
 

12 
 

  

 
 

 نموذج مقترح الذكاء الجمعي لألعمال
 

 ياسين أ.د. سعد غالب
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية عميد 

 جامعة الزيتونة األردنية
 
 

 عشر الحادي السنوي العلمي المؤتمر
 المعرفة واقتصاد األعمال ذكاء

 
 اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية, األردنية الزيتونة جامعة

 (3103 إبريل) نيسان 32 – 32
 األردن – عمان

 
 
 
 

 
 



 

13 
 

 

 المقدمة:
منذ عقد التسعينات من القرن الماضي وشبكة اإلنترنتت تعيتد تشتكيل العتالغ وت ييتر ا عمتال متن تتيل متا تتييت  متن تشتبير ونيتاذ مباشتر و تي 
 الوقت اليقيقي الى المعلومات أو بما تقدمُ  من منصة للتطبيقات اإلبتكارية غيتر المستبوقةو وقتد تطتورت الشتبكة بسترعة ييييتة ييتد كتان عقتد

ظتارر  التقتاا اليوستبة الستيابية باليوستبة الشتبكية  Web 2.0بينمتا تميتل تنترنتت الجيتل اليتاني  Web 1.0نات من يصة الجيتل ا ول التسعي
 تتتي ا لييتتتة الجديتتتد و بينمتتتا نشتتتلد ظلتتتور الجيتتتل اليالتتتد لضنترنتتتت التتتذب يقتتتوغ علتتتى تعاضتتتد اليوستتتبة الستتتيابية والشتتتبكية بتتتالبرام  اإلجتماعيتتتة 

Software Social  او اليوسبة اإلجتماعية وتطبيقاتلا  ي الذكاا الجمعي وذكاا ا عمالو لذلر تسعى رذه الدراسة التى تيليتل ميلتوغ التذكاا
 الجمعي لألعمال وتقديغ نموذج مقترح لضدار  العربية ضمن ستيا  تيديتد أرتغ اليترم المتايتة لتطبيت  نظتغ التذكاا الجمعتي لألعمتال  تي البي تة

 على مقاربة ومقارنة رذه اليرم بالميددات الذاتية والموضوعية التي تؤير سلبًا على عملية التطبي والعربية مع التركيز 
 اإلطار النظري:

 :Business Intelligenceذكاء األعمال  -1
ظلتتتر يقتتتل ا عمتتتال كعلتتتغ متعتتتدد التتصصتتتاتا متنتتتود ا وجتتت  ومتكامتتتل ا بعتتتاد لتيقيتتت  رتتتدل تتتت لل التتتذكاا وا عمتتتال والمعر تتتة وتكنولوجيتتتا 
المعلومتتتات  تتتي تولييتتتة وايتتتد  تقتتتوغ  تتتي معظتتتغ التطبيقتتتات علتتتى نظتتتغ مستتتتودعات البيانتتتات الموجلتتتة لتيقيتتت  قيمتتتة  ريتتتد  للمنظمتتتةو ظلتتتر رتتتذا 

و وقتد تستتتدغ المصتطلح للد لتة علتى قتدرات بنتاا IBMورو بايتد  تي شتركة  Hans peter Luhnمن قبل  1958 المصطلح  ول مر  سنة
ستتداملا كدليل عمل باتجاه تيقي  ا رتدال المنشتود و و تي ستنة  ميلتوغ  Howard Dresnerتقتترح  1989العيقات بين اليقا   المتاية وا 

لوصل مياريغ وطر  تيسين قرارات ا عمالو وكانتت د  ت اليقتل الجديتد تشتير  An Umbrella Termذكاا ا عمال كمظلة تصطييية 
و لكتن رتذا Data Martsأو المستتودعات الميتدود   Data Warehousesدمة متع مستتودعات البيانتاتالى ُيزمة الميتاريغ والتقنيتات المستتت

ذكتتاا ا عمتتال كمتتا   توجتتد ضتترور  دا متتة لوجتتود مستتتودعات    يعنتتي أن كتتل نظتتغ مستتتودعات البيانتتات  تتي المنظمتتات اليدييتتة تتوجتت  نيتتو
البيانتتات يتتتى يمكتتن للمنظمتتة تطبيتت  نظتتغ ذكتتاا ا عمتتالو بمعنتتى عتتترا يقتتترن ذكتتاا ا عمتتال بمنصتتة وبنيتتة مستتتودعات البيانتتات  تتي معظتتغ 

 مستتودعات البيانتات الكبيتر  او الميتدود ومنظمات ا عمال لكن رذا   يعني عدغ تمكانية تطوير وتطبي  نظغ ذكتاا ا عمتال متن دون وجتود 

وبصتتية عامتتة يمكتتن القتتول أن ذكتتاا ا عمتتال رتتو عمليتتة ومنتتت   تتي نيتتة الوقتتتو رتتو عمليتتة مركبتتة متتن وستتا ل تستتتتدغ لتطتتوير التتذكاا  تتي 
 (وJourdan et al. 2008المنظمة ورو منت  معلومات للتنبؤ بسلور المنا سين الموردين والزبا ن )

, التصتتتتاميغ Processesالعمليتتتتات  Methodologiesولا أن ميلتتتتوغ ذكتتتتاا ا عمتتتتال يشتتتتير التتتتى تولييتتتتة متتتتن المنلجيتتتتات لتتتتذلر يمكتتتتن القتتتت
التتي تتتولى معالجتة البيانتات وتيويللتا التى معلومتاتا  Toolsوا دوات  Technologiesا التقنيتات Models  Architectures &والنمتاذج

 تتةا والمعر تتة المتراكمتتة التتى ذكتتاا تنظيمتتي لتمكتتين ا  تتراد وا دارات متتن اتتتتاذ قتترارات استتتراتيجيةا والمعلومتتات متتع التبتترات المتراكمتتة التتى معر 
 وتكيتيكية وتش يلية تستند الى البصير  واليكمةو

نمتتا رتتو با ستتاة يزمتتة متكاملتتة متتن ا ن شتتطة تن ذكتتاا ا عمتتال لتتية تكنلوجيتتا المعلومتتاتا أو تطبيقتتات تكنلوجيتتا المعلومتتات  تتي ا عمتتال وا 
ار والعمليتتات وا دوات التيليليتتة المستتتتدمة  تتي ا عمتتالو أدوات مادتلتتا المعلومتتات ومترجاتلتتا المعر تتة والتتذكااو بلتتذا المعنتتى يمكتتن  لتتغ أدو 

ا التتذكاا التنا ستتتي Strategic Intelligenceذكتتاا ا عمتتال متتتن تتتيل تيليتتتل   تتات رتتتذا التتذكاا التتتى يييتتة مستتتتويات  التتذكاا اإلستتتتراتيجي
Competitive Intelligence  والتتذكاا الستتوقيMarket Intelligence  و ويمكتتن تصتتنيل رتتذه ا دوار ايضتتًا التتى يييتتة مستتتويات عتتتر

 ورتتي  التتذكاا اإلستتتراتيجي التتذكاا التكتيكتتي والتتذكاا التشتت يليو بمعنتتى عتتترا تن ذكتتاا ا عمتتال رتتو أكيتتر متتن مجتترد  لستتية تداريتتة أو تكنلوجيتتا
طار عمل لضدار  التي تضتع أرتدا لا وتصتيو بوضتوح رؤارتا وتقتوغ ب عماللتا و قتًا لتطتط وبترام  تمكينية لألعمالو ذكا ا ا عمال بنية ومنل  وا 

اا ومعايير مستلد ة على مستو  البي ة الداتلية وتمكين المنظمة من التذكاا التنا ستي علتى مستتو  بي تة ا عمتال التارجيتةو رتذا يعنتي أن التذك
ن كتان مصتطلح التذكاا التنا ستي يستتتدغ للد لتة علتى ذكتاا ا عمتال  Competitive Intelligenceالتنا ستي رتو جتزا متن ذكتاا ا عمتال وا 

درات  ي تمريكيا وكنتدا لكننتا نعتقتد تن ذكتاا ا عمتال اوستع متن التذكاا التنا ستي  ن ذكتاا ا عمتال يتجتاوز المنا ستين وا ستوا  التى تيليتل القت
 منظمة وذلر  ي سيا  تيليل القيمة اإلستراتيجية لألعمال والوضع التنا سي  ي الصناعة او السو والذاتية والكيااات الجوررية لل

 :Business Intelligence and Collective Intelligenceذكاء األعمال والذكاء الجمعي  -2
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بصتتية عامتتة ورأة المتتال اإلنستتاني علتتى وجتت  متتن البتتديلي القتتول أن أيمتتن متتا تملكتت  منظمتتة ا عمتتال متتن متتوارد يتميتتل  تتي رأة المتتال اليكتترب 
و رأة متتال التتذكاا اإلنستتاني تذن رتتو جتتزا متتن رأة Intelligence Capitalومتتن مكونتتات رأة المتتال اليكتترب رأة متتال التتذكاا  تصتتومو

ب التى متا رتو جمعتيو بعبتار  المال اإلنساني لكن    يصبح رأستماً  أب    يتيتول التى قيمتة ت  تذا أصتبح جماعيتًا ومُنظمتًا يتجتاوز متا رتو  ترد
 أتر ا يصبح الذكاا مصدرًا للميز  التنا سية وُمنتجًا للقيمة عندما يتيول الى ذكاا تنظيمي جمعيو

يشير الذكاا الجمعي الى نتاج العمل المشترر للجماعتات وقتدرتلا علتى تطتوير قتدرات غيتر مستبوقة  متن التذكاا التذب   يمكتن تيقيقت  بصتور  
يتغ أصتبح متع تطتور  2.0(و وي تتذ التذكاا الجمعتي أشتكاً  متنوعتة بتد ت متع تنبيتا  الجيتل اليتاني لضنترنتت Malone et al., 2010 رديتة )

متتدتًي جديتتدًا إلدار  المعر تتة علتتى  Web 3.0تطبيقتتات ا عمتتال علتتى شتتبكة اإلنترنتتت ومتتع تنبيتتا  الجيتتل اليالتتد لضنترنتتت )الويتت  التتد لي( 
دراكيتة مستتقلة لكتل  ترد متن العتاملين بتل رتو (و Yuan et al. 2008الشبكة ) وبالنتيجةا لتغ يعتد التذكاا التنظيمتي نتاجتًا  رديتًا أو يالتة ذرنيتة وا 

 ,Bonabeauذكتتااًا ضتتمنيًا جماعيتتًا يمكتتن تيقيقتت  عنتتدما يُستتت تدغ لتجتتاوز معظتتغ الميتتددات اإلدراكيتتة لأل تتراد تتتيل عمليتتة اتتتتاذ القتترارات )

ومتتا أ رزتتتُ  متتن مظتتارر  3.0ا والويتت  2.0ل وذلتتر بيضتتل التقنيتتات اليدييتتة التتتي أتايتلتتا تطبيقتتات الويتت  مشتتكيت ا عمتتا ( أو ليتتل 2009
ا Wikinomicsا اإلقتصتتتاديات الجديتتتد  Crowdsourcingا تعليتتتد اليشتتتود Crowd wisdomوميتتتاريغ و تتتي مقتتتدمتلا  يكمتتتة اليشتتتود 

 Networking Computingا اليوستتبة الشتتبكية Cloud Computingاليوستتبة الستتيابية  Social Computingاليوستتبة اإلجتماعيتتة 
 وCollective Mindوكل تطبيقات وتقنيات العقل الجمعي 

كمتتا رتتو  Web 3.0والويتت  التتذكي او التتد لي  2.0وتظلتتر تطبيقتتات التعاضتتد بتتين ذكتتاا ا عمتتال والتتذكاا الجمعتتي  تتي نمتتاذج أعمتتال الويتت  
ا ومواقتتع الشتتبكات اإلجتماعيتتة ا تتتر  التتتي يققتتت الم تتز  المطلتتو  متتن التتذكاا الجمعتتي ,Facebook Twitterاليتتال  تتي تطبيقتتات مواقتتع 

ري نماذج أعمال را تد  أتتر  تجستد قتدرات العمتل والتعتاون  ,Google Threadless, Wikipedia(و مواقع ميل Bonde, 2010ليعمال )
دون أن يعترل رتو ا ا  تراد أنلتغ يعملتون  تي عناقيتد شتبكية متن العيقتات المشترر تلكترونيًا متن دون معر تة مستبقة بتين مجتاميع ا  تراد ومتن 

(و بإتتصتارا يستتند التذكاا الجمعتي علتى  كتر  أن قتو  ذكتاا المجمتود )نيتن( أعظتغ متن قتو  ذكتاا Malone, et. al., 2010البينيتة الميمتر  )
 The wholeل ببساطة رتو أكبتر متن مجمتود ا جتزاا أب أن الك The power of we is greater than the power of me  )ا نا(ا 

is greater than the sum of its parts  
من نايية اتر ا تتُيح شبكة اإلنترنت اليضاا الرقمي المطلو  لتعاضد ذكتاا ا عمتال متع التذكاا الجمعتي متن تتيل تقنيتات وتطبيقتات الجيتل 

وبالتتتالي يمكتتن  لتتغ نمتتوذج التتذكاا الجمعتتي ليعمتتال متتن تتتيل تيليتتل التطتتور  Web 3.0وجيتتل الويتت  التتذكي و التتد لي  Web 2.0اليتتاني 
 النوعي لتطبيقات ا نترنت تيل العقدين ا ترين وكما رو واضح  ي الجدول التالي 

 انبثاق الذكاء الجمعي لالعمال عبر أجيال اإلنترنت
  3.0 الوي   2.0 الوي   1.0 الوي 

 وربط المعلومات1
 Connecting Information 

 وربط الناة1
 Connecting People 

 وربط المعر ة بالناة 1
Connecting People with Knowledge 

 و القيمة  ي المعر ة والذكاا2 و القيمة  ي المشاركة2 والقيمة  ي المعلومات2
 و الصييات الشتصية3

Personal Pages 

 و الوي  منصة 3
Web as a Platform 

 تواصل اجتماعيو الوي  شبكات 3
Web as Social Networking 

 Empoweringو التمكين Blogging 4والتدوي  Publishing 4والنشر 4

 Crowds Onlineو بناا اليشود Collaboration 5و التعاون Individual Work 5والعمل اليردب 5

 Intelligent Webوالشبكة ذكية Interactive Web 6و الشبكة تياعليةStatic Web 6و الشبكة ساكنة 6

 و التوريد الداتلي )تعلد داتلي(7
Insourcing 

 و التعليد تارجي7
Outsourcing 

 و تعليد اليشود )جمعي(7
Crowdsourcing 

 و اليكمة اليردية 8

Individual Intelligence 

 و اليكمة الجمعية8
Collective Wisdom 

 و يكمة اليشد8
Crowd wisdom 

  ردب والذكاا9
Individual Intelligence 

 والذكاا تعاوني وعاطيي9
Collaborative Emotional 

 والذكاا اليشدب والجماريرب9
Mass & Crowd Intelligence 

 Britannica online Double Click  Wikipedia G, oogleو11
MySpace 
Facebook 
YouTube 

طبيعية و شبكة ذكية ود لية ومتعلمة تستتدغ ل ات 11
 وبرام  ميتوية المصدر
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تن متتا يميتتز الجيتتل اليتتاني واليالتتد لضنترنتتت رتتو تنبيتتا  شتتبكات التواصتتل اإلجتمتتاعي والشتتبكات الرياديتتة التتتي تستتمح للمستتتتدمين بنتتاا قواعتتد 
دار  الميتو  الرقميو   بياناتلغ على المواقع وتيديد بياناتلغ والمشاركة  ي تطوير وا 

 كمتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتترتبط تطبيقتتتتتتتتتتتتات ذكتتتتتتتتتتتتاا ا عمتتتتتتتتتتتتال بتتتتتتتتتتتتالتيول الجتتتتتتتتتتتتوررب متتتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتتتذكاا اليتتتتتتتتتتتتردبا التتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتذكاا التعتتتتتتتتتتتتاوني متتتتتتتتتتتتع الويتتتتتتتتتتتت  
Web 2.0   والتذكاا الجمعتي  تتي الويتWeb 3.0 و ويرا ت  رتتذه الظتارر  تيتول اليكمتتة اليرديتة التى يكمتتة جمعيتة ويكمتة اليشتتد متع الجيتتل

التذب يتيقت  متن تتيل  Positive Sum Economyعبير عن تقتصتاد الجمتع اإليجتابي و تن الذكاا الجمعي لألعمال رو تWeb 3.0اليالد 
(و وبالتتتالي  تتإن التتذكاا الجمعتتي رتتو قتتدر  جماعتتة تنستتانية علتتى التطتتور وا بتكتتار Tovey, 2008بنتتاا التعاضتتد اليكتترب والتنتتاغغ الستتلوكي )

(و متن Noubel, 2008تلي  أو تيقيقت   تي ظتل بي تة شتديد  التعقيتد ) واإلبدادا أب قدر  مجموعة من ا  راد على تستشرال المستقبل والوصول
 نايية عتر ا يصبح الذكاا الجمعي منتجًا لليكمة عندما يتطتور ويتنظغ نيست  ذاتيتًا يتتى متع تعتمتاده علتى التذكاا اليتردبا لكنت  متع ذلتر يبقتى

اا  ي مجموعة   يعني تعويضًا عتن التذكاا الجمعتي أو بتديًي عنت و ذكااًا جماعيًا مستقًي عن الذكاا اليردبو بمعنى عترا تن وجود أ راد أذكي
أما بالنستبة التى اليكمتة التتي تقتترن عتادً  بالتذكاا  متن المنطقتي القتول أن الشتتم التذكي لتية بالضترور  يكيمتًا لكتن عنتدما يستتطيع كتل  ترد 

غ يمكتتن  تتي رتتذه اليالتتة  قتتط الوصتتول التتى متتا يستتمح بيكمتتة ضتتمن اليشتتد اإلنستتاني أن ييلتتغ ويتتتعلغ ويعلتتغ اهتتترين ويشتتاركلغ رؤارتتغ وأ كتتارر
 (وPor, 2008اليشد )

 تتكتتتتتتتتتتتتتتتون متتتتتتتتتتتتتتتن أربعتتتتتتتتتتتتتتتة عناصتتتتتتتتتتتتتتتر أساستتتتتتتتتتتتتتتية  تنتتتتتتتتتتتتتتتود ا  كتتتتتتتتتتتتتتتتار Wisdom of Crowdsيكمتتتتتتتتتتتتتتتة اليشتتتتتتتتتتتتتتتود 
Diversity of opinion ا اإلستتقيليةIndependence  واليمركزيتةDecentralization  والتتراكغAggregation  باإلضتا ة التى وجتود

(و تن التتذكاا الجمعتتي ويكمتتة اليشتتود مرتبطتتة بطاقتتة وستتعة العقتتل الجمعتتي Sarowiecki, 2004ليتتات لتيويتتل اليكمتتة التتى قتترار جمتتاعي )ع
الذب يتشكل من تعاون الجماعات اإلجتماعية  تي العتالغ التواقعي أو اإل تراضتيو بطبيعتة اليتال   يصتدر التذكاا الجمعتي عتن كتل يشتد ميلمتًا 

قعتتي أو أ تراضتتي يكمتتةو ولتتذلر  تتإن متتا يميتتز الجماعتتات واليشتتود المنتجتتة لليكمتتة عتتن التجمعتتات اهتتتر  التتتي   تنتتت    ينتتت  كتتل يشتتد وا
القتتتديغ أو العقينيتتتة واليكمتتتة المنشتتتود  رتتتو وجتتتود اليتتتراا اليكتتترب ُممتتتيًي بتنتتتود ا  كتتتارا واإلستتتتقيلية النستتتبية لأل تتتراد بعيتتتدًا عتتتن النظتتتاغ ا بتتتوب 

الى وجتود مستتو  ر يتع متن تجترااات العمتل لتيويتل يمتار اليكمتة التى قترارات ذكيتة ومبتكتر و كتل رتذه الظتوارر واليقتا   المستيدد باإلضا ة 
 Peer Productionتشير الى تشكل تقتصاد المشاركة اإلبتكارية على نطتا  جمتاريرب واستع متع تنبيتا  نمتط جديتد اإلنتتاج الستلع والتتدمات 

 وWikinomicsاقتصاديات الويكي  ورو ما يسمى أيضًا بنموذج تنتاج
 

 نموذج مقترح للذكاء الجمعي لألعمال:
نيترض  ي النموذج المقترح وجود عيقة تمكينية وتعاضدية بين ذكاا ا عمال مع ميلوغ الذكاا الجمعي  ي الوقتت التذب يجت  تطتوير وتنميتة 

تن الريادية واإلبتكار  ي العتالغ المعتولغ التذب تعيشت  منظمتات ا عمتال الذكاا اليردب من تيل برام  المنظمات الساعية للتعلغو بعبار  عتر ا 
نستتانية وتقنيتتة بتتل  بتتد متتن بنتتاا وتطتتوير    يمكتتن أن تتيقتت  بمجتترد وجتتود أ تتراد أذكيتتاا ذو عقتتول مبدعتتة وتيقتتة أو أصتتيا  موارتت   كريتتة وا 

ستشتتراقًا للمستتتقبل وا كيتترًا تقتتتدرًا و  بصتتيرً  متتن التتذكاا اليتتردب المستتتقلو متتع العلتتغ أن منظمتتات اليتتوغ تتنتتا ة ذكتتاا جمعتتي  نتت  ا كيتتر ضتتمانًا وا 
ستقطا  العقول اليمنية  ي ظل ير  الموار  الميتوية على مساية العالغو  بضراو  من أجل تقتنام وا 

لتويكيا يكمتة اليشتودا تن مدتل التكامل بين يقل ذكاا ا عمال والذكاا الجمعي تتضمن أربعتة عوامتل ومت يترات جورريتة رتي  تقتصتاديات ا
 التعليد اليشدبا وذكاا العقل الجمعي كما رو واضح  ي الشكل التالي 
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 ( نموذج الذكاء الجمعي لألعمال1شكل )

 
يتضتتح متتن النمتتوذج المقتتترح أن ذكتتاا ا عمتتال  تتي العتتالغ الرقمتتي يميتتل يقتتل تلتقتتاا وتطبيتت  نظتتغ وتكنولوجيتتا التتذكاا الجمعتتيا تعليتتد اليشتتودا 

ق تصتتتاديات التتتويكي علتتتى شتتتبكة اإلنترنتتتتو التعليتتتد اليشتتتدب يميتتتل متتتنل  اإلستتتتعانة بكتتتتل الجمتتتارير ب يتتتة اليصتتتول علتتتى يكمتتتة اليشتتتود وا 
المعلومات أو لتنييذ ملاغ ميدد ا ملاغ تتطل  دعمًا متن كتتل وجماعتات ومجتمعتات ميتويتة تستارغ  تي تطتوير برنتام  أو تصتميغ منتت و ويتتغ 

و لقتد Linuxنظمتة علتى شتبكة اإلنترنتتو ورتذا بالضتبط متا يصتل متع عمليتة تطتوير نظتاغ التشت يل تستقطا  رتذه اليشتود متن تتيل موقتع الم
 Unixوكتتان عبتتتار  عتتتن نستتتة بستتتيطة متتتن نظتتتاغ التشتت يل  Linus Torvaldsتبتكتتر النظتتتاغ اول متتتر  مبتترم  شتتتا  متتتن ريلستتتنكي وأستتم  

Operating Systems و وقد أطل  علي  اسغLinux   جتراا التعتدييت الجورريتة عليت يغ قدغ النظاغ للمبرمجين اهترين الذين قاموا بتطويره وا 
الى أن تطود م ات وع ل المبرمجين للمشاركة  ي عملية التطويرو وبالنتيجة ظلرت منظمة غير رستمية  دار  عمليتة التطتوير متن قبتل ع ل 

ال اهتتتتتر  متتتتن رتتتتذا النجتتتتاح  إستتتتتتدمت التعليتتتتد أو التوريتتتتد التتتتتارجي ليشتتتتود متتتتن المبتتتترمجين المتطتتتتوعينو وقتتتتد استتتتتيادت منظمتتتتات ا عمتتتت
اليريتد   المستتدمين والمستييدين من أجل تيقي  تبتكارات غير مسبوقة تنطيقًا من مزايا المشاركة الجماريرية بالمعر ةو رتذه الظتارر  التاريتيتة

بت  Massكتتتار أنشتتتطة اقتصتتتادية جديتتتد  متتتن تتتتيل التعتتتاون واستتتع النطتتتا  تميتتتل تعينتتتًا لمريلتتتة جديتتتد  يشتتتارر  يلتتتا النتتتاة  تتتي تطتتتوير وا 

Collaboration  وأنماط اإلنتاج الجديد  للستلع والتتدماتPeer Production  كمتا نتر  متيًي  تي نمتاذج أعمتال ناجيتة علتى اإلنترنتت ميتل
(و تقتتوغ تقتصتتاديات Tapscott, 2006كي )و  وتستتمى رتتذه الظتتارر  اإلقتصتتادية اليريتتد  بإقتصتتاديات التتويMySpaceو  YouTubeمواقتتع 

ا والعمتتتتتتل علتتتتتتى المستتتتتتتو  Sharingا المشتتتتتتاركة Peeringا اإلقتتتتتتتران Opennessالتتتتتتويكي علتتتتتتى أربعتتتتتتة مبتتتتتتاد  أساستتتتتتية رتتتتتتي اإلنيتتتتتتتاح 
 وActing Globally (Tascott, 2006)العالمي

علتى مستتو  منظمتات ا عمتالو  بتدً   Outsourcingارجي بمعنى عتر يمكن تستتتداغ التعتاون واستع النطتا  بتدً  متن التوريتد )التعليتد( التت
متتن اإلستتتتعانة ببيتتتت تبتتر  أو جلتتتة تارجيتتتة لنقتتل التكنولوجيتتتا أو تستتتتقطا  المعر تتتة يستتتتدغ تستتتتراتيجية توريتتتد أو تعليتتد اليشتتتود لتيقيتتت  رتتتذه 

 و ملموسًا  ي ريكل الصناعة أو التدمةو ا ردال وغيررا وبصية تاصة تبتكار يلول جديد  بإمتياز وبطريقة تيققًا تتتراقًا واضياً 
ستراتيجيات عمل جديد  تصتل عمليتة تستتيمار الطاقتات اإلبتكاريتة التيقت ة أما ميلوغ الذكاا الجمعي واليكمة الجماعية لليشود  لي مياريغ وا 

تلتاو أب بمعنتى تنتتاج اإلنتظتاغ واإلبتكتار الكامنة  ي الكتل الميتويتة واليشتود التتي تبتدو غيتر منظمتة ومبعيتر  لكنلتا منظمتة  تي تيكيررتا وتوجلا

 ذكاء األعمال

Business Intelligence 

 

 اقتصاديات الويكي

Wikinomics 

 

 تعهيد الحشود

Crowd sourcing 

 

 الذكاء الجمعي

Collective Intelligence 

 

 حكمة الحشود

Crowd wisdom 
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من أعما  كتل اليشود السا بة التي تشترر  تي اليتدة الضتمني والمعر تة العميقتةو معر تة يمكتن تستتيماررا لتيقيت  تتترقتات  تي جتدار التقليتد 
نجتتازات تبتكاريتتة مبدعتتة   يمكتتن تيقيقلتتا متتن دون وجتتود كتتتل تاريتيتتة تت يتترر نيتتو أرتتدا لاوتن قتتانون الكتتتل وقيتتزات  تتو  يتتواجز التقلتتينا وا 

أمتا علتى مستتو   التاريتية المنتجة لليكمتة والتذكاا الجمعتي رتو قتاطر  كتل ت ييتر تجتمتاعي ويقتا ي وجيوسياستي  تي رتذا العصتر التذب نعتي و
ت دعتو  للمتيمستين ا عمال  يمكن أن نشير التى شتركة )بروكتتر عنتد جامبتل( الشتركة العميقتة  تي مجتال المستيضترات الصتيد نية التتي قتدم

وشتتتتركة  istockمتتتتن اللتتتتوا  ليتتتتل معضتتتتيت علميتتتتة و نيتتتتة اتواجللتتتتا  تتتتي عمليتتتتة تطتتتتوير بعتتتتض منتجاتلتتتتا الملمتتتتةو كمتتتتا  علتتتتت كتتتتذلر شتتتتركة 
Threadless لقتد أصتبح المستتييد رتو متن يضتيل  نية الشياا أب اإلعتماد على طاقتة الكتتل واليشتود للوصتول التى يلتول مبتكتر  وناجيتةو
لمنت  والتدمتة ورتو متن يستارغ  تي تقتديغ اليلتول العمليتة الجديتد  لمشتكيت ا عمتالو أن المستتييد رتو مصتدر الميتز  التنا ستية  تي القيمة الى ا

 جميع نماذج ا عمال على شبكة اإلنترنت ورو بالتالي ميتاح كلمة السر  ي تطبيقات الذكاا الجمعي لألعمالو
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