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ABSTRACT 

 
 The logical start, the business strategy in global companies, and how can this level be achieved?  Center around the 

concept and philosophy of the general organization that he presented to achieve this work, and this research tries globalization 

and the results of the emergence of expanding markets and customer requirements . 

The international company chooses among several strategic alternatives the appropriate ways to enter a foreign market, or 

to establish factories for it in other countries.  A global company with experience in international trade usually chooses a 

strategy based on certain strengths of the commodity, as well as the suitability of the host country.  In this paragraph, the 

different strategies adopted by international companies to enter foreign markets will be summarized. 
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 المستخلص :

أن البداية المنطقية لتكوين إستتتتتتيا يلية اللمن المنفستتتتتبة  ا اللتتتتتيوفو اللفلميةا حو   و       ا تتتتت      
لمفحية االستتتترمف او التا  قوه ، فا  هف حو المىتتتتو  اللغ ستتتتبالست حلر االستتتترمف اوت  وي  يم ن   قي  

األفمفل ا   ي ف ل حلا ذلك المىتتتتتتو ت  نتتتتتم  فن هة وه   الىتتتتتةة التنتي  اللفه اللغ  طبقت لت قي  حلر 
البليية ا  التا ظ يو نتيلة ا ىفع االسواق  هتطالبفو الزبون  فالى الموا  الب ث هلي ة اللولمة   أثيحف 
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سيية  زيف ة حدة المنف ىتتتتتتة ا  اللغ أ   ،د  ر إلى ظ و  فد  وبيي هن الملفتيي التا      ويةية إ ا ة المت
 . األفمفل

  إنلتتتتتتف   ختف  اللتتتتتتيوة اللفلمية هن ،ين فدة ،دارن إستتتتتتتيا يلية الىتتتتتتبن المنفستتتتتتبة لد ول ستتتتتتوق أ نبيةا أ
هصتتتتتتتفني ل ف  ا   ل أ ي .  فف ة هف  ختف  اللتتتتتتتيوة اللفلمية ذاو الخبية  ا التلف ة الد لية إستتتتتتتتيا يلية 
 لتمد فالى  وانب قوة هلينة  ا الىتتاللةا  نتتم  فن هم هة الد لة المنتتيةة.   ا حلر الةقية ستتيت  أيلفز 

 . ل األسواق األ نبيةاإلستيا يليفو المختالةة التا  تخلحف الليوفو اللفلمية  ا   و
 الكلمات المفتاحية : العولمة , إدارة الموارد البشرية .

 المقدمة 
المىتتتتتتتتتتتتتتتو          فالى  ستتتتتتتتتتتتتتالو   أ   ستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  حا  المختالةتتتتتتتة  األ   بيتتتتتتتة  الالستتتتتتتفو  اللولمتتتتتتتة  ا 

  ا هلنى آ ي يقصتتتتتتتد ، ف  الىتتتتتتتيفستتتتتتتة الكونية  يقفل أينتتتتتتتف  الكووبة   "GLOBALISATION")اللفلما)
 (أغ وتتن هتتف حو أهماا  حتتلر  INTERNATIONAL الكوننتتةا  حا هتقتتف بتتة هي هصتتتتتتتتتتتتتتطال  التتتد يتتن)  

 وه الةكيغ اللغ ينتتتتةا الطفلي اللفلما أ  الد لا أ  الكونا فالى النلتتتتف   المصتتتتطال فو  صتتتتب  ا المة
 (. البليغ  قد  ختالط األهو  ،ين) األنىنة( هن اإلنىفنية  بين اللولمة) هن اللفلمية

إن الممف ستتتتتتفو المتلولمة فالى أستتتتتتفة  لمي  ستتتتتتيفستتتتتتة هلينة أ  فف ة أ  ثقف ة ليىتتتتتت   ليدة اللقو  القاليالة 
قديمة هن  مل ه ف لة اللدتد هن الد ل اإلهبييفلية  االستتتلمف ية  التا انتصتتيو   ا   المف تتية  منمف حا

ال ي ب  يض ثقف ت ف  لست ف   طويي اقتصتتتتتتتتتتتتتف حف فن  يي  االستتتتتتتتتتتتتتلمف  المبف تتتتتتتتتتتتتي المي بط لفالحتمل  
اللىتتتتتتتتتتتت يغ أ  فن  يي   يض  لالي  لست ف فالى الد ل التا   تال ف أ  فن  يي  احتمل الد ل التا  قي  
فالى الممياو التلف ية  المنف ل الب يية  البيية  فن  يي  ن ب الري او  الموا   الطبيلية لالد ل المىتلمية  
 حلا هف يلطا البلد التف يخا لتفحية اللولمة   ا اللقو  القاليالة المف ية  بلد صياع وبيي ،ين الملى يين 

 ف  حلر ال يب لفنتصتف  الملىت ي اليأستمفلا  اال تتيايا  اليأستمفلا  حو هف فيب لفل يب البف  ة  بلد  انت
حلا االنتصتف  اللغ  مرن لىتقو   دا  ،يلين  ان يف  اال  ف  الىتو يتا  حلا هف  ل فالى انتصتف  الملىت ي 
اليأستتمفلا  ستتف ع الملىتت ي المنتصتتي  إلى إ مق التصتتيي فو  اللمن فالى  يض الىتتيفستتفو ال ف  ة إلى 

د ل التا وفن      ستتتيطية  نةوذ اال  ف  الىتتتو يتا إلى النموذ   يض   وين الىتتتيفستتتفو االقتصتتتف ية لال
اليأستتتتتتتتتمفلا  لو ا تتتتتتتتتطيو إلى استتتتتتتتتتلمفل قوة الىتتتتتتتتتمو  هن ث  أصتتتتتتتتتب  حدب حلر الد ل  يض النموذ  
اليأستتتمفلا الملتمد فالى االقتصتتتف  الاليبيالا ال ي فالى ون   ل اللفل   هن ث    ول حلا الصتتتياع ،ين   ل  

أ ن  يض ستتتيفستتتف  ف المل ية إلى الىتتتيطية االقتصتتتف ية   بالو  حلا الصتتتياع ،ين  الملىتتت ي اليأستتتمفلا هن  
الواليفو المت دة  الكتن االقتصف ية اليأسمفلية األ ي  لل ن إ يا غ  حلا هف أ   إلى صبغ حلا المصطال  

 لفلصبسة  األهيي ية     حو اللغ أ   إلى إ مق  ىمية األهيوة فالى حلا المصطال .
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 : اهمية البحث 

وونت تتليض لتفحية  طيية   هنتلتتتتتتتتتتتتتتية ل رية  ا اللفل  لأيمالتا حا ظفحية اللولمة  احل   ل رنفأ ا أحمية  ي
حلر التفحية التا تنل  فن ف الكريي هن النتفرج الىتتتتتتتتتتتالبية  ا هختال  الملفالو االقتصتتتتتتتتتتتف ية  اال تمففية  

 ل   تتتتتي  الرقف ية  الىتتتتتيفستتتتتية التا  نل  فن ف  ا حفل فده الت ي ة الىتتتتتاليمة  اللالمية لموا  ت فا  ستتتتتن ف
للض األستتتتتس  الىتتتتتيفستتتتتفو لمستتتتتتةف ة هن للض االيلف،يفو التا يم ن أن  نتج فن التلفهن للتتتتت ن  اع 

  هد  ة هي ظفحية اللولمة.
  تم و  هل الة الب ث  ا اآل ابحث:مشكلة ال
الم فه األستتتتتتفستتتتتتية التا  وا ت إ ا ة هنتمفو األفمفلا حو  ال  ،ي ة فمن همرمةا تت ةز  ي ف ون  

 لنتي فن فيقتتت أ   نىتتتتتتتتتتتتتتتت أ  هىتتتتتتتتتتتتتتتو  التلالي   هلتتفالو الخبيةا  هتتف إلى ذلتتك هن  نوع   ي ا لسض ا
  ا  بيلة الموا   البلتتتتتتتتيية اللفهالة  ا المنتمفوا  ذلك لالوصتتتتتتتتول إلى أ نتتتتتتتتن هىتتتتتتتتتو   ا األ ا .  ان 

تميز  هن الممف ستتتتتفو التا  ىتتتتتتلمال ف إ ا ة المنتمفو لت قي  ذلك حو فولمة إ ا ة الموا   البلتتتتتيية إذ أنت ت
،د  ر الم   اللغ تاللبت  ا الىتتتيفستتتفو اال تمففية  التنتيمية  الرقف ية  االقتصتتتف ية  الىتتتيفستتتية المصتتتممة 
لتقدي  اللدالة  التوازن  ا الي تف فن اللمن   ىتف غ  يا استتلمفل اللفهالين ه مف وفن هىتتو  التنوع  ا 

 هن هنتمفو األفمفل.الموا   البلييةا  اللغ أصب  ففهم   نف ىيف  أسفسيف  لاللدتد 
يم ن لاللولمتة  ا الموا   البلتتتتتتتتتتتتتتييتة ان  ىتتتتتتتتتتتتتت    ا إثيا  اللمتنا  ذلتك هن  مل اهتم  هلموفتة  
يا يتتف   ا اللمي  اللنس  الليق  القي ا  يتبتتف لون  ا  فتتفهالين ذ غ  بياو  قتتد او هتنوفتتة يختالةون  يمًو

الين  يا هتىف ية  ا الخبياو  الملالوهفو  الم ف او  الملي ة.  انت هن الم   وللك أن يمتالك حلال  اللفه
التيقية  التي يي  الم ف آو  التد يب  التطويي   قيي  األ ا ا  الملتتتتتتف وة  ا ا خفذ القيا ا إال أن اللولمة قد 
اصتتب   ستتمحف  ذ  حدتن.  هن   ة أ ي  قد تل غ إلى التمييز  اللنصتتييةا  نبل الطيب اآل ي  اللزلة 

  التكتمو. 
اليوه همرالة  ا االستتتتواق اللفلمية    ىتتتتين  يق أ ا  هوظةي فا  ىتتتتلى هنتمفو األفمفل اللياقية 

 يمف إذا قي و إ ا ة حلر المنتمفو  بنا همف ستتتتتتتتتفو اللولمة  ويةية  أثييحف   ب ث  هن حنف  أ ا هلتتتتتتتتت الة ال
 فالى الموا   البلييةا  ذلك لطيو التىفؤالو اآل ية:

 حن ظفحية اللولمة حدترة النلو  ت-1
  ىتخده ف قو  اللولمة هن أ ن نليحف   ي  ف تهفحا األ  او التا  - 2
 هف حا الملفالو التا  لمن قو  اللولمة هن ا ن التأثيي فالي ف ت - 3
 هف حا اآلثف  الىالبية النف مة فن ظفحية اللولمة ت - 4
 حن حنف  نتفرج إيلف،ية يم ن االستةف ة هن ف هن  مل التلفهن الص ي  هي ظفحية اللولمة ت - 5
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 الموق  االيلف،ا هن اللولمة  اللغ يخة  هن حدة الىالبيفو ت هف حو - 6
 ؟  هف حو أثي اللولمة فالى الموا   البلييةا  وي  يم ن  أحين الموا   البليية لموا  ة اللولمة - 7

      ت دب الب ث إلى   قي  اآل ا ::  بحثال هدف
 البلد التف يخا ل لر التفحية. -1
 اللولمة.إهتم       يد حول ظفحية  -2
 األ  او التا  ىتخده ف القو  الةففالة هن أ ن نلي حلر التفحية. -3
 الملفالو المختالةة التا  تأثي ، لر التفحية. -4
 اآلثف  الىالبية النف مة فن حلر التفحية. -5
 للض اآلثف  اإليلف،ية التا يم ن االستةف ة هن ف  ا حفل التلفهن ل ل  هن ظفحية اللولمة.  -6
 المواق  المختالةة هن ظفحية اللولمة. -7
 الىيفسفو المزهة لالتلفهن هي حلر التفحية لمف تتةف   الكريي هن اآلثف  الىالبية. -8

  لت قي  حدب الب ث  قد  نمن الم ف   اآل ية :
  اقي اللولمة  االول :المحور 

  اقي إ ا ة الموا   البليية  المحور الثاني :
 التليب فالى ويةية  أثيي اللولمة فالى إ ا ة الموا   البليية . المحور الثالث :

  اقي اللولمة المحور االول :

المىتقبن  ية  ا  حنف  ا ةفق  اسي النطفق ،ين فالمف  الموا   البليية  اللفهالين فالى حد سوا  أن الموا   البلي 
ي ف  ال  و د  يوفوا وبيية أ  صسييةا لسض النتي فن الصنفففوا    سوب  كون ففلمية فالى ن و هتزاتد  

أيري   الت دتداو التنف ىيةا  فالى   ت الخصواا   يا أيري      ه مية هن  أثيي اللولمة     حا اليوه  
 نطفق اال ىفع هن المنف ىة اللفلمية  لبي فالى إفف ة النتي المىتمية لكيةية   ففلمية  

 ي   قبن  أة المفل اال تمففا     قد  م ين الموا   البليية  ف  أ نن  ىف ع   يية اللولمة التلف ية.   
لل ن  اسي وونت ففهم  ه مف لالخال   ال ةفظ فالى هلفهيي ص ية  هنتمفو هتينة  هلتملفو هدنية  ففالة.  
 أستكل  حلا الب ث صالة  أة المفل اال تمففا لفلتطو  اال ا غ  ا هيدان اللمنا  فالى   ت الت دتد  

ال تمففا   وزيي هنف لتا  االستةف ة هنت  ا ا ا ة الموا   احمية النوع اال تمففا  ا  ل ين  أة المفل ا 
 البليية المتنوفة  ا هواقي اللمن لمنتمفو االفمفل. 

سيمف   أن   الزيف ةا  ال  يىتمي  ا  أن  المي    المواحب  فالى  الليض  الطالب  ،ين  ذ غ    النقص  لاللمفل 
التيويز فالى   اآلن   تف  المنتمفو لو ي أيبي      الم ف او اللفلية  لاللين القف ه هن   فل األفمفل.  
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المتنوفة  ا    التوظي  اللفلما  م ا ة القو  اللفهالة    ة.   لب  أة المفل البليغ ،دال هن اللفصمة المفلي 
 هختالةة حا األحداب اليريىية لالموا   البليية اللفلمية. ه ف او الالسة  الرقف ةا   ةيقوا  ا   ل 

  مية  ان  قط  الك الليوفو المتلد ة اللنىيفو هىتلدة لالتكي  هي همف سفو الموا   البليية لاللمفلة اللفل 
ظي ب الىوق سوب  كون قف  ة فالى ا تلاب  استبقف  الموظةين ذ غ األ ا  اللفلا  الليوفو التا لدت ف  

  فصة لفلنىبة لالم ف او ففلية    -ألحتيف فو أفمفل    احتيف فو القو  اللفهالة لدت ف    القد ة فالى التنبل  
 أستكل  حلا   الىوق اللفلميةففهم  ه مف لالخال   ال ةفظ فالى    اللولمة    وون ,  سي تون إلى هيزة  نف ىية  

 االستةف ة هنت  ا    اللولمة ا هيدان اللمنا  فالى   ت الت دتد احمية  الةكيغ  لفلتطو     اللولمةالب ث صالة  
 ا ا ة الموا   البليية المتنوفة  ا هواقي اللمن لمنتمفو االفمفل. 

   ؤ ة األسواق   ييي  فن  يي  ا االقتصف غ  اإلنةتفو الىوق  آلية  أ كف  هبف غ  فالى اللولمة  قوه
  اال تمففية االقتصف ية  ال يفة هن  انى ف، ف الد لة فن حيف ية  نم ا  الىالي  و  االسترمف ا األهوال
  تمرن هن االليفو  اللدتد   مل هن نليحف     األ كف  المبف غ  حلر إن ا الخفا  ه ال ف القطفع لي ن

  احتيف ف  ف  بنو حف  صةف  ف ا  ييق ف فن  التا ا اللنىية  الليوفو المتلدية اللفلمية التلف ة فو منتمل
 .   ليف اللولمة أ كف    و ين    نلي ا

  اقي إ ا ة الموا   البليية  المحور الثاني :

)نتتتتتتتتفه  انتمتتتتتتتة هلالوهتتتتتتتفو المتتتتتتتوا   البلتتتتتتتيية تلمفل تكنولتتتتتتتو ا المنتمتتتتتتتفو إلتتتتتتتى استتتتتتتال تتتتتتتلي التطتتتتتتتو  
يلتبتتتتتي نتتتتتتفه هلالوهتتتتتفو المتتتتتوا   البلتتتتتيية لالمىتتتتتفحمة  تتتتتا  لفليتتتتتة أنلتتتتتطة  هلالوهتتتتتفو المتتتتتوا   البلتتتتتيية(. 
اثنتتتتتتين هتتتتتتن  ب تتتتتتث ال احتتتتتتل  ةقف،التتتتتت  خطتتتتتتيط المتتتتتتوا     تتتتتتن(  تتتتتتا المنتمتتتتتتفو.  القتتتتتتو  اللفهالتتتتتتة )االنىتتتتتتفنية

لت دتتتتتتتتد الةوارتتتتتتتد  المىتتتتتتتفحمفو  الكبيتتتتتتتية المنتمتتتتتتتفو المتتتتتتتدتيين نتتتتتتتتفه هلالوهتتتتتتتفو المتتتتتتتوا   البلتتتتتتتيية  تتتتتتتا 
 تتتتتت  الكلتتتتتت  فتتتتتتن أن نتتتتتتتفه هلالوهتتتتتتفو المتتتتتتوا    هتتتتتتن نتتتتتتتفه هلالوهتتتتتتفو المتتتتتتوا   البلتتتتتتيية.   الت تتتتتتديفو 

نلتتتتور ف  المىتتتتمى التتتتوظيةا  تتتتا المنتمتتتتةا  البلتتتتيية   دتتتتتد هواقتتتتي  تتتتفًيةا    اليال تتتتف ،دقتتتتة وتتتتن  ظيةتتتتة 
 . حتيف فو التد يبية التنتيمية  و يي نتية ثفقبة اال

    ا  لفلية أنلطة القو  اللفهالة   ا المنتمفو  ل ف وريي هن المىفحمفو الموا   البليية  إ ا ةلتبي  
هن   الموا   البليية لت دتد الةوارد  المىفحمفو  الت ديفو  لفهالين  االموظةين  ال     حلا الب ث 

الموا   البليية     اليال ف   فولمةفن   الة ص      الكل    اللولمة  ويةية  أثييحف فالى الموا   البليية
  لال  أسيع  لالتد يب التم ين  قيي   لفلية      و يي نتية ثفقبة االحتيف فو التد يبية التنتيميةا    ،دقة

   ا  ريىيف  ا  للب   الموا   البليية  فولمةأن   للا  قد استنتج   أ نن القيا او حول  اليةة التي يب. 
  . اال ل ،نتي االفتبف  اينآ همف سفو الموا   البليية   تنبسا لالمنتمفو  إ ا ة الموا   البليية. 

   أثييحف فالى الموا   البلييةمة اللول:  المحور الثالث
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 أنلطة إ ا ة الموا   البليية  ا الليوفو اللفلمية

ي ف ل حلا اللز  هن الب ث الكل  فن الةي ق اليريىةا هف ،ين  ظفر  إ ا ة الموا   البليية  ا 
 ا حلا الملفل إلى (Sun, 2002: 1)   لة  احدة  م ا ة نةس حلر الوظفر   ا البي ة اللفلميةا  قد ذوي 

ان   د  إ ا ة الموا   البليية وإ ا ة أ يا   ي بط للمقفو إنىفنية  صنففيةا   ص  ذلك المد  الواسي هن 
األسفليب  اإل يا او المىتخدهة هن قبن اإل ا ة اللاليف.   ىتخده إ ا ة الموا   البليية  ا هلفللة    الين 

ي ب المتسييةا   لمن  طويي سيفسفو األ يا  المنفسبة لت قي  احتيف فو اللفهالين لالمنتمةا       أة الت
ا  ا  الةففالية  ا المد  الطوين لالمنتمةا  نم  فن أن ف فمالية  صمي  البي ة التا يلمن  ي ف األ يا  هلف 

 ,Lawler)هلموففو وةو ة لت قي  األحداب المختف ة.  أهف إ ا ة الموا   البليية اللفلميةا  ومف أ ف  إلي ف 
 إن ف  يوز فالى فماليفو المنتمة اللفلمية  ا البالد المني ا   ا   ت  لفلقنفيف اإل ا ية  (3 :2010

إلى أنت يم ن  صني   ظفر  أ     كري  التنف ىية  ا هلفل التكنولو يف المميزة  المنتلفو.  يني 
أنلطة إ ا ة الموا   البليية إلى  مىة  حا )التخطيطا  التنتي ا  التوظي ا  القيف ةا  اليقفلة(ا ومف هو   

(  حلر الوظفر  الخمس يم ن أن  ل ن الملي ة التا   د  هن      إ ا ة الموا   البليية 1لفلل ن )
  هلفال  ف األسفسية.

إلى أنت أتنمف وفن يلمن هدتي الموا   البلييةا سوا  أيفن  ا  (Leslie et al, 2002: 9)أ ف    
ا  ففلميةا  لاليت أن تيافا  طبي  حلر الوظفر  األسفسية الخمس  نم  فن إ  ايت  هنتمة   نية أه   لية

    مت لالبي ة الخف  ية  فواهال ف االقتصف يةا  التكنولو يفا  اال تمففيةا  الىيفسيةا  األ مقية. 
 
 
 
 
 
 
 

 ( نموذ  إ ا ة الموا   البليية1  ن )
Source: Harris , Michael (2000),"Human Resource Management: A Practical Approach” , 2nd ed., The Dryden 

Press, 6. 
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يرييا هن الليوفو اللفلمية  للي لأثي اللمن فالى المىتو  اللفلما فالى أنتمة إ ا ة الموا   البليية ، فا 
م فو المو و ة  ا البالد المني  هن حيث اال تم فو الرقف يةا  اللواهن االقتصف يةا  حلا تي ي إلى اال ت

 اللواهن المتلالقة لفللمقفو الصنففيةا   أثيي اال  ف او  المنتمفو الد لية )اال  ف  األ  باا  هنتمة 
التد يب  الم ف آو  ميل ف التلف ة اللفلمية..الخ(. أن اًالب أنلطة الموا   البلييةا هرن اال تيف   التليين  

  تلقد لىبب اال تم فو الرقف ية  الىيفسية التا  ميز   ل اللفل  المختالةة. 
 المية ادارة الموارد البشرية الع

 تنمن إ ا ة الموا   البليية التقاليدية فدة  ظفر  أ ي  حا  خطيط الموا   البلييةا  التوظي ا        
. Dowling et al, 2011: 2)األ ا ا  التد يب  التطوييا التلوينفو  ال وا زا  فمقفو اللمن ) م ا ة 

أهف إ ا ة الموا   البليية الد لية  يم ن  صة ف فالى أن ف  تنمن األللف  الرمثة التفلية:  ظفر  الموا   
يية )الملوو ة سفلقف(ا  صنيةفو الد لة )هرن الميوز اللفه لالليوةا هوقي الوحدةا   ل أ ي  التا  كون البل

( تبين نموذ ف  لالملفالو الرمثة 2هصد ا  لالقو  اللفهالة أ  ليأة المفل البليغ(ا  أنواع اللفهالين.  الل ن )
 إل ا ة الموا   البليية الد لية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (  نموذج إدارة الموارد البشرية العالمية2شكل )
Source: Bossard, Annette. (2003), "Expatriate Experiences" A Comparison of current Expatriate Experiences to 

the Relevant literature, Thesis, University of Bern, Switzerland. 
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وا    لاللمن  ا   ل هختالةةا  ال ف ة إلى  وظي  ففهالين هن هختال  الد ل. للا  فن الوظفر  اليريىة لالم
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ف هتلف، ة اأتنمف وفن فمن المنتمة سوا  أيفن  ا ،ي ة   نية أه   لية.  من أح  اللواهن  البليية  وحيي 
فلميةا  التا لماليفو اللالتا  أ و إلى حلا التلقيد حا: األنلطة اإل ف ية لالموا   البليية التا  تطالب ف ال

تيبينا  التد يب ه مة  ا البي ة الم الية هرن النييبة الد ليةا  الخدهفو اإل ا ية المقدهة لالمس  لد ًيي 
 يبين السيمف التد يب فالى الرقف فو المختالةةا  ظيةة التلوينفو  المزايف الخفصة لفلمست  التطويي

(Expatriate Compensation Packages)  هرال ف التلوينفو فالى اللدة  هقفسفة التي با ه ف فة 
 المستيبينا  التلوينفو فالى  قدان اللفرالة ... الخ.

 االختالفات ما بين انشطة الموارد البشرية 
و هف،ين نلف فو الموا    إلى أن حنف  فدة فواهن  لثي فالى اال تم ف (Sun, 2000: 5) أ ف    

  الك اللواهن .اللواهن  ( تو   أح 3 الل ن )البليية  اللفلمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( اللواهن الملثية  ا اال تم فو هف ،ين نلف فو الموا   البليية الم الية  الد لية3  ن) 

Source: Harris, Hilary, "The Role of the International HR Manager Cranfield University”, 2004: 1  

   
ا إلى أن التخطيط االستتتتتيا يلا يختال  فالى هىتتتتتو  اللتتتتيوة التفللة (Sun, 2002: 11)أ تتتتف   ولالك 

 ا أحدا ت  هياهيت فن التخطيط فالى هىتتتتتو  اإل ا ة اللفهة لاللتتتتيوة األه )الميوز(ا إال أنت تت   ا  تتتتو  
األحداب اللفهة  الىيفسفو األ ي  اإلستيا يلية التا  و ي  ا الميوزا  نم فن هىففدة الليوة األه 

  اللفلمية فالى   دتد استيا يليف  ف الد لية فالى أسفة هياففة  صوصية  ظي ب الىوق الم الية.
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افتمدو الد ل اليأستتتتمفلية فالى  ال    ىتتتتخيي هلموفة هن األ  او المىتتتتففدة فالى نلتتتتي   لىتتتتيد        
   كييس الىيفسفو التا  نل  فن ظفحية  اللولمة    ي  ف  أحيفننف  لفلقوة  هن أح  حلر األ  او :

 الشركات المتعددة الجنسيات: – 1
اللنىتتتتتتتية أ  هتتتتتتتف  ىتتتتتتتمى اللتتتتتتتف،ية لالقتتتتتتتف او القتتتتتتتوة الم يوتتتتتتتة لاللولمتتتتتتتة  لتتتتتتت ن اللتتتتتتتيوفو المتلتتتتتتتد ة       

للتتتت ن فتتتتفه  للولمتتتتة اإلنتتتتتف  للتتتت ن  تتتتفاا   تتتتلر اللتتتتيوفو التتتتتا  وا تتتتت  وتتتتو ا   تتتتا الطالتتتتب  ا  ةففتتتتف 
حتتتتف ا   تتتتا والةتتتتة اإلنتتتتتف   نقتتتتن قوافتتتتد إنتف  تتتتف إلتتتتى التتتتد ل النفهيتتتتة حيتتتتث  لتتتت د أستتتتواق الىتتتتالي  الختتتتدهفو 

لفإل تتتتتتتتف ة إلتتتتتتتتى اإلفةتتتتتتتتف او النتتتتتتتتييبية  التىتتتتتتتت يمو التتتتتتتتتا     Nathanm,2009) )ا   نمتتتتتتتتوا  هال تتتتتتتتوظ
 من  تتتتتف التتتتتد ل النفهيتتتتتة ل تتتتتلر اللتتتتتيوفو  حتتتتتلر اللتتتتتيوفو  المتلتتتتتد ة اللنىتتتتتية فبتتتتتف ة فتتتتتن هلموفتتتتتة هتتتتتن 
اللتتتيوفو التتتتا  لمتتتتن  تتتا هلتتتتفل هلتتتين   تتتتا ،التتتدان  أقتتتتفلي  هختالةتتتة  التتتتتا أ  تتتدو لتلتتتت ن  تتتيوة وبيتتتتية 

فمال تتتتف  تتتتا هختالتتتت    ل اللتتتتفل  لتلتتتت ن  يتتتتف ا اقتصتتتتف يف وبيتتتتيا   تتتتخمة هقيحتتتتف  تتتتا   لتتتتة هلينتتتتة  هلتتتتفل 
ي تتتتتتد  يوقتتتتتت  فمتتتتتتن الملسىتتتتتتفو الصتتتتتتسيية  يتلتتتتتتف ز ال تتتتتتد   اإلقاليميتتتتتتة  قتتتتتتد  صتتتتتتن فتتتتتتد حف  تتتتتتا فتتتتتتفه 

  1996(  تتتتتتيوة هن تتتتتتف فتتتتتتفه 500  ألتتتتتت   تتتتتتيوةا ،الستتتتتت  إتتتتتتتيا او أيبتتتتتتي ) 40( إلتتتتتتى حتتتتتتوالا   1998)
نتتتتتتف ج الم التتتتتتا اللتتتتتتفلما التتتتتتلغ  صتتتتتتن %( هتتتتتتن ال44( هاليتتتتتتف    ال ا  حتتتتتتلا هتتتتتتف  تتتتتت ن )11000ن تتتتتتو )

  هاليتتتتتتتتتف    ال (ا    ىتتتتتتتتتيطي اللتتتتتتتتتيوفو 576( هاليتتتتتتتتتف    ال  )التتتتتتتتتو ن الليبتتتتتتتتا  23000إلتتتتتتتتى ن تتتتتتتتتو )
المتلتتتتتد ة اللنىتتتتتتيفو فالتتتتتتى ثالتتتتتتث االستتتتتتترمف او األ نبيتتتتتتة المبف تتتتتية  تتتتتتا اللتتتتتتفل ا  ثالرتتتتتتا التلتتتتتتف ة الد ليتتتتتتة 

ا   تتتتتيق  األفمتتتتتفل للتتتتتيوة  Basu &Miroshnik),2000: 44)       تتتتتا هلتتتتتفل الىتتتتتالي  الختتتتتدهفو 
 نتتتتتتيال هو تتتتتتو ز فالتتتتتتى ستتتتتتبين المرتتتتتتفلا حتتتتتتو أفالتتتتتتى هتتتتتتن النتتتتتتف ج القتتتتتتوها الختتتتتتفه لتتتتتتبلض البالتتتتتتدان هرتتتتتتن 
الىتتتتتتتلو يةا   يويتتتتتتتف  بولونيتتتتتتتف  كيتتتتتتت   إذا هتتتتتتتف قو نتتتتتتت  نتتتتتتتتفرج  أفمفل تتتتتتتف هتتتتتتتي  النتتتتتتتف ج القتتتتتتتوها لالتتتتتتتد ل 

 اإل ييقية.

 منظمة التجارة الدولية  – 2
هنتمة هنبرقة فن ا ةفقية السفو  حا  لىتتتتتتتيد لم لفر البف ز ن و ه ف لة   وين االقتصتتتتتتتف  اللفلما      

إلى ستتتتتتتوق  احدة ال  ليب ال وا ز أهفه حيوة الىتتتتتتتالي )هف ية أ   دهية أ   كنولو ية(  حيوة  أة المفل 
التا      الملفهمو  حو هف تتنتتمن   وين اللفل  إلى حقن قفنونا  احد  توحد  يت  القوافد المو تتوفية  

 (.Zhu , 2015:340)التلف ية  المفلية الد لية 
 (Sato &Antoine 2015:131)    قوه  ظيةة هنتمة التلف ة الد لية  فالى ثمثة هبف ئ أسفسية  حا  

   ييي التلف ة الد لية هن القيو  .  -أ
التلتتتف يتتتةا  حو المبتتتدأ الملي ب لتتتأ لى التتتد ل فتتتده التمييز ،ين البم  المختالةتتتة  ا الملتتتفهمو    –ب  

 لفليففيةا  المىف اة ،ين ون البالدان .
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  دتد قوافد الىتتتتتالو   ا الملفهمو التلف يةا  ذلك ،ت يي  أن  قوه   لة لإًياق ستتتتتوق   لة أ ي    -  
فن  يي  ،يي ستتتتتتاللة هلينة  ا أستتتتتتواق التصتتتتتتدتي لىتتتتتتلي أقن هن الىتتتتتتلي اللغ  بفع لت  ا ستتتتتتوق ف 

  .اا وللك   يي  إفطف   ف  لالمنتلين لىاللة هلينة لقصد  م ين   هن  صدتيحف لىلي هخةض الدا ال
   ا الوق  اللغ  لل   يت  الد ل الصنففية المتقدهة المنف ىة  األسواق ال يةا  بن  الد ل الصنففية  

نةى ف  هن ف الواليفو المت دة هبدأ التلف ة المدا ةا   قييد األسواق) هن  مل قوانين حمفية المنتلفو  
نف ىة   ف  المنتلفو الم الية( الو نية أ   يض اليسوه  النيارب المي ةلة فالى البنفري األ نبية الم 

 . (Sato &Antoine 2015:133)فندهف  تليض هصفل  ف لالخطي 

 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير: – 3
يلد صتند ق النقد الد لا  البنك الد لا لننلتف   التلميي  هن  أح  أ  او  أ وفن  يستيخ هصتطال  اللولمة 

 هن  مل ،ينفهج التربي  االقتصف غا  بينفهج التكي  ال ي الا . صي  النتفه االقتصف غ الملف
 تتفلي  يليب فالى  نةيل هف تالا : فصندوق النقد الدولي

اللغ  لتمد  كي ت فالى   الين اللمقة ،ين هلتتتتتتفين المدتونية المتيايمةا   برنامج التثبيت االقتصاااااد   -أ 
زان المتد وففو  الموازنة اللتفهة لالتد لة  ا اآل فل  التلتدتمو  ا حي تن االقتصتتتتتتتتتتتتتتف   انل تفة ذلك فالى هي

القصتتتتتتيية  يمحن أن صتتتتتتند ق النقد الد لا للتتتتتت ن ففه تنصتتتتتت  الد ل التا  لفنا هن للض اال تمالو  
ال ي اليتة أ  التا  لتفنا هن المتدتونيتة المي ةلتة   طالتب االقتياض هنتت  التا  ييتد هلتفللتة حتلر اال تمالو  

 (Virmani ,2011:15) ال ي الية  لمف تالا:
 اللمن فالى ال د هن اإلنةفق اللفه فالى الص ة  التلالي   الخدهفو اال تمففية  الد فع  . – 1
الت    لفلىتتتتتتيولة النقدية لفللمن فالى الىتتتتتتيطية فالى فيض النقد  االرتمفن الم الا لمف  ا ذلك زيف ة   – 2

 الةفردة فالى الو اري الم الية. 
 األ و  الم الية   اللمن فالى  خةيض هىتويفو  - 3

: يلتتتيب البنك الد لا فالى هتفللة  نةيل ،ينفهج التكي  ال ي الا  هن  مل   برنامج التكيف الهيكلي  –ب 
االفتمف  فالى هةفحي  النتيية االقتصتتتتتتتتف ية  ا  خصتتتتتتتتيص   وزيي الموا    أح  اإل يا او التا تال  فالي ف  

 & Mushtaq)ز فالى المطتتتتفلبتتتتة لمتتتتف تالا :البنتتتتك التتتتد لا  التا   ةيتتتتد  ا  طبي  حتتتتلا البينتتتتفهج  تيو
Cockfield ,2014: 36) 

ال د هن المالكية اللفهة فالى حىتتتفب  وستتتيي القطفع الخفا    مين هىتتتل لا البنك الد لا القطفع   -  1
 اللفه  هىل لية التلوحفو ال ي الية  اال تمالو االقتصف ية الدا الية. 

التلف ة  زيف ة الصتتتتف  او ألن ف  ا  أيت  تتتتي  أستتتتفستتتتا تي  البنك الد لا  تتتتي  ة اللمن فالى   ييي   –  2
لزيف ة اإلنتف ية ومف تلود  تتتتي  ة المنف ىتتتتة   خةيض اليستتتتوه اللميوية  اللمن فالى التوستتتتي  ا  مرين  

 .(Humphreys, 2006:25)الووفالو األ نبية 
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 ثورة االتصاالت والمعلوماتية : – 4
 لد ثو ة اال صتفالو  الملالوهف ية اليوه هن أح  األ  او التا  لتمد فالي ف الد ل اليأستمفلية للت ن ففه       

 الواليفو المت دة األهيي ية  صتتتوصتتتف   ا  يض  نلتتتي ستتتيفستتتف  ف المتلولمة هن  مل  لن اللفل  وقيية  
  ول االقتصتتف  اللفلما إلى صتتسيية ل يث  أ تت ى اللغ ي    اللفل  اليوه حو قوة الملي ة  الملالوهف ية   

اقتصتتتتتتتتتتف  يلتمد فالى الملي ة للد أن وفن اقتصتتتتتتتتتتف ا  هلتمدا  فالى االستتتتتتتتتتتخداه الكري  ليأة المفل  وري   
االستتتتتتتخداه لاللمفلة  ذلك لةنتتتتتتن ثو ة الملالوهفو  التقفنة المتلد ة الوستتتتتتفرط   لد  اإل تتتتتتف ة إلى أن أ  اق  

%( هن ستتتتتتتتتتتتتت تفن اللتفل   الواليتفو المت تدة 12ه إنمتف حا  ا تتد )الاللبتة الملي يتة  التقنيتة التكنولو يتة : اليو 
%( هن حل  التلتتف ة اللتتفلميتتة   90األهيي يتتةا أ   بتتف الموحتتدةا اليتتفلتتفن  التا  ىتتتتتتتتتتتتتتيطي فالى أيري هن )

  ف و  تتب فو االنتيني   لتنتتي   ستتيالة  ىتت    ا  لزيز  كية اللولمة  ستتيفستتف  ف  وللك ستتففدو ثو ة  
مة اإلفمه هن  مل انتلتتتتف  الةنتتتتفريفو التا  لمن فالى نلتتتتي القي   الىتتتتالو  اال صتتتتفالو حلر فالى فول

 االست ميا اللغ  لمن هن أ ن نلير  قو  اللولمة. 
 ( في االسواق العالمية(HRMالعناصر المؤثرة في الا 

يلتتتتب فالتتتتى اللتتتتيوفو التتتتتا  تتتتد ن االستتتتواق اللفلميتتتتة ان  تتتتد   لتتتتأن  التتتتك االستتتتواق حتتتتا ،بىتتتتف ة       
ليىتتتتتت  صتتتتتتو  ففيىتتتتتتة لبالتتتتتتدحف االه   ختالتتتتتت  البالتتتتتتدان  تتتتتتا فتتتتتتد  هتتتتتتن االللتتتتتتف  التتتتتتتا  تتتتتتلثي  تتتتتتا  تتتتتتلب 
االستتتتتترمف  اال نبتتتتتا المبف تتتتتي  تتتتتا وتتتتتن ،التتتتتد    تتتتتد   التتتتتك اال تم تتتتتفو قف،اليتتتتتة النلتتتتتفو االقتصتتتتتف غ لبنتتتتتف  

 ,(  تتتتا  التتتتك اللماليتتتتة(HRMهوقتتتتي ا نبتتتتا  ان ل تتتتف للتتتت ن  تتتتفا اثتتتتي  تتتتدتد فالتتتتى فماليتتتتة هلينتتتتة  تتتتا 
( (HRM قتتتتد حتتتتد  البتتتتفحرون  تتتتا اال ا ة الد ليتتتتة فتتتتد  هتتتتن اللنفصتتتتي التتتتتا هتتتتن المم تتتتن ان  تتتتلثي  تتتتا 

ا نتتتتفر  حتتتتا ( 4) تتتتا االستتتتواق اللفلميتتتتة  ستتتتنيوز فالتتتتى ا بلتتتتة فنفصتتتتي  ومتتتتف حتتتتا هو تتتت ة  تتتتا اللتتتت ن 
القتتتتتتتتتتتتفنونا, النتتتتتتتتتتتتتفه االقتصتتتتتتتتتتتتف غ -لتتتتتتتتتتتتيغ ,النتتتتتتتتتتتتتفه الىيفستتتتتتتتتتتتا اة المتتتتتتتتتتتتفل  الب-الرقف تتتتتتتتتتتتة, التتتتتتتتتتتتتلال 

(Kirkman&Shapiro,1997: 734) 
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 إدارة الموارد البشرية لألسواق العالمية ( العناصر المؤثرة في 4شكل )
Source:RAYMOND A. NOE & others,2015, Human Resource Management GAINING ,A COMPETITIVE 

ADVANTAGE, 9e. 

 -الثقافة : -1
 المنتتتتتي  ( الد ليتتتتتة حتتتتتو ثقف تتتتتة البالتتتتتد (HRMالتتتتتى حتتتتتد هتتتتتف  تتتتتفن اللنصتتتتتي االيرتتتتتي احميتتتتتة  المتتتتتلثي  تتتتتا 

 قتتتتد في تتتت  الرقف تتتتة فالتتتتى ان تتتتف هلموفتتتتة هتتتتن اال تيا تتتتفو ال فهتتتتة     ) ًيتتتتي المو تتتت ة ًفلبتتتتف ( التتتتتا 
تتقفستتتتتتم ف ا تتتتتتيا  هلتمتتتتتتي هلتتتتتتين   تكتتتتتتون  التتتتتتك اال تيا تتتتتتفو هتتتتتتن الملتقتتتتتتداو المتلالقتتتتتتة لفللتتتتتتفل   الكيةيتتتتتتة 

 التا يلمن ، ف  المرفليفو التا  ىت   الننفل.
 (Marquardt & Berger,2014: 285)( لىببين حمف: (HRM  لد الرقف ة ه مة لفلنىبة لت

( فالتتتتى صتتتتليد االستتتتواق اللفلميتتتتة   (HRM: ان تتتتف   تتتتد  اللنفصتتتتي الرمثتتتتة اال تتتتي  التتتتتا  تتتتلثي  تتتتا اواًل 
اذ لفستتتتتتتطففة الرقف تتتتتتة ان  تتتتتتلثي  بلتتتتتت ن وبيتتتتتتي  تتتتتتا قتتتتتتوانين البالتتتتتتد اغ ،تالتتتتتتك القتتتتتتوانين التتتتتتتا  قتتتتتتوه  تتتتتتا 

هف ي تتتتد  فتتتتن  ييتتتت  الرقف تتتتة وتتتتللك  تتتتأن الرقف تتتتة  تتتتلثي الخطتتتتف  الصتتتتواب فنتتتتد   نىتتتتي  السفلتتتتب ،تنتتتتتي  
 تتتتا  أة المتتتتفل البلتتتتيغ نتتتتتيا النتتتتت لتتتتو قتتتتي  التلالتتتتي  لصتتتتو ة وبيتتتتية هتتتتن قبتتتتن الرقف تتتتة فندرتتتتل يىتتتتلى ا تتتتيا  
الملتمتتتتتتتتي التتتتتتتتى زيتتتتتتتتف ة  أة هتتتتتتتتفل   البلتتتتتتتتيغ   تفهتتتتتتتتآ  ومتتتتتتتتف ستتتتتتتتننفق  الحقتتتتتتتتآ  تتتتتتتتأن الرقف تتتتتتتتة  التتتتتتتتنت  

 تتتتتأن الىتتتتتبب االيرتتتتتي االحميتتتتتة التتتتتلغ يللتتتتتن هتتتتتن االقتصتتتتتف ية ستتتتتتكون هتتتتتتتف ية فتتتتتن ورتتتتتب ,  هتتتتتي ذلتتتتتك 
الرقف تتتتتتتة ه متتتتتتتة لفلنىتتتتتتتبة ال ا ة المتتتتتتتوا   البلتتتتتتتيية تتمرتتتتتتتن  تتتتتتتا ان تتتتتتتف   تتتتتتتد  ًفلبتتتتتتتف  لفليتتتتتتتة الممف ستتتتتتتفو 

 المتنوفة ال ا ة الموا   البليية .

 الثقاااااااااافة

-النظام السياسي
 القانوني

 راس المال-التعلم
 البشر  

 النظام االقتصاد 

ادارة الموارد 

 الدولية البشرية
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 االبعاد الثقافية 
م تتتتن ( ،ت دتتتتتد ا بلتتتتة اللتتتتف  يGeert Hofstede تتتتا احتتتتد  الد استتتتفو التقاليديتتتتة فتتتتن الرقف تتتتة قتتتتفه ) 

 (Hofstede ,1984:204)هن  مل ف  صني  الرقف فو المتنوفة.
قتتتوة ا  بتتتف  ،تتتين احتتتد اال تتتيا   ا تتتيا  ا تتتيين  تتتا الملتمتتتي  حتتتلا يلنتتتا  الجماعاااة –البعاااد االول الفرد اااة 

 الد  ة التا يلمن  ي ف النفة وأ يا  ،دال هن ان ي ونوا افنف ا   ا هلموفة.
 ي تتتتت  لفلكيةيتتتتة التتتتتا  تلفهتتتتن  ي تتتتف احتتتتد  الرقف تتتتفو هتتتتي فمقتتتتفو الىتتتتالطة  والبعااااد الثاااااني هااااو الساااالطة

 ف غ لالىالطة .ال يهية  بل ن  فا التوزيي ًيي المتى
  تتتتا  صتتتت     تتتتة المهىتتتتف اة ،تتتتين اال تتتتيا   التتتتتا هتتتتن المةتتتتتيض ان  كتتتتون افتيف يتتتتة  اال تم تتتتفو  تتتتا 

 للد الىالطة  ىةي  ا السفلب فن سو  التواصن  الصياففو ،ين اال يا  هن ثقف فو هختالةة 
التلفهتتتتن  التتتتلغ يصتتتت  الكيةيتتتتة التتتتتا  ب تتتتث  ي تتتتف الرقف تتتتفو فتتتتن  والبعااااد الثالااااث هااااو تفاااااد  الالتا ااااد

 هي ال قيقة التا الي ون لمقد   المىتقبن  بل ن هرفلا التنبل  ي ف.
 قىتتتتتي  اال  ا  ،تتتتتين اللنىتتتتتين  تتتتتمن هلتمتتتتتي هلتتتتتين  ةتتتتتا الرقف تتتتتفو  البعاااااد الراباااااو الااااا كورة واالنوثاااااة

اللوو يتتتتتتتتة يقوهتتتتتتتتون لفنلتتتتتتتتفز للتتتتتتتتض اال تتتتتتتتيف  الميريتتتتتتتتة   التتتتتتتت  النقتتتتتتتتو  التتتتتتتتتا  تخالتتتتتتتتن الملتمتتتتتتتتي   التتتتتتتتك 
 ثبفو اللخصية  اال ا   النلفو  المنف ىة .الملتملفو  نسط ال ن ا

،ينمتتتتف  تتتتا الرقف تتتتفو االنرويتتتتة  لمتتتتن فالتتتتى  يقيتتتتة القتتتتي  التتتتتا افتبتتتتيو هتتتتن النفحيتتتتة التقاليديتتتتة  وتتتتفن   قتتتتي  
انرويتتتتة هرتتتتن  قتتتتدي  اللمقتتتتفو فالتتتتى النقتتتتو   هىتتتتففدة اال تتتتيين  حمفيتتتتة البي تتتتة   لوتتتتد  التتتتك الرقف تتتتفو فالتتتتى 

 . الخدهة  اللنفية لفلنلةف   التنفهن
القصاااير  -بالتوجيه الطويل االمد قد ا تتتتتيي اليت  هن  الىتتتتتةة اللتتتتتيق االقصتتتتتى  البعد الخامس  تفهف  يف ا  

,   يوز الرقف فو التا  كون ففلية فند التو يت الطوين االهد فالى المىتتتتتتتتتتتقبن  القف  القي   ا الوق    االمد
   ا انةفق المفل )اال  ف ( ال ف تتتتتي  التا ستتتتتوب لن  لمن لفلنتتتتتي   فالى  و يي  فردة حفلية وفالقتصتتتتتف

( ان اللدتد هن ،الدان الليق االقصى وفليفلفن  الصين  متالك  و ي ف  Hof Stede االستميا ية  قد   د )  
يب ا ييقيف   قد       وين االهد   ا المقف،ن   د التو يت القصتتتتتتتتيي االهد  ا الواليفو المت دة    ستتتتتتتتيف ً 

     ىتتتتتتتتتتين احتياه التقفليد  االيةف  لفاللتزاهفو اال تمففية. و يت  الك الرقف فو ن و المف تتتتتتتتتتا  ال ف تتتتتتتتتتي 
(Harvey Novicevic,2000:157)  

 االنتقتتتتتتف  اليفلتتتتتتفنا ال تتتتتتفلا لممف ستتتتتتفو اال ا ة  تتتتتتا الواليتتتتتتفو المت تتتتتتدة  و تتتتتت  اال تتتتتتتمب  تتتتتتا التو يتتتتتتت 
 ويتتتتتن االهتتتتتد الطويتتتتتن االهتتتتتد  القصتتتتتيي االهتتتتتد اذ يلتتتتتيض المتتتتتد ا  اليفلتتتتتفنون  بصتتتتتو ة  قاليديتتتتتة التو يتتتتتت 

ستتتتنواو  حتتتتلا يقتتتتو ح  التتتتى انتقتتتتف  المتتتتد ا  االهييوتتتتفن  التتتتلتن  10التتتتى  5 اال تتتتتيا   تتتتا التخطتتتتيط هتتتتن 
ي ونتتتتون هتتتتن النفحيتتتتة التقاليديتتتتة ذ غ  و يتتتتت قصتتتتيي االهتتتتد ايرتتتتي ل ريتتتتي نتتتتتيا  الن  خطتتتتيط   تتكتتتتون  تتتتا 

 السفلب هن ا فق زهنية  صالية الى سنوية .



International Journal of Research in Social Sciences and Humanities                           http://www.ijrssh.com 

 

(IJRSSH) 2023, Vol. No. 13, Issue No. I, Jan-Mar                                   e-ISSN: 2249-4642 p-ISSN: 2454-4671 

 

142 
 

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

 تتتتتت  الملتتتتتت مو الم تمالتتتتتتة  تتتتتتا ا ا ة اللتتتتتتفهالين القتتتتتتف هين هتتتتتتن   ىتتتتتتففدنف حتتتتتتلر االللتتتتتتف  الخمىتتتتتتة  تتتتتتا  
ثقف تتتتتفو هختالةتتتتتة  هتتتتتي ذلتتتتتك ي تتتتتون هتتتتتن الم تتتتت  ان نمحتتتتتن ان لتالتتتتتك اال تم تتتتتفو اثتتتتتي فميتتتتت   يمتتتتتف اذا 

   ث تتتتتتتتتتتتتتتفرج الملتتتتتتوقة لبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيفنتتتتتت  اللتتتتتتيوة  ختتتتتتتف  التتتتتتد ول التتتتتتى ستتتتتتوق هلتتتتتتين  وفنتتتتتت  احتتتتتتد  النت
(Hof Stede حتتتتا اثتتتتي الرقف تتتتة فالتتتتى اللف يتتتتة االقتصتتتتف ية لالبالتتتتد  قتتتتد   تتتتد ان البالتتتتدان التتتتتا   تتتتتوغ )

فالتتتتتى ثقف تتتتتفو  ي يتتتتتتة  كتتتتتون ايرتتتتتي ثتتتتتتيا    قتتتتتد وفنتتتتت  الرقف تتتتتتفو اللمففيتتتتتة هتتتتتي البلتتتتتتد الىتتتتتالطوغ اللتتتتتتفلا 
لأ مل تتتتتتف  قيتتتتتتية  يبتتتتتتد  ان الرقف تتتتتتفو  تتتتتتلثي  تتتتتتا اقتصتتتتتتف  البالتتتتتتد هتتتتتتن  تتتتتتمل   ىتتتتتتين ف ل تتتتتتوا ز  ا تتتتتتمق 

 (Harvey Novicevic,2000:164) لم يا  لزيف ة  اة هفل   البليغ .  اللمن الةي غ
 راس المال البشر   –التعليم  -2
اه فنيتتتتة اللتتتتيوة  تتتتا اللرتتتتو  فالتتتتى قتتتتوة فمتتتتن هلحالتتتتة  هتتتتن ثتتتت  ال ةتتتتفظ فالي تتتتف يلتتتتد افتبتتتتف ا ه متتتتف       

 تتتتا اغ قتتتتيا  هتتتتن ا تتتتن التوستتتتي  تتتتا احتتتتد  االستتتتواق اال نبيتتتتة  ح تتتتلا ي تتتتون لفه تتتتفن هتتتتوا    أة المتتتتفل 
 يلتتتتيي  اة المتتتتتفل البلتتتتيغ التتتتتى القف،اليتتتتتفو  ((HRMالبلتتتتيغ الحتتتتتد البالتتتتدان ان  كتتتتتون هىتتتتألة ه متتتتتة لتتتتتت 

 ية لم يا   التا  تمرن  ا الملي ة  الم ف او  الخبية التا  متالك قيمة اقتصف ية .االنتف 
  ختالتتتتت  البالتتتتتدان  تتتتتا هىتتتتتتويف  ف هتتتتتن  اة المتتتتتفل البلتتتتتيغ  متتتتترم  لتتتتتفنا الواليتتتتتفو المت تتتتتدة هتتتتتن فلتتتتتز 
 اة المتتتتتتتفل البلتتتتتتتتيغ الن الوظتتتتتتتتفر  التتتتتتتتتا ستتتتتتتتتخال   ىتتتتتتتتالزه ه تتتتتتتتف او  ةتتتتتتتتوق ه تتتتتتتتف او نلتتتتتتتتت  ا ل تتتتتتتتك 

لتتتتتتى قتتتتتتوة اللمتتتتتتن   تتتتتتا المفنيتتتتتتف اللتتتتتتيقية الىتتتتتتفلقة وتتتتتتفن حنتتتتتتف  ا تتتتتتيا   تتتتتتا  اة المتتتتتتفل التتتتتتدا الين اللتتتتتتد  ا
 Taban ve Kar)البلتتتتيغ  يمتتتتف تتتتتي بط لفلملي تتتتة الةنيتتتتة  الم تتتتف ة نتتتتتيا  لمستتتتترمف  النتتتتخ  .

2008:328) 
 القانوني-النظام السياسي -3
لأه تتتتفن اال  تتتتف او المةي  تتتتتة هتتتتن لتتتتتدن النتتتتتفه القتتتتفنونا ألغ هتتتتتن البالتتتتدان ان تتتتتتلثي  بلتتتتدة  تتتتتا      
(   تتتتتا السفلتتتتتب يقتتتتتوه النتتتتتتفه الىيفستتتتتا القتتتتتفنونا لةتتتتتيض هتطالبتتتتتفو هلينتتتتتة فالتتتتتى همف ستتتتتفو (HRMالتتتتتت 

( وفلتتتتتتد يب   التلتتتتتويض  االستتتتتت لف   االقتتتتتفالو  التىتتتتتيي فو   تتتتتا  تتتتتز  وبيتتتتتي  تتتتتإن (HRMهلينتتتتتة لتتتتتت 
نونا يةتتتتوق  تتتتا النمتتتتو الرقف تتتتة هتتتتن حيتتتتث الو تتتتو ,  ح تتتتلا  تتتتأن قتتتتوانين احتتتتد البالتتتتدان  ل تتتتس النتتتتتفه القتتتتف

  ا السفلب اللف او اال تمففية  يمف تتلال  لمف يق    ا   كوين الىالو  الليفا . 
 النظام االقتصاد  -4
( للتتتتتتد  هتتتتتتن الطيارتتتتتت  اذ  كتتتتتتون ثقف تتتتتتة البالتتتتتتد (HRMتتتتتتتلثي النتتتتتتتفه االقتصتتتتتتف غ الغ ،التتتتتتد  تتتتتتا        
ة للتتتتتت ن هوحتتتتتتد ،نتفه تتتتتتف االقتصتتتتتتف غ   لمتتتتتتن  التتتتتتك التتتتتتنت  فالتتتتتتى  تتتتتتو يي اللدتتتتتتتد هتتتتتتن ال تتتتتتوا ز هي بطتتتتتت

لتطتتتتتويي  اة المتتتتتفل البلتتتتتيغ  ةتتتتتا النتتتتتتفه االقتصتتتتتتف غ اال تتتتتتيايا  و تتتتتد  تتتتتيا وريتتتتتية  لتطتتتتتتويي  اة 
المتتتتفل البلتتتتيغ نتتتتتيآ لملفنيتتتتة نتتتتتفه التلالتتتتي   هتتتتي ذلتتتتك   تتتتا ظتتتتن  التتتتك التتتتنت   كتتتتون حنفلتتتتك القاليتتتتن هتتتتن 
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 ية لتطتتتتتتويي  اة المتتتتتتفل البلتتتتتتيغ نتتتتتتتيآ النتتتتتتت ليىتتتتتت  حنفلتتتتتتك ه ف تتتتتتأو هفليتتتتتتة لزيتتتتتتف ة ال تتتتتتوا ز االقتصتتتتتتف
  أة المفل البليغ . 

  تتتتتتتا التتتتتتتنت  اليأستتتتتتتمفلية  و تتتتتتتد هواقتتتتتتت  هلفيىتتتتتتتة إذ  و تتتتتتتد  يصتتتتتتتة  تتتتتتت يالة لتطتتتتتتتويي  اة المتتتتتتتفل     
البلتتتتيغ هتتتتن   ن ان  كتتتتون حنتتتتف   كتتتتفلي  افالتتتتى  هتتتتي ذلتتتتك  تتتتفن ا ل تتتتك التتتتلتن يىتتتتترمي ن  أة هتتتتفل   

الةتتتتي غ هتتتتن  تتتتمل التلالتتتتي   فصتتتتة  ي ونتتتتون ايرتتتتي قتتتتد ة فالتتتتى  نتتتتا الم ف تتتتأو النقديتتتتة  هتتتتن ثتتتت   البلتتتتيغ 
  (Yuming & Gabriel, 2012:479).  و يي ه ةز ا ف ا ل  لا استرمف  

 األستنتاجات والتوصيات 
 األستنتاجات  -أوآل :

التقاليدية   تبفتن  ظفر  ا ا ة الموا   البلتتتتتتتتتيية  ا اللتتتتتتتتتيوفو اللفلمية فن ا ا ة الموا   البلتتتتتتتتتيية  .1
،وصتتتتتة ف  لمن  ا ظن ،ي ة   لية,  نتتتتتم الى  ظفرة ف االستتتتتفستتتتتية  ا ن المنتمة االه, إذحنفلك 

 .فالى ا ا ة الموا   اللفلمية هيافف  ف ظفر   انلطة ا ي  
   تة التلقيتد فالى ا ا ة الموا   البلتتتتتتتتتتتتتتييتة الميا   لاللمتن  ا   ل   ان حتلا التبتفتن ا   الى زيتف ة .2

هختالةة ,  ي من الت دغ  ا ا تمب ثقف فو الد ل المنتتتتتتتتتتتتتتيةة همف تلثي  ا فمالية استتتتتتتتتتتتتتتقطفب  
 الم ف او   وظي  اللفهالين.

أستتتتتت م  ا  او اللولمة  ا انتلتتتتتتف حف ،ين الد ل همف أثيو  بلتتتتتت ن  ا تتتتتت   هتزاتد فالى الموا    .3
وصتتتتتتتتتتتتتند ق النقد الد لا  البنك الد لا  هنتمة التلف ة اللفلمية  اللتتتتتتتتتتتتتيوفو المتلد ة  البلتتتتتتتتتتتتتيية 
 اللنىية. 

  وللك  سففدو ثو ة اال صفالو  الملالوهف ية فالى انتلف  ظفحية اللولمة  ا الوق  ال فلا . .4
هن ف ظ يو هىتتتتتتتتتتببفو التا تتو ب فالى المنتمة  ة ألن اللولمة اصتتتتتتتتتتب   حفل اليم ن ال يالول .5

 إيلف،يف  ف .هوا  ت ف  ال د هن  أثييا  ف الىالبية  االستةف ة هن 
 ل غ اال تم فو الرقف ية الوا  ة ،ين الد ل الى   و  ا تم فو هتمفثالة  ا إ ا ة الموا   البليية  .6

 ،ين  ي ع الليوة اللفهالة لفلخف   . 
لنىبة لالد ل   فصة النفهية هن ف فالى فنصي التلال  إذ  كون ففهم   سمو ذ  حدتن لف  اللولمة  .7

ة هن   ة  هن ا ي   ىففد فالى  طويي الموا   البليي   أة هفل ف الةكيغ سالبيف  ل ون ف  ىالب  
  ي ف فن  يي  التنويي  ا  يق اللمن . 

هنتمفو االقتصف     لثي اال تم فو االقتصف ية ،ين الد ل  ا همف سة إ ا ة الموا   البليية ا  ةا .8
الب الموا    إ ا ة  الكةف ةال ي  يوز سيفسية  النتفه    ليية فالى فنصي  أهف  ا  اللمفلة     ةض 

ىفب  تى لو وفن ذلك فالى ححاال تيايا  تمين سيفسة إ ا ة الموا   البليية الى االحتةفظ لفللمفلة  
 . لفلكةف ة  التن ية
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 التوصيات  ثانيًا :
الملتيوفو  .1 الم الية  اللفلمية  ايلف   البليية  الموا    ال ا ة  الخفا  الة     ي  ة  و ي  

 . ل ف  اللمن فالى التطويي المىتمي  الةوا ق ،ين مف
ا ا ة الموا   البليية فالى     اليؤية الىتيا يلية   سييي الصو ة  هي    فالى المنتمفو التلفهن .2

 ال فلية  ا هة وه ف التقاليدغ المتمرن  ا اللزرية  االنتقفل الى هة وه ا من هىتند فالى التو ت 
 االستيا يلا . اللمولا

 ميي هىتويفو ازهنة التخطيط االستيا يلا    فالىافتمف  التخطيط الىتيا يلا  الة ص البي ا   .3
 . ا   دتد االحتيف فو هن اللفهالين لفلنىبة ال ا ة الموا   البليية الد لية

لالملفين التا  ىبب ف  الك اال  او     ا    االستةف ة هن ا  او اللولمة فن  يي  ايلف      .4
 .   فسالبيف  أثيياو    الى التلفهن  بفلل ن االيلف،ا هل ف  ال د هن ليتىنى ال ا ة الموا

لموا  ة   .5 هينة  همرمة  اقتصف ية  سيفسفو  البي ية  ظفحية    ي  لالتسيياو  اللولمة  المىببة 
 المةف  ة  الىييلة لال د هن  أثييا  ف. 

الرقف فو ا   الى ا تم فو همفثالة  ا ا ا ة الموا   البليية يلب   .6 سن   الن اال تمب ،ين 
هن  أثيياو  الك اال تم فو   ال د   الك اال تم فو  ال يالولة    القوانين المزهة لالىيطية فالى
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