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 جدول المحتويات

     تقديم المقرر 
  المقررتوصيف 
 اهداف من المقرر 
  المقرر  محاور 
  أسلوب التدريس 
 درجات المذاكرات، الحضور، مواعيد االختبارات واالمتحان النهائي 
  المراجع 

التغيرات السريعة في البيئة الدولية 

 مقدمة 

البيئة الدولية 

تحول المؤسسات إلى الكونية 

 

 العولمة والتدويل 

 مفهوم العولمة من منظور األعمال الدولية 

قوى العولمة 

أدوات قياس العولمة 

تصنيف درجة عولمة بعض دول العالم وفقاً لمؤشري العولمة 

تصنيف مقارن لبعض دول العالم والمؤسسات الدولية 



 توصيف المقرر
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التاريخي  وتطورهاالدولية دار  بأساسيات اإليرمي المقرر إلى تعريف الطالب  •
المعنية بتنظيم وادار  العالقات الدولية  المؤسسات متعدد  الجنسية،وعالقتها ب

 في نطاق األعمال؛ 
التجارب والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات الصغيرة على  تكز المقررير •

الدولية لمختلف القطاعات والمناطق في العالم في ضوء والمتوسطة والكبيرة 

التغيرات الحاصلة في البيئة االقتصادية، والسياسية، والثقافية التي تمارس 

 . أعمالها تمؤسساال هذه فيها

الممارسات اإلدارية والمهارات يتم ضمن المقرر التعرف إلى مختلف  •

على األصعدة المحلية والعالمية  واألساليب وتطبيقاتها في العمليات

 .للمؤسسات

التأثير يعدُّ المقرر مدخالً للطلبة في مجال اإلدارة الدولية من خالل دراسة  •

 . الثقافي والمنظومات السياسية والقانونية والشروط التنافسية
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 أهداف المقرر

 :إلى بشكل عام هدف المقرري
االقتصادية، : العالميةالعامة تغيرات البيئة وضع الطالب بصور   •

دها المؤسسات الدولية وتمارس يتولتسهم في التي  ،والسياسية، والثقافية
 من خاللها أعمالها؛ 

ومؤشرات في اإلدارة رئيسية ونظريات لمفاهيم توسيع إدراك الطالب  •

 الدولية

للقيام بأعمال على النطاق الضرورية  المهاراتتآلف ومواكبة الطالب  •

 العالمي

 .والتخاطبالطالب في التحليل مهارات تعزيز  •
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 محاور المقرر

 طبيعة األعمال الدولية ودور المؤسسات متعددة الجنسية : القسم األول

 التغيرات السريعة على النطاق الدولي•

 المؤسسات متعددة الجنسية•

 اإلستراتيجيات التنافسية الدولية، والقوى الطبيعية والسياسية والقانونية : القسم الثاني

اإلستراتيجية الدولية 

القوى السياسية والقانونية والتقانية 

 قوى البيئة الدولية: القسم الثالث

 اإلجتماعية –القوى اإلقتصادية، واإلقتصادية •

  القوى اإلجتماعية الثقافية•

 الدور الثقافي: القسم الرابع

 معاني وأبعاد الثقافة•

 دارة عبر الثقافاتاإل•

 ثقافات التنظيمية والتنوعال•

 االتصال عبر الثقافات•
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 أسلوب التدريس

 :  المحاضرات •

يتم بشكل رئيسي تقديم المقرر على شكل محاضرات تتناول المفاهيم والممارسات •
 .واألمثلة العملية التوضيحية من خالل دراسة حاالت محددة

المعروضة، إضافة إلى الشرائح شفوياً وبواسطة في المحاضرات وما يعطى •
  .يكون أساس االمتحانات والتقييمالمراجع األساسية، 

 :  مشاركة الطالب •

انطالقاً من مبدأ التفاعل كأساس لتنمية مهارات اإلنسان، فمن الضروري أن يكون •
القراءات، تحضير )إسهام الطالب فاعالً سواء من حيث اإلعداد المسبق لواجباته 

أم من حيث النقاشات التي تتم داخل قاعة ...( مداخالت محددة، واجبات،
 .المحاضرات

 :تقييم أداء الطالب •

باإلضافة إلى االمتحانات المقررة في الكلية، يتم تقييم أداء الطالب من خالل •
مواظبته على المحاضرات ومشاركته في الصف والتزامه بتأدية واجباته واحترامه 

 .للقواعد العامة

 



درجات المذاكرات، الحضور، مواعيد االختبارات واالمتحان 

 النهائي

 المذاكرة األولى المذاكرة الثانية درجة النشاط االمتحان النهائي المجموع

100 70 10 10 10 

محاضرات يعّرض الطالب  3الحضور إلزامي للجميع والتغيب ألكثر من 

 للحرمان من االمتحان النهائي

 2018/ 3/7األول أسبوع االختبار بدء  

 2018/ 4/28الثاني أسبوع االختبار بدء 

 2018/ 6/ 7ولغاية  2018/ 5/26بدءاً من : االمتحان النهائي 
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 التغيرات السريعة في البيئة الدولية
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 :البيئة الدولية( 1

في العقود القليلة المنصرمة، طغت على عالم األعمال هواجس شتى كانت في معظمها متأتية من 
 .  التغيرات الحاصلة في العالم

 :التي ما انفكت تتسع آفاقها جاءت كنتاج لـ  فالعولمة

 واالستثمارات، أمام التبادل التجاري إزالة الحواجز   -

بشقيها الصناعي والخدمي، من العالم المتقدم نحو  ،انزياح كبير لألنشطة االقتصادية  -
 العالم الثالث

 ، األيدي العاملةرخص الوفورات الناجمة من  السعي وراء -

 ، الموارد األوليةوفرة  -

 ، ألسواقا االقتراب من -

 .للحفاظ على البيئة من التلوثوالتخلص من القيود المتزايدة   -



 

 التغيرات السريعة في البيئة الدولية
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 (:يتبع)البيئة الدولية ( 1

 :لك إلىذأدى كل 

 ؛النظام االقتصادي العالمي خلخلة -

 ، كالنظام العالمي الجديدممارسات و مفاهيموتداول ظهور  -

 في أوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيا والدول العربية تكتالت إقليميةنشوء  -

 WORLDكمنظمة التجارة العالمية  بعض المنظمات الدوليةإعادة هيكلة  -

TRADE ORGANISATION التي قامت على أنقاض اإلتفاق العام للتعرفة ،
 . GATTالجمركية 

لمواجهة المنافسين بعضهم المنافسة العالمية بشكل سريع واتساع نطاقها  تصاعد  -
 . البعض في أي مكان من العالم
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 (:يتبع)البيئة الدولية ( 1

 :فرض هذا الواقع الجديد
مزودين بالخبر  والتعليم نوعية جديد  من قاد  األعمال ارتفاع وتير  تدويل األعمال و •

 .الكافيين ليتلمسوا ويديروا المؤسسات من منظور عالمي
؛ فبينما تترعرع األولى ضمن التمييز بين بيئة األعمال الدولية عن تلك المحلية•

 .  المحلية واألجنبية والدولية، تقتصر بيئة الثانية على المحلية فقط: البيئات الثالث
، التي تعمل دراسة بيئات األسواقخالل تحديد األعمال الدولية بشكل كاف من •

 :داخلها التخاذ القرار المناسب، فيما إذا كان
 إلى بلد آخر دون أي تعديل عليها التقانة نقليمكن -
 للشروط المحلية للبلد المنقولة إليه التقانة مواءمةيتوجب -
 .مكان آخر غير بيئتها األصليةفي استخدام التقانة باالستطاعة -

 التغيرات السريعة في البيئة الدولية 
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 (:يتبع)البيئة الدولية ( 1

أما على النطاق المؤسسي، فالصراع من أجل البقاء واالستدامة والرغبة في 

.  دفعا الجزء األكبر من هذه المؤسسات نحو الخارجالتنافسية،  النمو بتحسين

 :ه الخطواتذوأصبح ينظر إلى ه

 للعولمة  كاستجابة •

 جديدة فرصوإيجاد  •

 والتهديدات التحدياتومواجهة  •

 في األسواقالتوسع و •

 .منسجمة مع ما يجري على النطاق العالميج جديدة لألعمال ذنماونشر  •

 

 

 التغيرات السريعة في البيئة الدولية



 التغيرات السريعة في البيئة الدولية
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 :تحول المؤسسات إلى الكونية( 2

 :هي عبارة عن تنظيماتإن المؤسسات الكونية 

 :على النطاق العالمي عنتبحث ( 1

 األسواق فرص•

 او تحديات المنافسينمواجهة تهديدات •

 المعرفة، االبتكار، والتمويل والمواد األولية، الموارد•

 .القوى البشرية•

 في األسواق العالميةحضور دولي ب رغبت( 2

 الوظيفية للمؤسسات في منطقة أو أكثر على النطاق العالميتنميط العمليات تسعى إلى ( 3

 .عملياتها على نطاق العالمتكامل  (4

 



 التغيرات السريعة في البيئة الدولية
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 (:يتبع)تحول المؤسسات إلى الكونية ( 2

 :مالمح انتقال المؤسسات إلى الكونية

 :تأخذ المؤسسات طابع الكونية عند توفر الشروط اآلتية

 بلدان مختلفةقياداتها اإلدارية من تشكيل  •

من خالل انشاء فروع لها، تكوين رأس مال خارج حدود الدول األم العمل  •

 .مشترك، أو اجراء تحالفات استراتيجية

، وتوفير أصول خارجية، وتوظيف أشخاص من مختلف عائدات من الخارجتوليد  •

 البلدان

 رأس المال في األسواق المالية الخارجيةزيادة  •

 .على بلدان مختلفةتوزع المساهمين  •

 



15 

 التغيرات السريعة في البيئة الدولية

 (:يتبع)تحول المؤسسات إلى الكونية ( 2

 :في األعمال الدوليةسمات المؤسسات  المنخرطة أهم 

ينتمون لبلدان مختلفة ويمارسون انشطة  التعامل مع أشخاص آخرين•

 :متنوعة مثل 

 قيادة فروع المؤسسات •

 التوريد واالستهالك  •

موظفو المصارف، ومنفذو االعالنات، : تقديم الخدمات  الخارجية •

 والمحامون، والمدققون، وموظفو الحكومات، وقياديو النقل

 .تقديم الخدمة المحلية  والتعامل مع المؤسسات على النطاق الخارجي •

 .للقياديين من أجل تسيير أعمال المؤسسة الخارجيالتنقل المستمر والسفر •



 العولمة والتدويل 
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 :مفهوم العولمة من منظور األعمال الدولية

من العولمة االقتصادية ينطلق المستخدم في األعمال الدولية هو الذي  التعريف المشترك للعولمة•
Economic Globalization التي هي: 

 .“التكامل الدولي للبضائع والتقانة والعمل ورأس المال” 

 :تتصف العولمة بأنها

سوق النشاء   السعي بين الدول المنتشرة في أنحاء العالم من خاللتكامل واندماج عملية •
 اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقنية وثقافية: دةوحم

 التقدم التقنيتحت تاثير عبر العالم والثقافة تكامل االقتصاديات والتغيرات الحاصلة اقتصادياً وتقنياً وثقافياً •

 ازدياد حجم التجارة الدولية للمنتجات والخدمات :المتغيرات االقتصادية•

 الكلفة المنخفضة لمنظومات االتصاالت: المتغيرات التقنية•

من خالل الوسائط المتعددة الوصول للثقافات األخرى وتيرة ازدياد : المتغيرات الثقافية•
 ....ووسائل االتصال لتلفزيون واإلنترنتكا

 .لحدود الوطنية والثقافيةا عبر واالقتصاد في األعمالتتم  اتعمليهو :التدويل•



 العولمة والتدويل 
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 قوى العولمة
 :  التي السياسيةقوى ال•

 واالستثمار األجنبيالخارجية التجارة  توسع الحواجز من أجل تخفض•

 خصخصة صناعات الدول الشيوعية السابقةأتاحت •

التيالتقانية قوى ال  : 

 في تقانات الحاسبات واالتصاالتتقود إلى التقدم •

 شبكات االتصاالت وانتشار اإلنترنتبخفض كلفة تسمح •

  التياألسواق قوى  : 

 لدعم مورديها ليتحولوا بدورهم إلى العولمةعولمة احتياجات المؤسسات تقود إلى •

 تعاني من تخمة األسواق المحليةعائدات سهلة لرؤوس أموال اتاحة •

  التكلفةقوى 

 خفض التكلفة الحديةخطوط انتاج وتصنيع واسعة تساعد في  –اقتصاد الوفرة الطلب على •

   في دول أخرىتكلفة انتاج منخفضة البحث عن •

 التنافسيةقوى ال 

 .كثافة مرتفعة لالعبين في انشطة األعمال نتيجة زيادة النمو العالمي لألعمال الصغيرة والجديدة•
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 :أدوات قياس العولمة•

 :تقاس العولمة من خالل مؤشرات عدة نقتصر على ذكر اثنين منها

1- KOF Index of Globalization :قياس العولمة بأبعادها ”: يقصد به

 .“االقتصادية واالجتماعية والسياسية: الثالثة

 :يكون تصنيف الدولة من حيث ثالثة مؤشرات هي

 Economic Globalizationالعولمة اإلقتصادية -

 Social Globalizationالعولمة اإلجتماعية  -

 Political Globalizationالعولمة السياسية  -

 

 العولمة والتدويل 



 العولمة والتدويل
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2015لعام والعشرين األولى المنغمسة بالعولمة الدول الخمس   
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 :أدوات قياس العولمة•

2- KFPGI  :A.T. Kearney/Foreign Policy Globalization Index 

هذه األبعاد . “قياس العولمة  من أبعاد أربعة ذات عالقة بالسياسة الخارجية”: يقصد به 

 :هي

  Economic Integration التكامل اإلقتصادي•

  Personal Contact التواصل الشخصي•

  Technological Connectivityاالتصال التقاني•

  Political Engagementاالنغماس السياسي•

 

 

 العولمة والتدويل 



تصنيف درجة عولمة بعض دول العالم وفقاً لمؤشري قياس العولمة 

 (2008و  2007)

21 



إن التحليل السريع للجدول المتضمن تصنيف العشرين دولة األوائل من حيث اندماجها بالعولمة 

 :يثير بعض المالحظات

 ....، ثم النمسا، فالسويد سويسرا،(KOF)تصنيف المؤشر األول بلجيكا األول في جاء ترتيب  -

، ثم هونغ كونغ، (KFPGI)بينما جاء ترتيب سينغافورة األول في تصنيف المؤشر الثاني  -

 ....فهوالندا، فسويسرا،

وفق تصنيف األردن ، في حين ظهر(KOF)من تصنيف المؤشر األول الدول العربية اختفت -

 .وكان ترتيبه التاسع ( KFPGI)المؤشر الثاني 

، في حين كان تصنيفها (KOF)من تصنيف المؤشر األول اختفت الواليات المتحدة األمريكية -

 (.KFPGI)السابع وفق تصنيف المؤشر الثاني 

مثل بريطانيا والمانيا وفرنسا وغياب دول مثل اليابان تأخر ترتيب الدول المتقدمة يشار إلى  -

 .وكوريا الجنوبية من هذين التصنيفين

22 

تصنيف درجة عولمة بعض دول العالم وفقاً لمؤشري قياس العولمة 

 (2008و  2007)



 تصنيف مقارن لبعض دول العالم والمؤسسات الدولية
  2006من منظوري الدخل المحلي اإلجمالي أو إجمالي المبيعات، 

23 



24 

 تصنيف مقارن لبعض دول العالم والمؤسسات الدولية
 (تتمة) 2006من منظوري الدخل المحلي اإلجمالي أو إجمالي المبيعات،  



 تصنيف مقارن لبعض دول العالم والمؤسسات الدولية
  2006من منظوري الدخل المحلي اإلجمالي أو إجمالي المبيعات، 

25 

إن المقارنة بين الدخل المحلي اإلجمالي للدول وحجم مبيعات بعض 

المؤسسات متعددة الجنسية المشار إليها في الجدول السابق، تثير التعليقات 

 :اآلتية

:   كاآلتي 2006كان ترتيبها عام الدول العشر األوائل في العالم، أن  •

الواليات المتحدة، اليابان، ألمانيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، 

 .كندا، الهند

 .المؤسسات متعددة الجنسية تجاوزت في ترتيبها العديد من دول العالمأن •

 2006في عام  Exxon Mobil: وكان ترتيب المؤسسة متعددة الجنسية•

بين الدول والمؤسسات ؛ وسبقت بذلك المملكة العربية السعودية العشرين 

 ...  التي كان ترتيبها الحادي والعشرين، والنمسا، والنرويج،

 

 



األوائل وفق الناتج المحلي اإلجمالي على أساس  23تصنيف الدول 

      2014، 2013، 2012لألعوام )*( القوة الشرائية المكافئة 
 

 :يبين الجدول التالي أن 

عن المرتبة األولى بين دول   2014الصين أزاحت الواليات المتحدة األمريكية في عام -
 الناتج المحلي اإلجمالي المبني على القوة الشرائية المكافئةالعالم من حيث 

جاءت الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الثانية، فالهند، فاليابان، فالمانيا، -
 ....  فروسيا 

بينما كان ترتيب اول دولة عربية وهي المملكة العربية السعودية الرابع عشر في -
 .23حين جاء ترتيب مصر 

 

 Purchasing Power Parity: القوة الشرائية المكافئة)*( 

عدد الوحدات من العملة المطلوبة لشراء نفس الكمية من البضائع والخدمات في السوق المحلية مقابل دفع دوالر واحد في الواليات 
 .المتحدة األمريكية

26 
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# Country 2012 2013 2014 

1 China 14,774.4 16,149.1 17,632.0 

2 United States 16,163.2 16,768.1 17,416.3 

3 India 6,357.5 6,776.0 7,277.3 

4 Japan 4,530.3 4,667.6 4,788.0 

5 Germany 3,442.8 3,512.8 3,621.4 

6 Russia 3,396.2 3,491.6 3,558.6 

7 Brazil 2,896.5 3,012.9 3,072.6 

8 France 2,490.2 2,534.5 2,586.5 

9 Indonesia 2,225.2 2,389.0 2,554.3 

10 United Kingdom 2,247.2 2,320.4 2,434.9 

11 Mexico 2,007.2 2,058.9 2,143.5 

12 Italy 2,043.4 2,035.4 2,065.9 

13 Korea 1,623.8 1,697.0 1,789.8 

14 Saudi Arabia 1,472.1 1,553.1 1,651.7 

15 Canada 1,466.5 1,518.4 1,578.9 

16 Spain 1,485.0 1,488.8 1,533.6 

17 Turkey 1,367.0 1,443.5 1,512.1 

18 Islamic Republic of Iran 1,250.0 1,244.3 1,283.6 

19 Australia 1,013.6 1,052.6 1,100.4 

20 Nigeria 909.3 972.6 1,057.8 

21 Taiwan Province of China 937.1 970.9 1,021.6 

22 Thailand 923.6 964.5 990.1 

23 Egypt 878.0 909.8 945.4 

 

 
GDP based on PPP valuation 

(Current international dollar (Billions) 

Source: IMF World Economic Outlook, October 2014 

http://knoema.com/sys/browse/IMFWEO2014Oct
http://knoema.com/sys/browse/IMFWEO2014Oct
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