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 التسويق والمحتوى الرقمي العربي

  
  . األول لصناعة المحتوى الرقمي العربي الوطني ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر

مدير قسم تطوير األعمال في مشروع  – MBAماجستير في إدارة األعمال  –أحمد فراس حمادة . م: الباحث
 eSyriaمدونة وطن 

 

 :ملخص البحث

النتقال بشكل سريع نحو العالم االفتراضي، حيث أمنت هذه البيئة الجديدة مجاالً تبدأ األعمال في يومنا الحالي با
تمتلك من خاللها الشركات  "Blue Oceans"جديداً نحو تنافسية أقل وتميز أعلى الكتشاف محيطات زرقاء جديدة 

  .أفضلية تنافسية أعلى من مثيالتها وبسرعة تحديث وتطوير أكبر مما كانت عليه سابقاً
  

ن بيئة األعمال التنافسية هذه ظهرت مواقع الويب عبر اإلنترنت لتحول النماذج الساكنة إلى نماذج ديناميكية ضم
، وتبنت بعض الشركات مفاهيم تسويقية جديدة كالتوجه "الزبون"ذات تفاعلية أكثر مع الزائر أو بالمعنى التسويقي 

  .كلما دعت الحاجة لذلكومربح لكال الطرفين له  ون وبشكل محبببزلزبون، وذلك بتقديمها ما يريد النحو ا
إن وجود المحتوى الرقمي على اإلنترنت بأشكاله المختلفة كان نتيجة حتمية للتطوير والتنافسية الحادة لجلب المزيد 
من الزبائن إلى الشبكة، فمن وجود هذا المحتوى استطاعت الشركات البقاء ضمن السوق النتافسي الهائل وذلك 

نيها مجموعة من عمليات التسويق المختلفة ضمن مواقعها والتي تبدأ من نشر اإلعالنات إلى تقديم مجموعة عبر تب
  .االفتراضي" السايبيري"من الخدمات المأجورة عبر الفضاء 

  
العربي على اإلنترنت حالياً هو أشبه بعملية والدة لمنتج جديد أو لمولود جديد النوع الرقمي ما يواجهه المحتوى 

وهجين من أب وأم غير متماثلين ال باألفكار وال بزمرة الدم وال حتى بالشكل اآلدمي، ألنه غير معرف االنتماء 
  والشكل والمضمون إلى اآلن، ولكن ماذا عن كيفية تسويق هذا المنتج للوصول إلى صيغة أكثر عائدية منه؟

العربي من وجهة نظر تسويقية ضمن المحاور ستعالج هذه الورقة المقدمة إلى المؤتمر موضوع المحتوى الرقمي 
  :التالية

  تعريف المحتوى الرقمي العربي - 1
  تحديد أصحاب المصلحة من هذا المحتوى وتحليل السوق - 2
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  دية العمل في المحتوى الرقمي العربيئطوير عاالوصول إلى مقترح لت - 4
  المقترح لشكل مؤسسة تعمل في مجال المحتوى الرقمي العربي) Business Model(مال نموذج األع - 5
 Value(اقتراح سلسة القيمة لألعمال  - 6 chain ( وسلسلة التزويد)Supply Chain ( للمؤسسات العاملة في هذا

 المجال

 .العربي العربي على زيادة القيمة المضافة ضمن بيئة األعمال في العالمالرقمي تأثير المحتوى  - 7
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  التسويق والمحتوى الرقمي العربي
  

  :مقدمة - 1

في عالم األعمال التنافسي يتسابق أصحاب األعمال والمسوقون للحصول على أكبر نسبة من حصة 
الزبائن، وذلك حسب االستراتيجية التي تتبعها تلك المؤسسات ضمن  السوق وبالتالي الحصول على أكبر نسبة من

نموذج العمل الذي تتبناه، فهو إما للحصول على أكبر عائدات ممكنة أو تأجيل ذلك لفترة أطول والتركيز على 
  .حصة سوق أكبر وبهامش ربحي أقل

لب األحيان عوامل مثل العرض تطبق تلك النظريات بشكل عام على أوضاع السوق العامة والتي يحكمها بأغ
ومن . والطلب، حيث نالحظ هذا في حياتنا اليومية عند شرائنا لحاجياتنا من خضار وفواكه إلى أكثر التقانات تقدماً
، متنوعةأهم أساليب ومؤشرات قياس أداء المؤسسات في السوق هي نسب رضا الزبائن والتي تقاس عبر وسائل 

ولكن هل تطبق تلك المؤشرات . هو تكرار عملية الشراء من قبل زبائن المؤسسة ولكن أبسطها واألكثر استعماالً
حيث تعتبر ! ، والتي نشير إليها اليوم بمواقع الويبالتي تقدم محتوى رقمي والقواعد في المؤسسات االفتراضية

ذا الموقع يؤدي تلك المؤسسات منتجها الرئيس هو موقعها على اإلنترنت، فهل تعني نسبة تكرار الزيارة أن ه
  الغاية المطلوبة منه؟ وهل يعني ذلك بالضرورة الحصول على نسبة الرضا المطلوبة من الزبائن؟

مجاالً جديداً نحو تنافسية أقل وتميز أعلى الكتشاف محيطات زرقاء ) االفتراضية(أمنت هذه البيئة الجديدة لقد 
افسية أعلى من مثيالتها وبسرعة تحديث وتطوير تمتلك من خاللها الشركات أفضلية تن Blue Oceansiجديدة 

  .، وذلك نظراً إلمكانية طرح المحتوى بشكل أكثر قرباً إلى ما يريده الزبونأكبر مما كانت عليه سابقاً
إن المحتوى الذي يقدمه الموقع يمكنه من جذب الزبائن حسب الشريحة المطلوبة وذلك بشرط تقديم مزيج تسويقي 

ويطلبها صاحب الموقع أو المؤسسة بما يحقق ائن وضمن معادالت القيمة التي يريدها الزبائن مناسب لتطلعات الزب
  .بالنهاية الغاية االقتصادية المطلوبة من إطالق هذا الموقع

  

  :المحتوى الرقمي - 2

كافة المعلومات والبيانات التي تصنع وتخزن وتعرض بشكل رقمي، بغض  :على أنه يعرف المحتوى الرقمي
   .الرقمي ر عن نوع وماهية وسائط الصناعة والنقل والتخزين للمحتوىالنظ

  .اإلعالمي والخدمي يمكن للمحتوى الرقمي أن يتواجد ضمن عدة أنواع كالمحتوى
الهاتف النقال ك وسائط  رقمية عبر ثم عرضه وتحدد طرق تقديم هذا المحتوى عبر عدة وسائط لنقله إلى الزبون

مثل  وتقدم وسائط النقل البنية التحتية المالئمة للعرض على الوسيط المطلوب. مثالً تعبر اإلنترنوأو الثابت، 
الوسيط المطلوب مع طريقة العرض المفضلة حسب الحاجة  خطوط النقل السلكية أو الالسلكية، ويمكن تحديد
  .الرقمي وحسب ما يريده مقدم الخدمة أو صاحب المحتوى

قمي العربي بأنه المحتوى الرقمي الذي يقدم باللغة العربية، سواء كانت ونستطيع هنا بأن نعرف المحتوى الر
  .، مقدمة من جهة عربية أم غير عربيةفصحى أم كانت عامية
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  :أما بالنسبة لنوع هذا المحتوى من حيث توافره للزبون فيمكن تقسيمه إلى
لى وسائط تخزين وهو المحتوى الموجود ع: Off-lineمحتوى رقمي مخزن لالستعمال عند الحاجة   -  أ

موجود على أقراص تخزين صلبة أو ممغنظة أو (وقابل للعرض عند رغبة الزبون بالحصول عليه 
 .وال يمكن التفاعل معه فوراً من قبل الزبون) ضوئية أو غيرها

وهو المحتوى المنشور ضمن آليات تتيح للزبون : On-lineمحتوى رقمي متواجد بشكل فوري   - ب
وليس فقط عند الحاجة فهو موجود أصالً، ويمكن للزبون التفاعل معه بشكل الوصول له بشكل تلقائي 

الجيل  Web2.0iiتقانات  اعتبارويمكن ) عمليات تعديل وإضافة وحذف ثم عرض حسب الرغبة(فوري 
  .  عن هذا النوع كنموذج معبرالثاني من مواقع اإلنترنت 

ها إلى الزبون، ومع تشعب عمليات إدارة هذا ونظراً لوجود عدة وسائط يمكن تقديم المحتوى الرقمي عبر
عمليات تقديم  هذا المحتوى عبر العالم، فسيتناول البحثالمحتوى، وتطور آليات العمل ضمن المؤسسات التي تقدم 

وقابلة للتطور ، نظراً لما لإلنترنت من مميزات اقتصادية متكاملة المقدم عبر اإلنترنت العربيالرقمي المحتوى 
خدام وإمكانية النشر بشكل أسرع والوصول إلى شرائح أكبر والتفاعل مع الزبائن بشكل أكثر عائدية كرخص االست

للخدمات والمحتوى بشكل متكامل، مما يعني بالنهاية الوصول إلى صيغة الربح المشترك لكل  مع إمكانية التطوير
  .من الزبون ومقدم المحتوى
فإن اإلنترنت تعتبر الوسيلة األكثر جذباً لالستثمار في تقديم المحتوى  - افياًاقتصادياً وثق–أما بالنسبة للواقع العربي 

لما فيه من مجال أوسع للربح المشترك ونظراً الستمرار اتساع الفجوة في سوق المحتوى الرقمي العربي الرقمي 
ميات مرة من عل 1000بين العرض والطلب، حيث ما تزال عمليات الطلب تتسارع بنسب تصل ألكثر من 

ى لمزودي المحتوى العربي علإمكانية أكبر للعرض والتمايز العرض وخصوصاً على اإلنترنت، مما يعني 
  .اإلنترنت والحصول على ربح أكبر حالياً وفي المستقبل

    

  :تحديد أصحاب المصلحة في سوق المحتوى الرقمي العربي -3

  :حتوى الرقمي على اإلنترنتفي الواقع العربي لتزويد الميمكن تحديد أصحاب المصلحة 
وتحدد ) كالمؤسسات اإلعالمية وأصحاب المواقع اإللكترونية(الجهات التي تزود وتصنع المحتوى  -

 .هنا بمسؤوليتها على ما هو موجود من محتوى ضمن مواقعها على اإلنترنت

لمؤسسات الوزارات والهيئات وا(وهي التي تدعم عملية تزويد وصناعة المحتوى : الجهات الداعمة -
العاملة في مجال البنى التحتية كمؤسسة االتصاالت ومزودات خدمة اإلنترنت التي تقدم خدمات 

 )االستضافة من جهة مزود المحتوى

وهم الذين يولدون المحتوى الرقمي عن طريق جلب : العاملون في تزويد وصناعة المحتوى -
قد يكون العامل (شرها على اإلنترنت المعلومات ورقمنتها ثم إدخالها إلى أنظمة المعلومات ثم ن

مأجوراً أو غير مأجور وذلك حسب سياسة النشر أو تزويد المحتوى التي تتبعها مؤسسة تزويد 
 )المحتوى
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المواقع التي تقدم المحتوى حيث يمكن اعتبار كل من يزور : الزبائن أو زوار مواقع اإلنترنت -
تتداخل بعض أصحاب المصلحة مع هذا التصنيف وبكافة أشكاله على أنهم زبائن، ومن الطبيعي أن 

في المحتوى الرقمي من كونهم مزودي محتوى من جهة وزبائن من جهة أخرى لما لنموذج العمل 
  .تفاعل مشترك بين كافة أصحاب المصلحة

ويمثل كافة شرائح المجتمع غير تلك الممثلة من أصحاب المصلحة المذكورين في األعلى، : المجتمع -
المحتوى الرقمي بهذه الشرائح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك عن طريق التغيرات حيث يؤثر 

 .الثقافية واالقتصادية واالجتماعية التي تنشأ عن وجود هذا المحتوى

إن تفاعل أصحاب المصلحة في المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت له التأثير األكبر في المؤسسات 
يث ال يجب إلقاء اللوم فقط على الجهات الداعمة في بطء أو إسراع عملية التي تزود هذا المحتوى ح

إن نقطة . اإلنتاج، ولكن يجب دراسة كل من هذه العناصر على حدة ومدى تأثيرها على السوق ككل
الدراسة التحليلية األولى يجب أن تنطلق من وجهة نظر تسويقية وليس العكس، بمعنى آخر إن عملية 

الرقمي العربي على اإلنترنت هي عملية تبدأ بالتسويق وتنتهي بتقديم المنتج إلى صناعة المحتوى 
 :المستهلك ثم جمع المعلومات المرتدة، وذلك يمكن تلخيصه بالمخطط التالي

 
 
 

  
  
 
 

  
  

تظهر بعد تحديد مراحل عمليات هذه الصناعة،  له أهميته والتي من أصحاب المصلحةكل لنالحظ أن 
الدور االستراتيجي للمجتمع في تشجيع هذه يكمن في مجتمعاتنا العربية ونلحظ أن الدور األكبر في 

الصناعة وذلك وفق رؤية استراتيجية لما لهذا المحتوى من آثار ثقافية واجتماعية بعيدة األثر نظراً 
الرتباط المحتوى بالبعد اإلعالمي وبغض النظر عن نوعه، ومع األخذ بعين االعتبار عوامل ازدياد 

ء على انات التواصل ونشر هذا المحتوى وخصوصاً البث الرقمي للمحتوى الخاص بالفيديو سواانتشار تق
الدول الغريبة عن اإلنترنت أو ضمن الفضائيات، فإن زبائن هذا المحتوى يتأثرون بالمزيد من ثقافات 
اية تأثر المجتمعات الثقافة العربية، وبالتالي يتم تناول المحتوى الرقمي بلغات غير عربية، مما يعني بالنه

إن التأثير . على المدى الطويل رقمياً أو حتى معرفياًالعربية بثقافة غريبة واندثار للثقافة العربية 
االستراتيجي لوجود محتوى رقمي عربي يشابه التأثير العكسي لعدم وجود هذا المحتوى من خالل ازدياد 

حالياً، وفي المستقبل سيتم االعتماد اليومية  االعتماد على المحتوى الرقمي ضمن أغلب نواحي الحياة
إن . بشكل أكبر وشبه كامل على المحتوى الرقمي ضمن كافة النواحي اليومية من الحياة وحتى األعمال

   .اللغة المستخدمة في تقديم هذا المحتوى والتفاعل معه

جمع معلومات عن 
وتطورھا الحاجة 

للمعلومات والمعرفة 
  المجتمعية

تطوير محتوى رقمي 
حسب الحاجة المطلوبة 

ضمن مبادئ الربح 
 المشترك

تقديم المنتج أو الخدمة 
محتوى رقمي عبر (

اإلنترنت أو عبر الكتب 
للزبون )اإللكترونية

لومات تجميع مع
مرتدة عن نسب 

رضا الزبائن عن 
 المحتوى الرقمي
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  :)المزيج التسويقي(على اإلنترنت  الرقميدراسة تسويقية للمحتوى  -4

إلى تحديد واضح لقوى وذلك للوصول  نظر إلى الواقع العربي للمحتوى الرقمي يمكن عرض النموذج التسويقيبال
وذلك للوصول إلى تحليل أمثل لنماذج العمل  Michael Porteriiiالسوق الخمس وفق المحددات التي عرفها 

   .اقع العربيلكي تستطيع العمل ضمن بيئة مربحة في الو للمؤسسات التي تزود هذا المحتوى
تعتبر اإلنترنت بواقعها الحالي سوقاً واسعاً لمجموعة متنوعة من الخدمات والتي أضحت جزء من الحياة اليومية 
في قطاع األعمال، وينعكس هذا الواقع االفتراضي بالشكل المرئي من خالل مواقع الويب التي تستضيفها مزودات 

بالقول أننا لن نتناول الشبكات الداخلية للمؤسسات والتي تسمى ولنكن أكثر دقة . خدمة اإلنترنت حول العالم
Intranets  حيث يكون زبائن هذه المواقع من موظفي المؤسسات أنفسهم وذلك ألداء أعمال تلك المؤسسات

بالشكل المطلوب، ولكن سنتناول الواقع التسويقي ومؤشراته للمؤسسات التي تطرح مواقعها للزبائن والزوار 
  .العموم

وبغض النظر عن كون مواقع الويب المطروحة على اإلنترنت ذات غاية ربحية أم ال، فال بد من التفكير بعقلية 
لنبدأ بطرح السؤال األهم في الموضوع والذي . تسويقية وذلك للحصول على الغاية المرجوة من نشر تلك المواقع

لمواقع الويب بشكل دقيق كما هي الحال  Marketing Mixيشغل المسوقون، هل يمكن تحديد المزيج التسويقي 
  في السوق التقليدية؟

وكما الحال في . المنتج، والسعر، والمكان، والترويج: يتألف المزيج التسويقي بشكل عام من العناصر األربعة
  .يبالسوق التقليدية، فال بد أن نعرف وبشكل واضح كل من تلك العناصر بالنسبة للسوق االفتراضية أو مواقع الو

والذي يمكن تعريفه على أنه الموقع الظاهر للزائر من خالل واجهة رسومية تتكون من نص وصور ومن : المنتج
  .فيديو، وصوت، وبعض من العناصر التفاعلية األخرى: الممكن احتوائه على أحد المكونات التالية

والتي تقدم محتوى رقمي  الويب من المالحظ أن مفهوم السعر بحد ذاته غير واضح تماماً لدى مواقع :السعر
، فهو ببعض األحيان يتجسد عبر دفع كمية محددة من المال للدخول على الموقع، وعلى بغض النظر عن نوعه

فإذا كان المفهوم من . العكس تماماً يمكن للزائر لبعض المواقع الحصول على كمية من المال من تلك المواقع
، فمن الممكن دمج كلفة االتصال باإلنترنت المحتوىن تحملها للحصول على السعر هو القيمة التي يجب على الزبو

وعملية استهالك وسيلة االتصال والوقت الذي يمضيه الزبون للحصول على ضالته، وبالتالي فمن الضروري جداً 
على على أصحاب مواقع الويب التفكير ملياً في هذا الموضوع قبل طرح مواقعهم على الجمهور وذلك للحصول 

أما إذا كان مفهوم السعر يتحدد بالقيمة التي يحصل عليها . السعر المناسب الذي تفترضه المؤسسة من تلك العملية
الزائر من دخوله إلى تلك المواقع، فال بد من قياس تلك القيمة بمحددات قابلة للقياس مثل رد فعل الزبون، 

كل ذلك يجب على المسوق أخذه . وغيرها من الطرق....  تعليقاته، ترتيبه للمعلومات التي قدمت له من الموقع
  .بعين االعتبار لدى تعريفه لمفهوم السعر

البد من االنتباه  -كون عملية العرض افتراضية–لدى تعريف المكان يجب التفريق هنا بين عدة مفاهيم  :المكان
أثير شبه محدود على العملية إلى أن مكان مزود خدمة اإلنترنت والذي يستضيف موقع الويب المطلوب له ت

التسويقية وذلك بعد تحديد مفهوم السعر بشكل واضح، بنظرة أكثر تفاؤالً، إذا كان للموقع المعروض على 
وذلك لتقديم الخدمة ) مثل مواقع خدمات الطقس أو مواقع تحميل الملفات مثالً(اإلنترنت أهمية لتحديد مكان الزبون 
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أما . له دور كبير للحصول على رضا الزبون من تلك الخدمة) أي االستضافة(ض بالشكل األمثل، فإن مكان العر
إذا قصدنا في المكان هو مكان التصفح، والذي هو غير قابل للتحديد بدقة في العالم االفتراضي في اإلنترنت، فهو 

أو في أماكن  أي وبمعنى أكثر دقة، إذا كان الزبون في عمله أو في بيته. سينعكس على مكان وجود الزبون
. الترفيه، فيجب التفريق بين مفهومي المستخدم المتنقل والمستخدم الثابت لخدمات اإلنترنت وتصفح مواقع الويب

فمكان التصفح المتنقل يفرض على صاحب الموقع نشر موقعه على مخدمات أو مزودات خدمة ذات بعد تنقلي 
أما مكان التصفح الثابت فيمكّن صاحب ) اعها المتعددةمثل خدمات الهاتف المحمول والشبكات الالسلكية بأنو(

من جهة أخرى، وإذا أخذ مفهوم المكان من وجهة نظر مكان . الموقع من اختيار مخدمات أبسط لعرض موقعه
فعملية تعريف المكان ستكون أعقد وتحتمل قواعد أكثر، فتصفح ) أي على الجهاز الذي يستخدمه الزبون(العرض 

زة كومبيوتر شخصية ذات مواصفات عادية أو ضعيفة تجعل من عملية التصفح كارثة، وذلك المواقع على أجه
يختلف جذرياً بالنسبة للتصفح من خالل أجهزة كومبيوتر حديثة أو متطورة، ومن بعد آخر فإن عملية التصفح من 

لية تجعل من عم) الشخصيةكالهاتف النقال أو المفكرات الرقمية (خالل األجهزة المحمولة ذات الشاشات الصغيرة 
إن عامل المكان مرتبط بعوامل أخرى . سيما بعد األخذ بعين االعتبار سرعة النقلتصميم الموقع مشكلة أكبر وال

متداخلة معه بشكل أو بآخر في الفضاء االفتراضي، فعند الكالم عن المكان ال بد من أخذ عامل سرعة نقل 
نها أم النازلة وذلك للحصول على الوظيفة المطلوبة من الموقع، مما يعني البيانات بعين االعتبار سواء الصاعدة م

اختيار المخدم األنسب في المكان األنسب من خالل التصميم األنسب للجهاز الذي من الممكن أن تستعمله الشريحة 
  .المستهدفة من الموقع

هم من غيره لدى تقديم خدمتهم على يعتبر الكثير من ناشري وأصحاب المواقع أن هذا العامل هو األ :الترويج
حيث يمكن تحديد الترويج المطلوب . اإلنترنت، في حين أن هذا العامل يتداخل فعلياً مع بقية العوامل وبشكل كبير

حسب الغاية المرجوة من الموقع بعد األخذ بعين االعتبار التعريف الواضح ) كاإلعالن وعوامل الجذب األخرى(
الترويج عبر التواصل : ففي السوق التقليدية تنقسم العملية لقسمين رئيسين. والمكان لكل من الزبون والسعر

أما في حالة ). B2C(والترويج عبر اإلعالن في حال األعمال إلى الزبون ) B2B(المباشر في حالة األعمال 
لبيع (التواصل المباشر السوق االفتراضي عبر اإلنترنت فيمكن اعتبار أن كال القسمين قابل للعمل وفق الترويج ب

إن اختيار طريقة . والترويج عبر اإلعالن عن الموقع في وسائل اإلعالم المختلفة) اإلعالنات ضمن الموقع مثالً
الترويج األفضل لمواقع الويب يجب أال تقتصر فقط على الوسائل القديمة بل من الممكن أن تستفيد من الفضاء 

ائل الحديثة كالرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال أو عبر البريد االفتراضي نفسه عبر مجموعة من الوس
اإللكتروني مثالً ثم استخدام مواقع الويب نفسها للترويج عن مواقع أخرى عبر الروابط التشعبية أو إنشاء عالقات 

  .تعاونية بين المواقع لتحقيق غايات تكاملية لجذب أكبر عدد من الزبائن لمواقعها
  :بونالتوجه نحو الز

هذا المفهوم الذي تبنته شركات كثيرة في العالم وذلك لتحقيق عائدية أكبر من الزبائن األكثر أهمية من الممكن 
تبنيه أيضاً في حالة مواقع الويب، ولكن للوصول إلى هذا النموذج كان من الضروري اتباع مفاهيم تسويقية قياسية 

ثم تحديد ...) كالعمر والجنس وأسلوب الحياة (ات قابلة للقياس والتي تبدأ من تقسيم السوق إلى شرائح وفق محدد
  .الشريحة المستهدفة من هذا الموقع، وبالتالي تقديم المزيج التسويقي وفق رغبات ومتطلبات تلك الشريحة الهدف
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قع قد يقول المرء أن عملية التقسيم ثم إيجاد الشريحة الهدف هي عملية صعبة جداً أو شبه مستحيلة في الوا
، وذلك لضعف اإلحصائيات أو انعدامها في معظم األحيان، ثم عدم موثوقية عمليات التسجيل في المواقع العربي

من ناحية المعلومات المقدمة من الزائر تؤدي في أغلب األحيان إلى عمليات تقسيم غير واضحة للزبائن وبالتالي 
عن عملية التقسيم لشرائح مستخدمي اإلنترنت في  وكمثال. الحصول على أرقام غير حقيقية عن الشريحة الهدف

ماليين  3مليون نسمة، منهم  20قد وصل إلى  2008سورية، نستطيع القول أن عدد سكان سورية في العام 
ألف مشترك إنترنت مسجل في مزودات خدمة اإلنترنت  800مستخدم لإلنترنت بشكل فعلي على اعتبار وجود 

 4ألف مضروباً بالعدد  800: ت يستعمله وسطياً أربعة أشخاص فالرقم يكونفي سورية، وأن كل حساب إنترن
وإذا أراد صاحب الموقع التوجه لشريحة محددة من المستخدمين، ولتكن على . ماليين مستخدم 3سيكون حوالي 

% 40 سنة، فبفرض أن هذه الشريحة تمثل حوالي 25 – 14سبيل المثال شريحة الشباب والتي تتراوح عمرياً بين 
سنة،  70-10من مجموع السكان في سورية، وعلى اعتبار أن مستخدمي اإلنترنت في سورية هم بين األعمار 

بعد ذلك من الممكن أيضاً . مليون 2فيمكن تقدير حجم الشريحة الهدف لموقع مخصص للشباب السوري بحوالي 
أو اإلناث، أو القاطنين في المدن أم  زيادة التخصيص في تلك الشريحة والتي قد يخاطب الموقع الذكور حصرياً

كل ذلك يساعد صاحب الموقع على تحديد المزيج التسويقي المناسب لتلك الشريحة بما . وهكذا.... في الريف
  .يحقق أهداف الموقع ورؤيته

ليست بذاك إن تلك المفاهيم، والتي تبدو للوهلة األولى غير قابلة للتعبير عنها بأرقام ودالالت صحيحة تماماً، هي 
ومن أهم األدوات . التعقيد في العالم االفتراضي بشرط أن تعّرف بشكل واضح ومفهوم لصاحب الموقع وزبائنه

التي يعلمها القليل ويجهلها الكثير من أصحاب مواقع الويب هي لوحة التحكم الخاصة بالموقع من جهة مزود 
عبارة عن برمجية خاصة تزود صاحب الموقع  الخدمة أو من جهة المخدم الذي يستضيف الموقع، والتي هي

باإلحصائيات والمؤشرات التي تلخص بعض ما تحدثنا عنه في األعلى من ناحية المزيج التسويقي أو من ناحية 
من تلك البرمجيات المستخدمة من قبل مزودات خدمة اإلنترنت أو مزودات االستضافة . التوجه نحو الزبون

ألصحاب الموقع تمكنهم من قراءة ما يحصل ) بسيطة أو متقدمة(اجهة إحصائيات والتي تزود و Pleskبرمجيات 
ولكن ....) كعدد الزيارات وحجم ملفات التحميل وتكرار الزيارات (على مواقعهم من تفاعل مع زوار الموقع 

تنبؤ ضمن الزمن الماضي وبأحسن األحوال ضمن الزمن الحقيقي، وال تقدم أغلب هذه الواجهات إمكانيات ال
ولكن بكل حال من األحوال على المسوقين قراءة . بمستقبل الموقع عند تثبيت المحددات وتغير أحدها أو العكس

تلك المؤشرات واألرقام بشكل تحليلي مقبول ثم دراستها بشكل منهجي للوصول إلى رد فعل الزبائن عن مواقعهم 
  .بشكل أقرب إلى الواقع أو الحقيقة
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لدخول إلى الموقع بشكل يومي وشهري وحتى سنوي ستشكل تسويقياً نموذج واضح لشكل إن تكرار عمليات ا

 ةيالحقيقبياني محدد، يبين تكرار العمليات أو عدم هذا التكرار بشكل متواتر أم ال، ومثال عن ذلك في السوق 
إن االستفادة من نماذج . الشكل البياني لعمليات التسويق والمبيعات لأللبسة والتي يحدد نموذجها بالشكل الموسمي

التكرار لعمليات استخدام مواقع الويب بشكل يومي أو شهري أو حتى سنوي تساعد المسوقين على استهداف 
الزوار بالشكل األمثل في ساعات معينة من النهار أو أيام محددة من األسبوع، وبالتالي تساهم في إعطاء الزبون 

  .لفائدة المرجوة لكال الطرفينما يريد من دخوله إلى الموقع، وتحصل ا

  
ومن األدوات التي تساهم في تحديد شكل ونوع الشريحة التي تدخل إلى الموقع هي عملية التسجيل في الموقع، 
والتي يقوم صاحب الموقع بالطلب من الزوار تعبئة نموذج معين أو استبيان يحدد فيه جملة من المعلومات التي 

. لخدمة األمثل لزبائنه وليس فقط لعرض اإلعالنات للزوار كما يعتقد البعضيريدها صاحب الموقع لتخصيص ا
.... نوع وسرعة االتصال باإلنترنت  –الهوايات  –الجنس  –الدولة التي يسكن فيها  –العمر : من تلك الحقول

يع صاحب ولكن هل يستط. ومن الممكن أن يكون بعض هذه الحقول إجبارياً فيما يكون البعض اآلخر اختيارياً
الموقع التأكد وبشكل دقيق من صحة هذه المعلومات المدخلة إلى الموقع؟ هنالك آراء مختلفة حول هذا األمر، ومن 
الممكن القول أن موضوع إدخال بيانات صحيحة إلى اإلنترنت أم ال هو أمر على األغلب يرتبط بالثقافة المجتمعية 
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إن تلك المعلومات لها دور كبير في تحديد . للموقع أو لصاحبهوالوعي لدى المستخدمين وبالثقة التي يكنوها 
المزيج التسويقي المقدم إلى زبائن الموقع أو حتى تعديل هذا المزيج ليالءم الشريحة التي تدخل وذلك ضمن مفاهيم 

  .التفاعل العكسي أو رجع الصدى من الزوار
  أدوات مساعدة لقياس مدى نجاح الموقع 

اعدة لقياس مدى نجاح الموقع للوصول إلى أهدافه ورؤيته هي تلك المواقع التي تقوم من بعض األدوات المس
بتصنيف وترتيب المواقع على اإلنترنت وحساب ترتيبها حسب محددات معينة كالدولة أو عدد الزوار أو مجموعة 

  .ما يريد أم ال متكاملة من المحددات، مما يعطي أصحاب الموقع وحتى الزبائن مؤشراً عن وصول الموقع إلى
ومن تلك األدوات التي تحدد نجاح الموقع أم ال للوصول إلى جمهور محدد بدولة معينة، وذلك عند الحديث عن 
مواقع تستهدف شرائح كبيرة 

 Alexa.comوواسعة، هو موقع 
والذي يقيس عبر مجموعة من 

عدد الزوار الذين يزورون (األساليب 
الموقع باستخدام شريط أدوات 

Alexa  باإلضافة إلى عدد الزيارات
) حول العالم من مصادر مختلفة

وبالتالي يحدد مجموعة من 
المؤشرات المفيدة ألصحاب الموقع 
وبشكل تراكمي لمدة ثالثة أشهر 

التصنيف العالمي : متتالية عن
للموقع، نسبة الوصول إلى الموقع، 
نسبة الصفحات الوحيدة التي يزورها 

اليومية  المستخدمون، عدد الصفحات
لكل زائر للموقع، نسبة مرات 
الوصول إلى الموقع من صفحة 
واحدة، الوقت اليومي الذي يقضيه 
المتصفح لدى زيارته للموقع، والنسبة 
المئوية للزيارات التي تأتي إلى 

  .الموقع من خالل محركات البحث
من أهم تلك المؤشرات التي يجب 
على المسوقين وأصحاب المواقع 
قراءتها بدقة ثم تحليلها للحصول على 
الميزة التنافسية المطلوبة وذلك 
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: لتسويق الموقع بالشكل المطلوب والوصول إلى الشريحة المستهدفة بالشكل األمثل هي مؤشر الدخول إلى الموقع
تيب الكلي للموقع عالمياً بعد األخذ بعين االعتبار كافة المعامالت األخرى حيث نالحظ أن هذا المؤشر يحدد التر

المتداخلة والتي تحدثنا عنها سابقاً، ثم هناك مؤشر هام جداً بالنسبة لتحقيق غايات الموقع والذي هو عدد الصفحات 
لموقع في تحقيق غاياته التي يزورها المستخدم يومياً حيث يعطي هذا المؤشر معلومات هامة حول نجاح أو فشل ا

وذلك من خالل زيادة أو نقصان عدد الصفحات التي يزورها المستخدمون للموقع يومياً، فإذا كان الموقع موجه 
لشريحة محددة من الجمهور وله تفرعات كثيرة فمن المفضل أن يكون هذا الرقم أكبر ما يمكن، مما يعني أن 

المختلفة، أما إذا كان الموقع يستهدف شرائح واسعة ومختلفة  الزبائن يزورون صفحات الموقع ضمن تشعباته
ولكنه غير متشعب داخلياً فإن لهذا المؤشر مدلوالت عند ارتفاعه أو انخفاضه بشكل يومي أو أسبوعي مما يعني 

طابع  أن الموقع استطاع جذب كافة الشرائح لزيارة ما يقدمه أم ال، وكمثال على ذلك إذا كان الموقع إخبارياً وله
سريع لتغطية األحداث فإن عدد الصفحات التي يزورها المستخدم سيكون على األغلب أقل من غيرها من تلك 
المواقع التي لديها أبواب متشعبة، ولكن في هذه الحالة فإن مؤشر الزمن أو الوقت الذي يمضيه الزائر ضمن 

إلخباري موجوداً في برنامج التصفح الخاص به الموقع له أهمية أكبر حيث يفترض أن يبقي الزائر على الموقع ا
إن لمؤشر آخر مثل مؤشر الوصول للموقع عبر محركات البحث . دائماً للحصول على األخبار بشكل سريع مثالً

معنى هام تسويقياً حيث يفترض أن تحصل المواقع الحديثة والتي يتم التسويق لها بشكل جيد على نسبة أعلى من 
  .   تواجد في السوق االفتراضي منذ زمن أكبرتلك المواقع التي ت

من ذلك نستطيع القول أن المؤشرات لها دور كبير في قياس مدى اقتراب أصحاب المواقع من غايتهم من إطالق 
تلك المواقع أم ال، ثم تعديل خططهم التسويقية وأخذ رجع الصدى مرة أخرى من الزبائن عبر مجموعة المؤشرات 

ن أن تغير نموذج عمل الموقع أو تخلق فرص جديدة للعمل، وال يجب أن ننسى هنا أهمية تلك والتي من الممك
البرمجيات المعقدة التحليلية أو حتى البسيطة التي من الممكن أن تساهم في قياس مدى رضا الزبائن عن المواقع 

زوار وذلك لعدة غايات التي ترسلها برمجيات المواقع التي يتصفحها ال Cookiesوالتي بعضها يتجلى بملفات 
  .أهمها الغايات التسويقية للموقعو
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  :المحتوى الرقمي العربيفي مجال عمال األ تطوير عائدية -5

إن عملية صناعة المحتوى الرقمي تخضع ألساسيات أية صناعة أخرى، ولكن بعد األخذ بعين االعتبار المحددات 
يات لمأن هنالك اندماج شبه كامل بين ع ذه الصناعة نجدالتطويرية والمتسارعة للتقانات المستخدمة في مثل ه

بمعنى أدق إن أدوات اإلنتاج مثالً لمثل هذه الصناعة هي نفسها . نات المستخدمة فيهاالصناعة للمحتوى مع التقا
نظم المعلومات التي ينشر عبرها المحتوى الرقمي والتي يمكن أن تستخدم بنفس الوقت ألداء عمليات لوجستية 

أي أن العمليات األساسية التي تقوم عليها هذه . خلة ضمن سلسلة العمليات التي يصنع وفقها هذا المحتوىمتدا
الصناعة يمكن أن تستخدم كعمليات دعم ثانوية مثل متابعة الموارد البشرية والبنية التحتية لالتصاالت وحتى 

مجيات النشر بتسلسل إجرائيات العمل ضمن عمليات التخزين األولية والنهائية، والتي يعبر عنها ضمن نفس بر
  .برنامج النشر مثالً

جبر المؤسسات العاملة في هذا يإن هذا االندماج بين صناعة المحتوى والتقانات المستخدمة في تلك الصناعة 
لتنافس المجال على القيام بعمليات تطوير جذرية شبه دائمة وذلك لمواكبة تطوير أنظمتها لتأكيد بقائها ضمن دائرة ا

عالي التنافسية والذي يتميز بالقدرة على التأقلم مع حاجات الزبائن بشكل أسرع  في سوق تزويد المحتوى الرقمي
إن عمليات التطوير تلك ال يمكن أن تكون فقط في البرمجيات ونظم المعلومات بل ال بد . من غيره من األسواق

عمليات تطوير في آليات العمل وحتى في نماذج العمل التي  لها للحفاظ على ميزتها التنافسية من أن تكون أيضاً
   .تقوم عليها تلك المؤسسات

من الممكن تحديد أحد أنواع صناعة المحتوى للحديث عن نماذج عمل محددة وقابلة للقياس والمعيرة، ولنأخذ هنا 
  .ط أخرى مثل الهواتف النقالةعملية صناعة المحتوى اإلعالمي والذي يقدم إلى الزوار عبر اإلنترنت أو عبر وسائ

إن عملية صناعة مثل هذا النوع من المحتوى تختلف كمنتج عن تقديم محتوى إعالمي بسيط ضمن مواقع 
اإلنترنت المخصصة للشركات التجارية كنوع من اإلعالن عن تلك المؤسسات أو إطالع المتصفحين عن نشاطاتها 

اإلعالمي المخصص للزوار من مؤسسات إعالمية متخصصة فهي  لعملية صناعة المحتوىوأعمالها، أما بالنسبة 
تقع ضمن نموذج عمل مختلف تماماً على الرغم من استخدام تقانات متشابهة ولكن االختالف يقع في تعريف 
المنتج والغاية االقتصادية من وراء تقديمه حيث يعتبر المحتوى الرقمي في هذه الحالة هو المنتج النهائي الذي 

كالجرائد والمجالت والمطبوعات بأنواعها (المؤسسة لزبائنها وهي بالتالي تستعيض عن نماذج النشر العادية تقدمه 
إن القيام بمثل هذا العمل له مجموعة . رؤية المؤسسة وتطلعاتها من تلك األعمالبنماذج نشر رقمية وفق ) المختلفة

د من وجود نموذج عمل تستطيع تلك المؤسسة ممارسة من الدوافع التجارية الربحية أم غير الربحية، ولكن ال ب
  . نشاطها وفقه

هي عبارة عن مؤسسات ذات حجم صغير أو  - في الواقع السوري–إن أغلب المؤسسات اإلعالمية من هذا النوع 
إن نجاح أو فشل . ، وهي تعمل وفق نموذج إداري بسيط بأغلب األحيان يقوم على مبادئ األعمال العائليةivمتوسط

ل هذه األعمال يكون مرتبط بصاحب العمل أو رائد العمل الذي يقود المؤسسة وليس بنموذج العمل الذي تقوم مث
في حاالت األعمال الصغيرة والتي لها مميزات وسيئات على  وفقه المؤسسة باألعمال، حيث أن هذه الحالة تتكرر

أداء األعمال ومستوى عالي من اإلبداعية في  المرونة فيحد سواء، فمن المميزات الهامة لمثل هذا األسلوب هي 
إدارة األعمال، ومن جهة السلبيات فيتجلى أكبرها بكون المؤسسة تدار من قبل شخصية واحدة بدون النظر إلى 
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فإنه من الصعب  مما يجعل العمل مرتبط بشخص اإلدارة وليس برؤية المؤسسة وبالتاليالعمل بشكل مؤسساتي 
األفضلية التنافسية المطلوبة القابلة للحياة ضمن بيئة نموذج عمل واضح ومعياري يحقق  تحويل آليات العمل إلى

  . أعمال تنافسية بغض النظر عن الشخص الذي يقوم باألعمال حالياً
، ولكن ما على مجموعة من أنواع األعمال وليس فقط تزويد المحتوى الرقمي العربييمكن تطبيق ما ذكر سابقاً 

ل في المحتوى الرقمي هي الحاجة للعمل وفق نموذج محدد معياري وقابل للتطور حسب وجهة يميز نماذج العم
المتسارع، يجب تحويل تلك النظر الخاصة بالميزة التنافسية للمؤسسة ولكن ضمن إطار التطور التقني واإلعالمي 
ن مزود المحتوى الرقمي من الميزة التنافسية إلى قيمة محددة يميزها الزبون والذي هو زائر الموقع، مما يمك

المحافظة على هذا الزبون وبناء عالقة رابحة معه من خالل زيادة تكرار الزيارة أو الحصول على المحتوى 
إن عملية تحويل نموذج العمل من ذهن رائد العمل أو صاحب المؤسسة إلى  .المطلوب وفق ما يريده الزبون

  . صعبة وتحتاج إلى تطوير إداري وإعالميهي عملية نموذج مدون ومعياري قابل للتطوير 
  :دور نماذج العمل في تطوير العائدية

خاصة بدأت من رواد أعمال وانتهت  Business Modelهنالك العديد من األمثلة على إنشاء وتطوير نماذج عمل 
 Dellصاحب ومؤسس شركة  William Dellلتصبح نماذج معيارية تتبناها مؤسسات وشركات، ويمكن أخذ 

للكومبيوتر كمثال عن رائد عمل أسس لنموذج عمل خاص بشركته حيث يقوم ببيع وتسويق منتجات شركته بشكل 
مباشر عن طريق االتصال العادي بالهاتف أو عن طريق االتصال الرقمي من خالل موقع اإلنترنت، مع وجود 

عمالء الشركة من قطاع األعمال، مع ) B2B(نموذجين للتعامل مع الزبائن، األول عن طريق التواصل المباشر 
لقد تم دراسة هذا النموذج ). B2C(الهاتف أو موقع اإلنترنت للمستهلكين والثاني التواصل االفتراضي عن طريق 

من قبل عدة معاهد ومدراس وجامعات متخصصة باألعمال ثم تم ربطه مع سلسلة التزويد للوصول إلى سلسلة 
بالترابط الفعال مع  Dellوراء القيمة التي يريدها الزبون والتي تجلت في حالة القيمة التي تحدد المحرك األساسي 

بتطوير نموذج العمل الخاص بها،  Dellلقد قامت . العمالء والزبائن بنوعيهم من قطاع األعمال والمستهلك العادي
يرات في آليات العمل وذلك  لزيادة العائدية من القيمة التي يراها الزبون، وذلك من خالل مجموعة من التطو

ضمن نفس النموذج وذلك كتقليص الكلف عبر تعهيد بعض من العمليات الثانوية أو حتى األساسية لطرف ثالث 
  . Dellمتخصص مما يعني زيادة القيمة التي يريدها الزبون عند شرائه أجهزة 

المتخصصة باألعمال  eBay.comوكمثال آخر على نماذج متطورة ومعيارية لألعمال نجد أيضاً مؤسسات مثل 
والمتخصصة باألعمال الرقمية وتزويد محتوى خدمي وإعالمي ضمن  amazon.comوشركة  C2Cالرقمية 

من خالل موقع  Web 2.0إن النموذج األحدث الذي تم ابتكاره وفق معايير . B2Cقطاع األعمال والمستهلكين 
facebook.com لرقمي المجتمعي أو االجتماعي عبر اإلنترنت حيث والذي يمثل نموذج أعمال لتزويد المحتوى ا

      .تحدد القيمة بمدى القدرة على التواصل مع أكبر عدد من المحيط االجتماعي للزبون وفق محددات واضحة
ولكن ماذا عن إمكانية وجود نموذج عمل خاص بتزويد المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت؟ هل يوجد نموذج 

 والحياة مع وجود بيئة تنافسية،فق ما تريده المؤسسة اإلعالمية من ميزة تنافسية قابلة للتطور واحد قابل للعمل و
  تقديم العائدية االقتصادية المرجوة؟و
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لتي تزود محتوى رقمي عربي، ولكن هل آن لها إلى اآلن يوجد عدة قصص نجاح لمجموعة من المواقع العربية ا
؟ من الممكن االعتماد على مجموعة من نماذج العمل المعيارية ة للقياستتحول إلى نماذج عمل معيارية قابل أن

  . في قطاع أعمال اإلنترنت والمحتوى الرقمي أو حتى في قطاع األعمال الخدمية المشابهة العالمية
يعتمد نموذج العمل للمؤسسات التي تعلم في قطاع تزويد المحتوى الرقمي أو حتى المؤسسات التي تستخدم 

الرقمي كجزء من عملياتها لتقديم منتج أو خدمة إلى الزبون على مجموعة من النشاطات أو العمليات  المحتوى
ومن المالحظ أن هذا الترابط أو  .الداخلية منها ما هو مرتبط باإلنترنت ومنها ما هو ليس مرتبط بها بشكل مباشر

كما " Value Chain"ات معاً في سلسلة القيمة عدمه يزيد من القيمة التي يحصل عليها الزبون بعد دمج تلك العملي
  : 1في الشكل المرفق 

  
  يوضح نموذج العمل للمؤسسات التي تزود محتوى رقمي مع تداخل العمليات 1الشكل 

  
نالحظ أن أداء المؤسسة بشكل عامل يتأثر بنموذج العمل بالشكل األكبر والمترافق مع البيئة التي تعلم وفقها 

 .سبة لدور اإلنترنت فهو عامل أساسي لتحديد نموذج العمل وارتباطه غير المباشر ببيئة العملالمؤسسة، أما بالن
كيفية الوصول إلى الربح، قيمة الزبون، االتجاه الذي تريده المؤسسة، السعر، مصدر : يحدد نموذج العمل

درات المؤسسة، المحافظة على العائدات، العمليات المترابطة التي تقوم بها المؤسسة، كيفية تنفيذ العلميات، ق
   .vمقدرات المؤسسة، وشكل التكلفة لتقديم المنتج أو الخدمة
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ة وإدارة عملياتها من مكان واحد أو عدمن الممكن للمؤسسات في هذا القطاع التواجد فعلياً على أرض الواقع 
 " Brick and mortar business " والمسماةبالعمل  ةالخاص أماكن موجودة فيزيائياً، إن هذه االستراتيجية القديمة

زيائي على األرض لمكونات األعمال، بدأت بالتغير لصالح الوجود الفيزيائي األقل للعمليات واجد الفيتال ينمما يع
والمسمى اقتصادياً  النموذج اآلخر والتحول إلى استراتيجية العمل اإللكتروني عبر اإلنترنت من خالل

"Dot.com ."سسات اإلعالمية والتي تقدم محتوى إلكتروني عبر اإلنترنت االنتقال من النموذج لقد استطاعت المؤ
وكما . األول إلى النموذج الثاني وفق خطوات استراتيجية وذلك لتقليل الكلفة وتقديم الخدمات بشكل أسرع للزبون

الفتراضي لخلق القيمة بشكله األكبر على النموذج الثاني، أي التواجد ا Dellيقوم نموذج العمل الخاص بشركة 
المطلوبة للزبون، مما يعني كلفة أرخص ومنتج حسب رغبة الزبون ضمن القيمة المطلوبة والتي تحدد بالسرعة 

خدمة عند الحاجة، فإن شركات أخرى تعمل في مجال مشابه مازالت تقدم خدماتها وفق النموذج القديم على وال
  . نترنتالرغم من تواجد مواقع إلكترونية لها على اإل

  :سلسلة القيمة ونموذج العمل
إن تكامل واندماج العمليات بشكل مربح يمكن المؤسسات عبر سلسلة القيمة من االستمرار في المحافظة على 

ولدى الحديث على المؤسسات اإلعالمية التي تقدم محتوى رقمي . الميزة التنافسية لها وتطويرها كما يريده الزبون
ل سريع نحو النموذج الثاني من العمليات، أي استخدام تقانات اإلنترنت نفسها لتزويد القيمة فالبد من التحول وبشك

ويمكن  .سواء ضمن العمليات الداخلية أم التي يراها الزبون كالخدمة أو المنتج النهائي المنشور على اإلنترنت
ألداء العمليات  ج عمل محددنموذللمؤسسة لدى اعتماد  -2-في الشكل المرفق  viمالحظة دور سلسلة القيمة

  .الداخلية والخارجية ضمن محددات العمليات األولية والعمليات الثانوية الداعمة لها
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  يمثل سلسلة القيمة للمؤسسات التي تعمل في مجال المحتوى الرقمي -2-الشكل 

  
ية للمؤسسة أو الصناعة الخاصة العمليات الثانوية أو ما تسمى عمليات الدعم، والتي تبدأ من البنية التحتنالحظ أن 

بالمحتوى الرقمي يجب أن تكون قابلة لالندماج بشكل كامل مع تقانات اإلنترنت، ثم عمليات إدارة الموارد البشرية 
والتي أيضاً يجب أن تكون قابلة لإلدارة وفق نظام معلوماتي متداخل مع برمجيات اإلنترنت وذلك للحصول على 

كعدد المواد التي أنتجوها رقمياً، دوام الموظفين، الرواتب (سية الخاصة باألفراد دعم أفضل للعمليات األسا
، عمليات تطوير التقانات التي يقوم تصنيع المنتج أو تقديم الخدمة من خاللها والتي هي المحتوى الرقمي )وغيرها

المزودين  لزبائن من جهة ومعفي حالتنا فمن األفضل أن يتم اعتماد أنظمة معلومات وتقانات قابلة للتفاعل مع ا
وذلك لتسريع ) من إدارة وأفراد(للمعلومات من جهة أخرى، مع إمكانية تقديم معرفة لكافة األطراف في المؤسسة 

إن إدارة عمليات . عملية اإلنتاج أو تقديم الخدمات من خالل تسريع عملية اتخاذ القرار بنشر المحتوى الرقمي مثالً
هي عملية هامة جداً ولها دور محوري في القرارات االستراتيجية للمؤسسة وذلك فيما يتعلق  التقانة في هذه الحالة

بأداء كافة العمليات األخرى مثل النشر بالزمن الحقيق وتبادل المعطيات والمعلومات مع الزبائن قبل وخالل وبعد 
كعدد الزيارات للموقع (حتوى عمليات النشر، ثم الحصول على المعلومات المرتدة من جراء عمليات نشر الم
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إن آخر عملية ثانوية أو داعمة هنا تعتمد على عمليات التزويد للمعلومات أو المواد الخام ). والتسجيل في الموقع
في عمليات تقديم المحتوى مثل تزويد المعلومات لنظام النشر مثالً بشكل آني أو مجزء حسب نموذج العمل الذي 

  . تختاره المؤسسة
التي تقوم بها المؤسسات لتقديم المنتج أو الخدمة والتي تتجلى بمحتوى  )األساسية(لعمليات األولية نسبة لأما بال
عمليات المخزون  سلسلة التزويد وفق برمجيات تعتمد على اإلنترنت كبنية أساسية من تبدأ بإدارة ، فهيرقمي

 ، إلى عمليات التحرير)من أصحاب المصلحة من المجتمع أو( األولية المجمعةاألولي والتي تعتبر المعلومات 
إلى الزبون، ثم إدارة ) كمعلومات أو معرفة(بوضع القيمة المضافة والتي تحدد  )تسلسل النشر، والتدقيق مثالً(

تبدأ بعد ذلك العمليات الخاصة بالتسويق . عمليات الخرج أو المواد الجاهزة للنشر والتي تم نشرها على اإلنترنت
وكيفية عرضه للزبون، مع عمليات بيع تي تتمثل في حالتنا بعمليات تصميم الشكل الغرافيكي للموقع والبيع، وال

تحصيل قيمة المحتوى من الزبون، وتنهي العمليات األساسية بخدمات ما بعد البيع والتي هي تعتبر اإلعالنات أو 
التعليقات أو إضافة معلومات إلى المحتوى هنا خدمات التفاعل المباشر مع الزائر للموقع والتواصل معه مثل نشر 

للوصول غلى نسبة يستطيع الزبون الشعور بها، وذلك الرقمي ثم تجميع تلك المعلومات للحصول على قيمة أكبر 
رضا أكير من عملية زيارة الموقع ثم تكرار عملية الزيارة وحصول الفائدة االقتصادية المرجوة لكال الطرفين 

  .والزائر مؤسسة تزويد المحتوى
في مؤسسات تزويد  )الثانوية(والعمليات الداعمة ) األولية(نالحظ أن التكامل بين كل من العمليات األساسية 

المحتوى وذلك من خالل استخدام نظم معلومات تستطيع أن تكامل بين تلك العمليات بشكل مجزي داخلياً وخارجياً 
إلى زيادة القيمة التي يالحظها الزبون، مما يعني بالنهاية زيادة في باالعتماد على تقنيات اإلنترنت سيؤدي بالنهاية 

 .المردود االقتصادي من العملية، أي زيادة العائدية على المؤسسة والمجتمع
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 :العربي على زيادة القيمة المضافة ضمن بيئة األعمال في العالم العربيالرقمي تأثير المحتوى  -6

لصناعة المحتوى الرقمي العربي بكافة أشكاله، فمن المفيد التركيز في المراحل التطبيقية  بالنظر إلى الناحية
  .األولى من هذه الصناعة أن يكون هنالك تعريف لمحددات قياسية ومعيارية لكل جزء مرتبط في هذه الصناعة

، واآلخر )يةكالبنية التحت(األول تمكيني : ومن الممكن أن نحدد مكونات هذه الصناعة على أنها تقسم لقسمين
  ). عمليات اإلنتاج(تشغيلي 

إن بناء وتطوير الجزء التمكيني والبنى التحتية لهذه الصناعة بشكل معياري هو الضمان الرئيسي الستمرار 
العملية االقتصادية المربحة، وضمن محددات الواقع العربي من الممكن القيام باألمور التالية لتمكين صناعة 

  :المحتوى العربي
 .في بيئة العملالبنية التحتية المعلوماتية ووسائط النقل واالتصال استقرار ضمان  -

 .ضمن استراتيجيات العمل استمرار تطوير البنى التحتية -

تأهيل الكوادر البشرية الخاصة بهذه الصناعة بدء من الفنيين والمبرمجين انتهاء باإلعالميين  -
 .لتقنيةواستمرار تدريبهم على آخر المستجدات والتطورات ا

ضمن ) رقمنة المحتوى(تحويل الجزء األكبر من اإلعالم العادي إلى نموذج رقمي عربي  -
 .استراتيجيات تهيئ البنى التحتية الستقبال المحتوى الرقمي العربي

لي لصناعة المحتوى الرقمي العربي، فمن الضروري البدء باستخدام نماذج عمل أما فيما يتعلق بالجزء التشغي
، مع تحقيق قيمة مضافة أكبر من استخدام تلك ما تم ذكره سابقاًبيئة عمل تنافسية وفق ضمن لة للحياة محددة وقاب

النماذج القياسية في الواقع العربي، حيث يبقى الطلب على هذا المحتوى أكبر من العرض مع نمو استخدام 
إن عملية تقديم ). ووسائط التخزين – نظم المعلومات –وسائط االتصال الرقمية  –اإلنترنت (التطبيقات الرقمية 

المحتوى الرقمي العربي عليها أن تخضع لمحددات التسويق والتي تبدأ من خلق الحاجة إلى مثل هذا المحتوى ثم 
مربحة لكل من الزبون ومقدم الخدمة، وبالنهاية زيادة العائدية من هذه العالقة عبر زيادة تزويد المحتوى بطريقة 

توى الرقمي العربي وتوليد الجزء المعرفي منه إلى الزوار عند الحاجة، مع استمرار تطوير هذا استخدام هذا المح
الجزء مما يغني المحتوى الرقمي العربي من جهة، ويولد معرفة تساهم في ازدياد الحاجة إلى المحتوى الرقمي 

هذا المحتوى على  المدى  مع اقتصاد معرفي يولد قيمة مضافة منالعربي مما سيولد مجتمع معرفي مترابط 
  .الطويل

إن بناء الجزء التمكيني والتشغيلي لمثل هذه الصناعة وفق معايير قياسية ال بد منه وذلك لزيادة القيمة من تزويد 
تتكامل   "Platform"فمن األجدى اقتصادياً إيجاد إطار مفيد على المدى المتوسط والطويل، محتوى رقمي عربي 
لهذه الصناعة العربية وفق معايير قياسية تترابط مع البنية التمكينية من لحظة الحصول على  وفقه عمليات اإلنتاج

لهذا المحتوى  )وثانوية علميات أولية(دخولها ضمن علميات التصنيع الداخلية  للمحتوى الرقمي إلىالمواد الخام 
   .الرقمي

  :العربي إلدارة عمليات نشر المحتوى الرقمي" Platform"اإلطار القياسي 
الجزء المجتمعي من إن زيادة القيمة المضافة من هذه الصناعة بشكلها االقتصادي تعتمد بشكل أساسي على  

القدرة على الوصول إلى المجتمع ، أي تقديم محتوى رقمي عربي معرفي يزيد من عملية صناعة هذا المحتوى
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فلكي نزيد القيمة . يادة التنمية والرفاه للمجتمع ككلالمعرفي وبشكل يتكامل مع االقتصاد المعرفي المرجو عربياً لز
هذا المحتوى وذلك بتقديم كل ما يريده المستفيد من من المحتوى الرقمي العربي ال بد لنا من التوجه نحو الزبون 

 كافة العمل نظاموجود تشاركية كبيرة ضمن أجزاء  إن هذا يتطلب. الزبون وحسب ما يريد وبالوقت الذي يريد
محفزة لصناعة  متكاملة بيئة تشاركيةل من خالل إيجاد إطارية التمكينية إلى إدارة العمليات، وهذا يتم لبنمن ا

، بحيث يكون هذا اإلطار الشكل المرجعي لنموذج العمل الذي ستقوم عليه المحتوى الرقمي العربي وحاضنة له
  .المؤسسات التي تزود هذا المحتوى
لمعايير القياسية لكافة العمليات المتداخلة في صناعة المحتوى الرقمي العربي، يحتوي هذا اإلطار مجموعة من ا

  :حيث يعرف ويحدد
من شبكات اتصال، وطرق الربط والتواصل بين مختلف (شكل ونموذج البنية التحتية المفضل عربياً  -

 .لتحقيق تشاركية قصوى من عملية تزويد المحتوى الرقمي العربي) أصحاب المصلحة

من عملية  مضافةر قيمة انات الممكن استخدامها لتحقيق أكبوأشكال البرمجيات وقواعد البيأنماط  -
التشاركية في إيجاد ونقل وتبادل ونشر وإغناء المحتوى الرقمي العربي وتطوير أساليب أكثر 

 .مع الزبونتفاعلية 

هذه الصناعة  التوصيف الكامل آلليات عمل الكوادر والموارد البشرية التي تقوم بالعمل ضمن -
بما ) كبرامج التأهيل والتدريب لألفراد، إدارة المؤسسات اإلعالمية(بمرحلتيها التمكينية والتشغيلية 

 . يمكن صناعة المحتوى الرقمي العربي من االستخدام األمثل للموارد البشرية المتعلقة بها

بغض النظر بح اقتصادياً نماذج العمل الممكن استخدمها لتزويد المحتوى الرقمي العربي بشكل مر -
حسب ) سواء للمؤسسات اإلعالمية المتخصصة أم للمؤسسات البسيطة(المؤسسة ونوع عن حجم 

، حيث يمكن اعتماد نماذج عمل تستند على بالنسبة للمحتوى الرقمي دورها وآليات عملها
تصنيع  ، أو”Pull“تزويد الخدمة أو المحتوى عند الحاجة  ”JIT“: استراتيجيات عالمية مثل

ومن الممكن اتباع سياسات في توليد قيمة مضافة أعلى ضمن . ”Push“المحتوى بشكل كمي 
 ”Lean“سياسات حذف الهدر : مثلنماذج العمل التي سيتم اعتبارها معيارية وفق اإلطار المقترح 

 إن االعتماد على معايير عمل قياسية. ”Six Sigma“أو التطوير المستمر للخدمات وفق سياسات 
وفق مرجعيات عالمية يستطيع أن يقود نماذج العمل المقترحة وفق اإلطار المرجعي لصناعة 
المحتوى الرقمي العربي إلى تطوير آليات وسياسات جديدة تأخذ بعين االعتبار الخصوصية العربية 

 .الرقمية معاًللمحتوى والصناعة 

فق اإلطار التشاركي بين كافة و وتقديمه للزبائن طرق عرض معيارية للمحتوى الرقمي العربي -
 .بما يحقق قيمة مضافة أكبر من عملية التشارك، وتقديم المعرفة المطلوبة المصلحة أصحاب

ن اإلطار المرجعي ووفق بيئة مؤشرات ومحددات قياس األداء المعيارية لكل العمليات المذكورة ضم -
موضوعي ومعياري وتطوير العمليات ، وذلك لتقييم أداء كل من تلك العمليات بشكل العربية األعمال

 .للوصول للصيغ األمثل حسب متغيرات الواقع العربي والتقني
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الجهة المرجعية التي تشرف على هذا اإلطار بالشكل التشريعي والتشغيلي بما يحقق رؤية صناعة  -
 .محتوى رقمي عربي محلي معياري ومجدي اقتصادياً

   

  :الخاتمةالتوصيات و –وصناعة المحتوى الرقمي العربي التسويق  -7

إلى المحتوى الرقمي أصبح جزء من الواقع الثقافي في العالم أجمع، وال إن التحول من استخدام المحتوى التقليدي 
والفرنسية  اإلنكليزيةك( غير العربية وحيث تسيطر اللغة. يعتبر الواقع العربي مختلفاً كثيراً عن هذه المتغيرات

المواضيع التي يجسدها ط عن الموجود عالمياً، فإن هذا المحتوى ال يعبر فق الرقمي على أغلب المحتوى )وغيرها
ني على اإلنترنت إنما يع العربيالرقمي مما يعني أن نقص المحتوى  .وعلومهولكنه أيضاً انعكاس لثقافة المجتمع 

المتوافر عتماد األجيال الحديثة والناشئة على المحتوى الرقمي ، نظراً الالطويلالمدى ثقافة العربية على اندثار ال
  .سواء كان عربياً أم ال

مي عربي على اختالف أشكاله وأنماط الحصول عليه يستدعي من كافة ى رقإن الحاجة لخلق وتوليد محتو
أصحاب المصلحة القيام بواجبهم في تحفيز آليات لتوليد هذا المحتوى، وهذا ممكن عبر استحداث صناعة متكاملة 

قمية وخلق الحاجة عربياً الستهالك محتوى لهذا المحتوى الرقمي العربي، حيث علينا القيام بتهيئة البنى التحتية الر
مفيد ثقافياً وعلمياً، ثم تقديم هذا المحتوى بشكل مجدي اقتصادياً من خالل مؤسسات لصناعة المحتوى الرقمي 
العربي تعمل وفق قواعد وأسس معيارية لتوليد معرفة من هذا المحتوى لكافة الزبائن، مما يساهم في تطوير 

محددة لدور يمكن تحقيق ذلك من خالل وجود رؤية  .ي يقوم على دعائم االقتصاد المعرفيالمجتمع المعرفي والذ
لألعمال تقوم على تحويل هذه  استراتيجية ، ثم تطويرهذا المحتوى الرقمي العربي في المجتمع العربي أجمع

 المعالمواضحة مرحلية وبوضع خطوات تنفيذية ضمن خطط . في بيئة األعمال العربيةواقع ملموس الرؤية إلى 
حسن سير التنفيذ والوصول إلى  باإلشراف على تحوي كافة أصحاب المصلحة وبحيث تقوم لجنة وطنية مستقلة

  .نماذج معيارية لنشر وتزويد محتوى رقمي عربي رائد على المستوى العالمي
 وات يجب أن تبدأ من وجهة نظرإن تلك الخط

تقوم على خلق الحاجة وتحفيز المبادرات تسويقية 
ثم تطوير قصص نجاح تقديم محتوى رقمي 

رائح وليس فقط عربي شعبي يخاطب كافة الش
الشريحة المثقفة، ألن المستقبل سيفرز نماذج 

ة بين كافة الشرائح وعلى كافة تبادل رقمي
اجتماعياً وذلك والمستويات والمناحي اقتصادياً 

ن أإن تلك العملية يمكن . عند التحول الرقمي
دائرة النجاح، والتي يجب أن تصنع  تمثلها

محتوى عربي بأيد عربية ووسائط إنتاج معيارية 
لكي تستطيع أن تنهض بالمحتوى الرقمي العربي 

  .ياً واقتصادياًالمفيد ثقافياً واجتماع

رقمي محتوى
  عربي محلي

متميزة وخدمات

زيادة عدد 
محتوىالي مزود
عربي الرقمي ال

زيادة المحتوى 
الرقمي العربي 
 بشكل مربح

زبائن أكبر عدد
للمحتوى الرقمي
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