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 /تدريسي الوبدة ثنبء عبدالكرين الحبديت عشرالوحبضرة 

 

 (التنبفسيت والعىلوت في هنظوبث االعوبلعنىاى الوحبضرة )                 

شٙذ اٌؼاٌُ خالي اٌغٕٛاخ اٌّاض١ح ذغ١شاخ فٟ ِخرٍف ظٛأة اٌؽ١اج اٌّؼاصشج ٌٚىافح 

 ٚػٍٝ اخرالف دسظاذٙا فٟ اٌرمذَ ٚإٌّٛ .اٌّؤعغاخ االلرصاد٠ح ٚاالظرّاػ١ح ٚاٌغ١اع١ح 

ِٚٓ اُ٘ اٌرغ١شاخ اٌرٟ عادخ فٟ اٌؼاٌُ ٟ٘ اٌصٛسج اٌؼ١ٍّح اٌرٟ عاّ٘د فٟ ذؽش٠ش اٌطالاخ 

، ٚاالٔعاصاخ اٌرم١ٕح اٌرٟ س ِصادس اٌطالح ٚاعرغالي اٌصشٚاخ اٌٝ اتؼذ ؼذ ِّىٓ اٌثشش٠ح ٚاعرصّا

ٚلذ ِىٕد االٔغاْ ِٓ ص٠ادج االٔراض ٚذؽم١ك اٌىفاءج االٔراظ١ح فٟ ِخرٍف اٌؼ١ٍّاخ االٔراظ١ح 

ؼممد اترىاساخ فٟ ِعاي ذط٠ٛش اعا١ٌة أراظ١ح ِرفٛلح ، ٚلذ ٔرط ػٓ ٘زٖ اٌرغ١شاخ ظا٘شج 

ٚاعٍٛب اٌرٕظ١ُ االٔغأٟ اٌّؼاصش ذٍه اٌظا٘شج ٟ٘ اخرالفا" ٔٛػ١ا" فٟ شىً ِر١ّضج ذّصً 

 )اٌؼٌّٛح(.

 هفهىم العىلوت

اٌرم١ٍذ٠ح ت١ٓ اٌذٚي أٙا اٌرٛاصً ٚاٌرفاػً فٟ االٔشطح االٔغا١ٔح  اٌزٞ ٠رؼذٜ اٌؽذٚد ٚذؼشف ت

ٚاٌضِاْ تّا ٠ؽمك ل١ٛد اٌٛلد  ٚؼذٚد اٌّىاْ ٚل١ٛد اٌؽشوح ٚاالذصاي   ِٓ ٔاؼ١حٚااللطاس 

 إٌرائط اٌّخرٍفح.

فاٌؼٌّٛح ذر١ػ اٌفشص ٌالٔرشاس ٚاعرخذاَ اٌطالاخ اٌرٟ ذرعاٚص اٌؽ١ض اٌّؽٍٟ ٚاٌٛصٛي اٌٝ 

 ٚاعؼح فٟ االعٛاق اٌؼا١ٌّح .ِغاؼاخ 

ف العولمة بأنّها عملٌة تطبمها المنظمات، والشركات، والمؤسسات بهدف تحمٌك نفوذ )  وتُعرَّ

، أو توسٌع عم ًّ ًّ إلى عالمًدول  .(لها لٌتحول من محل

ٚاالترىاس ٚذط٠ٛش  ٚذغرٕذ ظا٘شج اٌؼٌّٛح ٌالعرفادج ِٓ اٌرم١ٕاخ اٌؽذ٠صح اٌّرّصٍح تاالتذاع

ِٕظِٛاخ ظذ٠ذج ذرٛافك ِغ ِرطٍثاخ اٌؼٌّٛح ، وّا ذرضّٓ اال٘رّاَ تٕرائط اٌثؽس اٌؼٍّٟ 

ٚاٌرط٠ٛش اٌرمٕٟ ٚاٌرشاوُ اٌّؼشفٟ ٌٍّؼٍِٛاخ ٠ٚطٍك اٌىص١ش ِٓ اٌؼٍّاء ٚاٌّفىش٠ٓ ػٍٝ اٌؼصش 

 اٌؽاٌٟ تؼصش اٌّؼشفح .

 : لوعبصرةاالثبر الوترتبت على ظبهرة العىلوت في الوجتوعبث ا

أشاء ِعّٛػح ظذ٠ذج ِٓ اٌّفا١ُ٘ اٌرٟ ذعؼً اٌؼاٌُ ِعاال" ِّىٕا" ِٚؽرّال" ٌٍرؼاًِ ٚفك -1

 اعظ ٚاعا١ٌة ذخرٍف ػٓ ػصش ِا لثً اٌؼٌّٛح.

 اٌّاضٟ ٚاٌؽاضش ٚاٌّغرمثً ٚا١ٙٔاس ِفَٙٛ اٌضِٓ ٚاٌصثاخ ٚاالعرمشاسذذاخً االصِٕح اٌصالشح -2

 ح.فاٌرغ١١ش ٘ٛ اٌصاتد فٟ ػصش اٌؼٌّٛ



 ذؽٛي اٌرٕظ١ُ فٟ اٌّؤعغاخ اٌٝ و١اْ ِٕفرػ ِٚرؼٍُ ٠رؼاًِ ِغ إٌّاؾ اٌخاسظٟ . -3

تشٚص لٛج إٌّافغح تأػرثاس٘ا اٌؼاًِ اٌؽاعُ فٟ ذؽذ٠ذ اٌؽصح اٌغٛل١ح ٌٍّٕظّح ، ؼ١س ذصً  -4

إٌّظّح اٌٝ اػٍٝ لذساخ ذٕافغ١ح ػٓ طش٠ك ا١ٌّّضاخ اٌرٟ ذرفٛق تٙا ٚذؽمك اػٍٝ ِٕافغ ٌٍؼّالء 

اٌراٌٟ اٌؽصٛي ػٍٝ ِٛلغ ِر١ّض فٟ اٌغٛق طاٌّا اػرّذخ ػٍٝ اعا١ٌة ِرعذدج ِٚرغ١شج ٚت

 تاعرّشاس.

عاّ٘د اٌؼٌّٛح فٟ ذعاٚص ؼذٚد اٌٛطٓ اٌٛاؼذ ٚاٌرم١ًٍ ِٓ االٔؼضا١ٌح اٌرٟ ذغٛد اٌّؼاِالخ -5

  ٚاٌؼاللاخ ت١ٓ ِٕظّاخ اٌذٌٚح اٌٛاؼذج اٌرٟ وأد عائذج فٟ ػصش ِالثً اٌؼٌّٛح . 

ذغ١١ش ِفَٙٛ اٌؽ١ض اٚ إٌطاق اٌزٞ اػرادخ ػ١ٍٗ إٌّظّاخ اٌّؽ١ٍح ٚؼً ِىأٗ اٌؼاٌُ وٍٗ ِعاي -6

، ػٓ طش٠ك ذم١ٕاخ اٌّؼٍِٛاخ اٌّؼاصشج اٌّرّصٍح تشثىاخ االٔرشٔد ِؽرًّ ٌفؼا١ٌاخ إٌّظّح 

 ٚاالعرفادج ِٕٙا فٟ ذٛع١غ ؼعُ اٌرؼاًِ اٌؼاٌّٟ تىفاءج ػا١ٌح.

ٌرشاتظ اٌؽذ٠صح ت١ٓ إٌّظّاخ ٚع١ادج ِٕطك اٌرىاًِ تذال" ِٓ تشٚص ػصش اٌشثىاخ ٚص١غ ا-7

 اٌرعضئح ٚاٌرضاسب.

ذؼاٌٟ ل١ّح اٌعٛدج اٌشاٍِح ػٓ طش٠ك اذثاع اٌطش٠مح اٌصؽ١ؽح فٟ اداء االػّاي ٌرؽم١ك سضا -8

 اٌؼّالء اٌخاسظ١١ٓ ٚاٌذاخ١١ٍٓ .

 التأثيراث االقتصبديت للعىلوت:

 التجارٌّة: هو مساهمة العولمة فً جعل العالم طور االستثمارات العالمٌّة والحركة ت

 .سولاً واحداً ٌؤدي إلى زٌادة كمٌة الصادرات، والحركات االستثمارٌّة الخارجٌّة

   انفتاح األنظمة المالٌّة العالمٌّة: هً النُظم المرتبطة بالمصارف التً أصبحت لادرة

ً بعد أّن ألغت العد ٌد من الدول السموف على جذب االستثمارات األجنبٌّة؛ وخصوصا

الخاصة فً أسعار الفائدة، مّما ساهم فً تشجٌع المصارف لجذب المستثمرٌن األجانب، 

ونتج عن ذلن جعل النُظم المالٌّة أكثر انفتاحاً، وسّهل عمل الكثٌر من الشركات فً 

  مناطك وجود الموارد، ورؤوس األموال المتنّوعة.

 ت التً ظهرت نتٌجة لتضاعف نفوذ ولوة تحالف الشركات العالمٌّة: هً التحالفا

ًّ بٌن هذه  الشركات العالمٌّة، وأدت إلى ظهور ما ٌُعرف بالتحالف االستراتٌج

  الشركات؛ من أجل زٌادة لوتها فً األسواق.

  ًالمدرة التنافسٌّة: هً من التأثٌرات االلتصادٌّة الناتجة عن العولمة؛ إذ ساهمت ف

ظهور منافسة حادة بعد أّن أصبح العالم عبارة عن سوق مفتوح، ولم تعّد طبٌعة 

المنافسة بٌن الشركات ترتبط باألسعار أو جودة المنتجات، بّل امتدت إلى تمدٌم منافع 

رضاهم؛ من أجل تعزٌز والئهم للمنتجات الخاصة فً للعمالء والحرص على تحمٌك 



 .الشركات ضمن السوق

 

 إيجببيبث العىلوت

ذٛع١غ اٌّذاسن اٌفىش٠ح ٚإذاؼح فشص اٌّؼشفح ٌع١ّغ إٌاط، ٚاٌذِط ت١ٓ شمافاخ -1

اٌشؼٛب ِغ خٍظ اٌرشاز اٌمذ٠ُ تاإلٔراض اٌّؼاصش، تّؼٕٝ أْ اٌؼٌّٛح عاّ٘د فٟ ص٠ادج 

ظ١ّغ اٌذٚي ٚأدخ إٌٝ ذثادي األفىاس ٚاٌؼاداخ ت١ٓ اٌّعرّؼاخ االسذثاط اٌصمافٟ ت١ٓ 

 اٌؼشت١ح ٚاٌغشت١ح اٌّرطٛسج ٚإٌا١ِح.

ذؽغ١ٓ ٔشاط األعٛاق اٌؼا١ٌّح الرصاد٠اً؛ ؼ١س عاّ٘د اٌؼٌّٛح فٟ فرػ أعٛاٍق ظذ٠ذجٍ -2

 ٌٍّٕرعاخ اٌؼشت١ح ٚاألظٕث١ح ذؽرشق اٌؽذٚد ٚذؽمك اٌّض٠ذ ِٓ األستاغ ٌع١ّغ األطشاف.

ذؽذ٠س ٚعائً االذصاي ٚذط٠ٛش٘ا فٟ اٌذٚي إٌا١ِح، ؼ١س أدخ اٌؼٌّٛح إٌٝ ذٛف١ش -3

ٚعائً اذصاي ؼذ٠صح واإلٔرشٔد ٚاٌٙاذف اٌّؽّٛي تذالً ِٓ اٌغٍىٟ، تاإلضافح ٌرؽغ١ٓ 

ٚعائً إٌمً اٌثشٞ ٚاٌعٛٞ ١ٌغرط١غ اإلٔغاْ اٌٛصٛي إٌٝ ٚظٙرٗ خالي عاػاٍخ تذالً ِٓ 

 أ٠اَ.

خ اٌؼا١ٌّح فٟ ظ١ّغ اٌّعاالخ اٌؼ١ٍّح ٚاٌف١ٕح ٚاٌصؽ١ح ٚذثادي االعرفادج ِٓ اٌخثشا-4

اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌّٙاساخ ِٓ خالي ٚواالخ األٔثاء ٚاٌّشاوض اٌثؽص١ح ٚاٌّؼٍِٛاذ١ح ٚاٌّؼا٘ذ 

 ٚغ١ش٘ا.

 

 سلبيبث العىلوت
o  طّظ ٠ٛ٘ح اٌشؼٛب ٚاٌّعرّؼاخ ٚخصٛصاً إٌا١ِح ِٕٙا، ٚػذَ لذسذٙا ػٍٝ االعرمالي

 .ٚأفىاس٘ا ٚػاداذٙا اٌخاصح، ٚذش٠ٛٗ شمافح اٌشؼٛب اٌضؼ١فحتخصٛص١رٙا 

 

o  ذٛع١غ اٌفعٛج ت١ٓ اٌطثماخ ٚغ١اب اٌطثمح اٌٛعطٝ ِٓ اٌّعرّؼاخ، ٚرٌه تاعرّشاس

طغ١اْ اٌطثمح اٌغ١ٕح اٌّغرف١ذج ِٓ اٌؼٌّٛح، ص٠ادج ٔغثح اٌفمشاء ؼٛي اٌؼاٌُ تاإلضافح إٌٝ 

 صاُ ػٓ اٌؼًّ.ذفشٟ اٌثطاٌح ٚذذٟٔ األظٛس ٚص٠ادج اٌٙعشج تؽ

 

o  فشض ع١طشج اٌذٚي اٌىث١شج ػٍٝ اٌذٚي اٌضؼ١فح ٚإٌا١ِح تمصذ اعرغالٌٙا ٚٔٙة

 ششٚاذٙا ِٚٛادّ٘ا اٌخاَ، ٚؼشِأٙا ِٓ ؼش٠ح اٌرصشف تأِالوٙا.

 

o  صنعت العوملة من الدول المتمدمة دوالً صانعة للمرارات، وموزعة لألدوار على الدول

 .والتكنولوجٌا االلتصاد المتمدمالنامٌة تحت مسمى 

 

 


