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 اثر تكهفو انخذيات انخارجيو عهى انبعذ انتنافسى نضبظ انتكانيف 

 يصطفى يحًذ يسن يحًٌد

 انًهخص:

ذروصللط يث٘عللح ه للدلح الدناصللح اى تللٔ اللط الريللْن الوللالُط تللٖ ً للن االذ للاالخ      

ّّصائط الٌقط الٔ عقد العدٗد هي ال فقاخ عثر شثداخ االًررًد , هوا أدٓ اللٔ يٗلادج 

الضللرعح ّالقللدنج علللٔ االذ للال تاالصللْاا تللٔ ظو٘لل  اًؽللاء العللالن , ّهللي شللن اهداً٘للح 

عللٔ لللا اى أحلثؽد دّل العلالن ذوصلط صلْدا صرعح عقد ّاذوام ال لفقاخ ّدلد ذرذلة 

ّاؼدج ُائلح هراؼلح للعو٘ل  ٗرلؤشر تورا٘لراخ الوٌرعلْى ّالوضلرِلدْى عللٔ الضلْاء هولا 

ياد هي ؼدج الوٌاتضح ت٘ي الوٌ ؤخ ّلن ذقر ر الوٌاتضح ت٘ي الوٌ ؤخ الوؽل٘ح تقل  , تلط 

خاحلح تلٔ ت٘ لح اهردخ اٗضا الٔ الوٌ ؤخ االظٌث٘ح الرٔ ذعوط تٔ ًفلش هعلال الٌ لاي  

الر ٌ٘  الؽدٗصح االهر اللالٓ دتل  الوٌ لؤخ اللٔ ذيلْٗر ًفضلِا اال اى ذيلْٗر آ هٌ لؤج 

ٗضرلزم ذع ٘ن الق٘وح الوضاتح لِا هي خالل العوط علٔ ذؽض٘ي الق٘وح الضْد٘ح لِا ُّلالا 

ٗريلة ذيث٘ق تراهط خفض الردلفح الرٔ  ذعد دالح أصاص٘ح ًؽْ ذؽق٘ق هزاٗا ذودٌِلا هلي 

لوٌاتضللح ّالرؽللدٗاخ خاحللح تللٔ ت٘ للح الر للٌ٘  الؽدٗصللح  ًّر٘عللَ لوللا صللثق تقللد هْاظِللح ا

اِللرخ تعللض االذعاُللاخ الؽدٗصللَ تللٔ ُللالا الوعللال هٌِللا هللا أيلللق عل٘للَ ال للدهاخ 

ال انظَ٘ تٔ اًراض صل  أّ خدهاخ هْظِلَ للضلْا الوؽل٘لَ  اال أًلَ ٗلرن اًراظِلا خلانض 

ولاٗز هٌرعلاخ عٌلدها ذضلري٘  اى ؼدّد الدّلَ ّٗودلي القلْل أى الوٌ لؤج ذؽ لط عللٔ ذ

ذقدم للعوالء د٘وَ هضاتَ ذزٗد عوا ٗقدهَ الوٌاتضلْى تدلاى التلد هلي العولط عللٔ ذؽدٗلد 

اشر  ذدلفَ ال دهاخ ال انظَ٘ علٔ الثعلد الرٌاتضلٔ  للوٌ لؤج ت٘ولا ٗ لرة ت لدج الرفاعلط 

د ّهضللاتَ الرفاعللط الوؽراللاخ الرئ٘ضللَ٘ للردللال٘ف هلل  االخللال تللٔ االعرثللان االصررشللا

تردال٘ف الوٌاتض٘ي ل فض ذدال٘ف الوٌ ؤج ّتولا ٗعولط عللٔ يٗلادج افلاءج ً لن الردلال٘ف 

 ّذؽض٘ي األداء تٔ ت٘ ح األعوال .
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Abstract : 

    The nature of the problem of the study is that in light of the 

remarkable development in communications systems and means 

of transport, many transactions have taken place through the 

Internet networks, which has led to increasing the speed and 

ability to connect to markets around the world and thus the 

possibility of speed of contract and completion of transactions. 

The countries of the world represent one huge market available to 

all affected by the variables of producers and consumers alike, 

which increased competition between enterprises and not only 

competition between domestic enterprises only, but also 

extended to foreign enterprises operating in the same field of 

activity, especially in the modern manufacturing environment, 

which pushed The development of any enterprise requires 

maximizing the added value by improving the market value. This 

requires the implementation of cost reduction programs, which is 

a basic function towards achieving advantages that enable it to 

face competition and challenges especially in the modern 

manufacturing environment. As a result, Some of the recent 

trends in this area, including what is called external services in 

the production of goods or services directed to the local market, 

but it is produced outside the borders of the state can be said that 

the enterprise gets the differentiation of products when they can 

offer customers added value more than the competitors were 

Work should be done to determine the impact of the cost of 
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services external to the competitive dimension of the facility as 

strongly interaction and Distance interaction the main incentive 

costs specializing taking into consideration guided competitors 

costs to reduce facility costs including working to increase cost 

efficiency systems and performance improvement in the business 

environment. 

 

 ًقذية ًطبيعو انًشكهة :أًال : ان

ذ ِد ت٘ ح األعوال الؽدٗصح العدٗد هي الريْناخ ّالرا٘راخ العُْرٗح الورالؼقح          

تفضط هعوْعح هي العْاهط هي أُوِا شْنج ذدٌْلْظ٘ا الر ٌ٘  ّالوعلْهاخ 

ّاالذ االخ الؽدٗصح ّعْلوح األصْاا ّاؼردام الوٌاتضح العالو٘ح ّذِدف الوٌ آخ تٔ 

ٓ أى ذرو٘ز عالو٘ا ّ ذرغة الوٌ واخ الرٔ ذرٗد اط ذلا ال رّف أى ذدْى األتضط أ

الثقاء ّاالصروران ّالٌوْ تٔ صْا الوٌاتضح تٔ اظراء عدج ذا٘٘راخ ظالنٗح تٔ 

عول٘اذِا ال ٌاع٘ح للؽفاا علٔ هرازُا الرٌاتضٔ ّهؽاّلح ذؽضٌَ٘, ّللا  هي خالل 

دٗد, ّذؽض٘ي الرْا٘ف األهصط للردٌْلْظ٘ا الورقدهح , ّذ ع٘  ّذيْٗر االتردان ّالرع

ظْدج الوٌرعاخ, ّذ ف٘ض ذدال٘ف اإلًراض  الٔ ادط ها ٗودي , ّيٗادج دنظح الورًّح 

تٔ االًراض لرلث٘ح اؼر٘اظاخ العوالء ذودٌِا هي هْاظِح الوٌاتضح ّالرؽدٗاخ خاحح تٔ 

ت٘ ح الر ٌ٘  الؽدٗصح ّ شِد العالن خالل الضٌْاخ الواض٘ح ذيْنا اث٘را تٔ ت٘ ح 

ح ّهي أُوِا الريْن الوضرور تٔ اصر دام األصال٘ة الردٌْلْظ٘ح الؽدٗصح األعوال الؽدٗص

ًّ ؤج األصْاا العالو٘ح ًر٘عح العوط تاالذفاد٘اخ ّالردرالخ الدّل٘ح األهر الالٓ أدٓ الٔ 

ذالشٔ ذؤش٘ر الؽدّد العارات٘ح ّصقْي الؽْاظز الرعانٗح ت٘ي الوٌرعاخ ّاألصْاا 

ا الوعلْهاخ ّاالذ االخ ّّصائط الٌقط هوا أدٓ ٗضاف الٔ للا اِْن شْنج ذدٌْلْظ٘

الٔ يٗادج الضرعح ّالقدنج علٔ االذ ال تاالصْاا تٔ ظو٘  أًؽاء العالن ّاِْن 

 .ال دهاخ ال انظَ٘
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ال رااخ علٔ يٗادج أنتاؼِا ّذؽق٘ق  ّٗضاعد اصلْب ال دهاخ ال انظ٘ح           

ال٘ف هي خالل : اصر دام عوالَ هزاٗا ذٌاتضَ٘ , للا تاعرثانُا ّص٘لَ لر ف٘ض الرد

هٌ فضَ الردلفَ تاالضاتَ الٔ اً فاض الرعرٗفَ ّالرصْم العوراَ٘ , ّالر ف٘ضاخ 

ّاالعفاءاخ الضرٗثَ٘ األظٌثَ٘ تِدف ظالب االصرصواناخ اوا أًِا ّص٘لَ لزٗادٍ 

الوعرتَ ّالوِاناخ ّّص٘لَ لرقدٗن خدهاخ هضرورٍ علٔ هدان الضاعَ اوا ٗعرود ذقدٗن 

هاخ ال انظَ٘  ت دط اث٘ر علٔ ال دهاخ ال   َ٘ , ّهي شن ٗرن ذؽدٗد االشر ال د

علٔ هضرْٓ العْدج تِدف ذؽدٗد االشر علٔ الردال٘ف الوضرررٍ تاصر دام تعدٓ د٘اس 

 العْدٍ ) الصقَ ّالضواى (.

اللاى ٗللرن اذ للال دللراناخ خللدهاخ ال انظ٘للَ  تيرٗقللَ ذقل٘دٗللَ  علللٔ أصللاس الردلفللَ       

 للفَ خاحللَ ذدللال٘ف العوالللَ ؼ٘للس ذدللْى العوالللَ هٌ فضللَ الردلفللَ  اال أًللَ  الورئ٘للَ ّت

ً را الذضاع اّ يٗادج ادثال ال رااخ ًؽْ ذثٌٔ ص٘اصَ خدهاخ ال انظَ٘ تاى الوٌ لْن 

الرقل٘دٓ الذ ال دراناخ ال دهاخ ال انظ٘لَ  احلثػ غ٘لر دلادن عللٔ اذ لال ُلالا القلران 

هلي الردلال٘ف ال لاُرٍ ّالردلال٘ف الوضلرررٍ , تددَ هوا ٗريللة االخلال تلٔ االعرثلان الال 

ؼ٘للس ذروصللط الردللال٘ف ال للاُرٍ تللٔ ذدلفللَ العوالللَ , ّالردللال٘ف الر للا٘لَ٘ , ّالردللال٘ف 

الوضللرررٍ تللٔ الردللال٘ف غ٘للر ال للاُرٍ عٌللد اذ للال القللران ترقللدٗن خللدهاخ هللي هْادلل  

: شللدج ال لدهاخ ال انظ٘للَ ّذروصلط هؽراللاخ ُلالٍ الردللال٘ف تلٔ هؽللرا٘ي نئ٘ضل٘ي ُوللا 

 الرفاعط ّهضاتَ الرفاعط .

ّهوا صلثق ٗرضلػ للثاؼلس أى ال لدهاخ ال انظ٘لَ ٗوصلط االذعلاٍ العدٗلد هلي ظاًلة      

ال رااخ الرٔ ذضعٔ الٔ يٗادج أنتاؼِا ّ ذؽق٘ق هزاٗا ذٌاتضَ٘ , للا تاعرثانُا ّصل٘لَ 

ي ذدال٘ف لر ف٘ض الردال٘ف اال أى ذؽق٘ق للا ٗقاتط ترؽدٓ اث٘ر ٗروصط ت٘وا دد ٗررذة ه

هضرررٍ علٔ ذقدٗن ال دهاخ ال انظ٘لح ؼ٘لس أى الردلال٘ف الوضلرررٍ ُلٔ الردلال٘ف غ٘لر 

الوضعلَ تالدتاذر الوؽاصثَ٘ اال أًِا ذوصط تٔ تعض األؼ٘اى الٌضثَ األاثر هلي الردلال٘ف 

الدل٘لَ لل لدهاخ ال انظ٘لح ّنتوللا الوضل ْلَ علي علدم اصللروران الوٌ لؤج ّاًضلؽاتِا هللي 

ن تٔ  هث٘عاذِا علٔ األدط ّهي شن ٗعة أى ذقْم الوٌ ؤج تق٘اس ّذؽل٘ط الضْا أّ الردُْ
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ّنداتللَ اللط الردللال٘ف الولوْصللَ ّالا٘للر هلوْصللَ الورعلقللَ تال للدهاخ ال انظ٘للح  ّعللدم 

 أُوال الردال٘ف الوضرررٍ لوا ٗررذة علٔ للا هي أشان ص٘ َ علٔ الودٓ اليْٗط .

عللالض الفعللْج تلل٘ي أتضللط أداء هٌللاتش ّتالرللالٔ ذعوللط ُللالٍ الدناصللح الللٔ هؽاّلللَ      

ّاألداء الؽللالٔ للوٌ للؤج ّذؽل٘للط األصللثاب العالنٗللح لرلللا الفعللْج عٌللد ذقللدٗر الردللال٘ف 

الوضرررٍ ال احح تق٘اس ّؼدج الوٌرط, هي أظط هضاعدج تٔ الْحْل لرو٘٘ز الوٌرط هلي 

 ؼ٘س هضرْٓ العْدج ّالردلفح هوا ٗععط الوٌ ؤج تٔ هقدهح هٌاتضِ٘ا .

  دلح الثؽس تٔ هؽاّلح اإلظاتح علٔ الرضاإالخ الرال٘ح :ّذرل ة ه

أشر ذثٌٔ ص٘اصاخ ذدال٘ف ال دهاخ ال انظ٘ح علٔ الو٘زج الرٌاتضَ٘ اعزء هي  .0

 هؽدداخ الو٘زج الرٌاتضَ٘  ؟ 

ُط ٗئشر ضث  الردال٘ف الدلَ٘ علٔ ذؽق٘ق ه٘زٍ ذٌاتضَ٘ تٔ اط اذعاٍ ال رااخ  .9

 ؟   ًؽْ ذيث٘ق ص٘اصَ ال دهاخ ال انظ٘ح

 ثانيا: أىًية انبحث :

 هي الٌاؼ٘ح العلو٘ح :  -0

ًللدنج الدناصللاخ الرللٔ ذٌاّلللد عٌاحللر ذدللال٘ف ال للدهاخ ال انظ٘للح تِللدف ذؽق٘للق  -أ 

 هزاٗا ذٌاتض٘ح .

ذضل٘  الضْء علٔ هثلدأ نٗلادج الردلفلح اثلدٗط اصلرراذ٘عٔ ذولاٗز الوٌرعلاخ ّاللالٓ  -ب 

 الوٌاتضح . أحثػ هيلة ٌٗادٓ تَ الدص٘رٗي ألغراض خْض صثاا

 هي الٌاؼ٘ح العول٘ح : -9

  الا ااًلد الدناصللح صللْف ذلقللٔ تالضلْء علللٔ عٌاحللر ذدلفللَ ال لدهاخ ال انظ٘للح     

ّهدٓ ذؤش٘رُا تٔ الؽفاا علٔ ذع ٘ن الوٌات  الوردتقح هي ّناء ضث  الردال٘ف ال اص 

 تِا  تؤى الدناصح الثؽص٘ح صْف ذعوط علٔ ها ٗلٔ :
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ر ذدللال٘ف ال للدهاخ ال انظ٘للح  ّذؤش٘رُللا علللٔ الثعللد الوضللاُوح تللٔ نتلل  عٌاحلل  -0

 الرٌاتضٔ  تٔ الث٘ ح الو رٗح .

ذقللدٗن دناصللَ ذضللوػ تق٘للاس ذللؤش٘ر ذدللال٘ف ال للدهاخ ال انظ٘للح علللٔ دّنج ؼ٘للاج  – 9

 الوٌ واخ ال ٌاع٘ح ّ الوٌرعاخ .

 ثانثأ: أىذاف انبحث :

 تض٘ح تالوٌ ؤج .الرعرف علٔ ذؤش٘ر هضاتح الرفاعط علٔ ذؽق٘ق الو٘زج الرٌا - 0

 ذْض٘ػ ذؤش٘ر شدج الرفاعط علٔ ذؽق٘ق الو٘زج الرٌاتض٘ح تالوٌ ؤج . - 9

د٘للاس اشللر ذدللال٘ف ال للدهاخ ال انظ٘للح علللٔ ذؽق٘للق ه٘للزٍ ذٌاتضللَ٘ تللٔ اللط اذعللاٍ  –3

 ال رااخ ًؽْ ذيث٘ق ص٘اصَ ال دهاخ ال انظ٘ح .

 رابعا : فرًض انبحث :

 علٔ ذؽق٘ق الو٘زج الرٌاتض٘ح تالوٌ اج .ال ْٗظد ذؤش٘ر هعٌْٕ لوضاتح الرفاعط  - 0

 ال ْٗظد ذؤش٘ر هعٌْٕ ل دج الرفاعط علٔ ذؽق٘ق الو٘زج الرٌاتض٘ح للوٌ اج  . –9

 خايسا : ينيــج انبــحث :

 صْف ٗقْم الثاؼس تاإلعرواد علٖ هٌِع٘ي :     

 الوٌِط االصرقرائٖ : –0

ؼ٘س ذقْم تلضفح ُالا الوٌِط علٔ دناصح  ال اُرج هي العزئ٘اخ ّحْال الٔ      

الدل٘اخ ّذعو٘ن الٌرائط اوا اى ُالا الوٌِط القائن علٔ الوالؼ ح ّح٘اغح الفرّض 

ّااللا اصر دام األصال٘ة اإلؼ ائ٘ح الخر٘ان حؽح ُالٍ الفرّض القائن علِ٘ا الثؽس 

انظَ٘ علٔ الثعد الرٌاتضٔ لضث  الردال٘ف هي اظط هعرتح اشر ذدلفَ ال دهاخ ال 

ّذعو٘ن الٌرائط ّصْف ٗعرود الثاؼس علٔ الدّنٗاخ ّالدناصاخ الضاتقح الرٖ ذٌاّلد 

ذدلفَ ال دهاخ ال انظ٘ح علٔ الثعد الرٌاتضٔ لضث  الردال٘ف تِدف ذواٗز الوٌرعاخ تٔ 
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ّللا  اط الوضرعداخ الؽدٗصح لث٘ ح الر ٌ٘  ّأدّاخ د٘اصِا ّااللا عٌاحرُا

 لالصررشاد تٖ دعن ّذؤح٘ط الدناصح الثؽص٘ح .

 الوٌِط االصرٌثايٖ : – 9

ذؽراض الدناصح الثؽص٘ح الٔ الرفد٘ر االصرٌثايٖ هي ؼ٘ي ألخر تاالصرٌاد الٔ      

اصرٌثاي ؼقائق ظزئ٘ح هي الؽقائق العاهح الوضرقرج ًضث٘ا تٔ الفدر الردال٘فٔ 

 الصر الص ًرائط هرذثيح تالدناصح .

ّعل٘ح تؤى ًرائط الدناصح الْحف٘ح القائوح علٔ الفؽة ّالرؽل٘ط اصرٌادا الٔ الوٌِط      

الوع٘انٕ ٗضرلزم هي الثاؼس ضرّنج د٘اس األتعاد الردال٘ف٘ح ّددح ذؤش٘رُا علٔ 

 الوٌ ْهح ذدلفَ الؽدهاخ ال انظَ٘ تٔ ت٘ ح الر ٌ٘  الؽدٗصح .

 خطة  انبحث :سادسا : 

 ؤ لل دهاخ ال انظَ٘ .ايان هفاُ٘الوثؽس األّل: 

 الوثؽس الصأً: االتعاد الورعددج لردلفَ ال دهاخ ال انظَ٘ ّاشرُا علٔ ضث  الردال٘ف

 الٌرائط ّالرْح٘اخ

 الوراظ 

 

 انًبحث األًل

 اطار يفاىيًى نهخذيات انخارجيو

 تكانيف انخذيات انخارجيو ين خالل االطار انًفاىيًى      -

 انخارجيو  "تكانيف انخذيات   -يفيٌو  - 1

تللٔ هيللل  الضللرٌ٘اخ هللي القللرى الع للرٗي تللدأخ ال للرااخ العالو٘للَ ترؽرٗللا هدصللف      

لعول٘اذِللا الللٔ هْادلل  خللانض الؽللدّد تِللدف ذ فلل٘ض ذدللال٘ف اًرللاض الضللل  ّال للدهاخ 

الوْظَ أصاصا الٔ الضْا الوؽلَ٘ ُّْ ها أيلق علَ٘ ال دهاخ ال انظَ٘ ؼ٘س أًَ ٗوصط  

ظِلللَ للضلللْا الوؽل٘لللَ اال أًلللَ ٗلللرن اًراظِلللا خلللانض ؼلللدّد اًرلللاض صلللل  أّ خلللدهاخ هْ

 . (Marcus M . Larsen ,2012,p2)الدّلَ
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التد أى ذقْم الوٌ ؤج  ذؽل٘ط ّنداتَ اط الردال٘ف الولوْصَ ّالا٘ر هلوْصَ الورعلقَ       

تالوٌرعاخ تٔ اط ال دهاخ ال انظ٘ح  ّعدم أُوال الردال٘ف الوضرررٍ لوا ٗررذة عللٔ 

ان ص٘ َ علٔ الولدٓ اليْٗلط ّعلدم دلدنٍ الوٌ لؤخ عللٔ االصلروران تلٔ الط للا هي أش

 ت٘ َ الر ٌ٘  الؽدٗصَ ّالتد هي اصر دام االصال٘ة ؼرٔ ذضرور .    

ٗريلة ذيث٘ق ال دهاخ ال انظَ٘ علٔ دياع ال دهاخ الررا٘ز علٔ شالز تق  هلي      

َ ّيٗلللادج الوعرتلللَ االصلللثاب الرئ٘ضلللَ٘ الضلللاتقَ ُّلللن : اًرلللاض خدهلللَ هٌ فضلللَ الردلفللل

 ّالوِاناخ ّذقدٗن ذايَ٘ هضرورٍ لؽاظاخ العوالء ّالوضرِلد٘ي علٔ هدان الضاعح .

  (Gyung H. Daniel ,2017,p59):  تعريف انخذيات انخارجيو – 2

ذعٌٔ الوَ ال دهاخ ال انظَ٘ اى ال رااخ ذٌرقط هي الداخط الٔ ال انض ذانٗ ٘لا        

٘ي تللٔ ؼلل٘ي ذٌفللال أعوالِللا تللٔ تلللد أخللر ّهللي الٌاؼ٘للَ ّ ُللٔ ذوراللز ل للراَ تللٔ تلللد هعلل

القاًًَْ٘ : ُْ ه يلػ ٗيلق علٔ ظو٘ل  ال لرااخ الرلٔ ذٌفلال أعوالِلا تلٔ تللد هلا ّتلٔ 

ؼ٘ي هرازُا تٔ تلد أخلر خاضل  لضل٘ادٍ دّللَ أخلرٓ  تؽ٘لس ذدلْى ال لراَ الرئ٘ضلَ٘ 

ء عللللٔ شلللدط شلللراَ أم ذثلللرم العقلللْد ّذرلللْلٔ الرفلللاّض ّاظلللراء الدناصلللاخ ّاعيلللا

الرْظِ٘اخ الاليهَ ل راَ أخرٓ ذاتعَ لِا ذرْلٔ ذٌف٘لال الرْظِ٘لاخ ّذيث٘لق الدناصلاخ 

 ال احَ تِا .

 خصائص انخذيات انخارجيو : - 3

ٌُللاب تعللض الضللواخ ّال  للائة االدر للاَٗ الرللٔ ذرضللن تِللا ال للدهاخ ال انظ٘للَ , 

 ذروصط تٔ : ّذععلِا لاخ أُوَ٘ خاحَ عي ال رااخ ال ٌاعَ٘ الدّلَ٘ ّاالدل٘وَ٘ , ؼ٘س

اى ال للرااخ ذضللر دم ال للدهاخ ال انظ٘للَ ذضللن ت للدط أصاصللٔ العوللالء هللي  -

الوق٘وللل٘ي ّغ٘لللر الوق٘وللل٘ي اللللالٗي ٗثؽصلللْى تاالؼرفلللاا تلللؤهْالِن تلللٔ ال لللانض 

تاألصلْب الالٓ ٗؽاتظ علٔ د٘ورِا , ٌّٗوِ٘ا , ّٗؽوِ٘ا هي ال ضْع  للعِلاخ 

لا هي ؼواَٗ ذلا األهْال الرداتَ٘ الوؽلَ٘ ّالضلياخ الض٘اصَ٘ , توا ٗرضوٌَ ل

 هي عدم االصرقران ّالضرائة ّالرداتَ الور ددج علٔ الٌقد األظٌثٔ.
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ت٘ ح داًًَْ٘ ّذٌ ٘وَ٘ هرًَ , ؼ٘لس ذقلط ؼلدج األيلر القاًًْ٘لَ الرلٔ ذؽدلن هصلط  -

ُلالٍ الوراالز ت لْنٍ اث٘لرٍ , ّاًعلدام الرداتلَ عللٔ األداء الولالٔ ّال للٌاعٔ 

 لِا.

ّظْدُا ّالاللا خفلض ذدلال٘ف ال لدهاخ الوال٘لَ , اً فاض الضرائة أّ عدم  -

 ّللا هي خالل خفض الوعاٗ٘ر الرٌ ٘وَ٘ ّالرداتَ٘ .

الرعاهللط تللٔ العوللالخ الرللٔ ل٘ضللد عولللَ الدّلللح  ؼ٘للس ٗقلل  هرااللز ال للدهاخ  -

 ال انظَ٘ .

 

  (Chong,S,wad  ,2012,p253) يزايا  انخذيات انخارجيو : –4

االظٌثلٔ : ذرورل  هراالز ال لدهاخ ال انظ٘لَ تقلدن الرؽرن هي الرداتلَ عللٔ الٌقلد  -

اث٘لللر هلللي الورًّلللَ ّالؽرٗلللَ تلللٔ عول٘لللاخ الر لللٌ٘  ّالث٘للل  ّذْا٘لللف األهلللْال 

ّذؽْٗلِا عثر شثدَ الو انف تٔ ظو٘  أًؽاء العالن , ُّالا ً لرا لرْاظلدُا تلٔ 

 هٌايق ذرور  تالرؽرٗر هي القْ٘د الرداتَ٘ علٔ الٌقد االظٌثٔ .

للضرائة : ذرو٘ز الوٌايق الرٔ ذْظد تِلا ال لدهاخ تؤًِلا  عدم خضْع الؽضاتاخ -

ال ذفرض علٔ الوضرصورٗي األظاًة أٗلَ نصلْم ضلرٗثَ٘ هلي أٓ ًلْع , ّتالرلالٔ 

تاى الوئصضاخ األظٌثَ٘ الرٔ ذئصش تٔ ذلا الوٌايق ال ٗريلة ذْاظدُا ذقدٗن أٓ 

اهلاخ ضلرٗثَ٘ ذقانٗر هالَ٘ للدّلَ الرٔ ذضعط تِلا , اولا ال ٗررذلة علِ٘لا أٓ الرز

ذعللاٍ الدّلللَ , لللاللا تللاى هعللدالخ العائللد الرللٔ ذوٌؽِللا ذعرثللر ذٌاتضللَ٘ تالوقانًللَ 

 تا٘رُا.

الورًّللَ تللٔ االصللرعاتَ الؼر٘اظللاخ العوللالء : ؼ٘للس ذقللدم ُللالٍ الورااللز خللدهاخ  -

 هرٌْعَ للعوالء تضِْلَ ّٗضر.



 

 اثر تكلفه الخدمات الخارجيه على البعد التنافسى لضبط التكاليف
 مصطفى محمد يسن محمود

 9102  صالس العزء االّلالالعدد                                                     عاشرالالوعلد 

11 

 

 فٌائذ  يراكز انخذيات انخارجيو :   - 5 

الٌاه٘لَ اللٔ يٗلادج تلٔ ذؤصل٘ش ال لدهاخ ال انظ٘لَ ّعلٔ ضْء ها صلثق, لعلؤخ اللدّل 

 ألصثاب عدج هٌِا :

ظالب الوِاناخ ّال ثراخ األظٌثَ٘ الويلْتلَ , ّادخلال عٌ لر هٌاتضلَ ظدٗلد اللٔ  -

 ً ام ال رااخ ال ٌاعَ٘ .

 ذ ف٘ف األعثاء الضرٗثَ٘ علٔ ال رااخ ال ٌاعَ٘ ّالرعانَٗ . -

َ الورتؽَ الرلٔ ٗلرن  هلي خلالل تعض الدّل ذيوػ الٔ ذؽق٘ق االصرفادٍ هي األً ي -

 ال دهاخ ال انظَ٘ لل رااخ ّخلق ترص عوط ظدٗدج .

يٗللادج العْائللد الوال٘للَ ّظللالب نإّس األهللْال األظٌث٘للَ الصللرصوانُا تللٔ دياعللاخ  -

 االدر اد الورٌْعَ ّهي شن ذٌ ٘  االدر اد العام للدّلَ .

-Nguyen Thi ,shuo):أنشطو ًحجى يعايالت انًراكزز انخزذيات انخارجيزو   - 6 

yan ,2018,p81) 

ذعد ال دهاخ ال انظَ٘ لل رااخ أاصر هي ً ف ؼعن الرعانٍ ّال لٌاعَ العالو٘لَ      

, ؼ٘س ذوصط ُالٍ الورااز ً ف نإّس األهْال عللٔ هضلرْٓ العلالن ذرلدتق عثلر ُلالٍ 

الورااز , ّللا هي خالل االعفاءاخ الضرٗثَ٘ , ؼ٘س ذوصط أاصر هي ً لف األحلْل 

 ال ٌاعَ٘ .

 ذ رة ال دهاخ ال انظَ٘ ترايَ٘ هعوْعَ هي األً يَ :

عول٘للاخ االًرللاض ّالر للٌ٘  ّال للدهاخ ال انظ٘للَ خللانض ؼللدّد تللرّع ّذْاتلل   -

 لل رااخ ٗروصط ً ايِا تٔ ظو٘  ه رلف األصْاا ّذْظِِ٘ا الٔ هئصضرِا األم .

االدانٍ ّالعوللط اللْاالء لعللدج ظِللاخ ّّضلل  خيلل  خاحللَ لوريلثللاخ الرؽْٗللط  -

 عانٍ الدّلَ٘ .صْاء للر
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االذعان الرعانٓ تالعوْالخ ّال ٘اناخ الوضرقثلَ٘ ّتق العقْد الرٔ ٗدْى  -

 اصرؽقادِا تفررٍ الؼقَ , ّهاٗ ولِا هي عقْد هضرقثلَ٘ .

 

 انًبحث انثانى

 االبعاد انًتعذده نتكهفو انخذيات انخارجيو ًاثرىا عهى ضبظ انتكانيف

     ًاألبعزاد انًتعزذدل نهخزذيات انخارجيزو :تقزار  انًززدًب بزين رزرارات االنتزاب  -

(Anne,S,et al  ,2013,p164)   

تعٌدها ٗودي ذؽدٗد الدنظح الرٔ ٗدْى للعوالء تِ٘ا الرؤش٘ر األاصر عوقا علٔ الٌ ام       

اًراض ّعرض ال دهَ ٗدلْى العو٘لط ظلزءا هلي اًرلاض ال دهلَ ّٗضلردعٔ لللا  ؼضلْن 

, اوا ٗعضد ال رّي ّالوضوْى الالٓ ذعد األصاس العو٘ط ّاذ الَ ّذفاعلَ ّه انارَ 

لرفاعط العوالء ه  ً ام ال دهَ الٔ دنظَ اث٘رٍ , ُّلالا هلا ٗودلي أى ٗيللق عل٘لَ شلدج 

الرفاعط اؼد أتعلاد ال لدهاخ ال انظ٘لَ ّاللالٓ ٗفرلرض تؤًِلا اؼلدٓ هؽرالاخ الردلال٘ف 

انظَ٘ ّذٌقضن هضلاتَ الوضرررٍ ّٗوصط الثعد االخر هضاتَ الرفاعط أؼد أتعاد ال دهاخ ال 

 الرفاعط الٔ 

ذلللئشر الوضلللاتَ العارات٘لللَ أٗضلللا عللللٔ الرفاعلللط ؼ٘لللس ٗلللئدٓ تعلللد الوضلللاتَ  - 0

العاراتَ٘ الٔ اخرالف الرْد٘لد تل٘ي الوٌلايق العارات٘لَ , تدلولا الاى هلْندٓ 

ال دهللح ّالعولللالء هضللر٘ق ٘ي تلللٔ ًفلللش الْدللد تلللاى ذللؤش٘ر اخلللرالف الوٌيقلللَ 

 ٗدْى هعدّها . العاراتَ٘ علٔ الرْد٘د ٗداد أى

ذللئشر ذللداخط الصقاتللَ ّاللاللَ ت للدط اث٘للر علللٔ الرفاعللط ّعلللٔ ظللْدج ال دهللَ  - 9

ًّر٘عَ الخرالف الوعاٗ٘ر الصقاتَ٘ دد ذعد دنظَ الو ايثَ ت دط هثاشر شل٘ ا للَ 

 د٘وَ اث٘رٍ تٔ الْالٗاخ الورؽدٍ تٌ٘وا تٔ دّل أخرٓ ل٘ش ًفش ال ٔء .

راتَ٘ ّالوضاتَ الصقاتَ٘ ّهضاتَ اللاَ ها ٗودي أى ّذوصط اط هي الوضاتَ الوضاتَ العا    

 ٗيلق علَ٘ هضاتَ الرفاعط ّالالٓ ٗفررض تؤًِا اؼدٓ هؽرااخ الردال٘ف الوضرررٍ .
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             : شززززذل انتفاعززززم ًيحركاتيززززا  عهززززى انتكززززانيف انًسززززتتره نهخززززذيات انخارجيززززو -1

(Martin ,S and Ricard  ,2014,p513)  

هلل  العو٘للط ْٗظللد أصلللْتاى أصاصلل٘اى لالذ للال تالعو٘للط االذ للال  عول٘للَ الرْاحللط      

الوثاشلر ّظِلا لْظللَ ّاالذ لال الا٘لر هثاشللر ّٗريللة االذ لال الوثاشللر ّظِلا لْظللَ 

تالعوالء أى ٗدْى العوالء هْظْدٗي ظضدٗا لدٓ هْندٓ ال دهَ أّ الوٌرط أها االذ ال 

الْصلللائ  الورعلللددج  الا٘لللر هثاشلللر تللل٘ودي الٌ لللر ال٘لللَ اذ لللال ااذ لللال هلللي  خلللالل

 الردٌْلْظَ٘ .

ٗق د ت دج الرفاعلط الدنظلَ الرلٔ ٗرفاعلط تِلا العولالء هل  هلْندٓ ال دهلَ ّٗدلْى      

للعوللالء تِ٘للا الرللؤش٘ر األاصللر عوقللا علللٔ ً للام اًرللاض ّعللرض ال دهللَ , ّهللي شللن ٗدللْى 

 العو٘ط ظزءا هي اًراض ال دهَ .

  (Brain, N ,et al   ,2012,p128)عرض / تسهيى انخذيو أً انًنتج :  –أ 

ٗق د تعرض / ذضل٘ن ال دهَ يث٘عَ ال دهَ الرٔ ٗرن عرضِا للعوالء ّدد ذدْى ُالٍ    

ال دهَ هلوْصَ ّدلد ذدلْى ال دهلَ غ٘لر هلوْصلَ ٌُّلا التلد هلي الرفردلَ  تل٘ي الؽلاالخ 

 الرالَ٘ :

  أى ٗلللرن علللرض ال دهلللَ هلللي هٌ لللْن هْندِٗلللا تقللل  ّالعولللالء ٗفِولللْى ّٗقثللللْى

ا تاى الرفاعط ت٘ي العوالء ّهلْندٓ ال دهلَ ٗودلي أى ٗلرن تؤدلط هلا ٗودلي هْاحفاذِ

هي الؽْاناخ القاتلَ للثرهعَ ّٗودي ذؽدٗد هْد  أداء ال دهلَ علي يرٗلق االظاتلَ 

علٔ االص لَ الوالقَ هلي خلالل تعلض الويثْعلاخ الثضل٘يَ أّ ؼلْاناخ ّاصلال٘ة 

 د٘اصَ .

 ر دلادنٗي عللٔ ذؽدٗلد عللرّض اهلا الا الاى الط هلي العولالء ّهلْندٓ ال دهلَ غ٘ل

ال دهَ الويلْتَ هي العوالء ّذللا الوراؼلَ للدٓ الولْندٗي تْضلْغ ذدلْى الفعلْج 

 تٌِ٘وا عو٘قَ ّٗلعة الوعرتَ ال ث٘رٍ هعا دّنا أصاص٘ا تٔ ُالا الوعال .
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ٗرٓ الثاؼس أًَ ٗودي القْل تؤًَ ذرلؤشر شلدج الرفاعلط ت لدط عدضلٔ تولدٓ ّضلْغ      

هي العوالء ّالوراؼَ للدٓ الولْندٗي تعٌلدها ذدلْى علرّض  عرّض ال دهَ الويلْتَ

ال دهَ ّاضؽَ ّهؽددٍ هي هٌ ْن اط هي العوالء ّهْندٓ ال دهَ تاى شلدج الرفاعلط 

ذدْى هٌ فضَ للااَٗ , ّعٌدها ال ذدْى عرّض ال دهَ ّاضؽَ ّهؽددج هلي هٌ لْن 

ت٘وللا تٌِ٘وللا اللط هللي العوللالء ّهللْندٓ ال دهللَ ذدللْى شللدج الرفاعللط هرذفعللَ للااٗللَ , ّ

 ذرٌاصة شدج الرفاعط عدض٘ا ه  دنظَ الْضْغ لدٓ أٓ هٌِوا .

     (Fitzsimmons, M ,et al   ,2011,p1) :انتاب انخذيو أً انًنتج  –    

ٗعلللد اًرلللاض ال دهلللَ أُلللن هرا٘لللراخ القلللران تلللٔ ادانٍ العول٘لللاخ ألًِلللا ل٘ضلللد تقللل      

ظو٘لل  القللراناخ خللالل دّنج  اصللرراذ٘عَ٘ عول٘للاخ ّظللْدج ال دهللَ تؽضللة ّاًوللا أٗضللا

ؼ٘اج الوٌرط ؼ٘س ذ وط هراؼلط اًرلاض ّذضلل٘ن الوٌلرط ّدلد ذ ل٘ر عول٘رلٔ اًرلاض ّذضلل٘ن 

ال دهَ اللٔ ًفلش العول٘لَ عٌلدها ذؽلدشاى ت لْنٍ هرزاهٌلَ ّالا ااًلد الرلا العول٘رل٘ي ال 

  .ٗودي ت لِوا

ط ُّلٔ أى ذدلْى   ائة االصاصَ٘ لرؽدٗد اًراض الوٌرط ّذؤش٘رُا علٔ شدج الرفاعلال   

د٘اصَ٘ , ّتٔ ؼاظَ الٔ الؽدن علِ٘ا , ّاعروادَٗ ّٗق د تلؤى العول٘لَ د٘اصلَ٘ أٓ ٗودلي 

ذف ٘لِا ت يْاخ هٌيقَ٘ ّهررالَ٘ لر٘ض٘ر نداترِا ّذؽل٘لِا , ّٗق د تؤى العولَ٘ ذدلْى 

تللٔ ؼاظللَ للؽدللن علِ٘للا أى الٌرللائط دللد ذ رلللف اٌر٘عللَ للؽدللن أّ للللرأٓ أّ للو للادتَ , 

ؤى العول٘للَ اعروادٗللَ أًِللا ذللرن تللٔ شللدط هررللات  أّ ه للررب أّ هرثللادل ّٗودللي ّٗق للد تلل

  (Ari , v ,2011,p353) ذٌاّل ُالٍ ال  ائة علٔ الٌؽْ الرالٔ : 

  د٘اصَ٘ العولَ٘ : ذ ل٘ر اللٔ أى الط خيلْج ذلرن ّتقلا لررذ٘لة ّذضلضلط هعل٘ي , ؼ٘لس

ذضر دم لرؽدٗد ذضلضط ال يْاخ أّ الوْاحفاخ األصاصَ٘ الذوام ّاصروران العول٘لَ 

تاًَ ٗرن ذعِ٘ز الوٌرط ّتق خيْاخ د٘اصَ٘ هؽددج الًراض ّذضل٘ن الوٌلرط ّالذ رللف 

خدهلَ ألخلر , ّٗودلي أى ٗرثل  هقلدهْ ُالٍ ال يْاخ هي عو٘لط الخلر أّ هلي هقلدم 

ال دهَ ؼرت٘ا ًفش الضٌ٘انْٗ لرقدٗن ال دهَ ّعلٔ العاًة االخر ذ ٘ر علدم د٘اصلَ٘ 
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العولَ٘ الٔ الرعاهط ه  ه دلَ غ٘ر هرْدعَ تاالضاتَ الٔ اخرالف ّاًؽراتاخ غ٘لر 

 هؽددج . 

 : الؽاظللَ الللٔ الؽدللن (Gladwell M , 2013,p 48) َ٘تاالضللاتَ الللٔ خاحلل

اصَ٘ ٗرٓ أى الثعض ال دهاخ خاحَ ذلا الرٔ ذعوط تٔ ؼقلط الوعرتلَ ٗضلرلزم الق٘

الؽدللن تللؤى دعللن الوعرتللَ الور   للَ ّال ثللرج الوٌِ٘للَ ّصللٌْاخ ال ثللرج تللٔ ُللالٍ 

الوعلال ٗضلاعد عللٔ ذ لٌ٘ف الوعرتلَ علللٔ اًِلا اهلا ّاضلؽَ أّ ضلوٌَ٘ ؼ٘للس أى 

وٌَ٘ ال ٗودلي ذقٌٌِ٘لا الوعرتَ الْاضؽَ ٗودي ذقٌٌِ٘ا ّذْض٘ؽِا تٌ٘وا الوعرتَ الض

اال أًِا ذدْى هفِْهَ ضوٌا , ّعٌدها ٗضرٌد الؽدلن عللٔ الوعرتلَ الْاضلؽَ ٗدلْى 

هي الوودلي لل ثلراء ذؽْٗلط الوعرتلَ لنخلرٗي هلي خلالل الرلدنٗة ال لاهط أّ هلي 

 الردنٗة ال   ٔ أّ ً ْص الرف ٘لَ٘.

 عروادٗلح ّالرداهلط االعروادَٗ : ذروصط االعروادٗلَ تلٔ العالدلاخ الداخل٘لَ ّدنظلح اال

تلل٘ي ال يللْاخ ّتللرا العوللط اوللا أًِللا ذؽللدد هللدٓ ذعق٘للد العالدللاخ الداخل٘للَ الًرللاض 

ال دهلَ ّذضلِن اللٔ ؼلد اث٘للر تلٔ ذؽدٗلد ُ٘دلط العول٘للَ االًراظ٘لَ هلي خلالل ايللانا 

لرداهللط الوررللات  أّ الو للررب أّ الورثللادل تلل٘ي الفللرا ّهعوْعللاخ العوللط ّذٌقضللن 

 َ الوررات  ّاالعرواد الو ررب ّاالعرواد الورثادل .االعروادَٗ الٔ  االعروادٗ

:           شززززذل انتفاعززززم ًاثرىززززا عهززززى انتكززززانيف انًسززززتتره نهخززززذيات انخارجيززززو   -1/1

(Anne,S,et al  ,2013,p164)   

عٌدها ذدلْى عول٘لح اًرلاض غ٘لر د٘اصلَ٘ ّ الوعرتلَ ضلوٌَ٘ ّاالعرولاد غ٘لر هررلات        

 دهللَ هعقللدج ّٗدللْى هضللرْٓ ظْدذِللا تللٔ خيللر ألى للللا ذدللْى العللرّض الوٌللرط أّ ال

ٗريلة ؼدوا هعقدا ّاعروادا هرثادال ت٘ي خيْاخ ذؽق٘ق الصقلَ ّضلواى ظلْدج ال دهلح , 

ّهي شن تاًَ ٗودي القْل تؤى أداء ال دهح الرلٔ ّعلد تِلا الولْندّى للوٌلرط ت لدط دد٘لق 

ْاخ د٘اصللَ٘ ّهْشْدللا تللَ هللي ال للعة ذؽق٘قللَ عٌللدها ال ٗدللْى هللي الوودللي ّضلل  خيلل

الًراض الوٌرط ّهقاٗ٘ش لعْدذِا ً را الى عدم ّظْد هقاٗ٘ش لعْدج ال دهَ ٗلئدٓ اللٔ 
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ّظْد ذثاٌٗاخ ّذٌادضاخ تٔ هضرْٓ العلْدج ال لدهاخ الوقدهلَ للعولالء ّصلْف ٗفضلر 

العوالء للا تؤًَ ٗوصط د ْن تٔ هدٓ هعرتَ هْندٓ الوٌرط أّ ال دهَ ّدلدنذِن عللٔ 

ال٘لَ ّهْؼلدج هولا دلد ٗلئدٓ اللٔ ذؽلْل العولالء اللٔ هٌرعلاخ ذقدٗن خدهلَ لاخ ظلْدج ع

أخرٓ ّذروصط ذدال٘ف الوضرررٍ تٔ ها دد ٗرؽوللَ الولْندّ هلي هِلاناخ اذ لال الدٌلاع 

العوالء تعدم الرؽْل ّظالب عوالء ظلدد ّذْضل٘ػ علرّض الوٌرعلاخ ّال لدهاخ ّهلا 

تقلد الوث٘علاخ الرلٔ  ٗريلثَ للا هي ذدال٘ف ُالا تاالضاتَ اللٔ الوداصلة الوفقلْدج ًر٘علَ

 ااًد هرْدعَ لِئالء العوالء .

 يسافو انتفاعم ًيحركاتيا عهى انتكانيف انًستتره نهخذيات انخارجيو : -2

ذوصط الوؽرب الؽْ٘ٓ الصأً للردال٘ف هضرررٍ الورذثيَ ؼ٘س ذضر دم للدالللَ عللٔ      

الردللال٘ف الوضللرررٍ الورعلقللَ تاالؼردللاب ّاالذ للال عثللر الؽللدّد تلل٘ي هللْندٓ الوٌللرط 

ّالعوالء ّالٌاذعَ عي االخرالتاخ تٔ الوْاد  العاراتَ٘ ّاللاَ ّالصقاتلَ هولا ٗعلد عائقلا 

  دهح ّالعوالء .للرفاعط ت٘ي هْندٓ ال

أنتعلَ شللرّي أصاصللَ٘ لر فلل٘ض هضللاتَ الرفاعلط ّهللي شللن ذؽق٘للق الفعال٘للَ الر للا٘لَ٘      

: ُّٔ 

 . ّظْد دٌاٍ اذ ال هٌاصثَ ّظ٘دج 

 . َّّظْد لاَ ه رراَ ّهفِْه 

 . ّّظْد ّص٘لَ ه رراَ ّّاضؽَ للرفض٘ر 

 . افاءج القائو٘ي تانصال ّذلقٔ الرصائط 

 

اخرالتلاخ ظارات٘لَ ّاخرالتلاخ اللالَ ّاخرالتلاخ شقات٘لَ ذ ِر عي ذيث٘لق خلدهاخ      

ّظو٘عِا ذوصلط ذؽلدٗاخ ؼق٘ق٘لَ لفعال٘لَ الرفاعلط ّهلي شلن الفعال٘لَ الر لا٘لَ٘ ؼ٘لس ذلئشر 

االخرالتللاخ العارات٘للَ علللٔ هللدٓ ذللْتر دٌللْاخ االذ للال الفعالللَ ِّٗللدد اخللرالف اللاللَ 

 ّظْد لاَ ه رراَ للرفاُن .
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   (Nir,k  2013,p38): انًسافو انجغرافيو   –أ 

ٗضرلزم ذيث٘ق علٔ األدط دنظَ هي ذثاعد الوضاتَ العارات٘لَ ّْٗظلد تعلداى هلئشراى    

 علِ٘وا ُّوا : هضاتَ الضفر ّاخرالف هٌيقَ الرْد٘د .

: هضللاتَ الضللفر : علللٔ الللرغن هللي الريللْناخ الضللرٗعَ ّالِائلللَ تللٔ ذدٌْلْظ٘للا  0أ /

ِْلَ االذ ال االلدررًّٔ اال اًلَ دلد ٗدلْى الوعلْهاخ ّذقٌ٘اخ االذ االخ ّاًر ان ّص

تٔ تعض االؼ٘اى ال تدٗط لالذ ال ّظِا لْظَ ً را لرفاّخ هضرْٓ ّصلائ  االذ لال 

هللي ؼ٘للس االصللرورانَٗ أّ الضللرعَ أّ الدفللاءج  هللي تلل٘ي االذ للال ّظِللا لْظللَ ّٗعضللد 

ُلالا ٗضلاعد االذ ال الع٘د اط أًواي الوؽرولَ اوا أًَ ٗضوػ تالراالَٗ العدض٘ح الفْنَٗ ّ

ت دط اث٘ر تٔ ؼط القضاٗا الوعقدج الرٔ ل٘ش لِا ظْاب حؽ٘ػ ّاؼلد اال اًلَ تلٔ ؼاللَ 

الؽاظَ الٔ ضرّنٍ الضفر لالذ ال ّظِا لْظَ ذ للق عائقلا لِلالا الٌلْع هلي االذ لال 

 ّهي شن ٗئدٓ الٔ يٗادج هضاتَ الرفاعط ت٘ي هْندٓ ال دهَ ّعوالء .

الا لن ٗدلي االذ لال  (Shiri,D,et al 2011,p180) : اخرالف هٌايق الرْد٘د : 9أ/

ّظِللا لْظللَ ضللرّنٗا تلل٘ي هللْندٓ ال دهللَ ّالعوللالء دللد ذدللْى ٌُللاب ؼاظللَ هاصللَ 

لالذ ال الورزاهي توا ٗضوػ تالراالَٗ العدضلَ٘ الفْنٗلَ ّت٘ضلر ت لدط اث٘لر ؼلط تلْنٓ 

للوٌايعاخ ّٗق د تاخرالف هٌيقَ الرْد٘د تؤى ٗ رلف ْٗم العوط تل٘ي هْادل  هلْندٓ 

ل دهللَ ّالعوللالء , هوللا ٗععللط هللي ال للعة ذؽق٘للق الرْاتللق الزهٌللٔ ّالا اللاى ُلللالا ا

صاعاخ أّ أاصر تاعرثان أًِا ذوصط عدد الضاعاخ العوط الرصوَ٘ ٗدْى هلي  8االخرالف 

ال عة ذؽق٘ق الرْاتق الزهٌٔ خالل ّدد العوط الرصؤ ّٗدْى هي الوضرؽ٘ط ذؽق٘لق 

 لرالٔ .االذ ال الورزاهي ّاًوا ٗرن تٔ الْ٘م ا
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 : الوضاتَ العاراتَ٘ ّالردال٘ف الوضرررٍ :  3أ/

هراؼللح للعوللالء تللٔ الْدللد الوالئللن لِللن دللد ٗضللير ال انظ٘للَ ؼرللٔ ذدللْى خللدهاخ     

الوْندّ الٔ العوط خانض صاعاخ العوط الرصوَ٘ تٔ شدط ّندٗاخ علٔ هلدان الضلاعَ 

تٔ ّيٌِن األم هوا ٗضوػ تؽط ه دلَ الرعانض ه  أّداخ الٌِان تٔ األهلااي الو رلفلَ 

أى ٗلرذث  علدم تلٔ العلالن هِولا تعلدخ الوضلاتَ العارات٘لَ ّتيث٘علَ الؽلال هلي الورْدل  

نضلللاء ُلللئالء العلللاهل٘ي ترقلللدٗن هضلللرْٗاخ هٌ فضلللَ هلللي العلللْدج ل دهلللَ العولللالء . 

(Schneider.B and Brown.D, 2011,p31)     

ّٗرٓ الثاؼس أًَ الا اخرلف الوٌيقَ الزهٌَ٘ ت٘ي دّلَ هْندٓ الوٌرط ّالعوالء ًر٘عح   

عْتاخ تلٔ االذ لال , تعد الوضاتَ العاراتَ٘ ٗودي ذْدل  أى ٗلئدٓ لللا اللٔ ّظلْد حل

ً للرا الخللرالف صللاعاخ العوللط الرصللوَ٘ تلل٘ي هللْندٓ ال دهللَ ّالعوللالء ّؼرللٔ ٗودللي 

الْتاء توريلثاخ العوالء تٔ االّتاخ الوالئوَ لِن صْف ٗضير العاهلْى لدٓ هْندٓ 

ال دهَ للعوط تٔ أّداخ ال ذالئوِن هوا ٗئدٓ الصلر٘ائِن ّعلدم نضلائِن ّٗلٌعدش لللا 

  :صلثا تٔ اذعاُ٘ي

األّل : انذفللاع هعللدل دّناى العوالللَ ّذرْلللد عٌللَ ذدللال٘ف هضللرررٍ ذروصللط ت٘وللا ٗرؽولللَ 

هللْندّ ال دهللَ هللي ذدللال٘ف اليهللَ للوؽات للَ علللٔ العوالللَ الؽال٘للَ ّذدللال٘ف اليهللَ 

 للؽ ْل علٔ عوالَ ظدٗدج ّذدنٗثِا .

 الصأً : اً فاض هضرْٓ ظْدج ال دهلَ تلٔ هْدل  ال لدهاخ ال انظ٘لَ هولا ٗلئدٓ اللٔ 

اؼروال تقد العوالء الؽال٘٘ي ّالورْدع٘ي ّذْلد عٌَ ذدلال٘ف هضلرررٍ ذروصلط ت٘ولا ٗرؽوللَ 

 هْندّ ال دهَ هي ذدال٘ف لرفادٓ للا .

  (Harrison ,C, 2013,p1):    يسافو انهغو –  

ٗودي ذعرٗفِا تؤًِا تاى الورصط ّالوضرلن ال ٗ ررااى تٔ لاَ أم ه لرراَ , اولا أى      

التراد هصط هعدل صرعَ الدالم ّاللدٌَ ّ الؽدج ذٌقط هثاشرٍ هعأً خ ائة أحْاخ ا
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ّه اعر ضوٌَ٘ أّ غ٘ر هلؽْاَ ه  نصالَ اللالَ ّذروصلط هضلاتَ اللالَ تلٔ عٌ لرٗ٘ي 

 اصاص٘٘ي ُوا : تِن الدالم , اللِعَ اَِْٗ ّيٌَ٘ .

 : تِن الدالم :  0ب/

الَ الرٔ دد ذرضلوي أتدلانا ذلعة اللِعاخ دّنا اث٘را تٔ اصرقثال ّتِن هؽرْٓ الرص    

أّ هقررؼللاخ أّ يلث٘للاخ أّ هْاحللفاخ أّ ه للااط , ّدللد ال ٗضللِط ذو٘٘للز ال للْخ هوللا 

ٗ عة هعَ تِن هؽرْٗاخ الرصالَ , ّهي شن ذعلد ّاؤًلَ للن ٗلرن اصلرالهِا ّعللٔ اللرغن 

هي للا تاى اص٘را هي ًثراخ تعلض الورؽلدش٘ي هلي غ٘لر الولْايٌ٘ي دلد ذدلْى ؼلادج اال 

ِْهَ ّٗو٘ط الثعض الٔ اعرثان الورؽدش٘ي تلِعاخ أظٌث٘لَ ؼلادج اولا للْ أى اًِا غ٘ر هف

 لِعر٘ي تِا عْ٘ب .

 ( (liurda ,E, 2012,p289: اللِعح اَِْٗ ّيٌَ٘ :  9ب/

ذرٓ ً رَٗ الَِْٗ االظرواعَ٘ أى الٌاس ٗفضلْى الرفاعط ه  األشل اص األخلرٗي      

الالٗي ٗ رراْى هعِن تٔ ُْٗرِن , ّاًَ هي الضِط ذؤصل٘ش ّتلاا هل  األشل اص اللالٗي 

ٗعرثللرّى هروللاشلْى هللي أّل للا الللالٗي ٗعرثللرّى ه رلفللْى ّاالتللراد الللالٓ لّٓ اللِعللاخ 

 أدط ذؤُ٘ال ّأدط أدٌاعا .األظٌثَ٘ أّ غ٘ر الق٘اصَ٘ ٗعرثرّى 

 : هضاتَ اللاَ ّالردال٘ف الوضرررٍ :  3ب/

االذ ال الْاضػ هيلْب ّضرّنٓ ت٘ي ال  ة ياللة ال دهلَ ّالوْالف اللالٓ     

ٗئدِٗا , ؼ٘س أى تِن يث٘عَ يلة أّ ه دلَ العو٘ط ٗدلْى شلريا هضلثقا الهداً٘لَ ذلث٘لَ 

٘عح عدم ّضْغ االذ ال ذِدٗدا اليلة أّ ؼط الو دلَ , ّٗررذة علٔ حعْتَ الفِن ًر

خي٘را لوضرْٓ ظْدج ال دهح ّعلٔ هدٓ ذؤا٘د الصقَ تل٘ي العولالء ّهلْندٓ ال دهلَ أّ 

 الوٌرط .
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ّٗللرٓ الثاؼللس أًللَ الا اللاى ٌُللاب اخللرالف تللٔ اللاللَ األم تلل٘ي دّلللَ الوللْند لل دهللَ 

ّالعوللالء الوللا ذرذللة علللٔ للللا حللعْتاخ تللٔ تِللن الدللالم ّّضللْغ ال يللاب ًر٘عللَ 

ف اللِعَ أّ اللدٌَ أّ ًثرٍ أّ ّؼدج ال ْخ أّ صرعَ الدالم ّهي شن ٗودي ذْدل  اخرال

ّظللْد حللعْتاخ االذ للال الفعللال ّٗزٗللد هللي هضللاتَ تلل٘ي هللْندٓ ال دهللَ ّالعوللالء 

ٌّٗعدش صلثا عللٔ هضلرْٓ ظلْدج ال دهلَ تلٔ ال لدهاخ ال انظ٘لَ ّٗعرولد ُلالا الرلؤش٘ر 

اؼرولال تقلد العولالء الؽلال٘٘ي ّالورلْدع٘٘ي علٔ اللاَ الوؽددج للرعاهط , هوا ٗلئدٓ اللٔ 

 ّذروصط الردال٘ف الوضرررٍ ت٘وا ٗرؽولَ هْندّ ال دهَ هي ذدال٘ف لرفادٓ للا . 

 انًسافو انثقافيو  : –ب 

ٗودي ذعرٗف الصقاتَ تؤًِا الثرهعَ العواعَ٘ للعقط توا ٗو٘ز أعضاء هعوْعَ ّاؼدج     

الصقات٘لَ تلالق٘ن الصاترلَ للدٓ االتلراد ّذدلْى  أّ دضن ّاؼد عي األخر ّذرذث  االخرالتلاخ

ُالٍ االخرالتاخ تٔ الاالة أاصر حلعْتَ للوالؼ لَ علي اخرالتلاخ اللالَ ّالا دلد ال ٗلرن 

هالؼ رِا ّلِالا الضثة تاى االخرالتاخ تٔ الضلْب ًر٘عح اخلرالف الوعلاٗ٘ر الصقات٘لَ دلد 

ر عدضلل٘ا علللٔ ٗفضللر صللْء ذ للرف هللي دثللط أعضللاء الصقاتللاخ االخللرٓ , هوللا دللد ٗللئش

عالدلاخ العوللط ّٗرللؤشر االتللراد لل٘ش تقلل  تالصقاتللَ الْيٌ٘للَ ّلدلي أٗضللا تالعضللَْٗ  تللٔ 

هعاه٘  ترعَ٘ أخرٓ هصط الوِي ّالوٌ ولاخ ّعللٔ لللا ٗعلة األخلال الِ٘االط الصقات٘لَ 

الوراؼللح تللٔ االعرثللان عٌللد ذقللدٗن ال للدهاخ ال انظ٘للَ تللٔ هؽاّلللَ لفِللن تعللض العْائللق 

اعلط أٓ تٌلاء ادانٍ عول٘لاخ ال لدهاخ الوْظلْدج ّدهلط الٌرلائط هلي الورعلقَ توضلاتَ الرف

 ,myers ,M and Tan .f)الصقاتلَ الو لرراَ ّدناصلَ اذ لاالخ ّذقلدٗن ال لدهاخ .  

2012,p24) 

تالودٓ الالٓ ذدْى   (Michel ,G ,et, 2011,p587) ّٗودي ذعرٗف الوضاتَ الصقاتَ٘

اتَ الصقات٘للَ تْاصلليَ الثللاؼص٘ي اوق٘للاس ت٘للَ الصقاتللَ هوائلللَ أّ ه رلفللَ ّاصللر دهد الوضلل

لالخرالتللاخ تلل٘ي الصقاتللاخ تفللٔ اللط الصقاتللاخ الور للاتَِ ظللدا ذدللْى الوضللاتَ الصقات٘للَ 

هٌ فضَ ّالفِن الؽق٘قٔ لرؤش٘ر االخرالتاخ ت٘ي الصقاتاخ ٗعد عاهال هضاعدا لرؽدٗد أتعاد 

ٌ٘لَ ّلدلي أٗضلا تالصقاتلاخ الثٌَ٘ الرؽرَ٘ الصقاتَ٘ , ّٗرؤشر العوال لل٘ش تقل  تالصقاتلَ الْي
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الوٌَِ٘ ّالرٌ ٘وَ٘ ّال رااخ الورعددج العٌض٘اخ دلد ذر لال تعلض االظلراءاخ لوْاظِلَ 

الرللاش٘راخ الوضللادج هللي الث٘ للح الوئصضللاذَ٘ ّاى ال للرااخ الرللٔ ذدللْى دللادنٍ علللٔ أى 

ذْاظَ اط أّ تعض ذؤش٘راخ هضاتَ الصقاتَ٘ صلْف ذرؽولط ذدلال٘ف هضلرررٍ أدلط ّلرو٘٘لز 

ُالٍ اليثقاخ الصقات٘لَ ّٗقل٘ش الط يثقلَ شقات٘لَ ت لدط ّاضلػ تلدال هلي اصلرٌراض  ذؤش٘راخ

الصقاتَ هعرد هي عضَْٗ الوعوْعَ ّْٗظد هعوْعَ هي االتعاد الرٔ ذضلِن تلٔ ّظلْد 

العواع٘للَ , ّهضللاتَ القللٍْ ,  –اخرالتللاخ الرٌ ٘و٘للَ ّهللي شللن الصقات٘للَ ّهٌِللا : الفردٗللَ 

 ْدد , ّاصلْب االذ ال .ّالعوْهَ٘ , ّالرْظَ تال –ّال  ْحَ٘ 

    (Anne,S,et al  ,2013,p164) : الوضاتَ الصقاتَ٘ ّالردال٘ف الوضرررٍ : 0ض/

ٗودي ذؽق٘ق العْدج هي خالل تعلدٓ الضلواى ّالصقلَ ّٗرؽقلق الضلواى هلي خلالل       

الوعرتَ ّليف ّهعاهلَ الوْاف٘ي ّددنذِن علٔ ًقط الصقَ ّااليو ٌلاى للعولالء  ؼ٘لس 

ٗر ْن االُروام الالٓ ٗرلقاٍ اًولا ُلْ ال لعة اُرولام ش  لٔ هلي هلْند  أى اط عو٘ط

ال دهَ اال اًَ هي ال عة ظدا ذؽق٘ق للا ه  العو٘ط الالٓ ٗدْى ه رلف شقات٘ا ّٗرظل  

للللا الللٔ أى الوضللاتَ الصقات٘للَ الو رلفللَ دللد ذللئشر علللٔ الوللدٓ الللاليم لريللْٗر ّذؽضلل٘ي 

هللْند ال دهللَ الؽاظللاخ الؽال٘للَ  الق للْن اوللا ٗريلللة االُروللام ال   للٔ تللؤى ٗؽللدد

ّالورْدعللَ للعو٘للط ّهللي الورْدلل  أى ٗدللْى ُللالا ااصللر حللعْتَ الا اللاى هوصللط الوللْند ال 

ٗعللرف ت للدط اث٘للر شقاتللَ العو٘للط ؼ٘للس ٗ للعة عل٘للَ هالؼ للَ االشللاناخ ّالرلو٘ؽللاخ 

الدد٘قَ الرٔ ٗق د تِا العو٘ط هلا ٗرٗلدٍ أّ هلا ٗعلة عل٘لَ أى ٗفعللَ ّهلي الوِلن أى ٗفِلن 

الصقاتلاخ ؼرلٔ ٗودلٌِن  لْ هْندٓ ال دهَ هعاٗ٘ر االذ ال تالعوالء تٔ اط اخرالفهوص

ذؽق٘للق الضللواى ّالصقللَ هللي خللالل هللدٓ دللدنج هللْندٓ ال دهللَ علللٔ ينع الصقللَ لللدٓ 

 العوالء .

ٗللرٓ الثاؼللس أى الا ااًللد ٌُللاب اخللرالف تللٔ الوضللاتَ الصقات٘للَ تلل٘ي هوصللط هللْندٓ    

ف ذٌ ٘وَ٘ هصط الفردَٗ / العواعَ٘ , ّهضلاتَ القلْج ال دهح ّالعوالء ًر٘عح ّظْد اخرال

, ّال  َْٗ / العوْهَ٘ , ّاخرالف نإَٗ ذْظَ٘ الْدد ّاصللْب االذ لال تاًلَ ٗدلْى 

هي الورْد  ّظْد حعْتاخ تٔ ذؽق٘ق االذ ال الفعال هوا ٗزٗد هي هضاتَ الرفاعط ت٘ي 
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صقَ ّهي شن هضرْٓ هْندٓ ال دهَ ّالعوالء ٌّٗعدش للا صلثا علٔ تعدٓ الضواى ّال

هوا ٗئدٓ الٔ اؼروال تقد العوالء الؽال٘٘ي ّالورْدع٘ي ّذروصط   ظْدج ال دهح تٔ هْاد 

 الردال٘ف الوضرررٍ ت٘وا دد ٗرؽولَ هْندّ ال دهَ هي ذدال٘ف لرفادٓ للا .

 اننتـائج :

ٗريلللة ذيث٘للق ال للدهاخ ال انظ٘للَ الررا٘للز علللٔ شللالز تقلل  ُّللن : اًرللاض خدهللَ  .0

لفَ , ّيٗادج الوِاناخ , ّذقدٗن ذايَ٘ هضرورٍ لؽاظاخ العوالء علٔ هٌ فضَ الرد

 هدان الضاعَ .

شللدج الرفاعللط ٗدللْى لِللا ذللؤش٘ر اث٘للر علللٔ ً للام اًرللاض ّعللرض ال دهللَ أٓ ٗدللْى  .9

العو٘ط ظزءا هي اًراض ال دهَ ّدد ٗضردعٔ للا ؼضْن العو٘ط ّاذ لالَ ّذفاعللَ 

 ّه انارَ .

الوضاتَ العاراتَ٘ ّالوضاتَ الصقات٘لَ ّهضلاتَ اللالَ ذروصط هضاتَ الرفاعط تٔ اط هي  .3

ؼ٘س اخرالف الرْد٘د ّالصقاتَ ّاللاَ ٗئشر ت دط اث٘ر عللٔ الرفاعلط ّعللٔ ظلْدٍ 

 ال دهاخ .

 انتٌصيات  :

ضلللرّنج دعلللن ص٘اصلللاخ ّ اصلللرراذ٘ع٘اخ ذ فللل٘ض الردلفلللح تلللٔ الللط ال لللدهاخ  -0

ولط عللٔ القضلاء عللٔ ال انظَ٘ تاألصال٘ة العلو٘ح ّالوؽاصث٘ح الؽدٗصلح , تولا ٗع

 ه ادن االصراف ّاالًؽراف تٔ االًفاا .

ذؽل٘ط الوْدلف لردلال٘ف ال لدهاخ ال انظ٘لَ  للوٌ لؤج , ؼرلٔ ٗودلي ذْظ٘لَ دلدنج  -9

 الوٌ ؤج للرعرف علٔ هْايي الرو٘٘ز ّال فض الؽق٘قٔ للردلفح .

اً للاء ادانج أاصللر ذ   للا ذِللرن تللادانج العالدللاخ هلل  العوللالء  تللٔ اللط ذيث٘للق  -3

خ ال انظَ٘ هي أظط ذدْٗي عالداخ ظ٘دج هل  العولالء ّذؽضل٘ي هعلدالخ ال دها

 .  االؼرفاا تِن ّخفض ذدال٘فِن تٔ اط ذيث٘ق ال دهاخ ال انظَ٘
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