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 الممخـص
مقصد البحث إلى عمم الدور الذي تقوم بو المنظمات الغير رسمية سواء كانت محمية او عالمية في مساندة التعميم في 

الميدانية، وأظيرت النتائج أن مممكة األردن، وتم جمع البيانات بواسطة اتباع المنيج النوعي التحميمي، عن طريق الزيارة 
تمك المنظمات ليا نفوذ عمى عممية التحويل اإليجابي ويعد التمكين واإلنماء المجتمعي من المقاصد المخطط ليا وىذا 

بواسطة تنشيط برامج تربوية تعميمية خاصة بفئات عمرية غير مشابية، أىميا فترة رياض األطفال والتعميم الرئيسي، األمر 
عمى نحو غير سمبي تحويل الفكرة السائدة في تقبل وجود المنظمات الدولية في المساحة العربية، واإليمان  الذي أحرز

بدورىا وىدفيا، حيث زادت نسب االشتراك بالمدارس، وانخفضت نسب األمية، فضال عمى ذلك التنقيح والتطوير المطبق 
صل في طرق التعميم والتدريس والتمرين، سوى أنيا تتكبد من عمى المدارس من أنظمة ومناىج وأبنية، ايضًا التعديل الحا

إشكالية قمة تواجد دفع المورد المالي في مساندة برامجيا ومشاريعيا المتواصمة. وفي نياية البحث نوصي شركات الدولة 
التثقيف المجتمعي، وصانعي القرار فييا؛ لممشاركة في تيسير التشريعات واألنظمة المخصصة بالمنظمات الدولية، وازدياد 

 عن طريق وضع سياسات واستراتيجيات إلبقاء ذلك النوع من المنظمات ألجل تقصي اإلنماء المجتمعي.

 :مفتاحيةالكممات ال

 ، التعميم.منظمات، دولية، تحسين، دعم

 

 المقدمة
السمبية واكتساب مواصفات إن محو األمية ونشر التعميم واالرتقاء بمستوياتو يؤديان إلى تخمي المجتمع عن المواصفات 

إيجابية متقدمة، بمثابة أن التعميم ىو الشرط الرئيسي الكفيل بتحقيق الريادة االستثمارية واالجتماعية، و تعد الرابطة بين 
التعميم وبين معدالت الريادة رابطة جمية وأكيدة، ليذا أصبح من المعموم أن جغرافية األمية في العالم مطابقة لجغرافية 

مف، ألن انتشار األمية أو ىبوط المستوى التعميمي ال يتعمقان غير بالرموز المقروءة أو المكتوبة بمقدار ما ىي إشكالية التخ
 (.٤٠٠٢تخمف حضاري واجتماعي )الخطيب، 

ت، وما ونظًرا لالتساع المطرد في المطمب عمى التعميم بمراحمو جميعيا، ومن أجل قمة الموارد الداعمة التي تمتمكيا الحكوما
تعانيو من عجز أّثر عمى القيام بكامل مياميا صوب اإلطار التعميمي، فإنو من الموائم المجوء إلى مصادر وموارد عالمية 
لممساعدة بذلك الدور في مساندة التعميم، ليذا كان ىناك ما يطمق عميو بالمنظمات الدولية كأحد القطاعات الرئيسة التي 

 أنشطتيا عمى األصعدة جميعيا. قدمت المعاونة لمدولة لتغطية

وتعّرف منظمة األمم المتحدة المنظمات الغير رسمية سواء كانت محمية او عالمية بأنيا منظمات ليا مشاىدة معينة تيتم 
بتقديم خدماتيا لمجماعات واألفراد، وترقية أحوال الفئات التي تتجاوزىا التوجيات اإلنمائية، كما يتحدد عمميا في ساحات 
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رجاع اإلعداد والتدريب، وايضا تيتم بثقافة المجتمع والدفاع عن الحقوق االستثمارية المشر  وعات اإلنمائية والطوارئ وا 
 (.٤٠٠۳واالجتماعية فيو )الكسادي، 

 مشكمة البحث

ط أن تقدًما كبير جدًا يرتب( ۲٠٠۸ورد عن توثيق صندوق النقد الدولي في تقييمو لواقع التعميم في المساحة العربية )
بمخرجات التعميم في الوطن العربي، ومن خالل بيانات ومعمومات تبين أن تقدًما حقيقًيا طرأ عمى مستويات التسجيل 

بالدراسة عمى صعيد الجنسين، وفي الوقت نفسو تركز بؤرة الضوء عمى حقيقة ىامة وىي بالرغم من تمك الريادة الكبيرة جدا 
سط وشمال أفريقيا ال زالتا متخمفتين عن األنحاء األخرى بخصوص مؤشرات والمثيرة لإلعجاب فإن منطقتي الشرق األو 

مخرجات التعميم الميمة، ليذا أتى ىذا البحث كي يبرز دور المنظمات الدولية الناشطة في مساندة رياض األطفال والتعميم 
ساىمة في صقل شخصيتيم الرئيسي في دولة األردن، لما لتمك الفترة من ضرورة في تنشئة األشخاص وتنميتيم والم

 لمجابية الحياة في المستقبل.

 أسئمة البحث
يسعي ىذا البحث إلى التعرف عمى الدور الذي تقوم بو المنظمات الدولية في دعم التعميم في األردن. وبشكل أكثر تفصياًل 

 الدولية في التعميم في األردن؟ما الدور الذي تقوم بو المنظمات  فإن ىذا البحث ييدف إلى اإلجابة عن السؤال التالي:

 أىمية البحث

تبرز أىمية البحث في شرح دور المنظمات الدولية في مساندة التعميم في مممكة األردن، حيث إن اإلطار التعميمي من 
أفَضل األنظمة التي تتطمب إلى مراعاة ودعم؛ ىذا ألنيا األساس في تكامل األنظمة األخرى، كما تكمن ضرورة البحث في 

أنو يأخذ دورا في معاونة الباحثين واألكاديميين باالطالع عمي مشقات المنظمات الدولية عن طريق تقديم التقارير عن 
نجازات ىذه المنظمات لممجتمع، وبالخصوص إذا كانت الدولة ال يمكنيا أن تقوم بدورىا بشكل كامل باتجاه  ميمات وا 

 اإلطار التعميمي.
 

 

 الدراسات السابقة
في مجال التعميم ” دور الجمعيات األىمية في دعم تعميم الفقراء“والتي كانت بعنوان ( ٤٠٠۹االولي : دراسة عدلي )الدراسة 

الحكومي األساسي، حيث تشير إلى أن اىتمام الجمعيات األىمية بتعميم الفقراء في مصر مستمر، إذ قامت جمعيات خيرية 
تعميم التعميم ونشره عمى أوسع نطاق ممكن، كما تسعى بتخصيص وقفيات  كبيرة بإنشاء مدارس ابتدائية وثانوية وسعت إلى

تدر ريًعا لضمان المجانية واستقرار تمويل التعميم، فضاًل عن الدور الذي لعبتو المؤسسات الدولية مثل اليونسكو واليونيسيف 
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وعمى رأسيا مفيوم الشراكة في مجال  وغيرىا في إدخال مفاىيم ومناىج جديدة في التعامل مع قضية التعميم بكل تفريعاتيا
تعميم الفقراء بالتحديد. كذلك قامت مجموعة من الجمعيات األىمية بتنفيذ مشروع رفع كفاءة العممية التعميمية في مئة مدرسة 
حكومية في عدد من المحافظات، والتي استيدفت المعممين والمسؤولين عن ىذه المدارس، ووفرت أجيزة الحاسب اآللي، 

 دت الدورات بخصوصيا.وعق

( عن دور وأنشطة المنظمات غير الحكومية في تنمية الشباب في كمية ٤٠٠2ilnaMالدراسة الثانية : دراسة مانمي ) 
المعممين في المنطقة الفقيرة في الصين. أظيرت نتائج الدراسة إلى النجاح من حيث االستفادة من المعرفة باستخدام 

ويات عالية من الرضا بسبب تنمية الفرد، بالمقابل أظير أعضاء ىيئة التدريس مالحظات التدريب المتقدم، وتحقيق مست
حول التحديات التي يواجيونيا من حيث انخفاض مستوى برامج التدريب، بسبب قمة الربط الشبكي، إضافة إلى البقاء عمى 

، من وجية نظر القائمين عمى الخدمة في حالة عدم اليقين بالنسبة لالعتماد عمى الدور االجتماعي في إطار البرنامج 
المؤسسات المعنية، عمًما بأنو تم إجراء الدراسة عمى الطمبة والمديرين والزمالء العاممين، كذلك عمى ممثمي المؤسسات التي 

 تقدم الخدمة، ذلك بطريقة المقابالت والمقاءات وتطبيقيا عمى عينة عشوائية من مجتمع الدراسة.

( بّين فييا أن دور المنظمات غير الحكومية كان في تعزيز ilralcaM٤٠٠٠الدراسة الثالثة : وعن دراسة ماكمور )
المقاومة ضد الييمنة عمى التعميم، وتحديًدا في دول شبو الصحراء االفريقية، وكانت الييمنة عمى شكل سيطرة النخبة 

لنظاميا في العالم، سواء كان سياسًيا أم اجتماعًيا أم ثقافًيا، حيث اعتبر  الحاكمة ونشرىا األفكار التي تمّكنيا وتعزز قوتيا
التعميم آنذاك من ميمات الحكومة، ذلك ألنو من الوسائل الفعالة لفرض الدولة وتعزيز شرعيتيا، لذا ظيرت المنظمات غير 

سياسة الدولة، وفرضت برامج التكّيف الحكومية لتعديل وتجديد مثل ىذه األفكار، مما أحدثت تغييًرا استراتيجًيا عمى 
 الييكمي، مما أدت إلى ظيور جماعات وجيات فاعمة تيتم بالتنمية المؤسسية.

 

 

 االطار النظري لمبحث
من المعموم أن دور الدولة في ظل العولمة قد اختمف، وبعض اآلراء تعمل عمي زعزعة دور الدولة ومؤسساتيا، وبالتالي 

 أن تقوم بكل األدوار بكفاءة وفعالية، ومن ىنا ازداد الدور الذي تمعبو المنظمات الدولية.صارت الحكومات ال تستطيع 

فمع تسارع نمط التطورات الدولية، ودخول البشرية عصر العولمة، تحدث تحوالت كبيرة في جميع المجاالت، وعمى 
ات الدولية الجديدة أنيا وضعت اإلنسان في المستويات أجمع )المحمي واإلقميمي والدولي(، ومن أبرز ما أسفرت عنو التطور 

محور حركة المجتمع وتقدمو، من خالل التوسع الكبير في دور المنظمات غير الحكومية و الدولية، ليشمل إلى جانب 
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الدور الخيري والخدمي، دور ىذه المنظمات كآلية إلنماء المواطنين وتنظيميم من أجل المشاركة الواعية والفاعمة في 
 ة اإلنمائية وفي تطوير الوعي الديمقراطي والثقافي والبيئي ، لدى كل شرائح المجتمع.العممي

نشاء المنظمات غير الحكومية تعتبر وسيط  ويمكن وصف ماىية عمل المنظمات الدولية بأنيا جسٌر، حيث إن تشكيل وا 
 (. ٤٠٠٠ cleaaM بين الدولة والفرد، وبالتالي فيي خدمة بين اإلرادة الفردية واالجتماعية )

ويرى قادة العالم والسياسيون أن عمل المنظمات غير الحكومية و الدولية يتمثل في تقديم الخدمات، ذلك أن الدولة تفتقر 
(. وىذا التحول أدى إلى نجاح جيود اإلصالح، بما في ذلك توفير ٤٠٠2 ilnhn u ilcydnMإلى الموارد والوقت )

 (  .rcsiulMorM 2991 ؛)   (٤٠٠2، ilnhn u ilcydnالتعميم لمجميع )

 واقع المنظمات الغير حكومية و الدولية في دول المنطقة
المنظمات العربية غير الحكومية و الدولية التي تعمل في ميدان اإلنماء االجتماعي، تخضع لعدة من التساؤالت والبحث في 

ي وانسجامو داخل المجتمعات، وتمبية وتحقيق مطالب عمم ماىية أدوارىا وواقع أثرىا في تحديث وتنقيح الحال االجتماع
واحتياجات أفراده المتغايرة. حيث يطغى عمى خدمات تمك المنظمات البعد الخيري الجاري عمى المعاونة المالية والمادية مع 

عاية إغفال عظيم لمبعد التنموي، وأن خدمات المنظمات التي تعمل في قطاع الخدمات االجتماعية تتمحور بخصوص ر 
األشخاص في الغالب كتقديم اإلعانات لأليتام واألرامل والمرضى والفقراء والمعاقين، وفي المقابل ال تحظى الخدمات 

الموجية صوب المجتمع اإلقميمي سواء أكانت اجتماعية أم استثمارية أم ثقافية أم بيئية بدرجة موائمة من المراعاة. ومن 
وجية صوب بعض الفئات الميمشة أو المعرضة لمفقر والتيميش االستثماري الممكن القول أيًضا أن الخدمات الم

دماجيا في المجتمع، بل إنيا تقود عمى نحو غير مباشر إلى تدعيم  واالجتماعي ال تقوم عمى مبدأ تمكين تمك الفئات، وا 
 تدىور واعتمادية ىذه الفئات.

المؤسسات الحكومية، خاصة الوزارات ذات العالقة مثل  ولم تتمكن ىذه المنظمات من تحقيق االستقاللية المطموبة عن
وزارات الشؤون االجتماعية والداخمية، وأن قراراتيا وبرامجيا وسياساتيا العامة ال زالت تخضع لتأثير الحكومة وتسعى إلى 

لى مباركتيا، ويمكن أن يعزى ىذا األمر إلى عدة عوامل مثل ضعف المناخ الديمقراطي في البالد العربية ب وجو عام، وا 
األنظمة والقوانين المعمول بيا، والتي تعطي الحكومات حق الترخيص والحل ليذه الجمعيات، والرقابة والتدخل المباشر 

أحياًنا في أعماليا، إضافة إلى عجز الجمعيات عن تحقيق االستقاللية المالية وتبعيتيا الجزئية في ىذا المجال لمحكومة، 
 (. ٤٠٠9عقمية األمنية الحكومية في تعامميا مع النشاط األىمي بوجو عام )عبد المجيد، وأخيًرا سيادة وغمبة ال

وتبين أيًضا في واقع تمك المنظمات أن أكثريتيا يجابو معضمة مالية تتمثل في قمة تواجد الموارد المالية من ناحية، وتآكميا 
نيا الجمعيات تعكس ذاتيا عمى صعيد ونوعية الخدمات المتواصل من ناحية أخرى، كما أن الضائقة المالية التي تتكبد م
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المقدمة، كما تؤثر سمًبا عمى تمكُّن تمك الجمعيات عمى المبادرة وتبني الطرق المعاصرة في األداء، فضال عمى ذلك أنيا 
 تقود في تبعيتيا إلى السمطات كما أشير إليو أسبًقا.

كومية المحمية والمنظمات غير الحكومية الدولية، يتضح بواسطة وأن االختالف في األدوار ما بين المنظمات غير الح
أساليب التنفيذ لمبرامج واألىداف المخطط لتحقيقيا، حيث أن المنظمات غير الحكومية المحمية تصبو إلى تدعيم ديناميكية 

وفير الفرص االستثمارية المجتمع عن طريق دعم برامج اجتماعية واقتصادية مسقاة من االحتياجات واألولويات الوطنية، وت
كما في مؤسسة نير األردن. وايضا في معيد الممكة زين الشرف التنموي الذي ييدف إلى مساندة أتعاب المنظمات واألفراد 

جراء البحوث، كما أن المنظمات غير الحكومية الدولية ليا  في ميدان اإلنماء عن طريق التمرين، ورفع سوية اإلدراك وا 
اف نفسيا، إنما عمى أنماط تناسبيا كمؤسسة دولية، والتي تحاول بالدرجة األولى في إحراز التحويل المحاوالت واألىد

اإليجابي بواسطة برامجيا المخصصة بيا. حيث تمثل ىذا ممحوًظا في الصورة التي أوضحتيا شركة تخميص الطفل في 
طريق برامجيا المنوعة لجميع الفئات العمرية، تنقيح جوانب اإلنماء االجتماعية، والفرص االستثمارية المتغايرة عن 

باختالف أشكاليا وظروفيا، وفي مختمف الميادين المتعمقة بالتنمية واالستدامة، وأيضا شركة كويست سكوب التي تحاول 
أقاليم إلى تحفيز األشخاص، وخمق المناخ الموائم لمتنمية، وتنقيح نوعية الحياة عمى العموم، وتعمل عمى خدمة االنسان في 

لمساعدتيم وتحقيق  -المغمورين–وأماكن عدة في العالم، وكال المؤسستين تسعيان إلى البحث عن األفراد غير المرئيين 
 مقاصد رسالتيا من خالليم.

 الفئات التي يستيدفيا الدعم
فيما يتعمق بالفئة المستيدفة لبرامج المنظمات غير الرسمية، فكانت المنظمات غير الرسمية المحمية ترتكز عمى نحو  أما

أعمق عمى رياض األطفال، والمراحل األولى من عمر التالميذ في الفترة الرئيسية. كروضة معيد الممكة زين الشرف 
حماية الطفل، حيث إن الشركة تقوم باستكمال األطفال تممك نحو التنموي أيضًا مؤسسة نير األردن عن طريق برنامج 

التحاقيم في الفترة الرئيسية عن طريق برنامج التعميم المخصص والتعميم المساند. وبخصوص بالمنظمات غير الرسمية 
تحديث برامج العالمية ، فإنيا تيتم بمرحمة التعميم الرئيسي عمى نحو ممحوظ حيث كانت مصالح شركة كويست سكوب في 

ومناىج تربوية تركز عمى األطفال الذين تسربوا من المدارس، وغير ممكن عودتيم إلييا ألسباب عدة، وسعًيا منيا إلرجاع 
تسجيميم ورجوعيم إلى مقاعد التعميم بالمدرسة، قامت بإبرام اتفاقيات تساعد مع وزارة التربية والتعميم والمؤسسات المقصودة 

عميم غير النظامي. وفي شركة تخميص الطفل كمؤسسة عالمية كان ليا مراعاة بمرحمة التعميم الرئيسي عن طريق برنامج الت
وجانب واسع برياض األطفال، وبالخصوص الذين لم يتسن ليم التسجيل برياض األطفال لعدم توفرىا في الجميورية 

 وتتطمب عبًئا مالًيا نحو االشتراك.
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 مصادر التمويل لممنظمات
ين لمصادر تمويل المنظمات غير الحكومية المحمية، وىما التمويل أو الدعم الداخمي من قبل مؤسسات الدولة يوجد شكم

المحمية والمشاريع القائمة في الدولة، والتمويل الخارجي من منظمات دولية خارجية، قد يعزى إلى نقص الدعم الحكومي. 
يميا عمى األغمب من مصادر خارجية. حيث إن الدعم من قبل أما بالنسبة لممنظمات غير الحكومية الدولية فإن تمو 

مؤسسات دولية تشترك معيا في األىداف والمشاريع، بينما تجتيد المنظمات ذاتيا مع مؤسسات الدولة الحكومية المحمية 
 من حيث تسييل الميمات من خالل مالءمة وضبط القوانين والسياسات المتعمقة بنوعية مشاريعيا وأىدافيا.

 لتوصيات ا
 من الممكن تقديم بعض التوصيات والمقترحات لصانعي القرار وواضعي السياسات التربوية:

يجب السعي إلى تغيير ثقافة المجتمع، ونظرتو نحو وجود ىذه المنظمات من خالل عقد الندوات  .2

 .والمؤتمرات التي تنظميا المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي

المساىمة في إعداد كوادر مؤىمة ومدربة متخصصة في العمل ضمن ميام المنظمات غير  يجب .٤

 .الحكومية وأىدافيا وتحقيق رؤيتيا ورسالتيا

حالل التمويل الذاتي بدل الخارجي .3  .قيام المؤسسات بفتح مشاريع تدر لمدخل، ذلك ألىمية دعم المشاريع وا 

 الخالصة
يواجو مشاكل تمويمية عديدة، ترجع بالدرجة األولى إلى ندرة الموارد المالية التي نخمص مما سبق أن التعميم في األردن 

لى تزايد أعداد الطمبة من جية أخرى. ومن أجل مواجية ىذه المشكمة ال بد من تكاتف جميع  تعاني منيا الدولة من جية وا 
الدولية ( في حل ىذه المشكمة ولما يعود الجيود )الحكومات، قطاع األعمال ، المنظمات غير الحكومية المحمية و أيضا 

 عمى األمة والوطن بالخير والرفعة والتقدم.
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 ( ،٤٠٠۸البنك الدولي) ،مواضع الخمل في النظام التعميمي وأسبابيا، طرق المعالجة ومستقبل التعميم ،
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http://www.mogtamana.org/topics/index.php?t_article=184
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The Role of International Organization in Supporting Education 

in Jordan 

tcaAtsbA 

The aim of the research was to find out the role played by international organizations in 

supporting education in Jordan. Information was collected through the analytical qualitative 

approach through the field visit. The results showed that international organizations have an 

impact on positive change. Empowerment and community development are strategic 

objectives. Through the activation of educational programs for different age groups, 

especially the kindergarten stage and basic education, which has achieved a positive change 

the idea prevailing in the acceptance of the presence of international organizations in the Arab 

region, and faith in its role and goal, Where enrollment rates have increased, illiteracy rates 

have decreased, in addition to the improvement and development of schools, systems, 

curricula and buildings, as well as the development of methods of education, teaching and 

training, it suffers from the lack of funding in support of its ongoing programs and projects. 

At the end of the research, we recommend state institutions and decision makers to contribute 

to facilitating legislation and regulations for international organizations and to increase 

community education through the development of policies and strategies to keep this type of 

organization for community development. through the development of policies and strategies 

to keep this type of organization for community development. 

:sdrowtea  

Organizations, International, Improvement, Support, Education. 
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 معمومات التواصل 

Gireer.khadeja@gmail.com 
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 : الممخص

اصبحت من الميددات التي تؤثر عمى العالقات الزوجية حيث تتنواع المشكالت بناءا عمى  االجتماعيةان المشكالت 
 اسبابيا ان كانت اقتصادية او نفسية او غيرىا، ومن ىذه المشكالت ىي المشكالت التي تؤدي الى الطالق بين األزواج.

سبب ارتفاع في نسبة المجتمع، حيث ىدف البحث الى ايجاد طرق وحمول تقمل من المشكالت التي تؤدي الى الطالق و 
 أثرت عمى األفراد والمجتمعات التي تعيش بيا المرأة المطمقة، 

 

 : المشكالت االجتماعية ، المرأة ، الطالق . كممات مفتاحية

 

 

 

 مقدمة البحث:

ربما تكون نالحظ ازدياد معدالت الطالق بشكل كبير جدا في عموم أنحاء العراق بسب وجود مشاكل اجتماعيو أو 
اقتصاديو أو نفسيو أو أسريو عانا منيا فأدت إلى الطالق وىذه الظاىرة شاعت بصوره كبيره في العصر الحديث ىذا ال 
يعني عدم وجدىا في السابق فيي موجودة أي ظاىره الطالق ومشاكميا بالنسبة لممرأة منذ القدم وال كن ليس بيذا القدر 

ذا تحدثنا عن  الكبير فقد نالحظ وجود حاالت طالق يوميا وكما ذكرت لوجود أسباب تمنع من استمرار ىذا الزواج وا 
األسباب فأننا نورد وجود أسباب اقتصادية واجتماعية عانت منيا المرأة ولم تالءم حياتيا مما أدى إلى اتخاذ القرار الطالق 

كون مشاكل من طرف الزوج مثل عدم االحترام ولمشاكل ىي قمو المورد المادي وعدم تمبية متطمبات المنزل وألوالد وربما ت
 ولتفاىم والختالفات الطبقية ولثقافيو ولغيره المفرطة كميا أسباب ومشاكل تؤدي إلى الطالق إذا ما حاوال حميا

أما من جانب المشاكل التي تعاني منيا المرأة المطمقة فيي كثيرة في حياتيا وعمى مستوى االسره وطريقو معاممتيم ليا 
الف نظره المجتمع المحيط بيا وتعرضيا لكالم ميين وقاسي والمشاكل النفسية التي قد تعاني منيا بعد الطالق وتقيد واخت

 حريتيا ونالحظ ازدياد ىذه الظاىرة في المجتمع العراقي بنسب عاليو وىذه الظاىرة تؤثر عمى المجتمع بصوره سمبيو .
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 مشكمة البحث: -0

االجتماعية التي ال يخمو منيا أي مجتمع من المجتمعات اإلنسانية . الرتباطيا الوثيقة بحكمة  يعتبر الطالق من الظواىر
 المؤثرات الداخمية و الخارجية .العالقات االجتماعية السائدة بين اإلفراد و الجماعات والتي تتحكم فييا مجموعة العوامل و 

جيود لتجاوز العوامل المسببة ليا . كما ارتفاع معدالت الطالق وقد يتقبل المجتمع الطالق عندما تفشل كافة المساعي وال
إلي نسب عالية حولت الطالق من مجرد ظاىرة اجتماعية إلي مشكمة اجتماعية، تمقى بظالل السود عمى الواقع 

السياسي االجتماعي، بل تؤثر عمى تماسك األفراد و الجماعات التي تعيش فيو كما تمقي بظالليا عمي النظام االقتصادي 
 بقدر تأثيرىا عمى النظام االجتماعي.

 تساؤالت البحث:  -8

 ما عالقة المتغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية بحدوث الطالق . -

 ما طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عمى الطالق بالنسبة إلي الطمقين واألطفال . -

 الق في ضوء المتغيرات التي تفرض حضورىا بقوة عمى الواقع المعاش .ما دور المجتمع في الحد من ظاىرة الط -

 أىداف البحث :  -3

 ييدف البحث الي الكشف عن المتغيرات االجتماعية والثقافية وكذلك االقتصادية والنفسية . -

 بيان طبيعة المشاكل والنتائج المترتبة عمى الطالق وأثرىما في المطمقين واألطفال. -

مية الدور الذي يؤديو المجتمع لمحد من ظاىرة الطالق في ضوء المتغيرات التي تفرض حضورىا بقوة عمى إبراز أى -
 الواقع المعاش .
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 الفصل األول :

 تحديد المفاىيم والمصطمحات : 

 -أوال: المشكالت االجتماعية :

إزالة أو إصالح وان حل المشكمة ىي أي صعوبة أو سوء تصرف لعدد كبير من الناس نسبيًا مما ترغب في   -2
 االجتماعية يعتمد بشكل واضح عمي اكتشاف وسيمة اإلزالة أو إصالح .

بأنيا حالة اجتماعية ناجمة عن تفاعل اإلنساني غير المرغوب فييا لدي حشد كبير من الناس يعتقدون أن حميا ممكن  -٤
 أن يتم من خالل عمل وقائي أو عالجي .

ىي ظاىرة اجتماعية صاخبة تعكر حياه عدد كبير من أبناء المجتمع لما تسببو من أثار سمبية عمي نمط عالقاتيم  -3
وتفاعميم وتستدعي الجيود ألزالو ىذه اآلثار السمبية . لذي فيي ظاىرة اجتماعية سمبية تجمب االذي ألبناء المجتمع وفي 

 قدمو إلي األمام .اغمب األحيان تعمل عمي تخمف المجتمع وعدم ت

 -ثانيًا : المرأة:

ىي األنثى وجمعيا النسوة والنساء بالكسر لجماعو إناث ولفض المرأة مشتق من فعل مرأ ومصدرىا المروءة وتعني  -2
 كمال الرجولة واإلنسانية .

ق األساسية لمحياة وىذا يعتبر تقسيم الكائنات الحية بما  فييا اإلنسان إلي طائفتين الذكر و األنثى واحده من الحقائ -٤
االختالف الجنسي واقع طبيعي حتمي ومن ثم البد أن يواجو كل إنسان ويستقبمو وينمو من خالل تكيفو ألداء دوره 

 االجتماعي .

وتشكل النساء جماعو تتميز عن بقيو الجماعات االجتماعية األخرى بكونيا جماعة ذاتية وليست موضوعية . فالمرأة  -3
تمني إلي جماعة متميزة في المجتمع كما أن موقع المرأة يتحدد من خالل حضارة المجتمع . أو يتطابق دور تشعر بكونيا ت

 المرأة من خالل القيم االجتماعية .
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  -ثالثا : الطالق:

عنو كما يقال في المغة : وىو رفع القيد مطمقا سواء كان ىذا القيد حسيا أو معنويا فيقال طمق الرجل األثير إذا رفع القيد 
 (2طمق الرجل زوجتو .)

الطالق اصطالحا : لرفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو في الحال بمفظ يفيد ذلك صراحا أو كتابة أو بما يقوم مقام 
 المفظ من الكتابة واإلشارة . 

طع النكاح واألصل الطالق شرعا : حل عقد النكاح بمفظ الطالق ونحوه أو ىو تصرف مسموك لمزوج يحدثو بال سبب فيق
 فيو االجتماع وقولو تعالي : 

 (٤" الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" ومن السنة " ليس شئ من الحالل أبغط من الطالق " )

نياء العالقة الزوجية ويعني أيضا الفراق واالنفصال بين الزوجين وفقا لشروط وأحكام شرعية  الطالق : حل لرابطة الزواج وا 
 .(3) 

الطالق ظاىرة اجتماعية :  من المجتمع وتنجم ىذه الظاىرة عن عالقات غير سميمة ويترتب عمييا أمور أىميا تحطيم 
 (٢تحطيم الزواج و األسرة والروابط األساسية لممجتمع وىو ضمن الزواج غير مرغوب فيو ويعتبر النقيض التعيس لمزواج )

 -التعريف اإلجرائي لمطالق :

صال زوجين عن بعضيما سواء كان االنفصال برضي أو برغبة الطرفين أم بإرغام احدىما عمى ذلك مع حفظ ىو عممية انف
 حقوق الطرفين بالطرف القانوني .

 

 

 

 

 

 (: دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقو اإلسالمي. األردن. دار قنديل.٤٠2٠رسمية عبد الفتاح الدوس ) -2
( : الضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العممية لألنواع الحديثة لمزواج والطالق. القاىرة ٤٠٠9)أماني عمي المتولي  -٤

 . دار الكتب الحديث.
 .٤1٠عبد المطيف عبد الحميد . معن خميل عمر. المشكالت الشرعية ب ط ، دار نييور الديوانية. ب ت ، ص -3
 2ط . ب ت . ص أحمد محمد شاكر. نظام الطالق في اإلسالم. ب  -٢
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 الفصل الثاني 
 أوال :أسباب الطالق والعوامل المؤدية إليو:

: يعتبر العامل االقتصادي من العوامل األساسية التي تساىم بشكل مباشر في بناء األسرة السميمة العوامل االقتصادية  -0
لي أي خمل من شأنو أن يؤدي بيا إلي ويشكل ىذا العامل صمام أمان في استقرار الحياة الزوجية، فإذا تعرضت األسرة إ

ضعف إمكانية تطمين حاجاتيا الضرورية وقدرتيا في التكيف السميم لألوضاع الطارئة التي تتعرض ليا كحاالت المرض، 
أو البطالة، وتطمين االحتياجات المتزايدة التي يفشل الزوج في تمبيتيا، كل ذلك يؤدي إلى الطالق معتبرا ذلك وسيمة 

 –الضغوطات التي تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا غير قادر عمى مواجيتيا ومعالجتيا الزوجة  لمتخمص من
 األطفال .

اختالف القيم واالتجاىات والمعتقدات إن االختالف في ىذه الجوانب وغيرىا من الجوانب األخرى والتي لم يستطيع أحد  -٤
لي فترة طويمة من التأمل والكشف الحقيقي ال محال ستؤدي إلى خمق الطرفين التعرف عمييا بشكل سميم والتي تحتاج إ

أجواء يسودىا التصادم و الصراع واالختالف بين الزوجين، الذي يؤدي إلى اإلحباط والشعور بالقمق وعدم االستقرار خاصة 
ف الخبرات الذاتية لمواجية إذا كانت الزوجة صغيرة السن ال تمتمك القدرة واإلمكانية عمي التكيف ليذه العوامل بسبب ضع

 األحوال .

من الحقائق التي أصبحت تتطمب االلتزام بيا من قبل الزوجين قبل الزواج إجراء الفحوصات  المشكالت الصحية : -3
الطبية، لمتأكد من خمو كل منيما من أي حالة مرضية قد تؤدي إلي الفشل في تحقيق األىداف السامية في بناء أسرة 

ي مقدمة ىذه األىداف الرغبة الجادة في إنجاب األبناء، إن اكتشاف احد الزوجين بعد الزواج إلي عدم سعيدة، ولعل ف
 إمكانية تحقيق ىذا اليدف فانو سيكون من العوامل األساسية في فشل الزواج .

 درجة نضوج شخصية الزوجين : تتطمب الحياة الزوجية أن يتمتع الزوجين .

عقمي والجسمي وحاجتيا إلى فمسفة موحدة ونظرة واقعية لمحياة بعيدة عن أحالم الشباب، إن بدرجة النضوج الفكري وال -٢
ىذه الفمسفة ىي التي تمكن من الشعور بالتوازن واالستقرار ويبعدىم عن التوقعات التي تكون عادة بعيدة عن الواقع الحقيقي 

 الذي يواجيونو.

التي تؤكد عمييا معظم الدراسات االجتماعية والنفسية أن مرحمة الشباب من الخصائص العممية  فكرة الشريك المثالي : -5
من اخطر المراحل العمرية التي يمر بيا اإلنسان، حيث يعمل الشاب في ىذه المرحمة عمي تكوين صورة مثالية عن الشريك 

ون لدييم صورة متكاممة مسبقة الذي يرغب الزواج منو، فتتكون لدييم صورة مثالية عن الشريك الذي يرغب الزواج منو فتتك
عن الصفات الشكمية والعقمية والخمقية والعاطفية واالجتماعية المرغوب توافرىا في شريك المستقبل . فيركز الشباب الذكور 
عمى الشكل والمظير الجميل في فتاة األحالم أكثر من تركيزىم عمى الصفات األخرى، بينما وجد أن تركيز الفتاة يكون 

ة فتى األحالم وثقافتو ومركزه االجتماعي. إن فكرة الشريك المثالي ال تكون وليدة وقتيا بل تكون وليدة عمى شخصي
تفاعالت عديدة تبدأ عمميا منذ الطفولة متأثرة ببيئتو ومحيطو االجتماعي والعائمة واألقرباء واألقران والمدرسة ووسائل 

 عدىا.األعالم ثم تتبمور وتظير في مرحمة المراىقة وما ب
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 ثانيا : المشكالت االجتماعية الناجمة عن ظاىرة الطالق : 

ال شك أن ىناك آثار خطيرة ومؤلمة تمقي بظالليا عمى المجتمع .. فيي تشتت األسرة وضياع األبناء وانحرافيم وقد يحمل 
ننظر إلي الطالق عمو انو المجتمع المرأة أسباب وقوع الطالق وينظرون إلييا نظرة ليا شك وريبة، ومن ىنا يفترض أن ال 

سيف مسمط عمى رقبة المرأة المطمقة يسمبيا حقوقيا ويحد من حريتيا، فالطالق شرع إلنياء عالقة زوجية لم تحقق المراد 
الشرعي. كما أن من المشكالت االقتصادية الواقعة عمى المرأة المطمقة العجز المالي و الفقر الذي قد يصيبيا خاصة إذا لم 

رد رزق مستقل إضافة إلي الشعور بالخوف والقمق عمى المستقبل وتراكم اليموم واألمراض النفسية عمييا فضال يكن ليا مو 
 عن تضاؤل فرص الزواج  مرة ثانية لالعتبارات االجتماعية والتقاليد المترسخة حول المرأة المطمقة .

بالنسبة لألوالد مما يؤدي إلي انحرافيم ووقوعيم كما أن المشكالت التي تنجم عن الطالق الحرمان العاطفي ونقص الحنان 
 في براثين التجريم والمخدرات حيث أن الطالق يحدث صدمة وانييار في الرباط الزوجي يؤدي إلي تشرد األبناء .

في وتؤكد اغمب الدراسات أن أبناء المطمقين والمطمقات يعانون من مشاكل نفسية جسيمة أكثر من األبناء الذين مع والدييم 
 بيت واحد . أي أن أبناء المطمقات أكثر عرضة لإلصابة باألمراض النفسية .

أما عمى صعيد المجتمع فان انتشار الطالق وانحالل الزواج يكون مصدرا لمكراىية والخصام والتنافر والبغضاء بين أفراد 
وقد يقعن في المنزلقات األخالقية  المجتمع ال سيما من أقارب طرفي النزاع فضال عن اتجاه بعض المطمقات إلي التسول

 التي ال يعصم منيا إال صاحب دين قوي.

وأخيرا وليس أخر قد تصاب المطمقة أو المطمق باالكتئاب واالنعزال واليأس واإلحباط وتسيطر عمى عقوليم أوىام وأفكار 
  منيا .وأشياء أخري قد تقودىم إلى ارتكاب جرائم االنتحار بسبب األمراض النفسية حمانا اهلل
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 دراسة سابقة : 

 التكيف االجتماعي لممرأة المطمقة في المجتمع المصري 

 دراسة ميدانية في محافظة الغربية 

 د. ىاني جرجس عياد .

 د. أيمن أحمد فرج .

جاىدة إلي محاولة  لقد توصمت الدراسة إلي أن المطمقة تتعرض لظروف اقتصادية واجتماعية ونفسية قاسية جدا، تحاول
 التكيف لكي تتمكن من إقامة عالقات توازن وانسجام مع حياتيا االجتماعية الجديد .

 -مشكمة الدراسة :

نتيجة لما يوجد من مشكالت اجتماعية واقتصادية تعاني منيا المرأة المطمقة في المجتمع المصري من الخوف من 
ية اجتماعية عن المجتمع المحيط بيا، وما قد تتعرض لو من إىانات، المستقبل، وما يصاحبو من قمق واغتراب، وانعزال

ونظرات دونية ليا من قبل المحيطين بيا، ولتعدد حاجاتيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية خاصة إن كانت المرأة حاضنة، 
 طرأت في حياتيا .فإن األمر يستدعي منيا ضرورة إعادة التكيف مع مجمل ىذه الظروف واألوضاع الجديدة التي 

ومن ثم تنبع مشكمة الدراسة من معرفة ودراسة المحاوالت والطرق المتعددة التي تتبعاىا المطمقة إلعادة التكيف االجتماعي 
واالقتصادي في مجتمعيا ومحاولة تغيير نظرة الناس المحيطين بيا إلييا، وتقدير دورىا الجديد في المجتمع، وتقديم يد 

 لمؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني لمساعدتيا عمى تحقيق ىذا التكيف .المساعدة من قبل ا

 -أىمية الدراسة:

األىمية العممية : تتمثل في اىتمام الدراسة بشريحة مجتمعية يجب أن تقابل بالرعاية و العناية االجتماعية واالقتصادية من 
يث تحاول الدراسة التوعية العممية بسبل إعادة تكيفيا في الجانب الرسمي والغير رسمي، وىي فئة المرأة المطمقة، ح

المجتمع المصري في النواحي االقتصادية واالجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع المحيط بيا تجاىيا، كما تحاول الدراسة 
ور الثقة مساعدة المطمقات عمى سرعة التكيف مع ذاتين ومجتمعين، والتغمب عمى مشكمتين الحياتية، إلعادة بناء جس

 بينين وبين البيئة التي يقطن فييا .

األىمية العممية : تتمثل في التعريف ميدانيا عمى الطرق الصحيحة إلعادة التكيف االجتماعي واالقتصادي لممرأة المطمقة 
قة في المجتمع المصري وكيف ينظر إلييا، وىل حدث تغيير عن ذي قبل، أم زادت ىذه النظرة نحو أوضاع المرأة المطم

 (2وحياتيا الشخصية . )
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 اليدف الرئيسي : رصد وتحميل طرق التكيف االقتصادي واالجتماعي والنفسي لممرأة المطمقة في المجتمع المصري.

 األىداف الفرعية : 

 التعرف عمى الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممطمقات . -2

 طالق .التعرف عمى األسباب التي أدت إلي ال -٤

 (٤التعرف عمى طبيعة ونوعية المشكالت التي واجيت المرأة المطمقة بعد الطالق .) -3

تاحة الفرصة  -٢ محاولة وضع تصور لتالشي الجوانب السمبية في الظروف الجديدة التي فرضت عمى المرأة المطمقة، وا 
 أمام الييئات االجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطمقة عمى التكيف السميم تجاه ىذه األوضاع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"التكيف المعيشي لممرأة الكويتية بعد الطالق" ، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ، جامعة  فيد ثاقب الثاقب ، -2
 .۷۹۹۱، ۸۹، العدد ۲۲الكويت ، المجمد 

الحسين محمد عبد المنعم ، "اآلثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي المترتبة عمى الطالق" ، المجمة -٤
 .۲۰۰۹ية لمدراسات النفسية ، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية ، القاىرة، العممية لمجمعية المصر 

 
 -تساؤالت الدراسة :



 

 

     (AJSP    )Arab Journal for Scientific Publishing 

 

 كيف تتكيف المرأة المطمقة اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا مع المجتمع المصري ؟ 

 ما الخصائص االجتماعية واالقتصادية لممطمقات ؟ 

 طمقة بعد الطالق ؟ ما طبيعة ونوعية المشكالت التي واجيت المرأة الم

 ما مدي تكيف المرأة المطمقة مع وضعيا االقتصادي الجديد وعالقتيا االجتماعية ؟

تاحة الفرصة أمام الييئات  كيف يمكن تالشي الجوانب السمبية في الظروف الجديدة التي فرضت عمى المطمقة، وا 
 ىذه األوضاع . االجتماعية في مصر لمساعدة وتدريب المطمقة عمى التكيف السميم تجاه

 

 التوصيات : 

 إيجاد آليات تشريعية تضمن حق المرأة المطمقة بالنفقة واعتماد آليات جديدة لضمان تمتعيا وأطفاليا بيذه النفقة . -2

نما تشمل األىل والفرد من المجتمع أصحاب القرار،  -٤ إقامة ورش توعية خاصة بالمرأة المطمقة ال تقتصر عمييا فقط وا 
أصحاب األعمال ) نساء ورجال ( لتعزيز الصورة االجتماعية وصورة الذات لممرأة المطمقة في مجتمعاتنا من فضال عن 

 قبل منظمات المجتمع المدني .

عادة دمجين معا في مجتمعين، لتمكينين اجتماعيا واقتصاديا. -3  تأىيل النساء المطمقات نفسيا وا 

 ن االجتماعي من قبل الحكومة والشئون االجتماعية .شمول جميع المطمقات بشبكة الحماية والضما -٢

 شمول المرأة المطمقة بالقروض المقدمة من الحكومة دائرة القروض والمشاريع. -٥

يجاد الحمول ليا عن طريق ندوات وبرامج إعالمية، وشمول  -6 تسميط الضوء عمى المشكالت التي تواجو المرأة المطمقة وا 
 الجنسين فييا.رجال الدين والشباب من كال 
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 2أحمد محمد شاكر. نظام الطالق في اإلسالم. ب ط . ب ت . ص  -2

( : الضوابط القانونية والشرعية والمشكالت العممية لألنواع الحديثة لمزواج والطالق. القاىرة ٤٠٠9أماني عمي المتولي ) -٤
 . دار الكتب الحديث.

ثار النفسية والجسمية ومشكالت التفاعل االجتماعي المترتبة عمى الطالق" ، المجمة الحسين محمد عبد المنعم ، "اآل -3
 .۲۰۰۹العممية لمجمعية المصرية لمدراسات النفسية ، الجمعية المصرية لمدراسات النفسية ، القاىرة، 

 .٤1٠الديوانية. ب ت ، ص عبد المطيف عبد الحميد . معن خميل عمر. المشكالت الشرعية ب ط ، دار نييور -٢

فيد ثاقب الثاقب ، "التكيف المعيشي لممرأة الكويتية بعد الطالق" ، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ، جامعة  -٥
 .۷۹۹۱، ۸۹، العدد ۲۲الكويت ، المجمد 

 ألردن. دار قنديل.(: دعوى التعويض عن الطالق التعسفي في الفقو اإلسالمي. ا٤٠2٠رسمية عبد الفتاح الدوس ) -6
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"Social problems of divorced women" 

 

 

Abstract: 

The social problems have become threats that affect the marital relations where the problems 

vary depending on the reasons, whether economic or psychological or other, and these 

problems are the problems that lead to divorce between spouses 

The goal of the research is to find ways and solutions that reduce the problems that lead to 

divorce and the reason for the rise in the proportion of society, where it affected the 

individuals and communities in which divorced women live 

 

Keywords: 

Social problems, women, divorce 
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 الممخص
يعتبر التسويق االلكتروني من أىم التقنيات الجديدة التي شممت العديد من المجاالت بصفة عامة وذلك نتيجة مخرجات 

إلى مجال عمل  التكنولوجيا الحديثة و التطورات التي طالت ىذا الميدان)التسويق( و التي فرضت نفسيا بقوة في الدخول
المؤسسات سواء فيما يتعمق بالجوانب النظرية أو جوانب الممارسة العممية، و لذلك بات من الضروري أن نقف عمى أىم 

أنواع التسويق االلكتروني وحتى تكتمل الصورة يجدر بنا التعرف عمى ماىية التسويق االلكتروني و دوره الفعال في 
أىدافو و عناصر فاعميتو من اجل تحقيق الربح و النمو االقتصادي في المؤسسة و الخدمات داخل المؤسسة وصوال إلى 

 ترقية تقديم الخدمة نتيجة إقبال الزبون نحو ىذه الخدمات التي تمبي حاجاتو و رغباتو.

 الكممات المفتاحية :

 .، التسويق اإللكتروني، النمو االقتصادي، القطاع الخاصالكتروني، تكنولوجيا، مؤسسة

 

لمقدمةا  
إن التغير الذي طرأ عمى بيئة المؤسسة وخصوصا بعد دخوليا موجة من االنفتاح عمى العالم الخارجي، ىذا 

االنفتاح جعل من البيئة العالمية بيئة مشتركة، وقد نتج عن ذلك كمو تغير كبير في أذواق المستيمكين وتطمب متزايد من 
شديدة التي ال يكون البقاء فييا إال لممؤسسات القادرة عمى تشخيص ىذه طرفيم، ىذا باإلضافة إلى سيادة جو المنافسة ال

البيئة واكتشاف آمال وطموحات الزبائن. فالمحيط الحالي لممؤسسات جد معقد عمى عكس المؤسسات في السابق حيث 
المستخدمة آنذاك و كانت تستخدم وسائل تقميدية لتسيير خدماتيا اإلدارية مصطدمة ببعض العراقيل بسبب بساطة الوسائل 

تعقد الخدمات اإلدارية و نقص التسيير داخل المؤسسة و ضعف االتصال بين جميور المؤسسة الداخمي و الخارجي ،و 
في ظل التطورات المتسارعة لموسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة في المؤسسات لتسييل التواصل داخميا و تحسين 

لنيوض بيا نحو واقع مؤسساتي جديد لم يعد لممؤسسة التقميدية مكان فيو بل ىو قائم عمى إدارتيا و العمل عمى ترقيتيا و ا
 تكنولوجيات جد متطورة مسايرة لعمل المؤسسة أيا كان مجاليا.

ففي ظل ىذه التغيرات وجد التسويق مكانتو داخل المؤسسة وأىميتو في تحقيق أىدافيا، ويشكل الترويج أحد 
لى المؤسسة، وعميو نتطرق في ىذا الفصل إلى بعض مفاىيم عناصر المزيج التسويقي  الذي يضمن انتقال المعمومة من وا 

التسويق عموما باعتباره أحد توجيات المؤسسة االقتصادية الحديثة كما نخصص جزءا لمحديث عن الترويج من حيث 
 في إحدات التواصل مع بيئة المؤسسة. مفيومو وعناصره وذلك باعتباره أحد السياسات التسويقية التي تساىم وبشكل كبير
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 مشكمة البحث
شيد العالم في أواخر األلفية الثانية و بداية األلفية الثالثة عدة تحوالت عميقة شممت جميع مناحي الحياة 

االجتماعية و السياسية و الثقافية و االقتصادية و كانت ىذه التحوالت في ظل وجود تكنولوجيا المعمومات و االتصال 
الحديثة في سياق ثورة المعمومات و االتصاالت ، و كان ليذا التطور اليائل اثر دخول شبكة االنترنت إلى معظم 

المؤسسات الخدماتية و التجارية، حيث تحاول ىذه المؤسسات إحداث تغييرات في أسموب إرضاء الزبون و إشباع رغبتو 
ودة العالية لتضمن توفير الجيد و الوقت لدى الزبون عمى اعتبار المعمنة من خالل التسويق االلكتروني لمخدمات ذات الج

أن التسويق االلكتروني يساعد عمى تخفيض تكاليف اإلعالن و التواصل الدائم مع الزبائن و ىو أداة جيدة لتفعيل التواصل 
ساعد عمى تحديد االحتياجات بين المؤسسة و الزبون، و لن تكتمل ىذه العالقة إال بوجود جيدا تسويقيا الكترونيا فعاال ي

لممستيمك ، و زيادة المبيعات و الربحية التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا في إيصال خدماتيا  بأساليب و تقنيات جديدة في 
تقديم ىذه الخدمات األمر الذي ألزم المؤسسة في ممارسة التسويق االلكتروني عمى أكمل وجو عمى اعتباره يشمل عدة 

 مجاالت.

 تتحدد مشكمة البحث في السؤال الرئيسي التالي : ومن ىنا 

 ؟ما ىو دور التسويق االلكتروني  في النمو االقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص 

 أسباب البحث
 دخول التكنولوجيات الحديثة إلى مؤسسات القطاع الخاص. -

 الدور الكبير الذي تمعبو التكنولوجيا في تحسين ظروف العمل في الشركة . -

 لتعرف عمى فعالية التسويق االلكتروني داخل المؤسسة بكل متطمباتو.ا -

 أىمية البحث
 في ظل ظيور التكنولوجيات الحديثة افترضنا تحديد األىمية التي يقدميا البحث فيما يمي:

 تطور و تحسن في أساليب تقديم الخدمات في المؤسسة لدى الزبون. -

 االلكتروني لمخدمات في المؤسسة.االرتقاء بمستوى األداء التسويقي  -

 إضفاء خدمات جديدة تسوق الكترونيا عمى مستوى المؤسسة. -
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 أىداف البحث
إمكانية استغالل التكنولوجيات الحديثة في الوظيفة التسويقية و إظيار أىمية استخدام التكنولوجيات في العصر  -
 الحالي .

 مؤسسة .معرفة مدى استخدام التسويق االلكتروني داخل ال -

 الكشف عن أراء الزبائن و مدى تقبميم لتقنية التسويق االلكتروني و كيفية التعامل بيا. -

 منيج البحث
 تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي .

 مصطمحات البحث 

 تعريف التسويق 
 التسويق لغة : اصميا من سوق ومنيا السوق وىو موضع البياعات.

كال المعنيين البيع و الشراء، و معنى القيادة و االدارة لدلك يمكننا ان نعرف التسويق في و التسويق في المغة مشتق من 
 المغة بانو فن ادارة المبيعات.

 اصطالحا : ىو جميع اوجو النشاط التي تيسر وصول المنتجات و السمع الى المستيمكين و ذلك لتمبية رغباتو.

انو القيام بأنشطة المشروع التي توجو تدفق السمع و الخدمات من  296٠ة التسويق : عرفت الجمعية األمريكية التسويق سن
 ( 2913المنتج إلى المستيمك النيائي أو المشتري الصناعي.) عبد الفتاح، 

 تعريف المؤسسة

 لغة : الجمع مؤسسات/ صيغة المؤنث لمفعول اسس.

 وارد ما تمارس فيو ىذه المنفعة.اصطالحا : ىي منشاة تؤسس لغرض معين او لمنفعة عامة و لدييا من الم
التعريف االجرائي: ىي شركة او كيان قانوني او ىيئة اخرى و مصطمح المؤسسة يستخدم احيانا لإلشارة الى اي 

 كيان لديو بشر و موارد و ميزانيات.
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 تعريف التسويق االلكتروني
ىو عممية االستخدام و التطوير الفعال وفق رؤية رقمية واضحة و الكفء لممواد التسويقية  التسويق االلكتروني :

 ( ٤٠2٤الرقمية )الخبرات، المعارف، األفراد، القواعد، البيانات و العالقات...الخ (. )عامر و قنديل، 

تصال لتفعيل إنتاجية التسويق و ىو كذلك االستخدام األمثل لمتقنيات الرقمية بما في ذلك تقنيات المعمومات و اال
و عممياتو المتمثمة في الوظائف التنظيمية و العمميات و النشاطات الموجية لتحديد حاجات السوق المستيدفة و تقديم السمع 

 ( ٤٠2٤و الخدمات إلى العمالء. )عامرو قنديل، 

 الدراسات السابقة:
 ( تناولت أثر سياسات اإلعالن عمي تسويق ، الخدمات ، ذكر  ٤٠٠٢أحمد المرتضي) المرتضي،  دراسة البشير

عدد من الفروض قام عمي ضوءىا بعمل الدراسة  ومن أىم ىذه الفروض إن ىناك عالمة ايجابية بين االختيار 

ا افترض إن استخدام السميم لموسائل اإلعالنية المتبعة من قبل الشركة والقدرة عمي تنشيط المبيعات. كم

 التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الرسالة اإلعالنية يؤدي إلي تحقيق الغرض المطموب منيا لدي المستيمك .

 

ولقد توصل بعد البحث و الدراسة إلي مجموعة من النتائج أىميا إن اختيار الوسائل اإلعالنية المناسبة عندما يتم 
عمي تنشيط المبيعات كما إن اإلعالن يمعب دورا كبيرا في دعم النشاط التسويقي ككل بطريقة عممية فانو يعكس ايجابيا 

.كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا االىتمام بجودة اإلعالن في تسويق الخدمات ، كما وصي بالدقة في 
 الرسائل اإلعالنية لضمان الجود. اختيار الوسائل اإلعالنية واالىتمام باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في

  ( ركزت الدراسة عمى اختبار طبيعة العالقة التأثيرية بين التجارة االلكترونية  ٤٠٠٤دراسة الخطيب والحسيني )

والمركز االستراتيجي لمشركات الصناعية االردنية، وتم اختيار عينة في اربع شركات صناعية تتعامل بالشبكة 

نترنت، وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة تأثيرية واضحة بين التجارة االلكترونية والمركز االلكترونية وبالذات اال

 االستراتيجي لمشركات.
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  ( اىتمت ىذه الدراسة بمعرفة مدى اسيام التجارة االلكترونية ووسائل  ٤٠٠2دراسة صيام والميندي )

لتجارية االردنية، وقد توصمت الدراسة الى ان االتصال الحديثة في تطوير نظم المعمومات المحاسبية في البنوك ا

التجارة االلكترونية ووسائل االتصال الحديثة قد اسيمت في انتشار العديد من الخدمات المصرفية الحديثة مثل 

( وبطاقات التسوق عبر االنترنت وتقديم خدمات  ATMاصدار بطاقات االئتمان وتقديم خدمات دفع المشتريات ) 

وني عبر البطاقات وتقديم عدة خدمات مصرفية عبر االنترنت والياتف الثابت والنقال، وانيا قد الصراف االلكتر 

 اسيمت في رفع فعالية نظم المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية االردنية وزيادة كفاءتيا.

 نولوجي لوسائلأن ىذه الدراسات تركزت عمى موضوع التجارة االلكترونية ومدى االستفادة من التطور التك

 االتصال وفي استخداميا في اتمام التعامالت وعقد الصفقات وتقديم افضل الخدمات عبر االنترنت ولم تركز

 بشكل واضح عمى التسويق االلكتروني وكيفية ممارسة االنشطة التسويقية عبر االنترنت.
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 الطار النظري لمبحثا

 ماىية التسويق

قبل التطرق إلى تعريف التسويق نشير إلى تطور نظرة المؤسسة لمحيطيا وبيئتيا، حيث ساد اإلعتقاد ولفترة 
طويمة بأن المؤسسة نسق مغمق، ثم تحولت المؤسسة بفضل التجربة وديناميكية السوق شيئا فشيئا إلى التوجو نحو السوق 

 وما يحويو من متغيرات.

 تعريف التسويق

من أوائل الكتاب في اإلدارة بأن ألي مشروع وظيفتين أساسيتين ىما التسويق واإلبتكار.  و ىو  rcluacيري 
 وفيما يمي بعض تعاريف التسويق:

يعرف ستانتون التسويق بأنو" نظام متكامل تتفاعل فيو مجموعة من األنشطة التي تعمل بيدف تخطيط وتسعير 
 ( 299٥قبين". ) عبد الفتاح، وترويج السمع والخدمات لممستيمكين الحاليين والمرت

يشير التعريف إلى السياسات التسويقية التي بتفاعميا وتكامميا تتحقق أىداف المؤسسة، كما يشير التعريف إلى 
 أىم عنصر في النشاط التسويقي أال وىو المستيمك.

الحاجات والرغبات التسويق بأنو "نشاط األفراد الموجو إلى إشباع  rsraacو  rlosMoمن جيتيما يعرف كل من 
 (rsraac. a ar llrcao M 2992)  من خالل عممية المبادلة" .

 أىمية التسويق
"إن التسويق فكر وفمسفة ووظيفة ونشاط، فكر يقوم عمى اعتبار السوق بما تحتويو من مكونات المنافسة والطمب 

الطمب في ظل المنافسة الدائمة، عمى مدى سببا في وجود النشاط، وفمسفة ترتكز، من أجل إبقاء النشاط حيا يقبل عميو 
 ( ٤٠٠٢تفيم ىذا الطمب وخدمتو بأحسن كيفية وأفضل سبيل." ) كمال،  
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 يمكن إيجاز أىمية التسويق في التالية :  
تمكن رجال األعمال والمنظمات من استكمال دورة رأس المال من خالل تحويل المنتج من السمع   .2

 والمنتجات إلي نقود.

ص عمل كبيرة من خالل أداء الوظائف التسويقية والخدمات والمؤسسات والييئات العاممة في خمق فر   .٤

 مجال التسويق.

يساعد عمي اإلنتاج الكبير والتخصص وتحسين جودة ونوعية السمع والخدمات والمنتجات من خالل   .3

 العمميات التسويقية.

ين في الوقت الذي يرغب فيو المستيمك خمق المنفعة الزمنية لمسمع والخدمات وذلك من خالل التخز   .٢

 لتمك السمع.

 التسويق االلكتروني 

 تعريف التسويق االلكتروني

التسويق االلكتروني ىو عممية االستخدام و التطوير الفعال وفق رؤية رقمية واضحة و الكفؤ لممواد التسويقية 
 ( ٤٠2٤(. )عامر و قنديل، الرقمية)الخبرات، المعارف، األفراد، القواعد، البيانات و العالقات

وىو كذلك االستخدام األمثل لمتقنيات الرقمية بما في ذلك تقنيات المعمومات و االتصاالت لتفعيل إنتاجية التسويق 
و عممياتو المتمثمة في الوظائف التنظيمية و العمميات و النشاطات الموجية لتحديد حاجات السوق المستيدفة و تقديم السمع 

 ( ٤٠2٤ى العمالء. )عامر و قنديل، و الخدمات إل

ويمكن تعريف التسويق االلكتروني عمى انو "يتضمن توحيد الحاجات المتغيرة لمعمالء، و التقنيات الحديثة 
 (  ٤٠٠9المتجددة بما يؤدي األعمال و ليذا يعتبر التسويق االلكتروني تكنولوجيا التغيير". ) صبره ،  

 ( 810-811، 8108االلكتروني )عامر و قنديل،  أنواع التسويق
 يقسم التسويق االلكتروني إلى:
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 التسويق االلكتروني الموجو لممستيمك النيائي: .2

 ىو التسويق الذي يرتكز عمى الوسائل االلكترونية ويكون لميدف منيا ىو المستيمك.

 التسويق االلكتروني بين المنشآت: .٤

ذلك النوع من التسويق الذي يركز عمى الوسائل االلكترونية والذي يحقق عالقة ترابط فيما بين المنشآت و بعضيا  وىو
 البعض بما يعظم منافع ىذه المنشآت.

 التسويق االلكتروني المزدوج: .3

و كذلك أىداف  ىو التسويق بواسطة الوسائل االلكترونية و الذي يحقق أىداف التسويق االلكتروني الموجو لممستيمك
 التسويق االلكتروني لممنشآت.

 التسويق االلكتروني الحكومي: .٢

وىذا النوع من التسويق الذي يستخدم الوسائل االلكترونية لتحقيق خدمات سواء لمنشآت األعمال أو األفراد أو األجيزة 
 يد و إجراءات روتينية.الحكومية فيما بينيا و بعضيا البعض بما يعود بالنفع عمى الجميع من توفير وقت و ج

 عناصر المزيج التسويقي لمخدمات : 
  اإلنتاجية و الجودة.-التسييالت المادية -العنصر البشري -العمميات –التسعير –الترويج –التوزيع –المنتج 

 ( 8101دور عمميات التسويق االلكتروني عمي عناصر المزيج التسويقي لمخدمات .) شمت،
اللكتروني عمى تدفق المعمومات حول المنتجات المختمفة و ال شك أن توفير كم ىائل من *المنتج: يساعد التسويق ا

المعمومات لكل عميل عن المنتجات التي يتعامل فييا و المقارنة بينيا يؤذي إلى زيادة حدة التنافس في الجودة و 
تقميدية لتطوير المنتجات إلى ابتكار ما المواصفات و األسعار. ولذلك اضطرت الشركات إلى إجراء تعديالت عمى العممية ال

 يسمى بالعممية المرنة التي من عناصرىا: تحسن السوق، و اختيار الحمول الفنية ودمج حاالت العمالء مع الحمول الفنية.

عميل *التوزيع: إن القيام بعممية التوزيع باستخدام الوسائل االلكترونية يؤدي إلى القضاء عمى المسافات بين المنتج و ال
 فحل محل السوق المادي. و تمثل االنترنت القناة الوحيدة لتوزيع منتجا بأسعار مناسبة. 

*الترويج: إن جوىر عمميات الترويج عبر االنترنت ىو جذب انتباه العمالء الستخدام صفحات الشبكة العنكبوتية العالمية 
 )الويب( و دعميا بالمعمومات المفيدة طبقا الىتماماتيم.
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 ير: يوفر االنترنت العديد من المزايا لمعمالء و المستيمكين في مجال التسعير من أىميا:*التسع

 يعد االنترنت المدخل السريع إلى قوائم التسعير لكافة المنتجات.-أ 

 يتيح االنترنت المعمومات بين كافة المستيمكين.-ب 

 يوفر االنترنت تقنية ىامة وىي برنامج البحث.-ج

و يشير ىذا العنصر إلى جميع األدوار البشرية التي تساعد عمى تقديم الخدمة و التأثير عمى مشاعر *العنصر البشري: 
 المشترين حيث يقوم األفراد بوظائف ىامة لمعمالء منيا:

 مساعدة العمالء أثناء عممية تقديم الخدمة. 2-

 إقناع العمالء بالشراء. ٤-

 المادي: و يتمثل ىذا العنصر في البيئة التي تقدم فييا الخدمة حيث تتفاعل المنظمة مع المستيمك.  *التجسيد

*العمميات: و يشير ىذا العنصر إلى كل العمميات الالزمة لتحويل المدخالت إلى مخرجات و تتضمن تمك العمميات و 
 اإلجراءات و السياسات و تتابع األنشطة الالزمة لتقديم الخدمة.

 *الجودة و اإلنتاجية: و تعتمد جودة البرامج عمى ما يمي:

 الصفات التي تجعل المستيمك يقبل عمى استخدام البرنامج.-

 العيوب التي تجعل المستيمك يتمنى شراء برنامج آخر.-

المؤسسة إن التسويق االلكتروني ساىم في تقرير ثقة المستيمك و رفع مستوى الرضى لديو و ىذا يؤذي إلى تميز 
الخدماتية حتى تنجح عممية التسويق االلكتروني و تكون عممية ناجحة و فاعمة ، فانو يجب أن يتوفر فييا عدد من 

 (.  ٤٠٠٢. )أبو فارة،  العناصر التالية:

  تحقيق التكامل مع مختمف أنشطة األعمال االلكترونية: ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تحقيق التكامل بين

كتروني و بقية األنشطة بحيث تنعكس ىذه األنشطة في كل مرحمة من مراحل عممية التسويق التسويق االل

 االلكتروني.
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  تحقيق المنفعة لمزبون: ينبغي أن تسعى المؤسسة إلى تقديم منفعة كافية و واضحة من خالل طرح المنتوج )سمعة

 بتكرار أو عدم تكرار عممية الشراء. أو خدمة( عبر االنترنت إذ يترتب غمى مستوى ىذه المنفعة قرار الزبون

  القدرة عمى عرض محتويات و خدمات المؤسسات في صورة فاعمة: ينبغي عرض محتويات و خدمات المؤسسة

 ضمن موقع الويب بصورة تالئم الطبيعة الجديدة لممؤسسات الخدماتية.

 

 المقترحات
الخدمة عبر وسائل االتصال وباألخص  من الضروري االستفادة من التطور التكنولوجي في التوسع لتسويق .2

 االنترنت .

التوصية بأىمية توفير المتطمبات المادية من مختمف االجيزة المتطورة والعمل عمى االستفادة منيا في التسويق  .٤

 االلكتروني.

 تطوير العاممين واكسابيم ميارات استخدام ىذه االجيزة وتطوير نشاط التسويق االلكتروني. .3

 الخالصة
المنافسة الشديدة و انفتاح األسواق نحو العالمية، أصبحت المؤسسات في سباق حثيث الكتساب الطرق الحديثة في ظل 

لألساليب التسييرية لمحفاظ عمى مكانتيا في السوق، ولن يتحقق ذلك بدون تسيير جيد لتمك المؤسسات حيث أصبح لزاما 
ة الرابط بين المؤسسة و بيئتيا ومدى نجاح التسويق مرتبط بمدى عمييا تبني مفاىيم حديثة لمتسويق إذ يعد التسويق بمثاب

تكيف المؤسسة مع بيئتيا. و عبر الحركة التفاعمية التي ترغب المؤسسات في بنائيا مع زبائنيا، يقف التسويق االلكتروني 
و تمبيتيا، وبما أن الزبون  كحجر الزاوية تدور في فمكو كل المتغيرات التي من خاللو تحاول المؤسسات فيم تطمعات زبائنيا

يعتبر جزءا ىاما من المؤسسة الخدماتية و الذي لم يعد يرضى بما يقدم إليو، بل أصبح يفرض شروطو و رغباتو، لذا كان 
 من الضروري عمى المؤسسة تطبيق تقنية التسويق .
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E-marketing Role in the Economic Growth of Private Sector 

Companies 

tcaAtsbA  

E-marketing is one of the most important new technologies that have covered many 

fields in general due to the secretions of modern technology and the developments 

that have taken place in this field (marketing), which forced itself strongly to enter 

the field of business institutions, both in terms of theoretical aspects or aspects of 

practice, Therefore, it is necessary to stand on the most important elements of e-

marketing and to complete the picture we should know what the electronic 

marketing and its effective role in services within the institution to achieve its 

objectives and elements of effectiveness in order to profit and economic growth in 

the institution and the promotion of cheek As a result of customer demand for these 

services that meet his needs and desires. 
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