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 المركزي مدتقل مدبر مركزيا، فقاعات اجتساعية أم هل هه ي: ذاركسدتقبل االقتراد التلسيشاريههات اقتراح 

 

 
 عبد الرحيم ششيـــــشي

 السمخص:
قجر عاـ حيث  عشرًخا رئيدًيا في االقتراد العالسي (CC) ذاركياالستيالؾ التبسا فيو مغ ،  (CE)ذاركيأصبح االقتراد الت

تعصيل أسػاؽ الخجمات بذكل كبيخ  أثخ عمى أف لو عك.2025مميار دوالر بحمػؿ عاـ  335 وسيربحمميار دوالر  15 ،2013
 استكذاؼ االتجاىات وتصػيخ سيشاريػىات مدتقبمية ليياكل الدػؽ في الغخض مغ ىحه الػرقة ىػإف الدكغ والشقل الفخدي(.  :)مثل

 ثع استخجاـالستعجاد أفزل لالضصخابات السدتقبمية. لالعامة  اتيتيح لسقجمي الخجمات وصانعي الدياسمسا  ذاركي،االقتراد الت
سيشاريػىات السدتقبل الخارجة عغ حجود تدتخجـ الستقخاء  (PE) عمع البيئة الدكاني يةالسدتشجة إلى نطخ  الفكخوتجارب ىج امش

 تؤدي إلى أحجCE تشبئ بسدارات تشسػية لػ عمع البيئة الدكانياألنساط السقتخحة مغ قبل أف  شتائج،الومغ  السالحطات الحالية.
 والمخكدي مدتقل.، مخكديا، وفقاعات اجتساعية امجبخ ذاركي: القتراد التا ىات السدتقبمية الثالثة لػيياكل سػؽ يػ الديشار 

 .فقاعات اجتساعية، اقتراد مدتقل المخكدي السشرة، الي، اقتراد ذاركاالستيالؾ الت الكمسات السفتاحية:
Abstract  

The  collaborative  economy  (CE),  and  within  it,  collaborative  consumption  (CC)  has become a 

central element of the global economy with 2013 estimated at $ 15 billion and become $ 335 billion 

by 2025. And has substantially disrupted service markets (e.g., accommodation and individual 

transportation). The purpose of this paper is to explore the trends and develop future scenarios for 

market structures in the CE. This allows service providers and public policy makers to better prepare 

for potential future disruption.Thought  experiments –theoretically  grounded  in  Population Ecology  

(PE) –are  used  to  extrapolate  future  scenarios  beyond  the  boundaries  of  existing 

observations.Findings the patterns suggested by population ecology forecast developmental 

trajectories of CE leading  to  one  of  the  following  three  future  scenarios  of  market  structures:  

the  centrally orchestrated CE, the social bubbles CE and the decentralized autonomous CE. 

Keywords: Collaborative consumption, platform economy, social bubbles, decentralized autonomous 

economy. 

 

 
  :مقدمة
 نطخا ،(CC) ذاركياالستيالؾ الت بسا فيوو  (CE)ي ذاركاالقتراد التبسا يدسى األكاديسييغ والسسارسيغ العجيج مغ اىتساـ  ادز       

 15مغ  الشسػفي مع تقجيخ  (2017)كػمخ وآخخوف، عشرخا مخكديا في االقتراد العالسي حيث أصبح  ،وجيدةفتخة ول الستدايج هلشسػ 
 حػؿيعكذ الت حاليا يذاركاالقتراد التف (.PWC ،2014) 2025مميار دوالر بحمػؿ عاـ  335إلى  2013مميار دوالر في عاـ 

والتفاعل االجتساعي  ،واالتراؿ ،نخخاطاالزيادة وىحا ناتج عغ  ،األسػاؽالعجيج مغ  زواؿنذاىج الػاسع لمسذيج االقترادي، حيث 
 . فاعميغبيغ ال
االستيالؾ يدسى ب ،اإلىجاء ، والسقايزة، واإلقخاض، والتجارة، والتأجيخ،ةيذاركتلا عيشطججيج لتنسػذج اقترادي وثقافي ضيخ      

السسمػكة  دمعسؤقت إلى الالػصػؿ ال مىعالتخكيد  فييتسثل شسػذج في ىحا ال ججيج، حيث ال(2010، بػتدساف وروجخز)ذاركي الت
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عشج التي غ القػة السخكدية عالسجتسعات بجال بيغ  السػزعةالقػة والثقة  عمى وأنو مبشي(. 2014، بالظ) ياسمكعػض تقخاف لؤل
، بػنػاه وآخخوف  :2010، بػتدساف وروجخزبيغ العسالء ومقجمي الخجمات )ما الخجمة خصػط مع ضبابية ، العسالقة لذخكاتا

2017 .) 
 (Airbnb)واإليػاء  (car sharing) ، والشقل(SHAREit) مذاركة السمفات عشجالتخفيو مثل مجسػعة واسعة مغ الرشاعات  تتأثخ 
يحا الشسػذج االجتساعي واالقترادي الججيج ب ،-القخيغ - (Peers) يصمق عميو آخخ شخزمع أو شقتظ  تظ سيار مذاركة في 

العجيج مغ  زواؿإلى  االستيالؾ التذاركيفي السدتقبل القخيب، مغ السحتسل أف يؤدي و  (.2016لمتبادؿ )ىارتل وآخخوف، 
)العسالء وىع ( Peers) األقخافيرصمح عمييا مغ خرائز مسيدة  ستيالؾ التذاركيلالة حصيسيتأتي القػة التحيث رشاعات. ال

الخرائز الثالثة ىحه شبيعة وتػجيو التبادؿ. و ، فاعميغ: شبيعة ونػع الوفق فيسا بيشيع حيغ يشخخشػف ويتػاصمػف ومقجمػ الخجمات( 
 ىي:

مختمف  خبطة لفيديائياالفتخاضية وال لتساساال( عمى الجور الخئيذ لسشرات السذاركة )أي نقاط 2017وبخودي ) اشبخيجب ركدأواًل، 
 –التقميجي  التفاعل الثشائييتع استبجاؿ  ستيالؾ التذاركي، حيثالا فاعميغ ضسغمغ ال سشح الفخص لعجد كبيخيالجيات الفاعمة( مسا 

 (. 2017 بػنػاه وآخخوف،عسيل )الو  -خجمةال مدود-القخيغ ، مدود السشرةبالتفاعالت الثالثية بيغ  -ليلذخكة إلى العسمغ ا
 مثل: لمخجمة مػصػؿل ػسيمةاالستخجاـ كإلى  ،سمظتالشبيعة التبادؿ مغ االستخجاـ عمى أساس مغ يغيخ  ستيالؾ التذاركيالا، اثاني

 . عبخ الديارةل تشقيالػصػؿ إلى شخز  إلىممكية الديارة  يتحػؿ مغشقل تال
مغ خالؿ مشرة )غيخ مباشخة(  ستيالؾ التذاركيالا يتع تسكيغ حيث ،التبادؿػجيو تبفيسا يتعمق  يختمف ستيالؾ التذاركيالا، اثالث

( تػفخ البشية التحتية وقػاعج لمتبادؿ، وبالتالي يختمف عغ األساليب التقميجية لمتبادؿ )مثل التبادالت السباشخة بيغ الذخكات والعسالء
 سذاركة بيغ العائمة واألصجقاء. ال مثل:وآليات اجتساعية بحتة 

األدوار  أيغ ،يذاركاالقتراد التيجعى  ذاركيمدػؽ التل ججيجليكل مغ قبل ىحه الخرائز الثالث  ستيالؾ التذاركيالا شتجي  
بيغ  في اإلجخاءات  نخخاطاالبشاًء عمى  مكيسةل السذتخؾ نذاءاإليتع  أيغو  ت.يخ تغوالعسالء  ،والسشافديغ ،السػضفيغو التقميجية لمذخكات، 

  .(الخجمة العسالء ومقجميالجيات الفاعمة السختمفة )بيغ مغ  اتمجسػع
ي. ذاركالتي تقػد االستيالؾ الت السدتقبمية ذاركيةؽ التاسػ ألا بشيةلاستكذاؼ الصبيعة السحتسمة  فيىحه الػرقة  اليجؼ مغيتسثل 

ة، التي ستتسيد بجرجة عالية مغ االتراؿ والتكشػلػجيا في كل قادمثػرة الخقسية الالاألعساؿ السعاصخة تػاجو بيئات قتخح أف وت
)السشتجى االقترادي العالسي،  خيغاألخفاعميغ ملسختمف السػارد الوالػصػؿ السفتػح إلى السعخفة و  ،الشج لمشج انخخاطو كغ، اماأل

. وبالتالي، فإف يذاركاالستيالؾ التالتشطيع في السدتقبل وتدخيع تصػر  بشيةالدػؽ وال بشيةجيات سػؼ تؤثخ عمى ػ (. ىحه الت2016
 . 2050عاـ  حتي ذاركيلتاالستيالؾ ل الحقائق السدتقبمية السحتسمةلشا تصػيخ سيشاريػىات ترف في  تكسغالػرقة  ىحهمداىسة 

  :بيئة الدكانيتطهر الشظم من مشظهر عمم ال .أوال
غ الػجػد م تزسحلشسػ و تو السشطسات  تشذأفي فيع الذخوط التي بسػجبيا  (Population Ecology)عمع البيئة الدكاني يداعج 

استخجاـ السػارد" في حيغ أف في أنساط مساثمة و "السشطسات التي تسارس أنذصة  ىع(. يعتبخ الدكاف 1977)حشاف وفخيشاف، 
،  تفاعل الدكاف"مغ "السجتسعات التشطيسية ىي نطع متكاممة وضيفيا  تأثيخات عمى يسثل  (PE) فإف(. وبالتالي 77، ص 1996)بـػ

 التذاركي قتراداال) :مثل، والسجتسعات التشطيسية (CE) فيالدكاف وعمى (، 1Airbnb) مثل:السشطسات كمدتػيات متعجدة 
السدارات  تػضيحالقجرة عمى ( PEكسا أف لػ )ح أيًزا كيفية تصػر لياكل الدػؽ. ػضي (PE) ومثمسا أف. يا(مذخكات ومشافديل

 يحا البحث. ل ةيجعميا مفيجة خاصو التشسػية ليياكل الدػؽ 

                                                           
1
 .دولة 291ألف مدٌنة فً  33ألف إعالن موزعة على  088ٌحتوي الموقع على أكثر من  .أماكن سكن واستئجارتأجٌر مشاركة ٌتٌح لألشخاص  أمرٌكً موقع هو - 
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جافالي ) كاواستخاتيجية  آر استخاتيجيةالطخوؼ:  في ضل بيئة مختمفة ةحي بالبقاءلمسؤسدات بيغ استخاتيجيتيغ تدسحاف  PEسيد يو 
شسػ يو  ،وفيخةالسػارد في الػقت نفدو تكػف و ػفيات التشطيسية عادة ما تكػف مختفعة. ال. في مخحمة نسػ الدػؽ، 2(2005، وشيخيخ
. في ضل ىحه الطخوؼ، فإف معطع السشطسات ةتخاخيمالسشافدة  تكػف وبالتالي  أحجمغ  يةسػق زف دوف الحرػؿ عمى حرػ السشافد

 عمى اكتداب العسالء. وبالزبط الخارج/الدػؽ عمى  ةخكد مىي  التي آرة استخاتيجي ربح فيست
السشافدة فإف الػفيات التشطيسية مشخفزة،  تكػف في السقابل، في األسػاؽ الشاضجة التي أصبحت أكثخ ثباًتا ويسكغ التشبؤ بيا، 

 كا ةاستخاتيجي ي فيى والذخكات تشسػ عغ شخيق أخح حرتيا في الدػؽ مغ السشافديغ. معطع السشطسات في ىحه السخحمة شخسة،
مسػارد الحالية بجاًل مغ الدعي لتحقيق الشسػ لكثخ تخكيدا عمى الجاخل وتيجؼ إلى تحديغ الكفاءة وبالتالي أفزل استخجاـ ي ىػ أتال
 . (2005، جافالي وشيخيخ)

،  رةمتخرو  ةام: عؤسداتيفخؽ بيغ نػعيغ مغ الس PE فإف كحلظ ختبط بسفيـػ تقديع السػارد تي ت(، وال2010ػي، ؛ ن  1996)بـػ
مكانة ، وتحتل ء السدتيجفيغالعسال تفزيالت متػسط وتحقق مجسػعة كبيخة ومتشػعة مغ السػارد،  تحػي  ةامالعف(. 1985)كاروؿ، 

؛ نػي، 1985)كاروؿ،  عمى نصاؽ أوسع امتفاوت ابيئيا تكيف تبجيبالبقاء عمى قيج الحياة و  االدػؽ. ىحا يدسح لي في تػسصةم
مػارد بيئية محجدة لمبقاء عمى قيج الحياة وبالتالي و ( Nishة محجدة )يبيئشخوط  ةالستخررت ؤسداالس(. في السقابل، تتصمب 2010

ضخوؼ الدػؽ  وفقعمى التكيف أقل متخرز قجرة لعادة ما تستمظ مػارد أقل وبالتالي فإف و معيغ.  يقصاع سػق التخكيد عمى
 (. وبسا أف العسػمييغ يتشافدػف في العجيج مغ القصاعات، فيع عادة أكبخ مغ الستخرريغ1985 ؛ كاروؿ،2010ي، الستغيخة )نػ 

الستخررػف")كاروؿ،  سترياىي مغ السخجح أف ي العسػميػف خمفيا يتقديع السػارد يعشي أف "السػارد التي ثع إف (. 1985 ،)كاروؿ
غيخ مغصاة مغ السؤسدات  يةعمى مداحة سػق عمػاردى وف خكد يف "ػ الستخررف ة،ؤسدالس ( أو مغ مشطػر1272، ص 1985
يؤدي إلى تػازف الدػؽ الحي يعسل فيو كل مغ أف  تقديع السػارد يسكغف(. 80، ص 2010لتجشب السشافدة السباشخة ")نػي،  العامة

 (.1985دت تشافدية )كاروؿ، ة وليوعمى ىحا الشحػ تربح عالقتيع تكافميختمفة رد مامػ ات حمداوالستخرز في  العاـ
 
 

 
 -بتررف –.  12، ص 8102السردر: فهرر وآخرون، السرجر: 

 
  ا:ىحبحثشا بصمة  ليا مشياتػازف الدػؽ بدبب مجسػعة متشػعة مغ العػامل، ىشاؾ ثالثة يسكغ أف يتعصل في حيغ 

                                                           
2
: ٌركاز علاى اتساتخدا  -Kاساتراتٌجٌةو .األساوا نماو استراتٌجٌة ساائدة فاً هً اكتساب العمالء، و مثل:الموارد )التوجه الخارجً(،  إعادة إنتاج: تركز على r-استراتٌجٌة - 

  .استراتٌجٌة سائدة فً األسوا  الناضجةهً الكفء للموارد )التوجٌه الداخلً(، أي عملٌة اإلنتاج، و

 

 : نسهذج البيئة الدكانية لمتهجهات االستراتيجية وتقديم السهارد0الذكل 
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 في يجؼ مع الػقت إلى التػسعتفي البجاية وس ةكػف متخرًر تغالًبا ما و السحخؾ األوؿ الخيادية ىي  ريادية األعسال:تهسع . 0
يا ذغمدشػات يال اتعمى سبيل السثاؿ، كاف سػؽ الشقل الفخدي قبل عذخ  (.2014)تػد وآخخوف،  عسػمية خثأكربح ت، ثع عساؿاأل

الشج إلى الدػؽ حيث يقجـ خجمة  (Uber)دخل  عاـ ألفيغ وعذخةمة(. في اشخكات سيارات األجخة )ع مسثال فينػع واحج مغ التشطيع 
 ،لعاـسػؽ ا مداحةانتقل باستسخار إلى والحي ( لمشج)الشج  نيرشيا مع التشبؤات الشطخية، ىحا الستخرز استيجؼ امشقل. تسلمشج ل

 الدائقيغ السحتخفيغ والديارات الخاقية. عة مع رفيقجـ تجخبة قيادة عشجما  Black في أوبخمسثال 
الجمار الخالؽ الحي يحجث  أف التصػر التكشػلػجي يسكغ اعتباره عسمية فيؿ اججىشاؾ  :سؤسداتمأو محطم ل كسعززالتكشهلهجيا  .8

 ، تكشػلػجيا انقصاع السؤسدة إف (. 2014تأثيخ كبيخ عمى البيئة التشافدية )تػد وآخخوف،  لو( والحي 1996إما تجريجيا أو جحريا )بـػ
ىا قج تجاوز مغ خالؿ جعل الكفاءات السشافدة مػقف  فتزع، وىحا يعشي أف التكشػلػجيا الججيجة إما تعدز أو تيالكفاء اتجميخ  قج يسثل
حيث  التكشػلػجيا تعدز السشافدة الفجػة(. عمى مدتػى الدكاف والسجتسع التشطيسي، مثل ىحه 1986، تػشساف وأنجرسػف الدمغ )

 (. 1986دنى )تػشساف وأنجرسػف، األالتكشػلػجيا  ذاتالسشطسات ذات التكشػلػجيا الفائقة سػؼ تحل محل السشطسات 
عمى القجرة (. 1983وكاروؿ،  كذالقجرة االستيعابية )ديالكخو إلى  PE فييذيخ و  :سهاردال وفرة فيؤثر كس. التكشهلهجيا 3

الدػؽ أف يشسػ فيو ألف جسيع السػارد قيج االستخجاـ. يسكغ لمتصػرات التكشػلػجيا والعػامل ىي الحج الحي لع يعج بإمكاف  االستيعاب
حسل عادة ما تكػف أكبخ، عمى ت( وىحا يعشي أف قجرة ال2014، تػد وآخخوف الييكمية األخخى أف تؤثخ عمى القجرة االستيعابية لمدػؽ )

تغييخ التكشػلػجي وتبادؿ ال ،CEمشطػرأكثخ كفاءة. مخة أخخى، مغ بلمعسالء، وإنتاج  العخضشخؽ أفزل لالستيجاؼ، و : سبيل السثاؿ
 جانبي الدػؽ.لكال خجمة الشج لمشج قج عدزت إلى حج كبيخ القجرة االستيعابية 

ثاؿ، شقتيع عغ شخيق الدساح لمعسالء بتقجيع أصػليع غيخ السدتخجمة لآلخخيغ )عمى سبيل الس، أواًل، حجثت زيادة في جانب العخض 
قجرة العسالء ذوي السػارد  مغ غيختحيث ج لمشج، (. ومع ذلظ، فقج تأثخ جانب الصمب أيًزا مشح تبادؿ خجمة الشAirbnbعبخ 

 (. 2017، بػنػه وآخخوف السحجودة لمػصػؿ إلى السشتجات والخجمات، والتي عادة ما تكػف أرخز )

  :التذاركيالتهجهات السداهسة في تطهر االقتراد ثانيا. 
في  عميجج دوًرا  تػجياتلعبت أربعة حيث  ،االقتراد العالسي فيفي وقت قريخ ندبًيا  CC األىسية التي بمغياكسا لػحظ سابًقا، 

 . هتصػر نسػه و 
  ،أ( األفخاد فيسا بيشيع، )ب( بيغ األفخاد واألجيدة، )ج(  - فيسا بيشيا يا وأشكالياتفئامختمف مغ اتراؿ الجيات الفاعمة زيادة أواًل(

يعج و  –التحتية(  تيا)عمى سبيل السثاؿ، الحكػمات وبشي يغاألجيدة فيسا بيشيع و)د( األفخاد وأجيدتيع ضسغ نطاـ بيئي أوسع مغ الفاعم
 .CCلتصػيخ مدتقبل  مفرميا اأمخ 
  ،والشج لمشج زبػف /ةسؤسدالكيسة في عالقات مل السذتخؾإنذاء عسمية يج أىسية اتعكذ تد  العسالء انخخاطثانيا . 
  ،ي تال اؼ والسؤسداتخ شؤلمسا يذكل تحجيات ل بتكػيغ اليػية البذخية، وارتباشيايسكششا مالحطة انخفاض دور السستمكات ثالثا

 سمكية.وتكخيذ التدػيق  تخكد في عسمياتيا عمى
 وثيق بسدتقبل ارتباط الحكاء االصصشاعي، ىػ  خاصةو ، تصػر التكشػلػجيا الججيجة ارابعCE، وتؤثخ ،ألف التكشػلػجيا تجعع، 
واألنطسة  ةحكيال األجيدةمغ خالؿ  :في تفاعالتيع، عمى سبيل السثاؿ -والسشرات ،ومقجمي الخجمات ،العسالء-فاعميغشذط الوت

 الفيديائية اإللكتخونية. 
فكخية التجارب اليتع استقخاءىا باستخجاـ س CE فيسؤثخة ات األربعة الخئيدة التػجيال ، فإف ىحهPEبشاًء عمى األسذ الشطخية لػ       

 . CEسحتسل لػ ال لسدتقبلالتصػيخ سيشاريػىات 
مغ حكيقة أف واستفادتيع (. 2005)كػبخ،  ةسحتسمالالع ػ عال"ماذا لػ" لتخيل مغ قبيل تدتمـد تجارب التفكيخ شخح عجد مغ األسئمة 

ومغ سئمة "ماذا لػ" األأساس عمى  ةبشيمأعاله  ربعةاأل أمثمة التػجياتو (. 2010)سػرندغ،  محزى ىي استشتاجيةالسعخفة  يةغخيد 
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لػ مغ قبل  يغ)أي العسالء ومقجمػ الخجمات( مترم يغماذا لػ كاف الفاعم :الحجود، عمى سبيل السثاؿ بعجاستقخاءىا أل تع يسكغ
(blockchain)3 بجال مغ مشرة السمكية؟  

سشرة؟ أو ماذا لػ الجال مغ أف تكػف محكػمة مخكديا مغ قبل نخخاشيع بأنفديع عمى أساس مسارسات ا يغماذا لػ تع تشطيع الفاعمأو 
ػكالة في ال تؤدى دورص اػجو خب تجارية بالكامل؟ أو ماذا لػ كانت التكشػلػجيا والحكاء االصصشاعي CEفي  اتأصبحت السمكي

 الشطع اإليكػلػجية؟  خجمة
يات تػصيات أدببسعية قدع الشطخي. الفي  ةضحالسػ  ،ليات بجقةاآلفي تصبيق و  PEمغ استشتاجيا يتع عمى ىحه األسئمة  ةاإلجاب

ة )كػبخ، سترػر الكيانات الىحه كيف تترخؼ  "ماذا لػ" يتع تجسيعيا في نسػذج يسثلأسئمة عمى  ياإجاباتفي  يةالفكخ تجارب ال
الحقائق  يايالحاالت القرػى التي تؤوؿ إلي ثالث سيشاريػىات، تسثل تتجدج ف يةتجارب الفكخ ال (. في ىحا البحث، نتائج2005

في السدتقبل لتقخيب أو لشيج  CE وضعياتنتػقع ل . وبالتالي، فيي ال تسثل وصًفا لحكيقة مدتقبمية واقعية. بالسدتقبمية السحتسمة
؛ سيتع CEجيات األربعة التي تؤثخ عمى ػ فيسا يمي التو متجارب الفكخية. لفزل األستخجاـ االىحا يتساشى مع تػصيات و سيشاريػىات. 

 السدتقبمية.  CEلمتجارب الفكخية التي ترػغ سيشاريػىات  مةبسديج مغ التفاصيل لتييئة السخح يااستكذاف

  يةصمتهازيادة ال األول:جه ه الت
ىػ ضاىخة عرخ  يذاركاالستيالؾ الت الجشذ البذخي، بيشسا(: "السذاركة ىي ضاىخة قجيسة قجـ 1595، ص 2014كسا يذيخ بيمظ )

(. 2016، لػسػف وآخخوف ل بيغ الجيات الفاعمة )تػاصيعتسج عمى السشرات الخقسية التي تتيح ال CCؿ اسعنسػذج األ ".اإلنتخنت
 (.1985)كاتد وشابيخو، مذبكة لإلنذاء تأثيخات ايجابية مباشخة وغيخ مباشخة  السشرات يدودتتيح إمكانية لسلمشج  الشجتػاصمية 

يػفخ )عمى سبيل السثاؿ، شخاء ىاتف ذكي  يغالفاعممغ ل السديج تػاصاإليجابي مغ خالؿ  ىاخ تأثيتأثيخات الذبكة السباشخة  ػضحت
تذيخ تأثيخات الذبكة غيخ السباشخة إلى إنذاء الكيسة بشاًء عمى نذخ بيشسا  .ـ اآلخخوف اليػاتف الحكية أيًزا(جقيسة إال إذا استخ

(. كمسا زاد انتذار ىحا السعيار، زاد تػفيخ خجمات وتصبيقات بلآل iOSية )عمى سبيل السثاؿ، سعيار الشخز معيغ )التكشػلػجية( 
ؤدي إلى زيادة يالذبكة  إف تأثيخ .(2018؛ فيخر وآخخوف، 2006؛ بػنكخسي وآخخوف، 1985)فاريل وصالػنخ، متػافقة معيا 

لياكل ي في حج ذاتو يؤدي إلى مدتػى أعمى مغ الكثافة في العالقات بيغ الجيات الفاعمة، مسا يؤدي إلى مديج مغ حل التػاصال
 .ةاالجتساعي متبادؿ والسعامالتلججيجة 

. ىحه األنطسة الفيديائية االجتساعية–نطع الديبخانية :نسػ ما يدسىمغ  ويسّكغ يةصمػاالتصػر الدخيع لمتكشػلػجيا الخقسية يدخع التإف 
 واألجيدة القابمة لالرتجاء ،اليػاتف الحكية :األجيدة مثل مغ خييسالالنيا تسكغ التػاصل بيغ ألليكميا ووضيفيا مفتػحة وحداسة. ىي 

(. التكشػلػجيا الخقسية تػسع نصاؽ 2014واألشياء الحكية األخخى السترمة عبخ اإلنتخنت )ىػرفاث،  )ساعة، ححاء، نطارات،...الخ(،
تذيخ التقجيخات إلى أنو و (، 2017صل بيغ البذخ، بيغ البذخ وأجيدتيع الحكية وبيغ األجيدة الحكية )كػمار وآخخوف، تػاوحجع ال

 (. 2016القميمة السقبمة )السشتجى االقترادي العالسي،  خالؿ الدشػاتمترل جياز كػف ىشاؾ أكثخ مغ تخيميػف يس
رفقة دوف وجػد وسصاء )محاميغ، وسساسخة، مالتي تشذئ سمصة محايجة لػ (blockchain)4تصػيخ تقشية في ة في ىحا ىػ ىسالسدا

مع السدارعيغ السحمييغ بيغ سػؽ لتقاسع األغحية في فخندا،  ػ، ىFood Assemblyومرخفييغ، أو الحكػمة(. عمى سبيل السثاؿ، 
التقجـ باخترار، فإف (. 2017، ورايذاور مايخمغ مشصقتيع عمى مشرة عالسية ) السحمييغ الصازج العزػي  غجاءعذاؽ ال

 .اليـػ اكانت مػجػدة قبل ىح التي ويقمل مغ عجـ كفاءة الدػؽ  بالتػسع،الدػؽ بالتكشػلػجي يقمل مغ تكاليف التشديق، ويجفع 
  االنخراط: زيادة تهجه الثانيال

                                                           
3
 ة فً العال ، فً مجال تشفٌر كل العملٌات والمستندات فً سلسلة واحدة.ٌهً الشركة األكثر موثوق - 

4
وتاريخيا الكامل، مسا يعشي أنو يسكغ لكل مسثل التحقق مغ سجالت شخكاء  ىػ أف كل مسثل لجيو حق الػصػؿ إلى قاعجة البيانات بأكسميا blockchainsمغ خرائز  - 

 .صاء(. وبالتالي، يسكغ إدارة مجسػعة متشػعة مغ العقػد أو السعامالت دوف وجػد وس2017مباشخة )يانديتي والكياني،  معامالتو
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بخودي مكيسة بيغ العسالء ومقجمي الخجمات )لالسذتخؾ نذاء اإلآليات  لفيع يسةمعسمية كفي العقج الساضي  العسالء انخخاطبخز 
(. قبل 2016 ىػلبيظ وآخخوف،)مجمجة  سػاردكالجور الشذط لمعسالء  نخخاط ىياال(. األمخ األساسي في عسمية 2011، وآخخوف 

، بػدف)عمى سبيل السثاؿ ، باستخجاـ السفاليع ذات الرمة تياتست دراسمرصمح "مذاركة العسالء"  تاستخجمالتي السشذػرات األولية 
، اط"، بسا في ذلظ العسالء كسػضفيغ جدئييالشذالعسيل ( ضاىخة "2010، فاف دورف وآخخوف ؛ 2011، بخودي وآخخوف ؛  2009

(. 2013مػلخ وآخخوف.،  ؛1986؛ بػيغ، 2003)عمى سبيل السثاؿ، بشجابػدي وليػف، خمق قيسة في عاوف متالسذارؾ أو  عسيلال
 النخخاطلتكاممية، والتي تدمط الزػء ليذ فقط عمى البعج الدمػكي العسمية السشطػر ب نخخاطاالىحا في اآلونة األخيخة، تصػر فيع 

بعزيع البعس  في( التأثيخ يغاألخخ فاعميغ عالقات الذبكة )أي التػاصل مع المجى إلى ولكغ أيًزا ، (2010)فاف دورف وآخخوف، 
 (. 2018؛ بخودي وآخخوف.، 2015؛ تذانجلخ ولػش، 2016وبانداري،  كػمار؛ 2016، ستػرباكا وآخخوف في عسمية السذاركة )

 مشرة. يعتسج مقجمػ وتجخبتيا جمةالخ خمقفي االستخجامات  يمتعجدفاعميغ عتسج عمى مذاركة اليو بحلظ بذكل كبيخ  CCيتأثخ
أي عمى إشخاؾ مقجمي خجمات )السزيفيغ( والعسالء )الزيػؼ(. مغ خالؿ االنخخاط في عسميات السخاجعة الستبادلة  Airbnbشخكة 

وبالتالي، فإف  ،ليا وجػد حخاس بجوف يسكغ ضساف الجػدة حيث مػف بسخاجعة نذاط السزيفيغ والعكذ بالعكذ(، ػ )الزيػؼ يق
)فيخر  تذاندكمثل: بمػ  التفاعالت في نساذج أعساؿ السشرة واألنطسة الالمخكدية تشطيعسثل عسمية مخكدية ليخمق الثقة و ي نخخاطاال

 (. 2018، وآخخوف 

 لسمكية نحه ا تشاقص التهجه: الثالث تهجهال
سستمكات إلضيار الحات مل مستمكاتيع واستخجاميع مغ خالؿ عمييع عخؼع التمشح فتخة شػيمة أف العسالء غالبًا ما يت ألػؼلقج كاف م

مدمع يسكغ أف يمعب لسجخد الػصػؿ أف ب CC في كثخ حجاثةاألاألبحاث  واقتخحت(. 1994، ريتذيشد؛ 1988، بيمظوىػية الفخد )
أىسيتيا لمتعبيخ عغ تفقج تجريجيا  سػؼ مكيةمغ ذلظ أف الس كثخواأل(. 2013السمكية )بيمظ، كسا ىي في اليػية  دور إضيارنفذ 

االستفادة  أي عمى CCسيكػف لزعف أىسية السمكية تأثيخ كبيخ عمى شمب و . CCتصػر  و الحي سيذكلتػجىػية الذخز، وىػ ال
(. وبالتالي، إذا كاف 2017، بػنػه وآخخوف عػاقب بيئية أو اقترادية ) لو مغ سانطخائيع ممغ مغ الدمع األخخى غيخ السدتخجمة 

نخفاض تكاليف الػصػؿ مقارنة بالسمكية إضافة ال ،(2013 ،بيمظة ال يختمفاف كثيًخا في آثارىسا عمى ىػية الفخد )الػصػؿ والسمكي
 . CEديادة تدخيع ل، مالءـأكثخ خيار  CCعادة ما يجعل 

 2018) ) تؤثخ األىسية الستشاقرة لمسمكية أيًزا عمى جانب العخض. عمى سبيل السثاؿ، ذكخت دراسة حجيثة أجختيا مجونة 
Earnest أف متػسط الجخل الذيخي لسزيفAirbnb  صعػد السدتثسخ  لػصفو بػأدى وسائل اإلعالـ ما دوالر، وىػ  924ىػ"

 ."Airbnb السيشي
 ،Uberالديارات ) :مثل بديػلةصبح العسالء أكثخ مذاركة في مشح اآلخخيغ إمكانية الػصػؿ إلى أصػليع كيف أ ذاىجحكيقة نفي ال
Lyft أو )( السشازؿ / الغخؼAirbnb( أو األصػؿ السالية )Kickstarter التي يسكغ استخجاميا في )CC.  

  : زيادة وكالة التكشهلهجياالرابعه تهجال
إشارة إلى ذكاء ىحا ك( AIو"الحكاء االصصشاعي" ) مع استسخار التقجـ التكشػلػجي، أصبح مرصمح "الخوبػتات" يذيخ إلى األجيدة

البذخ الصخيقة التي يفكخ ويترخؼ  محاكاة(. يذيخ الحكاء االصصشاعي إلى اآلالت التي يسكشيا، 2018 ،وروستىػانغ الجياز )
 (. 2016مجسػعة واسعة مغ القصاعات )العالع السشتجى االقترادي،  انجثارعسل الحكاء االصصشاعي عمى يلؤلسف بيا. 

(AI) عسالء في تجخبة التصمع للعب دور مخكدي في ال مغ يسكغ لؤلجيدةCC خاصة عشجما يتعمق األمخ بخجمة العسالء في الػقت ،
يقـػ بتشديق في شكل روبػت لمعسالء بالتػاصل مع مداعج تدسح  Amazon Echo(. أجيدة مثل 2018، ويختد وآخخوف ي )حكيقال

  ىحه جسيع بياناتيع لالستجابة الحتياجاتيع بذكل أفزل؛ تكشػلػجيا مساثمة
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  (.Anna)يتع تصػيخ بخامج الجردشة البذخية حيث  (IKEAتقجميا)
، الحجسالسيكانيكية والتحميل،  :بالذكل الالـز ومياميقـػ بأداء  كي متصمباتأربعة محكاء ل أف( 2018كسا ناقر ىػانغ وروست )

 يايسكش حكاءالسدودة بالخوبػتات فال. وبالتالي، مغ وجية نطخ الخجمة، مغ الستػقع دمج الحكاء االصصشاعي في الخوبػتات. التعاشفو 
سغ الستػقع أف يربح الجيل ف(. 2018، روستتجخبة )ىػانغ و العمى بشاء تكيف تتعمع و تالتعاوف وبشاء عالقات مع البذخ وأيزا 

عبخ  يسكغ استخجامياو (. 2018، كايذ وآخخوف ا لمسجتسع )داعسالقادـ مغ الخوبػتات أكثخ انجماًجا في الحياة اليػمية وشخيًكا 
والبخمجيات  ،الخعاية الرحية واإلعالـ بسا في ذلظ الديارات والخجمات السالية والسرخفية، -واسعة مغ الرشاعات مجسػعة 

 ػكالة، أي اتخاذ القخارات بذكل مدتقل. الفي الػقت نفدو، فإف ىحه الخوبػتات الحكية سػؼ تأخح و والتكشػلػجيا. 
ظ يحتاج إلى آخخ، كل ذلشخز سيارة شخز غخيب، والبقاء في مشدؿ  مػصػؿ إلىلزيادة خمق الثقة  كاء االصصشاعيحلميسكغ 

الثقة وذلظ باألعصاؿ و  االحتياؿ كتذاؼوا ،والحكاء الجساعي ،لترخفات أخخى. مغ خالؿ خػارزميات التعمعاستعجاد ليكػف عخضة 
 ػكالة. الأخح ب خةيججستكػف آخخ، وبالتالي  شخز في

تصػيخ لالتي تقػد و لياكل الدػؽ السدتقبمية  األربعة السحكػرة أعاله سػؼ تؤثخ عمى شبيعةجيات ػ مغ أجل فيع كيف أف الت     
CCػمع السفاليع الخئيدة ل جياتػ التبذكل مشيجي ىحه و ي سػالال لجدءا جمج، ي PE باتباع مشيجية تجارب الفكخ. يشتج عغ ىحا ،

 مدتقل CE( 3)وفقاعات اجتساعية،  CE( 2)، مجبخ مخكدي  CE (1اإلجخاء ثالث سيشاريػىات ليياكل الدػؽ السدتقبمية: )
  .المخكدي 

  :يذاركسيشاريههات مدتقبل االقتراد التثالثا. 
ػاحج أو عجد قميل مغ ب مجار مخكدي  دػؽ بالتشبؤ  الديشاريػ مبشي عمىىحا إف  :ي مدار مركزياتذاركلا : االقتراداألول الديشاريه
، وىػ ضيػر ىائل 1)انطخ الذكل  الذخكات  مشراتسبشية عمى مػفخي الذبكات مغ ال(. ويدتشج ىحا الديشاريػ إلى ما نذيجه اليـػ

االحتكار مغ  لتفادي. عمى الخغع مغ أف الحكػمات ستشطع األسػاؽ WeChatأو  Amazonأو  Airbnbأو  Uber :معيشة، مثل
الحي بجوره الصمب  مغ ستديج اتسشرالي دودمإف . إال أف بعس الذخكات السبجعة ستبقى محتكخة لمدػؽ لسجة معتبخةجانب واحج، 

 تتبع نحػ فاعميغعمى تحفيد الأكثخ ذبكة تأثخ فال(. 1985، كايتد وشابيخوتأثيخات إيجابية مباشخة وغيخ مباشخة عمى الذبكة )يػلج 
إلى مشرة واحجة )أو  وؿيسكغ أف تؤ  بجورىا ( والتيUberخكات سيارات األجخة إلى شبكة اآلخخيغ )عمى سبيل السثاؿ، انزساـ ش

 (. 2018؛ فيخر وآخخوف، 2015، زوتاحتكار شبيعي( تديصخ عمى الدػؽ )أميت و 
إلى أكثخ تتحػؿ  التيCE فيالقائسة ت ؤسداالس عمىPE يعتسج تشبؤ: فقاعات اجتساعيةكي ذاركاالقتراد الت .الثانيالديشاريه 

(. ولكغ يذيخ ىحا الديشاريػ إلى االنجماج في فقاعات Uberو Airbnb)عمى سبيل السثاؿ،  تغصي السديج مغ الدػؽ التي  ةالعسػمي
لتحقيق الخغبات الجقيقة العبيغ كإلى ىحه الدػؽ السخكدية ويؤسدػف  CEاجتساعية. مغ الستػقع أف يجخل رواد األعساؿ 

يتخؾ  سع السػارد،امشصق تقوبإتباع . غيخ السغصاة مغ الذخكات العامة الدػؽ في  اتيعابتكار ب ػف دع، وي(1)انطخ الذكل لمعسالء
، أوؿ مشرة Accomableمثل:  دقيقة مدتيجفةسػؽ شخائح ػف مجاال لمستخرريغ البتكار سػؽ مغ خالؿ استيجاؼ عسػميال

والديارات  مع الدائقيغ السحتخفيغ راقيةقيادة  UberBlackتجخبة  -Uberأشمقت  ومثل ماقيغ. الؤلشخاص السعالشج لمشج مدتقمة 
 . لسيدانيةدػؽ االسشاسبة ل UberPoolو .الخاقية

مغ  اإلمكاناتكل فإنو يأخح  .PEيتجاوز تػقعات  أنوالديشاريػ ىحا  مسكغ: ي المركزي مدتقلذاركاالقتراد الت .الثالثالديشاريه 
 بلالعسالء وأصحاب السذاريع الرغيخة،  الحجود" بيغ ضبابيةيؤدي ليذ فقط إلى " قرى الحجود، مساأل الشج لمشجصل ػاتلأجل ا

السذاركيغ في الدػؽ. سيشصػي الديشاريػ عمى أف التكشػلػجيا ستتػلى اإلدارة والقجرة لخبط  االنفتاح الكامل والذفافية بيغ جسيع
الخجمة عمى العقػد الحكية جدءا ال يتجدأ ومقجمي العسالء بيغ ؽ االتفاثع إف . حخةالو العسالء ومقجمي الخجمات في األسػاؽ السفتػحة 
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، أنجريدغ وآخخوف وسيط تقخيًبا )أي مع عجـ وجػد  ( يسكغ ربط األفخاد عمى نصاؽ واسعAI) ومغ خالؿ. blockchainمغ خػارزمية 
السذاركيغ مغ قبل السذاركيغ اآلخخيغ  يتع تقييع، و ذاتية المخكدية بيغ جسيع السذاركيغبصخيقة  CEيتع تػزيع الحكع في و  ،(2018

 . ةعمى أساس مذاركتيع ومداىستيع الساضي
 ،وتدػيق السمكية نخخاط،واال ،صلػاالت :تصػرالمدارات القائسة عمى  CCالديشاريػىات الثالثة السدتقبمية لػ  1رقع يمخز الججوؿ و 

 ووكالة التكشػلػجيا. 
 
 
 
 

 يذاركالت: سيشاريههات مدتقبل االقتراد 0الجدول 
 

 EC  مدبر مركزيا EC فقاعات االجتساعية EC  المركزي مدتقل 
 عمىة ؤثر السهات تهجال 

 CC مدتقبل
   

بػساشة مقجمي  حدغصل مػات ل تهاصال
  .الخئيدية سشرةال
 

فقاعة التحديغ االتراؿ داخل 
سشرة المقجمي جتساعية؛ بػساشة إلا
 .إدارة الفقاعةك

 زبطسصة الال الشيائي. بػ تػاصال
أي الذخري، الالمخكدي 

blockchains 
 خاصفةمت االنخخاطمسارسات  ط  نخرااال 

حكسيا مخكدًيا مدودي يومػحجة، 
  ة.السشرات الخئيدي

مغ فقاعة  االنخخاطتختمف مسارسات 
حكسيا في الغالب ي، خخى ألاجتساعية 

حكع تال مشرة الفقاعة مع بعس مدود
 .أعزاء الفقاعة مغ شخؼتػزيع وال

متشػعة ولكشيا  االنخخاطمسارسات 
مػحجة فيسا يتعمق بالخػارزمية 

، يتع  blockchain السدتخجمة مع
حكع بيغ جسيع الجيات تتػزيع ال

 .الفاعمة في الدػؽ 
السمكية والػصػؿ إلى الخجمة  تدهيق السمكية 

ومخكدية  مدػقة)والدمع( 
 سشرةمدود ال غمبالكامل 
  .األساسي

تتع مذاركة السمكية والػصػؿ إلى 
الفقاعة  بيغالخجمة )والدمع( 

 .االجتساعية

السمكية والػصػؿ إلى الخجمة 
)والدمع( عمى مدتػى فخدي المخكدي 

 blockchain بالكامل داخل

 وكالة التكشهلهجيا
 

التكشػلػجيا لجييا وكالة والتحكع 
مدودي السشرات  فييا مغ قبل

الخئيدييغ، البيانات السشتجة 
التفاعل بيغ التكشػلػجيا والبذخ ب

مغ قبل مقجمي مشرة، مسا 
  .يتيح نسػىا

التكشػلػجيا لجييا وكالة ولكغ يتع التحكع 
فييا مغ قبل مدودي مشرة الفقاعة، 

التفاعل بيغ بالبيانات السشتجة 
في السذاركة التكشػلػجيا والبذخ 

 .فقاعة يتيح نسػالفقاعة، مسا 

التكشػلػجيا لجييا وكالة ويتحكع فييا 
الحذج، البيانات السشتجة في التفاعل 

بيغ التكشػلػجيا والبذخ متػفخة في 
 .الدحابة، مسا يتيح نسػ الشطاـ الحاتي

هياكل الدهق 
 السدتقبمية
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  سؤسداتالتشبؤ ببيئة ال

تخكيد الدػؽ في اتجاه واحج أو 
 .العسػمييغعجد قميل مغ 

إلى الدػؽ  رياديي األعساؿدخػؿ 
العبيغ ك يؤسدػف السخكدة و 

 .متخرريغ

االنفتاح والذفافية بيغ جسيع 
 .السذاركيغ في الدػؽ 

 تعسيمتقديم السهارد وال
 مقابل التخرص

 
 

السػارد مشخفس، تحػؿ  قديعت
 عسػمييغمػردي السشرات إلى 

خارج  ودفع الستخرريغ
 .الدػؽ 

تقديع السػارد مغ الستػسط إلى العالي، 
فقاعات اجتساعية؛ الدػؽ ر ػ ضي

الػسصاء السذتخكة مغ قبل عجد مغ 
 .والستخرريغ العسػمييغ

تقديع عالي لمسػارد، جسيع األفخاد ىع 
 اترواد أعساؿ صغار، يقجمػف خجم

مجانية مفتػحة الػصػؿ،  كشػلػجيةتب
لجييع قػة  رغيخةال األعساؿأصحاب 
 .معسػمييغل وجػد المدػؽ، لجساعية 

 الدهق  نزج
أو  أر)استراتيجي 

 (دهق لم ك استراتيجي

-استخاتيجية ، بيئةعالي نزج
، انخفاض عجـ اليقيغ، ؾ

انخفاض معجؿ وفيات 
 .اتؤسدالس

بسا  ريادة األعساؿمتػسط، بيئة نزج 
، أر-ةاستخاتيجيؾ و -ةاستخاتيجي يافي

وعجـ اليقيغ عالية، وارتفاع معجؿ 
 أر. ةمغ استخاتيجيوفيات 

-استخاتيجيةانخفاض الشزج، بيئة 
، عجـ اليقيغ عالية، انخفاض أر

 أر.-ةمعجؿ وفيات استخاتيجي

 االستيعابالقدرة عمى 
 
 
 

القجرة االستيعابية  اداستشف
دي دو م مػاردلمدػؽ، و 

 ىيالسشرات الخئيدييغ 
بالكامل، وقج يػسعػف  ةدتخجمم

 .االبتكاراتب القجرة االستيعابية

مسا بعس القجرة االستيعابية السجانية 
األعساؿ  وادمغ ر أعجاد  في تدايجدبب ي
 .االجتساعيةفقاعات سذكميغ لمال
 

القجرة االستيعابية السجانية بدبب فتح 
السػارد السجانية الستاحة، بسا في ذلظ 

بيانات العسالء والبشية التحتية 
 .التكشػلػجية

 -بتررف –.  31، ص 8102السردر: فهرر وآخرون، 
 

    
 
  :خاتسةال 
 

طخوؼ لي أف تدتعج ذاركاالقتراد التخارج و ة، فسغ السيع لمذخكات داخل يجمومتشافدية جج لمبقاء عمى قيج الحياة في بيئة سػؽ 
تخكد عمى تصػيخ بحثشا مشيجية بيشسا  الفكخ،وتجارب كد عمى بقاء السشطسات تتخ التي شطخية الىي  PE. يةلسدتقبما الدػؽ 

يات السػجػدة حالًيا تػجتحجيج واستكذاؼ ال اليجؼ مغ ىحه الػرقة ىػ ."ماذا لػ"أسئمة شخح مغ خالؿ مفتخضة مدتقبمية سيشاريػىات 
 التي تيع ةحتسمالس قزاياالأو تمظ التي مغ السحتسل أف تؤدي إلى تعصيل األعساؿ في السدتقبل البعيج وتقجيع تػقعات مدتشيخة حػؿ 

السمكية  ونقراف التػجو نحػ وانخخاط العسالءل تػاصديادة الك. تياسعالجلحاجة ىع ب غالحيلذخكات والحكػمات اوكحلظ ، باحثيغال
  عوكالة التكشػلػجيا باعتبارىزيادة و 

  CEعغ ثالثة سيشاريػىات مدتقبمية لػ  تػجياتاعتساًدا عمى الصخيقة التي كذفت بيا ىحه الو ، رئيدة تػجيات
. في CEيصخح تحجيات أماـ السجيخيغ في  سيشاريػمجبخ مخكديا، فقاعة االجتساعية والمخكدي بالكامل. كل اقتراد تذاركي خمقت: 

CE كبيخة. في  اتسشرالسقجمي لليسشة فيو  سجبخ مخكدياالCE عمى الشكيس مغ و العدلة والتسييد. ك، تحجيات اجتساعيةفقاعة ك
 الدكاف في الشطاـ.  أغمبيفخض تحجي التشديق والحكع، ومذاركة  ياال مخكد  سشراتذلظ، فإف انفتاح ال
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