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 لالستشارات Forresterحول شركة 
لالستشارات على توفير استشارات مستقلة وهادفة قائمة على البحث لمساعدة المسؤولين على النجاح في إدارة مؤسساتهم. وهي  Forresterتعمل شركة 

على  Forresterوتعمل الخدمات االستشارية التي تقدمها شركة تعمل في مجاالت تمتد من إقامة دورات استراتيجية قصيرة إلى مشروعات مخصصة، 
فضل توصيلك مباشرة بمحللي األبحاث الذين يقومون بتوفير رؤية متخصصة لتحديات العمل المحددة الخاصة بك. للحصول على مزيد من المعلومات، ت
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 الملخص التنفيذي

مكان  تتغير بيئة مساحة عمل الشركات اآلن بسرعة. تركز العديد من الشركات على توفير مساحة عمل مرنة للموظفين والتي تتيح لهم الوصول من أي
ونة مساحة العمل العدد المتنامي للموظفين الذين يتوقعون عبر أي جهاز ومن أي مكان. وتشمل العوامل التي تحفز الحاجة لمر -لمصادر الشركة وخدماتها 

في العمل. باإلضافة إلى  -والتي تكون غالبًا مملوكة لهم  -استخدام أجهزتهم المحمولة المحددة التي اختاروها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتقنيات األخرى 
التنقل والمحاكاة الظاهرية واألمان لتحسين إنتاجية الموظف وتسهيل التعاون بين شركائها  ذلك، تقوم العديد من الشركات بتطبيق العديد من حلول قابلية

 وعمالئها ومورديها حول العالم.

لالستشارات إلجراء دراسة لفهم مبادرات قابلية الحركة والمحاكاة الظاهرية والتقنيات  Forresterشركة  Cisco Systems، وّكلت 2012في أبريل عام 
لتي تطبقها الشركات لتحسين إنتاجية موظفيها ومرونتهم بشكل أفضل. وتشمل مناطق التركيز األساسية فوائد وتحديات وإطار زمني لتطبيق األخرى ا

) والتعاون والمحاكاة الظاهرية لسطح المكتب والمحاكاة الظاهرية للتطبيق BYODجهازك (أحضر جهازك -مبادرات مساحة العمل مثل برامج أحضر
من متخذي القرارات ذوي األقدمية عالميًا في مجال تقنية المعلومات  325ألمان. وكانت منهجية الدراسة هي استطالعات مفّصلة عبر اإلنترنت لعدد وحلول ا

)ITالذين يتعاملون  ) في الواليات المتحدة وأوروبا والصين. وكان كل المشاركين في الدراسة إما إنهم متخذو القرارات أو جزء من فريق متخذي القرارات
 مع خدمات العمالء أو مبادرات قابلية الحركة في مؤسستهم. تشمل النتائج األساسية للدراسة ما يلي:

لدعم العمالة الموّزعة، يجب تأسيس نموذج مرن وذكي  ) تدعم قابلية تنقل شاملة.ITجيالً جديًدا من العاملين يتطلبون سياسات تقنية معلومات ( •
عامة لتمكين التعاون واستغالل مجموعات مهارات الموظف. تتغير المعلومات عن العمالة بشكل مثير. فالموظفون الذين  باإلضافة لممارسات

ية المعلومات ينضمون للعمالة يتنقلون أكثر فأكثر ويتمتعون بالذكاء التقني. باإلضافة إلى ذلك، يتوقع العديد من موظفي الشركة أن يوفر لهم قسم تقن
)ITة الستخدام أجهزتهم في النشاطات المتعلقة بالعمل ولتسهيل التعاون بين كل منهم.) المرون 

أكثر من ثلث الموظفين يحضرون التقنية للعمل لزيادة حجم الحلول التقنية التي يتم  االستهالكية ودفعة قابلية التنقل المتطلبات التقنية واألمنية.تحفز  •
0Fلدعم األجهزة المملوكة للموظف. BYODبًا بتطبيق برامج أحضر جهازك إصدارها للشركة، وتقوم نصف الشركات تقري

يحفز هذا المظهر المقّسم  1
من الجهاز والتطبيق طلب الشركة لحلول األمان، والتي تشمل التحكم في الوصول وتشفير البيانات وحماية كلمات المرور وحلول الحماية من 

المحاكاة الظاهرية للتطبيق مطلوبة جًدا لمساعدة الشركات في التحكم في مساحة العمل الرقمية الفيروسات. كما أن حلول سطح المكتب الظاهري و
 وتأمين بيانات الشركة والملكية الفكرية.

تخطط العديد من المؤسسات  تساعد نماذج التسليم الجديدة واستراتيجيات اإلدارة الشركات في دعم هذه المبادرات بفاعلية من جهة التكلفة. •
) التي تشمل البرنامج ITخدام عملية نشر تستند إلى السحابة لتمكين تسليم الخدمة الذاتية ميسورة التكلفة والخاصة بخدمات تقنية المعلومات (الست

ات وتطبيقات الجهاز المحمول وسطح المكتب كخدمة واألمان كخدمة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم العديد من مؤسسات تقنية المعلوم  )SaaS( كخدمة 
)IT بتوثيق السياسات الرسمية واإلجراءات لتوجيه نشر برامج أحضر جهازك (BYOD .ودعمها وللتحكم في مساحة العمل الموّزعة 

 يضفي الموظفون الموّزعون عالمًيا واالستهالك معنى جديًدا على مساحة العمل.

ل الشركات لتفي بالمتطلبات المتجددة بشكل مثير والمتغيرة بسرعة والخاصة تضفي اتجاهات العمل والتقنية معنى جديًدا على مساحة العمل، وتقوم بتحوي
1F% من المستهلكين الذين يقدرون بمليار مستهلك جديد حول العالم من األسواق اآلسيوية.80، سيأتي 2020بمساحة العمل العالمية. بحلول عام 

ولالستفادة من  2
 حجام والموجودة في أنحاء العالم بإعداد متاجر سواء مباشرة أو عبر شراكات في الصين والهند وكوريا.فرص األسواق الجديدة هذه، تقوم شركات من كل األ

غالبًا ما يتطلب تأسيس نماذج شركات  تقوم نماذج الشركات الشبكية واألنظمة االقتصادية المشتركة بإنشاء مساحة عمل قابلة للتنقل وموّزعة. •
ها إلنشاء قيمة للمستهلك النهائي ولتمكين وجود مساحة العمل في أي مكان وكل مكان. تستفيد الجهات عالمية وجود مؤسسات للتفاعل مع بعض

تجار  المصنعة من موازنة العمل في إدماج االقتصاديات أثناء زيادة عدد السيارات المبيعة للمستهلكين في أسواق األجور المنخفضة ذاتها. يسعى
إلرضاء المشترين الموجودين في األسواق ذات الهامش الربحي المنخفض ولكن ذات مقياس أعلى. وتقوم التجزئة الكبار وراء منتجات جديدة 

 شركات الخدمات المالية بتحقيق توازن لرأس المال مقابل خطر القيام باألعمال حول العالم.
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وتر واحد مخصص صادر ومملوك للشركة للوفاء لم يعد كافيًا وجود جهاز كمبي تتطلب مساحة العمل المتنقلة والموّزعة نماذج عمل جديدة. •
ة المستندة إلى باحتياجات األداء وقابلية الوصول الخاصة بمساحة العمل الموزعة والمتنقلة. حيث تستبدل التطبيقات القابلة للتنزيل المرنة أو المتنقل

ب. وتستغل بعض الشركات نماذج العمل الخاصة بالعمالء والشريك السحابة الحلول الثابتة التقليدية والمخّزنة على أجهزة الموظفين المقيدة بالمكت
العالم. حيث  والموظفين الجدد لزيادة الكفاءة وتوسيع اإلنتاج عن طريق مزامنة البيانات والتطبيقات لسد ثغرات ساعات العمل المكتبية التقليدية حول

هند، في اللحظة التي يستعد فيها العمال في أوروبا الشرقية للبقاء على اتصال باإلنترنت يبدأ اليوم بالعمالة في أوروبا الغربية وينتهي بالعاملين في ال
تبدأ مرة أخرى. على سبيل المثال، تقوم شركات النفط والغاز العالمية بنقل ممتلكات رأس المال الخاصة بهم إلبقائها في العمل طوال الوقت، و

الكبرى في السوق داخليًا بتنفيذ بعض وظائف األعمال المحددة في مكاتب الواقعة في الهند والصين شركات التقنية المتقدمة والخدمات االحترافية 
 والتي يمكنها إكمال المشاريع أثناء نوم العاملين في أمريكا.

ل المعلومات أنظمة أساسية لدعم يتطلب الجيل الجديد من العاملين في مجا يستخدم صغار العمال االجتماعيون جًدا التقنيات العامة والداخلية للتعاون. •
دوات اإلنتاجية عالية التعاون المستمرة وغير محددة المواقع. يشعر صغار العمال بأنهم موّكلون بتبني أنماط العمل الجديدة هذه واستخدام األ

الثة وعشرون بالمائة من العاملين في مجال االجتماعية على المأل بصرف النظر عما إذا كانت شركاتهم تدعمها أو توفر أدوات داخلية مكافئة. قّدم ث
% منهم يستخدمونها للعمل مرة واحدة أسبوعيًا. وبالمقابل، قدم  15المعلومات تقريًرا بأن لديهم وصوالً إلى الشبكات االجتماعية العامة في العمل وأن 

2Fمن المستجيبين يستخدمونها مرة واحدة في األسبوع.% فقط  8% فقط تقريًرا بأن لديهم وصوالً إلى الشبكات االجتماعية الداخلية، و 12

3 

 تعزز التقنية مساحة العمل المتنقلة على نحو متزايد
 تمّكن التقنية المؤسسات من معالجة اتجاهات األعمال الجديدة وتستجيب لتوقعات مساحة العمل المتغيرة:

مساحة العمل الموزعة والمتنقلة باستمرار، تستغل الشركات خليطًا من التقنيات  وكاستجابة الحتياجات يُعد التنقل طريقة جديدة لاللتزام بمتطلباتها. •
عمل هذه الثابتة والمتنقلة باإلضافة إلى حلول إلمداد العاملين بوصول إلى معلومات الشركة وخدماتها بغض النظر عن مكان وجودهم. لدعم مساحة ال

) على ITوتوسيع قدرة تقنية المعلومات ( -متنقلة للتفاعل مع العمالء والشركاء والموظفين  الموزعة والمتنقلة، تستغل هذه الشركات أنظمة أساسية
3Fدعم نطاق واسع من األجهزة المتنقلة وأنظمة التشغيل والتطبيقات والخدمات عبر المشهد العالمي.

4 

موظفون العديد من األنواع المختلفة من األجهزة للعمل كل يستخدم ال يعيد االستهالك تحديد توقعات كيفية عمل التفاعالت المستندة إلى الكمبيوتر. •
4Fيوم؛ أكثر من ثلثهم يحضر التقنية للعمل.

% من العاملين  44للعاملين في شركات أمريكا الشمالية وأوروبا أن  Forresterتوضح نتائج استطالع  5
للعمل كل  -مولة وأجهزة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولةمثل أجهزة كمبيوتر المكتب وأجهزة الكمبيوتر المح -يستخدمون ثالثة أو أكثر 

5Fيوم.

باإلضافة إلى ذلك، تقول نصف الشركات التي تم استطالع رأيها في هذا التقرير إن طلب الموظفين الستخدام أجهزة متعددة تم إصدارها  6
م. في الوقت الذي يسعى فيه الموظفون للحصول على تطبيقات تمكنهم للشركة وأجهزة مملوكة للموظف يحفز استراتيجيات مساحة العمل الخاصة به

وبشكل خاص ضمن  -من العمل خارج المكتب، فهم يطلبون تطبيقات ومصادر تمّكن أجهزتهم الشخصية من األداء والتفاعل في أي مكان باستمرار 
أن طلبات أنماط العمل المقدمة من العاملين الجدد تحفز استراتيجيات  مساحة العمل. أوضحت اثنتان وثالثون شركة تم استطالع رأيها في هذا التقرير

 ).1مساحة العمل (راجع الشكل 

يتوقع الموظفون باستمرار من قسم تقنية المعلومات ) التحكم في أي من األجهزة التي يستخدمها األشخاص. ITلم يعد في مقدور تقنية المعلومات ( •
)IT لنطاق واسع من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ) الخاص بالشركة إمدادهم بدعم

العمل الشخصية باإلضافة إلى التطبيقات والخدمات المنشورة على هذه األجهزة. يحفز العدد النامي للموظفين الذين يحضرون أجهزتهم الخاصة إلى 
% من الشركات أشارت إلى متطلبات  43) لدعم األجهزة الشخصية. في الحقيقة، تظهر نتائج االستطالع أن ITلومات (هذه التوقعات لقسم تقنية المع

 كمحفز لمبادرات مساحة العمل. BYODأحضر جهازك 

عاون بين العمالء والشركاء لدعم مساحة العمل االجتماعية المتصلة هذه، ولتسهيل الت يحدد جيل جديد من تطبيقات الشركة االجتماعية معنى التعاون. •
وهي مجموعة كبيرة من القدرات االجتماعية،  -والموظفين والشركات التي تستثمر في التقنيات الجديدة التي تمكن التعاون عبر "طبقة اجتماعية" 

للشبكة والتطبيقات الخاصة بالشركة.  بداية من المدونات الصغيرة إلى التحليالت االجتماعية، مدمجة كخدمة في تشكيلة واسعة من األنظمة األساسية
الضطرار تربط هذه الطبقة بين المستخدمين والتطبيقات والبنية التحتية لالتصاالت فضالً عن محاولة بناء مرافق تفاعلية ضمن البرنامج الحالي وا

6Fإلى تنشيطها وتحديثها بشكل مستمر للتماشي مع المتطلبات االجتماعية.
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) أبوابها لتشكيلة واسعة ITتفتح العديد من مؤسسات تقنية المعلومات ( ).ITة التي تتحدى المهارات الحالية لتقنية المعلومات (األمان واألداء واإلدار •
وتمكين الموظفين من الوصول إلى تطبيقات ومصادر  BYODمن األجهزة المحمولة المملوكة للموظف عن طريق دعم برامج أحضر جهازك 

جهزة. ولكن تشّكل إدارة هذه المصفوفة المقسمة من األجهزة وتأمينها وضمان أداء العدد المتنامي من تطبيقات الشركة الشركة باستخدام هذه األ
استراتيجيات  وخدماتها المنشورة عليها تحديًا كبيًرا. وضح سبعة وأربعون بالمائة من المستجيبين خطًرا متزايًدا على األجهزة والتوافق أثناء تحفيز

 ل.مساحة العم

 1شكل 
 تحفز األجهزة المتعددة وخدمات السحابة والتعاون وأنشطة األمان مبادرات مساحة العمل

 

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 

 ج الشركات تطور مساحة العمل باستخدام القابلية للتنقل والمحاكاة الظاهرية لسطح المكتبتعال

ف مساحة تسعى الشركات لتحسين إنتاجية الموظفين واستجابتهم في وسط التحوالت الشاملة للعمل ومساحة العمل. ويتوجب عليهم ذلك بسبب أهمية تكالي
عاملين المتنقلين والموّزعين بشكل مستمر في محتوى أنماط األعمال المتغيرة مفتاًحا أساسيًا للربحية. تشكل رواتب العمل؛ ويُعد الحفاظ على إنتاجية هؤالء ال
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% من نفقات التشغيل في مجاالت الخدمة مثل الرعاية الصحية والتعليم. وحتى في المجاالت الثقيلة ذات رأس المال المكثّف مثل 50الموظفين أكثر من 
7Fتصنيع السلع المعمرة والتشييد والتعدين والنفط والغاز، تشكل المرتبات ُخمس تكاليف التشغيل.

8 

ية التنقل الموسعة وتعاون الفريق وخدمات المحاكاة الظاهرية في العام المقبل. تشمل الفوائد الرئيسية وكنتيجة لذلك، ستولي الشركات أولوية وستستثمر في قابل
مل باإلضافة إلى التي تتوقعها الشركات من هذه المبادرات إنتاجية واستجابة محسنة للموظفين وإنشاًء سريًعا لمجموعات العمل المتعاونة لزيادة ذكاء الع

 ).2الشكل  تكاليف مخنفضة (راجع

% 70وبسبب عدم القدرة على مقاومة إصرار الموظفين على استخدام أجهزتهم الشخصية، أدرجت تقريبًا  ستسيطر استراتيجيات األجهزة المتعددة. •
 ).3كأولوية (راجع الشكل  BYODمن الشركات الخاضعة لالستطالع تطبيق برنامج أحضر جهازك 

تضع سبعة وسبعون بالمائة من الشركات الخاضعة  .BYODفي ترويض بعض تعقيدات أحضر جهازك  ستساعد المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب •
ن بتوسيع لالستطالع برامج المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب كأولوية أساسية في العام التالي. وثالثة وأربعون بالمائة منهم قاموا بنشر أو يقومو

). باإلضافة إلى ذلك، 4% آخرين يخططون لفعل ذلك في المستقبل (راجع الشكل 43اهرية، في حين الحلول لتمكين الوصول إلى مساحة العمل الظ
 تشكل دافًعا قويًا خلف مشاريع المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب الخاص بهم. BYOD% من الشركات إن ضغوط أحضر جهازك 58تقول 

تستغل الشركات األنواع الجديدة من  اإلضافية. BYODات أحضر جهازك (كخدمة) مستندة إلى السحابة تحدي as-a-serviceستعالج حلول  •
ومتاجر التطبيقات المتنقلة وسطح المكتب كخدمة  SaaSمثل  -نماذج النشر المستندة إلى السحابة العامة لدعم فعالية التكاليف وتسليم الخدمة الذاتية 

أن نقل تطبيقات االتصاالت للسحابة يعد أولوية مهمة لمساحة العمل وقابلية التنقل  واألمان كخدمة. أبلغت ثلثا الشركات التي خضعت لالستطالع عن
% من المستجيبين أن تبني أو توسيع استخدام خدمات االتصال أو التنقل من السحابة أولوية 58شهًرا القادمة. وعالوة على ذلك، حدد  12خالل الـ 

 شهًرا القادمة. 12مهمة في الـ 
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 2شكل 
 زيادة اإلنتاجية، واستجابة الموظفين، والتعاون هي الفوائد األساسية لحلول إمكانية التنقل وتعد كل من

 

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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 3شكل 
 BYODوسياسات أحضر جهازك  UCوتُعد المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب وإدارة الجهاز المتنقل وحلول 

 أولوية رائدة

 

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 

 2012أبريل في  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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 4شكل 
 تدعم العديد من الشركات حاليًا الوصول إلى مساحة العمل الظاهرية وتمّكن التفاعل عبر األجهزة المحمولة

 

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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 5شكل 
 BYODالعديد من األدوار المختلفة في المؤسسة المشاركة في مبادرات برنامج أحضر جهازك 

 

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 
 (تقبل العديد من اإلجابات)

 2012في أبريل  Cisco Systemsارات نيابة عن لالستش Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 

 ) وراء الهيكلية والتحكم في القابلية للتنقل وخدمات مساحة العملITتسعى تقنية المعلومات (

فة إلى ذلك، ضاتوضح الشركات أن تشكيلة من المساهمين الداخليين يشاركون في تحديد وتطبيق المساحة الظاهرية للشركة واستراتيجيات قابلية التنقل. باإل
 يشارك الموردون من الجهة الخارجية في تحديد وتطوير هذه االستراتيجيات والسياسات.

يلعب قسم تقنية  وتغييرها. BYOD) على االعتمادية والمسؤولية الخاصة بإعداد سياسات أحضر جهازك ITيشرف قسم تقنية المعلومات ( •
% 60وقال  BYOD) كمعتمد لسياسات أحضر جهازك ITستجيبين قسم تقنية المعلومات (% من الم63) الدور الرئيسي: حيث حدد ITالمعلومات (

) مسؤول عنها. ومن ناحية أخرى، تم تضمين أدوار أقل تقنية وأكثر توجهًا لنوع العمل كمحفزات لسياسة أحضر ITمنهم أن قسم تقنية المعلومات (
 BYODبيعات والتسويق كمعتمد أو مسؤول عن إعداد سياسات أحضر جهازك ، فأكثر قليالً من ُخمس المستجيبين أقروا المBYODجهازك 

 وتغييرها.

حدد خمسون بالمائة من الذين خضعوا لالستطالع  قد يشارك الموردون من الجهة الخارجية في توجيه استراتيجيات مساحة العمل وقابلية التنقل. •
 % منهم أن هؤالء الموردين مسؤولون عنها.26بينما يظن  BYODك أن موردي وسائل االتصال مطالبون باعتماد سياسات أحضر جهاز



 ستشاراتلال Forresterشركة 

 يرتكز الجيل التالي من مساحات العمل حول قابلية التنقل والمحاكاة الظاهرية

 10الصفحة 

) عالميًا ITأربعة أخماس متخذي قرارات تقنية المعلومات ( تقدم السياسات الرسمية الموثقة التحكم والدعم باإلضافة إلى توفير المرونة للموظفين. •
الرسمية  BYODوقعوا على اتفاق لاللتزام بسياسة أحضر جهازك رسمي، لديهم موظفين راجعوا و BYODوالذين لديهم برنامج أحضر جهازك 

كل الشركات األجهزة  تدعمالخاصة بالشركة. ولكن، ال  Wi-Fi% منهم لألجهزة المملوكة للموظفين بالوصول لشبكة 67الموثقة؛ حيث يسمح 
% من الشركات التي خضعت لالستطالع 47م % منها فقط دعم مركز مساعدة لألجهزة المملوكة للموظف، بينما يقد51يوفر  —الشخصية 

 ).6للموظفين إعانة مالية لألجهزة المملوكة الشخصية (راجع الشكل 
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 6شكل 
 الخاصة بالشركة العديد من الميزات والخصائص BYODتدعم برامج أحضر جهازك 

 للموظفين BYODهم برنامج أحضر جهازك ) ذوي األقدمية عالمًيا الذين لديITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 109األساس: 
 (تقبل العديد من اإلجابات)

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 

 ال مفاجآت: يبقى األمان على رأس االهتمامات

كاة الظاهرية لمساحة العمل. فأمان الجهاز والتطبيق هو االهتمام األساسي بغض النظر يقع األمان على رأس قائمة الموضوعات لكل من قابلية التنقل والمحا
) الذين خضعوا لالستطالع أن أمان الجهاز هو التحدي األساسي لدعم الهواتف الذكية أو ITعمن يملك الجهاز. حدد ثلثا متخذي قرارات تقنية المعلومات (

). كما تستخدم 7% آخرون أن تأمين التطبيقات على رأس القائمة (راجع الشكل 61وتر المحمولة. بينما أضاف أجهزة الكمبيوتر اللوحية أو أجهزة الكمبي
 ).8الشركات استراتيجيات متعددة لمعالجة األمان للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية (راجع الشكل 
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 7شكل 
اتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية أو أجهزة يُعد األمان تحديًا أساسيًا يواجه الشركات التي تدعم الهو

 الكمبيوتر المحمولة

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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 8شكل 
 لول األمان أو تخطط لنشرها لدعم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحيةتقوم معظم الشركات بنشر ح

 

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 
 نتيجة للتقريب) 100(قد ال يكون إجمالي النسب المئوية مساوًيا 

 2012في أبريل  Cisco Systemsنيابة عن  لالستشارات Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 

 يفرض العمال المتنقلون واألجهزة المتعددة إعادة تصميم مساحة العمل

ل مع تحديات يحفز الموظفون الموجودون حول العالم والمخولون باستخدام تقنيات المستهلك الشركات لتطوير وتبني استراتيجيات مساحة عمل جديدة للتعام
واألمان. خمسة وخمسون بالمائة من الذين خضعوا لالستطالع عّرفوا استخدام األجهزة التي تم إصدارها للشركة والمملوكة للموظف في المحتوى والتطبيق 

حاكاة لتطبيق والماألنشطة المتعلقة بالعمل كمحفز الستراتيجيات مساحة عمل ظاهرية جديدة. تعتمد استراتيجيات مساحة العمل الظاهرية على تقنيات محاكاة ا
 الظاهرية لسطح المكتب التي تسمح باستضافة كل البيانات والتطبيقات بأمان في مراكز البيانات.

تقوم الشركات بنشر بيئات العمل الظاهرية لتحقيق فوائد تشمل: تقليل النفقات العامة  تقدم حلول مساحة العمل الظاهرية للشركات تشكيلة من الفوائد. •
لشركة والمملوكة للموظف؛ والتجول المستمر من جهاز إلى جهاز أو محطة إلى محطة؛ ووصوالً آمنًا ثابتًا للتطبيقات لألجهزة التي تم إصدارها ل
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قات والبيانات وأجهزة سطح المكتب والمحتوى من أي جهاز؛ وحماية الملكية الفكرية والبيانات في مركز البيانات أو السحابة؛ والوصول للتطبي
 قات.الجديدة وتغيير التطبي

يستخدم سبعون بالمائة من الشركات التي خضعت لالستطالع مساحة العمل الظاهرية إلمداد  تقدم مساحات العمل الظاهرية التحكم واألمان. •
ة جهزالموظفين بوصول للتطبيقات والمحتوى من األجهزة المملوكة للشركة مثل أجهزة الكمبيوتر التابعة جزئيًا، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأ

ultrabooks  وأجهزةMac أبلغ ثمانية وستون بالمائة باستخدام مساحة العمل الظاهرية لضمان أمان بيانات المؤسسة والملكية الفكرية (راجع .
 ).9الشكل 

ن تقليل تكاليف تقنية أبلغ واحد وخمسون بالمائة من الذين خضعوا لالستطالع ع تمتد فوائد مساحة العمل الظاهرية ألبعد من دعم العاملين المتنقلين. •
% عن أن التعاون والذكاء المحّسن تعد الفوائد الرئيسية المحققة من 40% منهم عن زيادة إنتاجية العمال؛ كما أبلغ 44)؛ وأبلغ ITالمعلومات (

 ).10المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب (راجع الشكل 

إذ يتم  -في العديد من الحاالت، قد يكون النموذج األصلي  لكل حالة استخدام.ولكن، نماذج تسليم محاكاة مساحة العمل الظاهرية غير مناسبة  •
جديًرا بالتفضيل. تشمل تحديات مساحة العمل الظاهرية التي تحتاج  —استضافة التطبيقات والبيانات ومعالجتها وتأمينها على األجهزة النهائية 

المستخدم على األجهزة المحمولة ذات عوامل التكوين المختلفة، والحاجة إلى ارتباطية الشبكة، للمعالجة تكاليف البنية التحتية وتعقيد التطبيق، وخبرة 
 وخبرة المستخدم باستخدام الصوت و/أو الفيديو.



 ستشاراتلال Forresterشركة 

 يرتكز الجيل التالي من مساحات العمل حول قابلية التنقل والمحاكاة الظاهرية

 15الصفحة 

 9شكل 
 تنشر الشركات حلول المحاكاة الظاهرية لسطح المكتب لمعالجة مجموعة من حاالت االستخدام المختلفة

 ) ذوي األقدمية عالمًياITتقنية المعلومات ( من متخذي قرارات 325األساس: 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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 10شكل 
لحلول المحاكاة الظاهرية  -وليست الوحيدة  -) المخفضة هي الفائدة الرائدة ITوتعد تكاليف تقنية المعلومات (

 لسطح المكتب

 ) ذوي األقدمية عالمًياITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325األساس: 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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 التوصيات الرئيسية

يم منهجها في االشتراك مع هذه الطبيعة المتغيرة للعمل والعمالء والشركاء والموظفين تفرض على الشركات إعادة تصم
المقّومات. تستفيد سالسل القيمة العالمية واألسواق من مساحة العمل المتنقلة والموّزعة واستهالكية التقنيات؛ في حين بقي 

) ITالمفصلة مع متخذي قرار تقنية المعلومات ( Forresterعدد قليل من الشركات دون تأثير. أسفرت استطالعات شركة 
 ) ما يلي:ITقدمية عن العديد من المالحظات المهمة حول كيفية استجابة الشركات. يجب على قادة تقنية المعلومات (ذوي األ

ال تجد الشركات منهًجا  جعل األجهزة والحلول المحمولة نظاًما أساسيًا لالشتراك مع العمالء والموظفين والشركاء. •
) للنظام األساسي المتنقل كواجهة ITفرض انتباه تقنية المعلومات (بديالً لتوفير معلومات وخدمات لهذه المقّومات و

 للمشاركة.

مر عصر األجهزة  التوقع الداعم لمجموعة واسعة من األجهزة المحمولة والحلول المقدمة داخليًا وخارجيًا. •
ام بهذا العمل؛ مثل )، وتستخدم الشركات مجموعة من االستراتيجيات للقيITوالتطبيقات المعّرفة لتقنية المعلومات (

 ومساحات العمل الظاهرية والحلول المستندة إلى السحابة. BYODأحضر جهازك 

لن تعمل مناهج "القيادة والسيطرة" الحالية مع طريقة  التحضير للتعقيد والتنوع لدفع حدود السياسة واألمان واألداء. •
ها في أجهزة المستخدم النهائي وتطبيقاته لعكس التفاعل المتنقلة الجديدة. تغيّر الشركات طريقة إشرافها وتحكم

التغييرات المهمة في كيفية الحصول على األجهزة وإدارتها. وتقوم الشركات بإعادة تحديد السياسات واإلجراءات 
 لتوفير األمان في هذا العالم الذي أصبح التحكم فيه أقل.
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) ذوي األقدمية في الواليات المتحدة والمملكة ITمن متخذي قرارات تقنية المعلومات ( 325باستطالع رأي لعدد  Forresterفي هذه الدراسة، قامت شركة 
ذوا القرارات في دور المتحدة وألمانيا والصين لتقييم القابلية للتنقل والتحديات التي تثيرها لمديري أقسام المعلومات. وتضمن المشاركون في االستطالع متخ

) مثل نائب الرئيس، والنائب األول للرئيس، ونائب الرئيس التنفيذي ITالمعلومات باإلضافة إلى التفيذيين ذوي األقدمية في قسم تقنية المعلومات ( مدير قسم
ة حول استراتيجياتهم الحالية ) ومقدمي التقارير التنفيذيين اآلخرين مباشرة إلى مدير قسم المعلومات. وسألنا هؤالء التنفيذيين أسئلITلقسم تقنية المعلومات (

 .2012واكتملت في مايو  2012والمستقبلية لتطبيق مساحة العمل الجديدة باإلضافة إلى التحديات والفوائد التي تنتج عن فعل ذلك. بدأت الدراسة في فبراير 

 الملحقات ب: الديموغرافيات/البيانات

 11شكل 
 جغرافيا وحجم الشركات

 

 ) العالميين ITقرارات تقنية المعلومات (من متخذي  325األساس: 
 نتيجة للتقريب) 100(قد ال يكون إجمالي النسب المئوية مساوًيا 

 2012في أبريل  Cisco Systemsلالستشارات نيابة عن  Forresterالمصدر: دراسة بتوكيل أجرتها شركة 
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