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 ملخص الدراسة
المعلومددات  شدركات تكنولوجيدالددى جيدة المصدادر الخار  اسددتخدام واقدع إلدىهددفت الدراسدة التعدرف 

 مباشدرة المندافع وتحقيد  ال  تعزيدز درجدة المنافسدة )خفد  التكداليف  قطداع غدزةفدي  واالتصاالت
ولتحقيدد   .أهددم الصددعوبات التددي تحددد مددن عدددم اللجددوي لتلدد  االسددتراتيجيةإلددى كمددا هدددفت التعددرف 

الالزمددة لحصددول علددى المعلومددات تددم او   التحليلددي وصددفيأهددداف الدراسددة  تددم اسددتخدام المددنه  ال
وتددم اسددتخدام أسددلور الحصددر الشددامل خددالل إعددداد اسددتبانة خصيصددا لهددذا الغددر   للدراسددة مددن 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المدرجة باتحداد بيتدا على جميع مدراي شركات االستبانة  وزعتو 
االسدتبانات الموزعدة بنسدبة    وتم اسدترداد جميدعشركة 47  والبالغ عددها والعاملة في قطاع غزة

رزم اإلحصدايية للعلدوم فرضديات الدراسدة باسدتخدام برندام  الدوتم تحليل البياندات الختبدار  100%
 :وتوصلت الدراسة للعديد من النتاي  كان أهمها   (SPSSاالجتماعية

ا إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية النجاز نشاط م تطب % من عينة الدراسة 36.2أن  .1
مقابل  االستراتيجيةتل   تطبي  إلى% من عينة الدراسة أحيانا تلجأ 46.8في شركاتهم  مقابل 

 تل  اإلستراتيجية في أعمالها. تتطب % من عينة الدراسة ال 17
االستعانة بالمصادر الخارجية  إلىأن المنافع المباشرة كانت أكثر األسبار التي تعمل على اللجوي  .2

 اطرة ثم بعد الحد من التكاليف في الترتير األخير.يليها المنافسة والمخ
  وضعف الثقة األوضاع السياسية ربسب  البلدخارج ) المنتجينوبة التواصل المباشر مع صعأن  .3

كانت أكثر الصعوبات  الخوف من فشل البايع من تسليم المنت  في الوقت المحددبين األطراف  و 
 االستعانة بالمصادر الخارجية. إلى التي تواجه الشركات وتعمل على عدم اللجوي

 وبناًي على نتاي  الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات منها:
الشركات على أنشطتها األساسية والتي من شأنها زيادة قدرتها التنافسية في  أن تركز  .1

األسوا  المحلية والدولية وذل  من خالل إسناد إنتاج األنشطة الثانوية للمصادر الخارجية 
 عالية.المهارة الخبرة و الذات 

وذل  من خالل االستعانة   سعي الشركات لفتح أسوا  جديدة لها وخاصة خارج البالدت أن .2
 بالمصادر الخارجية في تسوي  وتروي  خدماتها ومنتجاتها لتل  األسوا .



 ت
 

Abstract 

This study aimed at identifying the reality of using outsourcing by Gaza 

ICT companies in enhancing their performance in terms of cost 

reduction, increased competition, and achieving direct benefits. The study 

also aimed at identifying the main difficulties that limit the use of this 

strategy. The descriptive analytical approach was followed to achieve 

these aims, and the required data for the study were gathered by the 

preparation of a questionnaire designed for this purpose. The 

questionnaire was distributed to all the 47 companies of the IT and 

communications companies listed in the PITA Association in the Gaza 

Strip. 100% of the distributed forms were retrieved. Data were analyzed 

to test the hypotheses of the study using Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS). 

The study reached a set of findings. The most important ones were as 

follows: 

1. 36.2% of the study sample follows the outsourcing strategy to 

accomplish some activities, however 46.8% of the sample sometimes 

follows this strategy compared to 17% who does not follow this 

strategy at all. 

2. Direct benefits were the main reasons to use the outsourcing strategy. 

This was followed by the competition, risk, and finally cost reduction. 

3. The difficulty to get in direct contacts with service providers (outside 

the country) due to the current political situation, the lack of trust 

between the parties, and the fear of not adhering to the agreed delivery 

time of the required product were the most difficulties facing the 

companies in the using of outsourcing strategy. 

Based on the above-mentioned results, the study proposed the following 

recommendations: 

1. The necessity of companies to focus on their core activities, which 

will increase their competitiveness in the local and international 

markets by outsourcing the secondary activities, and benefit the high 

skills and experience of the external parties. 

2. The necessity of companies to open new markets, especially abroad, 

by using of the new outsources in the marketing and promotion 

process of their services and products to those markets. 
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 ْاإِلهَدْايُ 

اهلل ان يطيل في عمريهما  الكثير سالاللذين منحاني من حبهما  ،والدي نبع الحنان والرحمةالى 
 غرسكما وفي االخرة الحصاد. االمجد وهذلكما ، ويحسن عمليهما

 ادام اهلل الحب والود بيننا.، تي العزيزةاخذكريات الطفولة والشباب  االي من عشت معه

 .وابنائي األعزاء زوجتي الغاليةالى 

غمىىر اهلل صىىدوركم  ،اعمددامي وعمدداتي واخددوالي وخدداالتي عىىائلتي وشىىموعها الم ىىيئةأقمىىار الىى 
 السعادة والهناء. ب

.والوفاءلكم مني كل الحب  العمل،هذه  ودعمني إلنجازساعدني  وكل مناصدقائي الى 

 الباحث                                                                              

 مهند الديراوي

 

 















 




 ح
 

 وتقديرٌ شكٌر 

َأْوِزْعِني َأْن َأْشىكرَر ِنْعَمتَىَ  الَّتِىي َأْنَعْمىَت َعلَىيَّ َوَعلَىى َواِلىَديَّ َوَأْن َأْعَمىَل  ))َرب   ْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ ب
يَِّتي ِإن   ن ي ِمَن َصاِلحًا َتْرَ اهر َوَأْصِلْح ِلي ِفي ذرر   (.15)األحقاف:  ((اْلمرْسِلِمينَ ي ترْبتر ِإَلْيَ  َواِ 

الحمد هلل رب العالمين، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلىم، اللهىم انفعنىا بمىا علمتنىا، وعلمنىا 
مىا ينفعنىا، وزدنىىا علمىًا، وهىب لنىىا مىن لىىدن  رحمىة، إنى  أنىىت الوهىاب، والصىنة والسىىنم علىي نبينىىا 

 يوم الدين، أما بعد: إلىوصحبه أجمعين، ومن سار علي هداه  ألهف المرسلين، وعلي محمد أشر 
يقول الرسول صلي اهلل عليه وسلم " من قال جزاكم اهلل خيرًا  فقد أبلغ فدي الثنداي" وقولده صدلي 

 اهلل عليه وسلم " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ".
إتمام هذه الدراسة، وال ينكر ف ىل  علىدني لذا يقت ي الواجب إن أذكر ف ل من شجعني وساع

 قلبه، وساء منبتًا. علىالف نء إال من ران 
ن كىىىان مىىىن الواجىىىب أن يىىىذكر أهىىىل الف ىىىل بف ىىىلهم، وأن يخىىىص بع ىىىهم بالىىىذكر، فىىىاني أتقىىىدم  وا 

، الىىذي الفددرا دماجدد .أ. دأسىىتاذي الفا ىىل الىىدكتور/  إلىىىبخىىالص شىىكري وعتىىيم تقىىديري وامتنىىاني 
هذه الدراسة، فقد رافقني في هذه الرحلة التعليمية، ومنحني الكثير مىن وقتىه،  ىعل فهاأسعدني بإشر 

ته المفيدة، ومنحني من علمىه مىا يعجىز مثلىي عىن مكافئتىه، ابإرشاداته السديدة، وتوجيه علىوجاد 
 اهلل عني خير الجزاء.  هفجازا

 

 القصد،واهلل من وراء 

 الباحث

 مهند الديراوي
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 أوال: المقدمة
 لشىىىىبكة الواسىىىىع واالسىىىىتخدام واالتصىىىىاالت المعلومىىىىات تكنولوجيىىىىا مجىىىىال فىىىىي الهائىىىىل التطىىىىور إن

 األعمىال أدوات تطىوير ونتيجىة الشىركات، وكىذل  الناس بين فةالمسا يلغي واإلنترنت االتصاالت
الخارجيىىىة التىىي تعتبىىىر مىىىن  بالمصىىادر وتىىىم االسىىىتعانة اإللكترونيىىة، التجىىىارة تطىىوير تىىىم والتقنيىىات،

 األعمىىال، حيىى  أن وتطىىوير واالتصىىاالت المعلومىىات تكنولوجيىىا لتطىىوير حىىدى الوسىىائل الرئيسىىيةا
 تكلفىة تقليىل أجىل راتيجية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة مىنإسىت تسىتخدم الدوليىة الشىركات معتم
  الوقت. نفس في الجودة وزيادة المنتج

ال يىىأتي إال مىىن خىىنل  الزبىىائنلقىىد أيقنىىت المنتمىىات أن ممارسىىة المنافسىىة والوصىىول إلىىي ر ىىا 
فىىي تجميىىع المىىوارد باتجىىاه الوتىىائف األكثىىر خلقىىا للقيمىىة، والتىىي تمىىس المركىىز التنافسىىي للمنتمىىة 

السىىوق، لىىذا كىىان مىىن ال ىىروري التركيىىز علىىى األنشىىطة األساسىىية فىىي المنتمىىة واالسىىتغناء عىىن 
نتاجهىىا مىىن خىىنل المصىىادر الخارجيىىة، حيىى  أن االسىىتعانة بالمصىىادر  األنشىطة غيىىر األساسىىية وا 
نمىا أي ىا الحصىول علىى المنىتج  الخارجية له العديد من المميىزات لىيس فقىط تخفىيت التكىاليف وا 

لى مما هو عليه في المنتمة، باإل ىافة إلىي أمكانيىة تحويىل جىزء مىن التكىاليف الثابتىة بجودة أع
إلي تكاليف متغيىرة، وأي ىا تخفىيت درجىة المخىاطر التىي قىد تتحملهىا المنتمىة فىي حالىة اإلنتىاج 

 (.215، صم2015الداخلي )عبيد اهلل ومختاري،

انة بالمصىىىادر تراتيجية االسىىىتعاسىىىتخدام إسىىىواقىىىع إلىىىى يسىىىعى الباحىىى  فىىىي هىىىذه الدراسىىىة التعىىىرف 
 اسىتخدامة، ومىدى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والعاملة فىي قطىاغ غىز الخارجية في شركات 

الصىىعوبات التىىي قىىد تحىىد مىىن اللجىىوء لتلىى  اإلسىىتراتيجية إلىىى وأي ىىا التعىىرف ، تلىى  اإلسىىتراتيجية
 .وجهة نتر مدراء تل  الشركاتخنل استعرات لوذل  من 
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 كلة الدراسةثانيا: مش
تواجىىه منتمىىات األعمىىال تحىىديات كبيىىرة ومتنوعىىة بفعىىل التحىىوينت المتسىىارعة التىىي مسىىت 
البيئة التنافسية للمنتمات االقتصادية والمتمثلة في التقنيات التكنولوجية الحديثة المتعلقة باإلنتاج 

لتغيىرات مىن والتسويق وغيرها، هذه األمور جعلت من ال روري على المنتمىات أن تواجىه هىذه ا
خىىنل التكيىىف معهىىا ومواكبتهىىا، وذلىى  مىىن خىىنل التركيىىز علىىى أعمالهىىا الرئيسىىية التىىي تحقىىق لهىىا 

سىىىناد أنشىىىطتها غيىىىر األساسىىىية إلىىىي  نتيجىىىة  الباحىىى   توصىىىلمىىىوردين خىىىارجيين، و ميىىىزة تنافسىىىية، وا 
د يومقابلتىىىه للسىىى ،الشخصىىىية مىىىع بعىىىت المىىىدراء شىىىركات التكنولوجيىىىا واالتصىىىاالتعملىىىه وعنقتىىىه 

 :مدير إحدى الشركات إلي األمور التالية م(2017-2-15)حسام الكرد
بىدايتها وتحىدها كثيىر  أن إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية في قطاغ غزة ما زالت فىي -

  .انتشار الثقافة اإلدارية التقليديةو من الصعوبات منها خوف الشركات من االعتماد على الغير، 
ات فىىىي المزايىىىا والمنىىىافع التىىىي يمكىىىن تحقيقهىىىا مىىىن وراء إسىىىتراتيجية االسىىىتعانة قلىىىة درايىىىة الشىىىرك -

 .بالمصادر الخارجية
أن كثير من الشركات تقاوم التغيير في أعمالها بسبب التروف السياسية واالقتصادية السائدة  -

 في قطاغ غزة.
عىىن البعىىد فىىي ( التىىي هىىدفت للتعىىرف علىىى تقيىىيم تجربىىة العمىىل م2015نتىىائج دراسة)أبوما ىىي،و 

قطاغ غزة التحديات والمستقبل، والتي توصىلت إلىي أن مسىتوى المعرفىة والدرايىة بالعمىل عىن بعىد 
في قطاغ غزة يعد  عيفا، تؤكد ما توصل إليه الباح  من خنل مقابلته وعنقته الشخصية مع 

 لبيىىان لىىذا جىىاءت الدراسىىة الحاليىىة ك ىىرورة ملحىىةبعىىت مىىدراء شىىركات التكنولوجيىىا واالتصىىاالت، 
تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرييس التدالي:  ، حي ومزايا تل  اإلستراتيجية واقع استخدام

شركات قطداع تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت فدي لدى المصادر الخارجية استخدام  واقع ما
 غزة؟  ويتفرع منه التساؤالت الفرعية التالية:قطاع 

تراتيجية اسىىوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت فىىي قطىىاغ غىىزة شىىركات تكنولمىىدراء مىىا مىىدى تأييىىد  .1
 األنشطة ما من نشاط النجاز( أخرى شركات مع التعاقد)الخارجية  ادر8 لمصااالستعانة ب

 المنتمة؟ في داخليا انجازها يتم التي
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تراتيجية باسىىىمىىىا مىىىدى اسىىىتعانة شىىىركات تكنولوجيىىىا المعلومىىىات واالتصىىىاالت فىىىي قطىىىاغ غىىىزة  .2
 ما؟ نشاط النجاز( أخرى شركات مع التعاقد) الخارجية ادرلمصااالستعانة ب

قطىاغ تكنولوجيىا المعلومىات  لىدى لشىركاتالمصىادر الخارجيىة  اسىتراتيجية مىا مىدى اسىتخدام .3
 ؟واالتصاالت في الحد من التكاليف

قطىىاغ تكنولوجيىىا المعلومىىات  شىىركاتلىىدى الخارجيىىة  المصىىادر اسىىتراتيجيةمىىا مىىدى اسىىتخدام  .4
 ؟اكتساب المنافع المباشرةواالتصاالت في 

قطىىاغ تكنولوجيىىا المعلومىىات  شىىركاتلىىدى المصىىادر الخارجيىىة  اسىىتراتيجيةمىىدى اسىىتخدام مىىا  .5
 ؟وخفت المخاطر تنافسيةالالقدرة  تعزيزواالتصاالت في 

اسىتخدام شىركات قطىاغ تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالت  ما هي الصعوبات التي تحد من .6
 ؟ر الخارجيةزة إلستراتيجية المصادفي غ

 ثالثا: أهداف الدراسة
 تحقيق مجموعة من األهداف وهي: إلىتسعى هذه الدراسة 

فىي شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في قطاغ غزة مدراء  التعرف على وجهة نتر .1
 انجازهىىا يىىتم التىىي األنشىىطة مىىا مىىن نشىىاط النجىىازالخارجيىىة  لمصىىادرااالسىىتعانة بتراتيجية اسىى

 .نتمةالم في داخليا
بيىىان مىىدى تبنىىي واسىىتخدام شىىركات تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت فىىي غىىزة إلسىىتراتيجية  .2

 االستعانة بالمصادر الخارجية في أداء أعمالها.
 العمليىات تكىاليفالمصىادر الخارجيىة فىي الحىد مىن  بإسىتراتيجية االسىتعانة دورالتعرف على  .3

 .ملة في قطاغ غزةشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالدى 
لىدى  اكتسىاب منىافع مباشىرةبإستراتيجية المصىادر الخارجيىة فىي  االستعانة دورالتعرف على  .4

 .شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملة في قطاغ غزة
والحىد  القىدرة التنافسىيةزيىادة بإستراتيجية المصىادر الخارجيىة فىي  االستعانة دورالتعرف على  .5

 .شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملة في قطاغ غزة لدى من المخاطر
صىعوبات التىي تعمىل علىى الحىد مىن اللجىوء إلسىتراتيجية االسىتعانة بالمصىادر الالكشف عىن  .6

 غزة.قطاغ في العاملة الخارجية في شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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 :دراسةال أهميةرابعا: 
ل مو وعها العلمي وكىذل  مىن مجىال تطبيقهىا عمليىا وذلى  مىن تستمد الدراسة أهميتها من خن

 خنل بيان ما يلي:
 النظرية: األهمية .1
يعتبىىىر مو ىىىوغ إسىىىتراتيجية االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة مىىىن الموا ىىىيع المهمىىىة والحديثىىىة فىىىي  -

العصىىىىر الحىىىىالي، لىىىىذا يمكىىىىن أن تسىىىىاهم الدراسىىىىة فىىىىي إمىىىىداد المكتبىىىىة العربيىىىىة عمومىىىىا والمكتبىىىىة 
حي  إن  الخارجية،االستعانة بالمصادر  استراتيجيةطينية خصوصا بالمعارف حول مفهوم الفلس

حىدود علىىم  -الدراسىات واألبحىا  العربيىة التىىي كتبىت فىي هىىذا المو ىوغ قليلىة جىدا ومحىىدودة فىي
وخاصة في المكتبة الفلسطينية، لذا تعتبر هذه الدراسة األولى في فلسطين تتناول هذا  -الباح 

 المو وغ.

 التطبيقية:األهمية  .2
تحسىين لفت انتباه الشركات إلىى مىدى أهميىة إسىتراتيجية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة علىى  -

فىىىي الحىىىد مىىىن التكىىىاليف، واكتسىىىاب منىىىافع تلىىى  اإلسىىىتراتيجية  اسىىىتخدام أدائهىىىا مىىىن خىىىنل بيىىىان
 .والحد من المخاطرالقدرة التنافسية مباشرة، وزيادة 

بشىىىكل  شىىىركات تكنولوجيىىىا المعلومىىىات واالتصىىىاالت فىىىي غىىىزةو مسىىىاعدة الشىىىركات بشىىىكل عىىىام  -
 لنستفادة من نتائج الدراسة والعمل على تطبيقها. خاص

االسىىىىتعانة  اتخىىىىاذ قىىىىرارعلىىىىى  تكنولوجيىىىىا المعلومىىىىات واالتصىىىىاالت فىىىىي غىىىىزة مسىىىىاعدة شىىىىركات -
من خنل بيان خطىوات واسىتراتيجيات التعاقىد بشكل سليم وصحيح وذل  بالمصادر الخارجية 

 .ع المصادر الخارجيةم

 :خامسا: فرضيات الدراسة
بين حجم  0.05ال توجد عنقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية األولى: 

 .وبين مدى استخدام استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجيةشركات ال
ين المؤهل ب 0.05ال توجد عنقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة الفرضية الثانية: 

 وبين مدى تطبيق الشركات الستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية.شركات الالعلمي لمدراء 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء عينة الدراسة حول مدى  الفرضية الثالثة:
ات االستعانة بالمصادر الخارجية لشركات قطاغ تكنولوجيا المعلوم استخدام استراتيجية

 العلمي، حجم الشركات(. المؤهل)التالية واالتصاالت في غزة يعزى للمتغيرات 
 الدراسة ومتغيرات : نموذجسادسا
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 : الدراسات السابقةثامنا
 أوال: الدراسات األجنبية

 Valuating Effective Outsourcing Strategy” :ن( بعنوا2015) Khk,CHANدراسة  .1

in Facility Management". 

فعالية إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية في أهداف مدى إلى تهدف هذه الدراسة للتعرف 
مزايىا وعيىىوب تلىى  اإلسىتراتيجية فىىي مجىىال اإلسىكان، حيىى  تىىم إلىىى المنتمىة، كمىىا تهىدف التعىىرف 

عامىل مىن العىاملين فىي شىركات اإلسىكان  220تصميم اسىتبانة لتحقيىق هىذا الغىرت وزعىت علىى
مخىىىاطر وزيىىىادة اإلنتاجيىىىة، وتحسىىىين ر ىىىا أن الحىىىد مىىىن ال إلىىىىفىىىي الصىىىين، وتوصىىىلت الدراسىىىة 

العميىىىل، وزيىىىادة التركيىىىز علىىىى األعمىىىال الرئيسىىىية، والجىىىودة المرتفعىىىة مىىىن أهىىىم مميىىىزات االسىىىتعانة 
 بالمصادر الخارجية.

 The Analysis of the Use of:" ن( بعنةوا2015) Denisa, Lucie, Eva, Leonaدراسةة  .2

Outsourcing Services in Logistics by Czech Manufacturing Companies". 

تسىىىعى هىىىذه الدراسىىىة إلىىىي تحليىىىل الخىىىدمات اللوجسىىىتية التىىىي تىىىتم مىىىن خىىىنل االسىىىتعانة بالمصىىىادر 
الخارجيىىة، وأهىىم الصىىعوبات والمشىىاكل التىىي يواجهونهىىا، ودوافىىع االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة، 

يكية، حي  تم تصميم وذل  من وجهة نتر العاملين في أربعة شركات تصنيع من الشركات التش
موتىىف مىىن العىىاملين فىىي تلىى  الشىىركات، توصىىلت  44اسىىتبانة لهىىذا الغىىرت وتىىم توزيعهىىا علىىى 

، كمىىا زيددادة حجددم الشددركاتالدراسىىة إلىىي أن االسىىتعانة بالخىىدمات المصىىادر الخارجيىىة تزيىىد مىىع 
المصىادر توصلت إلىي أن تكىاليف النقىل والتوريىد مىن أهىم معىايير اختيىار المىوردين ) االسىتعانة ب

الخارجيىىىىة للعمىىىىل(، وأي ىىىىا أن تحسىىىىين جىىىىودة المنىىىىتج مىىىىن أكثىىىىر الىىىىدوافع اللجىىىىوء إلىىىىي االسىىىىتعانة 
 بالمصادر الخارجية.

 Outsourcing Services as a Strategic Tool ( بعنوان:"2013) Suraju, Hamedدراسة  .3

for Organizational Performance: An Exploratory Study of Nigerian Food, 

Beverage, and Tobacco Industry". 

خارجيىة كىأداة اسىتراتيجية لتحسىين التعىرف علىى أثىر االسىتعانة بمصىادر تهدف هذه الدراسىة إلىي 
األداء التنتيمىىي، كمىىا تهىىدف للتعىىرف علىىى العنقىىة بىىين االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة وتحسىىين 

شركة من شىركات صىناعة  15على  الميزة التنافسية للمنتمة، حي  تم تصميم استبانة وتوزيعها
، وتوصلت الدراسة إلي وجىود عنقىة 2010-2000األغذية والمشروبات في نيجيريا خنل فترة 
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طردية بين االستعانة بالمصادر الخارجية من قبل المنتمىة واألداء التنتيمىي لهىا، ووجىود عنقىة 
 واالنتاجية للمنتمة.طردية بين االستعانة بمصادر الخارجية وتحسين الميزة التنافسية 

 Research Collaboration and (، بعنوان:"2013) Teirlinck, Spithovenدراسة  .4

R&D Outsourcing: Different R&D Personnel Requirements in SMEs ." 

متطلبىىىات المختلفىىىة ) مىىىدى تىىىوافر البحىىى  والتطىىىوير، تىىىدريب الإلىىىي تهىىىدف هىىىذه الدراسىىىة التعىىىرف 
لعلميىىىة(  لنسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة فىىىي الشىىىركات صىىىغيرة ومتوسىىىطة المىىىدراء ومىىىؤهنتهم ا

موتفين شركات صىغيرة أأكبىر  10الحجم من حي  عدد العاملين في البح  والتطوير )أقل من 
مىىىوتفين شىىىركات كبيىىىرة(، حيىىى  تىىىم جمىىىع البيانىىىات النزمىىىة إلجىىىراء الدراسىىىة مىىىن خىىىنل  10مىىىن 

ة التعىىاون والتنميىىة فىىي الميىىدان االقتصىىادي النصىىف االعتمىىاد علىىى المسىىح التىىي قامىىت بىىه منتمىى
م، وتوصىىىىلت الدراسىىىىة إلىىىىي أن 2006-2004سىىىىنوي للبحىىىى  والتطىىىىوير فىىىىي بلجيكىىىىا خىىىىنل فتىىىىرة 

مستوى البح  التطوير فىي الشىركات المتوسىطة كىان أكبىر مىن الشىركات الصىغيرة، كمىا توصىلت 
كىىىان أكبىىىر مىىىن  ات الصدددغيرةالشدددرك الدراسىىىة إلىىىي أن الميىىىل لنسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة فىىىي

بددين المسددتوى العلمددي الشىىركات المتوسىىطة الحجىىم، كمىىا توصىىلت الدراسىىة بوجىىود عنقىىة طرديىىة 
 للعاملين في مجال البح  والتطوير وبين الميل لنستعانة بالمصادر الخارجية.

 Outsourcing Strategies Adopted by( بعنةةةةوان:"2013) Ocholaدراسةةةةة  .5

Telecommunication Vendor Companies in Kenya ." 

تهىىدف هىىذه الدراسىىة إلىىي التعىىرف علىىى اسىىتراتيجيات االسىىتعانة بمصىىادر خارجيىىة التىىي اعتمىىدت 
عليها بعت الشركات الصناعية في االتصاالت السلكية والنسلكية في كينيىا، ومىن أجىل تحقيىق 

شىركات الصىناعية موتفا مىن العىاملين فىي تلى  ال 30هذا الهدف تم تصميم استبانة وزعت على 
%، حيىى  توصىىىلت الدراسىىىة إلىىي أن جميىىىع شىىىركات 87اسىىتبانة بنسىىىبة اسىىىتجابة  26تىىم اسىىىترداد 

االتصىىىاالت تسىىىتعين بمصىىىادر خارجيىىىة إلنجىىىاز بعىىىت األنشىىىطة غيىىىر األساسىىىية، كمىىىا توصىىىلت 
تخفىيت التكىاليف وتعتىيم  فىيالدراسة إلي أن االستعانة بالمصادر الخارجية تعتبىر وسىيلة فعالىة 

 األعمال، كما توصلت إلي أن المصادر الخارجية تعمل على تحسين كفاءة وجودة المنتج. أداء
 The Effect of Outsourcing Human":" ن( بعنةةوا2011) Cicek,Qzerدراسةةة .6

Resource On Organizational Performance: The Role of Organizational 

Culture". 

ير االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة فىىىي تعزيىىىز كفىىىاءة تهىىىدف هىىىذه الدراسىىىة إلىىىي التعىىىرف علىىىى تىىىأث
ومهىىىارات العىىىاملين واألداء التنتيمىىىي بشىىىكل عىىىام، ودور الثقافىىىة التنتيميىىىة فىىىي إتبىىىاغ إسىىىتراتيجية 
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االستعانة بالمصىادر الخارجيىة، ولتحقيىق ذلى  الهىدف تىم مراجعىة العديىد مىن األدبيىات والدراسىات 
سىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة فىىي العمىىل تعمىىل علىىىى ذات العنقىىة، وتوصىىلت الدراسىىة إلىىي أن اال

تحسين األداء التنتيمي للمنتمة لما تلعبه هذه المصادر من تنمية مهارات وخبرات العاملين من 
خنل التدريب، كما توصلت الدراسىة إلىي أن طبيعىة الثقافىة السىائد فىي المنتمىة تىؤثر علىى مىدى 

 جية.إتباغ إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخار 
 Risks and Benefits of Business Process:" ن( بعنوا2009) Gewald, Dibbernدراسة  .7

Outsourcing: A Study of Transaction Services in The German Banking 

Tndustry." 

تهىىدف الدراسىىة إلىىي تقىىديم نموذجىىا قىىائم علىىى أسىىاس تحليىىل مخىىاطر ومنىىافع االسىىتعانة بالمصىىادر 
بنىى  مىىن البنىىو   126اء العمليىىات التجاريىىة، حيىى  تىىم اختبىىار هىىذا النمىىوذج فىىي الخارجيىىة فىىي أد

% مىىىن عينىىىة 29.8العاملىىىة فىىىي الصىىىناعة المصىىىرفية األلمانيىىىة، حيىىى  توصىىىلت الدراسىىىة إلىىىي أن 
% ال تتبنىىىىى تلىىىى  33.5الدراسىىىىة تتبنىىىىى إسىىىىتراتيجية االعتمىىىىاد علىىىىى المصىىىىادر الخارجيىىىىة مقابىىىىل 

اتهىىىا بالحياديىىىة، كمىىىا توصىىىلت الدراسىىىة إلىىىي أن فوائىىىد ومزايىىىا % كانىىىت إجاب26.5اإلسىىىتراتيجية و
االعتمىىىاد علىىىى المصىىىادر الخارجيىىىة أكبىىىر بدرجىىىة كبيىىىرة مىىىن المخىىىاطر التىىىي قىىىد تنىىىتج عنهىىىا، كمىىىا 
توصىىىلت الدراسىىىة أن التركيىىىز علىىىى العمليىىىات األساسىىىية وزيىىىادة الجىىىودة مىىىن أهىىىم أسىىىباب اللجىىىوء 

كمىا توصىىلت إلىي أن البنىو  التىىي تتبنىى إسىىتراتيجية  إلسىتراتيجية االسىتعانة بالمصىىادر الخارجيىة،
االعتماد على المصادر الخارجية في العمل تواجه مخاطر مالية أكبر مىن البنىو  التىي ال تتبنىى 
تلىى  اإلسىىتراتيجية، فىىي حىىين كانىىت البنىىو  التىىي ال تتبنىىى إسىىتراتيجية المصىىادر الخارجيىىة تواجىىه 

 لبنو  التي تتبنى تل  اإلستراتيجية.  مخاطر إستراتيجية وأداء بدرجة أكبر من ا
 Outsourcing Decision Support:"ن( بعنةةوا2006) Kremic, Tukel, Romدراسةةة  .8

Survey of Benefits, Risks, and Decision Factors". 

تهدف هذه الدراسة إلي تقديم إطار نتىري كامىل حىول إسىتراتيجية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة 
تعىىرف علىىى مزايىىا ومخىىاطر ودوافىىع االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة والعوامىىل وذلىى  مىىن خىىنل ال

دراسىىىة منشىىىورة فىىىي  200المىىىؤثرة عليهىىىا، ولتحقيىىىق ذلىىى  الهىىىدف تىىىم تحليىىىل محتويىىىات أكثىىىر مىىىن 
مجىىاالت علميىىة، وتوصىىلت الدراسىىة إلىىي أن سىىببن لجىىوء المنتمىىات غيىىر الربحيىىة إلىىي االسىىتعانة 

وليسىىىىت بسىىىبب خفىىىىت التكىىىىاليف كمىىىا هىىىىو الحىىىىال فىىىىي بالمصىىىادر الخارجيىىىىة هىىىىو سىىىبب سياسىىىىي 
دراسىة توصىلت إلىي  200دراسة من أصىل  85المنتمات الربحية، كما توصلت الدراسة إلي أن 
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أن الىىىىوفر فىىىىي التكىىىىاليف وتخفىىىىيت المصىىىىروفات الرأسىىىىمالية كىىىىان هىىىىو الىىىىدافع الرئيسىىىىي مىىىىن وراء 
ف من التكىاليف المخفيىة وغيىر االستعانة بالمصادر الخارجية، كما توصلت الدراسة إلي أن الخو 

ان المعرفىة والخبىرة واإلبىداغ مىن أهىم الصىعوبات أو المخىاطر التىي قىد دالمتوقعة، والخوف من فقى
 تنتج عن إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية في العمل.

 A Transaction Cost Model Of IT( بعنةوان:" 2004) Aubert, Rivard, Patryدراسةة .9

Outsourcing." 

أهم العوامل التي تفسر لسلو  االستعانة بالمصادر الخارجية في  إلى هذه الدراسة التعرفتهدف 
مجىىال تكنولوجيىىا المعلومىىات، ولتحقيىىق هىىدف الدراسىىة تىىم تصىىميم اسىىتبانة لهىىذا الغىىرت، ووزعىىت 

مىىدير شىىركة تعمىىل فىىي مجىىال تكنولوجيىىا المعلومىىات فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة،  335علىىى 
أن عىدم التأكىد والخىوف مىن تقلبىات والتقىادم التكنولىوجي، ومسىتوى المهىارة  إلىىتوصلت الدراسة و 

 االستعانة بالمصادر الخارجية. إلىالتقنية لدى اآلخرين هما من أهم عوامل اللجوء 
 Making More by Doing Less: An( بعنةةوان:"  2000)Gilley, Rasheedدراسةةة  10

Analysis of Outsourcing and its Effects on Firm Performance". 

تسىىىىىعى هىىىىىذه الدراسىىىىىة للتعىىىىىرف علىىىىىى العنقىىىىىة بىىىىىين مىىىىىدى االسىىىىىتعانة بالمصىىىىىادر الخارجيىىىىىة وأداء 
للشركات الصناعية المستقلة  التنفيذيينالمنتمات، حي  تم تصميم استبانة وزعت على المديرين 

تنفيىىذي، وتوصىىلت الدراسىىة مىىدير  94عامىىل، حيىى  بلغىىت حجىىم العينىىة  50التىىي لىىديها أكثىىر مىىن 
عىىىىدم وجىىىىود عنقىىىىة ذات داللىىىىة إحصىىىىائية بىىىىين مىىىىدى االسىىىىتعانة بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة وأداء  إلىىىىى

 المنتمات.
 ثانيا: الدراسات العربية

:" تدددأثير دوافدددع اللجدددوي إلخدددراج النشددداطات ن  بعندددوام2015)مختددداري دراسدددة عبيدددداهلل   .1
(outsourcingورد ".  على العوامل المحددة الختيار الم 

تسىىعى هىىذه الدراسىىة إلىىي التعىىرف علىىى إسىىتراتيجية االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة والتعىىرف علىىى 
أهىىىم دوافىىىىع اللجىىىىوء إليهىىىىا، كمىىىىا تهىىىىدف إلىىىىي التعىىىىرف علىىىىى تىىىىأثير دوافىىىىع اللجىىىىوء إلىىىىي إسىىىىتراتيجية 
م االستعانة بالمصادر على العوامل المحددة الختيار الموردين، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تى

مؤسسىىىة فىىىي الجزائىىىر تمىىىارس إسىىىتراتيجية  41تصىىىميم اسىىىتبانة لهىىىذا الغىىىرت وتىىىم توزيعهىىىا علىىىى 
االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة، وتوصىىىلت الدراسىىىة إلىىىي أن سياسىىىة المؤسسىىىة فىىىي التركيىىىز علىىىى 
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مهنتهىا األساسىية، والرغبىىة فىي تحويىل التكىىاليف الثابتىة إلىىي تكىاليف متغيىرة، الرغبىىة فىي االسىىتفادة 
كىىىاليف المثلىىىى كانىىىت مىىىن أهىىىم دوافىىىع اللجىىىوء إلىىىي إسىىىتراتيجية المصىىىادر الخارجيىىىة، كمىىىا مىىىن الت

توصلت الدراسة أن خبرة العاملين في المنتمىات وحجىم المنتمىات مىن حيى  عىدد العىاملين فيهىا 
 لها عنقة طردية بممارسة إستراتيجية االستعانة المصادر الخارجية.

 طر  تقييم وأسالير التنفيذ". إخراج النشاطات نوان:"إستراتيجية  بعم2014)دحو دراسة  .2
تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على دور ومدى مساهمة إستراتيجية المصادر الخارجية فىي رفىع 
أداء المؤسسات وزيادة فعاليتها، والتعرف علىى مزايىا ومخىاطر تلى  اإلسىتراتيجية، ولتحقيىق هىدف 

مىىدير مىىن العىىاملين فىىي مؤسسىىات  100ى الدراسىىة تىىم تصىىميم اسىىتبانة لىىذل  الغىىرت وزعىىت علىى
% منهىىىا، وتوصىىلت الدراسىىة إلىىىي أن إسىىتراتيجية االسىىىتعانة 50مختلفىىة فىىي الجزائىىىر، تىىم اسىىترداد 

بالمصىىادر الخارجيىىىة لهىىىا دور كبيىىىر فىىىي تحسىىين أداء المؤسسىىىات وزيىىىادة فعاليتهىىىا، كمىىىا توصىىىلت 
الستفادة من الكفاءات الخارجية الدراسة إلي أن خفت التكاليف، ومواجهة تقلبات التكنولوجية، وا

 المتخصصة من أهم دوافع ومزايا اللجوء لنستعانة بالمصادر الخارجية.
:"مزايددا ومخدداطر االسددتعانة بمصددادر خارجيددة لددنظم ن  بعنوام2014دراسددة أبددو موسددى ) .3

 دراسة ميدانية على المنشات السعودية".-تكنولوجيا المعلومات
مفهىىوم االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة ودوافىىع المنتمىىات  تهىىدف هىىذه الدراسىىة إلىىي التعىىرف علىىى

لتبني تلى  الممارسىة، كمىا تهىدف إلىي التعىرف علىى مزايىا ومخىاطر االسىتعانة بمصىادر الخارجيىة 
ألداء خدمات وأنشطة نتم تكنولوجيا المعلومات فىي المنشىات السىعودية، ولتحقيىق تلى  األهىداف 

عامىىىل مىىىن العىىىاملين فىىىي عىىىدة منشىىىات  500لىىىى تىىىم تصىىىميم اسىىىتبانة لهىىىذا الغىىىرت وتوزيعهىىىا ع
بالسىعودية) الصىىناعية، التجاريىىة، الصىحية، الخدماتيىىة، والبتىىرول والغىاز(، وتوصىىلت الدراسىىة إلىىي 
أن تعزيىىز قىىدرات المنشىىىأة فىىي مجىىىال تكنولوجيىىا المعلومىىىات، الحصىىول علىىىى خىىدمات ذات جىىىودة 

لىىوجي مىىن أهىىم دوافىىع اللجىىوء إلىىي اعلىىي، االسىىتفادة مىىن الخبىىرات، تخفىىيت مخىىاطر التقىىادم التكنو 
االستعانة بالمصادر الخارجيىة، كمىا توصىلت الدراسىة إلىي أن الخىوف مىن فقىدان مهىارة االبتكىار، 
والخوف من عدم التزام مىورد الخدمىة ببنىود العقىد، والخىوف مىن فقىدان سىرية المعلومىات، والرغبىة 

طر والصعوبات التي تعمل على بعدم االعتماد على الغير في تقديم الخدمات كانت من أهم مخا
 تقليل االعتماد على إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية.
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:"دراسة تطوير االستعانة بالمصادر الخارجية للبرمجيات ن  بعنوام2014دراسة مهجة ) .4
 في السودان".

االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة  إسىىىتراتيجيةتهىىىدف هىىىذه الدراسىىىة إلىىىي التعىىىرف علىىىى مىىىدى نجىىىا  
والتعرف على أوجه القصور والمعوقات التي تحد من هذه اإلسىتراتيجية فىي السىودان،  للبرمجيات

شىخص  43بلى  عىددهم مىن الخبىراء  تين، األولىى مجموعىةي  تم توزيع االستبانة على مجموعح
، شخص للتعىرف علىى وجهىة نتىرهم 42المجموعة الثانية من المستخدمين لتل  البرامج وعددهاو 

% مىىىن عينىىىة المسىىىتخدمين للبرمجيىىىات تىىىرى أن فشىىىل االسىىىتعانة 81اسىىىة إلىىىي أن وتوصىىىلت الدر 
بمصادر الخارجية للبرمجيات ناجم عن  عف في المواصفات المطلوبة من تل  المصادر، وأن 

المصىىادر الخارجيىىة لتطىىوير البرمجيىىات ليسىىت ناجحىىة وأنهىىا ال تلبىىي % مىىنهم يىىرون أن 74أن  و
يىىىرون أن مىىىن أهىىىم معوقىىىات وفشىىىل االسىىىتعانة بالمصىىىادر ء الخبىىىرا %مىىىن78.4وأن ، اجىىىاتهماحتي

الخارجية يرجع إلي سوء اتخاذ القرار من قبىل المنتمىة، و  ىعف فىي المواصىفات المطلوبىة مىن 
 تل  المصادر.

عمليددة  إطدارفضدل فدي األتحديدد معدايير اختيدار المدورد   "ن  بعندوام2012) دراسدة حديدد .5
 ".الخلوية التصاالتل دراسة حالة في شركة أسياسيل التعهيد:

التعرف على معايير اختيار المورد األف ل في إطىار عمليىة التعهيىد فىي  إلىتهدف هذه الدراسة 
شىىركة أسياسىىيل لنتصىىاالت الخلويىىة، ولتحقيىىق هىىدف الدراسىىة تىىم تصىىميم اسىىتبانة وتوزيعهىىا علىىى 

ن التكلفىة األقىل، ، وتوصلت الدراسىة أفي العراق العاملين في شركة أسياسيل لنتصاالت الخلوية
واألداء المىىالي الجيىىد للمىىورد، وخبىىرة التعامىىل مىىع المىىورد مىىن أهىىم معىىايير اختيىىار المىىوردين، كمىىا 

أن سبب اللجوء لنستعانة بالمصادر الخارجية هو حىل مشىكلة تتعلىق بىأداء  إلىتوصلت الدراسة 
 النشاط نفسه وليس بسبب التركيز على األنشطة األساسية.

عمليدددات المصدددادر الخارجيدددة كمددددخل لتحسدددين أداي :" ن  بعندددوام2011)قريشدددي دراسدددة  .6
 ". المؤسسة االقتصادية

التعىىىىرف علىىىىى دور االسىىىىتعانة بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة فىىىىي تحسىىىىين أداء  إلىىىىىتسىىىىعى هىىىىذه الدراسىىىىة 
المؤسسىىىة االقتصىىىادية فىىىي الجزائىىىر، ولتحقيىىىق هىىىىدف الدراسىىىة تىىىم اسىىىتعرات ومراجعىىىة األدبيىىىىات 

أن أسلوب االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة  إلىالعنقة، وتوصلت الدراسة  والدراسات العلمية ذات
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يمكىىن اعتبىىاره أسىىىلوبا جديىىدا مىىن أسىىىاليب الرقابىىة التىىىي يهىىدف إلىىي تحسىىىين مسىىتوى األداء الكلىىىي 
 للمؤسسة.

 : التعلي  على الدراسات السابقةاتاسع
 . أوجه التشابه:1

 ما يلي:تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في
  تتشابه مع جميع الدراسات أنها تتناول نفس المو وغ وهو إستراتيجية االستعانة بالمصادر

 .وتحاول التعرف على مزايا االستعانة بالمصادر الخارجية الخارجية
  دراسة تتشابه معDenisa, Lucie, Eva, Leona (2015)  الصعوبات التي أنها تتناول في

 لخارجية.تواجه االستعانة بالمصادر ا
 (، ودراسة م2011) تتشابه مع جميع الدراسات باستثناء دراسة قريشيkremic, tukel, 

rom (2006ودراسة ،)cicek,qzer (2011 في أداة القياس وجمع المعلومات وهي من )
 خنل االستبانة.

  مثل المتوسط  تم استخدامهاتتشابه مع أغلب الدراسات في األساليب اإلحصائية التي
 .tي واالنحراف المعياري، واختبار الحساب

 . أوجه االختالف والتميز:2
 تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في األمور التالية:

  من حي  البيئة التي ستجرى بها الدراسة وهي البيئة الفلسطينية حي  ال توجد دراسة من
 بيئة الفلسطينية.الدراسات السابقة المشمولة في الدراسة الحالية أجريت في ال

  م، حي  ال توجد 2017تتميز عن جميع الدراسات السابقة في توقيت إجرائها وهو في عام
 دراسة من الدراسات السابقة أجريت في تل  الفترة.

   شركات دى االستعانة بالمصادر الخارجية ل واقع استخدام استراتيجيةبالتعرف على
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غزة.

  حي  تم االستعانة بالمصادر الخارجيةتختلف عن جميع الدراسات في كيفية قياس ،
تل  اإلستراتيجية في الحد من التكاليف واكتساب المنافع  استخدم التعرف على قدرة
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وخفت المخاطر وذل  من وجهة نتر أفراد عينة وتعزيز القدرة التنافسية المباشرة، 
 الدراسة.

  (، ودراسة م2011)قريشي دراسة ية التالمع الدراسات تختلفkremic, tukel, rom 
أن أداة ( في أداة القياس وجمع المعلومات وهي 2011) cicek,qzer(، ودراسة2006)

أما تل  الدراسات كانت أداة جمع المعلومات من  من خنل االستبانةالدراسة الحالية هي 
 .خنل مراجعة األدبيات والدراسات العلمية ذات العنقة

 الفجوة البحثية والجوانر اإلضافية التي يتناولها الباحث في الدراسةعاشرا: 
والدراسىىىة الحاليىىىة، وأهىىىم الجوانىىىب  ،يمكىىىن للباحىىى  تحديىىىد الفجىىىوة البحثيىىىة بىىىين الدراسىىىات السىىىابقة

 اإل افية التي سوف يتناولها الباح  في دراسته وهي:
 : من حيث مكان التطبي  

ومنهىا مىا هىو أجنبىي، أمىا الدراسىة  ،منهىا مىا هىو عربىيف ت السىابقةاختلفت أماكن تطبيق الدراسىا
يىىة فسىىوف يىىتم تطبيقهىىا فىىي قطىىاغ غىىزة حيىى  ال توجىىد دراسىىة فىىي قطىىاغ غىىزة فىىي حىىدود علىىم الحال

 الباح  تناولت ذل  المو وغ.
 :من حيث زمن إجراي تل  الدراسة  

م بينمىا الدراسىة 2015-م 2000حي  أن جميع الدراسات السىابقة قىد أجريىت فىي فتىرة تقىع بىين 
 م.2017الحالية ستجرى في سنة 

 :من حيث الهدف  
الصعوبات التي تىواج االسىتعانة بالمصىادر الكثير من الدراسات السابقة هدفت للتعرف إما على 

أن الدراسىة الحاليىة سىتقوم بىالتعرف ، فىي حىين ميزات ودوافىع االسىتعانة بالمصىادرالخارجية أو م
لمصىىادر الخارجيىىة وذلىى  مىىن خىىنل التعىىرف علىىى عىىدد الشىىركات التىىي علىىى واقىىع االسىىتعانة با

تستعين بالمصادر الخارجية في اداء اعمالها، باإل افة للتعرف على رأي مدراء الشركات حول 
االستعانة بالمصىادر الخارجيىة، والتعىرف أي ىا علىى العوامىل التىي تىؤثر فىي اسىتخدام االسىتعانة 

 بالمصادر الخارجية. 
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 االستفادة من الدراسات السابقة الحادي عشر
 من الدراسات السابقة األمور التالية: استفاد الباح 

 صياغة فر يات وتساؤالت الدراسة. -
 صياغة أهداف الدراسة وأهميتها. -
 صياغة وبناء أبعاد ومحاور أداة الدراسة. -
االسىىتفادة مىىن اإلطىىار النتىىري للدراسىىات السىىابقة فىىي تكىىوين اإلطىىار النتىىري للدراسىىة  -

 الحالية.
 التعرف على االساليب االحصائية التي تم استخدامها في الدراسات السابقة وفهمها. -
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 مقدمة
أحىىىىد  مفهىىىىوم االسىىىىتعانة بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة والمعىىىىروف عنىىىىد الىىىىبعت بمصىىىىطلح التعهيىىىىد،يعىىىىد 

تكنولوجيىا المعلومىىات  قطىاغالمسىتخدمة فىي  المفىاهيميفت إلىىي التىي أ ى الحديثىةالعلميىة  المفىاهيم
هىىذا وأي ىىًا عىىابر للحىىدود، يعبىىر  متنىىامي ومتسىىارغمىىن تطىىور هىىذا القطىىاغ شىىهده يفىىي تىىل مىىا و 

عىىىن مجىىىال جديىىىد هىىىو مجىىىال تقىىىديم خىىىدمات تكنولوجيىىىا المعلومىىىات وخىىىدمات إدارة نتىىىم المفهىىىوم 
والخبىرات  العلميىة القىدراتبعىت لديىه  وسىيط متخصىص تتىوفرطرف أخر األعمال الحديثة عبر 
انتىىاج األنشىطة التىىي تسىند إليىىه بكفىىاءة وبجىودة أعلىىى، وذلى  عنىىد مقارنتهىىا  الفنيىة التىىي تمكنىه مىىن

 الداخلي. باإلنتاج
مبحثىىىين، األول يتنىىىاول اإلطىىىار المفىىىاهيمي لنسىىىتعانة  إلىىىىقىىىام الباحىىى  بتقسىىىيم هىىىذا الفصىىىل لىىىذا 

المصىىادر  التطىىرق لخطىىوات التعاقىىد مىىع إلىىىافة يوبىىه، باإل ىىبالمصىىادر الخارجيىىة وأهىىم مزيىىاه وع
الخارجيىىة وأهىىم االسىىتراتيجيات المسىىتخدمة فىىي عمليىىة االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة بشىىيء مىىن 

تكنولوجيىىىىا المعلومىىىىات ني فقىىىىد خصىىىىص لعىىىىرت نبىىىىذة عىىىىن شىىىىركات اإليجىىىىاز، أمىىىىا المبحىىىى  الثىىىىا
 سم بيتا.المعروف بإة اتحاد شركات أنتمة المعلومات الفلسطينيوالمدرجة ب
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 الفصل الثاني اإلطار النظري

 المبحث األول: أساسيات االستعانة بالمصادر الخارجية

 تمهيد
يتنىىاول هىىذا المبحىى  التعىىرف علىىى مفهىىوم االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة وأهىىم مميزاتهىىا والىىدوافع 

تنىىىىتج عىىىىن التعامىىىىل بتلىىىى  وأهىىىىم المخىىىىاطر التىىىىي قىىىىد  سىىىىتراتيجيةاالاللجىىىىوء لتلىىىى   إلىىىىىالتىىىىي تىىىىؤدي 
اإلسىىتراتيجية، كمىىىا يتنىىىاول المبحىى  خطىىىوات اتخىىىاذ قىىىرار االسىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة للعمىىىل، 
 ولنستراتجيات التي يمكن إتباعها في التعامل مع المصادر الخارجية، وذل  بشيء من اإليجاز.

 أوال: تعريف االستعانة بالمصادر الخارجية
صىىادر الخارجيىىة علىىى أنهىىا اسىىتخدام طىىرف ثالىى  للقيىىام بأنشىىطة يمكىىن تعريىىف االسىىتعانة بالم

 (، وعرفهىاThe Joint Forum, 2005,P4) عادة ما يتم تنفيىذها مىن قبىل جهىات فىي الشىركة
(P202014أ) Kavcic لىىى أنهىىا عمليىىة نقىىل بعىىت األنشىىطة التىىي كانىىت فىىي السىىابق تقىىوم بهىىا ا

( 213، صم2015بيىىد اهلل ومختىىاري )الشىىركة إلىىي االسىىتعانة بمصىىادر خارجيىىة، كمىىا عرفهىىا ع
على أنها عبارة عن قيام المؤسسة الصناعية أو التجارية بتعهيد وتيفة أو جزء منها كانت تنجىز 

Suraju and Hamed (P22 ،2013 )وذكىر كىن مىن سىابقا فىي الىداخل إلىي مىورد خىارجي، 
 مهىام بتفىويت المنتمىة اخنله من تقوم إدارية استراتيجية هي خارجيةال مصادرالب ستعانةأن اال
( P3،2013) ، وقىىالوكفىىؤين متخصصىىين خىىدمات مقىىدمي إلىىى أساسىىية غيىىر أو رئيسىىية تجاريىىة

Ochola منتمىىة خارجيىىة ألداء العمىىل  يعمىىل علىىى اسىىتخدامقىىرار اسىىتراتيجي للشىىركة  اعلىىى أنهىى
 Rodriguez andعقد ملزم، وعرف كن مىن من خنل  الذي يتم في العادة داخل تل  الشركة

Robaina (P52،2006أن االسىىىتعانة ) علىىىى ينطىىىوي اسىىىتراتيجي قىىىرار هىىىو خارجيىىىة بمصىىىادر 
 السىلع لتصىنيع  ىرورية تجارية عمليات أو محددة استراتيجية غير أنشطة على الخارجي التعاقد

 األنشىطة بتلى  للقيىام أعلىى قىدرة ذات شىركات مىع عقىود أو اتفاقات طريق عن الخدمات تقديم أو
( أن 7م،ص2009، وذكىىىر سىىىعيد )التنافسىىىية الميىىىزة تحسىىىين إلىىىى تهىىىدف تجاريىىىة،ال العمليىىىات أو

طىرف ثالى  ليقىوم بمهىام كانىت تقىوم  اسىتخداماالستعانة بالمصىادر الخارجيىة هىو مصىطلح يعنىي 
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( أن 5، صم2005كىىىىاول ) بىىىىينو بهىىىىا المنتمىىىىة لوحىىىىدها فىىىىي السىىىىابق وتؤديهىىىىا داخىىىىل مبانيهىىىىا، 
مع طرف ثال  لتوفير أنشطٍة وخدمات غير أساسية )بما  االستعانة بمصادر خارجية هي التعاقد

و يشمل الب ائع ذاَت الصلة حيثما كان ذل  قابًن للتطبيق(، وهي أنشطة وخدمات كان يقد مها أ
( االسىىىىىتعانة 236صم، 2014) الباتىىىىىانوني ذكىىىىىروأي ىىىىىا ، يمكىىىىىن أن يقىىىىىدمها موتفىىىىىو المنت مىىىىىة

ان يىتم أدائىه سىابقًا داخىل المنشىأة لمنشىأة خارجيىىة بالمصىادر الخارجيىة بأنهىا إسىناد العمىل الىذي كى
لتقىىوم بأدائىىه، والمنشىىأة الخارجيىىة قىىد تكىىون كيىىان مسىىتقل أو شىىركة تابعىىة مملوكىىة بالكامىىل للمنشىىأة 
 األم، ويىىرى الباحىى  أنىىه يمكىىن تعريىىف االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة علىىى أنهىىا تحويىىل بعىىت

إلىىي طىىرف المىىراد االسىىتثمار بهىىا األنشىىطة الجديىىدة األنشىىطة التىىي يىىتم إنتاجهىىا داخىىل المنتمىىة أو 
 .بإنتاجهاللقيام  خارج المنتمة

ثانيا: الفر  بين مفهوم االستعانة بالمصادر الخارجية والعمل عن البعد والتعاقد من 
 الباطن.

استخدام ، وجميعها تتفق على أنها استعر نا عدة تعريفات لمفهوم االستعانة بالمصادر الخارجية
وهنا يجب التفرقة  أو خدمة كانت تنتج داخليا، للقيام بأنشطةجي مستقل عن المنتمة خار طرف 

 بين االستعانة بالمصادر الخارجية وبين ما يلي:
 .العمل عن البعد:1

ن الموتىف مىن إنجىاز مهامىه الوتيفيىة مىن مكىان بعيىد عىن يتمكى هو عبىارة عىن العمل عن البعد
، م2015أبىىىىو ما ىىىىىي، )الحديثىىىىىة مىىىىىات واالتصىىىىاالت مكىىىىان العمىىىىل باسىىىىىتخدام تكنولوجيىىىىا المعلو 

 (.11ص
إحىدى موتفيهىا ألدائىه خىارج  إلىىيرى الباح  أن العمل عن بعد ما هىو إال عمىل تسىنده الشىركة 

حىىدود المنتمىىة، لىىذا تكىىون المنتمىىة هىىي المسىىئولة عىىن كىىل شىىيء مىىن الناحيىىة اإلداريىىة والماليىىة 
خارجيىىىة فالمسىىىئولية والمخىىىاطر المتعلقىىىة بإنتىىىاج والتشىىىغيلية وغيرهىىىا، أمىىىا االسىىىتعانة بالمصىىىادر ال

نما على المصادر الخارجية.  المنتج تقع ليست على المنتمة وا 
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 . التعاقد من الباطن2
وهو قيام إحدى الشركات المنتجة لسلعة أو خدمة ما )المقاول الرئيسي( بالتعاقد مع شركة أو 

جزء أو كل من األعمال المسندة له  سنادإفرد يطلق عليه أسم المورد أو المقاول الباطن بهدف 
 (.5م، ص2010)محفوت،  إلي المقاول الرئيسي اآلخرينمن 

يرى الباح  من ذل  التعريف أن التعاقد من الباطن وهو عبارة عن إسناد المصادر الخارجية 
 مورد أخر ألدائها من الباطن. إلىلجزء من نشاطها الموكلة لها من المنتمة 

 ستعانة بالمصادر الخارجيةثالثا: خصايص اال
االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة باتبىىاغ اسىىتراتيجية  د قيىىام المنتمىىةخصىىائص تنىىتج عنىىعىىدة هنىىا  

 (6ص، م2014دحو،وهي كما يلي:)
المورد أو مقدم الخدمة: هو طرف خارجي متخصص، لذا على المؤسسة إقامة عنقة خدمة  -

صىىص والتفكيىىر بأنىىه ال يمكنهىىا تأديىىة كىىل مىىع المىىوردين ألجىىل التوجىىه نحىىو إسىىتراتيجية التخ
 أعمالها لوحدها.

اة: مهما كان حجم عملية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة، يجىب التمييىز طبيعة الخدمة المؤد -
بين الوتائف األساسية ووتائف الدعم، ما يتطلب  رورة معرفة طبيعة النشاط وأهميته في 

 المجال الصناعي للمؤسسة.
ت ىىىىمن تو ىىىىح مسىىىىتوى الخدمىىىىة المطلىىىىوب، والتزامىىىىات المىىىىورد وطىىىىرق اإلطىىىىار التعاقىىىىدي: ي -

 التسيير.
اآلجال التعاقدية: العقد الطويل المدى يفترت بناء عنقة قوية بين الزبون والمورد، وبالتىالي  -

مسىىىاهمة إسىىىتراتيجية لهىىىذا األخيىىىر فىىىي تنميىىىة المؤسسىىىة القائمىىىة بعمليىىىة االسىىىتعانة بالمصىىىادر 
 الخارجية.

 االستعانة بالمصادر الخارجية في العمل: مميزات رابعا
عديىىىىىىدة منهىىىىىىا مىىىىىىا يلىىىىىىي  يمكىىىىىىن أن يىىىىىىؤدي إلىىىىىىى مزايىىىىىىا االسىىىىىىتعانة بالمصىىىىىىادر الخارجيىىىىىىة للعمىىىىىىل

(Chakrabarty, 2007,P207.) 
تىىوفر النفقىىات الرأسىىمالية حيىى  أن االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة ل نتىىاج تعمىىل علىىى تفىىادي  .1

 تاج.نفقات الرأسمالية النزمة لعملية اإلن
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 تكاليف إدارة العمليات التجارية. تساعد في الحد مناالستعانة بالمصادر الخارجية  .2
 في التنبؤ بحجم التكاليف.تساعد االستعانة بالمصادر الخارجية  .3
أعمالهىىىىا األساسىىىىية، علىىىىى لتركيىىىىز زيىىىىادة ابسىىىىمح للمنتمىىىىات االسىىىتعانة بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة ت .4

 تأخذ قدرا كبيرا من الوقت والموارد اإلدارية.التي واالستغناء عن األنشطة الثانوية 
يعطىىىي نتىىىام إدارة المشىىىتريات المزيىىىد مىىىن المرونىىىة فىىىي إدارة االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة   .5

 .العمل
تحىىرر مىىوارد العميىىل الداخليىىة )البنيىىة التحتيىىة، والقىىوى العاملىىة، االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة  .6

 ويمكىىىن بىىىدال مىىىن ذلىىى  أن تسىىىتخدم فىىىي تطىىىوير ،أساسىىىيةاألنشىىىطة غيىىىر  ومىىىا إلىىىى ذلىىى ( مىىىن
التىىي يمكىىن أن تعطىىي العميىىل ميىىزة تنافسىىية  الرئيسىىية والكفىىاءات والعمليىىات األساسىىية األنشىىطة

 سوق. في
مىىىن الخبىىىرات العلميىىىة والتقنيىىىة  االسىىىتفادة يمكىىىن المنتمىىىة مىىىناالسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة  .7

جىىودة عاليىىة أف ىىل مىىن جىىودة  منىىتج ذو ممىىا يمكنهىىا مىىن الحصىىول علىى لبىىائعا الموجىودة لىىدى
 اإلنتاج الداخلي، وهذا يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتمة.

كمىىا أن االسىىتعانة فىىي المصىىادر الخارجيىىة مىىن شىىأنها أن تعمىىل علىىى تحويىىل جىىزء مىىن التكىىاليف 
سىىتعانة تكىىاليف متغيىىرة، وبالتىىالي تخفىىيت األصىىول الثابتىىة فىىي الميزانيىىة، كمىىا أن اال إلىىىالثابتىىة 

بالمصادر الخارجيىة يمكىن أن تعمىل علىى زيىادة ر ىا الزبىون وخاصىة عنىد حصىوله علىى المنىتج 
بتكلفة أقل وبجودة عالية نتيجة اسىتخدام أدوات تكنولوجيىة متطىورة، كمىا أن االسىتعانة بالمصىادر 

س قنوات توزيع جديدة، وهذا سينعك إلىالوصول مكن أن تساعد المنتمة على تطوير الخارجية ي
 (.khk, 2015, P21)المنافسة إيجابيا على قدرة المنتمة في 

 (.11، صم2012نقن عن: حديد، وأي ا االستعانة بالمصادر الخارجية يحقق المزايا التالية:)
زيادة المرونة: يعتبر االستعانة بالمصادر الخارجية إحدى الطرق التي من خنلها يتم زيادة  .1

 ات في الطلب وأذواق المستهلكين.مرونة المنتمة في مواجهة التغير 
تحسىىىين جىىىودة الخدمىىىة: وذلىىى  مىىىن خىىىنل االسىىىتفادة مىىىن الخبىىىرات والمهىىىارات المتىىىوفرة لىىىدى  .2

الموردين وبالتالي  مان الحصول على منتج عالي الجودة بالمقارنة مع المنتج التي يمكىن 
 تصنيعه داخليا.
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لمىىوردين، حيىى  االسىىتثمار توزيىىع المخىىاطر: وذلىى  مىىن خىىنل تقاسىىمها لهىىذه المخىىاطر مىىع ا .3
يجعل من المنتمات في مواجهة مسىتمرة مىع أخطىار كبيىرة مثىل مخىاطر السىوق والمنافسىة، 

 لذا يعد االستعانة بالمصادر الخارجية وسيلة لتفادي تل  المخاطر وتجنبها.
أن من مزايا االستعانة بالمصىادر الخارجيىة أنهىا  (229، ص م2015) ومختاريعبيد اهلل وذكر 
عىىروت إنتىىاج جيىىدة وموثوقىىة، وتعمىىل علىىى إزالىىة القلىىق والتىىوتر النىىاتج مىىن صىىعوبة إتقىىان  تىىوفر

 اإلبداغ التكنولوجي بسبب قلة الخبرات النزمة إلنتاج األنشطة الداخلية.
 إلنتىاجويرى الباح  أن من مزايا االستعانة بالمصادر الخارجية أنها تعالج نقص التمويل الىنزم 

 عوبة الحصول عليه وارتفاغ تكاليف التمويل.النشاط أو الخدمة، وص
 : مخاطر االعتماد على المصادر الخارجية خامسا

هنىىا  العديىىد مىىن مخىىاطر االعتمىىاد علىىى المصىىادر الخارجيىىة فىىي أداء بعىىت االعمىىال، والتىىىي 
يجب على إدارة المنتمات أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ قرار االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة 

 (.126م، ص2014:)أبو موسى، يما يلل، من هذه المخاطر في العم
 التكاليف الخفية أو ال منية في العقد. .1
 عدم التأهيل الكافي لموتفي مورد الخدمة. .2
 االعتماد الكبير على مورد الخدمة يمكن أن يخلق العديد من المشاكل في المستقبل. .3
 لتزام مورد الخدمة ببنود العقد.الخوف من عدم إ .4
 مورد الخدمة على التكيف السريع في التغيرات المطلوبة.عدم قدرة  .5
 صعوبة عملية التواصل بين المستخدمين وموردي الخدمات. .6
خسىىىىىائر محتملىىىىىة نتيجىىىىىة فقىىىىىدان بعىىىىىت أسىىىىىرار الشىىىىىركة وعىىىىىدم الحفىىىىىات علىىىىىى أمىىىىىن وسىىىىىرية  .7

 المعلومات.
 فقدان بعت المهارات والكفاءات المهمة في المنتمة. .8
 األساسية للمنتمة في المستقبل.صعوبة إعادة بناء الكفاءات  .9

نقىن  خمسة مجموعات وهي كما يلىي إلىويمكن تصنيف مخاطر االستعانة بالمصادر الخارجية 
 ؛((Denisa,et,al, 2015,p53 عن
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مخىىىاطر العقىىىود: وهىىىي مخىىىاطر عىىىدم قىىىدرة مىىىزود الخدمىىىة مىىىن تلبيىىىة جميىىىع متطلبىىىات الجىىىودة  .1
 المطلوبة بالوقت المحدد.

المخىىىىاطر تىىىىنجم عىىىىن الفىىىىرق بىىىىين أسىىىىاليب اإلدارة وثقافىىىىة الشىىىىركة التىىىىي مخىىىىاطر اإلدارة وتلىىىى   .2
 يستخدمها مقدم الخدمة والعميل.

مخىىىىاطر المعلومىىىىات: وهىىىىي مخىىىىاطر سىىىىوء تقاسىىىىم وتبىىىىادل المعلومىىىىات ذات الجىىىىودة أو فقىىىىدان  .3
 تكبد خسائر كبيرة للمنتمة طالبة الخدمة. إلىمعلومات مهمة والتي قد تؤدي 

تنتج عن تقلبات السوق مثل سعر الخدمىة، وتغيىر سىعر المىواد  مخاطر السوق: وهي مخاطر .4
 الخام.

المخىىاطر الماليىىة: وهىىو مخىىاطر تتعلىىق بانخفىىات العائىىد الحقيقىىي علىىى االسىىتثمار عىىن العائىىد  .5
 المتوقع الحصول عليه.

مىا  إلىىمخىاطر االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة  The Joint Forum (P11,2005)وصىنفت 
 يلي:
للمنتمىىة، عىىدم  االسىىتراتيجيةية: ومنهىىا الخىىوف مىىن التعىىارت مىىع األهىىداف مخىىاطر إسىىتراتيج .1

 تنفيذ الرقابة المناسبة على عملية تزويد الخدمة من قبل المصادر الخارجية. 
مخاطر عامة: ومنها الخوف من الحصول على خدمة سيئة تخىالف عمىا هىو معلىن ومتعاقىد  .2

 علية.
 يين الخصوصية والسرية.مخاطر االمتثال: ومنها عدم االلتزام بقوان .3
 فشل التكنولوجي، واالحتيال والخطأ.التشغيلية: ومنها مخاطر  .4
 المهىارات وفقىدان واحىدة، شىركة على االعتماد في فراطمخاطر استراتيجية الخروج: ومنها اإل .5

 عدم توافر فرصة االنتاج الداخلية. من مما يترتب عليها المؤسسة في الصلة ذات
اطر عىدم تمكىين المصىادر الخارجيىة توصىيل المنىتج فىي الوقىت مخاطر التوصىيل: وهىي مخى .6

 المناسب.
ويرى الباح  أنه يمكن تجنب أغلب تل  المخاطر من خنل اختيار الجيىد والمناسىب للمصىادر 
الخارجية، وخاصة أن أغلب قرارات االستعانة بالمصادر الخارجية يجب أن تكىون فىي األنشىطة 

تبىىر  ىىمن خطىىوط اإلنتىىاج الرئيسىىية فىىي المنتمىىة، باإل ىىافة غيىىر األساسىىية للشىىركة والتىىي ال تع
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إلىىي ذلىى  يجىىب علىىى إدارة المنتمىىات المفا ىىلة بىىين قىىرار اللجىىوء إلىىي المصىىادر الخارجيىىة أم ال 
سىىناد لهىىا  بشىىكل مفصىىل ومىىن عىىدة نىىواحي، وعنىىد اتخىىاذ قىىرار اللجىىوء إلىىي المصىىادر الخارجيىىة وا 

شىىمل علىىى شىىروط محىىددة ت ىىمن عىىدم إخىىنل إنتىىاج نشىىاط معىىين يجىىب أن يكىىون العقىىد بينهمىىا ي
تل  المصادر بأي من الخدمات والشروط، وتعويت المنتمىة علىى أي  ىرر يلحىق بهىا نتيجىة 
اإلخىىىىنل بتلىىىى  الشىىىىروط، وأي ىىىىا يمكىىىىن تجنىىىىب أو الحىىىىد مىىىىن تلىىىى  المخىىىىاطر مىىىىن خىىىىنل اتبىىىىاغ 

 طلوبة.استراتيجية التعاقد مع أكثر من مورد لتزويد المنتمة بالنشاط أو الخدمة الم
 ألدايها األنشطة التي تقوم الشركات الصناعية باالستعانة بالمصادر الخارجية : سادسا

باالسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة الشىركات الصىناعية أغلىب ويوجد العديد من األنشىطة التىي تقىوم 
  (Kenyon and Meixell,2011, p2)منها األنشطة التالية: ألدائها

المصىنع، وأي ىا  إلىىنقل المواد الخىام مىن المىورد  علىملية النقل تنطوى ع النقل والتخزين:  -
، إمىىىا بالنسىىىبة لعمليىىىة األخىىىرىالمخىىىازن ومواقىىىع العمىىىنء  إلىىىىالسىىىلع التامىىىة مىىىن المصىىىنع  نقىىىل

تخىىزين المكونىىىات والمىىواد الخىىام والسىىىلع  علىىىالتخىىزين فىىي الشىىىركات الصىىناعية فهىىي تنطىىىوي 
 .المصنعة

 ة التوزيىع علىى إدارة السىلع فىي المسىار الفعلىي بىين اإلنتىاجتنطىوي عمليى التوزيدع والتجهيدز: -
   .واالستهن

تنطىىوي عمليىىة التعبئىىة والتغليىىف علىىى تغليىىف المنتجىىات النهائيىىة لحمايتهىىا  التعبيددة والتغليددف:  -
 .التعامل معها في المخازن ومركبات النقل أثناء
 : خطوات اتخاذ قرار االستعانة بالمصادر الخارجية للعملسابعا

  تمر خطوات اتخاذ قرار االستعانة بالمصادر الخارجية للعمل بعدة مراحل وهي كما يلي:
 :المرحلة األولى: دراسة وتحليل فرص استخدام أسلور عمليات المصادر الخارجية

يعتبىىر تطبيىىق أسىىلوب عمليىىات المصىىادر الخارجيىىة ممكنىىا لكافىىة المؤسسىىات حتىىى تلىى  التىىي لىىيس 
إن اتخىىىاذ قىىىرار تطبيىىىق أسىىىلوب عمليىىىات المصىىىادر حيىىى  المعىىىالم،  لىىىديها أقسىىىام وتيفيىىىة وا ىىىحة

 (.70م، ص2011)قريشي،  ةالخارجية هو قرار استراتيجي يتوقف على العوامل التالي
فيىتم االسىتغناء من اإلنتىاج الىداخلي إذا كانت التكلفة أكبر ف خاذ قرار تطبيق هذا األسلوب،تا -

 عن تطبيقه.
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تكلفىىىىة االسىىىىتعانة تكلفىىىىة تطبيىىىىق األسىىىىلوب، فىىىىإذا كانىىىىت  التوقعىىىىات: أي أن تتوقىىىىع المؤسسىىىىة -
 المصدر الخارجي.االستعانة بل من تكلفة اإلنتاج الداخلي يتم أق بالمصدر الخارجي

المخىىىاطرة: ويقصىىىد بالمخىىىاطرة فقىىىدان الرقابىىىة وسىىىرية المعلومىىىات لىىىدى المؤسسىىىة، ففىىىي حىىىال   -
االسىتعانة بتلى  المصىادر، وفىي  يمكىنالمصدر الخارجي و توافر الثقة المتبادلة بين المؤسسة 

 حالة فقدان تل  الثقة فن يمكن االستعانة بالمصادر الخارجية.
حي  أن العديد من المؤسسات تتخذ قرار استخدام هذا األسلوب عندما ترى أن جودة  البيئة: -

 المصدر الخارجي أعلى بكثير مما هي عليه بالمؤسسة. الخدمة المقدمة من قبل
 :تكوين فري  العمل المرحلة الثانية:

ية يتطلب أسلوب عمليات المصادر الخارجية مهارات وخبرات خاصة إ افة إلى مستويات علم 
 ق عمىل لتطبيىق هىذا األسىلوب بنجىا ،، وبالتىالي يجىب تكىوين فريىمتعددة وثقافات ولغات مختلفىة

لمصىىىالح المشىىىاريع واألنشىىىطة وتحديىىىد ا وأولويىىىاتتحديىىىد احتياجىىىات المنتمىىىة وليكىىىون قىىىادر علىىىى 
مجموعىىات يتكىون هىذا الفريىىق مىن أربىع و ، (khk, 2015, p9)المنتمىة وأهىداف  اإلسىتراتيجية

 (.70م، ص2011)قريشي، :هيو 
عن بدء  مسئولوهو  "،" فريق التسيير هذه المجموعةسمى فريق العمل في ي: و المجموعة األولى

لتعريفهىا بمىدى تحقيىق  مؤسسىةليا للتطبيق هذا األسلوب، من خنل االتصال المباشر باإلدارة الع
 .األهداف من تطبيق أسلوب عمليات المصادر الخارجية

ل عىىن تحليىىل أسىىلوب عمليىىات فريىىق التحليىىل وهىىو المسىىئو  ويطلىىق عليهىىا أسىىم: المجموعىىة الثانيىىة
يقوم فريىق التحليىل بتحديىد العمليىات واألنشىطة القابلىة  ، كماالخارجية، وتحديد األهداف المصادر

 .المؤسسة واألخرى القابلة للتطبيق خارجها للتطبيق داخل
فريق اختيار المصىدر الخىارجي وكتابىة العقىد معىه ومتابعىة  ويطلق عليها أسم: المجموعة الثالثة 

 أداء عمله أوال بأول. 
فريىىق إدارة المشىىروغ وهىىو المسىىئول عىىن إدارة العنقىىة بىىين  سىىماويطلىىق عليهىىا  :المجموعىىة الرابعىىة

م أسىىىىلوب عمليىىىىات رجي بعىىىىد التعاقىىىىد بعىىىىد أن يىىىىتم اتخىىىىاذ قىىىىرار اسىىىىتخداالمؤسسىىىىة والمصىىىىدر الخىىىىا
 .المصادر الخارجية
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 :المرحلة الثالثة: اختيار المصدر الخارجي
يىىتم فىىي هىىذه المرحلىىىة اختيىىار المصىىدر الخىىىارجي الىىذي سىىيقوم بىىأداء أنشىىىطة العمليىىات التىىي تىىىم  

والتىي ختيىار المصىدر الخىارجي ، حيى  توجىد هنىا  عىدة معىايير الاختيارها لتنفىذ خىارج المؤسسىة
، م2015 ،عبيىىىىىد اهلل ومختىىىىىاري)منهىىىىىا مىىىىىا يلىىىىىي: يجىىىىىب أخىىىىىذها بعىىىىىين االعتبىىىىىار عنىىىىىد االختيىىىىىار 

 .(221ص

السعر المناسب: بحي  يجب أن يكىون سىعر السىلعة المقىدم مىن قبىل المصىدر الخىارجي أقىل  -
 بدرجة كبيرة من تكلفة اإلنتاج الداخلي.

الي واألداء التشىىغيلي الجيىىىد وذلىىى  ل ىىىمان قدرتىىىه علىىىى تمتىىع المصىىىدر الخىىىارجي بىىىاألداء المىىى -
 االستمرارية في توريد المنتج.

 قدرة المصدر الخارجي من توفير المنتج بجودة عالية. -
امتن  المصىدر الخىارجي لقىدرات تكنولوجيىة جيىدة ليسىاعد ذلى  علىى الحىد مىن حىاالت عىدم  -

 التأكد المصاحبة للعمل.
خىىىارجي تعتبىىىر مؤشىىىر علىىىى ر ىىىا العمىىىنء علىىىى خدمتىىىه الحصىىىة السىىىوقية الجيىىىدة للمصىىىدر ال -

 المقدمة وأي ا على مدى سمعته، لذل  يجب أخذ ذل  عند اختيار المصادر الخارجية.
  :المرحلة الرابعة: تطبي  أسلور عمليات المصادر الخارجية ومتابعته

ن األداء الداخلي بعد االنتهاء من كتابة العقد مع المصدر الخارجي تبدأ مرحلة التنفيذ والتحول م
لكافىىىة عمليىىىات وأنشىىىطة المؤسسىىىة إلىىىى األداء الىىىداخلي والخىىىارجي معىىىا لهىىىذه العمليىىىات واألنشىىىطة 

 (.70م، ص2011)قريشي،  بمساعدة المصدر الخارجي
 : أنواع التعاقد مع المصادر الخارجيةثامنا

لعمليىىات االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة لتنفيىىذ بعىىت األنشىىطة وا إلىىىتلجىىأ بعىىت المنتمىىات 
ساسىىية، حيىى  يىىتم ذلىى  مىىن خىىنل شىىركة فرعيىىة تابعىىة أو مىىن خىىنل شىىركة خاصىىة، األغيىىر 

المنتمىىة التىىي توجىىد بهىىا  وفىىي كلتىىا الحىىالتين قىىد تكىىون المصىىادر الخارجيىىة داخىىل البلىىد نفسىىه
خىارج البلىد  وقد تكون المصادر الخارجيىة ،وتسمى مصادر خارجية محلية طالبة المصادر()

 (.Chakrabarty, 2007, p216)دولية جية وتسمى مصادر خار 
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 : استراتيجيات التعامل مع المصادر الخارجيةتاسعا
تلىى  تبنىىي إحىىدى  إلىىىقىىد تلجىىأ المنتمىىة هنىىا  عىىدة اسىىتراتيجيات للتعاقىىد مىىع المصىىادر الخارجيىىة، 

 وهي كما يلي:االستراتجيات 
 االستراتيجية التقليدية:  .1

مىىة مىىع إحىىدى مىىوردين المصىىادر الخارجيىىة بتىىولي تقىىديم حيىى  وفقىىا لهىىذه االسىىتراتيجية تتفىىق المنت
الخدمىىىىة أو النشىىىىاط المطلىىىىوب، وتسىىىىتخدم هىىىىذه االسىىىىتراتيجية مىىىىع عميىىىىل ذي طبيعىىىىة مسىىىىتقلة 

 (.9ص، م2012حديد،)أقل ويستطيع تقديم الخدمة بجودة عالية وبتكلفة 
 .إستراتيجية الخيار العكسي2
تعانة بالمصىادر الخارجيىة ألداء نشىاط معىين لمىىدة تقىوم المنتمىة وفقىا لهىذه اإلسىتراتيجية باالسى   

معينة، ولكىن فىي نفىس الوقىت يكىون لىدى المنتمىة خطىة بديلىة إلعىادة إنتىاج ذلى  النشىاط فىي 
 (.Chakrabarty, 2007, p219) الحقداخل المنتمة نفسها في وقت 

 االيتالف:  .1
تعيىىىين أحىىىد المىىىوردين  ويىىىتمفىىىي هىىىذه االسىىىتراتيجية يىىىتم دمىىىج أكثىىىر مىىىن مىىىورد لتزويىىىد الخدمىىىة،    

رئىيس يقىوم بىإدارة عنقىة االئىىتنف وعناصىرها، ويكىون رئىيس االئىتنف هىو المسىىئول كمتعاقىد 
أما المنتمة لتسليم الخدمة بنجا ، ويكون أع اء االئتنف معروفين بالنسىبة للمنتمىة والتىي 

 (.10ص، م2012حديد،)االئتنف تكون من مسئوليتها حل أي خنف بين أع اء 
 ستراتيجية التعاون المشتر . إ4
حي  يتم في هذه اإلستراتيجية قيام كن من المصادر الخارجية والمنتمة نفسها بالتعىاون معىا    

في عملية تقديم الخدمة أو إنتاج المنىتج، حيى  هىذه اإلسىتراتيجية تسىمح للمنتمىة فىي تحسىين 
 (.Chakrabarty, 2007, p219) المقدمةالخدمات 

 ادر الخارجية المتعددة.إستراتيجية المص5
وفقىىا لهىىذه اإلسىىتراتيجية تقىىوم المنتمىىة باالسىىتعانة بىىأكثر مىىن مىىورد لتقىىديم الخىىدمات المطلوبىىة،    

وبىىىذل  تحقىىىق المنتمىىىة عىىىدة مميىىىزات منهىىىا  ىىىمان االسىىىتمرارية فىىىي تقىىىديم الخىىىدمات مىىىن قبىىىل 
لخىىىدمات المىىىوردين دون انقطىىىاغ، وتكىىىون المنتمىىىة هىىىي المسىىىئولة عىىىن التنسىىىيق وعىىىن تكامىىىل ا

 (.10ص، م2012حديد،) الموردينالمقدمة من قبل 
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 .إستراتيجية استعمال المصادر لتطوير العمليات6
وفقىىا لهىىذه اإلسىىتراتيجية يىىتم التعاقىىد مىىع المصىىادر الخارجيىىة لتطىىوير وتحسىىين العمليىىات داخىىل    

 ,Chakrabarty, 2007) وهىىيالمنتمىىة نفسىىها، حيىى  قىىد تأخىىذ ذلىى  ثنثىىة اسىىتراتيجيات 
p220.) 

التأهيىىىىل والعىىىىودة: حيىىىى  تقىىىىوم المصىىىىادر الخارجيىىىىة وفقىىىىا لهىىىىذه اإلسىىىىتراتيجية بإعىىىىادة العمليىىىىات  -
النمىىو والعمىىل مىىن جديىىد مىىن خىىنل التعىىرف علىىى المشىىاكل التىىي  إلىىىواألنشىىطة غيىىر الفعالىىة 

 تواجه تل  األنشطة والعمل على حلها.
لهذه اإلسىتراتيجية عنىدما تريىد المنتمىة المساعدة االنتقالية: ويستعان بالمصادر الخارجية وفقا  -

القيىىىام بتغييىىىر فىىىي العمليىىىات واألنشىىىطة وال يوجىىىد لىىىديها خبىىىرات كافيىىىة ومناسىىىبة لتلىىى  التغيىىىر، 
وبالتىىالي تلجىىأ للمصىىادر األخىىرى لتىىدريب العىىاملين وزيىىادة خبىىراتهم ثىىم يىىتم االسىىتغناء عىىن تلىى  

 المصادر.
وفقىىا لهىىذه اإلسىىتراتيجية بهىىدف تعزيىىز الكفىىاءات ويسىىتعان بالمصىىادر الخارجيىىة  تنميىىة القىىدرات: -

 األساسية ومهارات وخبرات العاملين في المنتمة.

 االستعانة بالمصادر الخارجية مؤشرات وطر  تحقي  فعاليةا: عاشر 
( soltani, esmaeely,2013)مىىدى وصىىول المنتمىىة إلىىي أهىىدافها تعىىرف الفعاليىىة علىىى أنهىىا

ى أنها عمليىة مسىتمرة تىربط المنتمىة بالبيئىة المحيطىة ( الفعالية عل15،صم2015وعرف محمد)
المحيطىة  البيئيىةحي  تتوقف قدرة اإلدارة على تحقيىق األهىداف التنتيميىة علىى التىروف والقيىود 

درا  المطالىىىب المجتمعيىىىة بدقىىىة ومحاولىىىة االسىىىتجابة لهىىىا  مىىىن ناحيىىىة وقىىىدرة المنتمىىىة علىىىى فهىىىم وا 
الفعاليىة هىي ( بىين الفعاليىة والكفىاءة، ف5ب:ت، صوفىرق بورقبىة ) ،بشكل كافي من ناحيىة أخىرى

النتىىائج،  بالوصىىول إلىىيوارد المتاحىىة فىىي تحقيىىق األهىىداف المحىىددة، أي أنهىىا تخىىتص اسىىتغنل المىى
وليسىىت بال ىىرورة أن لىىى هىىذه النتىىائج، بينمىىىا تىىىرتبط الكفىىاءة بالوسىىيلة التىىي اتبعىىت فىىي الوصىىول إ

لية إيجابية، بل قىد تأخىذ اتجىاهين متعاكسىين بمعنىى أن عنقة الموجودة بين الكفاءة والفعاال تكون
نىىي بال ىىرورة أنهىىا تتسىىم بالكفىىاءة فىىي الفعاليىىة فىىي تحقيىىق األهىىداف ال يعالمؤسسىىة التىىىي تتميىىىز ب

نتائج في األجل الطويل ناتجة عىن أحسىن صحيح، حي  أن أحسن الاستخدام مواردهىا، والعكىس 
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األفعىال الصىىحيحة قىد نفىذت )الفعاليىىة( ومىن خىنل المىىزج  إلسىىتراتيجية التىىىي ت ىمن أنرات االقىىرا
 (.بين التصميم والتكنولوجيىا التىي ت من بأن األشياء قد تمت بشكل صحيح )الكفاءة

تتحقق فعالية االستعانة بالمصادر الخارجية عندما يكون لها تأثير إيجابي على عدة نواحي في و 
( 2013فىي دراسىتهم التىي أجريىت عىام ) soltani, esmaeelyحي  توصل كن من  ،المنتمة

هنا  أثر إيجابي بين فعالية االستعانة بالمصادر الخارجية على كىل مىن النىواحي التاليىة أن  إلى
 في المنتمة:

 تخفيت التعقيد في الهيكل اإلداري وما ينجم عنه من مشاكل إدارية. .1
 تخفيت مركزية اتخاذ القرارات. .2
ين بشكل محدد يعمل على انجاز األعمال بشكل جيد تخصيص العمل وتقسيمه على الموتف .3

 وكفء.
تساعد في تحقيق االحترافية في العمل والمقصود بها التدريب األكاديمي والتعليمي للعاملين  .4

 لكي يصبحوا ذو كفاءة عالية.
نسب الموتفين: ويقصد بها نسبة أعداد الموتفين في أقسام مختلفة من التنتيم مثل نسبة  .5

هذه النسب تكون جيدة ومناسبة العمال أو نسبة المديرين لجميع الموتفين،  إلىالمشرفين 
 2;عند االستعانة بالمصادر الخارجية.

التسلسل الهيكلي للسلطة: ويقصد به أن كل فرد في المنتمة يجب أن يعمل تحت إشراف  .6
 شخص معين.  إلىشخص معين وتقديم التقرير 

المرجىوة مىن وراء تحقيق األهداف ية تتحقق عندما يتم الباح  أن الفعالية المصادر الخارجويرى 
االستعانة من المصادر الخارجية، حي  إذا كان الهىدف مىن وراء االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة 

وهىىىذا األمىىىر قىىىد اسىىىتطاعت  أخىىىر،هىىىو تخفىىىيت التكىىىاليف أو زيىىىادة درجىىىة المنافسىىىة أو أي شىىىيء 
 لمصادر الخارجية كانت ذات فعالية.المنتمة تحقيقيه فأن ذل  يعني أن االستعانة با
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 المبحث الثاني
 واقع شركات أنظمة المعلومات واالتصاالت في فلسطين

 تمهيد 
يتنىىىاول هىىىذا المبحىىى  نبىىىذة عىىىن الجسىىىم الىىىذي يجمىىىع شىىىركات تكنولوجيىىىا المعلومىىىات واالتصىىىاالت 
العاملىىىىىىة فىىىىىىىي قطىىىىىىاغ غىىىىىىىزة، حيىىىىىى  يسىىىىىىىمى هىىىىىىىذا الجسىىىىىىم باتحىىىىىىىاد شىىىىىىركات أنتمىىىىىىىة المعلومىىىىىىىات 

إحىدى الشىركات العاملىة فىي مجىال تزويىد  إلىىكما يتناول هىذا المبحى  التعىرف سطينية)بيتا(، الفل
 بن حدود. اعملالشركات بالمصادر الخارجية وهي شركة 

 .اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية )بيتا أوال: نبذة عن 
ي لشىىىركات التكنولوجيىىىىا الجسىىىم النقىىىاب شىىىركات أنتمىىىة المعلومىىىىات الفلسىىىطينية)بيتا(يعتبىىىر اتحىىىاد 

 خىنل النقىاط التاليىة والمعلومات العاملة في فلسطين، حي  يمكن التعىرف علىى هىذا االتحىاد مىن
 .(2017)بيتا(،)الموقع االلكتروني التحاد شركات أنتمة المعلومات الفلسطينية

 يرمثل اتحاد شركات أنتمة المعلومات الفلسطينية )بيتا( أكثر من عدد شركات االتحاد: .1
والمعلومات والتي ترعد  من أهم  االتصاالتشركة عاملة في مجال تكنولوجيا  150

 الشركات الناشئة والوليدة في فلسطين.
على يد مجموعة من رجال األعمال  1999تأسس بيتا في رام اهلل عام  .تاريخ التأسيس:2

مصالح قطاغ الفلسطينيين، والذين تشاركوا الرؤية في إنشاء منتمة غير ربحية لترعنى ب
األثر المجتمعي اإليجابي الذي حققه  وإلبراز الفلسطيني،وتكنولوجيا المعلومات  االتصاالت

هذا القطاغ. ومنذ ذل  الحين، أصبح بيتا القوة الدافعة في تعزيز مصالح ودور قطاغ 
وتكنولوجيا المعلومات، ومصدر المعلومات الرئيسي عن هذا القطاغ في  االتصاالت
 فلسطين.

 مهمة بيتا. 3
القائم على  االقتصادالفلسطيني نحو تعزيز  واالتصاالتقيادة قطاغ تكنولوجيا المعلومات 

 االبتكار.
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 رؤية بيتا. 4
 والمشاركة في بناء المعرفة العالمية. االبتكارأن يساهم الشعب الفلسطيني في رعاية 

 أهداف بيتا اإلستراتيجية. 5
إتاحة تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع أمام  إن إيجاد مساحة آمنة ومفتوحة من أجل

المستهل ، والقدرة على تنفيذ األعمال في بيئة عالمية وبن حدود؛ يجعل من فلسطين مكانًا 
ومن أجل تحقيق ، دة بعيدًا عن األفكار التقليديةوالمعرفة المتجد   واالبتكار لنستكشافمثاليًا 

 :تراتيجية التاليةبيتا باألهداف اإلس تلتزم ،هذه الغاية
 .العمل بكفاءة وفعالية وبشكل مستدام، من أجل المساهمة في بناء عالم أف ل -
لتمكين هذا القطاغ الواعد من اإلسهام في  واالتصاالتتعزيز بيئة تكنولوجيا المعلومات  -

 .إنماء اقتصادنا الوطني ورأسمالنا المعرفي
العالمي بشكل فعال وبما  واالتصاالتالتواصل والمشاركة مع قطاغ تكنولوجيا المعلومات  -

ز موقع قطاغ تكنولوجيا المعلومات  الفلسطيني عالميًا ويمك نه من تحقيق  واالتصاالتيعز 
 التنمية المستدامة على األرت.

في النهوت بهذا القطاغ،  ولكفؤ مان مشاركة رأس المال البشري الفلسطيني المؤهل  -
في  لنستثماريز المستثمرين في الوطن والمهجر وجذب العقول الفلسطينية المهاجرة وتحف

 والمعلومات الفلسطيني.  االتصاالتقطاغ تكنولوجيا 
الفلسطينية على مستوى  واالتصاالتتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات  -

 .األسواق المحلية والدولية
 القطاعات الفرعية .6

 الخدمات التالية: يعمل بيتا في أربع قطاعات مختلفة، ويقدم
 :التدرير واالستشارات 

ي غط بيتا على المؤسسات األهلية والغير حكومية المحلية واألجنبية لتنسيق فعالياتهم  -
 بالتعاون مع اإلتحاد.
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يلعب بيتا دورًا أساسيًا في تقديم محفزات مختلفة ألع ائه من خنل برامج تحفيزية، مثل  -
األع اء على إ افة ختم الجودة المقرر من قبل قواعد السلو  المتبعة، والتي ساعدت 

 اإلتحاد على منتجاتها واالستفادة من نتام تسعير الخدمات والتدريب. 
 و ع وتنفيذ معايير للتشغيل والتسعير من خنل برنامج إلصدار الشهادات ألع اء بيتا. -

 :االتصاالت 
نًا لقطاغ تكنولوجيا إعادة بناء صورة جديدة لبيتا لكي تتميز عن الجميع وتكون عنوا -

 المعلومات واالتصاالت الخاص.
العمل على إستراتيجية تنمية لقطاغ االتصاالت وتشكيل مجلس استشاري لقيادة ودعم  -

 خطط واستراتيجيات القطاغ.
في غياب دور المؤسسات الحكومية عن تنتيم قطاغ االتصاالت، يعمل اإلتحاد على  -

 ا القطاغ.تحديد أهداف تنموية لزيادة إنتاجية هذ
توفير منصة للتنسيق بين أع اء قطاغ االتصاالت ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا  -

 المعلومات الفلسطينية.
يقدم بيتا تدريبات مختلفة للمهارات العليا واإلدارة العليا ألصحاب األعمال في هذا  -

 الموتفين على مستوى الشركة. إلى باإل افة القطاغ
 :البرمجيات 
 ًا مع الجهات المانحة في فلسطين، وعليه يجب العمل على زيادة استقنليته.يعتبر بيتا منسق -
 .االستثماريعمل اإلتحاد على تغيير سياساته والقوانين المو وعة مثل قانون تشجيع  -
 لمانحة لتمويل مشاريعه المختلفة.2;يبح  اإلتحاد على أف ل الجهات ا -

 د بالمصادر الخارجيةثانيا: نبذة عن الشركات العاملة في مجال التزوي
بدأ تطبيق نتام العمل عن بعد في قطاغ غزة في القرن الواحد وعشرون، وقد كان بشكل غير 
منتم وعشوائي، ونترا لقلة فرص العمل في قطاغ غزة نتيجة الو ع السياسي واالقتصادي 

جية السائد في غزة، بدأ بعت الخريجون الشباب باالرتباط بعقود عمل مؤقتة مع شركات خار 
 (.30ص م،2015في مجال االتصاالت والتكنولوجيا )أبوما ي، 
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شركات العمل عن بعد ونتيجة التروف التي يمر بها الشباب في قطاغ غزة جاءت فكرة إنشاء 
كشركات تزود المنتمات األعمال والشركات الصناعية بالمصادر الخارجية المتمثلة في توفير 

ة لتل  المنتمات التي تحتاج لموارد بشرية بمواصفات معينة، الموارد البشرية ذات الكفاءة العالي
شركة إعمل بن حدود، حي  تعتبر شركة إعمل بن حدود من ومن أمثلة تل  الشركات 

حتاج إليها العديد من الشركات الشركات الفلسطينية التي تهتم بتوفير المصادر الخارجية التي ي
الموقع ( ذه الشركة من خنل النقاط التاليةمنتمات األعمال، حي  يمكن التعرف على هو 

 (2017،لشركة إعمل بنحدود ياإللكترون
 :تعريف اعمل بال حدود .1

شىىركة اعمىىل بىىن حىىدود شىىركة غيىىر ربحيىىة مسىىجلة فىىي فلسىىطين، وهىىي مبىىادرة ابداعيىىة تهىىدف فىىي 
ية الدرجىىة األولىىى إلىىى تىىوفير فىىرص عمىىل للفلسىىطينيين األكفىىاء المقيمىىين فىىي األرا ىىي الفلسىىطين

مسىاعدة الشىركات علىىى  متنوعىىة،بنتىام العمىل عىن بعىىد، ترتكىز فكىرة الشىىركة علىى تقىديم خىدمات 
بيئة عمل صحية، أدوات ووسىائل العمىل  ومميزة،توتيف خبرات فلسطينية تتميز بطاقات خنقة 

التوتيىف عىن بعىد و  وعبىر دائىرةفىي فلسىطين  ووحىدات العمىلعن بعىد، وذلى  مىن خىنل مقىرات 
 لموتفين.ادائرة شؤون 

 :الشركة رؤية .2
نسىىىىعى نحىىىىو الريىىىىادة فىىىىي مجىىىىال العمىىىىل عىىىىن بعىىىىد فىىىىي فلسىىىىطين وتحقيىىىىق التنميىىىىة البشىىىىرية و  

 .االقتصادية المستدامة
 :الشركة رسالة .3

بجىىودة عاليىىة فىىي جميىىع الخبىىرات و تلتىىزم شىىركة اعمىىل بىىن حىىدود بتقىىديم أف ىىل الكفىىاءات المهنيىىة و 
المسىىاهمة فىىي تطىىوير القطىىاغ المهنىىي فىىي فلسىىطين وتبىىادل الخبىىرات و  بعىىد،مجىىاالت العمىىل عىىن 

 المهنية.
 :الشركة أهداف .4
 تأسيس نموذجًا رائدًا للعمل عن بعد في فلسطين. -
توفير فرص عمل للطاقات الفلسطينية مع بقائهم على أر هم باسىتخدام أدوات العمىل عىن   -

 بعد.
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فلسىىىطين بسىىىبب الحصىىىار واالحىىىتنل المسىىىاهمة فىىىي التقليىىىل مىىىن نسىىىبة البطالىىىة العاليىىىة فىىىي   -
 الصهيوني.

نعيد االعتبار للعديد من البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من خىنل  -
 البرامج.توفير فرص عمل في مجاالت عمل تل  

 نقل الخبرات المهنية المتوفرة بالخارج الى فلسطين. -
 عن بعد.تقديم أف ل الخدمات المساعدة إلنجاز العمل  -
نسىىتثمر و نطىىور المىىوارد البشىىرية بمىىا يحقىىق تنميىىىة اقتصىىادية مسىىتدامة فىىي تىىل عىىدم وفىىىرة  -

 فلسطين.الموارد الطبيعية في 
 أقل.تقديم خدمات نوعية وبتكاليف  -
 :الشركة خدمات .5

 تقدم شركة إعمل بن حدود الخدمات التالية:
 . بعد عن التوتيف -
 . الموتفين شؤون -
 . بعد عن العمل أدوات -
 . االلكترونية االجتماعات مركز -
 مجاالت العمل .6

 طريىىق عىىن وتسىىليمه الحاسىىوب طريىىق عىىن انجىىازه يىىتم مىىا كىىل فىىي حىىدود بىىن إعمىىل شىىركة تعمىىل
أعمىال السىكرتارية، دخىال البيانىات والطباعىة، ادارة قواعىد البيانىات،  األعمال تل  ومن ،االنترنت

صىىىميم وتطىىىوير مواقىىىع االنترنىىىت، ادارة مواقىىىع االنترنىىىت، التسىىىويق مىىىن خىىىنل االنترنىىىت، برمجىىىة ت
ن بعد، شبكات الكمبيوتر واالنترنىت، الطباعىة بلغىات مختلفىة، اعمىال قواعد البيانات، التدريس ع

الترجمة، هندسة الكمبيىوتر، االخىراج والتصىميم الفنىي، تحريىر المىواد المطبوعىة والمرئيىة، تصىميم 
 االعننات، المحاسبة، وغيرها.

 الخالصة
در الخارجيىىىة، تىىىم فىىىي هىىىذا الفصىىىل اسىىىتعرات اإلطىىىار المفىىىاهيمي السىىىتراتيجية االسىىىتعانة بالمصىىىا

حيىى  تىىم تو ىىيح مفهىىوم االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة، ودوافىىع اللجىىوء إليهىىا ومميىىزات وعيىىوب 

http://wwb.ps/a/services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://wwb.ps/a/services/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86/
http://wwb.ps/a/services/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
http://wwb.ps/a/services/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89/
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التعىرف علىى اسىتراتيجيات االسىتعانة بالمصىادر  إلىىاالعتماد علىى تلى  االسىتراتيجية، باإل ىافة 
 الخارجيىىىىىة وخطىىىىىوات التعاقىىىىىد، كمىىىىىا تىىىىىم اسىىىىىتعرات نبىىىىىذة عىىىىىن شىىىىىركات التكنولوجيىىىىىا المعلومىىىىىات

 واالتصاالت.
ويرى الباح  من خنل استعرات اإلطار المفاهيمي أن قرار االستعانة بالمصادر الخارجية هىو 

 قرار استراتيجي يتوقف قرار اتخاذه على عدة اعتبارات يمكن تحديدها بالنقاط التالية:

كىاليف تكاليف االنتاج: فعندما تكون تكاليف انتاج النشاط او الخدمىة أكبىر بدرجىة كبيىرة مىن ت .1
 شرائه من الخارج ينتج عن ذل  وفرات كبيرة في التكاليف يجب أخذها بعين االعتبار.

نمىىا  المخىىاطر: .2 ال يتوقىىف فقىىط قىىرار االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة بىىالوافرات فىىي التكىىاليف وا 
 فرات مع المخاطر التي يمكن ان تترتب على مثل تل  القرارات.ايجب مقارنة تل  الو 

 ىىا ال يتوقىىف قىىرار االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة علىىى التكىىاليف والمخىىاطر منىىافع أخىىرى: أي .3
فقط، فقد يوجد هنا  منافع أخرى يجب أخذها بعين االعتبار عند قرار االسىتعانة مىن عدمىه، 
ومن أمثلة تل  المنافع الحصول على جودة عالية للنشاط أو الخدمة نتيجة انتاجها من خنل 

ات عالية وخبرة كبيرة، باإل ىافة إلىي زيىادة تركيىز المنتمىة علىى مصادر خارجية تتمتع بمهار 
أعمالهىىا األساسىىية واالسىىتراتيجية، تلىى  المنىىافع تزيىىد مىىن قىىدرة المنتمىىة علىىى مواجهىىة المنافسىىة 

 السوقية.  
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 الفصل الثالث الطريقة واإلجرايات
 مقدمة: 

وصف مجتمع وذل  من حي   مستخدم في الدراسة،لمنهج الل عرتٍ تقديم هذا الفصل  يت من
وحساب الصدق إجراء الدراسة  توخطواومصادر جمع البيانات العينة، طريقة اختيار الدراسة و 

 .، واألساليب اإلحصائية المستخدمة لتحليل البياناتوالثبات ألداة الدراسة ووصفها

 منه  الدراسة أوال:
ل تحقيق أهداف الدراسة قام الباح  باستخدام المىنهج الوصىفي التحليلىي وهىو أحىد أشىكال من أج

التحليىىىل والتفسىىىير العلمىىىي المىىىنتم لوصىىىف تىىىاهرة أو مشىىىكلة محىىىددة، وتحليىىىل بياناتهىىىا، لىىىذا فىىىإن 
الباحى  أعتمىىد علىى هىىذا المىىنهج للوصىول إلىىى المعرفىة الدقيقىىة والتفصىىيلية حىول مشىىكلة الدراسىىة، 

لىىىدى المصىىىادر الخارجيىىىة  اسىىىتخداملتىىىاهرة مو ىىىع الدراسىىىة وهىىىي أف ىىىل وأدق  صىىىورولتحقيىىىق ت
 .في غزة شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 طر  جمع البيانات: ثانيا:
 هما: اعتمد الباح  على نوعين من البيانات

 :البيانات األولية -1
ة قام الباح  بإعدادها من واقع االعتماد على استبانتم الحصول على البيانات األولية من خنل 

الكتب والدراسات ذات العنقة بمو وغ الدراسة، وتم تفري  وتحليل البيانات باستخدام برنامج 
(SPSS) (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات

  وغ الدراسة.اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم مو 
 :البيانات الثانوية -2

والتىىي المنشىىورات الخاصىىة أو المتعلقىىة بالمو ىىوغ قيىىد الدراسىىة، الىىدوريات و تمىىت مراجعىىة الكتىىب و 
فىىي  شىىركات تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالتلىىدى المصىىادر الخارجيىىة اسىىتخدام بدراسىىة  تتعلىىق
 بشكل علمي. في إثراء الدراسة اعدوأية مراجع يرى الباح  أنها تس، غزة
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 :مجتمع وعينة الدراسة: ثالثا
 مجتمع الدراسة. 1

مدراء شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العاملة في يتمثل مجتمع الدراسة في جميع 
خنل عام والمدرجة باتحاد شركات نتم المعلومات والتكنولوجيا المعروف باسم بيتا، قطاغ غزة 

الشركات المدرجة  عوتم اختيار مجتمع الدراسة نترا ألن جمي ،شركة 47 م، والبال  عددها2017
ويمكن الوصول ، هي شركات رسمية وقانونية لها سجل تجاريفي قطاغ غزة في اتحاد بيتا 

 .أليها
توزيع االستبانة على حي  تم قام الباح  باستخدام أسلوب الحصر الشامل إلجراء هذه الدراسة، 

التي تم  اتستباناال جميعتم استرداد ، حي  مديرا 47دهم مدراء الشركات والبال  عد جميع
 %.100بنسبة استرداد توزيعها 

 كما يلي: وقد قام الباح  بتصنيف البيانات العامة لخصائص أفراد العينة
 :المؤهل العلمي .1

من شهادة الجامعية البكالوريوس الالحاصلين على ( أن نسبة المدراء 3.1يتبين من الجدول رقم )
 .أعلىالماجستير ف ةحمل% من الموتفين هم من 53.2% مقابل 46.8لدراسة بلغت عينة ا

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسر المؤهل العلمي ح  يوض3.1)جدول رقم 
 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 %46.8 22 بكالوريوس

 %53.2 25 فأعلىماجستير 
 %100.0 47 اإلجمالي

 
 :الموظفين  )عددحجم الشركات  .2

 10-1( أن نسبة الشركات التي عدد العاملين فيها يتراو  بين 3.2يتبين من الجدول رقم )
-11من عينة الدراسة عدد العاملين فيها يتراو  بين % 25.5% مقابل 44.7عاملين بلغت 

 عامل. 20% من شركات عينة الدراسة عدد العاملين فيها أكثر من 29.8، و20
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 راد عينة الدراسة حسر حجم الشركاتتوزيع أف ح  يوض3.2جدول رقم )
 النسبة التكرار عدد العاملين

1-10  21 44.7% 
11-20 12 25.5% 

 %29.8 14 20أكثر من 
 %100.0 47 اإلجمالي

 أداة الدراسة رابعا:
عداد االستبانة انطنقا من مو وغ الدراسة وأهدافها وتساؤالتها وطبيعة البيانات  تم تصميم وا 

اد الحصول عليها، وذل  بعد مراجعة األدبيات والدراسات والبحو  المتعلقة والمعلومات المر 
 :األقسام التالية إلىبمو وغ الدراسة، وتنقسم االستبانة 

العلمي، الخبرة، حجم  )المؤهلبعينة الدراسة المتعلقة  العامةويشمل على المتغيرات  القسم األول:
 .الشركات(

من ثنثة أبعاد،  ةالخارجية والمكونالمصادر  استخدامستبانة أبعاد اويشتمل على  القسم الثاني:
 المخاطر، والجدولوهي الحد من التكاليف، اكتساب المنافع المباشرة، زيادة المنافسة وتخفيت 

 وعدد فقراتها في الصورة األولية لها. القسم الثانييو ح ابعاد  (3.3)رقم 
 

 في صورتها األولية وفقرات االستبانة أبعاد ح( يو 3.3)جدول رقم 

 عدد الفقرات البعد

 9 الحد من التكاليف

 7 اكتسار المنافع المباشرة

 8 زيادة المنافسة وتخفي  المخاطر

 24 المصادر الخارجية استخدامالدرجة الكلية الستبانة 

 ل جابات المتوقعة من عينة الدراسة. 10-1حي  تم اعطاء التدرج 
عدم تبني استراتيجية االستعانة بالمصادر  إلىلصعوبات التي تؤدي على اويشتمل القسم الثال : 

 عبارة. 11، ويحتوي هذا القسم على الخارجية
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 خطوات بناي االستبانة خامسا:
االستعانة بالمصادر الخارجية  ةاستراتيجي استخدام واقعقام الباح  بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

، واتبع الباح  الخطوات التالية االت في قطاغ غزةشركات تكنولوجيا المعلومات واالتص لدى
 لبناء االستبانة:

ذات الصلة بمو وغ الدراسة، واالستفادة  العلميةاإلطنغ على األدب اإلداري والدراسات  .1
 منها في بناء االستبانة وصياغة فقرتها.

استشار الباح  عددا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرف في تحديد مجاالت  .2
 االستبانة وفقراتها.

 تحديد األبعاد الرئيسة التي شملتها االستبانة. .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل بعد من األبعاد. .4
 تم تصميم االستبانة بصورتها األولية. .5
 االستبانة من قبل المشرف. وتنقيحتم مراجعة  .6
سنمية ( محكمين من أع اء هيئة التدريس في الجامعة اإل9تم عرت االستبانة على ) .7

 .و مدراء شركات اع اء في اتحاد شركات انتمة المعلومات بيتا وجامعة األزهر
في  وء أراء المحكمين تم تعديل بعت فقرات االستبانة من حي  الحذف أو اإل افة  .8

 35على  اإلحصائي(الصدق والثبات  )قبلوالتعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية 
 عبارة.

 ستبانةالت اوثبا سادسا: صد 
 صد  المحكمين .1

( 9قام الباح  بعرت أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت من )
والمتخصصين في  أع اء من أع اء الهيئة التدريسية في الجامعة اإلسنمية، وجامعة األزهر
ات لقياس ما و عت علم اإلدارة، وقد طلب من المحكمين إبداء آرائهم في مدى منئمة العبار 

إليه، ومدى  التي تنتمي للبعدألجله، ومدى و و  صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة 
ومناسبا باإل افة إلى اقترا  ما يرونه  روريا الدراسة،  بعد من أبعادكفاية العبارات لتغطية كل 

سة، واستنادا إلى من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إ افة عبارات جديدة ألداة الدرا
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المنحتات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباح  بإجراء التعدينت التي اتفق عليها 
معتم المحكمين حي  تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إ افة البعت اآلخر منها. وعلى 

يو ح  (1)( والملحق رقم 35وعدد الفقرات ) من الفقرات وء تل  اآلراء لم يتم استبعاد أي 
 المحكمين ومكان عملهم.  أسماء

 صد  االتسا  الداخلي: .2
( 20تم حساب صدق االتساق الداخلي لنستبانة على عينة الدراسة االستطنعية البال  حجمها )

التابعة  بعدوالدرجة الكلية لل البعد، وذل  بحساب معامنت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مديرا
 التالية:ول الجدبامو حة له، والنتائج 

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الحد من التكاليف مع الدرجة الكلية للبعد ( معامنت3.4جدول رقم )

 معامل االرتباط الفقرة م
مستوى 
 الداللة

 0.034 (*)0.476 التخلص من تكاليف الموظفين والعاملين. 1
*)0.910 توفير مصاريف الصيانة والتراخيص الالزمة. 2  2 *

) 
0.000 

 0.000 (**)0.834 توفير تكاليف التدرير والتطوير للعاملين. 3
 0.000 (**)0.868 توفير تكاليف اإليجار. 4
 0.001 (**)0.695 تساعد في الحد من تكاليف إدارة العمليات اإلنتاجية. 5
 0.001 (**)0.674 توفير النفقات الرأسمالية الالزمة لإلنتاج. 6
 0.000 (**)0.804 بؤ وتحديد تكاليف المنت .إمكانية التن 7
 0.023 (*)0.507 انخفا  تكاليف اإلنتاج بالمقارنة مع اإلنتاج الذاتي. 8
 0.000 (**)0.745 إمكانية العمل على تحويل جزي من التكاليف الثابتة إلي متغيرة. 9

                          %     5%                       *دالة عند مستوى 1** دالة عند مستوى 

( أن جميىع فقىرات بعىد الحىد مىن التكىاليف كانىت دالىة احصىائيا عنىد 3.4يتبين مىن الجىدول رقىم )
 وجود اتساق داخلي بين جميع فقرات البعد. إلىمما يشير  0.05مستوى داللة 
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 الدرجة الكلية للبعداالرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد المنافع المباشرة مع  ت( معامن3.5)جدول رقم 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

التركيز على العمليات األساسية للشركة مما يتيح استغالل الموارد بشكل  1
 أفضل.

.918(**) 0.000 

 0.000 (**)758. الحصول على مهارات وخبرات غير متوفرة لدى الشركة. 2
 0.000 (**)830. الذاتي. ارتفاع جودة اإلنتاج الخارجي عن اإلنتاج 3
 0.018 (*)523. تجنر العمالة الفايضة نتيجة التغيرات السلبية في الطلر على المنت . 4
 0.000 (**)768. إعطاي مرونة لقسم المشتريات في إدارة المشتريات. 5
 0.000 (**)852. اإلنتاج التكنولوجي.بو اإلبداع  االرتقاي 6
توازن بين متطلبات تكنولوجيا المعلومات واحتياجات زيادة قدرة الشركة على ال 7

 الشركة.
.795(**) 0.000 

( أن جميىىىع فقىىرات بعىىىد المنىىافع المباشىىىرة كانىىت دالىىىة احصىىائيا عنىىىد 3.5يتبىىين مىىن الجىىىدول رقىىم )
 وجود اتساق داخلي بين جميع فقرات البعد. إلىمما يشير  0.05مستوى داللة 

 بين كل فقرة من فقرات بعد المنافسة والمخاطرة مع الدرجة الكلية للبعداالرتباط  ت( معامن3.6جدول رقم )

 معامل االرتباط الفقرة م
مستوى 
 الداللة

 0.001 (**)0.703 تساعد االستعانة بالمصادر الخارجية في مواجهة المنافسة السوقية. 1
 0.000 (**)0.713 زيادة قدرة الشركة على االستجابة للتغيرات التكنولوجية. 2
 0.000 (**)0.740 تخفي  خطر العمليات اإلنتاجية. 3
 0.000 (**)0.815 وسيلة لتوزيع المخاطر بين الموردين والشركة. 4
 0.001 (**)0.673 المساعدة في تسوي  المنت . 5
منح الشركة القدرة على المنافسة في تلبية المنتجات ذات الطلر  6

 المنخف .
0.740(**) 0.000 

 0.000 (**)0.861 درات المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.تعزيز ق 7
 0.000 (**)0.862 تخفي  مخاطر التقادم التكنولوجي. 8

 %   5%                       *دالة عند مستوى 1** دالة عند مستوى 
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د المنافسىة والمخىاطرة كانىت دالىة احصىائيا عنىد ( أن جميىع فقىرات بعى3.6يتبين من الجدول رقىم )
 وجود اتساق داخلي بين جميع فقرات البعد. إلىمما يشير  0.05مستوى داللة 

;2 

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الصعوبات مع الدرجة الكلية للبعد ت( معامن3.7جدول رقم )

 معامل االرتباط الفقرة م
مستوى 
 الداللة

 0.003 (**)0.636 ين األطراف.ضعف الثقة ب 1

 0.006 (**)0.591 قيود تحويل األموال للخارج. 2

ضعف خبرة ومعرفة الشركة في إستراتيجية االستعانة بالمصادر  3
 الخارجية.

0.546(*) 0.013 

 0.009 (**)0.568 الخوف من فشل البايع من تسليم المنت  في الوقت المحدد. 4

ع المنتجين ) خارج البلد   بسبر صعوبة التواصل المباشر م 5
 األوضاع السياسية.

0.566(**) 0.009 

 0.014 (*)0.540 التخوف من تراجع الشركات المنتجة عن عقود العمل بشكل مفاجئ. 6

عدم وجود تواف  داخل مجلس اإلدارة على إتباع إستراتيجية  7
 االستعانة بالمصادر الخارجية.

0.763(**) 0.000 

 0.010 (*)0.559 ياسات اإلدارية وثقافة العمل بين الشركة والمنتجين.اختالف الس 8

رغبة إدارة الشركة بعدم االعتماد على اآلخرين في أي جزي من  9
 المنتجات.

0.603(**) 0.005 

تعد مشكلة الكهرباي من أهم صعوبات إتباع إستراتيجية االعتماد  10
 على المصادر الخارجية في العمل.

0.513(*) 0.021 

وجود قوانيين وأنظمة حكومية تمنع من االستعانة بالمصادر  11
 الخارجية.

0.680(**) 0.001 

 %                               5*دالة عند مستوى                                        %                   1** دالة عند مستوى 
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بعىد الصىعوبات كانىت دالىة احصىائيا عنىد مسىتوى  ( أن جميىع فقىرات3.7يتبىين مىن الجىدول رقىم )
 .تساق داخلي بين جميع فقرات البعدوجود ا إلىمما يشير  ،0.05داللة 

 ثبات االستبانة
، وذل  باستخدام مديرا 20تم تقدير ثبات االستبانات على أفراد العينة االستطنعية البال  عددها 

 طريقتي التجزئة النصفية وطريقة ألفا كرونباخ.
 :طريقة التجزية النصفية 

تم إيجاد معامل االرتباط بين معدل درجات األسئلة الفردية ومعدل درجات األسئلة الزوجية، لكل 
، وقد تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون االستبانة أبعادمن  بعد

( يو ح 8.3)دية، والجدول رقم للتصحيح لألبعاد الزوجية واستخدام معامل جتمان لألبعاد الفر 
 النتائج.

وفقا لطريقة التجزئة  والصعوبات المصادر الخارجية استخداماستبانة  معامل ثبات ح( يو 3.8جدول رقم )
 النصفية

 معامل الثبات بعد التعديل معامل الثبات قبل التعديل عدد الفقرات البعد

 0.823 0.801 9 الحد من التكاليف

 0.853 0.766 7 لمباشرةاكتسار المنافع ا

 0.698 0.537 8 زيادة المنافسة وتخفي  المخاطر

االستعانة  واقعالدرجة الكلية الستبانة 
 بالمصادر الخارجية

24 0.701 0.824 

الصعوبات التي تحد من االستعانة 
 بالمصادر الخارجية

11 0.480 0.647 

خدام باست م المصادر الخارجيةاستخدا ( أن معامل ثبات استبانة3.8يت ح من جدول رقم )
على لصعوبات التي تحد من االستعانة بالمصادر الخارجية كانت ا، و طريقة التجزئة النصفية

وهي قيمة مرتفعة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من  ،0.647 ،0.824 التوالي
 الثبات تطمئن الباح  إلي تطبيقها على عينة الدراسة.



 
45 

 

 اخ:طريقة ألفا كرونب 
استخدم الباح  طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وذل  إليجاد معامل ثبات االستبانة وهي 

 طريقة ألفا كرونباخ.

وفقا لطريقة ألفا  و الصعوبات المصادر الخارجيةاستخدام استبانة  معامل ثبات ح( يو 3.9جدول رقم )
 كرونباخ

 معامل الثبات عدد الفقرات البعد
 0.889 9 الحد من التكاليف

 0.888 7 اكتسار المنافع المباشرة
 0.894 8 زيادة المنافسة وتخفي  المخاطر

الدرجة الكلية الستبانة االستعانة بالمصادر 
 الخارجية

24 0.939 

الصعوبات التي تحد من االستعانة بالمصادر 
 الخارجية

11 0.820 

 
 واقعألفا كرونباخ لم طريقة ( أن معامل الثبات االستبانة باستخدا3.9يت ح من جدول رقم )

لصعوبات التي تحد من االستعانة بالمصادر الخارجية كانت على االمصادر الخارجية، و  استخدام
وهي قيمة مرتفعة تدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من  ،0.820 ،0.939 التوالي

 الثبات تطمئن الباح  إلي تطبيقها على عينة الدراسة.
 ر اإلحصايية المستخدمة في الدراسةاألسالي سابعا:

 لتحليل االستبانة والختبار فر يات الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
: تم استخدامها لوصف (frequencies and percentages)النسب المئوية والتكرارات  .1

 عينة الدراسة.
تخدامه للتعرف على مستوى كل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي: تم اس .2

 بعد من أبعاد استبانات الدراسة.
 : لحساب ثبات االستبانة.(cronbach,s alpha)اختبار ألفا كرونباخ  .3
تم استخدامه في حساب  (:pearson correlation coefficient)معامل االرتباط بيرسون  .4

 االتساق الداخلي والصدق البنائي لنستبانة.
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: للتعرف على الفروق بين مجموعتان مستقلتان t- test independent samplesاختبار  .5
 من البيانات.

: تم استخدامه (One Way Analysis of Variance)اختبار تحليل التباين األحادي  .6
 للتعرف على الفروق بين ثنثة مجموعات وأكثر من البيانات المستقلة.

 .األسميةللتعرف على العنقة بين المتغيرات التوافق معامل  .7
للتعرف على طبيعة توزيع  (Kolmogorov-Smirnovسمرنوف) -اختبار كمولوجروف .8

 البيانات.
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 مقدمة 
فىىي  ىىوء البيانىىات  تسىىاؤالت الدراسىىة واختبىىار الفر ىىياتعلىىى إجابىىة القيىىام بيتنىىاول هىىذا الفصىىل 

ا من أداة الدراسة وذل  باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة من خنل التي تم الحصول عليه
 :على النحو التالي  وذل ((SPSSاستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 أوال: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات
(، وهو Kolmogorov-Smirnovسمرنوف) -الباح  باستخدام اختبار كمولوجروف قام
ختبار  روري يستخدم للتعرف على نوغ البايانات المراد تحليلها، هل تتبع للتوزيع الطبيعي ام ا

تتطلب ألن تكون البيانات تتبع للتوزيع  العلميةال، حي  أن كثير من االختبارات اإلحصائية 
وتبين من نتائج االختبار  مفردة، 30يكون حجم العينة صغير أقل من  ماالطبيعي وخاصة عند

( أن البيانات تتبع للتوزيع الطبيعي، حي  كانت قيمة مستوى 4.1) بالجدول رقممو حة ال
 .0.05الداللة لنختبار لجميع ابعاد االستبانة أكبر من 

 ( يو ح نتائج التوزيع الطبيعي4.1جدول رقم)
 

 مستوى الداللة درجات الحرية القيمة االحصايية البيان

 0.142 47 0.115 التكاليف

 0.091 47 0.119 عالمناف

 0.08 47 0.122 المنافسة

 0.192 47 0.111 الصعوبات

 0.09 47 0.12 االستعانة بالمصادر الخارجية
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 نتاي  تساؤالت الدراسة: ثانيا
المعلومدات واالتصداالت  مدا مددى تأييدد مددراي شدركات تكنولوجيدا نتاي  التساؤل الفرعي األول:

 النجداز  أخدرى شدركات مدع التعاقدد) الخارجيدة لمصدادرفي قطاع غزة باستراتيجية االسدتعانة با
   المنظمة؟ في داخليا انجازها يتم التي األنشطة ما من نشاط

ول جابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسىب المئويىة إلجابىات عينىة الدراسىة والجىدول 
 ( يو ح النتائج.4.2رقم )

 نسبة تأيد مدراء شركات عينة الدراسة باتباغ استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية ح( يو 4.2)رقم جدول 

 %النسبة العدد البيان
 66 31 نعم
 27.7 13 أحيانا
 6.4 3 ال

 100 47 اإلجمالي

جية االسىىتعانة تراتي% مىىن عينىىة الدراسىىة يؤيىىدون اتبىىاغ اسىى66( أن 4.2) يتبىىين مىىن جىىدول رقىىم
% من عينة الدراسة أحيانا يؤيىدون اتبىاغ تلى  االسىتراتيجية 27.7، في حين بالمصادر الخارجية

سىىبق ممىىا % مىىن عينىىة الدراسىىة ال يؤيىىدون هىىذه اتبىىاغ تلىى  االسىىتراتيجية فىىي العمىىل، 6.4مقابىىل 
عانة ستراتيجية االستاتؤيد استخدام المبحوثة تكنولوجيا المعلومات يمكن القول أن غالبية شركات 

إلدرا  وفهم مىدراء الشىركات أن هذه النتيجة معقولة وطبيعية  ويرى الباحث، بالمصادر الخارجية
وخاصىة عنىد اتخىاذ القىرار المناسىب  ،ما توفره تل  االستراتيجية من مميىزات ومنىافع كبيىرةألهمية 

 .والصحيح في اختيار المصادر الخارجية
مي  ، والتي  جريتيع ى يل الك يألل انلة   ي (  (Gewald, Dibbern, 2009ةوتتفىق تلى  النتيجىة مىع دراسى

 تلى التي توصلت التي أجريت على شركات االتصاالت في كينيا، حي   ((Ochola,2013دراس  
خارجيىىة إلنجىىاز بعىىت األنشىىطة شىىركات االتصىىاالت تسىىتعين بمصىىادر إلىىي أن جميىىع  تينالدراسىى

التىىي أجريىىت فىىي شىىركات  (م2014)مهجىىة،ع دراسىىة تتعىىارت تلىى  النتيجىىة مىىو  غيىىر األساسىىية،
المصادر الخارجية % من عينة الدراسة يرون أن 74التي توصلت إلي أن و  البرمجيات بالسودان

التىي ( م2012كما تتعارت تل  النتيجة مع دراسىة )حديىد، ،حاجاتهموأنها ال تلبي ليست ناجحة 
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اللجىىوء لنسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة  التىىي توصىىلت إلىىي أن سىىببأجريىىت فىىي البيئىىة الجزائريىىة و 
 وليس لتحقيق مزايا ومنافع أو خفت في التكاليف. هو حل مشكلة تتعلق بأداء النشاط نفسه

 
ما مدى استعانة شركات تكنولوجيدا المعلومدات واالتصداالت فدي نتاي  التساؤل الفرعي الثاني: 

 نشداط النجاز  أخرى شركات مع اقدالتع) الخارجية لمصادرقطاع غزة باستراتيجية االستعانة با
 ما؟

ول جابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسىب المئويىة إلجابىات عينىة الدراسىة والجىدول 
 ( يو ح النتائج.4.3رقم )

 استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية تطبقنسبة شركات عينة الدراسة التي  ح( يو 4.3)رقم جدول 
 بةالنس العدد البيان
 36.2 17 نعم
 46.8 22 أحيانا
 17 8 ال

 100 47 اإلجمالي

اسىىىىتراتيجية االسىىىىتعانة  تطبىىىىق% مىىىىن عينىىىىة الدراسىىىىة 36.2( أن 4.3) يتبىىىىين مىىىىن الجىىىىدول رقىىىىم
% من عينة الدراسة احيانا تلجأ 46.8بالمصادر الخارجية النجاز نشاط ما في شركاتهم، مقابل 

تلىىى  االسىىىتراتيجية فىىىي  طبىىىق% مىىىن عينىىىة الدراسىىىة ال ت17تلىىى  االسىىىتراتيجية مقابىىىل  تطبيىىىقإلىىىي 
أعمالهىىىا، ممىىىا سىىىبق يمكىىىن القىىىول أن غالبيىىىة شىىىركات عينىىىة الدراسىىىة تتبىىىع بشىىىكل دائىىىم أو مؤقىىىت 

 ,Gewaldوتتفىق تلى  النتيجىة مىع دراسىةة بالمصىادر الخارجيىة فىي أعمالهىا، استراتيجية االسىتعان

Dibbern, 2009) يةة، ودراسةة ( التةي ججرتةع علةل البنةول األلماOchola,2013))  التىي أجريىت علىى
شىركات االتصىىاالت إلىي أن جميىع التىي توصىلت تلى  الدراسىىتين و شىركات االتصىاالت فىي كينيىىا، 

تتعىىارت تلىى  النتيجىىة مىىع و خارجيىىة إلنجىىاز بعىىت األنشىىطة غيىىر األساسىىية، تسىىتعين بمصىىادر 
% مىن عينىة 74لت إلي أن التي توصو  التي أجريت في البيئة السودانية (م2014)مهجة،دراسة 

كمىىا تتعىىارت تلىى   ،حاجىىاتهموأنهىىا ال تلبىىي المصىىادر الخارجيىىة ليسىىت ناجحىىة الدراسىىة يىىرون أن 
التىي توصىلت إلىي أن سىبب  التي أجريت في البيئة الجزائرية  (م2012النتيجة مع دراسة )حديد،
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ولىىيس لتحقيىىق  سىىهاللجىىوء لنسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة هىىو حىىل مشىىكلة تتعلىىق بىىأداء النشىىاط نف
 مزايا ومنافع أو خفت في التكاليف.

استراتيجية االستعانة تطبق من خنل الجدولين السابقين أن هنا  شركات ال  ويرى الباحث
بالمصادر الخارجية في حين أنها تؤيد استخدامها، وذل  كما هو وا ح من الجدولين السابقين، 

% في حين نسبة 6.4االستراتيجية كانت  حي  أن نسبة الشركات التي ال تؤيد اتباغ تل 
%، وهذا يعتبر 17الشركات التي ال تستعين باستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية كانت 

% 10.6مؤشر على وجود صعوبات وتخوفات لدى بعت شركات عينة الدراسة وبنسبة 
 جية.عدم اللجوء الستراتيجية االستعانة بالمصادر الخار  إلى%( تؤدي 6.4-17%)
 

 لددى شدركاتالمصدادر الخارجيدة  اسدتراتيجية مدا مددى اسدتخدامنتاي  التساؤل الفرعي الثالث: 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحد من التكاليف؟

وسىىط الحسىىابي والىىوزن النسىىبي لكىىل فقىىرة مىىن الفقىىرات متالتسىىاؤل تىىم حسىىاب ال هىىذاول جابىىة علىىى 
، والنتىائج one sampel t-testكما تم استخدام اختبىارة، أكثر وأقل الفقرات أهميللتعرف على 

 مو حة بالجدول التالي:

 لكل فقرة من فقرات بعد الحد من التكاليف tوقيمة  ( يو ح الوسط الحسابي والوزن النسبي4.4)رقم جدول 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

  tقيمة
مستوى 
 الداللة

 الترتير

 3 0.002 3.270 65.8 2.25 6.57 التخلص من تكاليف الموظفين والعاملين. 1

توفير مصاريف الصيانة والتراخيص  2
 الالزمة.

6.55 2.76 65.5 2.612 0.012 4 

 1 0.001 3.390 68.30 2.69 6.83 توفير تكاليف التدرير والتطوير للعاملين. 3

 9 0.757 0.312 56.2 2.58 5.62 توفير تكاليف اإليجار. 4

تساعد في الحد من تكاليف إدارة العمليات  5
 اإلنتاجية.

6.36 2.49 63.6 2.374 0.022 6 

 2 0.000 4.365 66.8 1.85 6.68 توفير النفقات الرأسمالية الالزمة لإلنتاج. 6

 8 0.079 1.799 61.3 2.39 6.13 إمكانية التنبؤ وتحديد تكاليف المنت . 7
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تاج بالمقارنة مع انخفا  تكاليف اإلن 8
 اإلنتاج الذاتي.

6.28 2.08 62.8 2.557 0.014 7 

إمكانية العمل على تحويل جزي من  9
 التكاليف الثابتة إلي متغيرة.

6.51 2.30 65.1 3.010 0.004 5 

 2.026=0.05مستوى داللة  د  عن46لدرجات حرية ) الجدوليةtقيمة 

 2/  لإلجابات + الحد األعلى األدنىالمتوسط الحيادي= الحد 

أن جميىىع فقىىرات بعىىد الحىىد مىىن التكىىاليف كانىىت دالىىة عنىىد مسىىتوى ( 4.4يتبىىين مىىن الجىىدول رقىىم )
ممىا يشىير إلىي  ،5.5وكان متوسطها أكبر مىن المتوسىط الحيىادي فىي الدراسىة وهىو  0.05داللة 

علىىىى أهميىىىة جميىىىع تلىىى  الفقىىىرات جميىىىع أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة بىىىين  متوسىىىط المسىىىتوى وجىىىود اتفىىىاق
( كانىىىت غيىىىر دالىىىة ممىىىا يعنىىىي بعىىىدم وجىىىود اتفىىىاق حىىىول أهميىىىة تلىىى  7، 4)باسىىىتثناء الفقىىىرة رقىىىم 

 .الفقرتين
( والتي تنص توفير تكاليف التدريب والتطوير 3) أن الفقرة رقم (4.4)كما يتبين من الجدول رقم 

ي بىىوزن نسىىبو  6.83 بمتوسىىط حسىىابي فقىىرات بعىىد الحىىد مىىن التكىىاليفال علىىىعىاملين كانىىت هىىي ألل
( والتىىىي تىىىنص تىىىوفير النفقىىىات الرأسىىىمالية النزمىىىة 6) %، تليهىىىا بالترتيىىىب الثىىىاني الفقىىىرة رقىىىم68.3
( تىىىوفير 4) أن الفقىىىرة رقىىىم يتبىىىين%، كمىىىا 66.8بىىىوزن نسىىىبي و  6.68بمتوسىىىط حسىىىابي  ل نتىىىاج

وبىىوزن  5.62متوسىىطها الحسىىابي تكىىاليف اإليجىىار أقىىل فقىىرات بعىىد الحىىد مىىن التكىىاليف حيىى  بلىى  
ومعقولىىة حيىى  أن طبيعىة عمىىل شىىركات أن تلىى  النتيجىىة طبيعيىة  ويددرى الباحددث%، 56.2نسىبي 

التكنولوجيا المعلومات ال تحتاج إلي مخازن بدرجة كبيرة جدا لدرجة أن تكون تكاليف إيجار تل  
المخازن سبب من أسباب اللجوء إلي االستعانة بالمصادر الخارجية بالمقارنة مع تكىاليف تىدريب 

األنشىىطة غيىىر  إلنتىىاجين، وتىىوفير التكىىاليف والنفقىىات الرأسىىمالية ال ىىخمة النزمىىة وتطىىوير العىىامل
األساسىىىية فىىىي تلىىى  الشىىىركات، لىىىذل  كانىىىت تكىىىاليف تىىىدريب وتطىىىوير العىىىاملين، وتىىىوفير التكىىىاليف 

 والنفقات الرأسمالية أكبر فقرات بعد الحد من التكاليف.
التىي تىم مىن خنلهىا تحليىل  ((Kremic, Tukel, Ro m,2006دراسىة تؤكىدها النتيجىة  وهىذه

إلي تل  الدراسة توصلت دراسة منشورة في مجنت علمية محكمة، حي   200محتوى أكثر من 
أن الىىىىوفر فىىىىي التكىىىىاليف وتخفىىىىيت المصىىىىروفات الرأسىىىىمالية كىىىىان هىىىىو الىىىىدافع الرئيسىىىىي مىىىىن وراء 

فىىىي البيئىىىة  التىىىي أجريىىىت (م2014، كمىىىا تتفىىىق مىىىع دراسىىىة) دحىىىو،االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة
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التي توصلت إلي أن خفت التكاليف من أهم دوافع ومزايا اللجوء و  الجزائرية على عدة مؤسسات
التىىىي ( م2014)مهجىىىة،كمىىىا تتعىىىارت تلىىى  النتيجىىىة مىىىع دراسىىىة  ،لنسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة

% مىىن عينىىة الدراسىىة 74التىىي توصىىلت إلىىي أن أجريىىت علىىى شىىركات البرمجيىىات فىىي السىىودان و 
كما تتعارت تل  النتيجة مىع  ،حاجاتهموأنها ال تلبي المصادر الخارجية ليست ناجحة ن يرون أ

( التىىي توصىىلت إلىىي أن سىىبب اللجىىوء لنسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة هىىو م2012دراسىىة )حديىىد،
 وليس لتحقيق مزايا ومنافع أو خفت في التكاليف. حل مشكلة تتعلق بأداء النشاط نفسه

 
ي الرابددع: مددا مدددى اسددتخدام المصددادر الخارجيددة لدددى شددركات تكنولوجيددا نتدداي  التسدداؤل الفرعدد

 المعلومات واالتصاالت في اكتسار المنافع المباشرة؟
وسىىط الحسىىابي والىىوزن النسىىبي لكىىل فقىىرة مىىن الفقىىرات متالتسىىاؤل تىىم حسىىاب ال هىىذاول جابىىة علىىى 

، والنتىائج one sampel t-testكما تم استخدام اختبىارللتعرف على أكثر وأقل الفقرات أهمية، 
 مو حة بالجدول التالي:

 المنافع المباشرةلكل فقرة من فقرات بعد  tقيمة  النسبي( يو ح الوسط الحسابي والوزن 4.5)رقم جدول 
المتوسط  الفقرة رقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى  tقيمة

 الداللة

 الترتيب

ة التركيز على العمليات األساسي 1

للشركة مما يتيح استغالل الموارد 

 بشكل أفضل.

7.79 1.77 77.9 8.866 0.000 2 

الحصول على مهارات وخبرات  2

 غير متوفرة لدى الشركة.

7.83 2.34 78.30 6.815 0.000 1 

ارتفاع جودة اإلنتاج الخارجي عن  3

 اإلنتاج الذاتي.

7.02 2.21 70.2 4.716 0.000 6 

ة نتيجة تجنب العمالة الفائض 4

التغيرات السلبية في الطلب على 

 المنتج.

7.34 1.86 73.40 6.796 0.000 4 

إعطاء مرونة لقسم المشتريات في  5

 إدارة المشتريات.

6.43 2.08 64.3 3.047 0.004 7 

و اإلبداع باإلنتاج  االرتقاء 6

 التكنولوجي.

7.09 2.05 70.9 5.296 0.000 5 

ازن زيادة قدرة الشركة على التو 7

بين متطلبات تكنولوجيا المعلومات 

 واحتياجات الشركة.

7.60 1.73 76 8.316 0.000 3 

 2.026=0.05مستوى داللة  د  عن46لدرجات حرية ) الجدوليةtقيمة 

 2/  لإلجابات+ الحد األعلى  األدنىالمتوسط الحيادي= الحد 
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ة كانت دالىة عنىد مسىتوى داللىة أن جميع فقرات بعد المنافع المباشر ( 4.5يتبين من الجدول رقم )
وجىود  إلىىممىا يشىير  ،5.5وكان متوسطها أكبر من المتوسط الحيىادي فىي الدراسىة وهىو  0.05

 على أهمية جميع تل  الفقرات.جميع أفراد عينة الدراسة اتفاق بين 
الحصول على مهىارات وخبىرات ( والتي تنص 2) ( أن الفقرة رقم4.5يتبين من الجدول رقم )كما 
، حيىىى  بلىىى  متوسىىىطها المنىىىافع المباشىىىرةكانىىىت هىىىي أكبىىىر فقىىىرات بعىىىد  متىىىوفرة لىىىدى الشىىىركة غيىىىر

التركيىز ( والتىي تىنص 1) %، تليها بالترتيب الثاني الفقىرة رقىم78.3بوزن نسبي  7.83الحسابي 
   بمتوسىىىط حسىىىىابي  علىىىى العمليىىىات األساسىىىية للشىىىركة ممىىىا يتىىىىيح اسىىىتغنل المىىىوارد بشىىىكل أف ىىىل

إعطاي مرونة لقسدم المشدتريات فدي إدارة ( 5) أن الفقرة رقم يتبين%، كما 77.9 بوزن نسبيو  7.79

وزنهىىا النسىىبي و  6.43متوسىىطها الحسىىابي حيىى  بلىى   المنىىافع المباشىىرةفقىىرات بعىىد  لأقىى المشددتريات
تل  النتيجة إلي أن االستعانة بالمصادر الخارجية تمكن الشىركات مىن  ويعزو الباحث%، 64.3
ة وخبرات تل  المصادر والتي تكون في الغالب متخصصة في انتاج األنشىطة من مهار  ةاالستفاد

الثانويىىة وغيىىر األساسىىية بالنسىىبة للشىىركات طالبىىة الخدمىىة، وبالتىىالي تكىىون مهىىارات وخبىىرات تلىى  
وأي ىىىا   المصىىىادر أف ىىىل مىىىن خبىىىرات ومهىىىارات العىىىاملين فىىىي الشىىىركات الطالبىىىة لتلىىى  المصىىىادر

مىىىن اسىىىتغنل وتسىىىخير جميىىىع مواردهىىىا البشىىىرية تمكىىىن الشىىىركات  االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة
التركيىز علىى األنشىطة األساسىية مىن حيى  البحى  والتطىوير وتىوفير األمىوال للشىركة  والمالية في

، لذل  كانت تل  الفقرات أكبر المنافع التي يمكن تحقيقها بدال من التركيز على األنشطة الثانوية
 الخارجية.من وراء االستعانة بالمصادر 

التىي أجريىت  ((Gewald, Dibbern, 2009دراسىة التىي توصىلت إليهىا  وهىذا مىا تؤكىده نتىائج
 41التىي أجريىت علىى ( م2015، مختىاري،عبيد اهللدراسة )و  ملة في ألمانيا،اعلى المصارف الع

 ((Khk,CHAN,2015دراسىىىةو مؤسسىىىة تمىىىارس اسىىىتراتيجية االسىىىتعانة بالمصىىىادر فىىىي الجزائىىىر، 
التىىىي أجريىىىت علىىىى عىىىدة  (م2014) دحىىىو،ودراسىىىة ت فىىىي شىىىركات اإلسىىىكان الصىىىينية التىىىي أجريىىى

التىي أجريىت علىى منشىأت التكنولوجيىا فىي  (م2014ودراسىة )أبىو موسىى، مؤسسات فىي الجزائىر،
التي توصلت إلي أن التركيز على العمليات األساسية وزيادة الجىودة مىن أهىم أسىباب و  ،السعودية

تتعىىىىىىارت تلىىىىىى  النتيجىىىىىىة مىىىىىىع دراسىىىىىىة و ، انة بالمصىىىىىىادر الخارجيىىىىىىةاللجىىىىىىوء إلسىىىىىىتراتيجية االسىىىىىىتع
ارجيىىة المصىىادر الخ% مىىن عينىىة الدراسىىة يىىرون أن 74( التىىي توصىىلت إلىىي أن م2014)مهجىىة،
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( التىي م2012كما تتعارت تل  النتيجة مع دراسىة )حديىد، ،حاجاتهمليست ناجحة وأنها ال تلبي 
لخارجية هو حىل مشىكلة تتعلىق بىأداء النشىاط توصلت إلي أن سبب اللجوء لنستعانة بالمصادر ا

 وليس لتحقيق مزايا ومنافع أو خفت في التكاليف. نفسه
 

 لدددى شددركاتنتدداي  التسدداؤل الفرعددي الخددامس: مددا مدددى اسددتخدام المصددادر الخارجيددة 
 وخف  المخاطر؟ تعزيز القدرة التنافسيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

تىىم حسىىاب الوسىىط الحسىىابي والىىوزن النسىىبي لكىىل فقىىرة مىىن الفقىىرات  التسىىاؤل هىىذاول جابىىة علىىى 
، والنتىائج one sampel t-testكما تم استخدام اختبىارللتعرف على أكثر وأقل الفقرات أهمية، 

 مو حة بالجدول التالي:

 اطرةالمنافسة والمخلكل فقرة من فقرات بعد  tوقيمة  ( يو ح الوسط الحسابي والوزن النسبي4.6) جدول رقم

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 tقيمة
مستوى 
 الداللة

 الترتير

تساعد االستعانة بالمصادر الخارجية  1
 في مواجهة المنافسة السوقية.

7.04 2.26 70.4 4.690 0.000 3 

زيادة قدرة الشركة على االستجابة  2
 للتغيرات التكنولوجية.

7.38 1.80 73.8 7.170 0.000 1 

 5 0.000 4.649 68.1 1.93 6.81 تخفي  خطر العمليات اإلنتاجية. 3
وسيلة لتوزيع المخاطر بين الموردين  4

 والشركة.
6.43 2.18 64.3 2.905 0.006 7 

 8 0.026 2.300 63.2 2.44 6.32 المساعدة في تسوي  المنت . 5
منح الشركة القدرة على المنافسة في  6

 جات ذات الطلر المنخف .تلبية المنت
6.68 2.19 66.8 3.700 0.001 6 

تعزيز قدرات المنظمة في مجال  7
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

7.04 2.31 70.4 4.574 0.000 4 

 2 0.000 5.324 70.9 2.04 7.09 تخفي  مخاطر التقادم التكنولوجي. 8
 2.026=0.05  عند مستوى داللة46الجدولية لدرجات حرية )t قيمة 

 2/  لإلجاباتالمتوسط الحيادي= الحد األدني + الحد األعلى 
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( أن جميىىع فقىىرات بعىىد المنافسىىة والمخىىاطرة كانىىت دالىىة عنىىد مسىىتوى 4.6يتبىىين مىىن الجىىدول رقىىم )
 إلىىممىا يشىير  ،5.5وكان متوسطها أكبر مىن المتوسىط الحيىادي فىي الدراسىة وهىو  0.05داللة 

 د عينة الدراسة على أهمية جميع تل  الفقرات.وجود اتفاق بين جميع أفرا
زيىىىىادة قىىىدرة الشىىىركة علىىىىى ( والتىىىي تىىىنص 2) ( أن الفقىىىرة رقىىىىم4.6يتبىىىين مىىىن الجىىىىدول رقىىىم )كمىىىا 

، حيىىى  بلىىى  كانىىىت هىىىي أكبىىىر فقىىىرات بعىىىد المنافسىىىة والمخىىىاطرة االسىىىتجابة للتغيىىىرات التكنولوجيىىىة
( والتىىي 8) يىىب الثىىاني الفقىىرة رقىىم%، تليهىىا بالترت73.8بىىوزن نسىىبي و  7.38متوسىىطها الحسىىابي 

 يتبىين%، كمىا 70.9بوزن نسىبي و 7.09بمتوسط حسابي  التقادم التكنولوجي تخفيت مخاطرتنص 
حيىىى  بلىىى   بعىىىد المنافسىىىة والمخىىىاطرةأقىىىل فقىىىرات  المسددداعدة فدددي تسدددوي  المندددت ( 5) أن الفقىىىرة رقىىىم

يجىة إلىي أن طبيعىة لنتا تلى  ويعدزو الباحدث%، 63.2وزنهىا النسىبي و  6.32متوسطها الحسابي 
تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىال متطىىور بدرجىىة كبيىىرة ومتغيىىر بشىىكل مسىىتمر، العمىىل فىىي مجىىال 

يمكىىىن الشىىىركات مىىىن مواجهىىىة لىىىذل  االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة فىىىي انتىىىاج األنشىىىطة الثانويىىىة 
التقىىىىىادم  تقلبىىىىىات أذواق المسىىىىىتهلكين ومواجهىىىىىة التغيىىىىىرات التكنولوجيىىىىىة المتطىىىىىورة وأي ىىىىىا مواجهىىىىىة

 األنشطة الثانوية. إلنتاجالتكنولوجي وذل  من خنل تجنب شراء األالت والمعدات النزمة 
التىىي أجريىىت علىىى المصىىارف  ((Gewald, Dibbern, 2009وتتفىىق تلىى  النتيجىىة مىىع دراسىىة 

التىىىي أجريىىىت فىىىي شىىىركات ( Aubert, Rivard, Patry, 2004ومىىىع دراسىىىة ) األلمانيىىىة،
التىىىىىي توصىىىىىلت إلىىىىىي أن عىىىىىدم التأكىىىىىد والخىىىىىوف مىىىىىن تقلبىىىىىات والتقىىىىىادم يىىىىىة، و التكنولوجيىىىىىا األمريك

التكنولىىوجي، ومسىىتوى المهىىارة التقنيىىة لىىدى اآلخىىرين همىىا مىىن أهىىم عوامىىل اللجىىوء إلىىي االسىىتعانة 
( التي توصلت إلي أن م2014)مهجة،كما تتعارت تل  النتيجة مع دراسة ، بالمصادر الخارجية

كمىا  ،حاجىاتهموأنهىا ال تلبىي لمصادر الخارجية ليست ناجحة ا% من عينة الدراسة يرون أن 74
( التىىي توصىىلت إلىىي أن سىىبب اللجىىوء لنسىىتعانة م2012تتعىىارت تلىى  النتيجىىة مىىع دراسىىة )حديىىد،

ولىىيس لتحقيىىق مزايىىا ومنىىافع أو  بالمصىىادر الخارجيىىة هىىو حىىل مشىىكلة تتعلىىق بىىأداء النشىىاط نفسىىه
 خفت في التكاليف.

  االستعانة بالمصادر الخارجية ةاستخدام استراتيجيمستوى 
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فىىىي التسىىىاؤالت الثالىىى  والرابىىىع والخىىىامس تىىىم بيىىىان أهميىىىة كىىىل فقىىىرة مىىىن فقىىىرات اسىىىتبانة المصىىىادر 
االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة  اسىىتخدام مسىىتوى أهميىىة( يو ىىح 4.7أمىىا جىىدول رقىىم )الخارجيىىة، 

 .أهميةكأبعاد وذل  لتحديد أكثر األبعاد 

 المصادر الخارجيةاستخدام ألبعاد  tوقيمة  وسط الحسابي والوزن النسبي( يو ح ال4.7)رقم جدول 

 البيان
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 tقيمة
مستوى 
 الداللة

 الترتير

 3 0.001 3.718 63.9 1.65 6.39 الحد من التكاليف
 1 0.000 8.038 73.0 1.53 7.30 المنافع المباشرة

 2 0.000 5.883 68.5 1.57 6.85 خاطرةالمنافسة والم
 الستخدام استراتيجيةالدرجة الكلية 

 االستعانة بالمصادر الخارجية
6.85 1.41 68.5 6.543 0.000  

 2.026=0.05مستوى داللة  د  عن46لدرجات حرية ) الجدوليةtقيمة 

 2/  لإلجابات+ الحد األعلى  األدنىالمتوسط الحيادي= الحد 

االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة وجميىىع  لفاعليىىةأن الدرجىىة الكليىىة ( 4.7ل رقىىم )يتبىىين مىىن الجىىدو 
وكىىان متوسىىطها أكبىىر مىىن المتوسىىط الحيىىادي فىىي  0.05أبعادهىىا كانىىت دالىىة عنىىد مسىىتوى داللىىة 

وجىىىود اتفىىىاق بىىىين جميىىىع أفىىىراد عينىىىة الدراسىىىة علىىىى أهميىىىىة  إلىىىىممىىىا يشىىىير  ،5.5الدراسىىىة وهىىىو 
 لتعزيز أداء الشركات. االستعانة بالمصادر الخارجية

ألبعىىاد االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة المتوسىىط الحسىىابي أن ( 4.7) يتبىىين مىىن الجىىدول رقىىمكمىىا 
 المتوسىىط الحسىىابيأن %( و 73 - %63.9 ) ( بىىوزن نسىىبي7.30 - 6.39) كانىىت تتىىراو  بىىين

% وهىىذا 68.5 بىىوزن نسىىبي 6.85للدرجىىة الكليىىة لفاعليىىة االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة قىىد بلىى 
، قطىىاغ غىىزة لشىىركاتلىىدى المصىىادر الخارجيىىة اسىىتخدام  اهميىىة يىىدل علىىىيعتبىىر مسىىتوى مرتفىىع، 

االسىتعانة بالمصىادر أهمية عنىد وأي ا يتبين من الجدول أن المنافع المباشرة كانت أكثر األبعاد 
بمتوسىىط %، يليهىىا بعىىد المنافسىىة والمخىىاطرة 73بىىوزن نسىىبي و  7.30بمتوسىىط حسىىابي  الخارجيىىة

بمتوسىىط % ثىىم بعىىد الحىىد مىىن التكىىاليف فىىي الترتيىىب األخيىىر 68.5بىىوزن نسىىبي و  6.85ابي حسىى
تعىىىىدد شىىىىركات تلىىىى  النتيجىىىىة إلىىىىي أن  ويعددددزو الباحددددث %،63.9بىىىىوزن نسىىىىبي  6.39حسىىىىابي 

مىن تلى  الشىركات واالنفتىا  التكنولىوجي يعمىل علىى  ةالتكنولوجيا المتزايد وعدد الخىدمات المتقدمى
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يحفىىىىز الشىىىىركات علىىىىى االسىىىىتعانة كل كبيىىىىر بىىىىين تلىىىى  الشىىىىركات، ممىىىىا زيىىىىادة درجىىىىة المنافسىىىىة بشىىىى
بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة الكتسىىىىاب مزايىىىىا ومنىىىىافع مباشىىىىرة مثىىىىل التركيىىىىز علىىىىى األنشىىىىطة األساسىىىىية 
والحصىىول علىىى الخبىىرات والمهىىارات المتطىىورة لىىدى الغيىىر لكىىي يىىتم تقىىديم منتجىىات بجىىودة وكفىىاءة 

 من تكاليف ومخاطر االعتماد على الغير.عالية بدرجة أكثر من االعتبارات األخرى 
 والنسىلكيةالتي أجريت على الشركات السىلكية ( (Ochola,2013وتتفق تل  النتيجة مع دراسة 

أن االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة تعتبىر وسىيلة فعالىة مىن تخفىيت  إلىى توصىلتفي كينيا والتىي 
ر الخارجيىىة تعمىىل علىىى تحسىىين أن المصىىاد إلىىىالتكىىاليف وتعتىىيم أداء األعمىىال، كمىىا توصىىلت 

التىىي ( (Gewald, Dibbern, 2009وتتفىىق تلىى  النتيجىىة مىىع دراسىىة  .كفىىاءة وجىىودة المنىىتج
التىىي  (Aubert, Rivard, Patry, 2004ومىىع دراسىىة )أجريىىت علىىى المصىىارف األلمانيىىة، 

جريىت التىي أ (م2015، مختاري،عبيد اهللدراسة ) معو  أجريت في شركات التكنولوجيا األمريكية،
التىىي أجريىىت ( (Khk,CHAN,2015كمىىا تتفىىق مىىع دراسىىة مؤسسىىة تعمىىل فىىي الجزائىىر، 41علىىى 

( ومىىىىىىىع دراسىىىىىىىة )أبىىىىىىىو م2014) دحىىىىىىىو،دراسىىىىىىىةتتفىىىىىىىق مىىىىىىىع و فىىىىىىىي شىىىىىىىركات اإلسىىىىىىىكان الصىىىىىىىينية، 
أهمية االستعانة بالمصىادر الخارجيىة فىي تحقيىق مزايىا ومنىافع (التي توصلت إلي م2014موسى،

( التي توصلت إلي م2014مع دراسة )مهجة،هذه النتيجة تتعارت و مباشرة والحد من التكاليف، 
وأنهىا المصادر الخارجية لتطىوير البرمجيىات ليسىت ناجحىة يرون أن  عينة الدراسة % من74أن 

( التىىي توصىىلت إلىىي أن م2012كمىىا تتعىىارت تلىى  النتيجىىة مىىع دراسىىة )حديىىد، ،حاجىىاتهمال تلبىىي 
 .هو حل مشكلة تتعلق بأداء النشاط نفسه سبب اللجوء لنستعانة بالمصادر الخارجية

 

ما هي الصعوبات التي تحد من استخدام شركات قطاع نتاي  التساؤل الفرعي السادس: 
 ؟زة إلستراتيجية المصادر الخارجيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في غ

الفقىىرات  وسىىط الحسىىابي والىىوزن النسىىبي لكىىل فقىىرة مىىنمتالتسىىاؤل تىىم حسىىاب ال هىىذاول جابىىة علىىى 
، والنتىائج one sampel t-testكما تم استخدام اختبىارللتعرف على أكثر وأقل الفقرات أهمية، 

 مو حة بالجدول التالي:
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للصعوبات التي تحد من االستعانة بالمصادر  tوقيمة ( يو ح الوسط الحسابي والوزن النسبي 4.8)رقم جدول 
 الخارجية

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 tقيمة
مستوى 
 الداللة

 الترتير

 2 0.000 7.143 73.6 1.79 7.36 ضعف الثقة بين األطراف. 1
 7 0.109 1.633 60.9 2.46 6.09 قيود تحويل األموال للخارج. 2
ضعف خبرة ومعرفة الشركة في  3

إستراتيجية االستعانة بالمصادر 
 الخارجية.

6.53 2.06 65.3 3.430 0.001 4 

الخوف من فشل البايع من تسليم  4
 المنت  في الوقت المحدد.

6.66 2.22 66.6 3.582 0.001 3 

صعوبة التواصل المباشر مع  5
المنتجين ) خارج البلد   بسبر 

 األوضاع السياسية.

7.40 2.24 74.0 5.822 0.000 1 

التخوف من تراجع الشركات المنتجة  6
 عن عقود العمل بشكل مفاجئ.

6.36 2.16 63.6 2.733 0.009 5 

عدم وجود تواف  داخل مجلس اإلدارة  7
على إتباع إستراتيجية االستعانة 

 بالمصادر الخارجية.

4.26 2.34 42.6 -
3.653 

0.001 10 

اختالف السياسات اإلدارية وثقافة  8
 العمل بين الشركة والمنتجين.

6.09 1.92 60.9 2.089 0.042 8 

ركة بعدم االعتماد على رغبة إدارة الش 9
 اآلخرين في أي جزي من المنتجات.

5.06 1.71 50.6 -
1.747 

0.087 9 

تعد مشكلة الكهرباي من أهم صعوبات  10
إتباع إستراتيجية االعتماد على 
 المصادر الخارجية في العمل.

6.17 2.51 61.7 1.828 0.074 6 

وجود قوانيين وأنظمة حكومية تمنع  11
 المصادر الخارجية.من االستعانة ب

3.72 2.37 37.2 -
5.149 

0.000 11 

  0.022 2.362 59.7 1.37 5.97 الدرجة الكلية للصعوبات 
                  2.026=0.05مستوى داللة  د  عن46الجدولية لدرجات حرية )tقيمة 

 2/  لإلجابات+ الحد األعلى  األدنىالمتوسط الحيادي= الحد 
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 النتائج التالية: (4.8)يتبين من الجدول رقم 
وكان  0.05دالة عند مستوى داللة  ت( كان8أ 6أ 5أ 4أ 3أ 1)التالية قرات أن جميع الف .1

وجود اتفاق بين  إلىمما يشير  ،5.5متوسطها أكبر من المتوسط الحيادي في الدراسة وهو 
م اللجوء بأنها من الصعوبات التي تعمل على عدجميع أفراد عينة الدراسة على تل  الفقرات 

 لنستعانة بالمصادر الخارجية.
عدم وجود اتفاق بين  إلىمما يشير غير دالة  ت( كان10، 9، 2)التالية أن جميع الفقرات  .2

جميع أفراد عينة الدراسة على تل  الفقرات بأنها من الصعوبات التي تعمل على عدم اللجوء 
 لنستعانة بالمصادر الخارجية.

وكان متوسطها أقل من  0.05دالة عند مستوى داللة  تان( ك7، 11)رقم أما الفقرة   .3
وجود اتفاق بين جميع أفراد عينة  إلىمما يشير  ،5.5المتوسط الحيادي في الدراسة وهو 

الدراسة على تل  الفقرات بأنها ليست من الصعوبات التي تعمل على عدم اللجوء لنستعانة 
 بالمصادر الخارجية

خىىارج البلىىد( ) نتجىىينالمصىىعوبة التواصىىل المباشىىر مىىع نص علىىى تىى ي( والتىى5) رقىىمأن الفقىىرة   .4
كانىىىت أكثىىر الصىىىعوبات التىىي تواجىىىه الشىىركات وتعمىىىل علىىى عىىىدم  بسىىبب األو ىىىاغ السياسىىية

ن نسىىبي بىىوز  7.4 الحسىابي، حيى  بلىى  متوسىىطها االسىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة إلىىىاللجىوء 
نص علىىى  ىىعف الثقىىة بىىين األطىىراف، تىى يوالتىى (4)رقىىم (، والفقىىرة 1)رقىىم %، تليهىىا الفقىىرة 74

جاءت في الترتيىب الثىاني والثالى   الخوف من فشل البائع من تسليم المنتج في الوقت المحدد
 .%66.6%، 73.6وبوزن نسبي  6.66، 7.36بمتوسط حسابي لتوالي على ا

غىزة طبيعة التروف السياسية واالقتصادية التي يمر بهىا قطىاغ  إلىتل  النتيجة  ويعزو الباحث 
ومن أهمها اغنق المعابر وصعوبة السفر والتواصىل مىع العىالم الخىارجي، هىذه األمىور تزيىد مىن 

، ممىىا يقلىىل مىىن تطبيىىق واسىىتخدام عىدم الثقىىة والخىىوف مىىن فشىىل تسىىليم المنىىتج فىي الوقىىت المناسىىب
 استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية.

أن  إلىىىتوصىىلت  يالتىى ((Kremic, Tukel, Rom,2006وتتعىىارت تلىى  النتيجىىة مىىع دراسىىة
ان المعرفىىة والخبىىرة واإلبىىداغ مىىن دالخىىوف مىىن التكىىاليف المخفيىىة وغيىىر المتوقعىىة، والخىىوف مىىن فقىى

أهىىم الصىىعوبات أو المخىىاطر التىىي قىىد تنىىتج عىىن إسىىتراتيجية االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة فىىي 
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لخىوف مىن فقىىدان أن ا إلىىتوصىىلت  ي( التىم2014أبىو موسىى،) دراسىىةكمىا تتعىارت مىع  العمىل.
مهىىارة االبتكىىىار، والخىىىوف مىىىن عىىىدم التىىىزام مىىىورد الخدمىىىة ببنىىىود العقىىىد، والخىىىوف مىىىن فقىىىدان سىىىرية 
المعلومىىىات، والرغبىىىة بعىىىدم االعتمىىىاد علىىىى الغيىىىر فىىىي تقىىىديم الخىىىدمات كانىىىت مىىىن أهىىىم مخىىىىاطر 

 .والصعوبات التي تعمل على تقليل االعتماد على إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية
 

 فرضيات الدراسة:نتاي   ثالثا:
بين  0.05الفرضية األولى: ال توجد عالقة ذات داللة إحصايية عند مستوى داللة 

 حجم الشركات وبين تطبي  الشركات الستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية.
على  للتعرف (contingency coefficientمعامل التوافق ) والختبار تل  الفر ية تم استخدام 

 (.4.8)رقم العنقة بين المتغيرات األسمية، والنتائج مو حة بالجدول 

 ( يو ح العنقة بين حجم الشركات ومدى تطبيق استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية4.9)رقم جدول 
 مستوى الداللة  التواف  معامل البيان

*مدى تطبي  استراتيجية االستعانة بالمصادر حجم الشركات 
 خارجيةال

غير  0.061 0.401
 دالة

 

( يو ح التوزيع التكراري لحجم الشركات ومدى تطبيق استراتيجية االستعانة بالمصادر 4.10)رقم جدول 
 الخارجية

حجم الشركات من حيث 
 عدد العاملين

 اإلجمالي تطبي  استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية
 ال احيانا نعم البيان

كرارالت 20أكثر من   5 6 3 14 
 %100.00 %21.40 %42.90 %35.70 النسبة

 12 4 2 6 التكرار 20 -11
 %100.00 %33.30 %16.70 %50.00 النسبة

1-10  21 1 14 6 التكرار 
 %100.00 %4.80 %66.70 %28.60 النسبة

 47 8 22 17 التكرار اإلجمالي
 %100.00 %17.00 %46.80 %36.20 النسبة
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كىان أكبىر مىن مسىتوى الداللىة  التوافىقمسىتوى الداللىة لمعامىل  ن( أ4.10)رقم دول يتبين من الج
، ممىىا يشىىير لعىىدم وجىىود عنقىىة ذات داللىىة إحصىىائية بىىين حجىىم 0.05المقبىىول فىىي الدراسىىة وهىىو 

الشركات وعدد الشركات التي تطبق اسىتراتيجية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة، ممىا سىبق يمكىن 
بىىين  0.05ة بأنىىه ال توجىىد عنقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى داللىىة قبىىول الفر ىىية القائلىى

 حجم الشركات وبين مدى تطبيق الشركات الستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية.
أن أغلىب العىاملين فىي شىركات التكنولوجيىا والمعلومىات هىم مىن  إلىىتلى  النتيجىة  ويعزو الباحدث

هىىىىذه األمىىىىور سىىىىاهمت فىىىىي زيىىىىادة إدرا  ووعىىىىي مىىىىدراء تلىىىى  ، أصىىىىحاب الكفىىىىاءة العلميىىىىة والعمليىىىىة
الشركات ألهمية اتباغ اسىتراتيجية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىة فىي تعزيىز أدائهىا بغىت النتىر 
عىىىن عىىىدد العىىىامليين فىىىي تلىىى  الشىىىركات، وبالتىىىالي كىىىان أثىىىر حجىىىم الشىىىركات  ىىىعيف علىىىى مىىىدى 

 تطبيق الشركات لتل  االستراتيجية. 
( التىىىي توصىىىلت لوجىىىود ,2013Teirlinck, Spithoven)دراسىىىة نتيجىىىة مىىىع وتتعىىىارت تلىىى  ال

كمىا تتعىارت مىع دراسىة  عكسية بين حجم الشىركات وبىين اتبىاغ اسىتراتيجية المصىادر الخارجيىة،
Denisa, Lucie, Eva, Leona,2015) )( التىىم2015، مختىىاري،عبيىىد اهللودراسىىة )ي 

 ارجية تزيد مع زيادة حجم الشركات.أن االستعانة بالخدمات المصادر الخ إلىتوصلت 
 

بين  0.05الفرضية الثانية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصايية عند مستوى داللة 
تطبي  الشركات الستراتيجية االستعانة بالمصادر ركات وبين المؤهل العلمي لمدراي الش

 الخارجية.
للتعرف على ( contingency coefficient ) التوافقمعامل تم استخدام والختبار تل  الفر ية 

 (.4.11)رقم العنقة بين المتغيرات األسمية، والنتائج مو حة بالجدول 
 

 ومدى تطبيق استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية المؤهل العلمي( يو ح العنقة بين 4.11)رقم جدول 
 مستوى الداللة التواف  معامل البيان

يجية االستعانة بالمصادر *مدى تطبي  استراتالمؤهل العلمي 
 الخارجية

غير  0.366 0.203
 دالة
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 ( يو ح التوزيع التكراري للمؤهل العلمي ومدى تطبيق استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية4.12)رقم جدول 

 البيان المؤهل العلمي
 تطبي  استراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية

 اإلجمالي
 ال احيانا نعم

 22 5 8 9 التكرار ريوسبكالو 
%40.9 النسبة  36.4%  22.7%  %100 

 25 3 14 8 التكرار فأعلىماجستير 
%32 النسبة  56% 12% %100 

 47 8 22 17 التكرار اإلجمالي
 100% 17% 46.8% 36.2% النسبة

ة كىان أكبىر مىن مسىتوى الداللى التوافىقلمعامىل مسىتوى الداللىة  نأ (4.12)رقم يتبين من الجدول 
المؤهىل ، ممىا يشىير لعىدم وجىود عنقىة ذات داللىة إحصىائية بىين 0.05المقبول في الدراسة وهىو 

وعىىدد الشىىركات التىىي تطبىىق اسىىتراتيجية االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة، ممىىا سىىبق يمكىىن  العلمىىي
بىىين  0.05ال توجىىد عنقىىة ذات داللىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوى داللىىة قبىىول الفر ىىية القائلىىة بأنىىه 

ل العلمىىي لمىىدراء الشىىركات وبىىين مىىدى تطبيىىق الشىىركات السىىتراتيجية االسىىتعانة بالمصىىادر المؤهىى
 الخارجية.

أن ارتفاغ المستوى التعليمىي لىدى جميىع مىدراء الشىركات كىان لىه  إلىتل  النتيجة  ويعزو الباحث
دراكهىىم ألهميىىة االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة، لىىذل  لىىم يوجىىد  أثىىر كبيىىر علىىى مسىىتوى وعىىيهم وا 
 هنا  عنقة ذات داللة إحصائية بين المؤهل العلمي ومدى تطبيق الشركات لتل  االستراتيجية.

توصىىىلت لوجىىىود  يالتىىى (,2013Teirlinck, Spithoven)دراسىىىة وتتعىىىارت تلىىى  النتيجىىىة مىىىع 
 .عنقة بين المؤهل العلمي وبين اتباغ استراتيجية المصادر الخارجية

  α = 0.05عندد مسدتوى داللدة )ت داللدة إحصدايية توجد فدرو  ذاال الفرضية الثالثة: 
مددى اسددتخدام إسدتراتيجية االسدتعانة بالمصددادر  اتجداهمتوسدط أراي عيندة الدراسددة  حدول

 العلمي  حجم الشركات ؟ )المؤهلالخارجية تعزى للمتغيرات التالية 
 .المؤهل العلمي1

متوسىىىىط أراء عينىىىىة  ( فىىىىيα=0.05"ال توجىىىىد فىىىىروق ذات داللىىىىة إحصىىىىائية عنىىىىد مسىىىىتوى داللىىىىة )
العلمىىىي الدراسىىىة حىىىول مىىىدى اسىىىتخدام إسىىىتراتيجية االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة تعىىىزى للمؤهىىىل 

 ماجستير فأكثر(".-بكالوريوس)
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للعينات المستقلة، للتعرف على الفروق  t-testول جابة على تل  الفر ية تم استخدام اختبار 
 النتائج. ح( يو 4.13)رقم بين مجموعتين من البيانات المستقلة، والجدول 

متوسط أراء عينة الدراسة حول مدى استخدام للتعرف على الفروق في  t-test( نتائج اختبار 4.13جدول رقم )
 تعزى للمؤهل العلمي إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية

 العدد المؤهل البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

 لحد من التكاليفا
 

 0.752- 1.676 6.222 25 فأعلىماجستير 
 

0.456 
 

غير 
 1.628 6.586 22 بكالوريوس دالة

اكتسار المنافع 
 المباشرة

 

 0.653- 1.604 7.160 25 فأعلىماجستير 
 

0.517 
 

غير 
 دالة
 

 1.471 7.455 22 بكالوريوس

 المنافسة والمخاطرة
 

 0.445 1.473 6.945 25 فأعلىماجستير 
 

0.658 
 

غير 
 دالة
 

 1.704 6.739 22 بكالوريوس

 الدرجة الكلية
 

 0.362- 1.375 6.776 25 فأعلىماجستير 
 

0.719 
 

غير 
 دالة
 

 1.478 6.926 22 بكالوريوس

 2.025=0.05مستوى داللة  د  عن45لدرجات حرية )الجدولية  tقيمة 

لداللىىة لجميىع األبعىىاد وللدرجىىة الكليىىة كىىان أكبىىر مىىن أن مسىىتوى ا (4.13) ميتبىين مىىن الجىىدول رقىى
مما يشير لعدم وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائية  0.05مستوى الداللة المقبول في الدراسة وهو 

فىىىي متوسىىىط أراء عينىىىة الدراسىىىة حىىىول مىىىدى اسىىىتخدام إسىىىتراتيجية االسىىىتعانة بالمصىىىادر الخارجيىىىة 
ت داللددة توجددد فددرو  ذا"ال  ىىية القائلىىة بأنىىه ، ممىىا سىىبق يمكىىن قبىىول الفر تعىىزى للمؤهىىل العلمىىي

فددي متوسددط أراي عينددة الدراسددة حددول مدددى    α = 0.05) إحصددايية عنددد مسددتوى داللددة
ماجستير -استخدام إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية تعزى للمؤهل العلمي)بكالوريوس

 فأكثر ".
أغلىىىب مىىىدراء شىىىركات تكنولوجيىىىا أن هنىىىا  تفهىىىم ووعىىىي بىىىين  إلىىىىتلىىى  النتيجىىىة  ويعدددزو الباحدددث

أن جميىع  إلىىوهذا يرجىع جية االستعانة بالمصادر الخارجية، المعلومات حول أهمية دور استراتي
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مدراء تل  الشركات مستواهم العلمي كبير على األقل كىان بكىالوريوس وال يوجىد مىن بيىنهم مىدراء 
 من حملت الدبلوم فأقل.

 .حجم الشركات2
متوسدط أراي عيندة  يفد  α = 0.05) لة إحصايية عندد مسدتوى داللدةت دال "ال توجد فرو  ذا

 الدراسة حول مدى استخدام إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية تعزى لحجم الشركات".
(، one way ANOVA) لتبىىاين األحىىاديم اسىىتخدام تحليىىل اول جابىىة علىىى تلىى  الفر ىىية تىى

( 4.14)رقىىىم البيانىىات المسىىتقلة، والجىىدول  للتعىىرف علىىى الفىىروق بىىين أكثىىر مىىن مجمىىوعتين مىىن
 النتائج. حيو 

متوسط أراء عينة الدراسة حول مدى حادي للتعرف على الفروق في ( نتائج تحليل التباين األ4.14جدول رقم )
 تعزى لحجم الشركات استخدام إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

مستوى  fقيمة 
 الداللة

الحد من 
 التكاليف

  

 6.086 13.495 2 26.99 بين المجموعات
  

0.005 
 2.218 44 97.574 داخل المجموعات 

   46 124.564 اإلجمالي
إكتسار المنافع 

 المباشرة
  

 2.3 5.118 2 10.235 بين المجموعات
  
  

0.112 
  
  

 2.225 44 97.921 تداخل المجموعا
   46 108.156 اإلجمالي

المنافسة 
 والمخاطرة

  

 1.327 3.231 2 6.462 بين المجموعات
  

0.276 
 2.435 44 107.13 داخل المجموعات 

   46 113.592 اإلجمالي
 الدرجة الكلية

  
  

 3.581 6.405 2 12.81 بين المجموعات
  
  

0.036 
  
  

 1.789 44 78.709 داخل المجموعات
   46 91.519 اإلجمالي

 2.025=0.05مستوى داللة  د  عن44 2لدرجات حرية )الجدولية fقيمة 

 النتائج التالية:( 14.4يتبين من الجدول رقم )
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كىىىان أكبىىىر مىىىن  لبعىىىد إكتسىىىاب المنىىىافع المباشىىىرة وبعىىىد المنافسىىىة والمخىىىاطرةأن مسىىىتوى الداللىىىة .1
مما يشير لعدم وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائية  0.05ي الدراسة وهو مستوى الداللة المقبول ف

 لحجم الشركات.تعزى  تل  األبعادفي متوسط أراء عينة الدراسة حول 
من مستوى الداللة المقبول  قلأ . أن مستوى الداللة للدرجة الكلية ولبعد الحد من التكاليف كان2

فىىىي متوسىىىط أراء عينىىىة داللىىىة إحصىىىائية  وجىىىود فىىىروق ذاتلممىىىا يشىىىير  0.05فىىىي الدراسىىىة وهىىىو 
حىىىول مىىىدى اسىىىتخدام إسىىىتراتيجية االسىىىتعانة )للدرجىىىة الكليىىىة ولبعىىىد الحىىىد مىىىن التكىىىاليف( الدراسىىىة 

لحجىم الشىركات، وللتعىرف علىى مصىدر الفىروق تىم اسىتخدام االختبىار بالمصادر الخارجية تعىزى 
ين أن مصدر الفروق كان بين ( تب4.15البعدي شيفيه، والنتائج كما هي مو حة بالجدول رقم )

عامل وبين الشركات التي يتراو  عدد العاملين فيها مىن  20الشركات التي يتواجد فيها أكثر من 
تلىىى  النتيجىىىة إلىىىي أن حجىىىم الشىىىركات مىىىن حيىىى  حجىىىم عىىىدد  ويعدددزو الباحدددثعامىىىل،  11-20

نىافع المباشىرة الموتفين فيها ال يؤثر على اراء مىدراء تلى  الشىركات مىن حيى  أهميىة اكتسىاب الم
فىىىي ومىىىن حيىىى  درجىىىة المنافسىىىة والمخىىىاطر، وهىىىذا يرجىىىع إلىىىي التىىىأثير ال ىىىعيف لعىىىدد المىىىوتفين 

الشىركة فىي التىأثير علىى تلىى  األبعىاد، أمىا تىأثير حجىم الشىىركات مىن حيى  عىدد المىوتفين يتهىىر 
فىىىي بعىىىد التكىىىاليف، حيىىى  أن كلمىىىا زاد عىىىدد العىىىاملين فىىىي الشىىىركة كلمىىىا زادت التكىىىاليف وخاصىىىة 

 كاليف األجور والرواتب.ت
مما سبق وبشكل عام يمكن رفت الفر ية القائلة بأنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصىائية عنىد 

فىىىي متوسىىىط أراء عينىىىة الدراسىىىة حىىىول مىىىدى اسىىىتخدام إسىىىتراتيجية  ( α = 0.05)مسىىىتوى داللىىىة 
 لحجم الشركات".تعزى االستعانة بالمصادر الخارجية 

 ختبار شيفيه للفروق في أراء عينة الدراسة تعزى لحجم الشركات( نتائج ا4.15)رقم جدول 
 مستوى الداللة متوسط الفرو  عدد العاملين البعد

الحد من 
 التكاليف

 
 

 

1-10  
 

11-20 0.80291 0.339 
 0.075 1.20635- 20أكثر من 

11-20 
 

1-10 -0.80291 0.339 
 0.005 (*)2.00926- 20أكثر من 

 20أكثر من 
 

1-10 1.20635 0.075 
11-20 2.00926(*) 0.005 
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 البعد مستوى الداللة متوسط الفرو  عدد العاملين البعد
10-1 الدرجة الكلية  

 
11-20 0.4866 0.607 

 0.174 0.881- 20أكثر من 
11-20 
 

1-10 -0.4866 0.607 
 0.043 (*)1.36760- 20أكثر من 

 0.174 0.881 10-1 20أكثر من 
11-20 1.36760(*) 0.043 
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 الخامسالفصل 
 النتائج والتوصيات والمقترحات
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 : النتاي  والتوصيات والمقترحاتخامسالفصل ال
 مقدمة 

يتنىىاول هىىذا الفصىىل عر ىىا ألهىىم النتىىائج التىىي تىىم التوصىىل إليهىىا مىىن خىىنل التحليىىل اإلحصىىائي 
، كمىا يتنىاول أهىم التوصىيات والمقترحىات اة الدراسىةخنل أدللبيانات التي تم الحصول عليها من 

التي تم التوصىل إليهىا مىن خىنل إجابىة تسىاؤالت الدراسىة واختبىار الفر ىيات والتىي يىرى الباحى  
 بأنها  رورية وذل  على النحو التالي:

 جوال: النتائج

دم  فيي  التي  مييل التألإيإل ال ني  ميا سيييب انسي ل   الة يت  تي ج  التل  ييإل اائيي ج   في  ويأل 

الت  مل رةعن  ما مدرا  العي م  ا في  كيي  ت ى  ي  ك    ت الالتل  إل والت  جرياه  الك ئث ى ل 

 ر  ت ال ت ج  ى ل ال لأل الت ل :الدراس  

فىي أداء  جية االسىتعانة بالمصىادر الخارجيىةإسىتراتي تطبيىقعينة الدراسة يؤيىدون  أغلبأن  .1
 .بعت األعمال غير األساسية في أعمالهم

عينىىة الدراسىىة تتبىىع إسىىتراتيجية االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة النجىىاز نشىىاط مىىا لبيىىة غاأن  .2
 .في شركاتهم

أن تىىوفير تكىىاليف التىىدريب والتطىىوير العىىاملين، وتىىوفير النفقىىات الرأسىىمالية النزمىىة ل نتىىاج  .3
االسىىىىتعانة  إلىىىىىكانىىىىت أكثىىىىر األسىىىىباب مىىىىن حيىىىى  التكىىىىاليف التىىىىي تىىىىدفع الشىىىىركات للجىىىىوء 

 لخارجية، في حين كانت توفير تكاليف اإليجار أقل تل  األسباب.بالمصادر ا
أن الحصىىىول علىىىى مهىىىارات وخبىىىرات غيىىىر متىىىوفرة لىىىدى الشركةىىىى والتركيىىىز علىىىى العمليىىىات  .4

األساسىىية للشىىركة ممىىا يتىىيح اسىىتغنل المىىوارد بشىىكل أف ىىل كانىىت أكثىىر المنىىافع التىىي تىىدفع 
، فىىىىي حىىىىىين إعطىىىىاء مرونىىىىة لقسىىىىىم االسىىىىىتعانة بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة إلىىىىىالشىىىىركات للجىىىىوء 

المشىىتريات فىىي إدارة المشىىتريات أقىىل المنىىافع المباشىىرة المكتسىىبة مىىن االسىىتعانة بالمصىىادر 
 الخارجية.

تخفىىىيت مخىىىاطر التقىىىادم ، و زيىىىادة قىىىدرة الشىىىركة علىىىى االسىىىتجابة للتغيىىىرات التكنولوجيىىىةأن  .5
اللجىوء لنسىتعانة  إلىىكانت من أكبر األسباب مىن حيى  المنافسىة التىي تىؤدي  التكنولوجي

 أقل األسباب. المساعدة في تسويق المنتجبالمصادر الخارجية، في حين كانت 
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االسىتعانة بالمصىادر  إلىىاألسباب التي تعمل علىى اللجىوء أن المنافع المباشرة كانت أكثر  .6
 د من التكاليف في الترتيب األخير.المنافسة والمخاطرة ثم بعد الحيليها الخارجية 

، بسىىىىبب األو ىىىىاغ السياسىىىىية البلىىىىد( )خىىىىارجلتواصىىىىل المباشىىىىر مىىىىع المنتجىىىىين صىىىىعوبة اأن  .7
 المحىددالخوف من فشل البىائع مىن تسىليم المنىتج فىي الوقىت و  عف الثقة بين األطراف، و 

االسىىىتعانة  إلىىىىأكثىىىر الصىىىعوبات التىىىي تواجىىىه الشىىىركات وتعمىىىل علىىىى عىىىدم اللجىىىوء  تكانىىى
 .بالمصادر الخارجية

بىىين حجىىم الشىىركات وبىىين  0.05إحصىىائية عنىىد مسىىتوى داللىىة ال توجىىد عنقىىة ذات داللىىة  .8
 مدى تطبيق الشركات إلستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية.

بىين المؤهىل العلمىي لمىدراء  0.05ال توجد عنقىة ذات داللىة إحصىائية عنىد مسىتوى داللىة  .9
 ة.الشركات وبين مدى تطبيق الشركات إلستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجي

( في متوسط أراء عينة α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .10
 .جية االستعانة بالمصادر الخارجيةالدراسة حول مدى استخدام إستراتي

 ثانيا: التوصيات
التي  بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة، فانه يمكن تلخيص أهم التوصيات

، وذل  علىى في االستعانة بالمصادر الخارجيةويمكن االستفادة منها  ةأنها  رورييرى الباح  ب
 النحو التالي: 

الشركات على أنشطتها األساسية والتي من شأنها زيادة قدرتها التنافسىية ان تركز  رورة  .1
فىىي األسىىواق المحليىىة والدوليىىة وذلىى  مىىن خىىنل اسىىناد انتىىاج األنشىىطة الثانويىىة للمصىىادر 

 ذات خبرة ومهارة عالية. الخارجية
سعي الشركات لفتح أسواق جديىدة لهىا وخاصىة خىارج الىبند وذلى  مىن خىنل ان ت رورة  .2

 االستعانة بالمصادر الخارجية في تسويق وترويج خدماتها ومنتجاتها لتل  األسواق.

اختيىىىىار المىىىىورد علىىىىى  ىىىىرورة العمىىىىل عنىىىىد اتخىىىىاذ قىىىىرار االسىىىىتعانة بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة  .3
، وذل  من خنل اختيىار المىوردين الىذين يتمتعىون الخارجية( المناسب والناجح )المصادر

 بالصفات التالية:
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 األمانة والثقة. -
 المركز المالي الجيد لشركاتهم. -
 تمتعهم بالسمعة الحسنة في السوق. -
 قدرتهم على توصيل المطلوب في الوقت المناسب. -
 ات والخبرات العالية.التعاقد مع الموردين الذين يمتلكون مهار  -
 رورة دراسة البدائل المتاحة بشكل دقيق وصحيح عنىد اتخىاذ قىرار االسىتعانة بالمصىادر  .4

الخارجيىىىة، وذلىىى  مىىىن خىىىنل التعىىىرف علىىىى جميىىىع التكىىىاليف المتوقعىىىة والمحتملىىىة حىىىدوثها 
 بشكل دقيق لكل بديل من البدائل المتاحة.

وجيا والمعلومات العاملىة فىي قطىاغ غىزة  رورة العمل على بناء الثقة بين شركات التكنول .5
بشروط التعاقىد  مااللتزاوفلسطين بشكل عام وبين المصادر الخارجية ويتم ذل  من خنل 

 نات لتنفيذ وتوصيل ما يتم االتفاق عليه في الوقت المحدد. االمبرم بينهم، وو ع  م
 إلىىلشىركات يوصي الباحى  الجهىات المسىئولة بالعمىل علىى حريىة سىفر وحركىة التجىار وا .6

 الخارج للتمكن من الوصول للمصادر الخارجية بحرية وسهولة.

 المستقبلية تالدارساثالثا: 
إجراء بحو  ودراسات ذات عنقة بمو وغ الدراسىة الحاليىة وذلى  مىن يرى الباح  ب رورة 

 خنل إجراء الدراسات المقترحة التالية:
 .وعلى عينة أخرىة إعادة إجراء الدراسة الحالية في فترة زمنية مختلف -
إجىراء دراسىة علميىىة تهىدف للتعىىرف علىى العنقىىة بىين االسىىتعانة بالمصىادر الخارجيىىة واألداء  -

 والسوقي للشركات المدرجة بالبورصة الفلسطينية.المالي 
 

 

 

 



 
72 

 

 

 

 
 

 المصادر والمراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
73 

 

 المصادر والمراجع
 :المصادر 
 القرَان الكريم والسنة النبوية. -
 المراجع 
 ية بالمراجع العر وال: أ

دارة م2014البتىىاتوني، عىىنء محمىىد.) (.تىىأثير الىىربط والتكامىىل بىىين ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد وا 
مجلىة المحاسىبة التكاليف اإلستراتيجية على دعم القىدرة التنافسىية لمنشىات األعمىال الصىناعية.

 .297-221(،1)2 ، والمراجعة
فىىىىىىىىاءة والفعاليىىىىىىىىة والفعاليىىىىىىىىة واألداء.جامعىىىىىىىىة فرحىىىىىىىىات بورقبىىىىىىىىة، شىىىىىىىىوقي.)ب:ت(.التمييز بىىىىىىىىين الك

،الموقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع: م2017يوليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو 2عبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاس.الجزائر، تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاريخ اإلطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنغ: 
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx.pdf.    

يير اختيىىار المىىورد تحديىىد معىىام(،" 2012ديسىىمبر  17-15)  .عبىىد اهللحديىىد، عىىامر إسىىماعيل 
: دراسة حالة في شىركة أسياسىيل لنتصىاالت الخلويىة"،المؤتمر  األف ل في اطار عملية التعهيد

 لبنان. -جامعة الجنان طرابلس، العلمي الدولي عولمة اإلدارة في عصر المعرفة
 أطروحىىة) إسىىتراتيجية إخىىراج النشىىاطات: طىىرق تقيىىيم وأسىىاليب التنفيىىذ (.م2014) دحىىو، معتصىىم.

 جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر. دكتوراه غير منشورة(.
حلول اكتساب األصول والخدمات في تىل األزمىة الماليىة م(. 2009) سعيد، الماحي سليمان ادم.

تىىىىاريخ ، الخرطوم:جميىىىىع حقىىىىوق الطبىىىىع والنشىىىىر محفوتىىىىة للمؤلىىىىف، 1. طالعالميىىىىة المتناميىىىىة
 .http://www.outsource.sd/files/3.pdf:،الموقع2017يوليو  6 اإلطنغ: 

م(. تىىىىىىىأثير دوافىىىىىىىع اللجىىىىىىىوء إلخىىىىىىىراج النشىىىىىىىاطات 2015) عبيىىىىىىىد اهلل، فطيمىىىىىىىة، فيصىىىىىىىل مختىىىىىىىاري.
(outsourcing)  .(، 9، )مجلىىة اإلسىىتراتيجية والتنميىىةعلىىى العوامىىل المحىىددة الختيىىار المىىورد

213-243. 
المصادر الخارجية كمدخل لتحسين  ت(. عمليام2011نوفمبر 23-22)صغير. القريشي، محمد 

مىىىىداخنت الملتقىىىىى الىىىىدولي الثىىىىاني حىىىىول األداء المتميىىىىز  عاالقتصىىىىادية. مجمىىىىأداء المؤسسىىىىة 

http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx.pdf
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx.pdf
http://www.outsource.sd/files/3.pdf
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نمىىو المؤسسىىات و االقتصىىاديات بىىين تحقيىىق األداء المىىالي و  ،2ط .للمنتمىىات و الحكومىىات
 .ة ورقلةتحديات األداء البيئي، المنعقد بجامع

 تقريىىر المراجىىع الخىىارجي عىىن اسىىتعرات عقىىود الخىىدمات المحليىىة م(.2005)فيجابنىىدران. كىىاول، 
تىىاريخ  الىىدورة العاشىىرة بعىىد المائىىة، ،منتمىىة األغذيىىة والزراعىىة.فىىي منتمىىة األغذيىىة والزراعىىة

  ftp://ftp.fao.org/unfao/bodies/fc/FC110/J5818A.doc.،الموقع:م2017يوليو  2اإلطنغ: 

التأصيل النتري لمفهومي الكفاءة والفعالية وتحليل طبيعىة  (.م2015)ريات. محمد، دعاء ر ا 
تىىىىىاريخ اإلطىىىىىنغ: دكتىىىىىوراه غيىىىىىر منشىىىىىورة(، جامعىىىىىة القاهرة،مصىىىىىر،  أطروحىىىىىةالعنقىىىىىة بينهما)

  http://scholar.cu.edu.eg/?q=doaareda/files/taseelnazary.pdf:،الموقعم7/7/2017

تقييم تجربىة العمىل عىن بعىد فىي قطىاغ غىزة التحىديات م(. 2015)أحمد. أبو ما ي، تسنيم كامل 
ماجسىىتير  دراسىىة) غىىزةعاملىىة فىىي قطىىاغ دراسىىة تطبيقيىىة علىىى الشىىركات التجاريىىة ال -والمسىىتقبل

 اإلسنمية، غزة. ة(. الجامعغير منشورة
ومخىىىاطر االسىىىتعانة بمصىىىادر خارجيىىىة لىىىنتم  ا(. مزايىىىم2014)السىىىنم. أبىىىو موسىىىى، أحمىىىد عبىىىد 
جامعة المل  خالد للعلىوم  ةمجل السعودية. دراسة ميدانية على المنشات-تكنولوجيا المعلومات

 .130-59 (،1)21اإلنسانية،
اإلدارة العامىىىة لبىىىرامج دعىىىم : ر. مصىىىالتعهيىىىدصىىىناعة م(. 2010)مرجىىىان. محفىىىوت، عىىىنء الىىىدين 

، وزارة القىىىىدرة التنافسىىىىية، قطىىىىاغ سياسىىىىات تنميىىىىة صىىىىادرات المشىىىىروعات الصىىىىغيرة والمتوسىىىىطة
 التجارة والصناعة.

 دراسة تطوير االستعانة بالمصادر الخارجية للبرمجيات فيم(. 2014)محمد. مهجة، يوسف 
ماجستير غير منشورة(. جامعة السودان للتكنولوجيا والمعلومات،  أطروحة) السودان
تاريخ اإلطنغ:  السودان،

 .lhttp://repository.sustech.edu/handle/123456789/10105?show=ful:،الموقعم2/7/2017

 ، تىىىىىىىىاريخ اإلطىىىىىىىىنغ:لمحىىىىىىىىة عامىىىىىىىىة ،(2017)الفلسىىىىىىىىطينية اتحىىىىىىىىاد شىىىىىىىىركات أنتمىىىىىىىىة المعلومىىىىىىىىات
 .http://pita.ps/ar/contentالموقع:، م8/8/2017

 ،م2017أعسىىىىىىىىطس  1تىىىىىىىىاريخ اإلطىىىىىىىىنغ: ،مىىىىىىىىن نحىىىىىىىىن، (2017حىىىىىىىىدود.) بىىىىىىىىن اعمىىىىىىىىلشىىىىىىىىركة 
  .http://pita.ps/ar/contentالموقع:

ftp://ftp.fao.org/unfao/bodies/fc/FC110/J5818A.doc
http://scholar.cu.edu.eg/?q=doaareda/files/taseelnazary.pdf
http://repository.sustech.edu/handle/123456789/10105?show=full
http://pita.ps/ar/content
http://pita.ps/ar/content
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 المحكمين ء( أسما1ملحق رقم )
 مكان العمل األسم م
 الجامعة االسنمية الداية وائلد/  1

 الجامعة االسنمية د/ سامي ابو الروس 2

 الجامعة االسنمية د/ وسيم الهبيل   3

 الجامعة االسنمية د/ اكرم سمور 4

 الجامعة االسنمية د/ ياسر الشرفا 5

 جامعة االزهر د/ سامي ابو ناصر 6

 جامعة االزهر د/ احمد محمود 7

 جامعة االزهر د/ ايهاب زقوت 8

 شركة رزن م. حسام الكرد 9
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 االستبانة (2ملحق رقم )
 

 

 

 

 / ة/.........................................  السيد

 المحترم

 استبانة الموضوع/

دى المصادر الخارجية ل استخدام واقع يقوم الباح  بإجراء دراسة بعنوان/
، كمتطلب تكميلي في قطاع غزة معلومات واالتصاالتشركات تكنولوجيا ال

كلية التجارة بالجامعة اإلسنمية  -للحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال
بداء آرائكم على مدى  موافقتكم بغزة، لذا يرجوا الباح  باإلطنغ على االستبانة وا 

صصة فقط للبح  على فقرات االستبانة، علما بأن جميع البيانات والمعلومات مخ
 العلمي.

 وشكرا،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

 الباحث
مهندالديراوي
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 االستبانة

 أوال: المتغيرات العامة

 المؤهل العلمي .1

 
 

 العاملينعدد  .2

 

 
 االستعانة بالمصادر الخارجية استراتيجية ثانيا: مدى استخدام

رى( النجاز التعاقد مع شركات أخ)الخارجية بالمصادر   استعانة شركتتؤيد  هل .1
 نشاط ما من األنشطة التي يتم انجازها داخليا في المنتمة؟

 أحيانا                  ال              نعم                    

التعاقد مع شركات أخرى( النجاز نشاط )الخارجية  رشركت  بالمصاد نهل تستعي .2
 ما؟

 أحيانا               ال                  نعم                  

 

 

 

دبلوم              بكالوريوس           ماجستير فأعلى            

 شخص20أكثر من  20     -11       أشخاص فأقل    10
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، حيى  كلمىا اقتربىت االجابىة التاليىةكل عبارة من العبارات  ميرجى و ع الدرجة التي تناسب  أما
 على الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح.ذل  دل  10من 

 إستراتيجية االستعانة بالمصادر الخارجية لتعزيز األداي استخدامثالثا: 

 الفقرات م
 جة الموافقةدر

1-10 

االستعانة / المصادر الخارجية في الحد من التكاليف استخدامالبعد األول: 
   بالمصادر الخارجية تؤدي إلي:

   التخلص من تكاليف الموظفين والعاملين. 1

   توفير مصاريف الصيانة والتراخيص الالزمة. 2

   توفير تكاليف التدرير والتطوير للعاملين. 3

   ر تكاليف اإليجار.توفي 4

   تساعد في الحد من تكاليف إدارة العمليات اإلنتاجية. 5

   توفير النفقات الرأسمالية الالزمة لإلنتاج. 6

   إمكانية التنبؤ وتحديد تكاليف المنت . 7

   انخفا  تكاليف اإلنتاج بالمقارنة مع اإلنتاج الذاتي. 8

   .تكاليف الثابتة إلي متغيرةإمكانية العمل على تحويل جزي من ال 9

 /المصادر الخارجية في اكتسار منافع مباشرةاستخدام البعد الثاني: 
 االستعانة بالمصادر الخارجية تؤدي إلي:

   التركيز على العمليات األساسية للشركة مما يتيح استغالل الموارد بشكل أفضل. 1 

   .شركةالحصول على مهارات وخبرات غير متوفرة لدى ال 2

   ارتفاع جودة اإلنتاج الخارجي عن اإلنتاج الذاتي. 3
   تجنر العمالة الفايضة نتيجة التغيرات السلبية في الطلر على المنت . 4
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   إعطاي مرونة لقسم المشتريات في إدارة المشتريات. 5
   اإلنتاج التكنولوجي.ب اإلبداعو  االرتقاي 6

ازن بين متطلبات تكنولوجيا المعلومات واحتياجات زيادة قدرة الشركة على التو  7
   الشركة.
المصادر الخارجية في الحد من المخاطر وزيادة استخدام البعد الثالث: 

االستعانة بالمصادر الخارجية تؤدي إلي /المنافسة    
 في مواجهة المنافسة السوقية. تساعد االستعانة بالمصادر الخارجية 1

   ة على االستجابة للتغيرات التكنولوجية.زيادة قدرة الشرك 2 
   تخفي  خطر العمليات اإلنتاجية. 3
   وسيلة لتوزيع المخاطر بين الموردين والشركة. 4

   المساعدة في تسوي  المنت . 5

   منح الشركة القدرة على المنافسة في تلبية المنتجات ذات الطلر المنخف . 6
   ل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.تعزيز قدرات المنظمة في مجا 7
   تخفي  مخاطر التقادم التكنولوجي. 8
 

 بالمصادر الخارجية استخدامالصعوبات التي تحد من رابعا: 

 الفقرات م
 درجة الموافقة

1-10 

   ضعف الثقة بين األطراف.  1

   قيود تحويل األموال للخارج. 2
   ية االستعانة بالمصادر الخارجية.ضعف خبرة ومعرفة الشركة في إستراتيج 3
   الخوف من فشل البايع من تسليم المنت  في الوقت المحدد.   4

صعوبة التواصل المباشر مع المنتجين ) خارج البلد   بسبر األوضاع  5
   السياسية.

   التخوف من تراجع الشركات المنتجة عن عقود العمل بشكل مفاجئ. 6
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مجلس اإلدارة على إتباع إستراتيجية االستعانة  عدم وجود تواف  داخل 7
   بالمصادر الخارجية.

   اختالف السياسات اإلدارية وثقافة العمل بين الشركة والمنتجين. 8

   رغبة إدارة الشركة بعدم االعتماد على اآلخرين في أي جزي من المنتجات. 9

االعتماد على المصادر  تعد مشكلة الكهرباي من أهم صعوبات إتباع إستراتيجية 10
   الخارجية في العمل.

   وانيين وأنظمة حكومية تمنع من االستعانة بالمصادر الخارجية.قوجود  11
 

 وشكرا لتعاونكم                

 الباح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


