نمو األجهزة أسرع في أي 
مكان من الصين، والتي مع كونها 

مرتبطة مع روسيا وألمانيا ألقل مستوى 
تبني لألجهزة المحمولة لكل عامل في 

مجال المعلومات، فهناك توقعات بمعدل 
نمو سنوي مجمع بنسبة 23 بالمائة 

تقريًبا — من 1.8 جهاز إلى 2.7 — 
على مدار السنتين التاليتين.  
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النسبة المئوية للشركات التي تتوقع زيادة مشاركة األجهزة المملوكة للموظف في العامين التاليين. شكل .4 
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سيؤدي النمو والتبني المتزايدانان خارج أوروبا التجاه أحضر جهازك BYOD إلى جعله بسرعة المنهج الغالب في هذه 
الدول. ومن المالحظ بشكل خاص أن النسبة الكبيرة من متخذي قرار تقنية المعلومات )IT( الذين يرون أن اتجاه أحضر 

جهازك BYOD سيتزايد بدرجة "ذات مغزى": 35 بالمائة منهم بالهند، وأكثر من 50 بالمائة من الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتر المحمولة مملوكة أساًسا للموظف، و29 بالمائة في البرازيل، حيث أكثر من 40 بالمائة من األجهزة المحمولة 
األساسية مملوكة للموظف. على الرغم من االنتشار المنخفض نسبًيا التجاه أحضر جهازك BYOD في الدول األوربية، 
يتوقع متخذو قرارت تقنية المعلومات )IT( نمًوا أقل في أوروبا من النمو في أمريكا الالتينية وآسيا خالل العامين التاليين.

شكل .5  النسبة المئوية لقادة تقنية المعلومات )IT( الذين يرون نمو اتجاه أحضر جهازك BYOD، والنسبة المئوية 
للمتفائلين حول االتجاه.

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

سيؤدي النمو واالعتماد المتزايدان خارج 
 BYOD أوروبا التجاه أحضر جهازك
إلى جعله بسرعة المنهج الغالب في هذه 

الدول.
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يقول أربعة وثمانون من قادة تقنية المعلومات )IT( في هذه الدراسة أنهم يرون نمو اتجاه أحضر جهازك BYOD في 
شركاتهم )راجع الشكل 5(. بينما لدى متخذي قرار تقنية المعلومات )IT( توقعات مختلفة حول درجة نمو أحضر جهازك 

BYOD، فيوافق 84 بالمائة منهم أن المزيد من الموظفين يستخدمون أجهزتهم الخاصة ألغراض العمل. حتى في 
أوروبا، حيث اتجاه أحضر جهازك BYOD األقل شيوًعا، يشهد ما بين 62 بالمائة و80 بالمائة نمًوا. ومما ُيقال إن قادة 
تقنية المعلومات )IT( األوروبيون يرون انتشاًرا أقل التجاه أحضر جهازك BYOD من المقابلين لهم في البالد األخرى.

 )IT( الخاصة، بمجرد السماح لألجهزة المملوكة للموظفين ودعمها بواسطة قسم تقنية المعلومات Cisco في تجربة
الخاص بالشركة، تزايد عدد األجهزة المحمولة المتصلة بالشبكة ليصبح أكثر من الضعف.6 قد ترى الشركات التي تضع 

دعم تقنية المعلومات )IT( خلف اتجاه أحضر جهازك BYOD نمًوا أكبر، كما أنها أكثر إيجابية حول النمو، ألنهم اتخذوا 
قراًرا مدروًسا لدعمه، بدالً من الشعور وكأنه تم فرض اتجاه أحضر جهازك BYOD عليهم من ِقبل الموظفين.

باإلضافة إلى نمو األجهزة المملوكة للموظف، يقول 52 بالمائة من قادة تقنية المعلومات )IT( إن تطبيقات البرامج غير 
المعتمدة وخدمات السحابة أصبحت منتشرة "إلى حد ما" أو "بشكل كبير" أكثر من العاميين الماضيين )راجع الشكل 6(. 

من المنطقي زيادة التطبيقات غير المعتمدة، حيث ال يرغب الموظفون ببساطة فقط في استخدام أجهزة من اختيارهم، ولكن 
أيًضا البرامج وخدمات السحابة التي يفضلونها. على الرغم من مجموعة األدوات التي قد تقدمها الشركة، فهناك آالف 

التطبيقات المحمولة والخدمات عبر اإلنترنت التي قد تساعد الموظفين في كيفية تجميع البيانات وتحليلها وعرض أفكارها. 
وباستخدام متاجر التطبيقات على اإلنترنت من Apple وGoogle، يمكن للموظفين االستعراض وتحميل التطبيقات 

فوًرا، وغالًبا ما تكون مجاًنا. باإلضافة إلى ذلك، يرغب الموظفون في استخدام أجهزتهم الخاصة لتكون تطبيقاتهم 
الشخصية وجهات االتصال الخاصة بهم في متناول أيديهم. وكما سنرى، ُتعد قدرة الموظفين على خلط حياتهم الشخصية 

 .BYOD والعمل مًعا واحدة من الفوائد األساسية التجاه أحضر جهازك

نسبة الشركات التي تقول إن عدد التطبيقات غير المعتمدة ينتشر إلى "حد ما" أو "بشكل كبير". شكل .6 
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ُتعد قدرة الموظفين على خلط حياتهم 
الشخصية والعمل مًعا واحدة من 

الفوائد األساسية التجاه أحضر جهازك 
  .BYOD
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أوضحت الدراسة وجود فرق كبير في انتشار التطبيقات غير المعتمدة بين الدول األوربية والدول األخرى الموجودة في 
الدراسة. ففي روسيا على سبيل المثال، يقول 16 بالمائة فقط من قادة تقنية المعلومات )IT( إنهم رأوا المزيد من التطبيقات 

غير المعتمدة، في مقابل 71 بالمائة في الصين.

ومن ناحية أخرى، هناك تكاليف إضافية تتحملها الشركات عند استخدام الموظفين لتطبيقاتهم الشخصية. وواحدة من هذه 
التكاليف هو عرض النطاق الترددي المتزايد الذي تتطلبه هذه التطبيقات. تبرز بعض أشهر التطبيقات التي يستخدمها 

الموظفون والغنية بالوسائط، والتي تشمل الشبكات االجتماعية والخدمات اإلعالمية المتدفقة. يمكن أن يؤدي الجمع بين 
المزيد من األجهزة الغنية بالوسائط، والتطبيقات غير المعتمدة إلى حدوث مآزق في الشبكة حتى وإن كانت أقسام تقنية 

المعلومات )IT( متنبهة في إدارة شبكتها وتخطيط مصادرها. 

المنطقة األخرى التي تتطلب إدارة نشطة هي االستخدام المتنامي ألدوات التعاون غير المعتمدة. فبشكل متزايد يستخدم 
الموظفون المراسلة الفورية وإدارة الملفات ومؤتمرات الفيديو المتنقلة وخدمات التعاون المستندة إلى السحابة لدعم أو حتى 
استبدال تطبيقات التعاون الخاصة بالشركة. وبينما يمكن أن يكون من المفيد للموظفين استخدام أدوات التعاون التي تناسبهم 
بأفضل شكل، بخاصة إذا كانت األدوات التي تم توفيرها لهم محدودة أو غير كافية، توجد احتماالت لتكّون "ُجزر" التعاون 
المتعددة التي يتم تكوينها ذاتًيا والتي تستثني األخرى بشكل غير مقصود. من المهم للشركات ضمان تكامل أدوات التعاون 
غير المعتمدة مع الرسائل الفورية للشركة ودالئل الشركة والبرنامج االجتماعي للشركة وأدوات تعاون الفيديو لمنع تكّون 

هذه "الُجزر".

قد يكون جزء من السبب في رؤية قادة تقنية المعلومات )IT( في دول مثل الصين والهند والمكسيك نمًوا أعلى لوجود 
األجهزة والتطبيقات المملوكة للموظف في مساحة العمل عنها في نظرائها في دول أوروبا هو أنهم أكثر دعًما لها. يعتقد 

فقط 52 بالمائة من قادة تقنية المعلومات )IT( في ألمانيا والمملكة المتحدة، و40 بالمائة في فرنسا، أن اتجاه أحضر 
جهازك BYOD ُيعد تنمية جيدة ألقسامهم. وفي المقابل، 80 بالمائة من قادة تقنية المعلومات )IT( خارج أوروبا 

يعتقدون أن التجاه أحضر جهازك BYOD تأثيًرا إيجابًيا. في البرازيل والصين والهند والمكسيك، 32 بالمائة متفائلون 
"للغاية"حول اتجاه أحضر جهازك BYOD، مقابل 10 بالمائة في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا.

تظهر المعتقدات المختلفة حول فوائد أحضر جهازك BYOD بالنسبة ألقسام تقنية المعلومات )IT( في كيفية، دعم 
 BYOD األجهزة المملوكة للموظف، أو ما إذا كانت مدعومة أم ال. بشكل عام، هناك قبول قوي التجاه أحضر جهازك
بين قادة تقنية المعلومات )IT( في الشركات. حيث أّيد ما يقارب 90 بالمائة اتجاه أحضر جهازك BYOD بشكل ما، 
 )IT( يتراوح ما بين السماح ببساطة لألجهزة المملوكة للموظف على شبكة الشركة إلى عرض دعم تقنية المعلومات

بالكامل لكل األجهزة المملوكة للموظف. قدمت الواليات المتحدة والصين أشمل دعم لألجهزة المملوكة للموظف، بحوالي 
30 بالمائة من الشركات التي تقدم دعم تقنية المعلومات )IT( لكل األجهزة. ويوجد في البرازيل أكثر السياسات تساهالً، 

مع 82 بالمائة من الشركات تدعم األجهزة المملوكة للموظف المحدد منها أو كلها )راجع الشكل 7(. 

وبينما يمكن أن يكون من المفيد 
للموظفين استخدام أدوات التعاون التي 
تناسبهم بأفضل شكل، بخاصة إذا كانت 

األدوات التي تم توفيرها لهم محدودة 
أو غير كافية، توجد احتماالت لتكّون 

"ُجزر" التعاون المتعددة التي يتم تكوينها 
ذاتًيا والتي تستثني األخرى بشكل غير 

مقصود.  
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مستويات دعم تقنية المعلومات )IT( الخاص بالشركات لألجهزة المملوكة للموظف. شكل .7 
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الدول التي كان فيها قادة تقنية المعلومات )IT( أقل تفاؤالً حول تأثير اتجاه أحضر جهازك BYOD — وهي فرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة — لديها أكثر السياسات تشدًدا. في فرنسا، على سبيل المثال، نسبة كبيرة من الشركات إما تحرم 
وجود األجهزة المملوكة للموظف في مساحة العمل أو توفر فقط وصوالً للشبكة بدون أي شكل من أشكال الدعم األخرى. 

بينما يساعد سماح الشركة بالوصول للشبكة الموظفين في استخدام أجهزتهم في العمل، يتم تحجيم إنتاجيتهم بسبب عدم 
قدرتهم على تنزيل تطبيقات الشركة والخدمات المستندة إلى السحابة، أو عدم قدرتهم على الوصول للدعم عند وجود أية 
مشكالت. ومن الواضح، نتيجة لذلك، أننا قد نرى كالً من الحلقات القوية )انطباعات إيجابية حول اتجاه أحضر جهازك 

BYOD، ينتج عنها سياسات شبكة مفضلة، وبذلك تنتج فوائد معززة وحماسة متزايدة( و الحلقات المفرغة )متشككة في 
اتجاه أحضر جهازك BYOD، وينتج عنها سياسات متشددة وتأثير مكتوم، مما يعزز الشك المبدئي( عند التشغيل.

منطقة أخرى قد تقّيد الفوائد المحتملة التجاه أحضر جهازك BYOD هو نقص الوضوح حول سياسة قابلية التنقل، من 
الناحيتين فيما يتصل باتجاه أحضر جهازك BYOD وبشكل عام. فيما يخص نضوج سياسة قابلية التنقل الخاصة بالشركة، 

قامت الشركات العمالقة بتطبيق سياسات أكثر شمولية في معظم المناطق أكثر من الشركات ذات الحجم المتوسط )راجع 
الشكل 8(. وفي حين أن هذه النتيجة ليست مفاجئة، فهي تتحدث بشكل جيد بالنيابة عن الشركات ذات الحجم المتوسط في 

العديد من المناطق، الفرق بينها وبين الشركات العمالقة ليس كبيًرا. 

منطقة أخرى والتي قد تقّيد الفوائد 
 BYOD المحتملة التجاه أحضر جهازك

هو نقص الوضوح حول سياسة قابلية 
التنقل. . . . 

Network access but no IT support  

Employee devices prohibited 

All devices supported 

Select devices supported 
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على الجانب العكسي، بالنسبة لكالً من الشركات العمالقة وذات الحجم المتوسط، هناك الكثير من العمل الذي يجب إتمامه 
قبل اعتبار سياسة قابلية التنقل سياسة قوية. في العديد من المناطق مازالت  العديد من الشركات ليست مستعده بشكل 

أساسي ليس فقط التجاه أحضر جهازك BYOD ولكن لكل مبادرات قابلية التنقل. على سبيل المثال، فقط نصف الشركات 
العمالقة و41 بالمائة من الشركات ذات الحجم المتوسط لديها سياسة مفّعلة فيما يخص وصول الموظفين للشبكة من 

األجهزة المحمولة. و31 بالمائة فقط لديهم سياسة حول األجهزة غير المعتمدة. 

نقص الوضوح حول السياسة — والغياب الكامل للسياسة في العديد من الحاالت — قد يسهم في االعتقاد بأن اتجاه أحضر 
جهازك BYOD يؤدي إلى مشكالت تتعلق باألمان. فمن التهديدات الجديدة ألمان بيانات الشركة من الفيروسات إلى 

 BYOD البرامج الضارة مروًرا بالتطفل على الشبكة تكمن إلى حد بعيد أكبر التأثيرات السلبية التجاه أحضر جهازك
 BYOD راجع الشكل 9(. الخطر المتصور التجاه أحضر جهازك( )IT( والتي تم تحديدها بواسطة قادة تقنية المعلومات

على أمان الشبكة في الشركة هو السبب األساسي في عدم اعتناق الشركات في أوروبا هذا االتجاه كالشركات األخرى. 
باستثناء الصين، فالدول األوروبية هي أكثر الدول اهتماًما بالتأثيرات السلبية التجاه أحضر جهازك BYOD على أمان 

شبكات الشركات. ومن المثير لالهتمام ، معرفة أن التخوف حول أمان الشبكة لم يجعل الصينيين مترددين العتناق اتجاه 
أحضر جهازك BYOD، إذ يعتقدون أن الفوائد أهم بكثير من التكاليف المحتملة. 

في العديد من المناطق مازالت  العديد 
من الشركات ليست مستعده بشكل 

أساسي ليس فقط التجاه أحضر جهازك 
BYOD ولكن لكل مبادرات قابلية 

التنقل. على سبيل المثال، فقط نصف 
المؤسسات و41 بالمائة من الشركات 

ذات الحجم المتوسط لديها سياسة مفّعلة 
فيما يخص وصول الموظفين للشبكة من 

األجهزة المحمولة. 
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.BYOD النسبة المئوية للشركات التي وجدت أن األمان هو التحدي األكبر التجاه أحضر جهازك شكل .9 
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 	 )IT( يحدد قادة تقنية المعلومات ،BYOD عندما نصل للفوائد التي تحققها الشركات من اتجاه أحضر جهازك
أبرز ثالثة فوائد كاآلتي:7 )انظر الشكل 10(:

اإلنتاجية: بشكل عام، الفائدة األساسية التي يراها قادة تقنية المعلومات )IT( من أحضر جهازك BYOD هي 	 
إنتاجية الموظفين المتزايدة، فيما يخص كالً من الناتج األكبر والتعاون المحّسن مع اآلخرين. وهذه نتيجة مهمة 

ألن التخوف من تشتت الموظفين بالتطبيقات والمحتويات الشخصية )مثالً، استخدام الشبكات االجتماعية أو 
األلعاب أو استخدام المواقع غير المرخص لها لألعمال الشخصية والترفيه( كان نقطة جدال ضد أحضر جهازك 

  .BYOD

الرضا الوظيفي: يرغب الموظفون في استخدام نفس األجهزة التي يستخدمونها في حياتهم الشخصية في العمل 	 
أيًضا. وعندما يتم السماح لهم باختيار أجهزتهم بأنفسهم، يصبح الموظفون أكثر سعادة ورًضا في عملهم.  

تكاليف أقل: ُتعد تكاليف قابلية االنتقال المخفضة، حيث يدفع الموظفون جزًءا من )أو كل( تكاليف األجهزة 	 
المحمولة الخاصة بهم ولتحسين استخدام مصادر تقنية المعلومات )IT( هي الفائدة الثالثة في المتوسط، مباشرة 

بعد الرضا الوظيفي. مع أنها تعد الفائدة األساسية للعديد من الدول، وخاصة حيث كان استقبال اتجاه أحضر 
جهازك BYOD أكثر تروًيا، مثل فرنسا والمملكة المتحدة.

بشكل عام، الفائدة األساسية التي يراها 
قادة تقنية المعلومات )IT( من أحضر 

جهازك BYOD هي إنتاجية الموظفين 
المتزايدة، فيما يخص كالً من الناتج 

األكبر والتعاون المحّسن مع اآلخرين.



Horizons Cisco IBSG 
تقرير االستطالع

Cisco IBSG © 2012 Cisco   11 و/أو شركاتها التابعة. جميع الحقوق محفوظة. الصفحة 

الفوائد األهم التي يحققها أحضر جهازك BYOD للشركة. شكل .10 
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ما الدوافع الرئيسية للموظفين العتناق اتجاه أحضر جهازك BYOD، طبًقا لقادة تقنية المعلومات )IT(؟ عموًما، المحفز 
األساسي هو رغبة الموظفين في تحكم أكبر في كيفية ومكان ووقت تأدية عملهم وأي األجهزة التي يستخدمونها لذلك 

)راجع الشكل 11(.

أهم أسباب استخدام الموظفين ألجهزتهم الخاصة للعمل. شكل .11 
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كما يرغبون في التحول من األنشطة الشخصية ألنشطة العمل عبر مدة النهار - أو الليل. القدرة على القيام باألعمال 
الشخصية أثناء العمل، والعمل أثناء الوقت الشخصي أصبحا السمة المميزة لمجال المعلومات. قابلية التنقل، وبخاصًة اتجاه 
أحضر جهازك BYOD، أصبحت محفًزا لهذا االتجاه ألن الموظفين بحوزتهم أجهزتهم الشخصية دائًما، مما يسمح للعائلة 
واألصدقاء والزمالء الوصول إليهم في أي وقت. وتطبيقات التنقل الموجودة مثل الرسائل الفورية تعني إمكانية العثور على 
الموظف واالتصال به فوًرا. باختصار، العاملون في مجال المعلومات في هذه األيام "ال يوجدون خارج المكتب" أبًدا حتى 

وإن كانوا نادًرا ما يدخلون المكتب الفعلي.

المحفز األساسي هو رغبة الموظفين في 
تحكم أكبر في كيفية ومكان ووقت تأدية 

عملهم وأي األجهزة التي يستخدمونها 
لذلك.
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أخيًرا، يرغب الموظفون في التمتع بحرية استخدام تطبيقاتهم الخاصة وخدمات السحابة الخاصة بهم بدون قيود لكل 
من المهام الشخصية والمتعلقة بالعمل. يعد اتجاه أحضر جهازك BYOD ساحًرا حيث عدم الوضوح للحدود الصارمة 

الخاصة بتحديد ما يمكن الوصول إليه وتنزيله واستخدامه على الجهاز المملوك للشركة وما يمكن تنزيله واستخدامه على 
الجهاز المملوك للموظف والذي يحتوي عمًدا على محتويات شخصية وأخرى تخص العمل.

من الواضح أن الشركات والموظفين يرون فوائد قّيمة التجاه أحضر جهازك BYOD. وستحفز هذه الفوائد نمو األجهزة 
المتزايد، كما رأينا، باإلضافة إلى عرض نطاق أعلى للشبكة. سيؤثر هذا النمو في األجهزة المحمولة ونسبة استخدام الشبكة 
ضمنًيا على ميزانيات تقنية المعلومات )IT( في العديد من الدول )راجع الشكل 12(. يتوقع قادة تقنية المعلومات )IT( في 
هذه الدراسة زيادة حصة تقنية المعلومات )IT( التي يتم إنفاقها على األجهزة المحمولة من 18 بالمائة في عام 2012 إلى 

23 بالمائة بحلول عام 2014. في الصين والهند، حيث تمثل ميزانيات القابلية للتنقل نسبة مئوية عالية بالفعل من نفقات 
تقنية المعلومات )IT(، سيرتفع هذا الشكل من 22 بالمائة من نفقات كلتا الدولتين في عام 2012 إلى 31 بالمائة و29 

بالمائة، على التوالي، بحلول عام 2014. في حين تفاءلت هذه الدول بالفوائد المحتملة من قابلية التنقل، وبخاصة أحضر 
جهازك BYOD، فقد تشكل الميزانيات المتزايدة مشكلة إذا استمرت هذه الدول في النمو بهذا المعدل.

نسبة ميزانية القابلية للتنقل التي يتم إنفاقها على مبادرات القابلية للتنقل. شكل .12 

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

هذا صحيح بالنسبة للصين، على الرغم من أن معدل جهاز لكل موظف فيها يساوي 1.8 فقط. وفي المقابل، تتوقع 
الشركات البرازيلية السيطرة على نفقاتها، على الرغم من االعتراضات المتزايدة. أما في أوروبا، فقابلية التنقل كنسبة 

مئوية من نفقات تقنية المعلومات )IT( اإلجمالية أقل بكثير، تماشًيا مع التشديد األقل الذي تضعه هذه الدول على مبادرات 
قابلية التنقل. 

سيؤثر هذا النمو في األجهزة المحمولة 
ونسبة استخدام الشبكة ضمنًيا على 
ميزانيات تقنية المعلومات )IT( في 

العديد من الدول.
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المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب. استعرضت هذه الدراسة أيًضا المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب،8 والتي 
تفصل بيئة سطح المكتب عن الجهاز وتمّكن الموظفين من الحصول على نفس التجربة أو تجربة مشابهة لها بغض النظر 

عن مكانهم أو أي األجهزة يستخدمون. المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب كانت المنطقة األولى التي اختلفت فيها 
نتائجنا من االستطالع األساسي في الواليات المتحدة بشكل كبير عن بقية الدول التي قمنا بإجراء االستطالع فيها. بينما كان 
هناك وعي قوي حول المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب بين قادة تقنية المعلومات )IT(، لم تكن معظم الدول مؤيدة 

للغاية لتنفيذ استراتيجيات المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب. 

في الواليات المتحدة، 51 بالمائة من الشركات إما أتموا التطبيق أو في عملية تطبيق استراتيجية المحاكاة الظاهرية ألجهزة 
سطح المكتب. وتليها الهند والصين بنسبة 40 و36 بالمائة، على التوالي. وباقي الدول تحت نسبة 30 بالمائة.

وهذه الدول "متأخرة" في تطبيق المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب إذ يعتقد قادة تقنية المعلومات فيها أنها أقل قدرة 
على التطبيق على العاملين في مجال المعلومات منها عن قادة تقنية المعلومات )IT( بالواليات المتحدة. )راجع الشكل 

 .)13

شكل .13  نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الغالبية من العاملين في مجال المعلومات مناسبون للمحاكاة الظاهرية 
ألجهزة سطح المكتب.

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

 )IT( محّصًنا بشدة، وألن قادة تقنية المعلومات BYOD قد تختلف هذه المحّصلة، حيث يصبح اتجاه أحضر جهازك
توصلوا إلى فهم فوائد المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب في البيئة المتنقلة. تناسب المحاكاة الظاهرية ألجهزة 

سطح المكتب بشكل طبيعي اتجاه أحضر جهازك BYOD بعدة طرق ألنها تمكن الشركات من تقديم بيئة واحدة  من 
البرنامجيات وإدارتها من على خادم الشركة. كما انه توجد بيانات الشركة وملفات العمل على الخادم. ال يهم أي جهاز 

يستخدمه الموظف، ستكون البيانات والملفات المطلوبة متوافرة. ويؤدي هذا أيًضا إلى ضمان سالمتها، حيث ال تبقى بيانات 
على الجهاز. بالنسبة لبعض الشركات، من ناحية أخرى، قد تكون التطبيقات المحمولة األصلية أكثر مالءمة الستراتيجية 

النشر.

تناسب المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح 
المكتب بشكل طبيعي اتجاه أحضر 

جهازك BYOD بعدة طرق ألنها تمكن 
الشركات من تقديم بيئة واحدة  من 

البرنامجيات وإدارتها من على خادم 
الشركة.
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)IT( ردود فعل قادة تقنية المعلومات
كما رأينا، لدى 50 بالمائة من الشركات العمالقة و41 بالمائة من الشركات متوسطة الحجم لديها سياسات قابلية تنقل 	 

منّفذة للتحكم فيمن يوجد على شبكة الشركة وباستخدام أي جهاز. وتعد هذه مشكلة حتى وإن كانت الغالبية العظمى 
من األجهزة المحمولة مملوكة للشركة؛ إذ تتزايد المخاطر على أمان الشبكة والملكية الفكرية وبيانات الشركة كلما 

اتصل الموظفون باستخدام أجهزتهم الخاصة بالشركة. وليس ذلك بسبب أن الموظفين سيتصرفون بنوايا سيئة، ولكن 
ألنه يصبح من الصعب على قادة تقنية المعلومات )IT( معرفة أي األجهزة مسموح بها وأيها غير مسموح بها. ومن 

هذه الناحية، يجب اعتبار سياسات األمان على أنها تمّكن اتجاه أحضر جهازك BYOD عن طريق جعل الشبكة 
أكثر ذكاًء وأمًنا. بعض من أهم قدرات األمان المطلوبة التجاه أحضر جهازك BYOD هي:

إدارة سياسة موحدة: سياسة واحدة تؤّمن البيانات والتطبيقات واألنظمة، أثناء تعريف نوع المستخدم )مثالً: 	 
ضيف، ملفات موظف متعددة(. يمكن أن يساعد نظاًما أساسًيا لسياسة واحدة، بدالً من السياسات المتعددة التي 

يتم توفيرها بواسطة أنظمة تقنية المعلومات )IT( المتعددة، الشركة بسرعة وبكفاءة في سد "فجوة سياسة التنقل" 
وجعل أحضر جهازك BYOD أكثر أماًنا. إدارة سياسة موحدة أيًضا تحدد وتدير كل األجهزة المحمولة التي 

تقوم بالوصول للشبكة. 

تأمين وتوفير وصول وخدمات شبكة الشركة: يتطلب اتجاه أحضر جهازك BYOD من أقسام تقنية 	 
المعلومات )IT( توفير المستوى المناسب من الوصول إلى شبكة الشركة، بناًء على ملف تعريف المستخدم 

وجهازه. كما يجب أن يكون المستخدمون قادرون على الوصول إلى التطبيقات والبيانات والخدمات الصحيحة. 

حماية الجهاز: وهي طبقة إضافية من الحماية على مستوى الجهاز، لكل من األجهزة المملوكة للشركة 	 
والموظف، وهي ضرورية لحماية بيانات الشركة الحساسة. تتيح إدارة الجهاز المحمول لمسؤولي الشبكة رفض 

الوصول ومسح البيانات عن ُبعد من األجهزة المفقودة أو المسروقة. 

نقل بيانات آمن: يتيح التأمين والتشفير مباشرًة من الجهاز إلى البنية التحية للشبكة، سواء سلكًيا أو السلكًيا، 	 
للشركات توفير حتى أدق بياناتها للمستخدمين المتنقلين بغض النظر عن أجهزتهم أو موقعهم. 

ويعني تمكين أحضر جهازك BYOD أكثر من مجرد تقليل المخاطر. فهو يتطلب سياسات وقدرة شبكة تساعد الموظفين 
في الحصول على أقصى استفادة من األجهزة التي يحضرونها ومن التطبيقات وخدمات السحابة التي يصلون إليها. الهدف 

هو ابتكار كيفية تأدية الموظفين لعملهم باستخدام القدرات التالية:

قابلية التنقل، تعاون األجهزة غير المؤكدة: يستخدم الموظفون مجموعة من األجهزة — واألدوات 	 
— للتعاون مع زمالئهم. عند إعطاء الحرية للموظف الختيار األداة المناسبة، بغض النظر عن كونها مدعومة 

رسمًيا بواسطة تقنية المعلومات )IT(، وهو أساس اتجاه أحضر جهازك BYOD، هناك احتمالية حدوث 
مخاطر أن يجد الموظفون أنفسهم في عدد النهائي من االدوات التي يتم إنشاؤها ذاتًيا. باستخدام أدوات التعاون 
التي يمكن أن تسمح للموظفين باستخدام واجهة واحدة لحسابات الرسائل الفورية المتعددة، والوصول للرسائل 
الصوتية، وتمكين اآلخرين من رؤيتهم عندما يكونون على اتصال باإلنترنت، تتم إزالة هذه المخاطر، تاركًة 

فقط الفوائد.

يجب اعتبار سياسات األمان على أنها 
تمّكن اتجاه أحضر جهازك BYOD عن 

طريق جعل الشبكة أكثر ذكاًء وأمًنا. 
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قابلية تنقل الفيديو ومشاركة جهاز سطح المكتب: ُتعد القدرة على االنضمام لالجتماعات أو مشاهدة 	 
التطبيقات وإجراء مكالمات فيديو من أي مكان أو جهاز ضرورية اآلن للعاملين في مجال المعلومات، الذين 

يستخدم 60 بالمائة منهم أجهزة محمولة للعمل. وهذا صحيح وخاصة مع التنفيذيين، الذين تزيد سجالت 
مواعيدهم الضيقة وجداول السفر الخاصة بهم من صعوبة قيامهم باجتماعات "غرفة المؤتمرات" التقليدية. 
ولكن، التعاون مهم لتمكين اتخاذ القرار بشكل أفضل. إذا لم يكونوا قادرين على عمل جلسات تعاون فورية 

وغنية متحركة وفي الطريق، فقد يتم تأجيل القرارات وتأخير التنفيذ. ُتعد األدوات المستندة إلى السحابة التي 
تمّكن التعاون داخل وخارج حدود شبكة الشركة حيوية لثقافة قابلية التنقل الحالية والتجاه أحضر جهازك 

BYOD بشكل خاص. 

البنية التحية القوية للشبكة: كما رأينا، يستعد عدد األجهزة المتصلة بشبكة الشركة للزيادة من 2.3 إلى 	 
2.8 لكل عامل في مجال المعلومات. تؤدي مرونة استخدام أفضل األجهزة للمهمة — وليكن جهاز كمبيوتر 

محموالً أو هاتًفا ذكًيا أو كمبيوتر لوحًيا — إلى االنتشار السريع للجهاز وزيادة نسبة استخدام الشبكة، وخاصة 
بعد أن وجدت الدراسة أن العاملين في مجال المعلومات يستخدمون مجموعة من التطبيقات مختلفة في كثافة 
عرض النطاق الترددي، والتي تشمل  تعاون الفيديو وخدمات السحابة الغنية بالوسائط. باإلضافة إلى ذلك، 

تتصل هذه األجهزة اآلن بشبكة الشركة بطرق متعددة — سلكية، وWi-Fi و3G/4G — في الموقع وخارجه. 
يجب أن تطور الشركات شبكات يمكنها التعامل مع النطاق الترددي المتزايد والعدد المتنامي من األجهزة، مع 
ضمان اتصال األجهزة بالشبكة بأكثر طريقة ميسورة التكلفة. رأينا أن الشركات تستخدم مجموعة من المقاييس 

ميسورة التكلفة، والتي تشمل نقطة تالقي تنقل ثابت، لتقليل ميزانيات قابلية التنقل المتزايدة بسرعة. ال ُتعد 
الشبكة المتقاربة، وخاصة تلك التي يمكنها توحيد نسبة استخدام الشبكة الخلوية وWi-Fi، وإدارة سياسة األجهزة 
المحمولة، نوًعا من الرفاهية، ولكنه مطلب إذ يحتاج اتجاه أحضر جهازك BYOD الخاص بالشركة للتطوير. 

المحاكاة الظاهرية لجهاز سطح المكتب للتوافق والدعم عبر األجهزة: كلما زاد عدد الموظفين 	 
الذين يحضرون أجهزتهم للعمل، يشكل التنوع في أنظمة التشغيل والتكوينات تحديات توافق خطيرة ألقسام 

تقنية المعلومات )IT(. ُتقدم المحاكاة الظاهرية لجهاز سطح المكتب حالً لمشكالت التوافق عن طريق تمكين 
تقنية المعلومات )IT( من تقديم "سطح مكتب ظاهري" يتألف من التطبيقات والبيانات التي يمكن للموظفين 

الوصول إليها بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه. يتم نقل التطبيقات والبيانات التي يقومون بالوصول 
إليها من مركز البيانات إلى الجهاز. وال يجعل هذا الحل أي جهاز متوافًقا فقط مع برنامج الشركة وفقط، ولكنه 

يجعل الجهاز أكثر أماًنا، إذ يتم تخزين البيانات في مركز البيانات بدالً من على الجهاز، الذي يعمل كجهاز 
كمبيوتر تابع جزيًئا. يتوقع الموظفون أن يدعم قسم تقنية المعلومات )IT( الخاص بالشركة األجهزة التي 

يستخدمونها للعمل، سواء كانت مملوكة للموظف أو يتم توفيرها بواسطة الشركة. توضح الدراسة أنه فقط 22 
بالمائة من الشركات حالًيا توفر دعم تقنية المعلومات )IT( لكل األجهزة المملوكة للموظف. باستخدام سطح 

المكتب الظاهري، يمكن إدارة التطبيقات مركزًيا وتشغيلها بشكل مستقل عن جهاز المستخدم. وهذا يسمح لقسم 
تقنية المعلومات )IT( بالتركيز على صيانة جهاز سطح المكتب، مما يدعم برنامج الشركة وترك دعم الجهاز 

للمستخدم. 

ُتعد األدوات المستندة إلى السحابة التي 
تمّكن التعاون داخل وخارج حدود شبكة 
الشركة حيوية لثقافة قابلية التنقل الحالية 
والتجاه أحضر جهازك BYOD بشكل 

خاص. 
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ردود فعل تنفيذيي الشركة
في النهاية، يرغب الموظفون في تحكم أكثر في مكان وكيفية أدائهم للعمل، واألدوات التي يستخدمونها إلتمام المهمة. 
ويرغبون في تركيز أقل على األشياء التي ُتعد هامشية للنجاح في أدوار وظيفتهم، مثل وضعهم في مواجهة الوقت في 

المكتب أو االختيار من بين نطاق ضيق من األجهزة والتطبيقات. أصبحت األجهزة المحمولة اآلن معقدة وسهلة االستخدام، 
وخيارات تطبيقاتها وخدمات السحابة الخاصة بها واسعة جًدا، ولم يعد ُيفرض على العديد من الموظفين استخدام األدوات 

الموصوفة من الشركة. فهم يريدون أن تثق بهم الشركات في إتمام المهمة بالطريقة التي يرونها مناسبة وأثناء ساعات 
العمل األكثر مالءمًة. 

وقد تدفع رغبة الموظفين في المزيد من الحرية والتحكم والمرونة بعض الشركات في إعادة التفكير، إذ أن ذلك يجعل 
توفير تقنية المعلومات )IT( وإدارتها أكثر تعقيًدا. ولكن الفوائد المعززة المتبادلة مهمة لكل من الشركة والموظفين. بالنسبة 

للموظفين، يمكن أن يساعدهم اتجاه أحضر جهازك BYOD في التوازن بين عملهم والتزاماتهم االجتماعية والعائلية. 
ويتناسب بشكل طبيعي مع سياسات "العائلة - األصدقاء" كالعمل عن ُبعد ومرونة الوقت. يمكن للشركات استخدام الفوائد 
المحفزة بواسطة أحضر جهازك BYOD مثل تلك التي تجذب وتحتفظ بالموظفين الموهوبين، وضمان أنهم منتجون في 

أي مكان يوجدون به.

وعالوة هذه الفوائد، تعتقد Cisco IBSG )مجموعة حلول أعمال اإلنترنت من Cisco( أنه عن طريق إعطاء الموظفين 
الحرية الختيار أجهزتهم وتطبيقاتهم وخدمات السحابة التي يستخدمونها، يمكن إعطاء معنى آخر لعمليات العمل. ويمتد 

االبتكار الذي يقود الموظف ألبعد من متى وأين تنفذ العمل. عبر أحضر جهازك BYOD، يمكن للموظف ابتكار العديد 
من الطرق بشكل مستمر، مثل استخدام الخدمات المستندة إلى السحابة لتحليل البيانات وتصويرها على الجهاز المحمول، 

واكتشاف األداة المناسبة إلدارة تدفقات العمل المعقدة، أو تسجيل مقابالت الفيديو لتحسين التنفيذ عند اتخاذ القرار. احتمالية 
االبتكار التصاعدي المستمر رائعة، واألدوات في متناول اليد على استعداد: األجهزة غير المكلفة والقوية بشكل متزايد؛ 

اآلالف من التطبيقات المتنقلة مع قوة وتعقيد بمستوى الشركة والتي تتكلف فقط القليل من الدوالرات؛ وأدوات تطوير 
التطبيقات التي يمكن لغير ذوي الخبرة استخدامها لتصميم تطبيقاتهم المخصصة بسرعة.

 ،Cisco IBSG )الخاص بآفاق )مجموعة حلول أعمال اإلنترنت BYOD في الموجة التالية من اتجاه أحضر جهازك
المجدولة لخريف عام 2012، ستقدم مجموعة حلول أعمال اإلنترنت Cisco IBSG تحليالً مفصالً لتأثير أحضر 

جهازك BYOD المالي على الشركة، والذي يشمل بيانات حول فوائد وتعزيز اإلنتاجية واالبتكار الذي يقوده الموظفون. 
وسيقدم هذا التحليل لقادة تقنية المعلومات )IT( وقادة األعمال فهًما لمبادرات أحضر جهازك BYOD الحالية، وخارطة 

 .BYOD وقدرات الشبكة الستغالل القيمة القصوى من أحضر جهازك BYOD طريق لتحسين سياسات أحضر جهازك
وُيعد ذلك مهًما لتحويل أحضر جهازك BYOD إلى ميزة استراتيجية، بدالً من كونه ظاهرة تفاعلت معها الشركات.

يمكن للشركات استخدام الفوائد المحفزة 
بواسطة أحضر جهازك BYOD مثل 

تلك التي تجذب وتحتفظ بالموظفين 
الموهوبين، وضمان أنهم منتجون في أي 

مكان يوجدون به.
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الملحق 1 الملخص اإلقليمي — آسيا
تضمن االستطالع شركات من أكبر كيانين اقتصاديين في آسيا وأكثرهم تأثيًرا: الصين والهند. بشكل إجمالي: قادة تقنية 
المعلومات )IT( الصينيون والهنود مؤيدون بقوة التجاه أحضر جهازك BYOD، ومتحمسون للفوائد التي يحققها اتجاه 

أحضر جهازك BYOD لشركاتهم وأقسامهم. أدناه المناطق المتعددة التي برزت فيها     كل دولة.

الصين
أعلى معدل نمو لألجهزة المحمولة، من 1.8 لكل عامل في مجال المعلومات في عام 2012 إلى 2.7 في عام 	 

2014

أكثر المتفائلون حول فوائد اتجاه أحضر جهازك BYOD للشركات: أعلى نسبة من الشركات ترى فوائد في 	 
إنتاجية الموظف )24 بالمائة(، والرضا الوظيفي )21 بالمائة(، وتكاليف أقل )20 بالمائة(

أعلى نسبة نمو في ميزانيات قابلية االنتقال كجزء من نفقات تقنية المعلومات )IT( اإلجمالية، من 22 بالمائة في 	 
عام 2012 إلى 31 بالمائة في عام 2014

أعلى نسبة مئوية من الشركات التي توقعت زيادة اتجاه أحضر جهازك BYOD في العامين القادمين: 76 	 
بالمائة

الهند
يدعم ثالثون بالمائة من الشركات الهندية كل األجهزة المملوكة للموظف، في المركز الثاني مباشرًة بعد الواليات 	 

المتحدة.

أعلى نسبة موظفين يستخدمون أجهزة محمولة للعمل: 69 بالمائة	 

في الواليات المتحدة، أعلى رقم من األجهزة المتصلة لكل عامل في مجال المعلومات: 2.8 في عام 2012، 	 
و3.2 في عام 2014 

أعلى معدل لتطبيق المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب: 13 بالمائة قاموا بتطبيق استراتيجية المحاكاة 	 
الظاهرية الخاصة بهم بشكل كامل، وتقترب الهند من الواليات المتحدة في نسبة الشركات التي ما زالت في 

مرحلة التطبيق )راجع الشكل 14(

ألي درجة قامت الشركات بتطبيق استراتيجية المحاكاة الظاهرية. شكل .14 

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

الصين: أعلى معدل نمو لألجهزة 
المحمولة، من 1.8 لكل عامل في مجال 
المعلومات في عام 2012 إلى 2.7 في 

عام 2014.

الهند: أعلى نسبة موظفين يستخدمون 
أجهزة محمولة للعمل: 69 بالمائة
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الملحق 2: الملخص اإلقليمي — أمريكا الالتينية
تضمن االستطالع دولتين كبيرتين من دول أمريكا الالتينية: المكسيك والبرازيل. وكما هو الحال مع الدول اآلسيوية، يدعم 

قادة تقنية المعلومات )IT( في المكسيك والبرازيل اتجاه أحضر جهازك BYOD. في الحقيقة، لدى شركات هذه الدول 
أعلى معدل تبني حالي التجاه أحضر جهازك BYOD على أساس "كل شركة". عندما طلبنا من قادة تقنية المعلومات 
(IT( شرح ما إذا كانت األجهزة مملوكة باألساس للشركة أم للموظف، كان للمكسيك والبرازيل أعلى نسبة من الملكية 

للموظفين )راجع الشكل 15(.

النسبة المئوية للشركات حيث األجهزة مملوكة باألساس للشركة مقابل الموظف. شكل .15 

المصدر: IBSG Cisco، 2012               العدد = 4892

البرازيل
سيكون لديها 3.1 أجهزة متصلة لكل عامل في مجال المعلومات بحلول عام 2014، تقريًبا بنفس نسبة االرتفاع 	 

في الواليات المتحدة

ثالث أعلى نسبة للشركات التي تدعم كل األجهزة المملوكة للموظف )25 بالمائة(	 

ال يشعر قادة تقنية المعلومات )IT( أن أحضر جهازك BYOD خطًرا أمنًيا أساسًيا، بنسبة 17 فقط يقولون إن 	 
األمان هو التحدي األكبر

المكسيك
أكبر فائدة التجاه أحضر جهازك BYOD هي توفير التكاليف، وهو ما ال يسبب العجب حيث أن أعلى نسبة من 	 

األجهزة المملوكة للموظف يكون في الشركات المكسيكية

88 بالمائة من قادة تقنية المعلومات )IT( "متفائلون" حول تأثير أحضر جهازك BYOD على أقسامهم، 	 
متعادلة مع الصين في أعلى معدل بين بقية الدول الموجودة في الدراسة

نمو عاٍل لألجهزة لكل موظف، من 2.3 جهاز في عام 2012 إلى 3.0 في عام 2014	 

لدى الشركات من الحجم المتوسط سياسات قابلية تنقل أكثر نضًجا وشمولية بشكل إجمالي أكثر من المؤسسات، 	 
حيث العكس هو الصحيح لكل الدول األخرى

البرازيل: سيكون لديها 3.1 أجهزة 
متصلة لكل عامل في مجال المعلومات 
بحلول عام 2014، تقريًبا بنفس نسبة 

االرتفاع في الواليات المتحدة.

المكسيك: 88 بالمائة من قادة تقنية 
المعلومات )IT( "متفائلون" حول تأثير 
أحضر جهازك BYOD على أقسامهم، 
متعادلة مع الصين في أعلى معدل بين 

بقية الدول الموجودة في الدراسة.
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الملحق 3 الملخص اإلقليمي — أوروبا
تحتوي أوروبا على أكثر االتجاهات اإلقليمية تناسًقا في الدراسة. وبدرجات مختلفة، قادة تقنية المعلومات )IT( األوربيون 

هم األكثر تردًدا لدعم أحضر جهازك BYOD بين موظفيهم، ونرى ذلك في اإلشارة األقل تفاؤالً. ونتيجة لذلك، فهم 
 BYOD يرون أجهزة أقل مملوكة للموظف وتطبيقات غير معتمدة. باختصار، فمن الواضح تفاعلهم مع أحضر جهازك
لتقليل تأثيره ألقل حد ممكن على كيفية القيام باألعمال حالًيا، بدالً من اعتناقه لتحسين حرية الموظفين في العمل بالطريقة 
التي يفضلونها. وبينما يحتوي ذلك على تأثير سلبي التجاه أحضر جهازك BYOD، مثل مخاطر األمان والتعقيد المتزايد 

إلدارة األنظمة األساسية المتعددة، تعتقد مجموعة حلول أعمال اإلنترنت Cisco IBSG أن هذه المخاطر تبدو بسيطة 
بالمقارنة مع الفوائد التي يمكن حصدها باستراتيجية أحضر جهازك BYOD المعّدة جيًدا. قد تعاني الشركات األوربية 

بالمقارنة مع نظائرها في الدول المنافسة التي تستخدم اتجاه أحضر جهازك BYOD لتعزيز التحسينات المحفزة بالموظف 
في اإلنتاجية والتعاون والتنفيذ. 

المملكة المتحدة
أعلى نسبة من قادة تقنية المعلومات )IT( في أوروبا )51 بالمائة( يعتقدون أن نسبة األجهزة المملوكة للموظف 	 

تتزايد كحصة من إجمالي األجهزة المتصلة بالشبكة.

 	BYOD التكاليف األقل هي الفائدة األساسية التجاه أحضر جهازك

نسبة أكبر من المؤسسات )29 بالمائة( أكثر من الشركات متوسطة الحجم )7 بالمائة( أكملت تطبيق أو في طور 	 
تطبيق المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب

فرنسا
بعد ألمانيا )50 بالمائة(، أقل نسبة من الموظفين الذين يستخدمون أجهزة محمولة للعمل )52 بالمائة(	 

أقل نسبة من قادة تقنية المعلومات )IT( الذين يعتقدون أن اتجاه أحضر جهازك BYOD يعد إيجابًيا لمؤسساتهم 	 
(40 بالمائة(

أعلى نسبة مئوية مجمعة من الشركات التي تحرم األجهزة المملوكة للموظف، أو تعرض وصوالً لإلنترنت 	 
بدون أي دعم آخر )51 بالمائة(

ألمانيا
أقل نسبة من أجهزة الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المملوكة للموظفين	 

أعلى نسبة من الشركات التي ال تقدم دعًما لألجهزة المملوكة للموظفين )22 بالمائة(	 

الدولة الوحيدة حيث كانت نسبة قادة تقنية المعلومات )IT( الذين يرون "عدم وجود فائدة" من اتجاه أحضر 	 
جهازك BYOD أعلى من أي فائدة أخرى، والتي تشمل إنتاجية أعلى للموظف، والتي كانت أهم اختيار، في 

المتوسط

روسيا
 	 38)  BYOD الذين يرون أن األمان هو أهم تحديات أحضر جهازك )IT( أعلى نسبة من قادة تقنية المعلومات

بالمائة(

أقل نسبة من تطبيق المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب )48 بالمائة ليس لديهم استراتيجية محاكاة ظاهرية 	 
ألجهزة سطح المكتب(؛ حيث يرون أن المحاكاة الظاهرية هي األقل قابلية للتطبيق للموظفين

قد تعاني الشركات األوربية بالمقارنة 
مع نظائرها في الدول المنافسة التي 

 BYOD تستخدم اتجاه أحضر جهازك
لتعزيز التحسينات المحفزة بالموظف في 

اإلنتاجية والتعاون والتنفيذ.
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مالحظات ختامية
 في هذه األوراق، نشير "للموظفين" و"العاملين في مجال المعلومات" بشكل يقبل التبادل. فنحن نعّرف "العاملين في . 1

مجال المعلومات" بشكل واسع: الموظفين المكتبيين والمديرين والمحترفين الذين يعملون في مكاتب الشركة.

 يشتري عدد متزايد من المستهلكين حول العالم أجهزة محمولة. فيما يلي أشكال حديثة لتوغل أجهزة الهواتف الذكية . 2
والكمبيوتر المحمولة في الدول التي قمنا بدراستها. توغل أجهزة الهواتف الذكية: الواليات المتحدة بنسبة  44%، 

وكندا %33، والمملكة المتحدة %51، وفرنسا %38، وألمانيا %29، وروسيا %25، )2011( والصين 33%، 
والهند %23، )2011( والمكسيك %20، والبرازيل %14. األشكال تخص عام 2012 إال لو تمت اإلشارة لغير 

ذلك )المصدر: Google/IPSOS(. توغل أجهزة الكمبيوتر اللوحية في عام 2012 هي كالتالي: الواليات المتحدة 
بنسبة %42، كندا %22، والمملكة المتحدة بنسبة %28، وألمانيا %12، وفرنسا %19، وروسيا %3، والصين 
%3، والهند %2، والمكسيك %3، والبرازيل %4 )المصدر: Strategy Analytics "تحليالت االستراتيجية"(.

 "اتجاه أحضر جهازك BYOD والمحاكاة الظاهرية: أهم 10 رؤى من دراسة آفاق Cisco IBSG، )مجموعة . 3
http://www.cisco.com/web/about/ac79/ ،2012 عام ،Cisco IBSG ")حلول أعمال اإلنترنت

 docs/BYOD.pdf

 تختلف نتائج الواليات المتحدة في هذه الدراسة اختالًفا طفيًفا عن نتائج دراسة الواليات المتحدة األساسية بسبب إضافة . 4
312 من المستجيبين من الشركات متوسطة الحجم.

 تشمل األجهزة المحمولة، على سبيل المثال ال الحصر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الهواتف الذكية وأجهزة . 5
الكمبيوتر اللوحية.

6 .Cisco IT :المصدر

 في مطلع عام 2012، ستصدر Cisco IBSG الموجة التالية من برنامج آفاق أحضر جهازك BYOD )مجموعة . 7
حلول أعمال اإلنترنت( IBSG، والتي ستبرز الفوائد الكمية التجاه أحضر جهازك BYOD للشركات.

 عادة ما ُتسمى المحاكاة الظاهرية ألجهزة سطح المكتب "واجهة األجهزة الظاهرية" )VDI(، و"سطح المكتب . 8
الظاهري المستضاف" )HVD( و"سطح المكتب كخدمة" )DaaS( والحوسبة المستندة إلى الخادم.
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                                                    Cisco IBSG )حول آفاق )مجموعة حلول أعمال اإلنترنت
Horizons )آفاق( هو برنامج بحث وتحليل متعدد الطرز مصمم لتحديد فرص تحويل األعمال التي يتم تغذيتها بواسطة 
االبتكارات التقنية. يركز النهج متعدد الطرز الخاص ببرنامج Horizons )آفاق( على ثالث مناطق أساسية: )1( البحث 

األساسي مثل استطالعات العمالء ومجموعات التركيز ومقابالت الخبراء موضوع البحث؛ )2( بحث ثانوي عميق من 
قادة السوق وذوي التأثير؛ )3( تطبيق التحليالت التنبؤية لتجميع الرؤى حول االبتكارات التقنية وتحديد مدى تأثيراتها. 

لمزيد من المعلومات حول دراسة Horizons )آفاق( مجموعة حلول أعمال اإلنترنت IBSG من Cisco "اتجاه أحضر 
جهازك BYOD والمحاكاة الظاهرية" )Cisco IBSG “BYOD and Virtualization” Horizons( الرجاء 
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