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  المحادثة سالٌبأ تغٌٌر
عن تكنولوجٌا األعمال واإلتصاالت  بحثٌة معاٌنة  

2011، أكتوبر  فً  الشرق األوسط وأفرٌقٌا  
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إستبٌان حول تغٌٌر أسالٌب المحادثة   

شخصا ممن ٌعملون فً الشرق األوسط   591 الكاتٌل لوسنت بعمل إستبٌان شارك فٌه قامت مؤسسة

بخصوص وسائل  الشخصً لتكنولوجٌا اإلتصاالت ووجهات نظرهم  حول استخدامهم وأفرٌقٌا

.اإلجتماعً التواصل  

:هً كما ٌلً  الرئٌسٌة للدراسة النتائج  

بل  سائدا فقط ، لم ٌعد أمرا فً العمل ووسائل التواصل اإلجتماعً اإلنترنت عبر الهاتف النقال الولوج إلى–

سرعان ما أصبحت تكنولوجٌا اإلتصاالت الجدٌدة والمغٌرة  .أصبح من ضمن أمور العمل المعتادة ٌومٌا

 .األوسط وأفرٌقٌا فً الشرق من قبل الشركات مقبولة لألعمال،

أسرع،  وسائل التواصل اإلجتماعً وضمها لسٌاستها اإلسترتٌجٌة وبشكل اآلن لتبنً تتجه المؤسسات الكبٌرة–

 .فً جمٌع المجاالت آت ال محال التغٌٌر ولكن

منطقة  من خدمة العمالء فً واعتبارها جزءا هاما ألهمٌة وسائل التواصل اإلجتماعً بشكل متزاٌد ٌنظر–

 .األوسط وأفرٌقٌا الشرق

 ملخص
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 النتائج الرئٌسٌة لإلستبٌان 

سائدا فقط ، لم ٌعد امرا فً العمل ووسائل التواصل اإلجتماعً اإلنترنت عبر الهاتف النقال الولوج إلى  

.بل أصبح من ضمن أمور العمل المعتادة ٌومٌا  

 

 والبرٌد اإللكترونً  لإلنترنت ٌومٌا النقالة هواتفهم ٌستخدمون من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 60أكثر من –

 .بشكل ٌومً اإلجتماعً لوسائل التواصل هواتفهم النقالة ٪ ٌستخدمون 40والرسائل الفورٌة، فً حٌن أن أكثر من 

والبرٌد اإللكترونً  لإلنترنت النقالة هواتفهم بأن استخدام ٌعتقدون الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 50أكثر من –

 .فً عملهم اإلنتاجٌة ساعدهم على تحسٌن والرسائل الفورٌة

والبرٌد اإللكترونً والرسائل  لإلنترنت النقالة هواتفهم ٌستخدمون من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 75أكثر من –

 .بموافقة أصحاب العمل فً العمل الفورٌة

 النقالة هواتفهم عبر البرٌد اإللكترونً شركتهم تمنع الوصول إلى أن المشاركٌن فً االستطالع ٪ فقط من 5 وقال–

 .فً العمل وسائل التواصل اإلجتماعً باستخدام تسمح للموظفٌن بأن مؤسساتهم من المستطلعٌن أكدوا ٪ 54–

 ملخص
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  من قبل الشركات مقبولة سرعان ما أصبحت تكنولوجٌا اإلتصاالت الجدٌدة والمغٌرة لألعمال، 

.األوسط وأفرٌقٌا فً الشرق  

 

فً األسبوع،  مرة واحدة على األقل اجتماعات الفٌدٌو أو مكالمات الفٌدٌو ٌستخدمون من المستطلعٌن ٪ 57–

 .األسبوع مرة واحدة فً على األقل الكمبٌوتر المكالمات الهاتفٌة عبر ٪ 52 ٌستخدم فً حٌن

مرة  على األقل الملفات والتطبٌقات أو تطبٌق مشاركة االلكترونٌة السبورة ٌستخدمون المستطلعٌن ٪ من 39–

 .تحسن اإلنتاجٌة مثل هذه التطبٌقات ٪ٌعتقدون أن 61 فً األسبوع ، بٌنما واحدة

 .الشهرشاركوا فً اجتماعات أو ندوات عبر األنترنت على األقل مرة فً % 62–

 البرٌد اإللكترونً عبر الهاتف،  لموظفٌها المؤسسات قدمت  ٪ من 47وفقا للمجٌبٌن على االستطالع، –

 .التً ال توفرها لخدمة البرٌد اإللكترونً باستخدام أدوات المؤسسات تسمح للموظفٌن من  ٪ 47 فً حٌن أن

استخدام  سٌاسة ال ٌتوفر لدٌهم ٪ 28فً مكان العمل،   تكنولوجٌا الهواتف من أقل التقنٌات التً علٌها ضوابط–

 .اجتماعات الفٌدٌوعبر المحمول سٌاسة استخدام ٪ ال ٌتوفر لدٌهم 32و   وسائل التواصل اإلجتماعً

 النتائج الرئٌسٌة لإلستبٌان ملخص
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تٌجٌة ااإلستروسائل التواصل اإلجتماعً وضمها لسٌاستها  اآلن لتبنً تتجه المؤسسات الكبٌرة

.فً جمٌع المجاالت آت ال محال التغٌٌر أسرع ، ولكن وبشكل  

 

لوسائل التواصل اإلجتماعً، وترتفع  متفق علٌها استراتٌجٌة مؤسساتهم لدٌها المجٌبٌن أن ٪ فقط من 27 قال–

 .شخص 200من  الشركات التً توظف أكثر ٪ فً 35 إلى

استراتٌجٌة  من دون ٪، وسائل التواصل اإلجتماعً 39شركات المستجوبٌن فً هذا اإلستبٌان تستخدم وبنسبة –

 .ضد استخدام وسائل التواصل اإلجتماعٌة قررت ٪ 14متفق علٌها، و 

 التسوٌق  وسائل التواصل اإلجتماعً لقسم توكل مهمة إدارة المؤسسات المستجوبة ٪ من 44من  أكثر–

 (.شخص 200أكثر من  فً المؤسسات ٪ 50) واالتصال

 ألقسام تكنولوجٌا المعلومات؛ وسائل التواصل اإلجتماعً مسؤولٌة إدارة المؤسسات ٪ من 24 وتقدم–

 .الفنٌة الفرق مشتركة بٌن مسؤولٌة تعطى ٪ 11 

 

 النتائج الرئٌسٌة لإلستبٌان ملخص
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منطقة  من خدمة العمالء فً واعتبارها جزءا هاما ألهمٌة وسائل التواصل اإلجتماعً بشكل متزاٌد ٌنظر

.األوسط وأفرٌقٌا الشرق  

 

 .مهمة لخدمة العمالء وإدارة عالقات العمالء اإلجتماعٌة  أن الشبكات ٌعتقدون الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 88–

 العمالء؛ أو طلبات على تعلٌقات فورا الرد  المنظمات التً شملها االستطالع ٪ من 56تحاول –

 .لٌس مهما تعتبرالرد ٪ فقط 9

االتصال،  مع مراكز وسائل التواصل اإلجتماعً متكاملة أن تكون  أنه ٌنبغً  الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 74ٌعتقد –

 .العمالء على رأي نظرة شاملة بحاجة إلى  وغالبٌة الذٌن استطلعت آراؤهم ٌعتقدون أن موظفً خدمة العمالء

 النتائج الرئٌسٌة لإلستبٌان ملخص
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الجدٌدة  استخدام التكنولوجٌا  

فً العمل لالتصاالت  



 النتائج الرئٌسٌة

والبرٌد اإللكترونً  والرسائل  لإلنترنت ٌومٌا النقالة هواتفهم ٌستخدمون من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 60أكثر من –

 .بشكل ٌومً اإلجتماعً لوسائل التواصل هواتفهم النقالة ٪ ٌستخدمون 40الفورٌة، فً حٌن أن أكثر من 

والبرٌد اإللكترونً  لإلنترنت النقالة هواتفهم بأن استخدام ٌعتقدون الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 50أكثر من –

 .فً عملهم اإلنتاجٌة ساعدهم على تحسٌن والرسائل الفورٌة

والبرٌد اإللكترونً والرسائل  لإلنترنت النقالة هواتفهم ٌستخدمون من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 75أكثر من –

 .بموافقة أصحاب العمل فً العمل الفورٌة

 .النقالة هواتفهم عبر البرٌد اإللكترونً شركتهم تمنع الوصول إلى أن المشاركٌن فً االستطالع ٪ فقط من 5 وقال–

 .فً العمل وسائل التواصل اإلجتماعً باستخدام تسمح للموظفٌن بأن مؤسساتهم من المستطلعٌن أكدوا ٪ 54–

 

 

 

 

 

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



 النتائج الرئٌسٌة 

فً األسبوع، فً  مرة واحدة على األقل اجتماعات الفٌدٌو أو مكالمات الفٌدٌو ٌستخدمون من المستطلعٌن ٪ 57–

 .األسبوع مرة واحدة فً على األقل الكمبٌوتر المكالمات الهاتفٌة عبر ٪ 52 ٌستخدم حٌن

فً  مرة واحدة على األقل التطبٌقات تقاسم أو تطبٌق  االلكترونٌة السبورة ٌستخدمون المستطلعٌن ٪ من 39–

 .تحسن اإلنتاجٌة مثل هذه التطبٌقات ٪ ٌعتقدون أن 61 األسبوع ، بٌنما

 .الشهرشاركوا فً اجتماعات أو ندوات عبر األنترنت على األقل مرة فً % 62–

البرٌد اإللكترونً عبر الهاتف، فً حٌن  لموظفٌها المؤسسات قدمت  ٪ من 47وفقا للمجٌبٌن على االستطالع، –

 .التً ال توفرها لخدمة البرٌد اإللكترونً باستخدام أدوات المؤسسات تسمح للموظفٌن من  ٪ 47 أن

 فً مكان العمل،  تكنولوجٌا الهواتف األقل تنظٌما من بٌن تكنولوجٌا االتصاالت–

سٌاسة  ال ٌتوفر لدٌهم  ٪ 32و   استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً سٌاسة الٌتوفر لدٌهم ٪ 28

 .اجتماعات الفٌدٌوعبر المحمول استخدام

 

 

 

 

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



والبرٌد اإللكترونً،  لإلنترنت ٌومٌا النقالة هواتفهم ٌستخدمون من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 60أكثر من   

.بشكل ٌومً اإلجتماعً لوسائل التواصل هواتفهم النقالة ٪ ٌستخدمون 40والرسائل الفورٌة، فً حٌن أن أكثر من    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 االنترنت عبر الهاتف المحمول

 البرٌد اإللكترونً عبر الهاتف المحمول

 الرسائل الفورٌة عبر الهاتف المحمول

 الرسائل الفورٌة عبر الكمبٌوتر الشخصً

 وسائل االعالم االجتماعً عبر الكمبٌوتر الشخصً

 وسائل االعالم االجتماعً عبر الهاتف المحمول

 مكالمات الفٌدٌو أو مؤتمرات الفٌدٌو عبر الكمبٌوتر الشخصً

 مكالمات الفٌدٌو أو مؤتمرات الفٌدٌو عبر الهاتف المحمول

 المكالمات الهاتفٌة من جهاز كمبٌوتر

 تطبٌقات تشٌر إلى موقع وجود األشخاص

 التطبٌقات/ مشاركة الملفات 

 الحلقات الدراسٌة على الشبكة /عقد المؤتمرات

 (n=535) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   

( ٌومٌا: األجوبة على)كم من الوقت تقضٌه غالباَ فً استخدام التقنٌات التالٌة؟ : س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



فً األسبوع،  مرة واحدة على األقل اجتماعات الفٌدٌو أو مكالمات الفٌدٌو ٌستخدمون من المستطلعٌن ٪ 57  

.األسبوع مرة واحدة فً على األقل الكمبٌوتر المكالمات الهاتفٌة عبر ٪ 32 ٌستخدم فً حٌن  

 0% 10% 20% 30% 40% 50%

 أقل من مرة فً األسبوع 

 مرة فً األسبوع 

 مرة فً الشهر

 أقل من مرة فً الشهر

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

 أقل من مرة فً األسبوع 

 مرة فً األسبوع 

 مرة فً الشهر

 أقل من مرة فً الشهر

 مكالمات الفيديو أو مؤتمرات الفيديو عبر الكمبيوتر الشخصي 

 مكالمات الفيديو أو مؤتمرات الفيديو عبر الهاتف المحمول 

كم من الوقت تقضٌه غالباَ فً استخدام التقنٌات التالٌة؟: س  

 (n=535) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



فً  مرة واحدة على األقل من جهاز كمبٌوتر بإجراء المكالمات الهاتفٌة المستطلعٌن ٌقومون ٪ من 52

وجود  موقع تطبٌقات تشٌر إلى" ٪ 52 وٌستخدم. األسبوع أكثر من مرة فً  ٪ 40 األسبوع ، بٌنما

.األسبوع مرة واحدة فً أكثر من "األشخاص  
 

 المكالمات الهاتفية من جهاز كمبيوتر

 تطبيقات تشير إلى موقع وجود األشخاص

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

 أقل من مرة فً األسبوع 

 مرة فً األسبوع 

 مرة فً الشهر

 أقل من مرة فً الشهر

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 أقل من مرة فً األسبوع 

 مرة فً األسبوع 

 مرة فً الشهر

 أقل من مرة فً الشهر

كم من الوقت تقضٌه غالباَ فً استخدام التقنٌات التالٌة؟: س  

 (n=535) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



فً األسبوع،  مرة واحدة على األقل التطبٌقات مشاركة أوتطبٌق  االلكترونٌة السبورة ٌستخدمون المستطلعٌن ٪ من 30

.تحسن اإلنتاجٌة مثل هذه التطبٌقات ٪ٌعتقدون أن 62 بٌنما   

التطبيقات/ مشاركة الملفات   

الحلقات الدراسية على الشبكة/عقد المؤتمرات  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 أقل من مرة فً األسبوع 

 مرة فً األسبوع 

 مرة فً الشهر

 أقل من مرة فً الشهر

0% 10% 20% 30% 40%

 أقل من مرة فً األسبوع 

 مرة فً األسبوع 

 مرة فً الشهر

 أقل من مرة فً الشهر

كم من الوقت تقضٌه غالباَ فً استخدام التقنٌات التالٌة؟: س  

 (n=535) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



والبرٌد  لإلنترنت النقالة هواتفهم بأن استخدام ٌعتقدون الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 80أكثر من 

.فً عملهم اإلنتاجٌة ساعدهم على تحسٌن اإللكترونً والرسائل الفورٌة   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 االنترنت عبر الهاتف المحمول

 البرٌد اإللكترونً عبر الهاتف المحمول

 الرسائل الفورٌة عبر الهاتف المحمول

 الرسائل الفورٌة عبر الكمبٌوتر الشخصً

 وسائل االعالم االجتماعً عبر الكمبٌوتر الشخصً

 وسائل االعالم االجتماعً عبر الهاتف المحمول

 مكالمات الفٌدٌو أو مؤتمرات الفٌدٌو عبر الكمبٌوتر الشخصً

 مكالمات الفٌدٌو أو مؤتمرات الفٌدٌو عبر الهاتف المحمول

 المكالمات الهاتفٌة من جهاز كمبٌوتر

 تطبٌقات تشٌر إلى موقع وجود األشخاص

 التطبٌقات/ مشاركة الملفات 

 الحلقات الدراسٌة على الشبكة /عقد المؤتمرات

 تحسن بعض الشًء فً إنتاجٌة فً العمل تحسن إنتاجٌة العمل بشكل كبٌر 

( تحسن إنتاجٌة العمل بشكل كبٌر األجوبة ل) العمل؟ فً إنتاجٌتك على وتأثٌرها التالٌة التقنٌات نحو تشعر ٌفك: س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=513) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   



والبرٌد اإللكترونً  لإلنترنت النقالة هواتفهم ٌستخدمون من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 75أكثر من 

.بموافقة أصحاب العمل فً العمل والرسائل الفورٌة   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 االنترنت عبر الهاتف المحمول

 البرٌد اإللكترونً عبر الهاتف المحمول

 الرسائل الفورٌة عبر الهاتف المحمول

 الرسائل الفورٌة عبر الكمبٌوتر الشخصً

 وسائل االعالم االجتماعً عبر الكمبٌوتر الشخصً

 وسائل االعالم االجتماعً عبر الهاتف المحمول

 مكالمات الفٌدٌو أو مؤتمرات الفٌدٌو عبر الكمبٌوتر الشخصً

 مكالمات الفٌدٌو أو مؤتمرات الفٌدٌو عبر الهاتف المحمول

 المكالمات الهاتفٌة من جهاز كمبٌوتر

 تطبٌقات تشٌر إلى موقع وجود األشخاص

 التطبٌقات/ مشاركة الملفات 

 الحلقات الدراسٌة على الشبكة /عقد المؤتمرات

 مسموح بها من قبل الشركة   تقدمها الشركة من أجل استخداماتً

ما هً سٌاسة شركتك تجاه التقنٌات التالٌة؟: س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=495) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   
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ودمجها اإلجتماعً  تواصلاستخدام وسائل ال

  خدمة العمالء وإدارة عالقة العمالء مع



 

اإلجتماعً تواصلاستخدام وسائل ال  

 النتائج الرئٌسٌة

 .مهمة لخدمة العمالء وإدارة عالقات العمالء اإلجتماعٌة  أن الشبكات ٌعتقدون المستطلعٌن ٪ من 88–

لوسائل التواصل اإلجتماعً، وترتفع  متفق علٌها استراتٌجٌة مؤسساتهم لدٌها المجٌبٌن أن ٪ فقط من 27 قال–

 .شخص 200من  الشركات التً توظف أكثر ٪ فً 35 إلى

 استراتٌجٌة متفق علٌها،  من دون وسائل التواصل اإلجتماعً  ٪ من المستجوبٌن،39تستخدم شركات –

 .اإلجتماعًضد استخدام وسائل التواصل  قررت ٪ 14و 

 التسوٌق  وسائل التواصل اإلجتماعً لقسم  توكل مهمة إدارة المؤسسات المستطلعة ٪ من 44من  أكثر–

 (.شخص 200أكثر من  فً المؤسسات ٪ 50) و االتصال

مع  وسائل التواصل اإلجتماعً متكاملة أن تكون  أنه ٌنبغً  الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 74ٌعتقد –

نظرة  بحاجة إلى  االتصال، وغالبٌة الذٌن استطلعت آراؤهم ٌعتقدون أن موظفً خدمة العمالء مراكز

 .العمالء على رأي شاملة

 



 النتائج الرئٌسٌة 

 العمالء؛ أو طلبات على تعلٌقات فورا الرد  المنظمات التً شملها االستطالع ٪ من 56تحاول –

 .لٌس مهما تعتبرالرد ٪ فقط 9 

 على حد سواء البٌع للمستهلكٌن والشركات فً شركات ٌعملون شملهم االستطالع ٪ من الذٌن 50أكثر من –

شركات البٌع للمستهلكٌن مقابل أجوبة العاملٌن فً  العاملٌن فً بٌن أجوبة االختالفات المهمة كانت هناك بعض–

 شركات البٌع للشركات

 

 

 

اإلجتماعً تواصلاستخدام وسائل ال  



على حد سواء البٌع للمستهلكٌن والشركات فً شركات ٌعملون شملهم االستطالع ٪ من الذٌن 50أكثر من   

 

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

 نحن نبٌع للمستهلك

 نحن نبٌع للشركات

 اإلثنٌن معا

هل تعمل شركتك فً توفٌر الخدمات أو المنتجات للمؤسسات والشركات أم للمستهلك؟: س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=500) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   



مهمة لخدمة العمالء وإدارة  اإلجتماعٌة  أن الشبكات ٌعتقدون الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 88

.عالقات العمالء  

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

 هامة جدا

 هامة الى حد ما

 لٌست مهمة

 غٌر متأكد

ما هو تقٌٌمك لمدى أهمٌة  استخدام وسائل اإلعالم اإلجتماعً فً خدمة العمالء وإدارة عالقة العمالء؟: س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=500) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   



٪  44من  اإلجتماعً فً أكثر إدارة وسائل التواصل مسؤولٌة التسوٌق واالتصال تتولً إدارات

وسائل  ادارة أقسام تكنولوجٌا المعلومات بٌنما تتولى المنظمات التً شملها االستطالع؛ من

.من المنظمات ٪ 24فً  اإلجتماعً  التواصل  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 قسم التسوٌق واالتصاالت

 قسم خدمة العمالء

 قسم تكنولوجٌا المعلومات

 لدٌنا شخص مكرس لهذا األمر

 لدٌنا فرٌق متعدد الوظائف

 وكالة خارجٌة 

 أخرى

شركتك؟ فً التواصل اإلجتماعً وسائل إدارة عن المسؤول من: س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=486) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   



  العمالء؛ أو طلبات على تعلٌقات فورا الرد  المنظمات التً شملها االستطالع ٪ من 56تحاول أكثر من 

.لٌس مهما تعتبرالرد ٪ فقط 9  

 

 

Alcatel-Lucent Enterprise, October 2011 (n=482) 

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

 نحن دائما نسعى للرد فً غضون ساعات قلٌلة -مهم جدا 

 ال ٌمكننا االستجابة فورا دائما -مهم إلى حد ما 

 ٌجب على العمالء اإلتصال بمركز أو خدمة العمالء مباشرة -لٌس مهما 

 نحن نتباحث فً هذا األمر حالٌا -ال نعرف 

 أخرى

اإلجتماعً؟التواصل على تعلٌقات أو طلبات العمالء على وسائل السرٌع فً رأٌك، ما هً أهمٌة الرد : س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



لم تتأثر بعد خدمة العمالء استراتٌجٌات/  المبٌعات/  التسوٌق من المشاركٌن ٌعتقدون أن ٪ 41   

.على الشبكات اإلجتماعٌة بالتعلٌقات  

 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 مؤثرة/ لٌس بعد ، ألننا لم نواجه حتى اآلن أي تعلٌقات قوٌة 

 ال ، ولكن إذا أعرب العدٌد من المستخدمٌن عن الرأي نفسه فنحن نأخذ ذلك بعٌن االعتبار

 نعم ، نحن دائما نسعى إلعطاء االعتبار الواجب للمالحظات التً أبداها المستخدمٌن

 نعم ، حدث هذا من قبل، ولكن فقط فً ظروف استثنائٌة

 أنا لست متأكدا إذا كان هذا قد حدث فً منظمتنا -ال أعرف 

 أخرى

هل حدث وأثرت التعلٌقات على وسائل االعالم اإلجتماعً بشكل ما على استراتٌجة شركتك الخاصة بالتسوٌق والمبٌعات أوخدمة العمالء؟: س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=481) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   



مع  وسائل التواصل اإلجتماعً متكاملة أن تكون  أنه ٌنبغً  الذٌن شملهم االستطالع ٪ من 74ٌعتقد 

نظرة  بحاجة إلى  االتصال، وغالبٌة الذٌن استطلعت آراؤهم ٌعتقدون أن موظفً خدمة العمالء مراكز

.العمالء على رأي شاملة  

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 نعم ، ألن موظفً العملٌات ٌحتاجون إلى وجود نظرة شاملة على الوضع وآراء العمالء

 نعم، ألنه ٌساعد على حل مشكلة العمٌل بسرعة أكبر

 نعم ، ألنه ٌمكن لموظفً خدمات العمالء اإلستجابة مباشرة

 (ٌرجى إعطاء سبب: أخرى )نعم 

 ال ، ألن وسائل االعالم االجتماعً ٌجب أال تصبح منصة لتقدٌم الشكاوى حول الشركة

 ال ، ألن ذلك من شأنه أن ٌجعل إدارة المحادثات أمر مستحٌل

أنها جٌدة للترفٌه عن عمالئنا  --ال ، ألن وسائل االعالم االجتماعً لٌست األداة المناسبة 
 ومعجبٌنا

 (ٌرجى إعطاء سبب: أخرى )ال 

خدمات العمالء؟/ اإلجتماعً مع مراكز االتصال التواصل فً رأٌك، هل ٌجب دمج وسائل : س  

  االتصال استخدام تكنولوجٌا

 (n=466) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



استراتٌجٌة متفق علٌها، من دون وسائل التواصل اإلجتماعً  ٪ من المستجوبٌن،39تستخدم شركات   

.ضد استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً قررت ٪ 14و   

 

 

اإلجتماعً؟ التواصلهل شركتك لدٌها استراتٌجٌة خاصة لوسائل : س  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

نعم، لدٌنا خطة شاملة لوسائل االعالم االجتماعً والتً تدعم نشاطات الشركة واإلدارات 
 المختلفة

مثل فٌسبوك وتوٌتر و لٌنكد إن )ال، فنحن نستخدم وسائل االعالم االجتماعٌة المختلفة 
ٌومٌا أو أسبوعٌا ولكن لٌس لدٌنا خطة رسمٌة متفق علٌها الستخدام وسائل ...( وٌوتٌوب

 االعالم االجتماعً

مثل فٌسبوك وتوٌتر و لٌنكد إن )ال ، نحن حالٌا فً مرحلة تجربة وسائل االعالم االجتماعً 
 ولكن هذا لٌس محور عملنا...( وٌوتٌوب

 لٌس بعد ، نحن ال نزال نفكر فً األمر

 ال ، نحن لسنا مهتمٌن ألنها لٌست ذات صلة لعمالئنا

 ال ، لقد قررنا عدم استخدام وسائل االعالم االجتماعٌة ألعمالنا

 (n=494) 2011مؤسسة الكاتٌل لوسنت، أكتوبر   

  االتصال استخدام تكنولوجٌا



26 | 

 التركيبة السكانية،

 المنهجية ومصدر اإلستبيان



مدراء  كبار ٪ من 20من  ٌمثلون اإلدارة العلٌا، وأكثر  من الذٌن شملهم االستطالع ٪ 10أكثر من 

.تكنولوجٌا المعلومات  

 

 

 التركٌبة السكانٌة

أي من اإلجابات التالٌة تصف المسمى الوظٌفً الخاص بك؟: س  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 …الرئٌس التنفٌذي، المدٌر العام، الرئٌس، مالك عمل خاص، شرٌك، نائب الرئٌس التنفٌذي، 

 المدٌر المالً، المراقب المالً

 رئٌس إدارة المعلومات

 رئٌس إدارة التكنولوجٌا

 رئٌس إدارة التسوٌق

 نائب رئٌس إدارة التموٌل، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة المبٌعات، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة التسوٌق، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة سلسلة التورٌد، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة التصنٌع، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة الموارد البشرٌة، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة تكنولوجٌا المعلومات، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة خدمة العمالء، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة عالقات العمالء، المدٌر العام، المدٌر

 نائب رئٌس إدارة المشترٌات، المدٌر العام، المدٌر

 وظٌفة أخرى



جنوب  تلٌها  دول مجلس التعاون الخلٌجً فً منطقة من الذٌن شملهم االستطالع ٌقٌمون ٪ 60أكثر من 

٪ 10وشمال أفرٌقٌا بنسبة  ٪ 11بنسبة   أفرٌقٌا  

فً أي بلد تقٌم؟: س  

 التركٌبة السكانٌة

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

 دول مجلس التعاون الخلٌجً

 دول المشرق والعراق

 شمال أفرٌقٌا

 جنوب أفرٌقٌا

 باقً دول أفرٌقٌا

 باقً دول الشرق األوسط

 دول أخرى



فً  الذٌن ٌعملون تشمل العٌنة

وتكنولوجٌا  مجال االتصاالت

المعلومات، والخدمات، والبناء، 

والطاقة  والخدمات المصرفٌة

.األخرى والقطاعات الرئٌسٌة  

 

 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

 المحاسبة

 الطٌران/ شركات الطٌران 

 مالبس وأزٌاء

 العمارة والتخطٌط

 السٌارات

 الطٌران والفضاء

 مصرفً

 وسائل اإلعالم المسموعة والمرئٌة 

 مواد البناء

 لوازم ومعدات األعمال

 المواد الكٌمٌائٌة

 المنظمات المدنٌة واالجتماعٌة 

 الهندسة المدنٌة

 العقارات التجارٌة

 الكمبٌوتر و أمن الشبكات

 أجهزة الكمبٌوتر 

 شبكات الكمبٌوتر

 برامج الكمبٌوتر

 اإلنشاءات

 اإللكترونٌات اإلستهالكٌة

 السلع االستهالكٌة

 خدمات المستهلك

 مستحضرات التجمٌل

 الدفاع والفضاء

 تصمٌم

 إدارة التعلٌم

 اإللكترونً / التصنٌع الكهربائً 

 خدمات الفاعلٌات 

 خدمات المرافق

 الخدمات المالٌة

 المواد الغذائٌة والمشروبات

 إنتاج الغذاء

 أثاث

 إدارة الحكومة

 الصحة والعافٌة والرشاقة

 التعلٌم العالً

 المستشفى والرعاٌة الصحٌة

 الضٌافة 

فً أي من المجاالت التالٌة ٌكمن : س

 تخصصك فً العمل؟

 التركٌبة السكانٌة



0% 5% 10% 15% 20%

 الموارد البشرٌة

 االستٌراد والتصدٌر

 األتمتة الصناعٌة

 خدمات المعلومات

 تكنولوجٌا المعلومات والخدمات

 التأمٌن

 التجارة والتنمٌة الدولٌة

 اإلنترنت

 إدارة االستثمار

 السلطة القضائٌة

 ممارسة قانون 

 الترفٌه والسفر والسٌاحة

 الخدمات اللوجستٌة وسالسل التورٌد

 استشارات إدارٌة

 التسوٌق واالعالن

 الصناعة المٌكانٌكٌة أو الهندسٌة 

 اإلنتاج اإلعالمً

 الممارسة الطبٌة

 التعدٌن والمعادن

 موسٌقى

 النفط والطاقة

 المستحضرات الطبٌة واألدوٌة

 تصوٌر

 البالستٌك

 الطباعة

 برنامج التنمٌة

 العالقات العامة واالتصاالت

 العقارات

 مصادر الطاقة المتجددة والبٌئة

 بٌع بالتجزئة

 األمن والتحقٌقات

 االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة

 الصهارٌج

 السكة الحدٌد/ شاحنات / مواصالت 

 المرافق

 رأس المال المغامر واألسهم الخاصة

 تجارة الجملة

 الالسلكً

فً أي من المجاالت التالٌة ٌكمن : س

 تخصصك فً العمل؟

 تكملة الصفحة السابقة

 

 

 التركٌبة السكانٌة



المنظمات الكبٌرة العدٌد من بما فً ذلك األحجام ، مؤسسات من جمٌع ٌعملون فً المجٌبٌن  

.اآلالف التً توظف   

0% 5% 10% 15% 20%

10--1

50-11

200-51

500-201

1,000-501

5,000-1,001

10,000-5,001

10,000+

كم عدد الموظفٌن فً مؤسستك؟: س  

 التركٌبة السكانٌة
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  الكاتٌل لوسنت الشرق األوسط  وأفرٌقٌا حول تغٌٌر أسالٌب المحادثة  إستبٌان مؤسسة

 

 2011أكتوبر  4 و سبتمبر 19بٌن  فً الفترة الكاتٌل لوسنت الشرق األوسط  وأفرٌقٌا هذا اإلستبٌان أجرت مؤسسة–

 questionpro.comعبر االنترنت عبر  االستطالع أجري–

 األوسط وشمال أفرٌقٌا ومن مختلف أنحاء الشرق فً االستطالع مشاركٌن من نفس مجال األعمال تم دعوة–

 عموما اإلنترنت مستخدمً ومواقف سلوكٌات القصد لفهم حصص معٌنة فً هذا اإلستبٌان، وكان لم ٌتم فرض –

  n=591حجم العٌنة  إجمالً–

 

 المنهجٌة



 نشرتقرٌر هذا اإلستبٌان بالتوافق مع

Creative Commons Attribution-No Derivative 

Works 3.0 United States Licence. 

 

 

(.لنسخ، توزٌع وبث هذا العمل)هذا العمل  مشاركة لدٌكم الصالحٌة فً  

، "لوسنت الكاتٌل مؤسسة"الى  نقلت أي معلومات مع نسب هذا التقرٌر أي جزء من بأن ٌقتبس أٌضا نرحب

!شكرا لك ".المحادثة أسالٌب تغٌٌر الكاتٌل لوسنت إستبٌان"أو  "مؤسسة الكاتٌل لوسنت الشرق األوسط وأفرٌقٌا"  

هذا التقرٌر النقل عن  

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/
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 نبذة عن مؤسسة الكاتٌل لوسنت 

 ذات معنى محادثات الى االتصاالت تحوٌل

 من الشركاء 2,200عمٌل حول العالم، عبر  250,000توفر مؤسسة الكاتٌل لوسنت حلوال فً ثالثة قطاعات ألكثر من 

 .بلدا 130لدٌنا فً ف ظمو 7,500فً جمٌع أنحاء العالم، وذلك بفضل أكثر من 

 

 .اإلجتماعٌة والمشاركة خدمة العمالء من خالل تطبٌقات فً المحادثة العمالء إشراك:  جٌنٌسٌس

  الموحدة، النهاٌة، االتصاالت االتصاالت ونقاط منصات التعاونٌة من خالل المحادثات تمكٌن:  االتصاالت

 .الفٌدٌو التعاون، وحلول وتطبٌقات

الشبكات المتقاربة،          للتطبٌقات عبر فً الوقت الحقٌقً التسلٌم لتمكٌن البنٌة التحتٌة إنشاء:  الشبكات

 .خدمة الدخول الى الشبكات الخدمة وإدارة وشبكات البٌانات مراكز

 

المتحركة، الثابتة، تقنٌة البصرٌات،  التقنٌات لوسنت، الشركة الرائدة فً شركة الكاتل جزء من هً مؤسسة الكاتٌل لوسنت

. الخدمة لمقدمً التطبٌقات والخدمات ورائدة فً مجال  

: على العنوان التالً لوسنت الكاتٌل للمزٌد من المعلومات، ٌرجى زٌارة  
http://enterprise.alcatel-lucent.com 
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