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اقتراح سيشاريههات لسدتقبل االقتراد التذاركي :هل هه مدبر مركزيا ،فقاعات اجتساعية أم مدتقل المركزي
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ئيديا في االقتراد العالسي حيث قجر عاـ
ًا
أصبح االقتراد التذاركي ) ،(CEبسا فيو مغ االستيالؾ التذاركي )(CC
عشرخ ر ً
 15 ،2013مميار دوالر وسيربح  335مميار دوالر بحمػؿ عاـ .2025كع أف لو أثخ عمى تعصيل أسػاؽ الخجمات بذكل كبيخ

(مثل :الدكغ والشقل الفخدي) .إف الغخض مغ ىحه الػرقة ىػ استكذاؼ االتجاىات وتصػيخ سيشاريػىات مدتقبمية ليياكل الدػؽ في
االقتراد التذاركي ،مسا يتيح لسقجمي الخجمات وصانعي الدياسات العامة لالستعجاد أفزل لالضصخابات السدتقبمية .ثع استخجاـ

مشاىج وتجارب الفكخ السدتشجة إلى نطخية عمع البيئة الدكاني ) (PEتدتخجـ الستقخاء سيشاريػىات السدتقبل الخارجة عغ حجود
السالحطات الحالية .ومغ الشتائج ،أف األنساط السقتخحة مغ قبل عمع البيئة الدكاني تشبئ بسدارات تشسػية لػ CEتؤدي إلى أحج

مجبخ مخكديا ،وفقاعات اجتساعية ،والمخكدي مدتقل.
ا
الديشاريػ ىات السدتقبمية الثالثة لػيياكل سػؽ االقتراد التذاركي:
الكمسات السفتاحية :االستيالؾ التذاركي ،اقتراد السشرة ،الفقاعات اجتساعية ،اقتراد مدتقل المخكدي.

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:

زاد اىتساـ العجيج مغ األكاديسييغ والسسارسيغ بسا يدسى االقتراد التذاركي ( )CEوبسا فيو االستيالؾ التذاركي ( ،)CCنط اخ

لشسػه الستدايج ولفتخة وجيدة ،حيث أصبح عشر اخ مخكديا في االقتراد العالسي (كػمخ وآخخوف )2017 ،مع تقجيخ في الشسػ مغ 15

مميار دوالر في عاـ  2013إلى  335مميار دوالر بحمػؿ عاـ  .)2014 ،PWC( 2025فاالقتراد التذاركي حاليا يعكذ التحػؿ
الػاسع لمسذيج االقترادي ،حيث نذاىج زواؿ العجيج مغ األسػاؽ ،وىحا ناتج عغ زيادة االنخخاط ،واالتراؿ ،والتفاعل االجتساعي
بيغ الفاعميغ.
ضيخ نسػذج اقترادي وثقافي ججيج لتشطيع التذاركية ،والسقايزة ،واإلقخاض ،والتجارة ،والتأجيخ ،اإلىجاء ،يدسى باالستيالؾ

التذاركي (بػتدساف وروجخز ،)2010 ،حيث الججيج في ىحا الشسػذج يتسثل في التخكيد عمى الػصػؿ السؤقت إلى الدمع السسمػكة
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لؤلقخاف عػض تسمكيا (بالظ .)2014 ،وأنو مبشي عمى القػة والثقة السػزعة بيغ السجتسعات بجال عغ القػة السخكدية التي عشج

الذخكات العسالقة ،مع ضبابية خصػط الخجمة ما بيغ العسالء ومقجمي الخجمات (بػتدساف وروجخز :2010 ،بػنػاه وآخخوف،
.)2017

تأثخت مجسػعة واسعة مغ الرشاعات مثل التخفيو عشج مذاركة السمفات ( ،)SHAREitوالشقل ) (car sharingواإليػاء()Airbnb
في مذاركة سيارتظ أو شقتظ مع شخز آخخ يصمق عميو ( - )Peersالقخيغ ،-بيحا الشسػذج االجتساعي واالقترادي الججيج
لمتبادؿ (ىارتل وآخخوف .)2016 ،وفي السدتقبل القخيب ،مغ السحتسل أف يؤدي االستيالؾ التذاركي إلى زواؿ العجيج مغ

الرشاعات .حيث تأتي القػة التحصيسية لالستيالؾ التذاركي مغ خرائز مسيدة يرصمح عمييا األقخاف ( )Peersوىع (العسالء

ومقجمػ الخجمات) حيغ يشخخشػف ويتػاصمػف فيسا بيشيع وفق :شبيعة ونػع الفاعميغ ،وشبيعة وتػجيو التبادؿ .ىحه الخرائز الثالثة
ىي:
أوالً ،ركد بخيجباش وبخودي ( )2017عمى الجور الخئيذ لسشرات السذاركة (أي نقاط االلتساس االفتخاضية والفيديائية لخبط مختمف

الجيات الفاعمة) مسا يسشح الفخص لعجد كبيخ مغ الفاعميغ ضسغ االستيالؾ التذاركي ،حيث يتع استبجاؿ التفاعل الثشائي التقميجي –

مغ الذخكة إلى العسيل -بالتفاعالت الثالثية بيغ مدود السشرة ،القخيغ -مدود الخجمة -والعسيل (بػنػاه وآخخوف.)2017 ،

ثانيا ،االستيالؾ التذاركي يغيخ مغ شبيعة التبادؿ مغ االستخجاـ عمى أساس التسمظ ،إلى االستخجاـ كػسيمة لمػصػؿ لمخجمة مثل:
التشقل يتحػؿ مغ ممكية الديارة إلى الػصػؿ إلى شخز يتشقل عبخ الديارة.
ثالثا ،االستيالؾ التذاركي يختمف فيسا يتعمق بتػجيو التبادؿ ،حيث يتع تسكيغ االستيالؾ التذاركي مغ خالؿ مشرة (غيخ مباشخة)
تػفخ البشية التحتية وقػاعج لمتبادؿ ،وبالتالي يختمف عغ األساليب التقميجية لمتبادؿ (مثل التبادالت السباشخة بيغ الذخكات والعسالء)

وآليات اجتساعية بحتة مثل :السذاركة بيغ العائمة واألصجقاء.

يشتج االستيالؾ التذاركي مغ قبل ىحه الخرائز الثالث ليكل ججيج لمدػؽ التذاركي يجعى االقتراد التذاركي ،أيغ األدوار
بشاء عمى االنخخاط في اإلجخاءات بيغ
التقميجية لمذخكات ،والسػضفيغ ،والسشافديغ ،والعسالء تغيخت .وأيغ يتع اإلنذاء السذتخؾ لمكيسة ً
مجسػعات مغ الجيات الفاعمة السختمفة (بيغ العسالء ومقجمي الخجمة).
يتسثل اليجؼ مغ ىحه الػرقة في استكذاؼ الصبيعة السحتسمة لبشية األسػاؽ التذاركية السدتقبمية التي تقػد االستيالؾ التذاركي.
وتقتخح أف بيئات األعساؿ السعاصخة تػاجو الثػرة الخقسية القادمة ،التي ستتسيد بجرجة عالية مغ االتراؿ والتكشػلػجيا في كل
األماكغ ،وانخخاط الشج لمشج ،والػصػؿ السفتػح إلى السعخفة والسػارد السختمف لمفاعميغ األخخيغ (السشتجى االقترادي العالسي،

 .)2016ىحه التػجيات سػؼ تؤثخ عمى بشية الدػؽ والبشية التشطيع في السدتقبل وتدخيع تصػر االستيالؾ التذاركي .وبالتالي ،فإف

مداىسة ىحه الػرقة تكسغ في تصػيخ سيشاريػىات ترف لشا الحقائق السدتقبمية السحتسمة لالستيالؾ التذاركي حتي عاـ .2050
أوال .تطهر الشظم من مشظهر عمم البيئة الدكاني:

يداعج عمع البيئة الدكاني ( )Population Ecologyفي فيع الذخوط التي بسػجبيا تشذأ السشطسات وتشسػ وتزسحل مغ الػجػد
(حشاف وفخيشاف .)1977 ،يعتبخ الدكاف ىع "السشطسات التي تسارس أنذصة وأنساط مساثمة في استخجاـ السػارد" في حيغ أف
"السجتسعات التشطيسية ىي نطع متكاممة وضيفيا مغ تفاعل الدكاف" (بػـ ،1996 ،ص  .)77وبالتالي فإف ( )PEيسثل تأثيخات عمى

مدتػيات متعجدة كالسشطسات مثل ،)Airbnb1( :وعمى الدكاف في ( ،)CEوالسجتسعات التشطيسية مثل( :االقتراد التذاركي

أيزا كيفية تصػر لياكل الدػؽ .كسا أف لػ ( )PEالقجرة عمى تػضيح السدارات
لمذخكات ومشافدييا) .ومثمسا أف ( )PEيػضح ً
التشسػية ليياكل الدػؽ ويجعميا مفيجة خاصة ليحا البحث.

1

 -هو موقع أمرٌكً ٌتٌح لألشخاص مشاركة تأجٌر واستئجار أماكن سكنٌ .حتوي الموقع على أكثر من  088ألف إعالن موزعة على  33ألف مدٌنة فً  291دولة.
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ويسيد  PEبيغ استخاتيجيتيغ تدسحاف لمسؤسدات بالبقاء حية في ضل بيئة مختمفة الطخوؼ :استخاتيجية آر واستخاتيجية كا (جافالي
وشيخيخ .2)2005 ،في مخحمة نسػ الدػؽ ،الػفيات التشطيسية عادة ما تكػف مختفعة .وفي الػقت نفدو تكػف السػارد وفيخة ،ويشسػ

السشافدػف دوف الحرػؿ عمى حرز سػقية مغ أحج وبالتالي تكػف السشافدة متخاخية .في ضل ىحه الطخوؼ ،فإف معطع السشطسات

ستربح في استخاتيجية آر التي ىي مخكدة عمى الخارج/الدػؽ وبالزبط عمى اكتداب العسالء.

في السقابل ،في األسػاؽ الشاضجة التي أصبحت أكثخ ثباتًا ويسكغ التشبؤ بيا ،تكػف الػفيات التشطيسية مشخفزة ،فإف السشافدة
شخسة ،والذخكات تشسػ عغ شخيق أخح حرتيا في الدػؽ مغ السشافديغ .معطع السشطسات في ىحه السخحمة ىي في استخاتيجية كا

التي ىػ أكثخ تخكي اد عمى الجاخل وتيجؼ إلى تحديغ الكفاءة وبالتالي أفزل استخجاـ لمسػارد الحالية بجالً مغ الدعي لتحقيق الشسػ

(جافالي وشيخيخ.)2005 ،

كحلظ فإف  PEيفخؽ بيغ نػعيغ مغ السؤسدات :عامة ومتخررة (بػـ1996 ،؛ نػي ،)2010 ،والتي تختبط بسفيػـ تقديع السػارد
(كاروؿ .)1985 ،فالعامة تحػي مجسػعة كبيخة ومتشػعة مغ السػارد ،وتحقق متػسط تفزيالت العسالء السدتيجفيغ ،وتحتل مكانة

متػسصة في الدػؽ .ىحا يدسح ليا بالبقاء عمى قيج الحياة وتبجي تكيفا بيئيا متفاوتا عمى نصاؽ أوسع (كاروؿ1985 ،؛ نػي،

 .)2010في السقابل ،تتصمب السؤسدات الستخررة شخوط بيئية محجدة ( )Nishومػارد بيئية محجدة لمبقاء عمى قيج الحياة وبالتالي
التخكيد عمى قصاع سػقي معيغ .وعادة ما تستمظ مػارد أقل وبالتالي فإف لمتخرز قجرة أقل عمى التكيف وفق ضخوؼ الدػؽ

الستغيخة (نػي2010 ،؛ كاروؿ .)1985 ،وبسا أف العسػمييغ يتشافدػف في العجيج مغ القصاعات ،فيع عادة أكبخ مغ الستخرريغ

(كاروؿ .)1985 ،ثع إف تقديع السػارد يعشي أف "السػارد التي يخمفيا العسػميػف ىي مغ السخجح أف يستريا الستخررػف"(كاروؿ،
 ،1985ص  )1272أو مغ مشطػر السؤسدة ،فالستخررػف "يخكدوف مػاردىع عمى مداحة سػقية غيخ مغصاة مغ السؤسدات

العامة لتجشب السشافدة السباشخة "(نػي ،2010 ،ص  .)80فتقديع السػارد يسكغ أف يؤدي إلى تػازف الدػؽ الحي يعسل فيو كل مغ

العاـ والستخرز في مداحات مػارد مختمفة وعمى ىحا الشحػ تربح عالقتيع تكافمية وليدت تشافدية (كاروؿ.)1985 ،

الذكل  :0نسهذج البيئة الدكانية لمتهجهات االستراتيجية وتقديم السهارد

السرجر :السردر :فهرر وآخرون ،8102 ،ص  – .12بتررف-
في حيغ يسكغ أف يتعصل تػازف الدػؽ بدبب مجسػعة متشػعة مغ العػامل ،ىشاؾ ثالثة مشيا ليا صمة ببحثشا ىحا:
2

 استراتٌجٌة :r-تركز على إعادة إنتاج الموارد (التوجه الخارجً) ،مثل :اكتساب العمالء ،وهً استراتٌجٌة ساائدة فاً نماو األساوا  .واساتراتٌجٌةٌ :K-ركاز علاى اتساتخداالكفء للموارد (التوجٌه الداخلً) ،أي عملٌة اإلنتاج ،وهً استراتٌجٌة سائدة فً األسوا الناضجة.
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غالبا ما تكػف
متخررة في البجاية وستيجؼ مع الػقت إلى التػسع في
 .0تهسع ريادية األعسال :الخيادية ىي السحخؾ األوؿ و ً
ً
األعساؿ ،ثع تربح أكثخ عسػمية (تػد وآخخوف .)2014 ،عمى سبيل السثاؿ ،كاف سػؽ الشقل الفخدي قبل عذخات الدشػات يذغميا

نػع واحج مغ التشطيع مسثال في شخكات سيارات األجخة (عامة) .في عاـ ألفيغ وعذخة دخل ( )Uberإلى الدػؽ حيث يقجـ خجمة الشج
لمشج لمشقل .تساشيا مع التشبؤات الشطخية ،ىحا الستخرز استيجؼ نير (الشج لمشج) والحي انتقل باستسخار إلى مداحة سػؽ العاـ،

مسثال في أوبخ  Blackعشجما قجـ تجخبة قيادة رفيعة مع الدائقيغ السحتخفيغ والديارات الخاقية.

 .8التكشهلهجيا كسعزز أو محطم لمسؤسدات :ىشاؾ ججاؿ في أف التصػر التكشػلػجي يسكغ اعتباره عسمية الجمار الخالؽ الحي يحجث

إما تجريجيا أو جحريا (بػـ )1996 ،والحي لو تأثيخ كبيخ عمى البيئة التشافدية (تػد وآخخوف .)2014 ،إف انقصاع السؤسدة تكشػلػجيا

تجميخ لكفاءتيا ،وىحا يعشي أف التكشػلػجيا الججيجة إما تعدز أو تزعف مػقف السشافدة مغ خالؿ جعل الكفاءات قج تجاوزىا
ا
قج يسثل
الدمغ (تػشساف وأنجرسػف .)1986 ،عمى مدتػى الدكاف والسجتسع التشطيسي ،مثل ىحه الفجػة التكشػلػجيا تعدز السشافدة حيث
السشطسات ذات التكشػلػجيا الفائقة سػؼ تحل محل السشطسات ذات التكشػلػجيا األدنى (تػشساف وأنجرسػف.)1986 ،

 .3التكشهلهجيا كسؤثر في وفرة السهارد :ويذيخ في  PEإلى القجرة االستيعابية (ديالكخوكذ وكاروؿ .)1983 ،القجرة عمى

االستيعاب ىي الحج الحي لع يعج بإمكاف الدػؽ أف يشسػ فيو ألف جسيع السػارد قيج االستخجاـ .يسكغ لمتصػرات التكشػلػجيا والعػامل

الييكمية األخخى أف تؤثخ عمى القجرة االستيعابية لمدػؽ (تػد وآخخوف )2014 ،وىحا يعشي أف قجرة التحسل عادة ما تكػف أكبخ ،عمى

سبيل السثاؿ :شخؽ أفزل لالستيجاؼ ،والعخض لمعسالء ،وإنتاج بأكثخ كفاءة .مخة أخخى ،مغ مشطػر ،CEالتغييخ التكشػلػجي وتبادؿ
خجمة الشج لمشج قج عدزت إلى حج كبيخ القجرة االستيعابية لكال جانبي الدػؽ.

أوالً ،حجثت زيادة في جانب العخض ،عغ شخيق الدساح لمعسالء بتقجيع أصػليع غيخ السدتخجمة لآلخخيغ (عمى سبيل السثاؿ ،شقتيع

أيزا مشح تبادؿ خجمة الشج لمشج ،حيث غيخت مغ قجرة العسالء ذوي السػارد
عبخ  .)Airbnbومع ذلظ ،فقج تأثخ جانب الصمب ً
السحجودة لمػصػؿ إلى السشتجات والخجمات ،والتي عادة ما تكػف أرخز (بػنػه وآخخوف.)2017 ،
ثانيا .التهجهات السداهسة في تطهر االقتراد التذاركي:

دور جج ميع في
ندبيا في االقتراد العالسي ،حيث لعبت أربعة تػجيات ًا
كسا لػحظ سابًقا ،األىسية التي بمغيا  CCفي وقت قريخ ً
نسػه وتصػره.
 أوالً ،زيادة اتراؿ الجيات الفاعمة مغ مختمف فئاتيا وأشكاليا فيسا بيشيا ( -أ) األفخاد فيسا بيشيع( ،ب) بيغ األفخاد واألجيدة( ،ج)

األجيدة فيسا بيشيع و(د) األفخاد وأجيدتيع ضسغ نطاـ بيئي أوسع مغ الفاعميغ (عمى سبيل السثاؿ ،الحكػمات وبشيتيا التحتية) – ويعج

أمخ مفرميا لتصػيخ مدتقبل .CC
ا

تديج أىسية عسمية إنذاء السذتخؾ لمكيسة في عالقات السؤسدة/زبػف والشج لمشج.
 ثانيا ،انخخاط العسالء تعكذ ا
 ثالثا ،يسكششا مالحطة انخفاض دور السستمكات وارتباشيا بتكػيغ اليػية البذخية ،مسا يذكل تحجيات لؤلشخاؼ والسؤسدات التي
تخكد في عسمياتيا عمى تدػيق وتكخيذ السمكية.
 رابعا ،تصػر التكشػلػجيا الججيجة وخاصة الحكاء االصصشاعي ،ىػ ارتباط وثيق بسدتقبل  ،CEألف التكشػلػجيا تجعع ،وتؤثخ،

وتشذط الفاعميغ-العسالء ،ومقجمي الخجمات ،والسشرات -في تفاعالتيع ،عمى سبيل السثاؿ :مغ خالؿ األجيدة الحكية واألنطسة
الفيديائية اإللكتخونية.
بشاء عمى األسذ الشطخية لػ  ،PEفإف ىحه التػجيات األربعة الخئيدة السؤثخة في  CEسيتع استقخاءىا باستخجاـ التجارب الفكخية
ً
لتصػيخ سيشاريػىات السدتقبل السحتسل لػ .CE

تدتمدـ تجارب التفكيخ شخح عجد مغ األسئمة مغ قبيل "ماذا لػ" لتخيل العػالع السحتسمة (كػبخ .)2005 ،واستفادتيع مغ حكيقة أف

غخيدية السعخفة ىي استشتاجية محزى (سػرندغ .)2010 ،وأمثمة التػجيات األربعة أعاله مبشية عمى أساس األسئمة "ماذا لػ" ومغ
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تع يسكغ استقخاءىا ألبعج الحجود ،عمى سبيل السثاؿ :ماذا لػ كاف الفاعميغ (أي العسالء ومقجمػ الخجمات) مترميغ مغ قبل لػ
( 3)blockchainبجال مغ مشرة السمكية؟

أو ماذا لػ تع تشطيع الفاعميغ أنفديع عمى أساس مسارسات انخخاشيع بجال مغ أف تكػف محكػمة مخكديا مغ قبل السشرة؟ أو ماذا لػ
أصبحت السمكيات في  CEتجارية بالكامل؟ أو ماذا لػ كانت التكشػلػجيا والحكاء االصصشاعي بػجو خاص تؤدى دور الػكالة في
خجمة الشطع اإليكػلػجية؟

اإلجابة عمى ىحه األسئمة يتع استشتاجيا مغ  PEوفي تصبيق اآلليات بجقة ،السػضحة في القدع الشطخي .بسعية تػصيات أدبيات
التجارب الفكخية في إجاباتيا عمى أسئمة "ماذا لػ" يتع تجسيعيا في نسػذج يسثل كيف تترخؼ ىحه الكيانات السترػرة (كػبخ،

 .)2005في ىحا البحث ،نتائج التجارب الفكخية تتجدج في ثالث سيشاريػىات ،تسثل الحاالت القرػى التي تؤوؿ إلييا الحقائق
وصفا لحكيقة مدتقبمية واقعية .بل نتػقع وضعيات  CEفي السدتقبل لتقخيب أو لشيج
السدتقبمية السحتسمة .وبالتالي ،فيي ال تسثل
ً

سيشاريػىات .وىحا يتساشى مع تػصيات االستخجاـ األفزل لمتجارب الفكخية .وفيسا يمي التػجيات األربعة التي تؤثخ عمى CE؛ سيتع
استكذافيا بسديج مغ التفاصيل لتييئة السخحمة لمتجارب الفكخية التي ترػغ سيشاريػىات  CEالسدتقبمية.
التهجه األول :زيادة التهاصمية

كسا يذيخ بيمظ ( ،2014ص " :)1595السذاركة ىي ضاىخة قجيسة قجـ الجشذ البذخي ،بيشسا االستيالؾ التذاركي ىػ ضاىخة عرخ
اإلنتخنت ".نسػذج األعساؿ  CCيعتسج عمى السشرات الخقسية التي تتيح التػاصل بيغ الجيات الفاعمة (لػسػف وآخخوف.)2016 ،

تػاصمية الشج لمشج تتيح إمكانية لسدودي السشرات إلنذاء تأثيخات ايجابية مباشخة وغيخ مباشخة لمذبكة (كاتد وشابيخو.)1985 ،
تػضح تأثيخات الذبكة السباشخة تأثيخىا اإليجابي مغ خالؿ تػاصل السديج مغ الفاعميغ (عمى سبيل السثاؿ ،شخاء ىاتف ذكي يػفخ

بشاء عمى نذخ
قيسة إال إذا استخجـ اآلخخوف اليػاتف الحكية ً
أيزا) .بيشسا تذيخ تأثيخات الذبكة غيخ السباشخة إلى إنذاء الكيسة ً
شخز معيغ (التكشػلػجية) السعيارية (عمى سبيل السثاؿ iOS ،آلبل) .كمسا زاد انتذار ىحا السعيار ،زاد تػفيخ خجمات وتصبيقات

متػافقة معيا (فاريل وصالػنخ1985 ،؛ بػنكخسي وآخخوف2006 ،؛ فيخر وآخخوف .)2018 ،إف تأثيخ الذبكة يؤدي إلى زيادة

التػاصل الحي في حج ذاتو يؤدي إلى مدتػى أعمى مغ الكثافة في العالقات بيغ الجيات الفاعمة ،مسا يؤدي إلى مديج مغ لياكل
ججيجة لمتبادؿ والسعامالت االجتساعية.

إف التصػر الدخيع لمتكشػلػجيا الخقسية يدخع التػاصمية ويس ّكغ مغ نسػ ما يدسى :نطع الديبخانية–الفيديائية االجتساعية .ىحه األنطسة
ىي ليكميا ووضيفيا مفتػحة وحداسة .ألنيا تسكغ التػاصل بيغ السالييخ مغ األجيدة مثل :اليػاتف الحكية ،واألجيدة القابمة لالرتجاء

(ساعة ،ححاء ،نطارات...،الخ) ،واألشياء الحكية األخخى السترمة عبخ اإلنتخنت (ىػرفاث .)2014 ،التكشػلػجيا الخقسية تػسع نصاؽ

وحجع التػاصل بيغ البذخ ،بيغ البذخ وأجيدتيع الحكية وبيغ األجيدة الحكية (كػمار وآخخوف ،)2017 ،وتذيخ التقجيخات إلى أنو

سيكػف ىشاؾ أكثخ مغ تخيميػف جياز مترل خالؿ الدشػات القميمة السقبمة (السشتجى االقترادي العالسي.)2016 ،

السداىسة في ىحا ىػ في تصػيخ تقشية  )blockchain(4التي تشذئ سمصة محايجة لػمرفقة دوف وجػد وسصاء (محاميغ ،وسساسخة،

ومرخفييغ ،أو الحكػمة) .عمى سبيل السثاؿ ،Food Assembly ،ىػ سػؽ لتقاسع األغحية في فخندا ،بيغ السدارعيغ السحمييغ مع

عذاؽ الغجاء الصازج العزػي السحمييغ مغ مشصقتيع عمى مشرة عالسية (مايخ ورايذاور .)2017 ،باخترار ،فإف التقجـ

التكشػلػجي يقمل مغ تكاليف التشديق ،ويجفع بالدػؽ بالتػسع ،ويقمل مغ عجـ كفاءة الدػؽ التي كانت مػجػدة قبل ىحا اليػـ.

التهجه الثاني :زيادة االنخراط
3

 هً الشركة األكثر موثوقٌة فً العال  ،فً مجال تشفٌر كل العملٌات والمستندات فً سلسلة واحدة.4
 -مغ خرائز  blockchainsىػ أف كل مسثل لجيو حق الػصػؿ إلى قاعجة البيانات بأكسميا وتاريخيا الكامل ،مسا يعشي أنو يسكغ لكل مسثل التحقق مغ سجالت شخكاء

معامالتو مباشخة (يانديتي والكياني .)2017 ،وبالتالي ،يسكغ إدارة مجسػعة متشػعة مغ العقػد أو السعامالت دوف وجػد وسصاء.
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بخز انخخاط العسالء في العقج الساضي كعسمية ميسة لفيع آليات اإلنذاء السذتخؾ لمكيسة بيغ العسالء ومقجمي الخجمات (بخودي

وآخخوف .)2011 ،األمخ األساسي في عسمية االنخخاط ىي الجور الشذط لمعسالء كسػارد مجمجة (ىػلبيظ وآخخوف .)2016 ،قبل

السشذػرات األولية التي استخجمت مرصمح "مذاركة العسالء" تست دراستيا باستخجاـ السفاليع ذات الرمة ،عمى سبيل السثاؿ (بػدف،

 2009؛ بخودي وآخخوف2011 ،؛ فاف دورف وآخخوف )2010 ،ضاىخة "العسيل الشذيط" ،بسا في ذلظ العسالء كسػضفيغ جدئيا،

العسيل السذارؾ أو متعاوف في خمق قيسة (عمى سبيل السثاؿ ،بشجابػدي وليػف2003 ،؛ بػيغ1986 ،؛ مػلخ وآخخوف.)2013 ،.
في اآلونة األخيخة ،تصػر فيع ىحا االنخخاط بسشطػر العسمية التكاممية ،والتي تدمط الزػء ليذ فقط عمى البعج الدمػكي لالنخخاط

أيزا إلى مجى عالقات الذبكة (أي التػاصل مع الفاعميغ األخخيغ) التأثيخ في بعزيع البعس
(فاف دورف وآخخوف ،)2010 ،ولكغ ً
في عسمية السذاركة (ستػرباكا وآخخوف2016 ،؛ كػمار وبانداري2016 ،؛ تذانجلخ ولػش2015 ،؛ بخودي وآخخوف.)2018 ،.
يتأثخ CCبذكل كبيخ بحلظ ويعتسج عمى مذاركة الفاعميغ متعجدي االستخجامات في خمق الخجمة وتجخبتيا .يعتسج مقجمػ مشرة
شخكة  Airbnbعمى إشخاؾ مقجمي خجمات (السزيفيغ) والعسالء (الزيػؼ) .مغ خالؿ االنخخاط في عسميات السخاجعة الستبادلة أي
(الزيػؼ يقػمػف بسخاجعة نذاط السزيفيغ والعكذ بالعكذ) ،حيث يسكغ ضساف الجػدة بجوف وجػد حخاس ليا ،وبالتالي ،فإف

االنخخاط يخمق الثقة ويسثل عسمية مخكدية لتشطيع التفاعالت في نساذج أعساؿ السشرة واألنطسة الالمخكدية مثل :بمػكتذاند (فيخر

وآخخوف.)2018 ،

التهجه الثالث :تشاقص التهجه نحه السمكية

لقج كاف مألػؼ مشح فتخة شػيمة أف العسالء غالباً ما يتع التعخؼ عمييع مغ خالؿ مستمكاتيع واستخجاميع لمسستمكات إلضيار الحات

وىػية الفخد (بيمظ1988 ،؛ ريتذيشد .)1994 ،واقتخحت األبحاث األكثخ حجاثة في  CCأف بسجخد الػصػؿ لمدمع يسكغ أف يمعب
نفذ دور إضيار اليػية كسا ىي في السمكية (بيمظ .)2013 ،واألكثخ مغ ذلظ أف السمكية سػؼ تفقج تجريجيا أىسيتيا لمتعبيخ عغ

ىػية الذخز ،وىػ التػجو الحي سيذكل تصػر  .CCوسيكػف لزعف أىسية السمكية تأثيخ كبيخ عمى شمب  CCأي عمى االستفادة

مغ الدمع األخخى غيخ السدتخجمة مغ نطخائيع مسا لو مغ عػاقب بيئية أو اقترادية (بػنػه وآخخوف .)2017 ،وبالتالي ،إذا كاف

كثيخ في آثارىسا عمى ىػية الفخد (بيمظ ،)2013 ،إضافة النخفاض تكاليف الػصػؿ مقارنة بالسمكية
الػصػؿ والسمكية ال يختمفاف ًا
عادة ما يجعل  CCأكثخ خيار مالءـ ،لديادة تدخيع .CE
أيزا عمى جانب العخض .عمى سبيل السثاؿ ،ذكخت دراسة حجيثة أجختيا مجونة ( (2018
تؤثخ األىسية الستشاقرة لمسمكية ً
Earnestأف متػسط الجخل الذيخي لسزيف  Airbnbىػ  924دوالر ،وىػ ما أدى وسائل اإلعالـ لػصفو بػ "صعػد السدتثسخ
السيشي ."Airbnb
في الحكيقة نذاىج كيف أصبح العسالء أكثخ مذاركة في مشح اآلخخيغ إمكانية الػصػؿ إلى أصػليع بديػلة مثل :الديارات (،Uber
 )Lyftأو السشازؿ  /الغخؼ ( )Airbnbأو األصػؿ السالية ( )Kickstarterالتي يسكغ استخجاميا في .CC
التهجه الرابع :زيادة وكالة التكشهلهجيا

مع استسخار التقجـ التكشػلػجي ،أصبح مرصمح "الخوبػتات" يذيخ إلى األجيدة و"الحكاء االصصشاعي" ( )AIكإشارة إلى ذكاء ىحا

الجياز (ىػانغ وروست .)2018 ،يذيخ الحكاء االصصشاعي إلى اآلالت التي يسكشيا ،محاكاة الصخيقة التي يفكخ ويترخؼ البذخ
بيا .لؤلسف يعسل الحكاء االصصشاعي عمى انجثار مجسػعة واسعة مغ القصاعات (العالع السشتجى االقترادي.)2016 ،

( )AIيسكغ لؤلجيدة مغ لعب دور مخكدي في التصمع لتجخبة العسالء في  ،CCخاصة عشجما يتعمق األمخ بخجمة العسالء في الػقت

الحكيقي (ويختد وآخخوف .)2018 ،أجيدة مثل  Amazon Echoتدسح لمعسالء بالتػاصل مع مداعج في شكل روبػت يقػـ بتشديق
جسيع بياناتيع لالستجابة الحتياجاتيع بذكل أفزل؛ تكشػلػجيا مساثمة ىحه

182

جملت جامعت احلسني بن طالل للبحوث  ,جملت علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا ملحق ( )4اجمللد (9102 )5

تقجميا( )IKEAحيث يتع تصػيخ بخامج الجردشة البذخية (.)Anna
كسا ناقر ىػانغ وروست ( )2018أف لمحكاء أربعة متصمبات كي يقػـ بأداء ميامو بالذكل الالزـ :السيكانيكية والتحميل ،الحجس،

والتعاشف .وبالتالي ،مغ وجية نطخ الخجمة ،مغ الستػقع دمج الحكاء االصصشاعي في الخوبػتات .فالخوبػتات السدودة بالحكاء يسكشيا
التعاوف وبشاء عالقات مع البذخ وأيزا تتعمع وتتكيف بشاء عمى التجخبة (ىػانغ وروست .)2018 ،فسغ الستػقع أف يربح الجيل

يكا داعسا لمسجتسع (كايذ وآخخوف .)2018 ،ويسكغ استخجاميا عبخ
القادـ مغ الخوبػتات أكثخ
انجماجا في الحياة اليػمية وشخ ً
ً
مجسػعة واسعة مغ الرشاعات  -بسا في ذلظ الديارات والخجمات السالية والسرخفية ،الخعاية الرحية واإلعالـ ،والبخمجيات
والتكشػلػجيا .وفي الػقت نفدو ،فإف ىحه الخوبػتات الحكية سػؼ تأخح الػكالة ،أي اتخاذ الق اخرات بذكل مدتقل.

يسكغ لمحكاء االصصشاعي زيادة خمق الثقة لمػصػؿ إلى سيارة شخز غخيب ،والبقاء في مشدؿ شخز آخخ ،كل ذلظ يحتاج إلى

استعجاد ليكػف عخضة لترخفات أخخى .مغ خالؿ خػارزميات التعمع ،والحكاء الجساعي ،واكتذاؼ االحتياؿ واألعصاؿ وذلظ بالثقة

في شخز آخخ ،وبالتالي ستكػف ججيخة بأخح الػكالة.

مغ أجل فيع كيف أف التػجيات األربعة السحكػرة أعاله سػؼ تؤثخ عمى شبيعة لياكل الدػؽ السدتقبمية والتي تقػد لتصػيخ

 ،CCيجمج الجدء السػالي وبذكل مشيجي ىحه التػجيات مع السفاليع الخئيدة لػ  ،PEباتباع مشيجية تجارب الفكخ .يشتج عغ ىحا
اإلجخاء ثالث سيشاريػىات ليياكل الدػؽ السدتقبمية CE )1( :مجبخ مخكدي CE )2( ،فقاعات اجتساعية ،و( CE )3مدتقل

المخكدي.

ثالثا .سيشاريههات مدتقبل االقتراد التذاركي:

الديشاريه األول :االقتراد التذاركي مدار مركزيا :إف ىحا الديشاريػ مبشي عمى التشبؤ بدػؽ مخكدي مجار بػاحج أو عجد قميل مغ

الذخكات (انطخ الذكل  .)1ويدتشج ىحا الديشاريػ إلى ما نذيجه اليػـ ،وىػ ضيػر ىائل مغ الذبكات السبشية عمى مػفخي مشرات
معيشة ،مثل Uber :أو  Airbnbأو  Amazonأو  .WeChatعمى الخغع مغ أف الحكػمات ستشطع األسػاؽ لتفادي االحتكار مغ
جانب واحج ،إال أف بعس الذخكات السبجعة ستبقى محتكخة لمدػؽ لسجة معتبخة .إف مدودي السشرات ستديج مغ الصمب الحي بجوره

يػلج تأثيخات إيجابية مباشخة وغيخ مباشخة عمى الذبكة (كايتد وشابيخو .)1985 ،فالذبكة تأثخ أكثخ عمى تحفيد الفاعميغ نحػ تتبع
اآلخخيغ (عمى سبيل السثاؿ ،انزساـ شخكات سيارات األجخة إلى شبكة  )Uberوالتي بجورىا يسكغ أف تؤوؿ إلى مشرة واحجة (أو

احتكار شبيعي) تديصخ عمى الدػؽ (أميت وزوت2015 ،؛ فيخر وآخخوف.)2018 ،

الديشاريه الثاني .االقتراد التذاركي كفقاعات اجتساعية :يعتسج تشبؤ PEعمى السؤسدات القائسة في CEالتي تتحػؿ أكثخ إلى

العسػمية التي تغصي السديج مغ الدػؽ (عمى سبيل السثاؿ Airbnb ،و .)Uberولكغ يذيخ ىحا الديشاريػ إلى االنجماج في فقاعات
اجتساعية .مغ الستػقع أف يجخل رواد األعساؿ  CEإلى ىحه الدػؽ السخكدية ويؤسدػف كالعبيغ لتحقيق الخغبات الجقيقة

لمعسالء(انطخ الذكل  ،)1ويدعػف بابتكاراتيع في الدػؽ غيخ السغصاة مغ الذخكات العامة .وبإتباع مشصق تقاسع السػارد ،يتخؾ

العسػميػف مجاال لمستخرريغ البتكار سػؽ مغ خالؿ استيجاؼ شخائح سػؽ مدتيجفة دقيقة مثل ،Accomable :أوؿ مشرة
مدتقمة الشج لمشج لؤلشخاص السعاقيغ .ومثل ما أشمقت  -Uberتجخبة  UberBlackقيادة راقية مع الدائقيغ السحتخفيغ والديارات
الخاقية .و UberPoolالسشاسبة لدػؽ السيدانية.

الديشاريه الثالث .االقتراد التذاركي المركزي مدتقل :مسكغ ىحا الديشاريػ أنو يتجاوز تػقعات  .PEفإنو يأخح كل اإلمكانات مغ

أجل التػاصل الشج لمشج ألقرى الحجود ،مسا يؤدي ليذ فقط إلى "ضبابية الحجود" بيغ العسالء وأصحاب السذاريع الرغيخة ،بل
االنفتاح الكامل والذفافية بيغ جسيع السذاركيغ في الدػؽ .سيشصػي الديشاريػ عمى أف التكشػلػجيا ستتػلى اإلدارة والقجرة لخبط

العسالء ومقجمي الخجمات في األسػاؽ السفتػحة والحخة .ثع إف االتفاؽ بيغ العسالء ومقجمي الخجمة عمى العقػد الحكية جدءا ال يتج أد
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مغ خػارزمية  .blockchainومغ خالؿ ( )AIيسكغ ربط األفخاد عمى نصاؽ واسع مع عجـ وجػد أي وسيط تقخ ًيبا (أنجريدغ وآخخوف،
 ،)2018ويتع تػزيع الحكع في  CEبصخيقة ذاتية المخكدية بيغ جسيع السذاركيغ ،ويتع تقييع السذاركيغ مغ قبل السذاركيغ اآلخخيغ
عمى أساس مذاركتيع ومداىستيع الساضية.

ويمخز الججوؿ رقع  1الديشاريػىات الثالثة السدتقبمية لػ  CCالقائسة عمى مدارات التصػر :التػاصل ،واالنخخاط ،وتدػيق السمكية،
ووكالة التكشػلػجيا.

الجدول  :0سيشاريههات مدتقبل االقتراد التذاركي
 ECمدبر مركزيا

 ECفقاعات االجتساعية

 ECمدتقل المركزي

التهجهات السؤثرة عمى
مدتقبل CC
التهاصل

تػاصل محدغ بػساشة مقجمي

تحديغ االتراؿ داخل الفقاعة

السشرة الخئيدية.

اإلجتساعية؛ بػساشة مقجمي السشرة

الالمخكدي أي الذخري،

كإدارة الفقاعة.

blockchains

تختمف مسارسات االنخخاط مغ فقاعة

مسارسات االنخخاط متشػعة ولكشيا

اال نخ ارط

مسارسات االنخخاط متخاصفة

تدهيق السمكية

ومػحجة ،يحكسيا مخكدًيا مدودي اجتساعية ألخخى ،يحكسيا في الغالب
مدود مشرة الفقاعة مع بعس التحكع
السشرات الخئيدية.

التػاصل الشيائي .بػاسصة الزبط

مػحجة فيسا يتعمق بالخػارزمية

السدتخجمة مع  ،blockchainيتع

والتػزيع مغ شخؼ أعزاء الفقاعة.

تػزيع التحكع بيغ جسيع الجيات

السمكية والػصػؿ إلى الخجمة

تتع مذاركة السمكية والػصػؿ إلى

السمكية والػصػؿ إلى الخجمة

بالكامل مغ مدود السشرة

االجتساعية.

بالكامل داخلblockchain

(والدمع) مدػقة ومخكدية

الخجمة (والدمع) بيغ الفقاعة

الفاعمة في الدػؽ.

(والدمع) عمى مدتػى فخدي المخكدي

األساسي.
وكالة التكشهلهجيا

التكشػلػجيا لجييا وكالة والتحكع

التكشػلػجيا لجييا وكالة ولكغ يتع التحكع

التكشػلػجيا لجييا وكالة ويتحكع فييا

فييا مغ قبل مدودي السشرات

فييا مغ قبل مدودي مشرة الفقاعة،

الحذج ،البيانات السشتجة في التفاعل

بالتفاعل بيغ التكشػلػجيا والبذخ

التكشػلػجيا والبذخ السذاركة في

الدحابة ،مسا يتيح نسػ الشطاـ الحاتي.

مغ قبل مقجمي مشرة ،مسا

الفقاعة ،مسا يتيح نسػ فقاعة.

الخئيدييغ ،البيانات السشتجة

هياكل الدهق

البيانات السشتجة بالتفاعل بيغ

يتيح نسػىا.

السدتقبمية
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تخكيد الدػؽ في اتجاه واحج أو
التشبؤ ببيئة السؤسدات

عجد قميل مغ العسػمييغ.

تقديم السهارد والتعسيم

تقديع السػارد مشخفس ،تحػؿ

مقابل التخرص

نزج الدهق
(استراتيجي أر أو

استراتيجي ك لمدهق)
القدرة عمى االستيعاب

دخػؿ رياديي األعساؿ إلى الدػؽ
السخكدة ويؤسدػف كالعبيغ

االنفتاح والذفافية بيغ جسيع

السذاركيغ في الدػؽ.

متخرريغ.
تقديع السػارد مغ الستػسط إلى العالي،

تقديع عالي لمسػارد ،جسيع األفخاد ىع

مػردي السشرات إلى عسػمييغ

ضيػر فقاعات اجتساعية؛ الدػؽ

ودفع الستخرريغ خارج
الدػؽ.

السذتخكة مغ قبل عجد مغ الػسصاء

بتكشػلػجية مجانية مفتػحة الػصػؿ،

العسػمييغ والستخرريغ.

أصحاب األعساؿ الرغيخة لجييع قػة

نزج عالي ،بيئة استخاتيجية-

نزج متػسط ،بيئة ريادة األعساؿ بسا

انخفاض الشزج ،بيئة استخاتيجية-

ؾ ،انخفاض عجـ اليقيغ،

فييا استخاتيجية-ؾ واستخاتيجية-أر،

أر ،عجـ اليقيغ عالية ،انخفاض

انخفاض معجؿ وفيات

وعجـ اليقيغ عالية ،وارتفاع معجؿ

معجؿ وفيات استخاتيجية-أر.

السؤسدات.

وفيات مغ استخاتيجية أر.

استشفاد القجرة االستيعابية
لمدػؽ ،ومػارد مدودي

بعس القجرة االستيعابية السجانية مسا

القجرة االستيعابية السجانية بدبب فتح

يدبب في تدايج أعجاد مغ رواد األعساؿ

السػارد السجانية الستاحة ،بسا في ذلظ

السشرات الخئيدييغ ىي

السذكميغ لمفقاعات االجتساعية.

بيانات العسالء والبشية التحتية

مدتخجمة بالكامل ،وقج يػسعػف

رواد أعساؿ صغار ،يقجمػف خجمات

جساعية لمدػؽ ،ال وجػد لمعسػمييغ.

التكشػلػجية.

القجرة االستيعابية باالبتكارات.

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

الخاتسة:
لمبقاء عمى قيج الحياة في بيئة سػؽ جج تشافدية وميجمة ،فسغ السيع لمذخكات داخل وخارج االقتراد التذاركي أف تدتعج لطخوؼ

الدػؽ السدتقبمية PE .ىي الشطخية التي تختكد عمى بقاء السشطسات وتجارب الفكخ ،بيشسا مشيجية بحثشا تخكد عمى تصػيخ

حاليا
سيشاريػىات مدتقبمية مفتخضة مغ خالؿ شخح أسئمة "ماذا لػ" .اليجؼ مغ ىحه الػرقة ىػ تحجيج واستكذاؼ التػجيات السػجػدة ً
أو تمظ التي مغ السحتسل أف تؤدي إلى تعصيل األعساؿ في السدتقبل البعيج وتقجيع تػقعات مدتشيخة حػؿ القزايا السحتسمة التي تيع

الباحثيغ ،وكحلظ الذخكات والحكػمات الحيغ ىع بحاجة لسعالجتيا .كديادة التػاصل وانخخاط العسالء ونقراف التػجو نحػ السمكية
وزيادة وكالة التكشػلػجيا باعتبارىع
اعتسادا عمى الصخيقة التي كذفت بيا ىحه التػجيات عغ ثالثة سيشاريػىات مدتقبمية لػ CE
تػجيات رئيدة ،و ً
خمقت :اقتراد تذاركي مجبخ مخكديا ،فقاعة االجتساعية والمخكدي بالكامل .كل سيشاريػ يصخح تحجيات أماـ السجيخيغ في  .CEفي
 CEالسجبخ مخكديا فيو ليسشة لسقجمي السشرات كبيخة .في  CEكفقاعة اجتساعية ،تحجيات كالعدلة والتسييد .وعمى الشكيس مغ
ذلظ ،فإف انفتاح السشرات ال مخكديا يفخض تحجي التشديق والحكع ،ومذاركة أغمب الدكاف في الشطاـ.
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