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 الدظىيم الدولي ... مفاهيم أطاطيت 

 مفهىم  الدظىيم الدولي -1

م الدولي بأهه: "اطتراجُجُت الخمىكّ التي جخسرها اإلاىٌمت خُاٌ اإلاىافظحن وفي أهثر مً  (Kotlerٌِسف ) الدظٍى

لُت"  .1طىق زازجي، وبما ًدلم جأزحرا فاُال ُلى ئحمالي اإلاىافظت الدظٍى

م  ىُت وحِسفه حمُِت الدظٍى وُى وحظِحر وجسوٍج وجىشَّ الظلّ والخدماث لخلم بأهه: "ُملُت دولُت لخسألامٍس

 .2الخبادٌ الري ًدلم أهداف اإلاىٌماث وألافساد"

ت التي حظاُد ُلى جدفم طلّ الؼسهت وزدماتها ئلى Cateoraفُما ًسي ) م بأهه: "أداء ألاوؼوت الخجاٍز ( الدظٍى

 .3اإلاظتهلىحن أو اإلاظخسدمحن في أهثر مً دولت"

لي ُابس للخدود  Stantonأما  ج حظٍى م الدولي بأهه: "ُبازة ًُ وؼان وىوي ًىولم مً اطتراجُجُت وىهُت إلاٍص الدظٍى

خفاُل مّ كدزاث اطتهالهُت زازج هواق وخدود اإلاؼسوَ الىهني، بهدف ئػباَ الخاحاث أو  ؤلاكلُمُت، ًدىاغم ٍو

 4"ث والسغباثالسغباث مً زالٌ هسح طلّ أو زدماث جدىاطب مّ هره الخاحا

لُت اإلاىحهت إلػباَ خاحاث اإلاظتهلً زازج الخدود الجغسافُت  ت مً اإلاجهىداث الدظٍى ِسف أًلا بأهه: "مجمُى َو

لُت غحر التي حِمل فيها الؼسهت اإلاىخجت ألغساق جدلُم ألاهداف  للمسهص السةِع للؼسهت ألام في بِئت حظٍى

لُت اإلاسووت مً أزباح ومبُِاث وهمى  لُت الدظٍى واطخلساز وخل مؼىالث وغحرها وحظخسدم ؤلادازاث الدظٍى

لي دولي". ج حظٍى  الدولُت في ذلً مٍص

لُه فالخفىحر ألاطاس ي للمإطظت ًسهص  م جبلى هفظها طىاء حِلم ألامس بالظىق اإلادلي أو الدولي، ُو ئن كىاُد الدظٍى

م "ُلى اإلاإطظت أن جفىس بأنها ال جيخج مىخجاث  ُلى فىسة أطاطُت وهي: وزدماث ولىً حؼتري شباةً"، وجبلى كىاُد الدظٍى

لي، ... ئلخ. ج الدظٍى حِخمد ُلى هفع اإلابادب ُىد ئُدادها مّ بِم  مً دزاطت الظىق، جلظُم الظىق، طُاطاث اإلاٍص

م الدولي جخِلم ب:  الخـىؿُاث للدظٍى

ل اإلاإطظت: ألهه ولما شادث زبرة اإلاإطظت في الخِامل مّ ألاطىاق الد - ولُت، ولما شادث كدزتها ُلى الخغلب دزحت جدٍو

 ُلى الِلباث.

ل .ا -  لخلىُت اإلاظخِملت في الخدٍو

لت التي حظحر بها اإلاإطظاث. -  الوٍس

 ازخالفاث البِئت الدولُت ًُ البِئت اإلادلُت. -

 وظائف الدظىيم الدولي -2

 دزاطت ألاطىاق الخالُت واإلاسجلبت مً زالٌ اهدؼاف الفسؾ في البِئاث ألاحىبُت. -

س اإلاىخجاث اإلاسغىبت مً كبل اإلاظتهلىحن. جسوُى -  وجوٍى

 الخىشَّ مً زالٌ كىىاث الخىشَّ اإلاالةمت. -

                                                 
1
 - Kotler Philip: Marketing Management, 9th ed, prentice hall international, New Jersey. 1997, p 403. 

2
 .359، ص 2006يفبٍْى يؼبصرح، دار انحبيذ، َػًبٌ،  –َظبو يٕسى سٌٕذاٌ ٔشفٍك إثراٍْى حذاد: انزسٌٕك  - 

3
 - Cateora P: international marketing, 7th ed, Homewood, IRWIN, 1990, p15. 

4
 .374، ص1999ػجبش يحًٕد انؼالق ٔ لحطبٌ ثذر انؼجذنً: إدارح انزسٌٕك، دار زْراٌ، ػًبٌ،  - 
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 التروٍج للمىخجاث ومىافِها وأماهً جىاحدها واإلاصاًا الخىافظُت لها. -

 جددًد ألاطِاز اإلاىاطبت. -

 جددًد طُاطت الاكخدام لؤلطىاق ألاحىبُت. -

ت )زكم  - ماٌ، زكم جددًد ألاهداف الخجاٍز  اإلابُِاث، ... ئلخ(.ألُا

ت. -  اللُاض واإلاخابِت لليؼاهاث الخجاٍز

الدٌو الىامُت مً ذوي الخبرة ألاكل ُلى الىفاذ بظلِهم ئلى ألاطىاق الخازحُت مً زالٌ  ٌظاُد اإلاإطظاث في -

 أدواجه الخِاكدًت اإلاخِددة.  

 أهميت الدظىيم الدولي -3

م الدولي. اهدؼاف وجددًد خاحاث اإلاظتهلً اليىوي وذلً مً زالٌ -  بدىر الدظٍى

لي  - ج الدظٍى ئػباَ خاحاث اإلاظتهلً اليىوي وهى ما ًخولب أكلمت أو مىاءمت اإلاىخجاث والخدماث وباقي ُىاؿس اإلاٍص

ت في الـحن، ... ئلخ(. ت اإلاـىُى الم الجصاةٍس  إلػباَ خاحاث مسخلف اإلاظتهلىحن بالدٌو واإلاىاهم اإلاسخلفت )ألُا

م الدولي مً  - زالٌ اإلاىخجاث الجدًدة أو اإلاوىزة في زلم خالت مً الخوىز والسقي الاحخماعي، زاؿت مظاهمت الدظٍى

 الدٌو ألاكل جلدما للخفاُل مّ ما هى حدًد في دٌو وأطىاق الِالم اإلاسخلفت.

 مىاحهت اإلاىافظت والخفىق ُلى اإلاىافظحن مً دازل الدولت أو الدٌو اإلالُفت ومً زازحها أًلا، وهى مً زالٌ ما -

ِت للخوىز والابخياز وجلدًم كُمت ًخم م ً زالٌ جلُُم وزؿد ومخابِت ماذا ًفِل اإلاىافظىن والاطخجابت الظَس

 ملافت للمظتهلً وجدلُم اإلاصاًا الخىافظُت.

مما جمىحن اإلاإطظاث مً الاطخفادة مً اكخـادًاث الدجم مً حساء احظاَ ألاطىاق الخازحُت التي جخِامل مِها،  -

جيالُف الىخدة الىاخدة، وبالخالي جسفُم أطِاز مىخجاث اإلاإطظت وجدلُم محزة ًىِىع ٌظاهم في جسفُم 

 جىافظُت.

الىثحر مً دٌو الِالم خللذ مياهت اكخـادًت مسمىكت وطمِت هُبت مً زالٌ هجاح مإطظاتها في ألاطىاق  -

ىُت، الُابان، أإلااهُا، وىزٍا الجىىبُت.  الدولُت، ُلى غساز الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

اد - ماٌ وبىاء الظمِت الجُدة.ٍش  ة زكم ألُا

لُت في مسخلف البِئاث الدولُت. - لي وجددًد مظإولُاث ول وخدة حظٍى ج الدظٍى  جيظُم ُىاؿس اإلاٍص

 فهم وئدزان اللُىد البُئُت ُلى اإلاظخىي اليىوي، وكسوزة جدلُم اإلاىاءمت مّ الازخالفاث البُئُت.  -

 ىق ألاحىبُت.الظماح للمإطظت باإلادافٌت ُلى مياهتها في الظ -

 ٌظمذ بالخوىز والىمى في مسخلف ألاطىاق ألاحىبُت التي جيؼى فيها اإلاإطظت. -

لُت حدًدة جإدي ئلى زفّ اإلاظخىي الخىافس ي. - س مىخجاث وأطالُب حظٍى  جسوُى وجوٍى
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 الدظىيم الدولي دوافع -4

ألاطِاز هما أنها جإزس في الخبادٌ ًلٌى البِم أن الظبب ألاطاس ي للُام الخبادٌ الدولي هى ازخالف ألاطِاز، ئال أن 

ادة الولب ُلى طلِت ما في الِالم ًإدي ئلى ازجفاَ أطِازها، لرلً فالظبب السةِس ي هى ازخالف  الدولي فهي جخأزس به، فٍص

 الخيالُف اليظبُت لئلهخاج مً دولت ئلى أزسي.

لُت لها ز ازج خدودها  الجغسافُت هىحصها فُما هىان الِدًد مً ألاطباب التي جدفّ باإلاإطظت ئلى ئًجاد فسؾ حظٍى

 ًلي:

 ،ىهاث، الظُازاث ىُت  الخدماث حؼبّ ألاطىاق اإلادلُت وكُلها، مثل: أطىاق الخلفٍص ... ئلخ في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

د ًُ مِدٌ همى الظيان.  بظبب أن مِدٌ همى ؤلاهخاج ًٍص

 في بِم ألاخُان جىاحه اإلاإطظاث مىافظت ػدًدة مما ًجِلها جبدث ًُ تطىق اإلادلُاإلاىافظت في ألا  اػخداد ،

ىُت في الِدًد مً الـىاُاث مىافظت  ل وؼاهها هسوبا مً اإلاىافظت، فمثال جىاحه بِم الؼسواث ألامٍس فسؾ لخدٍو

س  ىُت جىاحه مىافظت  XEROXخادة مً كبل الؼسواث الُاباهُت، فمثال ؿىاُت آالث الخـٍى الُاباهُت  KONIKAألامٍس

 خُث اطخواُذ جلدًم مىخجاث اكل طِسا وأهثر حىدة.

 س ا ، والخىحه هدى اتها كخـادًهىز أطىاق حدًدة في الدٌو التي غحرث هٌمها الاكخـادًت وجىحهذ هدى جدٍس

د مً الخسهُت  الخىؿـت، ئكافت ئلى الدظهُالث التي جمىدها الخىخالث الاكخـادًت مما ًدفّ اإلاإطظاث ئلى مٍص

د مً اإلابُِاث وجىمُت خـتها الظىكُت.  والخىلل دازل الخىخل، مداولت برلً جدلُم اإلاٍص

 م بسامج اإلاظاُداث ألاحىبُت ، خُث جفسق الدٌو اإلااهدت ُلى الدٌو اإلاخللُت للمظاُداث  ًهىز فسؾ ًُ هٍس

لُت للمإطظاث.  ػساء الظلّ والخدماث مً أطىاق الدٌو اإلااهدت، وبرلً ٌؼيل فسؿت حظٍى

 خُث أن جباهإ الىمى  لُم الاطخلساز في حجم اإلابُِاث وؤلاهخاج والخغلب ُلى اكوساباث الدوزة الاكخـادًت،جد

له ولى حصةُا بالولباث آلاجُت مً ألاطىاق ألاحىبُت، ألهه لِع ول الاكخـادًاث  الاكخـادي في بلد ما ًمىً حٍِى

هىماغ، الىظاد،... ئلخ(، فلال ًُ ئمياهُت بِم مخىاحدة في هفع اإلاسخلت مً الدوزة الاكخـادًت)الاشدهاز، الا 

(، واإلالـىد مً ول هرا هى SKIاليؼاهاث اإلاىطمُت مً اطخغالٌ الفسق في الجغسافُا واإلاىار)مثال مىخجاث التزخلم 

أن اإلاإطظت باميانها الخغلب ُلى مؼاول هلف الولب واإلابُِاث إلاىخجاتها في بِم ألاطىاق، بازجفاَ الولب 

 إلاىخجاتها في أطىاق أحىبُت. واإلابُِاث

 ،الم والاجـاٌ ئلى شواٌ الخىاحص واللُىد، هما أن  الاججاه هدى الِاإلاُت فللد أدي الخلدم الهاةل في وطاةل ؤلُا

اخخُاحاث ألافساد مً زلافاث مسخلفت كد جلازبذ لخيىن طىكا ُاإلاُا واخدا، فأؿبدىا وِِؽ خالُا في ما ٌظمى 

ت اليىهُت، وبالخالي خباز ول ذلً للخغلب ُلى اإلاىافظت باهخاج مىخجاث ُاإلاُت مىخدة  باللٍس ُلى الؼسواث ألازر في الُا

لت في ول ميان)ُىإلات ألاطىاق(، خُث أؿبذ اإلاظتهليىن في الِالم وزاؿت الؼباب ًسغبىن  لها بىفع الوٍس وحظٍى

وأحهصة  COCACOLAومؼسوباث  PUMAو NIKEفي امخالن هفع اإلاىخجاث وبىفع الخـاةف مثل: أخرًت

SONY ومالبعTAILLE BASSE .ئلخ ... 

  جمدًد دوزة خُاة اإلاىخج، وزاؿت اإلاىخجاث الخىىىلىحُت منها، ومداولت ئهالت دوزة خُاتها مً زالٌ السغبت في

 جلدًمها ئلى أطىاق أحىبُت حدًدة.
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  فم مً جيلفت ؤلاهخاج بما ًسجدلُم وفىزاث الدجم ) اكخـادًاث الدجم( اطخغالٌ الواكاث الِاهلت باإلاإطظت، و

ص اللدزة الخىافظُت.للىخدة الىاخدة اإلاىخجت   وحٍِص

  ىُتبه الىالًاث  ما جلىماهسفاق جيلفت الِمالت والتي حِخبر الجصء ألاهبر مً الخيلفت اليلُت، وهى  اإلاخددة ألامٍس

ا، جاًلىد، الفلُبحن،  يا الالجُيُتوالُابان لالطدثماز في مالحًز  .. ئلخ..الـحن وبِم دٌو أمٍس

 بُت الاطدثمازاث ألاحىبُت  مً أحل اطخلواب  -وزاؿت الدٌو الىامُت –التي جمىدها بِم الدٌو  اإلاصاًا اللٍس

ادة  ادة فسؾ الِمل إلاىاهىيها  وجىفحر اإلاىخج في ألاطىاق اإلادلُت ئكافت ئلى ٍش  مدازُل الِملت الـِبت. بهدف ٍش

  س وازخباز مىخجاث حدًدة زازج الخدود الجغسافُت للدولت ألام لخجىب مساهس الخِسق للمىافظت السغبت في جوٍى

 ؤلاهخاج ئلى أن ًـبذ اإلاىخج حاهصا للخلدًم. بأطساز اإلاباػسة، والاخخفاي 

 لُت في ألاطىاق ألاحىبُت ا حاذبُت الفسؾ الدظٍى لُت في ألاطىاق الخازحُت  خافصا كٍى :  كد جيىن الفسؾ الدظٍى

خىكف ذلً ُلى مدي كدزة الؼسهت ُلى جىفحر اإلاىازد لدف ّ الؼسهت للِمل في هره ألاطىاق مً أحل اطخغاللها، ٍو

ت لالطخفادة مً الفسؾ  .اللسوٍز

 .مبدأ اإلاصاًا اليظبُت الري ًخولب جبادٌ الظلّ وجىشَّ الفاةم 

 )حغحر الخىىىلىحُا الِاإلاُت )السغبت في جـدًس الخىىىلىحُا اإلاخلادمت 

 مثل أطِاز الفاةدة،  فسوقالفادة مً الاطخ ، ، أطِاز الـسفوالخباًىاث في ًسوف الِمل والاهخاج بحن الدٌو

 .اللساةب، ألاحىز 

 الدظىيم الدولي مبادئ -5

 الخخصص وجلظيم العمل -5-1

ت مً الظلّ، والتي جيىن جيلفت ئهخاحها مدلُا اكل مً  وفم هرا اإلابدأ جخسـف ول دولت في ئهخاج طلِت أو مجمُى

جيلفت اطخحرادها، بِىما حظخىزد الظلّ ألازسي مً الدٌو ألاحىبُت والتي جيىن جيلفت ئهخاحها مدلُا اهبر مً جيلفت اطخحرادها أو 

ًاهسة الخسـف بحن الدٌو اإلاسخلفت بٌاهسة الخجازة الدولُت ازجباها وزُلا، غحر كادزة جماما ُلى ئهخاحها؛ وجسجبى 

ادة ؤلاهخاج، ومً زم جخمىً ول دولت مً ئهخاج الظلّ اإلاخســت في ئهخاحها بىمُاث أهبر مً خاحاتها  فالخسـف ًإدي ئلى ٍش

م الخبادٌ الدولي.   الاطتهالهُت، وجـل ُلى الظلّ غحر اإلاخســت في ئهخاحها ًُ هٍس

 املصايا الخىافظيت -5-2

ٌِني أن جيخج اإلاإطظت أو الدولت اإلاىخج أو الظلِت التي جمخلً فيها محزة جىافظُت، ولِع فلى ئهخاج الظلِت التي 

 جيلفت ئهخاحها مدلُا اكل مً جيلفت اطخحرادها، وذلً ختى حظخوُّ اإلاإطظت مىاحهت اإلاىافظت الخازحُت.

 فىائض إلاهخاج -5-3

 ؤلاهخاج ُىد حؼبّ الظىق اإلادلُت. أي جـدًس فاةم

 جىاشن ميزان املدفىعاث -5-4

اث ذلً السجل اإلاداطبي الري ًخم فُه جلُُد حمُّ مِامالث الدولت مّ الِالم الخازجي في  ًلـد بمحزان اإلادفُى

اث هدفا زةِظا في أي دولت لخفادي  ِخبر هدف اإلادافٌت ُلى جىاشن محزان اإلادفُى فترة شمىُت مُِىت جلدز ُادة بظىت، َو
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ِني الخىاشن م ىاءمت ما ًدزل للمحزاهُت الِامت للدولت مّ ما ًسسج منها طىاء وان اطخحرادا الاهتزاشاث وألاشماث الاكخـادًت، َو

 أو جـدًسا أو ُمالث أحىبُت.

 اللىة الشسائيت للدولت املظخىزدة -5-5

ل هره الِملت اإلادلُت بِمالث أحىبُت  ًلـد باللىة الؼساةُت كدزة اإلاظخىزد ُلى الدفّ بالِملت اإلادلُت وطِس جدٍى

، أزسي، أن جىافس  ت ُملُاث الخـدًس والاطخحراد واهخلاٌ اللُم بحن الدٌو الِمالث ألاحىبُت هدف أطاس ي للمان اطخمساٍز

 فاللىة الؼساةُت هي التي جددد أبِاد الظىق في دولت ما وهي التي جددد كدزة أي دولت ُلى ػساء البلاتّ مً الخازج.

 جىاشن عىاصس املصيج الدظىيلي -5-6

لـد برلً جىاشن الاهخ لي مِا، دون الترهحز ُلى ئخداها ُلى خظاب الِىاؿس ألازسي، ٍو ج الدظٍى مام بِىاؿس اإلاٍص

لي للىي الظىق الخازحُت و ألذواق اإلاظتهلً ألاحىبي وكدزجه الؼساةُت. ج الدظٍى خباز مالءمت ُىاؿس اإلاٍص  مّ ألازر في الُا

 أوحه الشبه والاخخالف بين الدظىيم املحلي والدظىيم الدولي -6

م الدولي مدؼابهت ومخوابلت لخد هبحر وهي)دوزة خُاة الظلِتئن ا م والدظٍى -إلابادب والِىاؿس ألاطاطُت للدظٍى

م الخللُدًت  م الدولي ُلى –وطاةل الدظٍى م اإلادلي والدظٍى لُت(، ئن الازخالف بحن الدظٍى اإلاىهج الِام لخل اإلاؼاول الدظٍى

م ئال اهه ًسخلف في البِئت اإلادُوت الري ججسي فُه الخوى السغم مً الدؼابه بُنهما في الجىاهب اإلاُياهُىُت  للدظٍى

لُت فازخالف اإلادُى ًفسق ازخالفا في اإلادزل وألاطلىب والاهخمام. لُت في  الدظٍى لى السغم مً أن اليؼاهاث الدظٍى ُو

ُِت ولىً جسخلف الظىق اإلادلُت ًُ الخازحُ ِاث الظىق اإلادلي أو الخازجي جىفر في بِئت كاهىهُت وحؼَس ت )لىحىد حؼَس

م اإلادلي والدولي وهي الِىامل (وكىاهحن جدىم الخجازة الخازحُت( وهىان ُىامل بُئُت أزسي حؼيل ازخالفا بحن الدظٍى

م -الِىامل الاحخماُُت والثلافُت-الاكخـادًت لى هرا ألاطاض فان ئًجاد خلٌى إلاؼاول الدظٍى الخىىىلىحُا واإلاىافظت(. ُو

 :5ليالدولُت ًجب مساُاة الخا

م بدُث ًىٌسون لهر -  واُاث لظىق واخدة.ا الِالم ُلى أهه أحصاء أو كوحىد بِد دولي لدي مدزاء الدظٍى

 جلُُم الظىق أو ألاطىاق اإلاظتهدفت وهرلً أحصاء الظىق. -

ٌظاُد الؼسهت ُلى الخىُف مّ  دزاطت وجلُُم الِىامل البُئُت اإلادُوت ذاث الِالكت في الظىق اإلادلي والدولي.وهرا -

لت التي جدلم أهدافها بلدز ؤلاميان.  بِئتها بالوٍس

 الدظىيم الدولي مساحل -7

  (Bilkey & Tesar) 1982همىذج بيلكي وجيظخاز  -7-1

جي ألهثر مً  ػسهت ؿىاُُت ؿغحرة ومخىطوت  400مً زالٌ هرا الىمىذج جم البدث في فسكُاث مساخل الخوىز الخدٍز

مىولت حغسافُت واخدة، باطخسدام ئهاز ُمل أهثر جفـُال في جلظُم مساخل الخوىز الدولي ئلى طذ مساخل حِخمد  الدجم في

، ُدد الدٌو ُلى مُِاز مسهب اػخمل ُلى: هٌى الخبرة الصمىُت بالخـدًس، وظبت حجم مبُِاث الخـدًس مً اإلابُِاث اليلُت

 اإلاـدز لها،... وكد اكترخا اإلاساخل الخالُت:

 : ُدم اهخمام ؤلادازة بالخـدًس، وختى أنها ال حظخجُب ألوامس الولب الخازحُت.حلت ألاولىاملس  -

 : جمؤل ؤلادازة أوامس الولب الخازحُت، ولىً ال جبرٌ أي حهد للىؼف ًُ حدوي الخـدًس.املسحلت الثاهيت -

                                                 
5

بٌ،  -  ًَّ  .48، ص 2012رائذ يحًذ ػجذ رثّ: انزسٌٕك انذٔنً، دار انغُبدرٌخ، َػ



 سبنى إنٍبش. د                                                                                            انذٔنً انزسٌٕك يمٍبش فً يطجٕػخ

 

 لخـدًس.جبدأ ؤلادازة بالبدث وبرٌ الجهىد للىؼف ًُ الجدوي الاكخـادًت ل املسحلت الثالثت: -

بت ُلى أطاض البِد الىفس ي.املسحلت السابعت - بُت ولبِم الدٌو اللٍس  : جبدأ الؼسهت بالخـدًس ُلى أطع ججٍس

 : جـبذ الؼسهت زبحرة في الخـدًس للظىق أو لؤلطىاق التي جم ؤلاػاة لها في اإلاسخلت السابِت.املسحلت الخامظت -

 دًس ئلى دٌو أزسي أهثر بِدا.الخـ: جبدأ ؤلادازة بالىؼف ًُ حدوي املسحلت الظادطت -

اث مخجاوظت خظب مساخل  وكد بُيذ ودُمذ هخاةج دزاطتهما أهه ًمىً جـيُف الؼسواث اإلاسخلفت ئلى مجمُى

 وحجم الؼسهت وهبُِت الظلِت. الخوىز الخـدًسي دون اطخسدام اججاهاث ؤلادازة

  1980( طىت Cavusgilهمىذج كىفيزل ) -7-2

م الدولي بحن زالر مساخلًمىً الخمُحز بحن مساخل  الىحي وزدث في همىذج وىفحٌز  الخوىز في ممازطت وؼان الدظٍى

(Covusil طىت )19846: 

 املسحلت الخجسيبيت -

م الدولي ُسكُا، وجمازض  يىن وؼان الدظٍى ًخم في هره اإلاسخلت  الاطخجابت فلى ألوامس الولب الخازحُت ٍو

بت  م اإلادلُت لؤلطىاق اللٍس ت ألوؼوت الخـدًس.طُاطاث الدظٍى  وجيىن دزحت التردد ُالُت لخسـُف مىازد مالُت وئداٍز

 املسحلت اليشيعت -

لي خظب الخاحاث  ج الدظٍى وفيها ًسغب اإلادزاء في البىاء والخمىً مً ألاطىاق الخازحُت وجىُُف ُىاؿس اإلاٍص

 اإلادددة لؤلطىاق الخازحُت وجىفُر وؼاهاث الخـدًس ُلى أطع اإلاىٌمت ًيىن أهثر.

 املسحلت امللتزمت  -

م الخـدًس، وهرل ً مً زالٌ هسق وجددر خُىما جبدث الؼسهت في وؼاهاث أزسي دولُت ولِع فلى ًُ هٍس

لت  .ُملُاث زازحُت أزسي  واالطدثماز في اإلابُِاث وفي فسوَ ئهخاحُت في الخازج وهره حؼخمل ُلى وكّ وجدلُم أهداف هٍى

 ألاحل.

 

 الدظىيم الدولي مداخل -8

 :7اإلاإطظت دولُت اليؼان مّ ألاطىاق الدولُت وفم زالزت مدازلجخِامل 

 (Marketing de l'exportationحظىيم الخصديس ) -8-1

ت هدى ألاطىاق الخازحُت، خُث جلىم بخىُُف طُاطتها  وفم هرا اإلادزل، جلىم اإلاإطظت بخمدًد طُاطتها الخجاٍز

ت اإلاىخهجت م الدولي وفم هرا اإلادزل ُلى  الخجاٍز لخـس وؼان الدظٍى في ألاطىاق اإلادلُت إلاخولباث ألاطىاق الخازحُت، ٍو

 ُملُت الخـدًس فلى..
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 (Marketing pluri-domestiqueالدظىيم مخعدد املحلياث ) -8-2

لي ليل طىق، مساُُت الازخالف اث التي جمحز ول وفم هرا اإلادزل جلىم اإلاإطظت دولُت اليؼان باُداد بسهامج حظٍى

 طىق أحىبُت.

 (Marketing international globalالعاملي ) الدولي ميالدظى  -8-3

لُت  لُت مىخدة، بمِنى جىمُى طُاطتها الدظٍى وفم هرا اإلادزل حظتهدف اإلاإطظت الظىق الِالمي بظُاطاث حظٍى

يىن ذلً في خالت وىن اإلاىخجاث جخـف بالِاإلاُت   .Universelفي وامل الظىق، ٍو

 آفاق وجعلعاث الدظىيم الدولي -9

في ًل الخدىالث الِاإلاُت اإلاخِددة وفي مسخلف اإلاجاالث، والتي ًجب ُلى اإلاإطظاث الِاإلاُت الخىُف مِها بل ختى 

م الدولي ًدخاج الى ُىاؿس حدًدة ججِله أهثر هجاُت وهفاءة في اللُام بمسخلف وؼاهاجه،  حسخحرها لـالخها، فان الدظٍى

لُه طيخوسق ئلى مفهىم ُىإلات ألاطىاق واإلاإطظت واإلاخغحراث الجدًدة التي هٌسا للمخغح راث الجدًدة التي أؿبذ ٌِمل فيها، ُو

م للمان ئمياهُت الخىافع في الظىق الِالمي.  ًجب أن جتزود بها ئدازة الدظٍى

 الدولي العىملت والدظىيم -9-1

واخدة بما فيها الظىق ألاؿلي، وهرا ما ًخولب ُلى مّ ًهىز مفهىم الِىإلات أزرث الؼسواث حِامل الِالم هظىق 

اإلاإطظاث أن جبخىس الاطتراجُجُت اإلاىاطبت التي جمىنها مً البلاء والخِامل في الِدًد مً ألاكواز في الِالم ووفم اإلاِوُاث 

، خُث أن اإلاإطظاث واإلاظخجداث التي حؼهدها الظىق الِالمي، ًلاف ئلى ذلً كسوزة الالتزام باإلاِاًحر واللُاطاث الدولُت

الىاجخت جيىن داةمت الاهدباه لبِئتها بدُث جلىم باطخغالٌ الفسؾ وجخجىب التهدًداث، خُث جىفس الِىإلات حملت مً الفسؾ 

 :8جخمثل في

 ئمياهُت الدزٌى في ألاطىاق الدولُت مً زالٌ فخذ أطىاق حدًدة أو مىخجاث حدًدة في أطىاق خالُت. -

س مىخجاتها.الاطخفادة مً الخىىىلىحُا ال -  ِاإلاُت في جوٍى

الُت. - ِّ لي بىفاءة وف س ألاداء الدظٍى  الاطخفادة مً الخدماث التي جلدمها اإلاإطظاث الِاإلاُت بما ًمىً مً جوٍى

ئمياهُت الخيامل مّ اإلاإطظاث الِاإلاُت لالطخفادة مً فسؿت ؤلاهخاج الىبحر وجسفُم الخيالُف مً زالٌ اطخِمالها  -

 جىىىلىحُا مخلدمت.

 ان بِلىد مّ اإلاإطظاث الىبحر لخـٍسف مىخجاث اإلاإطظاث اإلادلُت في ألاطىاق الِاإلاُت.الازجب -

 :9، أهمهاالتهدًداث التي جىاحه اإلاإطظاثُلى السغم مً الفسؾ التي جىفسها الِىإلات، غحر أنها جدمل الىثحر مً 

 اإلاىافظت الخادة. -

(، ألامس الري ٌؼيل تهدًدا للمإطظاث اإلادلُت، le savoir et le savoir-faireالخدىم في بُّ الخىىىلىحُا واإلاِسفت ) -

 وختى في خالت الخـٌى ُليها جيىن جدذ مٌلت اإلاإطظاث الِاإلاُت.

ت الخلدم الخىىىلىجي مً الابخيازاث والازتراُاث ال ججِل اإلاإطظاث اإلادلُت جلخم هره اإلاىحاث. -  طُس
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 سبنى إنٍبش. د                                                                                            انذٔنً انزسٌٕك يمٍبش فً يطجٕػخ

 

 اإلاخوىزة. الخمحز اإلاظخلبلي في الظىق طىف جلبُت موالب الصباةً -

م مىخجاث  فِالم الُىم ٌِِؽ ما ٌظمى ُالم بال خىاحص وأؿبدذ الؼسواث جلىم بسدمت اإلاظتهلً الِالمي ًُ هٍس

 ُاإلاُت هٌسا لخلازب الظلىن الاطتهالوي لدي اإلاظتهلً الِالمي.

لخىخُد مىاؿفاث ولىً زغم ذلً ال ًمىً الجصم بان هىان ججاوظا في الولب الِالمي، أي ال ٌِني اطتراجُجُت 

ا في بِئتها الخازحُت، ألامس الري أدي ببِم  خضح لىا بأن اإلاإطظاث حؼهد حغحرا حرٍز اإلاىخج، واطخغالٌ الفسؾ ُاإلاُا، ٍو

ت لالطخفادة مً الفسؾ اإلاخاخت في الظىق الِالمي. لت حرٍز  اإلاإطظاث ئلى حغُحر اطتراجُجُتها بوٍس

 الخىاشن بين العامليت واملحليت -9-2

هام السةِظت التي جلىم بها اإلاإطظاث الِاإلاُت جدلُم الخيامل بحن الِملُاث ُاإلاُا مّ الاخخفاي للىخداث مً اإلا

اإلادلُت)الفسوَ( باإلاسوهت واللدزة ُلى جلبُت الاخخُاحاث اإلادلُت، ختى جخمىً اإلاإطظت مً جدلُم الىجاح في اإلاىافظت الِاإلاُت 

 زاؿت وأن:

 ت في حِدًل مجهىداتها للخىُف مّ البِئت اإلادلُت.الىخداث اإلادلُت جدخاج ئلى الخ  ٍس

 .اإلاإطظاث الدولُت جدخاج ئلى الخيامل لخىفُر الاطتراجُجُت الِاإلاُت 

س اإلاىخجاث  فهىان وؼاهاث مً اإلافلل أن ًخم جدلُم الخيامل والخيظُم فُما بُنها ُلى هواق ُالمي )جوٍى

س، مـادز  ل الِملُاث، البدىر والخوٍى الخىزٍد( بِىما بِم اليؼاهاث ألازسي مً اإلافلل حِدًلها لخدلُم  الجدًدة، جمٍى

أخظً جىُف مّ الظىق الري جيؼى فُه اإلاإطظت )الظِس، الخغلُف، التروٍج، ئم ب...(، وهى ما ٌِني ببظاهت اإلالىلت 

لُت "فىس وىهُا وهفر مدلُا  ".Think global and act local"الدظٍى
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 البيئت الدظىيليت الدوليت

ماٌػهدث بِئت  دزاطتها والخِسف ُليها،   ألاحىبُت ألاطىاقالدولُت حغحراث ُدًدة وحب ُلى اإلاإطظت التي حظعى لدزٌى  ألُا

 والتي هرهس منها:

 اهدظاز الخىحه الاكخـادي الاػتراوي وجىامي الاججاه هدى السأطمالُت. -

 .الدولُت والاطدثمازىز في الخجازة الِىإلات الاكخـادًت وما هجم ُنها مً جو -

 اإلادلُت. ألاطىاقاإلادلُت بفِل حِاًم اإلاىافظت الدازلُت وكُم  ألاطىاقجىاكف الخـت الظىكُت للمإطظاث في  -

 طُوسة آلُاث الظىق. -

 جىامي الاهخمام باإلاظتهلً والخِسف ُلى خاحاجه وزغباجه وجولِاجه والِمل ُلى جلبُتها. -

 أوزباة في الِدًد مً البلدان مثل حمهىزٍاث الاجداد الظىفُاحي طابلا ودٌو حدًدة ؿاُد أطىاقافخخاح  -

 الؼسكُت.

 . حِاًم دوز الخىخالث الدولُت -

ت وبساءاث الازتراَ. -  خماًت اإلالىُت الفىٍس

ماٌ زىزة الاجـاالث واإلاىاؿالث -  .والتي ػملذ وافت مجاالث ألُا

 ص الخبادٌ الخجازي الدولي.ًهىز مىٌمت الخجازة الِاإلاُت ودوزها في جىطُّ وحٍِص -

ادة  ئلىهره الِىامل وغحرها  أدث لُت ُلى اإلاظخىي الدولي مً  أهمُتٍش م الدولي هخلىُت فِالت لترػُد اللسازاث الدظٍى الدظٍى

 زالٌ حصخُف البِئت الخازحُت وجددًد الفس والتهدًداث وهرا البِئت الدازلُت ومِسفت ميامً اللىة واللِف للمإطظت.

اإلاإطظت وجإزس بالخالي ُلى مظخىي هفاءتها وفِالُتها، هره اإلاخغحراث  بأهدافِئت: " وافت اإلاخغحراث التي لها ُالكت حٍِسف الب

لظُوسة اإلاإطظت مثل اللسازاث الاكخـادًت والظُاطُت للدولت، ُاداث  ماال ًسلّمنها ما ًسلّ لظُوسة اإلاإطظت ومنها 

 وجلالُد اإلاجخمّ".

جمىً  ألنهاها واطخمسازها ًلمً هجاح اإلاإطظت وبلاء أنهه لبُئُت ومدي الخىُف مِها مً ػأث افت هره اإلاخغحراس فمِ

 اإلاإطظت مً جددًد:

 الدولُت مً ُدمها. ألاطىاق ئلىكسازاث الدزٌى  -

لُت اإلاىاطبت. ألاطىاقكسازاث هُفُت زدمت هره   -  بسطم الظُاطاث والاطتراجُجُاث الدظٍى

ن جدلل بِئتها الدازلُت للىكىف ُلى هلان اللىة واللِف ليل ُامل مً الِىامل ت أ: مً اللسوزي للمإطظجحليل البيئت

( ُلى اجساذ اللسازاث ًمىً مً مِسفت الفسؾ والتهدًداث الريالطخِاهت بيخاةج الخدلُل الخازجي )الدازلُت بما ٌظاُد با

 الظلُمت وازخُاز الاطتراجُجُاث اإلاىاطبت للمإطظت.

م الد    مىً جلظُوفي مجاٌ الدظٍى م البِئت الدولُت ولي جسخلف البِئت التي حِمل فيها الؼسهت الدولُت ًُ البِئت اإلادلُت ٍو

حن:ئ  لى هُى

 مخغحراث بُئُت مً  : وهي جلً التي حِىد للؼسهت هفظها ولدازل الدولت التي جلُم فيها الؼسهت، أيبيئت داخليت

 م.دازل الؼسهت وأزسي مً دازل الدولت ألا 

 في الدٌو اإلالُفت(.زج الدولت التي جلُم فيها الؼسهت )ووِني بها اإلاخغحراث البُئُت التي جلّ زا: بيئت خازحيت 
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ىدما جلسز اإلاإطظت الدزٌى ئلى ألاطىاق الدولُت فانها طخـودم ببِم الِىامل التي كد جإزس  ُلى اطتراجُجُتها  ُو

لُت، له اإلاخغحراث البُئُت بغُت الخفاُل مِها والىجاح في هره را فان اإلاإطظت موالبت بدزاطت وجدلُل هره الِىامل و الدظٍى

حن مً اإلاإطظاث في هرا الـدد مىً الخمُحز بحن هُى يىن الخفاُل هىا خظب حجم وهبُِت اإلاإطظت؛ ٍو  :10الظىق، ٍو

طاتها واطتراجُجُاتها ا: جخمثل في جلً اإلاإطظاث التي جخفاُل مّ  جلً البِئت والتي حغحر مً طُمؤطظاث مخفاعلت -

 سازاتها وفلا لخلً الخغحراث.وك

 جخمثل في جلً اإلاإطظاث التي حظعى ئلى تهُئت وحسخحر البِئت لخدمت مـالخها وجدلُم أهدافها.مؤطظاث فاعلت:  -

 البيئت الاكخصاديت: -1

لُت مً زالٌ مِسفت الترهُبت  ألاطىاقأي دزاطت اكخـاد ول دولت ختى ًمىً جددًد          التي جمثل فسؿا حظٍى

اث الاكخـاد اث الدزل والِمالت ومدي اطخسدام الخىىىلىحُا  ؤلاهخاجًت  للدولت والتي حِىع مظخٍى والخدماث ومظخٍى

لُت للمإطظاث، ومً   مخغحراث البِئت الاكخـادًت هجد: أهموجوىز البيُت الخدخُت، وهرا وله ًمثل فسؿا حظٍى

 ئلى ئكافتُلى الخبادٌ الخجازي  الخأزحر ا لً إلاِسفت اللُىد اإلاسخلفت التي مً ػانهذو  ت:يهظام الخجازة الدول -1-1

 الدظهُالث بحن الدٌو وذلً مثل:

 اللُىد الجمسهُت. -

 اللُىد الخماةُت. -

 خـف الاطخحراد. -

 الخٌس أي مىّ اطخحراد بِم الظلّ. -

 مثل الخمُحز في الخِامل مً حاهب الدولت اإلاظخىزدة بحن الدٌو اإلاسخلفت. أزسي كُىد  -

 يتكليمالاكخصاديت الاالخكخالث  -1-2

لـد بها: "  ت مً الدٌو اإلاخجاوزة ٍو كلُم(، واإلاخلازبت في اإلاـالح الاكخـادًت ُلى الخد أو ئلغاء اللُىد ُلى )ؤلااجفاق مجمُى

الخدماث، وألاشخاؾ وزؤوض ألامىاٌ فُما بُنها مّ كُامها بالخيظُم بحن طُاطاتها الاكخـادًت إلشالت و خسهت جبادٌ الظلّ 

"الخمُحز الري كد ًيىن ُاة ت جىلل 11دا ئلى الازخالفاث في هره الظُاطاث في هره الدٌو ؛ خُث ًدُذ الخىخل الاكخـادي خٍس

ىامل ؤلاهخاج وألافساد فُما بحن ال ٌو أُلاء الخىخل الاكخـادي الىاخد، وئشالت أو دالظلّ والخدماث وزؤوض ألامىاٌ ُو

لاء.الاكخـادًت بحن الالخسفُف مً اللُىد، ئكافت ئلى جيظُم الظُاطاث    دٌو ألُا

مىولت ججازة خسة، اجداد حمسوي، طىق مؼترهت، وجأزر الخىخالث الاكخـادًت ُدة أػياٌ: جسجِباث الخجازة الخفلُلُت، 

 الاهدماج الاكخـادي اليامل.اجداد اكخـادي، 

ظاُد الخىخل الاكخـادي ُلى جدلُم حملت مً اإلاصاًا أبسشها  :12َو

 املت.الخسـف وجلظُم الِمل بحن الدٌو اإلاخي -

 احظاَ حجم الظىق. -
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 ازجفاَ مِدالث الىمى الاكخـادي. -

 اللدزة ُلى الخفاوق وجدظحن ػسون الخبادٌ مّ الِالم الخازجي. -

ادة فسؾ الِمل -  .13ٍش

 هيكل الصىاعت -1-3

 اكخـادًاث: أزبّهمحز هىا بحن  

ِخمد حل البدائيت الاكخصادياث - دبادل ئهخاحهمُلى الصزاُت، فِظتهليىن مٌِم  أفسادها: َو ىن الفاةم ببِم ٍو

لُت هبحرة. الاكخـادًاثجمثل هره  الظلّ والخدماث، وال  فسؿا حظٍى

، بدُث جمثل هره ألاولُتة في اإلاىاد وجخمثل في الدٌو التي جخمخّ بىفس : املصدزة للمىاد الخام الاكخصادياث -

 ُت.واإلاِداث الاطخسساحُت، وكد جيىن طىكا لظلّ السفاه لآلالثمىاطبت  أطىاكا الاكخـادًاث

الـىاُت فيها جلِب دوزا مهما مً الىاجج اللىمي  بدأث: وهي جلً الدٌو التي املخجهت هحى الخصييع الاكخصادياث -

ل، جسهُا...وجصداد خاحت هره البلدان  ؤلاحمالي لل اطخحرادها  ئلىمثل: الهىد، البراٍش اطخحراد اإلاِداث الثلُلت ٍو

 للمىخجاث جامت الـىّ.

ت وذلً ج الصىاعيت: الاكخصادياث - لً الدٌو مظخلسة ؿىاُُت، حِخبر مـدزا ليل الظلّ اإلاـىِت، الظلّ الاطدثماٍز

ٌ  ألاوؼوتبفِل حِدد   الـىاُُت في هره الدو

مىً الخمُحز بحن  جىشيع الدخل: -1-4  :14هماذج زمظت وهلـد به مدي الِدالت في جىشَّ الدزل، ٍو

 في الدولت هيل. ألاطسةاهسفاق مخىطى دزل  -

 ىطى دزل مىسفم.ذاث مخ ألاطس مٌِم  -

هبلخحن مىسفم  ئلىأي اهلظام اإلاجخمّ  ألاطسة/ازجفاَ هبحر في مخىطى دزل ألاطسةاهسفاق هبحر في مخىطى دزل  -

 .حدا ومسجفّ حدا

 طس ذاث دزل مىسفم، مسجفّ ومخىطى.أ -

 مخىطى. ألاطس ذاث دزلغالبُت  -

 اإلاسخلفت مً اإلاىخجاث. لؤلهىاَاإلاىاطبت  ىاقألاطوبىاطوت مِسفت هُفُت جىشَّ الدزل في الدٌو اإلاسخلفت ًمىً مِسفت 

خُث هجد مثال أن الولب اإلاسجلب ُلى طُازاث مسطُدض ألاإلااهُت الـىّ كد ًيىن مىسفلا لدي الفئخحن ألاولى والثاهُت، 

لُت مىاجُت لهرا الىَى مً اإلاىخجاث.  بِىما كد جمثل الفئت الثالثت والسابِت والخامظت فسؿت حظٍى

مً اللسوزي للمإطظاث دولُت اليؼان مِسفت وظبت الخضخم والبوالت في  البعالت:معدالث الخضخم و  -1-5

اكخـادًاث الدٌو اإلالُفت، ألن ذلً مً ػأهه أن ًإزس ُلى وؼاهها، فمِدالث الخضخم اإلاسجفِت كد 

حؼيل تهدًدا ليؼان اإلاإطظاث ألن مِدٌ الخضخم اإلاسجفّ طىف ًإزس طلبا ُلى اللدزة الؼساةُت 

لِفها؛ هرلً البوالت ولما وان مِدلها مسجفِا في أطىاق الدٌو للمظتهلىحن  في ألاطىاق ألاحىبُت ٍو
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اإلالُفت ولما أكِف مً فسؾ اطخفادتها مً جلً ألاطىاق، وولما كلذ مِدالث البوالت ولما اشداد حجم 

 الولب لدي اإلاظتهلىحن.

لي  : ٌِخبر مً اإلاخغحراث الهامت التي ًجب ُلىالىاجج الىظني إلاحمالي  -1-6 اإلاإطظت دزاطتها الجساذ كساز حظٍى

ؿاةب، ذلً أن الىاجج الىهني ٌِبر ًُ مجمَى الظلّ والخدماث اإلادللت زالٌ فترة شمىُت مُِىت ُادة 

 :15ملدازها طىت، خُث ٌظمذ بمِسفت

 حجم الظلّ والخدماث اإلادللت بـىزة فِلُت مً هسف مسخلف اللواُاث اإلاؼيلت الكخـاد الدولت. -

اث أطِازها.هبُِت الظلّ و  - ها ومظخٍى  الخدماث اإلاىخجت ودزحت جىُى

جفسق بِم الدٌو كساةب ئكافُت ُلى أهىاَ مُِىت مً اإلاىخىحاث، ُلى السغم مً  :الضسائب إلاضافيت -1-7

ادة الدزل الخيىمي مً اإلاـادز اإلادلُت، ئال أنها جدد مً الاطخحراد  أن مثل هره اللساةب حِمل ُلى ٍش

  .16وجإزس ُلى الخـدًس

: ًمىً للخيىماث أن جلىم بالسكابت ُلى الِسق والولب مً الِمالث ألاحىبُت ابت على الصسفالسك -1-8

م الدولي، وبـفت زاؿت وؼاهاث الاطخحراد؛ فهي جدد مً همُت الِملت ألاحىبُت  لخلُُد وؼاهاث الدظٍى

 التي ٌظخوُّ اإلاظخىزد الخـٌى ُليها لدفّ كُمت الظلّ اإلاؼتراة مً الخازج؛ 

خيىماث ئلى هٌام السكابت ُلى الـسف لخماًت ؤلاهخاج الىهني مً حهت، والخد مً وؼاهاث الاطخحراد مً زالٌ وكد جلجأ ال

اث الاطخحراد مً الظلّ اإلاسخلفت بدظب خاحت الاكخـاد  جلُُد مىذ الـسف ألاحىبي للمظخىزدًً؛ ئكافت ئلى جددًد أولٍى

ت فلى.الىهني منها مً حهت أزسي، همىّ اطخحراد الظلّ الىمالُ  ت والظماح باطخحراد الظلّ اللسوٍز

حِني الِىإلات اهخلاٌ اإلاخغحراث والٌىاهس الظُاطُت والاكخـادًت مً ميان ئلى آزس، بؼيل ًإدي  العىملت: -1-9

ب الثلافاث  س الِالكاث الاكخـادًت الدولُت وجلٍس ئلى زلم ُالم أطاطه جىخُد اإلاِاًحر اليىهُت، وجدٍس

ّ واإلادظاَز في ووؼس اإلاِلىماث ؛ هما أنها   حؼحر ئلى ازجفاَ دزحت االدؼابً والخدازل والخفاُل الظَس

ُالكاث الدٌو واإلاإطظاث الِاإلاُت، وجدمل في هُاتها هٌسة مسهت إلاأطلت الظُادة والخدود الىهىُت، ئذ 

 –جدُى ئلى فخذ ألاطىاق الىهىُت أمام ججازة الظلّ والخدماث وجدفم زؤوض ألامىاٌ، مّ جدزل مددود 

 للخيىماث . –لم ًىً مِدوما ئن 

 : ذاث العالكت بالخجازة الدوليت وإلاكليميتهمى وحعاظم دوز املىظماث الدوليت  1-10

ت الدولُت، والتي تهدف ئلى جدظحن الٌسوف الاكخـادًت،  وهي جلً اإلاىٌماث ذاث الاهخمام بالللاًا الاكخـادًت والخجاٍز

م الدولي لالطخفادة مً مجاالث فخذ ألاطىاق  والِمل ُلى جيؼُى خسهت الخجازة ، مما طُإدي ئلى جفُِل دوز الدظٍى

ىامل ؤلاهخاج؛ ومً بحن أبسش اإلاىٌماث  الجدًدة وئشالت اللُىد والخىاحص في وحه خسهت الظلّ والخدماث وزؤوض ألامىاٌ ُو

 الدولُت الفاُلت في مجاالث الخجازة والاكخـاد الدولُحن هجد:

 فت الجمسهُت والخجازة : وامىظمت الخجازة العامليت وحظعى ، (GATT)17لتي حِد امخدادا لالجفاكُت الِامت للخٍِس

س الخجازة الِاإلاُت وئشالت الخىاحص التي حُِم اوظُاب الظلّ والخدماث والاطدثمازاث بحن  هره اإلاىٌمت ئلى جدٍس

، وشٍادة مِدالث الخبادٌ الدولي واليؼان الاكخـادي الِالمي.  الدٌو
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 الدوز السةِع لـىدوق الىلد الدولي ًخِلم بالِمل ُلى وكّ طُاطاث مالُت وهلدًت للدٌو وليصىدوق الىلد الد :

اتهااإلاخِثرة بما ًىفل ئُادة هُيلت اكخـادها، وجسجِب أ لاء واإلاظاهمت في 18ولٍى ظاهم في الخِاون اإلاالي بحن ألُا ؛ َو

ادة حجم الخجازة الدولُت، وبالخالي اإلاظاهمت في زفّ مظخىي الخى  لاء وجدظحن الٌسوف ٍش ًف في الدٌو ألُا

م في ًل الٌسوف الاكخـادًت الجُدة وفخذ أطىاق  الاكخـادًت الجُدة، بالخالي طُإدي ئلى جيؼُى ئدازة الدظٍى

س الخجازة الخازحُت 19دولُت حدًدة ؛ وبرلً ٌِد ؿىدوق الىلد الدولي مهخما بللاًا ألاداء الاكخـادي وجدٍس

ت لخدلُم الاطخلساز في مِدٌ الىمى والخوىز ُلى اإلادي البُِدوحصجُّ الـادزاث وىطُلت كسو   .ٍز

 لت ألاحل للمظاُدة في بسامج الخىمُت الاكخـادًت البىك الدولي لإلوشاء والخعمير : ٌظاهم البىً في مىذ كسوق هٍى

ني فخذ للدٌو الىامُت، وكد طاُدث وؼاهاث البىً ُلى دُم الخىمُت الاكخـادًت واإلاِامالث الدولُت، مما ٌِ

م في ًل هرا اليؼان  الخجازي   .20أطىاق حدًدة  وجيؼُى خسهت الخجازة وبالخالي جفُِل دوز الدظٍى

  مؤجمس ألامم املخحدة للخجازة والخىميتUNCTAD ادة حجم الخجازة الدولُت : أدث اجفاكُت الجاث ئلى اإلاظاهمت في ٍش

ادة حجم  الخجازة في اإلاىاد ألاولُت واإلاىاد الخام للدٌو الىامُت، في مىخجاث الدٌو الـىاُُت، أهثر مً مظاهمتها في ٍش

مل بسامج جىمُت لها، واإلاوالبت بخسفُم اللُىد  وكد جأطظذ الُىهىخاد مً أحل الاهخمام بمـالح الدٌو الىامُت ُو

 ُلى ؿادزاث الدٌو الىامُت ئلى الدٌو الـىاُُت ودُم بسامج الخبادٌ الدولي في الدٌو الىامُت. 

جددًا للؼسواث الِاإلاُت، خُث  أؿبذالجىدة الؼاملت والري  أهمُت، وهرا حِاًم فاع دزحت الخىافظيت الكىهيتازج -1-11

دلم جىكِاجه، وال يهخم هثحرا بمً ًلدم له الظلِت أو  ؼبّ زغباجه ٍو يهخم اإلاظتهلً الِالمي بمً ٌظخوُّ أن ًلبي خاحاجه َو

دها.  الخدمت التي ًٍس

  غسافيت:البيئت الاحخماعيت والديم -2

 جفُد دزاطت البِئت الدًمغسافُت في ؤلاحابت ُلى طإالحن مهمحن هما: ما هى حجم الظىق؟ وما ؿفاجه؟

مِسفت ُدد الظيان، مِدٌ همى الظيان، الخىشَّ الجغسافي  ولِل مً بحن أهم ُىاؿس البِئت الدًمغسافُت الىاحب جدلُلها:

ي الخِلُمي، الوبلاث الاحخماُُت..(، اإلاظخىي الخِلُمي للمسأة مغسافُت ) الظً، الجيع، اإلاظخى لهم، زـاةف اإلاجخمّ الدً

ملها، وأ  زس ذلً في جددًد الظىق اإلاظتهدف.ُو

 البيئت الخكىىلىحيت: -3

اث، خُث ئن الاهفخاح الِالمي هى هخاج للخوىز الخىىىلىجي الىبحر، زاؿت في مجاٌ الاجـاالث وجىىىلىحُا اإلاِلىم           

لى الىواق الِالمي الىثحر مً فسؾ الاطدثماز، وجسجب ُلُه أًلا زلم الِدًد مً ألاطىاق للؼسواث  أدي هرا الخوىز ُو

ل  الخىىىلىحُا أًلا بالىطاةل وجخِلم؛ دولُت اليؼان والتي جخمخّ بمظخىي ُاٌ مً الخىىىلىحُا اإلاظخسدمت في جدٍى

الخىىىلىحُا وجىسفم حىدة اإلاىخجاث وجسجفّ  ال جخلادمإطظاث مخابِتها ختى مسسحاث، والتي ًجب ُلى اإلا ئلىاإلادزالث 

هسق اإلاىافظىن، ٌظخسدمها  ها هي: الخىىىلىحُا التيتكباس خىىىلىحُا التي ًجب ُلى اإلاإطظت مجيالُفها؛ ومً بحن اللىي ال

م، ، الدظٍىؤلاهخاجفي مجاالث الخدًثت  اطخسدام الخىىىلىحُا، الخىىىلىحُااإلاإطظاث الساةدة في الخـٌى ُلى الخىىىلىحُا، 

ب..، مِدٌ الخغحر الخىىىلىجي في الـىاُت ت، الخدٍز ، إلاا لها مً بالغ ألازس ُلى ممازطاث اليؼان اإلاالُت، ئدازة اإلاىازد البؼٍس
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لي وفسؿه ُلى اإلاظخىي الدولي بما ًسفّ مً اللدزاث ىلىحُا الخىافظُت للمإطظت دولُت اليؼان؛ خُث جإزس الخىى الدظٍى

ادة الولب أو اهسفاكه ُلى بِم اإلاىخجاث، هما كد جإزس ُلى الِملُاث  ُلى وؼان اإلاإطظاث مً زالٌ كدزتها ُلى ٍش

  ؤلاهخاحُت في اإلاإطظت وحىدة مسسحاتها.

م في ألاطىاق الدولُت هجد  :21ولِل مً أبسش أوحه الخوىز الخىىىلىجي والتي ًمىنها الخأزحر ُلى وؼان الدظٍى

ت ) الخلدم في - ( والتي طاهمذ وطدظاهم في ئخدار زىزة في مجاٌ الِلىم la biotechnologieالخىىىلىحُا الخٍُى

 الوبُت والِلىم الفالخُت والـىاُاث اإلاسجبوت بها.

م الاهترهذ وألاكماز الـىاُُت والتي لها دوز زةِع في مجاٌ الخِلُم والخِلم وهلل اإلاِسفت  - زىزة الاجـاالث ًُ هٍس

م الالىترووي ٌ ئلى ألاطىاقوطهىلت الىؿى   .وحظهُل ُملُاث الدظٍى

ت والـىاُُت . -  جوىز هسق الدفّ الالىترووي بما ٌظهل الِملُاث الخجاٍز

م الخفاُلي بحن اإلاىخج  - م ؤلالىترووي والدظٍى جوىز ؿىاُت الهىاجف الىلالت  والري طاهم في حظهُل ُملُاث الدظٍى

 واإلاظتهلً.

 البيئت الثلافيت:  -4

، الِاداث الخلالُد، وألازالق: "ذلً اليل اإلاِلد الري ٌؼمل اإلاِازف واإلاِخلداث والفىىن بأنهاحِسف الثلافت            

 مجخمّ مِحن" أفساداهدظبها  أزسي ُاداث  أو أي كُم  أو اللىاهحن 

ت مً اللُم بأنها أًلاوحِسف           لافت ما هدى مسخلف هىاحي ز أفسادواإلاىاكف والسمىش التي ًبرشها  وألافياز : "جلً اإلاجمُى

سها  الظلىهُت والاطتهالهُت التي جمحزهم ًُ  أهماههمهرا اإلاجخمّ والتي حؼيل  أفسادبىاطوت  وئجباُهاخُاتهم والتي ًخم جوٍى

ُت" أو  أؿلُت أزسي جابِحن لثلافاث  أفساد  فُس

دازل هفع الدولت، ومىه ًجب دزاطت  زس أل  ئكلُمومً  ألزسي اإلاظتهلىحن مً دولت  وأذواقفالثلافت جإزس ُلى اخخُاحاث     

لي البِئت الثلافُت لخددًد  ج الدظٍى لي فيها، ومً ميىهاتها: لؤلطىاق اإلاالةماإلاٍص  التي ًسغب ممازطت اليؼان الدظٍى

 الدًاهاث واإلاِخلداث التي حِبر ًُ الِىاؿس اإلاهمت في زلافت البلدان والتي ًجب الخِسف ُليها. -

 مفخاح فهمه.اإلاجخمّ و  مسآةاللغت وهي  -

لـد به جروق ذلً اإلاجخمّ للفىىن اإلاخِددة مً زطم، دزاما وزاؿت  ؤلاخظاض -  باأللىان ؤلاخظاضبالجماٌ ٍو

 ، جـمُم اإلاىخجاث واإلادالث.وؤلاػياٌ

م بحن الظلىن الصخُذ والظلىن الخاهئ. -  اللُم وهي مِاًحر وظخوُّ مً زاللها الخفٍس

 البيئت اللاهىهيت: -5

ماٌ: " مجمَى اللىاهحن واللىاةذ الخيىمُت اإلاىٌمت ئلىحؼحر البِئت اللاهىهُت                        . وجيبّ 22الؼسهت الدولُت" أُل

 دزاطت البِئت اللاهىهُت الدولُت مً: أهمُت

بظبب مبدأ الظُادة الري جخمخّ به  ألامُدم ججاوع اللىاهحن اإلاوبلت في الدٌو اإلالُفت مّ جلً اإلاوبلت في الدولت  -

.ول الد  ٌو

 غُاب اإلادفصاث اللاهىهُت التي حظمذ للؼسهت الدولُت بالىمى والخىطّ في ًسوف مظخلسة. -
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مىً للبِئت اللاهىهُت  لي للؼسهت  أنٍو  :واألحيجإزس في البرهامج الدظٍى

ً مدلي بدال مً ازخُاز أي ػيل  ▪  أو ًىاطب  آزس اػتران خيىماث الدٌو اإلالُفت الدزٌى في ػساهت اكخـادًت مّ ػٍس

ت اإلاظىق الدولي.ٌِ  صش مً خٍس

 طُاطت اإلاِاملت باإلاثل. ▪

 كىاهحن خماًت اإلاظتهلً. ▪

فت الجمسهُت ُلى أ ▪ فت   ألاطِاز زس الخٍِس لي بما ًسفف مً ازس الخٍِس ج الدظٍى مما ٌظخدعي مساحِت وافت ُىاؿس اإلاٍص

 الجمسهُت.

 .ألاحىبيالسكابت التي جفسكها الدٌو ُلى الىلد  ▪

ِاث التي جساها هفُلت بدماًت ألامً اللىمي وطالمت الىهً مبدأ الخماًت:  ▪ والري ٌِني أن ليل دولت الخم في طً الدؼَس

 واإلاىاهً.

 :اإلاىٌماث الدولُت مثل ▪

جبظُى حسجُل بساءة الازتراَ في الدٌو  ئلىاإلاىٌمت الدولُت لخماًت الخلىق الـىاُُت ) اجداد باَزع( والتي تهدف  ٠

 جيىن طىت. وبُّ اإلاىخج اإلاِني إلادة مدددة ُادة ما ئهخاجخياز اإلاظتهدفت وجمىً مً اخ

ت في الدٌو  ٠   د( والتي حِنى بدسجُل الِالماث الخجاٍز ت) اجفاكُت مدٍز لاءالاجفاكُت الدولُت لدسجُل الِالماث الخجاٍز  ألُا

لاءُت الدٌو الدسجُل في دولت واخدة ُلى ًمىدها الخماًت في بل أنهى  إلادة طىت ومحزة هره الاجفاكُت  .ألُا

 :أهمهاوجمىذ هره اإلاىٌماث والاجفاكُاث الؼسهت الدولُت الِدًد مً اإلاصاًا   

م  ً ؿىزة ذهىُت هُبت لدي الِمالء، وهي جلوّ الوٍس ت فسؿت الاهفساد بخيٍى  أمام. حِوي الخماًت اللاهىهُت للِالمت الخجاٍز

ُف،   ِت الؼسهت.حؼىهاث في طم أخدارذلً مً  وما ًدبّالخللُد والتًز

ت  مصاخمت الؼسهت الدولُت،  ئلىالتي حظعى  ألازسي هبذ الؼسواث  ئلى. جإدي اجفاكُاث خماًت بساءة الازتراَ والِالمت الخجاٍز

جبلي الؼسهت بُِدة ًُ اإلاىافظت، مما ٌِوي للؼسهت الدولُت فسؿا للىمى واهدظاب طمِت  أنومً ػان جلً اللىاهحن 

 زاؿت لدي ُمالئها.

م مجهىداث البدث  أفياز فاكُت خماًت بساءة الازتراَ للؼسهت الدولُت فترة اهخلالُت حظمذ لها بابخياز . جمىذ اج حدًدة ًُ هٍس

س.   والخوٍى

، ألاطاطُتوهي ُبازة ًُ طلظلت مً اإلاىاؿفاث واإلاِاًحر اللُاطُت التي جددد اإلاخولباث  ISOاإلاىٌمت الدولُت لللُاطاث  ٠

الخازحُت فهي جلّ الؼسهت  لؤلطىاقحِخبر بمثابت حىاش طفس  ISOطظاث الـىاُُت، وػهادة الجىدة في اإلاإ  ئدازةلىٌام 

ٌ  أطىاق ئلى ألاحىبيومِىكاث في وحه الخغلغل  هدىاحص الًمىً اُخباز هره اإلاِاًحر  ئذالىاكّ،  ألامس  أمامالدولُت  ، هره الدو

 دان مدي هجاُت الؼسهت الدولُت.، وامخ ألاداءهي مفخاح للخمحز والىفاءة في الجىدة خظً  بلدز ما

 البيئت الظياطيت: -6

م الدولي لرا ًجب ُليها                     جسخلف الدٌو بازخالف ًسوفها الظُاطُت ودزحت مالءمتها إلامازطت وؼان الدظٍى

 جلُُم الِىامل الظُاطُت فىجد:

 في مجاالث مُِىت بِم الدٌو جمىّ الاطدثماز  أنمىاوّ الدزٌى بدُث هجد  -



 سبنى إنٍبش. د                                                                                            انذٔنً انزسٌٕك يمٍبش فً يطجٕػخ

 

 ....(ألاطلخت)

 مً الخملً اليامل. ألاحىبُتمىّ الؼسواث  -

 ئلىلؼسواتها الدزٌى  USA) الدٌو التي مىزض كدها خـاز مثل مىّ  ألاطىاق ألام في بِم مىاوّ الدزٌى للدولت  -

 .....(ئًسانالِساق، 

 ، الخـفُت.الخأمُممً مساهس: اإلاـادزة،  وما ًدبِهُدم الاطخلساز الظُاس ي  -

 والسػىة. ؤلادازي  جفش ي الفظاد -

وت الجغسافُت للبلد هدُجت الـساُاث اإلاظخمسة بحن دٌو الجىاز خٌى زطم الخدود الىهىُت وما  - جللباث في الخٍس

ت للؼسواث الدولُت. جأزحر لهره الخدود مً  لُت والخجاٍز  ُلى اليؼاهاث الدظٍى

هسوب الؼسواث الدولُت  ئلىالىاخد بما ًإدي البلد  أبىاءبحن  ألاهلُتالخسوب  أو اإلاخوسفت  ؤلازهابُتًهىز الجماُاث  -

 .وألامانبدثا ًُ الاطخلساز 

 ازجفاَ اإلادًىهُت الخازحُت لىثحر مً البلدان، ولم ًلى بِلهما ختى ُلى حظدًد الفىاةد اإلاظخدلت ُلُه. -

 البيئت الخىافظيت: -7

ماٌ اإلاِاؿسة، زاؿت بِد الاه فخاح الاكخـادي للىثحر مً دٌو الِالم وجىامي حِخبر اإلاىافظت مً أهم الظماث اإلامحزة لبِئت ألُا

ها، وجدٌى الىثحر مً الاكخـادًاث في الِالم ئلى اهتهاج اكخـاد الظىق، وما أفسشه ذلً مً  ًاهسة الِىإلات الاكخـادًت وػُُى

ت اكخـادًت طىاء ُلى اإلاظخىي اإلادلي أو الِالمي، حِل اإلاإطظاث دولُت اليؼان جدذ كغى مىافظت ػسطت، مم ا خٍس

ص مياهتها الظىكُت  .23حِلها تهخم بدصخُف بِئت اإلاىافظت، ومً زم الظعي ئلى حٍِص

ل ظِبر اإلاىافوح ت ًُ خالت التزاخم التي جيىن بحن اإلاإطظاث في ألاطىاق في طِيها هدى الخفىق  وهظب الِمالء، وجدٍى

ًمحزها ًُ غحرها مً اإلاىافظحن )محزة الِمالء الخالُحن واإلاسجلبحن الكخىاء مىخجاث اإلاإطظت؛ فخداٌو برلً ئًجاد ما 

 .24مىخجاتها أو بالخيلفت اإلاىسفلت بخماًص جىافظُت( ئما 

وئذا أزادث الؼسواث دولُت اليؼان  أن جـىّ لىفظها مياهت في ألاطىاق الدولُت فِليها بدزاطت طلىن اإلاىافظحن والخِسف 

فظُت، زـاةف مىخجاتهم، أطِازهم، هسكالتروٍج ُلى أُدادهم، أحجامهم، أهدافهم، اطتراجُجُاتهم، كدزاتهم الخىا

والخىشَّ لديهم، هلان كِفهم وكىتهم، وذلً بغُت الخمىً مً اكخىاؾ الفسؾ وجفادي أو مىاحهت التهدًداث التي كد 

 جفسشها البِئت الخىافظُت.

اث  :25وججدز ؤلاػازة ئلى أن جدلُل اإلاىافظت ًخم وفلا لثالزت مظخٍى

 اء ومياهتهم في الظىق مً زالٌ مِسفت:هُيل اإلاىافظت: ًمىً مً ز  الله الخِسف ُلى اإلاىافظحن ألاكٍى

 ُدد اإلاىافظحن. -

 خــهم الظىكُت. -

 مدي جوىز الخـف الظىكُت بحن اإلاخىافظحن. -
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، أطرٔحخ االنكزرٍَٔخ نهصُبػبد كَٕذٔر ثشركخ يٍذاٍَخ دراسخ - االلزصبدٌخ نهًؤسسخ انزُبفسٍخ انًٍسح رحمٍك فً انًؤسسخ صمبفخ دٔرإنٍبش سبنى:  - 

 .92، ص 2014، 3عبيؼخ انغسائر دكزٕراِ انؼهٕو فً ػهٕو انزسٍٍر،
24

، أطرٔحخ دكزٕراِ دراسخ حبنخ يؤسسخ ػًر ثٍ ػًر لبنًخ –ثٍ ػرثٍخ يٍَٕخ: انزسٌٕك انذٔنً ٔدٔرِ فً رفؼٍم ػًهٍخ انزصذٌر خبرط لطبع انًحرٔلبد  - 

 .126، ص 2014/2015انطٕر انضبنش فً انؼهٕو انزغبرٌخ، عبيؼخ ثسكرح، 
25

 .294، ص1996انزسٌٕك ٔانزصذٌر، يطبثغ سغم انؼرة، ٌحً سؼٍذ ػهً ػٍذ: ثحٕس  - 
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 ،ت والتي حِخمد ُلى ألاطِاز مىافظت حِخمد  هسق اإلاىافظت: هىان الِدًد مً الوسق للمىافظت منها: اإلاىافظت الظٍِس

اللىة اإلاخىفسة لدي اإلاإطظت الدولُت )ؤلاػهاز، الِالكاث الِامت، الاجـاٌ، اإلاىخجاث  ُلى حمُّ ُىاؿس 

لت اإلاىافظت بِىاًت واملت و بالسبى بحن بوسق اإلاىافظحن في الظىق اإلاظتهدف. جب جددًد هٍس  الجدًدة....(، ٍو

 لت اإلاى  افظت اإلاسخازة، فمثال :وطاةل اإلاىافظت: وجخمثل في الىطاةل اإلاخاخت لدي اإلاىافظحن الطخسدام هٍس

ت ُلى هٌام ئهخاج ًدلم وفىزاث الدجم )أو غحرها مً هسق اللغى ُلى الخيالُف(. -  حِخمد اإلاىافظت الظٍِس

الن ُلى جىافس مخســحن في هرا اإلاجاٌ. - م ؤلُا  حِخمد اإلاىافظت ًُ هٍس

م جلدًم مىخجاث حدًدة ُلى جىافس ئدازة حُدة للبدىر والخو - س.حِخمد اإلاىافظت ًُ هٍس  ٍى

حن مً  ىمً أن همحز أًلا بحن هُى  هما: اإلاىافظت اإلاباػسة واإلاىافظت غحر اإلاباػسة: اإلاىافظتٍو

ت مً اإلاإطظاث دازل هفع اللواَ وجلدم هفع اإلاىخجاث: مثل اإلاىخجاث  - اإلاىافظت اإلاباػسة جيىن بحن مجمُى

 الىهسومجزلُت، اإلاإطظاث اإلاىخجت إلاىاد الخىٌُف...

ة وجيىن بحن مإطظاث جلدم مىخجاث جدلم هفع ؤلاػباَ، مثال: ػيلذ زدماث اللوازاث اإلاىافظت غحر اإلاباػس  -

ت ) ت ُلى ػسواث الوحران، الش يء الري أدي ئلى  (TGV: Train de Grande Vitesseفاةلت الظُس مىافظت زوحرة وكٍى

 حُِل أطِاز وزدماث ومىاُُد زخالث الوحران.
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م الدولي  هٌم مِلىماث الدظٍى

إطظاث خالُا بمسخلف جـيُفاتها وأحجامها، أؿبدذ ُملُت ئُداد في ُـس جىىىلىحُا اإلاِلىماث الري حِِؼه اإلا    

ِصي هرا الخِلد للبِئت الدولُت )الاكخـادًت،  البُاهاث واإلاِلىماث أخد الاهخماماث ألاطاطُت لها، والِـب اإلادسن، َو

ت، الخىافظُت، الخىىىلىحُت، الثلافُت...( وحغحراتها اإلاظخمسة، والري فسق ُلى اإلاإطظاث كسوزة الظُاطُت، اللاهىهُ

الخـٌى ُلى مسخلف اإلاِلىماث ومِالجتها وفم هٌام مدىم وفِاٌ، ومً زم الاطخفادة منها ومً جىىىلىحُا اإلاِلىماث التي 

لي مجُاث بـفت ُامت وهٌام اإلاِلفسكذ جوىز اإلاِلىماث وؿىاُت البر  ًلدمه مً مصاًا، وما ٌِصش  ماو  SIMىماث الدظٍى

ى، حل جدظحن كدزتها الخىافظُت ولخلمً لىفظها جدلُم الىمفسؿت هامت للمإطظاث الدولُت مً أ هه ٌؼيلذلً أ

ت، الخفىق، البلاء والهُمىت ُلى ألا   طىاق.الاطخمساٍز

 هظم املعلىماث  أطاطيت في ماهيمف  -1

ت مً الا  -1-1  حصاء اإلاخفاُلت واإلاخياملت فُما بُنها مً احل جدلُم هدف مؼترن.مفهىم الىٌام: هى مجمُى

ت او  -1-2 اإلاِلىماث: بُاهاث جم ججهحزها ولها مِنى إلاظخسدمها ولها كُمت خلُلُت او مخىكِت في الِملُاث الجاٍز

 اإلاظخلبلُت الجساذ اللساز.

بِلها البِم؛ وهي خلاةم زام  فساد، خىادر جمثل خلاةم غحر مددودة وغحر مسجبوت مّالبُاهاث : هي زمىش، أ -1-3

، أي لِع لها مِنى وال ًمىً الاطخفادة منها مباػسة و زلُوا مً ذلً،جأزر ػيل ألازكام، السمىش، الخسوف أ

 وجفلد الِالكت بحن بِلها البِم.

ت مً ألا  -1-4 فساد واإلاِداث والبرامج وػبياث الاجـاٌ ومىازد البُاهاث التي جلىم هٌام اإلاِلىماث: هى مجمُى

ً، اطترحاَ ووؼس اإلاِلىماث بخج ماٌ ؤلا مُّ، حؼغُل، جسٍص ت اإلاسخلفت.الالشمت الجساذ اللساز وجىفُر ألُا  داٍز

 ووظائفه هظام معلىماث الدظىيم الدوليمفهىم   -2

 هظام معلىماث الدظىيم الدوليمفهىم  – 2-1

وآلاالث، ولها هدف ًخمثل في جىفحر جدفم ( بأهه: "ػبىت مسهبت مً الِالكاث اإلاخدازلت بحن ألاشخاؾ Kotler)ٌِسفه وىجلس 

لُت" ً كاُدة لللسازاث الدظٍى خماد ُلى مـادز دازلُت وزازحُت، مىحهت أطاطا ئلى جيٍى  .26مىٌم للمِلىماث، وذلً بااُل

ُت دازل اإلاىٌمت والري يهدف ئلى ججمُّ البُاهاث مً مـادزها Kingهما ُسفه هُىغ ) ( بأهه: "أخد أهٌمت اإلاِلىماث الفُس

نها واطترحاُها وئزطالها ئلى ؿاوعي اللسازاث لالطخفادة منها في الخسوُى لؤلوؼوت ا لدازلُت والخازحُت ومِالجتها وجسٍص

لُت والسكابت ُليها"  .27الدظٍى

 معلىماث الدظىيم الدولي هظام وظائف -2-2

اةف أهمها: ت مً الًى م الدولي بأداء مجمُى  ًلولّ هٌام مِلىماث الدظٍى

ُفت الترؿد)ا - ُفت اطاطُت والتي جخمثل في زؿد ًو لُت الدولُت ًو لُلٌت(: ًإدي هٌام اإلاِلىماث الدظٍى

م جددًد الفسؾ لىماث ًُ هره البِئت وجدلُلها ًخالبِئت الدولُت بيل ميىهاتها، فمً زالٌ حمّ اإلاِ

 الخالُت واإلاظخلبلُت وهرا التهدًداث الخالُت واإلاخىكِت.
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بٌ،  -  ًَّ  .92-91، ص2010كٕررم فرٌذ ٔ نحًر حكًٍخ: َظى انًؼهٕيبد انزسٌٕمٍخ، دار كُٕز نهُشر، َػ
27

دراسخ حبنخ يغًغ صٍذال فرع  –ٕيبد انزسٌٕمً فً  رحمٍك انزفٕق انزُبفسً نهًؤسسخ االلزصبدٌخ انغسائرٌخ حًسح ثؼهً ٔآخرٌٔ: دٔر َظبو انًؼه - 

 .346، ص2019، 02، انؼذد 22ػُبثخ، يغهخ يؼٓذ انؼهٕو االلزصبدٌخ، انًغهذ 
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ت واإلاسجلبت وباإلالازهت مّ ميامً اللىة واللِف في بِئت اإلاإطظت بِد جددًد الفسؾ والتهدًداث الخالُ -

 الدازلُت ًخم اغخىام هره الفسؾ مً زالٌ هلان اللىة التي ًخمخّ بها وجفادي التهدًداث.

س همُت ُامل الىكذ باليظبت للمظخسدمحن إلاِلىماث الىٌام، خُث ًىفس الىٌام للجصاًد أ - مظخسدمحن جلاٍز

ت )ًىمُت، أ ت( في مىاُُدها اإلاىاطبت الجساذ اللساز.طبُىمخىُى  ُت، ػهٍس

لي طىاق الدولُت مً زالٌ اإلاِلىماث اإلاجمِت ومً زم جددًد الاإلاظاُدة في جلظُم ألا  - برهامج الدظٍى

 طىاق.اإلاىاطب لخلً ألا 

لُت، وم - لى كمان الخدفم سخلف الخلٌى والبداةل اإلاىاطبت، ئكافت ئاللدزة ُلى جددًد اإلاؼاول الدظٍى

لُت الطخمساز الخىاحد في اإلاظخ ألاطىاق الخالُت مس واإلاخىاؿل للمِلىماث بما ٌظاُد في وكّ زوى حظٍى

 طىاق دولُت حدًدة.وئمياهُت اكخدام أ

لُت في البأداة إلاساكبت ألا - داء الفِلي مّ اإلاسوى وجددًد ِئاث اإلاسخلفت مً زالٌ ملازهت ألا وؼوت الدظٍى

 اإلاىاطبت.  الاهدسافاث واجساذ اللسازاث الخصخُدُت

 مكىهاث هظام املعلىماث الدظىيليت الدوليت -3

س )السجالث( ُت الخالُت: هٌام الخلاٍز لُت الدولُت مً ألاهٌمت الفُس الدازلُت، هٌام بدىر  ًخيىن هٌام اإلاِلىماث الدظٍى

لُت، وفُما ًلي جفـُل ذلً: م، وهٌام الاطخسبازاث الدظٍى  الدظٍى

 

 
Source: kotler p: marketing management, , 8th ed, prentice hall, int, 1997, p102.  
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 هظام الخلازيس )السجالث( الداخليت 1-3 

 هظام الخلازيس )السجالث( الداخليتمفهىم   -3-1-1

اث اإلاسصون وأوزاق الدفّ : " ٌِسفه وىجلس بأهه لُت اإلاسخلفت ومظخٍى س خٌى ألاوؼوت الدظٍى ُبازة ًُ هٌام ًخلمً جلاٍز

م جمىنهم واللبم وغحر  نها بسـىؾ جلً ألاوؼوت بخىفحر كاُدة بُاهاث لدي مدًسي الدظٍى ها، وبىاء البُاهاث التي ًخم جسٍص

س اإلاسخلفت  . 28مً ئُداد الخلاٍز

 هظام الخلازيس )السجالث( الداخليتت أهمي

 :29وجىمً أهمُت هرا الىٌام في اُخبازه

لُت زػُدةوطُلت فِالت لىلل وجىؿُل اإلاِلىماث والبُاهاث ئلى ئدا  - م الجساذ كسازاث حظٍى  .زة الدظٍى

م وجلُُم مجهىداتهم. -  ًفُد في زفّ مظخىي هفاءة زحاٌ الدظٍى

 ًدخفٍ باإلاِلىماث لظىىاث ملبلت، خُث ًمىً اطترحاُها ُىد الخاحت. -

 الخِسف ُلى اإلابُِاث ليل طلِت، ليل مىولت وليل ُمُل. -

 الخِسف ُلى الخغحراث التي جددر في بِئت اإلاإطظت... -

 تبحىث الدظىيم الدولي -3-2 

مً مِسفت اإلاىافظحن، جلُُم هلان  ألاطىاقًخِلم بخلً  الدولُت ًلٌت مظخمسة بيل ما ألاطىاقًخولب الخِامل مّ        

لُت جصود اإلاإطظت  لي لهم، اللىاهحن، الثلافت.... أي اللُام بدزاطت حظٍى ج الدظٍى كىتهم وكِفهم، اطتراجُجُاتهم، اإلاٍص

لُت، وذلً في ًل وحىد هٌام  اإلاىاطبت ؤلاطتراجُجُتإلاِلىماث التي حظاُدها ُلى ازخُاز بمسخلف ا وجسػُد كسازاتها الدظٍى

 مِلىماحي مخيامل.

 مفهىم بحىث الدظىيم الدولي:  -3-2-1

لُحن ُفت التي جلىم بسبى اإلاظتهلً )الصبىن والجمهىز( بالدظٍى م ُلى أنها: "الًى ىُت بدىر الدظٍى ، مً ُسفذ الجمُِت ألامٍس

لُت  ماٌ الدظٍى لُت وجىلُد وجىلُذ وجلُُم ألُا زالٌ اإلاِلىماث التي ًخم اطخسدامها لخددًد وحٍِسف الفسؾ واإلاؼاول الدظٍى

لُت"  30للُاض الاهجاشاث وجدظحن وفهم ؤلاحساءاث الدظٍى

ب وجدلُل البُاهاث الخاؿت باإلابأنهاٌِسف                لُت:" ذلً اليؼان الخاؾ بجمّ وحسجُل وجبٍى التي  ؼاول الدظٍى

 .31الخازحُت الجساذ اللسازاث اإلاخِللت بدل هره اإلاؼاول" ألاطىاقجىاحهها اإلاإطظت في 

ت لها الجساذ اللسازاث بؼأن  هما حِسف أًلا بأنها: "ول ألاوؼوت التي جمىً اإلاإطظت مً الخـٌى ُل اإلاِلىماث اللسوٍز

م الخاؾ بها وبِمالئها الخالُ ج الدظٍى  .32حن واإلاسجلبحن"بِئتها ومٍص
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 .73، ص2007يذخم انًؼهٕيبد ٔاالسزرارٍغٍبد، دٌٕاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٍخ،   –َٕري يٍُر: انزسٌٕك  - 
29

بٌ،  -  ًَّ  .368، ص2006يصطفى ػجذ انؼسٌس: انزسٌٕك انًؼبصر، دار انًُبْظ نهُشر ٔانزٕزٌغ، َػ
30

بٌ،  –َظبو يٕسى سٌٕذاٌ ٔ شفٍك اثراٍْى حذاد: انزسٌٕك  -  ًَ  .106، ص2006يفبٍْى يؼبصرح، دار انحبيذ، َػ
31

 .65، ص1998يؼخ انمبْرح، انمبْرح، يركس انزؼهٍى انًفزٕػ، عبيصطفى يحًٕد حسٍ ْالل: انزسٌٕك انذٔنً،  -
32

 - Kinnear T & Taylor J: Marketing research – applied approach, 6th ed, Mc Grow Hill,  N.Y, 1998 
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 يتها:مهأ -3-2-2

م في ألا  ، اإلاسجبوت بدزٌى جلً ألاطىاقواإلاساهس واإلاؼاول ألاطىاق  طىاق ألاحىبُت بظبب هبُِتجصداد أهمُت بدىر الدظٍى

ًخولبه ذلً مً مِلىماث هثُفت جفُد في جدلُم مسهص  ومافلال ًُ الاهخلاٌ مً ألاطىاق اإلادلُت ئلى ألاطىاق الدولُت، 

 فهي جمىً مً:جىافس ي كىي،  

 حصخُف اإلاؼاول وطبل مِالجتها. -

لُت في ألاطىاق ألاحىبُت. -  جمىً مً اهدؼاف الفسؾ الدظٍى

  اهدؼاف الخددًاث والظُاطاث التي ٌِخمدها اإلاىافظىن. -

لُت) الازخُاز مً بحن البداةل اإلاخاخت( -  جدظحن وجسػُد اللسازاث الدظٍى

م(اهدؼاف هلان اللِف واإلاِىكاث كبل جفا -  كمها)الدوز الىكاتي لبدىر الدظٍى

اداتهم  ؟ مً هم اإلاظتهليىن؟ ما: ماهى حجم الظىق ألاطئلتُلى  وؤلاحابتجفهم الظىق واإلاخغحراث التي جدىمه،  - كدزاتهم ُو

 الؼساء؟....... دوافّ هي الؼساةُت؟ ما

 مجاالث بحىث الدظىيم: -3-2-3

لـد بها جددًد حجم الظىق، وب: دزاطاث الظىق  - ُان ملداز اإلابُِاث اإلامىىت، وجىكِاث اإلابُِاث لظلِت مُِىت في ٍو

لُت اإلاىاطبت للظىق ألاحىبُتمىولت مُِىت أو طىق مُِىت،  دزاطاث الظىق  وجخمثل؛ 33بما ٌظاهم في وكّ الخوت الدظٍى

 في جددًد حجم الظىق، حجم الولب، مِدٌ همى الظىق، زـاةف اإلاظتهلً...... ُمىما

لـد بها الخِسف ُلى : دزاطاث املىافظت - ُدد اإلاإطظاث في الظىق، ، الظاةدة في ألاطىاق الدولُت هبُِت اإلاىافظتٍو

 خــهم الظىكُت، اطتراجُجُاتهم مدلُا ودولُا.كدزاتهم، اطتراجُجُاتهم، 

ث الاكخـادًت، وجخِلم بدزاطت اإلاخغحراث الخازحُت اإلادُوت باإلاإطظت ُلى اإلاظخىي الدولي، وحؼمل اإلاخغحرا: دزاطت البيئت -

لي للمإطظت في ألاطىاق ألاحىبُت.  الظُاطُت، الثلافُت والاحخماُُت، الخىافظُت والبِئت؛ وما لها مً جأزحر ُلى البرهامج الدظٍى

لـد بالدزاطت الكفاءة الدظىيليت - لُت جلً الدزاطاث اإلاخِللت بىفاءة ىفاءة: ٍو ج الدظ الدظٍى لي لخغوُت الفسؾ اإلاٍص ٍى

لُت  إلاىازد اإلاإطظت. ألامثلحل الاطخغالٌ مً أخاخت في ألاطىاق ألاحىبُت، اإلا الدظٍى

 هىاع بحىث الدظىيم الدولي:أ -3-2-4

 البحىث الاطخعالعيت)اطخكشافيت(  -

ظمذ هرا الىَى مً البدىر مً اهدؼاف افياز حدًدة مً زالٌ حمّ البُاهاث والاخـاءاث التي حظاُد ُلى جددًد   َو

و دها وحظخدعي اطخسدام اإلاالخٌت و/أالخىؿل للمِازف الظودُت خٌى اإلاؼيلت بِد جددً اإلاؼيلت؛ خُث جدُذ فسؾ

 زسي.ث ممً لهم ُالكت باإلاؼيلت دون ألادواث ألا اإلالابلت لجمّ البُاها

 البحىث الىصفيت -

لىكّ وحظخسدم زـُـا إلاِالجت وػسح وجدلُل مىكف زاهً او مؼيلت مُِىت وهرا بجمّ البُاهاث الالشمت لخىؿُف ا 

مىً اطخسدام اإلاالخٌت، اإلالابلت، والِىامل اإلاإزسة فيها باطخسدام أ ملىماتها، ؿفاتها، ممحزاتها اللاةم لها، طلىب الُِىاث، ٍو

 ً الاطخبُان، اإلاسح...)وىؿف اججاهاث اإلاظتهلىحن والِىامل اإلاإزسة فيها ومً زم اطخسالؾ الىخاةج التي حظاُد في جيٍى

م(  اطتراجُجُت الدظٍى
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 البحىث الخجسيبيت -

خم ذلً مً زالٌ: ؿُاغت الفسوق التي جمثل اإلاسػد لفهم اإلاؼيلت وجددًد البِىاث الالشمت  خم فيها اطخسدام الخجسبت، ٍو ٍو

ت الى جددًد اإلاخغحر اإلاظخلل مً أحل كُاض كافزحر الزخباز صخت جلً الفسكُاث؛ باإل زم اللُام بالخجسبت للىؿٌى في ألا ومً 

 زسي.خلل ُليها مّ اطدبِاد الِىامل ألا الِامل اإلاظ جأزحر اإلاؼيلت واإلاخغحر الخابّ الري ًىجم مً فِل زحره ُلى مدي جأ

 بحث حظىيلي: إعدادمساحل  -3-2-5

م  ئدازةالدكُم للمؼيلت التي جـادف  الخددًدأي  جحديد املشكلت: - اإلاظتهلىحن وجددًد الهدف الخلُلي اإلاساد  أو الدظٍى

 جدلُله.

ت) مىخبُت(. ومِلىماث) اإلاُدان( أولُتبُاهاث  ومصادز املعلىماث: عأهىاجحديد  -  زاهٍى

د جيلفت اإلاِلىماث ًُ ُاةدها، أي  أي مِسفت جيلفت اإلاِلىمت اإلاظخِملت في البدث ختى ال جحديد كيمت املعلىماث: - جٍص

 سوَ البدث.اإلادخمل الخـٌى ُليها ُىد الاهتهاء مً مؼ اإلاىاشهت بحن الخيلفت اإلاخىكِت والفاةدة

حن مً الُِىاث) اإلاجخمّ الرًً حؼملهم الدزاطت  أفسادأي جددًد  اخخياز العيىت: - مىما هجد هُى ، وهُفُت جددًدهم، ُو

ُىاث غحر اخخمالُت(.  ُُىاث اخخمالُت ُو

اخث : جخلمً جدلُل البُاهاث التي جم حمِها ، مساحِتها، ًبىبها وجفظحرها بـىزة حظاُد الباخخياز ظسق الخحليل -

ً ُلى خل اإلاؼيلت، واطخسدام  ت 2) جدلُل الخباًً، الاهدداز والازجبان، وايؤلاخـاةُت ألاطالُبوالظحًر ، ملاًِع الجُز

ت، ملاًِع الدؼدذ....(.  اإلاسهٍص

س ُلى اإلاظئىلحن ئلىمً هخاةج وجىؿُاث جم زفِها  ئلُهأي هخابت ما جم الخىؿل  كخابت الخلسيس النهائي:*  دخىي الخلٍس ؛ ٍو

 :واآلحيلخف للخوىاث الظابلت م

 : الِىىان.ألاولىالـفدت  ▪          

 اإلاساد جدلُلها( وألاهدافملدمت) ُسق اإلاؼيلت  ▪         

س. ▪           ملخف الخلٍس

 في حمّ البُاهاث وجدلُلها. اإلاىهجُت اإلاخبِت ▪         

 الىخاةج. ▪         

 الخىؿُاث والخاجمت. ▪         

 اإلاالخم) الاطخبُان، الىخاةج بالخفـُل.....( ▪         

 مصادز املعلىماث في بحىث الدظىيم الدولي:  -3-2-6

ت ومـادز اإلاِلىماث  م الدولي، مـادز اإلاِلىماث الثاهٍى ً للمِلىماث اإلاظخسدمت في بدىر الدظٍى ًمىً أن همحز بحن مـدٍز

مىً جفـُل ذلً فُما ًلي:  ألاولُت؛ ٍو

 املصادز الثاهىيت -

ت هي جلً البِىاث التي جم حمِها البُاها وكد ال جيىن مخفلت مّ ألاطباب التي أدث ئلى ئحساء البدث  طابلا،ووؼسها ث الثاهٍى

ت الخـٌى ُليها، واهسفاق جيلفتها؛   الخالي؛ وهي جدظم بظهىلت وطُس

 ّ الىتروهُت، صخف....اإلاىخبُت: هخب، مجالث، دوزٍاث، مىاكاإلاـادز  -
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 ي مجاالث الاكخـاد والخجازة الدولُت و ؤلاخـاء...اإلاسخـحن والخبراء ف -

 الدواةس الخيىمُت وغحر الخيىمُت: وشازة الـىاُت، وشازة الخجازة، ُسف الخجازة والـىاُت... -

مىٌمت الخجازة الدولُت، ؿىدوق الىلد الدولي، البىً الدولي، مإجمس ألامم اإلاخددة للخجازة والخىمُت، اإلاإطظاث الدولُت:  -

 الخِاون الاكخـادي والخىمُت، مىخدي دافىض... مىٌمت

ت الىهىُت والدبلىماطُت بالخازج.الخمث -  ُلُاث الخجاٍز

ت ًُ الفسؾ اإلاخىفسة  - ماٌ الدولُت والتي مً ػأنها أن جصود أُلاءها باإلاِلىماث الخجاٍز ت ومىخدًاث ألُا الاجداداث الخجاٍز

 في ألاطىاق الدولُت.

ت مِلىماث للبُّ: حمُّ اإلا - ِلىماث الظابلت ًمىً الخـٌى ُليها مجاها أو بخيلفت ُادًت مً هسف بِم اإلاإطظاث الخجاٍز

 ُلى اإلاظخىي اإلادلي أو الدولي.

 وليتألا صادز امل -

لي ئلى حمّ البُاهاث مً  لـد بها جلً البُاهاث التي ججمّ ألٌو مسة، ومً مُدان الدزاطت؛ خُث ًلجأ الباخث الدظٍى ٍو

زالٌ ئحساء بدث مُداوي، خُث غالبا ما ًخم اللجىء ئلى هرا الىَى مً البدىر في خالت ُدم هفاًت أو  الظىق ألاحىبُت مً

لي ت إلحساء البدث الدظٍى  .34هفاءة البُاهاث الثاهٍى

 مشاكل بحىث الدظىيم الدولي: 3-2-7

م اإلادلي، والري هى أهثر ؿِىبت م الدولي وازخالفاجه ًُ الدظٍى وحِلُدا، هرلً ألامس باليظبت  مثلما هى الخاٌ في الدظٍى

مىً ئحماٌ أهم جلً الـِىباث فُما ًلي م اإلادلي، ٍو م الدولي فهي أهثر ؿِىبت وحِلُدا مً بدىر الدظٍى  :35لبدىر الدظٍى

وهى ما حِدد وجىَى في اإلاؼاول التي جمحز ول طىق ًُ ألاطىاق ألازسي،  وما ًـاخب ذلً :الخازحيت ألاطىاقمشكلت حعدد  -

لُت ومِالجت جلً اإلاؼاول، ًلاف ئلى ذلً جباًً الثلافاث في جلً  مً جيالُف مسجفِت ُلُهكد ًترجب  إلحساء البدىر الدظٍى

ألاطىاق مما كد ًـِب مً حمّ البُاهاث مً ول طىق، ومساُاة اللىاُد التي جدىم هره الِملُت في ألاطىاق اإلاسخلفت، 

هب بجدًت وخُاد؛ ئكافت ئلى حملت مً اإلاساهس التي جـاُب ُملُت وخظاطُت اإلاجخمِاث ججاه ؤلاحابت ُلى حظاؤالث ألاحا

لي  :36ومنهاأحىبُت مخِللت بيل طىق  البدث الدظٍى

 في حٍِسف اإلاؼيلت. الخوأالخٍِسف: أي  أزواء•       

 : وجٌهس ُىد الاطخسدام الاطخبُاهاث في البدىر وهرلً اإلالابالث الصخـُت.ألاداء أزواء•       

 ازخُاز الُِىاث. أزواء•       

 ُدم الاطخجابت: أي ازخالف وظب الخجاوب مّ الدزاطت في الدٌو اإلاسخلفت. أزواز •       

ت اإلايؼىزة إلاداولت كلت الىلص في املعلىماث الثاهىيتمش - لي ئلى اإلاخاح مً البُاهاث الثاهٍى : كد ًلجأ الباخث الدظٍى

لُت في ول طىق  ًىاحه بىلف في جلً اإلاِلىماث أو ُدم دكت اإلاخىفس منها، وكلت  ، لىً كدحصخُف وجدلُل اإلاؼاول الدظٍى

لُت  الثلت بمـداكُتها وجباًً ذلً مً طىق ألزسي، مما ًجِل مً الـِب ُلد اإلالازهاث اإلاولىبت بحن الفسؾ الدظٍى

ة، هاهًُ ًُ الدوافّ اإلاخاخت في جلً ألاطىاق، وجبرش الـِىبت في جباًً اإلافاهُم واإلالاًِع اإلاِخمدة في البُاهاث اإلايؼىز 
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ً، مما ًللل مً الثلت  ل أو الطخِواف آلازٍس اليامىت وزاء وؼس مثل هره البُاهاث واإلاِلىماث التي كد جيىن للخللُل أو التهٍى

 بالىخاةج التي ًخىؿل ئليها الباخث اطدىادا ئلى جلً البُاهاث.

لي، ًلجأ الباخث ئلى البُاهاث واإلاِلىماث ألحل جىفحر ألاطاض الِلمي الظلُم للب: ألاوليتمشكلت البياهاث  - دث الدظٍى

ت للؼيىن التي كد جثاز ُلى دكتها ومـداكُتها، أو الخاؿت به )البُاهاث ألاولُت( خماد ُلى البُاهاث الثاهٍى ، والخللُل مً الُا

ابله جيالُف وحهىد ووكذ ُدم هفاًتها في بِم ألاخُان؛ فُلجأ الباخث ئلى حمّ البُاهاث ألاولُت مً الُدان، وهى ما كد ًل

واججاهاث  زأًه ألزرالخـٌى ُلى هره البُاهاث اإلاىاحهت اإلاباػسة للمظتهلً   ٍخولبلجمِها باألطالُب الِلمُت اإلاِسوفت، و 

 هره اإلاؼاول: أهم، ومً ألافسادوالِالمت....خُث جبرش هىا مؼيلت الخِامل مّ  اإلاىخجخٌى 

 واللهجاث في ألاطىاق ألاحىبُت اإلاسخلفتاللغت: أي مؼيلت حِدد اللغاث •        

ٌِني ازخالف ُملُت اجساذ كساز الؼساء) مً ًخسر  وهى ما ألاطىاقالخىٌُم الاحخماعي: أي ازخالف البِئت الاحخماُُت بحن •        

 اللساز؟......(

 للخجاوب مّ الباخث. ألافساددزحت الاطخجابت: أي مدي اطخِداد •       

ت، مساهص جلدًمومدي جىفسها وهفاءتها، وجخمثل في: ُت الخدخُت: كُىد البي•         هُئاث مسخـت في جلدًم الخدماث الخجاٍز

لُت، وطاةل الاجـاالث واإلاىاؿالث  .....(، مساهص الترحمت، البىىنالاطدؼازاث الدظٍى

 جلييم املعلىماث -3-2-8

 هي: أطاطُتًخم جلُُم اإلاِلىماث مً زالٌ زالزت مِاًحر  

 : والتي جدٌ ُلى حىدتها مً زالٌ مدي خدازتها ودكتها أي جوابلها مّ الىاكّ.ت املعلىمتهىعي -

 اإلاِلىمت التي جم الخـٌى ُليها جسدم خل اإلاؼيلت مباػسة. جيىن  أن: أي زازجباط املعلىمت بحاحت مخخر اللسا -

 ىة منها.كل مً الفاةدة اإلاسحجيىن جيلفت الخـٌى ُلى اإلاِلىمت أ أن: جكلفت املعلىمت -

  الاطخخبازاث الدظىيليتهظام  -3-3

 الاطخخبازاث الدظىيليتهظام مفهىم  -3-3-1

لُت واإلاـمم لخىفحر اإلاِلىماث الُىمُت ًُ      لُت باهه: " هٌام فسعي لىٌم اإلاِلىماث الدظٍى ٌِسف هٌام الاطخسبازاث الدظٍى

لُت إلاىٌماتهم" لبِئتاالخوىزاث التي جددر في   . 37الدظٍى

اللدزة ُلى الفهم الِمُم والخدلُل والخلُُم للبِئت الدازلُت والخازحُت التي جسجبى بصباةً اإلاىٌمت، هه: "سف بأهما ٌِ

ص ُملُت اجساذ اللسازاث الخىخُىُت والاطتراجُجُت  .38"اإلاىافظحن، ألاطىاق والـىاُاث لخٍِص

ِسف أًلا بأهه "هٌام لخجمُّ اإلاِلىماث م  طساز جصوٍده بمِلىماث ًُ ألا هساف و ألا   ً اإلاىافظحن وذلً بدصجُّ أخدَو

ت أو الـىاُُت للمىافظحن،   له "الخجاٍز
ً
 لدًه أو مىزدا

ً
 للمىافظحن أو مظخسدما

ً
 .39وكد ًيىن هرا الوسف شبىها

ت الغاملت"  ادة كدزة لغسق تهُئتها الجساذ اللساز مً أ الجمّ الظسي وجىشَّ اإلاِلىماث، وبساؿت اإلاِلىماث الظٍس حل ٍش

 .40الخىافظُت" اإلاإطظت
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39
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ت أ خدلىماث مً اإلاىافظحن وذلً لدصجُّ أ" هٌام لخجمُّ اإلاِ و الـىاُُت الاهساف وجصوٍده بمِلىماث ًُ ألاطساز الخجاٍز

 و مىزدا له"ًيىن هرا الوسف شبىها للمىافظحن أو مظخسدما لدًه أللمىافظحن، وكد 

 الدظىيليت هظام الاطخخبازاث هدافأ -3-3-2

 إلافُدة الجساذ اللساز، ؿُاغت الظُاطاث، جسوُى الاطتراجُجُت.جلدًم اإلاِلىماث ا -

م بداحاتهم الخلُلُت مً اإلاِلىمت. -  جصوٍد مدًسي الدظٍى

لُت ًُ اإلاىافظحن فُما ًخِلم  -  ، زووهم، هلان كِفهم وكىتهم.بأهدافهمحمّ اإلاِلىماث الدظٍى

ت للمإطظاث اإلاىافظت مً حمّ اإلاِلىماث  ألاحهصةمىّ  - اإلاإطظت، زووها، هلان  هدافأًُ الاطخسباٍز

 كىتها وكِفها.

دم  - ت الخأهدجللُل خالت اإلاساهسة ُو   مً زالٌ الخـٌى ُلى اإلاِلىماث اللسوٍز

 أهميت هظام الاطخخبازاث الدظىيليت -3-3-3

لُت فُما ًلي ثالاطخسبازا هٌام ًمىً ئبساش أهمُت  :41الدظٍى

لُت حهاش ٌِمل ُلى جأدًت ًو - ُفت ئمداد اإلاإطظت بمسخلف اإلاِلىماث التي جسف هٌام الاطخسبازاث الدظٍى

 الخغحراث في البِئت الدولُت.

م  - م الدولي ئلى هٌام الاطخسبازاث الدولُت باإلكافت ئلى هٌام بدىر الدظٍى ًدخاج هٌام مِلىماث الدظٍى

 والري ٌِد مىمال له.

ت، وا - لُت بالظٍس لتي ًجب الاطخمساز في جخـف اإلاِلىماث اإلاجمِت باطخسدام هٌام الاطخسبازاث الدظٍى

 حمِها ُلى مداز الُىم، ومً مسخلف اإلاـادز اإلامىىت وبمسخلف الىطاةل اإلامىىت.

لُت بخىفحر اإلاِلىماث الُىمُت مً زالٌ أطالُب الخجظع والخىـذ،  - ٌظمذ هٌام الاطخسبازاث الدظٍى

ت خٌى خاحاث اإلاظتهلىحن الدولُحن، جدسواث اإلاىافظح ن، ومسخلف ومسخلف الاطالُب الاطخسباٍز

 الـِىباث والخغحراث التي جوسأ في البِئت الدولُت.

 الاطخخبازاجيت ألاوشعتأهىاع  -3-3-4

 جىلظم خظب هدف اليؼان، أدواجه وهواكه، وذلً هما ًلي: 

 :ئلى: وجىلظم  * حظب اليشاط

ت اطخخبازاجيت فاعلت أوشعت -  .ألازسي حمّ اإلاِلىماث ًُ اإلاإطظاث  ئلىالهادفت  ألاوؼوت: وهي مجمُى

ت اطخخبازاجيت مضادة أوشعت - مً حمّ اإلاِلىماث ًُ  ألازسي اإلايؼاث  ئُاكت أومىّ  ئلىالهادفت  ألاوؼوت: وهي مجمُى

 اإلاإطظت.

 :ئلىوجىلظم  :ألادواثحظب  *

ت اطخخبازاجيت بشسيت أوشعت - م. ئدازةفي  ألافساداإلالادة التي ًخم اهجاشها مً كبل  أو الفاُلت  ألاوؼوت: وهي مجمُى  الدظٍى

ت آليتاطخخبازاجيت  أوشعت - باطخسدام ألاحهصة الخىىىلىحُت واألكماز  اإلالادة التي ًخم أو الفاُلت  ألاوؼوت: وهي مجمُى

 الـىاُُت، أحهصة الخىـذ، أحهصة الاجـاٌ الخدًثت...
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 : وجىلظم ئلى:حظب الىعاق* 

 : وجخم دازل الدولت ألام.أوشعت اطخخبازاجيت داخليت -

 : وجخم زازج الدولت ألام.خخبازاجيت خازحيتأوشعت اط -

 مصادز بياهاث املخابساث الدظىيليت:  -3-3-5

لُت بُاهاجه ومِلىماجه مً مـادز مخِددة، دازلُت وزازحُت؛ والتي جمده بمِلىماث ًُ  ٌظخمد هٌام الاطخسبازاث الدظٍى

ي، جيالُف ؤلاهخاج، الخدفلاث الىلدًت، اإلاىافظحن، اإلاظتهلىحن، الخـف الظىكُت، حجم اإلابُِاث، اإلاىكّ الخىافس 

مىً خـس مـادز بُاهاث  اإلاظتهلىحن، الىطواء، اإلاخغحراث البُئُت اإلاسخلفت الاكخـادًت، الظُاطُت الثلافُت ...وغحرها، ٍو

لُت في  :42الاطخسبازاث الدظٍى

فى اإلاإطظتتن دازل اإلاإطظالِاملى  - ، الىواالث، والازخـاؿُىن اإلاظدؼازون  ، الظلواث الخىفُرًت،: مًى

 ظخسدمىن آزسون...م الباُت،

ماٌ،  - خللت مجهصي الؼسهت: اإلاجهصون اإلاىّزدون، زحاٌ أُادة البُّ، الّصباةً، ػسواء الِمل، جدالف ألُا

لُىن آلازسون.    الىطواء الدظٍى

الهاث والاجـاالث - ت، الخواباث والبُاهاث الصخفُت، اإلاىخجاث والِالماث، ؤلُا س طىٍى  اإلاىافظىن: جلاٍز

لُت ألازسي، مىكّ جددًد الؼبىت )  ( . webالدظٍى

س البدىر، حساةد أوادًمُت مىخدي أوادًمي.  -  اإلاـادز الخيىمُت: الاخـاةُاث الظياهُت ،ألاهسوخاث وجلاٍز

ىن / أزباز السادًى، الّصخف، اإلاجالث والجساةد، زدماث،  - ت: جلفٍص الم الجماهحًر اإلايؼىزاث ووطاةل ؤلُا

لت خظب الولب.بُاهاث اللىخت، جدكُ ـّ س مف  م بُّ باإلافسد، جلاٍز

كىاُد بُاهاث ئلىتروهُت: ذاهسة اللسؾ اإلالغىن، كىاُد بُاهاث مسبىهت، ػبىت ؤلاهترهذ، آلُاث البدث،   -

 جددًد بىابت اإلاىكّ، حغوُت الؼبىت. 

 مً املعلىماث:أ -3-3-6

تالتي جخـف بالخـىؿُت واللِدًد مً اإلاِلىماث في اإلاإطظت و جىحد ا      ظٍس

  (confidentielles ،ُت س الىُى اإلاىزدًً  أطماء( هٌسا للُمتها وكُمت الخـٌى ُليها مثل: )مىاؿفاث جـمُم اإلاىخج، جلاٍز

س اإلاىخجاث، زوى الخىطّ اإلاظخلبلي...( والتي ًجب خماًتها والخفاي ُليها  زوىوالصباةً،  اطخسدام الىطاةل التي   أيجوٍى

ت غحر اإلا ألافسادجمىّ او حُِم  خم ذلً مً زالٌ: أو سىلحن الخـٌى ُلى اإلاِلىماث الظٍس  الخـىؿُت للمإطظت، ٍو

 ، ولماث الظس، البـماث...ؤلاهراز أحهصة، ؤلاكاءة، ألاكفاٌطُجت، ألامً اإلاادي: ألا  -

خ بأطالُباإلاىخىبت  أو اإلاىلىلت  باإلاِلىماثمً الاجـاالث: وهى ما ًخِلم باالخخُاهاث الخاؿت أ - م خماًت الىتروهُت ٍو

م حؼفحر اإلاِلىماث.  الاجـاالث ًُ هٍس

                                                 
42

 - Kotler P: Marketing Management,  Prentice-Hall, Inc, The Millennium Edition, New Jersey, 2000, p103. 
 



 سبنى إنٍبش. د                                                                                            انذٔنً انزسٌٕك يمٍبش فً يطجٕػخ

 

فحن، الصباةً،... وهرلً مساهس حؼغُل ألافساد: وهمً أ - ى ما ًخِلم باإلاظخسدمحن الرًً ًخـلىن مّ الغسباء مثل: اإلاًى

وطلىهُاتهم وهباُهم وطماتهم الصخـُت وغحرها مً  ألافسادمظخسدمحن حدد، لرلً ًيبغي الترهحز ُلى مِلىماث ًُ 

 ِلىماث.اإلا

م مً ألافساد الرًً ٌظخسدمىن الخىىىلىحُا بغسق الخجظع مثل: أحهصة الخىـذ، مً الخىىىلىحُا: أ - خماًت ئدازة الدظٍى

 السبى الهاجفي...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




