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 دراسة ميدانية:العوامل اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج
شيخة بنت سامل املسلمية وعبد الرمحن صويف عثمان
:امللخص
 نتيجة ملا طرأ عليها من تغريات،تعرضت األسرة يف الدول العربية واخلليجية يف السنوات األخرية إىل الكثري من التغريات البنائية والوظيفية
ً
وفقا للتطورات
 وقد شهدت األسرة العمانية املعاصرة بعض التغيريات اجلذرية يف بنيتها األسرية.خمتلفة أسهمت يف تغيري بعض وظائفها
 مما أدى إىل انتشار بعض الظواهر احلديثة،احلديثة اليت تشهدها السلطنة يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية
 وقد بينت أحدث االحصائيات الصادرة عن املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات يف سلطنة عمان.املتطورة منها ظاهرة السفر إىل اخلارج
ً
 من إمجالي املغادرين من السلطنة يف شهر أغسطس%77.7  فقد شكلوا ما نسبته،ارتفاعا يف عدد العمانيني املغادرين من السلطنة
أن هناك
 ارتباطا بالكثري من العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والصحية وغريها اليت تدفع األسر إىل السفر إىل اخلارج منها التقليد،2017
 كما ينظر البعض إىل أن سفر أفراد األسرة إىل اخلارج فرصة لتقوية، أو اكتساب مكانة اجتماعية مرتفعة،واحملاكاة لألقارب أو الرفاق
 وعليه فقد تبلورت مشكلة البحث، أو قد ميثل فرصة للمراجعة الصحية أو إىل غري ذلك من عوامل،العالقات االجتماعية بني أفرادها
 وقد اعتمد الباحثان على الدراسة الوصفية التحليلية.يف الوقوف على العوامل اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل خارج السلطنة
باستخدام منهج املسح االجتماعي الشامل لكل من أولياء أمور(اآلباء أو االمهات) لطلبة الفرقة الثالثة يف ختصص كل من علم االجتماع
 وقد توصلت الدراسة إىل وجود عوامل اجتماعية واقتصادية.2017 وطلبة مقرر الفلسفة للفصل الدراسي خريف،والعمل االجتماعي
 كما توصلت الدراسة أيضا إىل بعض املقرتحات مشفوعة ببعض اآلليات اليت تفيد،وثقافية وصحية تدفع األسر العمانية إىل السفر إىل اخلارج
.يف ترشيد سفر األسر العمانية إىل اخلارج
. السفر إىل اخلارج، األسرة العمانية، األسرة:الكلمات املفتاحية

Factors driving the Omani family to travel abroad: A field study
Sheikha Salim Al Muslamiya and Abdel Rahman Sofy Osman
Abstract:
In recent years, the family in the Arab and Gulf countries has experienced many structural changes because
of various transformations that have contributed to changing some of its functions. The modern Omani family
has witnessed some radical changes in its structure consistent with the recent developments in the Sultanate.
These changes occurred in various economic, social, political and cultural fields, which led to the spread of
some modern phenomena, including the phenomenon of travelling abroad. According to the latest statistics
issued by the National Center for Statistics and Information in the Sultanate of Oman, there is an increase in
the number of Omanis departing from the Sultanate, which accounted for 77.7% of the total departures from
the Sultanate during August 2017. There are many social, economic, cultural, health, and other factors that
drive families to travel abroad. While imitation and simulation of relatives or peers are behind travelling abroad,
others see it as means to gain a high social status or as an opportunity to strengthen social relations between
family members. Of course, for many others the main driving factor is seeking medical checkup and treatment.
Thus, the research problem focuses on identifying the factors that drive the Omani family to travel outside the
Sultanate. The researchers relied on the analytical descriptive method using a comprehensive social survey.
The research instrument was administered among parents (fathers or mothers) of third year students majoring
in sociology or social work, as well as students registered in the college required philosophy course for the fall
semester of 2017.The study found that there are many social, economic, cultural and health factors that drive
Omani families to travel abroad. It also provided suggestions, along with some mechanisms that are useful in
rationalizing the travel of Omani families abroad.
Keywords: Family, Omani Family, Travelling Abroad.
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ً
أوال :املدخل إىل مشكلة الدراسة:

يقصد بها جمموعة االعمال والواجبات اليت متارسها لصاحل أفرادها

 -1مشكلة الدراسة:

واجملتمع بشكل عام (الغرابية.)15 :2012 ،

تعد األسرة من أهم اجلماعات اإلنسانية وأعظمها تأثريا يف حياة

وقد أهتم الكثري من علماء االجتماع يف الواليات املتحدة االمريكية

ً
ً
رئيسيا يف بناء
دورا
اجملتمعات كافة وهى يف نفس الوقت تؤدي

وإجنلرتا مبفهوم األسرة ،وكيف ميكن ألفرادها تنظيم حياتهم يف

صرح اجملتمع وتدعيم وحدته ومتاسكه ،وتنظيم سلوك أفراده

إطار التغريات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتقنية اليت

مبا يتالءم مع قيمه وعاداته وتقاليده وثقافته.....اخل

حتدث يف اجملتمع يف الوقت احلالي لتحقيق األلفة واملودة ،ورعاية

واألسرة بطبيعة تكوينها تعد وحدة ديناميكية متفاعلة هلا

بعضهم البعض ألن األسرة هي البناء االجتماعي الرئيسي الذي

قياداتها املتمثلة يف الوالدين ،كما أن هلا نظامها وقيمها اليت

حيقق استقرار اجملتمع واحلفاظ على كيانه (Roseneil, Budgeon,

تستمدها من نظم اجملمتع وقيمه ،كما أنها األداة احلقيقية لتنشئة

.)2004: 1

أبنائها الذين هم يف النهاية أفراد اجملتمع ،وبناء على ذلك وجهت

وقد تعرضت األسرة العربية واخلليجية يف السنوات األخرية إىل

إليها املواثيق والتشريعات املتعددة حلمايتها ورعايتها حتى تصبح

الكثري من التغريات البنائية والوظيفية؛ نتيجة ملا طرأ عليها من

قادرة على أداء وظائفها االجتماعية املهمة.

تغريات اجتماعية واقتصادية وسياسية ودميوغرافية وثقافية

وتعد األسرة النواة األساسية للمجتمع ،ومع أهمية الدور الذي

ولقد استجابت األسرة يف هذه الدول هلذه التغريات من تغري بعض

تؤديه كل من املدرسة واملؤسسات االجتماعية املختلفة يف

وظائفها.

إعداد الطالب وتنشئته ،إال أن األسرة ما زالت هي أول املؤسسات

واألسرة العمانية ليست بعيدة عن تلك التغريات اليت أصابت

االجتماعية املؤثرة يف حياة الطالب وأهمها؛ ومع إسهام املدرسة

األسرة يف جمتمعات وثقافات متباينة ،فهي ليست مبعزل عن

واملؤسسات اجملتمعية يف هذه العملية إال أن هذا اإلسهام ال يقارن

العامل ،خاصة وأن الطفرة االقتصادية يف السنوات األخرية أتاحت

باألثر املبدئي واألساسي لعمليات التنشئة االجتماعية اليت تتم من

انفتاحا كبريا على العامل من ناحية ،وإقبال أفرادها على التعليم

جانب األسرة ،فمن العالقات واخلربات اليت يكتسبها األبناء داخل

مبستوياته املختلفة ،واألخذ بالسياسة التكنولوجية احلديثة

األسرة ،يتحقق هلم النمو ويتعلمون كيفية التعامل مع اآلخرين

واالحتكاك بالثقافات املختلفة من ناحية أخرى ،األمر الذي أدى

داخل األسرة وخارجها (عثمان.)312 :2014،
وقد حظيت األسرة باهتمام كبري منذ أزمنة بعيدة كونها النظام

إىل أن تشهد األسرة العمانية املعاصرة تغريات جذرية يف بنيتها
ً
وفقا للتطورات احلديثة اليت تشهدها السلطنة يف خمتلف
األسرية

األساسي الذي انبثقت منه بقيه األنظمة االجتماعية األخرى،

اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية ،مما أدى

فهي البيئة اليت تهيء التواصل االجتماعي ،ونقل الرتاث الثقايف و

إىل انتشار بعض الظواهر احلديثة املتطورة (املسلمي.)64 :2002 ،

احلضاري عرب األجيال املختلفة ،وهي مركز إشباع كافة احلاجات

واألسرة نتيجة للتغري االجتماعي بدأت تتبنى فكرة السفر إىل

املادية والنفسية واالجتماعية بالصورة اليت يرضى عنها اجملتمع

اخلارج للرتويح وقضاء وقت الفراغ ،على أنه أسلوب أساسي من

(حممد.)151 :2009 ،

أساليب الرتويح عن النفس وحاجة ضرورية من متطلبات احلياة

ومتثل األسرة أهم مجاعة اجتماعية أولية يتكون منها اجملتمع،

يف الوقت احلالي ،ومع التغريات اليت طرأت على نظام األسرة إال أنها

ومتثل النواة األساسية اليت يتفاعل يف ظلها األفراد مع بعضهم
ً
طبيعيا ألي جمتمع من اجملتمعات البشرية،
البعض ،وتعد نتاجا

ال تزال تؤدي وظائفها االقتصادية اليت يعد من ضمنها السفر إىل
خارج البالد على أنه ملمح من مالمح التغري االجتماعي يف العصر

فهي أهم مؤسسة اجتماعية تساعد الفرد على تشكيل شخصيته،

احلالي (نهلة؛ هالة.)17 :2014 ،

والتكيف مع البيئات املتغرية من حوله ،وقد أضفى هذا الدور

وتبني أحدث اإلحصائيات الصادرة عن املركز الوطين لإلحصاء

على األسرة اهتماما خاصا وساعد على تطورها بوصفها مؤسسة
ً
ً
ً
رئيسا (الضبيع:1989 ،
اجتماعيا
ونظاما
اجتماعية أساسية ودائمة

واملعلومات يف سلطنة عمان حتى شهر أغسطس  2017أن هناك
ً
ارتفاعا يف عدد العمانيني املغادرين من السلطنة ،فقد بلغ يف شهر

.)102

أغسطس  )664.226( 2017مقارنة باملغادرين من السلطنة يف شهر

وبناء على ما سبق متثل األسرة اجلانب الوسيط الذي اصطلح

أغسطس  ،)595.958( 2016وقد شكل الزوار املغادرون من العمانيني

عليه اجملتمع؛ لتحقيق دوافع الفرد الطبيعية واالجتماعية،

ما نسبته  %77.7من امجالي الزوار املغادرين من السلطنة يف شهر

فهي اليت تزوده بأول دروس احلياة ،فيتعلم منها أساليب السلوك

أغسطس  ،2017ويدل ذلك على أن عدد العمانيني املغادرين للسفر

االجتماعي ويدرك الروابط والعالقات واملفاهيم ،وحيصل منها

إىل خارج السلطنة يبلغ ذروته يف شهور يوليو وأغسطس وسبتمرب

على احتياجاته النفسية واالجتماعية ويتلقى أول الدروس يف

من كل عام ارتباطا بالكثري من العوامل االجتماعية واالقتصادية

اخلطأ والصواب ،وما جيب علية فعله وما جيب جتنبه (اجللندي،

والثقافية والصحية وغريها( .املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات،

.)2010

تقرير املؤشرات السياحية.)3 :2017،

وتتعدد وظائف األسرة نظرا ملا حتتله من أهمية خاصة يف اجملتمع؛

ويف هذا االطار فقد أعدت بعض الدراسات السابقة اليت تناولت

وهلذا جند أن األسرة تؤدي عددا من الوظائف املهمة ال ميكن ألية

دراسة ظاهرة السفر إىل اخلارج من زوايا متعددة؛ بهدف حصر

منظمة اجتماعية أخرى أن تؤديها بدال عن األسرة ،تلك اليت

أبعادها والتعرف على أسبابها وآثارها والعوامل املؤثرة فيها.
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دراسة خولة السبيت (السبيت )2016 ،إىل التعرف

احلريات اليت ميكن التمتع بها من احلقوق واحلريات العامة األخرى،

وقد هدفت

على مدى وجود ثقافة السفر إىل اخلارج لدى األسرة السعودية،

بل مبثابة العامود الذي تتكئ عليه مجيع احلريات األخرى؛ إذن

وحتديد العوامل االقتصادية واالجتماعية املرتبطة ،والوصول

فما قيمة اإلنسان إذا مل يقر له حرية السفر يف الذهاب واإلياب

إىل مقرتحات لتفعيل دور اخلدمة االجتماعية يف احلد من ثقافة

يف داخل حدود البلد الذي يقيم فيه بصفة دائمة ،أو للسفر إىل

السفر إىل خلارج لدى األسرة السعودية وقد استخدمت هذه الدراسة

البلدان األخرى والعودة منها وفقا ألحكام القانون ،ومع أن حرية

منهج املسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية على طالبات

السفر والتنقل من احلريات األساسية لإلنسان ،إال أن تلك احلرية

وموظفات كلية اآلداب جبامعة امللك سعود ،وكان من أهم نتائج

ليست مطلقة يف التشريعات الوضعية ،وإمنا ختضع للتنظيم مبا

هذه الدراسة أن 59 %من مفردات العينة سبق هلن السفر للرتفيه

يسمح لألفراد التمتع بها دون االنتقاص منها أو اإلفراط فيها

بني عينة الدراسة ،كما بلغ متوسط وجود ثقافة السفر إىل اخلارج

حفاظا على املصلحة العليا للمجتمع ،ومن أهم النتائج اليت توصلت

لدى مفردات العينة  45.3باحنراف معياري  0.534ويدل ذلك على

إليها الدراسة ان حرية السفر والتنقل تعد من احلريات الشخصية

أن ثقافة السفر متوسطة متيل إىل اإلجياب ،كما تشري النتائج إىل

اللصيقة باإلنسان ،بل من الركائز األساسية اليت تستند عليها

أنهناكعوامل اقتصادية واجتماعية مرتبطة بثقافة السفر إىل

مجيع احلقوق واحلريات العامة ،إذ من دون ممارسة هذه احلرية

اخلارج ولكنها متوسطة ،كما توجد عالقة ارتباطية طردية دالة

يتعذر ممارسة بقية احلقوق واحلريات األخرى ،كما أثبتت النتائج

إحصائيا بني العوامل االجتماعية واالقتصادية ومدى وجود

أيضا مدى األهمية اليت حتظى بها حرية السفر والتنقل ومدى

ثقافة السفر إىل اخلارج يف األسرة السعودية وتؤكد نتائج الدراسة

احلماية اليت تلقاها على املستوى الدولي بوجود آليات مناسبة

على موافقة أغلبية مفردات العينة حنو تفعيل دوراخلدمة

لتنفيذها واملتمثلة باحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،إال ان الكثري

االجتماعية يف مواجهة ثقافة السفر إىل اخلارج.

من الدول العربية باألخص تفتقد إىل آلية مناسبة ملتابعة دقة

كما أشارت دراسة امحد طارق حممود األغا (األغا )2009 ،إىل أن قطاع

تنفيذها وهذا هو االختالف بني التنظيم الدولي واحمللي فال

السياحة والسفر بات أحد أهم القطاعات الرافدة القتصاديات

تكون لنصوص االتفاقيات الدولية أولوية التطبيق على القوانني

العديد من دول العامل املتقدمة والنامية ،وذلك إلسهامه يف إمجالي

الداخلية لكل دولة ،وبالتالي عدم وجود التزام حقيقي من جانب

الناتج احمللي فضال عن أثره املباشر يف زيادة فرص التشغيل يف

الدول بتنفيذ ما جاء يف تلك املواثيق وتعديل تشريعاتها الداخلية

الداخل ،وحتسني وضع ميزان املدفوعات بتوفري العملة الصعبة،

مبا يتوافق مع ما أوردته االتفاقيات الدولية من أحكام حبجة

وقد هدف البحث إىل التعرف على السياحة وأنواعها ،وحتديد أثرها

احتفاظها حبقها السيادي يف االختصاص الداخلي.

يف املتغريات االقتصادية فضال عن حتليل أثر التنافسية واالنفتاح

كما ركزت دراسة غان مسلطان أمان (أمان )2005 ،على ظاهرة

يف هذا القطاع على إمجالي الناتج احمللي للدول ،وقد توصلت

السفر والسياحة خارج الكويت خاصة يف فصل الصيف بداية

الدراسة إىل أن تزايد االهتمام بالقطاع السياحي يف الدول املتقدمة

من العوامل اجلغرافية والطبيعية ،والعوامل االجتماعية احمللية

والنامية ينعكس بآثار مباشرة على االقتصاد القومي بتفعيل

الضاغطة اليت تدفع إىل السفر .وما يشكله من أعباء مالية يتحملها

التوازن االقتصادي يف تلك الدول ،كما أن تطوير املوارد البشرية

املسافرون ،إضافة إىل تأثريها السليب على االقتصاد الكوييت ،وما

واعتماد اخلربة والكوادر املتخصصة يف إيصال املنتوج السياحي اىل

يؤدي إىل كساد السوق ،وقد تبلورت مشكلة الدراسة يف كرب حجم

السائح هي األساس يف تطوير القطاع السياحي ،كما بينت النتائج

اإلنفاق السياحي للكويت يف اخلارج اإلضافة اىل األعباء املالية اليت

تباين دول العينة يف واقع البنى التحتية ونوعية املوارد البشرية

يتحملها أرباب األسر غري القادرين ،أو ممن يضطرون إىل السفر عن

العاملة يف القطاع السياحي وبالتالي يف درجة التنافسية ،ومن

طريق التقسيط أو االقرتاض من البنوك بفوائد من أجل تلبية

أهم التوصيات اليت خرجت بها الدراسة ضرورة الرتكيز على

متطلبات السفر حتت ضغوط ودوافع اجتماعية ونفسية ترتبط

أهمية املوارد البشرية واملهارة الفنية لدى العنصر البشري يف رفد

جبوانب مظهرية ،وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على العوامل

القطاع السياحي ،وهو شرط أساسي لنمو هذا القطاع ،والعمل على

الضاغطة والداعية إىل بروز هذه الظاهرة يف اجملتمع الكوييت ،مع

تعزيز تنافسية قطاع السياحة والسفر بضمان وجود بنية حتتية

التعرف على عوامل اجلذب السياحي للكويتيني يف اخلارج ،والتعرف

متطورة ،وهذا يتطلب إعادة النظربواقع تلك البنى بالشكل الذي

على العوامل املساعدة اليت تشجع على تفاقم ظاهرة السفر

يتناسب ومرحلة التطوراليت مير بها القطاع السياحي يف دول

للخارج ،وحتديد برامج السياحة الداخلية يف الكويت للعمل على

العينة.

حل هذه الظاهرة املتفاقمة ،وقد أثبتت نتائج الدراسة أن غالبية

كما أوضحت دراسة سيفان باكراد ميسروب (ميسروبن  )2009أن

مفردات عينة الدراسة يسافرون سنويا سفرة واحدة خاصة يف

اإلنسان يعد بطبيعته كائنا متحركا البد له من التنقل واالنطالق

أشهر الصيف نظرا للعوامل املناخية الطاردة يف الكويت من شدة

من مكان إىل آخر حسبما يريد ويف أي وقت يريد وبالوسيلة اليت

حرارة الصيف وشدة اإلشعاع الشمسي مع طول النهار عالوة على

يريد ،ويف ذلك محاية لصحته اجلسمية والنفسية معا ،وبذلك تعد

أن الصحاري تشكل مصدرا للحر الالفح ،وهذا يدفع أفراد اجملتمع

حرية السفر والتنقل من احلريات الشخصية اللصيقة باإلنسان،

إىل االستجمام والرتويح يف أجواء أفضل ،كما أثبتت نتائج الدراسة

وتأتي احلريات الشخصية اليت تعد من احلريات األساسية يف مقدمة

ضخامة اجملمعات التجارية وتنوع بضائعها وطرق العرض املشوقة
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من العوامل اجلاذبة مع اخنفاض أسعار السلع خاصة يف موسم

اخلارج وخاصة يف اإلجازات ،مع توضيح املعامل واجلهات اليت

التخفيضات ،هذا كله جبانب النقص يف املشروعات السياحية

ميكن أن جتعلهم يغريون اجتاهاتهم ،عن هذه الظاهرة ،األمر الذي

الداخلية وارتفاع أسعار املوجود منها ،حتقيقا ملبدأ الربح وقصر

ينعكس إجيابا على اجلانب االقتصادي يف اجملتمع العماني.

هذه املشروعات على العائالت دون الشباب ،وقد أوصت الدراسة
بضرورة االهتمام بتطوير برامج الرتويح السياحي يف الكويت

 -3أهداف الدراسة:

وتنويعها كما وكيفا ،مع إدخال الوسائل املشوقة واجلاذبة إضافة

أ -التعرف على العوامل اليت تدفع األسر العمانية إىل السفر إىل

إىل مراعاة خفض األسعار وتطوير املنتجعات السياحية خاصة يف

اخلارج.

موسم اإلجازات والعطالت الرمسية ،وتنمية الوعي اجلماهريي

ب -حتديد اجلوانب اإلجيابية والسلبية الناجتة عن سفر األسر

إعالميا للتقليل من ظاهرة السفر إىل اخلارج ترشيدا للموارد املالية

العمانية إىل اخلارج.

للفرد واألسرة على حد سواء.

ج -التوصل إىل بعض املقرتحات اليت تفيد يف ترشيد سفر األسر

وقد بدأت ظاهرة السفر إىل اخلارج تنتشر بصورة واضحة ،فقد

العمانية إىل اخلارج.

سعت الكثري من االسر إىل انتهاز فرصة اإلجازات السنوية ووجود
وقت فراغ كبري للسفر إىل اخلارج للتعرف على ثقافات أخرى

 -4تساؤالت الدراسة:

جديدة أو للرتويح والتغيري عن املألوف ،كما قد يكون للوجاهة

حتاول الدراسة يف إطار حتقيق أهدافها اإلجابة على التساؤالت

االجتماعية أو تقليد األخرين من ضمن أسباب السفر إىل اخلارج

اآلتية:

بشكل عام.

أ -ما العوامل اليت تدفع األسر العمانية إىل السفر إىل اخلارج ؟

وقد أشار ( )Jiang &others, 2015إىل ضرورة دراسة الدوافع اليت

ب -ما اجلوانب اإلجيابية والسلبية الناجتة عن سفر األسر العمانية

تدفع االفراد واألسر يف اجملتمع الصيين إلي السفر إىل اخلارج وفهمها؛

إىل اخلارج ؟

ألنها تؤدي دورا مهما يف تطوير خطط التسويق ،وتقديم املستوى

ج -ما املقرتحات اليت تفيد يف ترشيد سفر األسر العمانية إىل

املطلوب للخدمة ،وتلبية احلاجات ،والعمل على تسويق املنتجات

اخلارج ؟

احمللية اليت يتم تصديرها إىل اخلارج وتطويرها.
لاً
كما قدم كل من ( )Tsaur & Lin, 2014يف دراستهما حتلي هرمي

 -5مفاهيم الدراسة:

ً
يرميا إىل التعرف على املعايري الالزمة الختيار وكاالت السفر من

أ -مفهوم األسر العمانية:

جانب األفراد واألسر اليت ترغب يف السفر إىل اخلارج وقد حددها يف

هي تلك األسر اليت تتكون من الوالدين وجمموعة من األبناء ،وقد

جمموعة من املعايري لعل أبرزها إمكانيات اخلدمة ،وشروط الدفع،

اعتادت على السفر إل اخلارج يف السنوات األخرية استجابة لبعض

والتكلفة ،والسمعة ،والعالقات التفاعلية مع هذه األسر.
واستناداً على ما تقدم يرى الباحثان أن سيطرة بعض االجتاهات

العوامل االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو الصحية لتحقيق
فوائد تسعى إليها.

الفكرية املستحدثة على بعض األسر أدى إىل وجود الكثري من

ب -مفهوم السفر إل اخلارج:

العوامل االجتماعية و االقتصادية والثقافية والتقنية والصحية

ظاهرة حديثة نسبيا انتشرت بني األسر العمانية يف السنوات

وغريها اليت تدفع األسر اىل السفر إىل اخلارج منها التقليد واحملاكاة

األخرية ،نتيجة جملموعة من العوامل االجتماعية أو االقتصادية أو

لألقارب أو الرفاق ،أو اكتساب مكانة اجتماعية مرتفعة ،كما ينظر

الثقافية أو الصحية ،ويرتتب عليها بعض األثار اإلجيابية والسلبية

البعض إىل أن سفر أفراد األسرة إىل اخلارج فرصة لتقوية العالقات

اليت يتعني دراستها والتعامل معها ،حفاظا على هوية اجملتمع

االجتماعية بني أفرادها ،أو قد ميثل فرصة للمراجعة الصحية أو

العماني.

إىل غري ذلك من عوامل ،وعليه تتبلور مشكلة البحث يف الوقوف
على العوامل اليت تدفع األسرة العمانية للسفر إىل خارج السلطنة.

ً
ثانيا :النظريات العلمية املوجهة للبحث:
 -1نظرية الدور االجتماعي:

 -2أهمية الدراسة:

وهي من أهم النظريات املستخدمة يف العلوم االجتماعية؛ ذلك أن

أ -املساهمة يف إثراء الكتابات النظرية املرتبطة مبجال رعاية االسرة

طبيعة احلياة املعقدة جتعل الفرد يؤدي أكثر من دور يف اجملتمع,

يف أحد اهتماماتها ،واملتعلق بسفرها إىل اخلارج يف اجملتمع العماني.
َ
الباحث نْي-
بُ -تعد هذه الدراسة من الدراسات األوىل -يف حدود علم

ويرتبط الدور باملكانة االجتماعية اليت يشغلها الفرد ،كما أن
املكانة حتتم على الفرد أداء دور أو أدوار معينة تتالءم مع طبيعة

يف جمال سفر االسر العمانية إىل اخلارج يف اجملتمع العماني ،فهذه

هذه املكانة اليت متيزها عن املكانات األخرى؛ فاملكانة هي الوضع

الدراسة تسلط الضوء على العوامل اليت تدفع هذه األسر إىل السفر
ُ
مثل هذه الدراسة.
أهمية اعداد
إىل اخلارج ،ومن هنا تأتي
ِ
ج -قد تساعد نتائج الدراسة يف توجيه نظر الكثري من األسر

االجتماعي الذي يشغله الفرد ,بينما الدور هو السلوك الذي يؤديه
وكل دور له جمموعة من االلتزامات والتوقعات واألفعال ،وتربط

العمانية إىل احلد من األسباب اليت تدفع هذه االسر إىل السفر إىل

بينهم جمموعة من العالقات ,وختتلف األدوار باختالف شخصية

الفرد لتحقيق توقعات اجملتمع منه كونه شاغل هلذه املكانة.
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الفرد وحاجاته ودوافعه ،ومتطلبات الدور ذاته ،ومدى اتفاق

سفر األسر إىل اخلارج يتطلب منها ضرورة التخطيط هلا ،واضعة

الفرد أو اختالفه مع اآلخرين يف موقف التفاعل ,وتتحدد أدوار

يف أولوياتها دراسة خمتلف العوامل االجتماعية واملادية والثقافية

الفرد بشكل تلقائي عن طريق السن أو اجلنس أو لشغل الفرد

وغريها اليت تدفعها الختاذ مثل هذه القرارات واليت يكون هلا

مكانة مهنية معينة أو ألنها تشبع حاجة معينة لدى الفرد.
وتنصب نظرية الدور على دراسة موضوعات متعددة مثل أدوار

انعكاس على حياتها املستقبلية.
واستناداً إىل االفكار الرئيسة يف هذه النظرية ميكن النظر إىل ظاهرة

األفراد واألسر واجلماعات الصغرية ومتطلبات األدوار ومسؤولياتها

سفر األسر العمانية إىل اخلارج من منطلق أن الكثري من هذه األسر

وفقا للمحددات الثقافية ومدى التزام الفرد بها أو عجزه عن

تعتمد على التقليد واحملاكاة ألفراد أو أسر أخرى تربطها بها صلة

أدائها(السنهوري.)58 :2009 ،

قرابة أو جرية يف نفس القرية أو املدينة أو أي عالقات اجتماعية
أخرى مثل الزمالة يف العمل أو غري ذلك من عالقات ،كما أن هذا

وبصفة عامة يتأثر الدور مبجموعة من العوامل أهمها:

النمط السلوكي قد شاع يف السنوات األخرية بني األسر العمانية اليت

أ -حاجات الشخص ودوافعه الشعورية والالشعورية.

حتاول هذه الدراسة التعرف على العوامل املختلفة اليت تدفعها الي

ب -أفكار الشخص وتصوراته عن االلتزامات والتوقعات املتبادلة

السفر إىل اخلارج.

والوظائف اليت يؤديها.
ج -االتفاق أو التعارض بني تصورات الشخص عن االلتزامات

 -3النظرية التكنولوجية:

والتوقعات وتصورات اآلخر أواآلخرين الذين يتعامل معهم

تواجه األسرة يف وقتنا احلالي العديد من التغريات والتطورات

(باخشوين.)3 :2013 ،
ً
ووفقا هلذه النظرية ميكننا دراسة ظاهرة سفر األسرة العمانية

االجتماعية والثقافية يف مجيع مناحي احلياة الناجتة من التطور
والتغري التكنولوجي الذي يشهده العامل ،والتغري يف القيم والسلوك

إىل اخلارج ،ذلك أن التغري الذي حدث يف أداء األسرة ألدوارها من

املصاحب لتلك التغريات ،ومجيع أفراد اجملتمع ينساقون وراء ذلك

منطلق اهتمام الكثري من األسر العمانية يف الوقت احلالي بالسفر إىل

التطور والتغري احلاصل يف العامل ،ورغبة منهم يف التطوير والتغري

اخلارج خاصة يف االجازات واصطحاب أفراد األسرة نتيجة للكثري

والتجديد ،ونتيجة للتطور التكنولوجي املذهل يف العصر احلالي

من العوامل ،سواء االجتماعية واالقتصادية أو الثقافية أو الصحية

الذي يشهده العامل املعاصر ،وانفجار املعلومات وثورة االتصاالت،

وغريها من عوامل ،ومدى قدرتها على حتقيق التوازن والتوافق

فقد تضاعفت املسؤولية اجملتمعية واألسرية نتيجة للتطور

ادوار أخرى منها
بني أداء أدوارها الرئيسية وبني اجتاهها إلضافة
ٍ
السفر إىل اخلارج وهو ما ستكشف عنه نتائج الدراسة احلالية.

املتسارع الذي حيدث يف الوقت احلالي.
ويقع على عاتق األسرة مسئولية االستخدام الصحيح لوسائل
التكنولوجيا احلديثة وتوضيح النتائج السلبية الناجتة من

-2نظرية التقليد االجتماعي:

االستخدام السيء هلا مما جيعل األفراد قادرين على تكوين االجتاه

تعتمد هذه النظرية على أراء صاحبها ومؤسسها جربائيل تارد

الذي جيب أن يتبعوه يف التعامل مع هذا الواقع،ويف ظل التنامي

( )abriel Tardeالذي يرى أن السلوك اإلنساني حيدث على أنه مثل
ُ
ويقلد ألن األفراد يف اجملتمع الواحد يتصلون وحيتكون
يتبع

السريع للتكنولوجيا احلديثة ،اليت تؤثر على اجملتمع ،حتتاج هذه
األسر إىل تبين سياسات خمتلفة وطرق تربية متطورة للتعامل مع

ببعضهم البعض ،كما يرى أن ظاهرة التقليد حتدث بتأثري العادة

افرادها لتحميهم من األثار السلبية للتكنولوجيا عرب رقابة فعالة

والذاكرة واالختالط واتصال األشخاص بعضهم ببعض ،وفق

ومؤثرة.

قوانني ثابتة خيضع هلا مجيع أفراد اجملتمع.
ً
ووفقا هلذه النظرية تكونت العادات يف اجملتمع سواء كانت محيدة

وتؤثر تكنولوجيا االتصاالت على العالقات االجتماعية سواء على
املستوى الفردي أو اجلماعي ،والتغريات اليت حدثت يف جمال تقنية

أو رذيلة عرب القرون نتيجة للتقليد ،وانتقلت من جيل إىل جيل

االتصاالت قد مسحت بقدر كبري من تبادل املعلومات وخدمات

حتى أصبحت عرفا يقتدى به ،والتقليد االجتماعي يتناول الكثري

االتصال والرتفيه والتسلية والتثقيف (جرار.)111 :2012 ،

من أوجه النشاطات االجتماعية مثل اللغة ،والعادات ،والتقاليد،

وتوضح هذه النظرية إن التحوالت التكنولوجية أفرزت تفاعالت

واهلوايات ،واألفكار واملنجزات العلمية أو الفنية ،كما يتناول التقليد

جديدة للعالقات على صعيد األسرة أدت إىل تعزيز العزلة والتنافر

النماذج السلوكية الضارة.

بني أفرادها ،وتالشي قيم التواصل األسري وخصائص اجملتمع

ومن اجلانب االجتماعي تدور الفكرة الرئيسة يف هذه النظرية

املرتابط.

على أن تقليد النماذج املختلفة وحماكاتها تنتشر من فئة أو قطاع

وقد أصبح األفراد يف الوقت احلالي يهتمون بالتكنولوجيا بشكل

معني إىل فئات أو قطاعات أخرى يف اجملتمع ،وبالتالي فكل منط

مبالغ فيه ،وقد أغنت الرسائل النصية التواصل والزيارات

من أمناط السلوك االجتماعي يظهر يف اجملتمع بشكل معني مما

الطبيعية ،ومن هنا مل تعد صورة األسرة اليت تعيش يف بيت واحد

جيعل الشخص يسعى إىل تقليده و حماكاته (نيقوال تيما شوف؛

بينما ينهمك كل فرد من أفرادها يف عامله االفرتاضي اخلاص بعيدا

آخرون)165 :1997،

عن اجلو واحلياة األسرية الطبيعية (صالح.)283: 2015 ،
واستناداً إىل ما سبق ترى هذه النظرية أن التغري االجتماعي الذي

ويرى كل من ( )Hsin-ling Hung & James W.Altschuld, 2013: 46أن
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حيدث يف اجملتمع سببه العامل التكنولوجي الذي سهل كثرياً من

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية  ،مما أدى إىل انتشار

عمليات التواصل من املواقع املختلفة املعروفة للجميع ،ووسائل

بعض الظواهر احلديثة املتطورة (املسلمي ،)64 :2002 ،وللتعرف

وأدوات االتصال احلديثة (االجهزة الذكية) ،ومن هنا يرى الباحثان

على طبيعة تطور األسرة يف اجملتمع العماني ميكن النظر اليها من

أن ظاهرة سفر األسر العمانية إىل اخلارج إمنا تعود يف كثري من

التقسيم اآلتي:

أسبابها إىل التقدم التكنولوجي الذي يسر التواصل ومساعدة األسر

أ -األسرة العمانية التقليدية( :أي األسرة يف مرحلة ما قبل النهضة

على التعرف على ما جيري يف الدول األخرى ،وبالتالي ولد الرغبة

.)1970
تعد األسرة العمانية التقليدية أسرة ممتدة تضم يف كنفها أفراداً

ما هو جديد وخمتلف عما هو موجود يف اجملتمع األصلي لألفراد.

ذوي صالت قرابة من الدرجة األوىل والثانية ،وقد تصل إىل الدرجة

للسفر ملشاهدة التغيريات احلادثة على أرض الواقع والتزود بكل

الثالثة والرابعة ،فهي تضم الزوج والزوجة واألبناء املتزوجني مع

ً
ثالثا :اإلطار النظري للبحث

أسرهم وغري املتزوجني ،إضافة إىل األعمام وأسرهم والعمات غري

سوف يتناول الباحثان اإلطار النظري هلذه الدراسة من اجلوانب

املتزوجات والبنات األرامل أو املطلقات.

اآلتية:

ويسود األسرة العمانية التقليدية نظام السلطة األبوية ،ويعد
ً
ً
واجتماعيا ويدين له
اقتصاديا
(اجلد) أب العائلة املسؤول عنها

 -1تطور األسرة يف اجملتمع العماني:

مجيع أفراد األسرة بالطاعة واالحرتام ،ويعد نظام الزواج املفضل

تعد األسرة من املؤسسات االجتماعية ذات األهمية الكربى يف حياة

يف اجملتمع العماني التقليدي هو نظام الزواج الداخلي ،الذي عادة

اجملتمع؛ لذا اهتم العديد من العلماء واملفكرين بدراستها؛ إذ يرون

ما يتم داخل العائلة الواحدة أو القبيلة الواحدة ،وخباصة زواج

أن اجملتمع ما هو إال مركب مجعي يتكون من جمموعة من األسر،

أبناء العمومة ،كما تنتشر ظاهرة الزواج املبكر بصورة عامة يف

ً
وبناء على ذلك ميكن التعرف على خصائص جمتمع ما ،بالتعرف

اجملتمع التقليدي ،وتؤدي األسرة العديد من الوظائف االجتماعية

على النمط العام للعالقات األسرية فيه ،واألسرة خري عامل يف

واالقتصادية والدينية واألخالقية ،فهي املسؤولة األوىل عن مجيع

نقل جمموعة التقاليد والقيم الروحية واألخالقية ،واألسرة هي

عمليات التنشئة االجتماعية لألبناء ،وتقع عليها مسؤولية تعلم

مؤسسة اجتماعية نبعت من ظروف احلياة ،كما أنها ضرورة

األبناء القيم والعادات واملعايري اليت يفتخر بها اجملتمع القبلي ،اليت

حتمية لبقاء اجلنس البشري( .اجلوهري.)150 :1997 ،

تسهم بدورها يف عملية إعداد الفرد وتعليمه املبادئ الرئيسية

كما يرى آخرون أن األسرة هي ”مجاعة من األشخاص يرتبطون

للقبيلة (املسلمي.)65 :2002 ،
وتؤدي القبيلة دوراً بارزاً يف حياة األفراد الذين ينتمون إليها،

اجملتمع ،ويقيمون يف مسكن واحد ،ويقوم أعضاء هذه اجلماعة

فلم يكن للفرد وجود يف ظل القبيلة أو األسرة ،ألنها هي املسؤولة

– وخاصة الكبار منهم -بأداء جمموعة من الوظائف وااللتزامات

عنه من مجيع النواحي ،كما تتميز األسرة التقليدية بالتضامن

اليت تساعد على استمرار األسرة وحتقيق األهداف اليت تكونت من

والتعاون بني أفراد العائلة أو القبيلة الواحدة يف خمتلف املناسبات،

أجلها ،ويشعر أعضاؤها باالنتماء إليها” (عبد اجمليد.)184 :2014 ،

وتدخل يف عالقات متعددة مع معظم العائالت والقبائل ،ويشارك

ويؤكد كل من ( )Karen K. Kirst-Ashman, 2007: 209على أن العلوم

مجيع أفرادها يف عمليات اإلنتاج ،إذ يقوم الرجل بالدور املهم يف

االجتماعية -خاصة علم االجتماع واخلدمة االجتماعية -تركز

هذه العملية (النجار.)171 :1982 ،

على املساهمة يف حتقيق الرعاية االجتماعية ألفراد اجملتمع

ب -األسرة العمانية املعاصرة :أي األسرة يف مرحلة النهضة ما بعد

بدراسة مشكالتهم ،وحصر احتياجاتهم من ناحية ،والعمل على

.)1970

مواجهة هذه املشكالت واشباع تلك االحتياجات من ناحية أخرى.

لقد حقق اجملتمع العماني يف العقود الثالثة املاضية خطوات

كما أشار ( )Robert Barker, 2003إىل ضرورة اهتمام العلوم االجتماعية

واسعة يف جمال التحديث والتنمية ،وبناء اهليكل االقتصادي،

بدراسة القضايا والظواهر االجتماعية املتعلقة باألسرة مثل

وإرساء البنية األساسية ،والتوسع يف إنشاء املؤسسات االجتماعية يف

ظاهرة السفر وما يرتتب عليها من آثار إجيابية أو سلبية يف نفس

جمال التعليم والصحة واالتصاالت والرعاية االجتماعية والبنوك

الوقت.

وغريها ،ولقد صاحب ذلك العديد من التغريات املادية واملعنوية،

واألسرة العمانية ليست بعيدة عن التغريات اليت أصابت األسرة يف

وقد تشابكت وتفاعلت أمناط األسرة وأشكاهلا البنائية وعالقاتها

جمتمعات وثقافات متباينة؛ فهي ليست مبعزل عن العامل ،خاصة
وأن الطفرة االقتصادية يف السنوات األخرية أتاحت انفتاحا كبرياً

ووظائفها مع صريورة التطور االجتماعي واالقتصادي املتفاوت يف
عمقه وإيقاعاته ،وانتقلت األسرة من الشكل الكبري املمتد إىل الشكل

على العامل من ناحية ،وإقبال أفرادها على التعليم مبستوياته

الصغري أو (النواة) ،وما صاحب ذلك التغري من قيم واجتاهات

املختلفة ،واألخذ بالسياسة التكنولوجية احلديثة واالحتكاك

متعلقة باإلجناب ،وتغري أدوار أعضائها ومراكزهم ،اإلضافة إىل

بالثقافات املختلفة ،من ناحية أخرى ،األمر الذي أدى إىل أن تشهد
ً
وفقا
األسرة العمانية املعاصرة تغريات جذرية يف بنيتها األسرية

التغريات الواضحة يف العالقات الزوجية ،والوظائف اليت تقدمها

معا بروابط بيولوجية تقوم على أساس عالقة شرعية يقرها

ألبنائها (حلمي.)35 :1997 ،

للتطورات احلديثة اليت تشهدها السلطنة يف خمتلف اجملاالت
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-2مالمح التغري يف بناء األسرة العمانية املعاصرة:

زالت األسرة العمانية ترى يف كثرة األبناء قيمة اجتماعية ودينية،
ً
أمال يف إجناب
كما أن كثرة اإلناث يف األسرة يعين استمرار اإلجناب

أ -التغري يف شكل األسرة وحجمها :يشهد اجملتمع العماني اليوم
ً
ً
ملموسا يف شكل األسرة وحجمها ،من الشكل الكبري املمتد إىل
حتوال

االبن الذكر ،ومن ناحية أخرى كلما وجدت أكثر من زوجة لرب

الشكل الصغري املستقل ،غري أن ذلك ال يعين التحول املطلق يف شكل

األسرة كثر اإلجناب أيضا (حلمي.)42 :1997 ،

األسرة وظهور األسرة النواة على أنها وحدة جديدة هلا استقالهلا
املكاني ،وانفصاهلا التام عن النسق القرابي القائم على جمموعة

ب -التغري يف الزواج واختياراته :يعد الزواج يف األسرة العمانية

من املعايري والقيم اليت حتكم العالقات األسرية ،فاألسرة النواة

التقليدية مسألة تتعلق بالعائلة ،وأن القرار النهائي فيه للرجال،

اجلديدة يف األساس أسرة ممتدة وظيفيا أو ميكن أن نطلق عليها

ويفضل الزواج من أبناء العمومة أو أحد األقارب ،أو املعارف من

«األسرة املمتدة املعدلة « أو األسرة النواة غري املنعزلة ،وهي عبارة

طرف األب أو األم ،فنظام الزواج املفضل يف تلك الفرتة هو الزواج

عن ”أسرة نواة” تعيش بصورة مستقلة ،ولكنها تدخل يف عالقات

الداخلي  Endogamyأي الزواج من داخل القبيلة (املسلمي:2002 ،

مكثفة مع أسر التوجيه واألقارب ،مبا حيقق حياة مشرتكة تقرتب

.)59

العالقات بني أعضائها كثريا من تلك اليت تتميز بها عالقات العائلة

أما اليوم فنتيجة للتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية

املمتدة (املسلمي.)91 :2002 ،

فقد تغري األمر ،فقد أصبح قرار الزواج ال يرتبط بصورة مباشرة

ومع أن هذا االجتاه العام حنو التحول من النمط األسري املمتد إىل

بالعائلة بقدر ما هو يرتبط بالفرد نفسه يف املقام األول ،وبصفة

منط األسرة النواة ،إال أن ظاهرة األسرة املمتدة ال تزال موجودة

خاصة الذكر ،كما أن تعليم املرأة وإتاحة الفرصة هلا للعمل هيأ هلا

يف املناطق الريفية والبدوية من السلطنة ،فقد يتأخر يف القرية

فرصة للمشاركة وإبداء الرأي ،فيمن يتقدم خلطبتها ،وقد أكدت

حدوث التغري االجتماعي بصورة أكرب من املدينة؛ وتشري

الدراسة املتعمقة عن األسرة العمانية ذلك*.

اإلحصاءات املتوفرة للتعداد السكاني يف السلطنة إىل تعايش األمناط

أما عن األسلوب األمثل الختيار شريك احلياة فيتمثل يف ”االختيار

األسرية فيها ،إذ بلغ عدد األسر املعيشية العمانية ( )225.564أسرة

احلر” بالنسبة للذكر بصورة أكرب من اإلناث ،وبصفة خاصة يف

تتوزع بني أسر حضرية وقروية بنسبة ( )%67.8و( )%32.2على

املدن؛ وذلك نظرا الرتفاع مستوى التعليم ،واالنفتاح على اجملتمع

التوالي ( وزارة االقتصاد الوطين.)40 :2003 ،

اخلارجي ،إضافة إىل انتشار نظام ”االختيار املرتب احلر Free Choice

أما بالنسبة لإلجناب فإنه مع تشجيع احلكومة على املباعدة بني

 ،”Arrangedويرتب األم واألب للزواج ،ويف الوقت نفسه يكون لالبن

الوالدات ،وتوفري الوسائل املختلفة للتحكم يف عدد أفراد األسرة

أو االبنة حق املوافقة أو الرفض هلذا االختيار ،كما قد خيتار الفتى

باجملان ،إال أن االجتاه العام يكشف عن األخذ بالكثرة العددية

زوجة املستقبل ومينح والديه حق االعرتاض أو املوافقة ،وينتشر

لإلجناب خاصة يف القرى ،وهذا يعكس مدى متسك األسرة الريفية

هذا االجتاه يف معظم األسر الريفية واحلضرية بني املتعلمني وغري

(القروية) بالعادات والتقاليد التقليدية ،وبصفة خاصة عندما

املتعلمني.

تكون الزوجة خاضعة لسيطرة األقارب يف الوحدة املعيشية

أما عن سن الزواج ،فتكشف اإلحصاءات عن ارتفاع سن الزواج

الواحدة ،أما يف األسرة احلضرية فإن االجتاه مييل إىل التقليل

بني اإلناث والذكور ،ويرجع ذلك إىل رغبة اإلناث يف مواصلة

من عدد الوالدات واملباعدة بينها ،وخباصة األمهات املتعلمات

التعليم اجلامعي ,أما بالنسبة للذكور وبصفة خاصة يف احلضر

والعامالت ،فهن أقدر على تنظيم النسل وضبط اخلصوبة ،فهو

فريجع إىل مواصلة التعليم العالي ،ثم البحث عن وظيفة متكنه

يرجع يف جانب منه إىل التعليم نفسه ،ولكنه يرجع يف اجلانب

من توفري متطلبات احلياة الضرورية من (سيارة ،ومهر ،ومنزل

األكرب إىل طبيعة النشاط الذي يفرضه التعليم على املرأة وطبيعة

فاخر ..اخل) األمر الذي يؤدي إىل تأخري سن الزواج ،ويف املقابل ال

الوضع املتميز الذي حتظى به داخل اجملتمع احمللي (املسلمي:2002 ،

تزال األسرة الريفية (القروية) تتميز بدرجة عالية من التساند

.)338

والتكافل األسري ،إذ يساهم كل من األب واألخوة يف مصاريف

وهذا ما كشفت عنه نتائج التعداد على مستوى السلطنة ،فقد

الزواج ومتطلباته  ،األمر الذي ييسر على الشباب يف الريف ويزيد

أشارت النتائج إىل أن متوسط عدد أفراد األسرة املعيشية يف املناطق

يف إقباله على الزواج يف سن أصغر من احلضر (املسلمي:2002 ،

الريفية أكرب من متوسط عدد أفراد األسرة املعيشية يف املناطق

.)225

احلضرية ،فقد بلغت نسبة األسر الصغرية (أقل من 5أفراد) ،%30

ومن هنا يتضح أن التغري االجتماعي والثقايف الذي أصاب اجملتمع

واألسرة املتوسطة (9 -6أفراد)  ،%36يف حني تشكل األسرة الكبرية

العماني قد أثر على كيان األسرة ،فتغريت بنيتها ،كما تغريت

( 10فأكثر) ( %34وزارة االقتصاد الوطين.)43 - 42 :2003 ،

القيم واالجتاهات خباصة فيما يتعلق بعملييت االختيار الزواجي

وتشري هذه البيانات إىل أن امليل حنو التحول إىل األسرة النواة
قائم بالفعل ،ولكنه ال يتوازى مع حجم التحضر الذي وصل إليه

واإلجناب اللتني كانتا من أهم وظائف األسرة العمانية التقليدية،
ً
ً
تفككا يف البناء
خلال أو
إال أن هذا التغري الذي أصاب األسرة ال يعد

اجملتمع ،وأن هناك اجتاهني يتصارعان يف اجملتمع املعاصر للحداثة:

األسري ،إمنا هو يف واقع األمر انعكاس ملدى مالءمة النظام األسري

يؤكد األول على امليل حنو األسرة الزواجية الصغرية احلجم ،والثاني

للتغريات االجتماعية والثقافية واإليكولوجية اليت أصابت اجملتمع

يعاود تأكيد األسرة الزواجية كبرية احلجم أو ”األسرة املمتدة” ،فما

العماني بوجه عام واملدينة بوجه خاص.
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املسلمية وعثمان

ج -التغري يف العالقات الداخلية :مما ال شك فيه أن التغريات

.)99

االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت يتعرض هلا اجملتمع

 األدوار األسرية :لقد تغريت األدوار األسرية ،فقد تغري دور الزوجيف األسرة الزواجية الصغرية ،فلم يعد دوره قاصراً على اإلجناب

وعالقتهما بأبنائهما ،لعدة أسباب منها :ارتفاع املستوى التعليمي

كما كان يف العائلة أو األسرة املمتدة الكبرية ،بل أصبح هو املسئول

بني الزوجني ،وبعد مكان العمل عن املنزل ،إضافة إىل أن فتح

املباشر عن تربية األبناء وتوجيههم ،وهو العائل األساسي ألفراد
ً
مسؤوال عن تعليمهم وتوفري مجيع
أسرته الصغرية ،وأصبح

أسرتها أدى إىل التغري يف منط السلطة واختاذ القرارات داخل األسرة،

متطلباتهم ،يف حدود دخله ،كما تغري دور الزوجة ،فلم يعد دورها
قاصراً على اإلجناب والقيام باألعمال املنزلية ،بل تغري دورها ،فإىل

 -رئاسة األسرة واختاذ القرارات :تتميز األسرة العمانية التقليدية

ً
أدوارا جديدة مبشاركتها للزوج يف
جانب األدوار التقليدية مارست

بنظام السلطة األبوية – أي السلطة للرجل ،غري أن احلداثة

اختاذ القرارات املتعلقة باألسرة وتولي ميزانية املنزل ،واملشاركة

واملعاصرة اليت اتسم بها اجملتمع العماني يف مرحلة النهضة،
انعكست آثارها على األسرة املعاصرة فغريت كثرياً من مفاهيم
ً
ً
طبقا لشرائح البناء
أشكاال متباينة
السلطة التقليدية ،واختذت

نظرا خلروجها للعمل وحصوهلا على دخل منه،
يف نفقات األسرة،
ً
من مكانة املرأة ودورها يف األسرة احلديثة ،رسم على األسرة ً
جوا

االجتماعي ،فقد تغريت السلطة األبوية من النموذج التسلطي

من الود واالحرتام والتعاون بينهم (املسلمي.)33 :2002 ،

القائم على احلزم والدكتاتورية ،إىل النموذج الدميقراطي القائم

كما أصبحت مسؤولية تربية النسل مسؤولية مشرتكة بني

على احلوار واملناقشة ،فأصبحت السلطة تسري يف اجتاه التخفيف

الزوجني يف األسرة ،فهما مسؤوالن عن تربيتهم وإعدادهم للحياة،

الواضح من حدة سيطرة األب على الزوجة واألبناء (شكري:1994 ،

كما تستعني بعض األسر يف املناطق احلضرية باملربيات و(اخلدم)

.)173

يف تربية األطفال ورعايتهم ،يف حني يؤدي البعض اآلخر بنفسه

وأصبح الرجل (الزوج) ينظر إىل املرأة (الزوجة) شريكة حياته،
ً
أساسيا ال تقوم بدونه األسرة ،فأصبحا يشرتكان معا يف
وجزءا

هذه املهمة ،مع االعتماد على بعض املؤسسات احلديثة مثل ”دور
احلضانة ،ورياض األطفال” أما يف الريف فيسود االعتماد على (األم)

اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون األسرة االقتصادية والرتبوية

يف تربية األبناء ،واإلشراف عليهم وخباصة مع تلك األسر اليت تقيم

والرتفيهية...اخل وحتولت األسرة إىل مجاعة ترتكز على االتفاق

يف مسكن قريب من أسرة التوجيه ،فتتوىل األم أداء هذا الدور املهم

اجلماعي يف الرأي ،وأصبحت املصلحة العامة ترتكز على قاعدة من

يف حياة الطفل مبساعدة اجلدة إذا كانت الزوجة عاملة ،ويرتبط

العالقات الدميقراطية واملساواة النسبية ،إذ مل تعد السلطة مركزة

ذلك األمر باملستوى االقتصادي لألسرة أكثر من ارتباطه باملستوى

يف يد الزوج مبفرده ،من غري أن يشاركه فيها أحد من األسرة ،بل

التعليمي.

العماني أثرت يف نوعية العالقات الداخلية بني الزوجني،

جماالت عمل جديدة للمرأة وتطلعاتها إىل أدوار أكثر فاعلية يف
ومن أهم مظاهر هذه التغريات ما يلي:

فهذا النوع من التعاون االقتصادي وثيق الصلة بني الزوجني ،وغري

أصبحت اآلراء مشرتكة ،يتقاسم أعضاء األسرة مجيعهم اقرتاحها
حسب أدوارهم ومراكزهم يف األسرة ،فيبدي كل منهم رأيه حبرية

د -العالقات اخلارجية لألسرة :ال تزال العالقات القرابية قوية

تامة ،وأصبح للزوجة كلمة ورأي حمرتم يعتد به ،بعد أن بدأت

ومتماسكة يف اجملتمع العماني ،فما زالت الروابط التقليدية ألنساق
ً
القرابة تؤدي دوراً
مهما يف العالقات الزواجية والبناء األسري،

يف اإلنفاق على األسرة وتدبري ميزانيتها ،بعد أن خرجت للعمل

وذلك بالزيارات املتبادلة وااللتزامات االجتماعية واملساعدات

وأصبح هلا دخل مادي يساعدها على ذلك (املسلمي.)238 :2002 ،
 -العالقة بني اآلباء واألبناء :تتميز العالقة بني اآلباء واألبناء يف

املختلفة وكثافة العالقات بني اجلانبني ،إذ ال تزال القرابة تشكل
ً
ً
واسعا لالختيار الزواجي وبصفة خاصة يف الريف ،أما يف
جماال

األسرة العمانية املعاصرة بسيادة الدميقراطية ،إذ اختفت مظاهر

احلضر فقد أخذت نظم القرابة واجلرية يف الرتاجع النسيب ،أمام

السلطة األبوية املطلقة ،فأصبح األب ،وبصفة خاصة املتعلم،

وطأة عمليات التحديث ،اليت أتاحت للعديد من األفراد واألسر

يستخدم الطريقة الدميقراطية يف معاملة األبناء داخل األسرة،
فيعمل على مشاورتهم يف األمور اخلاصة بهم بعيداً عن األسلوب

إمكانية الزواج من خارج نطاق القرابة ،ومع ذلك فإن التغري يف
هذا اجملال ويف هذه املناطق ال يزال حمدوداً وخيتلف من منطقة

التسلطي التقليدي ،كما تتميز العالقة بني الزوج والزوجة بأنها

إىل أخرى داخل اجملتمع العماني ،ويرتبط ذلك بصور انفتاح كل

عالقة تعاون وتفاهم ،إذ يسود التعاون املشرتك بني الزوجني

منطقة على العامل ،ويظهر ذلك بوضوح بني املناطق الساحلية

وبصفة خاصة يف األسرة احلضرية ،فهما يشرتكان معا يف أداء بعض

واملناطق الداخلية من اجملتمع العماني.

املهام األسرية ،وينفرد الزوج ببعض املهام اخلارجية املرتبطة

ومتثل عالقات الصداقة واجلرية أحد صور العالقات اليت تتماثل

باجملتمع اخلارجي ،على حني تنفرد الزوجة ببعض املهام الداخلية

إىل حد كبري مع العالقات القرابية يف اجملتمع العماني ،إذ تؤديان
ً
دوراً
مهما يف حياة األسرة العمانية ويف العالقات االجتماعية

واجبات األطفال املنزلية ،وتلبية احلاجات األساسية للطفل

واملادية واملعنوية ،وهذا ما يضفي الطابع التعاوني على عالقات

مبساعدة اخلادمة وتنفرد األم (الزوجة) يف األسر الريفية بتلك

اجلرية واحلياة اجلماعية اليت تتميز بها مناطق السكنى واجملتمعات

املهام اخلاصة باملنزل أكثر من نظريتها يف احلضر (املسلمي:2002 ،

احمللية يف املناطق الريفية واحلضرية يف اجملتمع العماني ،كما وجد

تشرتك يف اختاذ مجيع القرارات املتعلقة باألسرة ،وأصبحت تسهم

لألسرة مثل إعداد الطعام وتنظيف املنزل وترتيبه ومتابعة
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بعد آخر للعالقات يتمثل يف بعد العمل ،وتدخل األسرة يف عالقات
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اجتماعية قوية وخاصة يف الريف ،إذ يشكل جمال العمل مظهرا

وهي ترتكز على االرتباط بني الزوجني بناء على املعايري اليت

آخر يف العالقات االجتماعية.

يقررها الدين وحيدده اجملتمع  ،فاألسرة مسؤولة عن حفظ
النوع والبقاء اإلنساني ،ومسؤولة عن محاية الصغار وتوفري املأكل

-3وظائف األسرة العمانية املعاصرة:

واملشرب وامللبس واملسكن املناسب هلم ( أبو جبل.)58 :2012،

كانت األسرة التقليدية تؤدي كل الوظائف الضرورية ألفرادها،

ومتيل األسرة العمانية وبصفة خاصة الريفية إىل كثرة اإلجناب من

فكانت متثل وحدة اقتصادية وهيئة سياسية وإدارية وتشريعية،

الذكور وهذا يرجع إىل العديد من العوامل منها أن الذكر يعد ضمانا

كما كانت هيئة دينية وتربوية ،وقد ظلت األسرة حمتفظة بهذه

ملستقبل األسرة ورغبة اآلباء يف حتقيق العزوة واملكانة االجتماعية

الوظائف يف العصور التارخيية القدمية ،وبعد تطور املدن وظهور

داخل اجملتمع ،ولقد تعرضت هذه الوظيفة يف الوقت احلالي إىل

الدولة العصرية ،أخذت تسلب األسرة هذه الوظائف وأخذت تنشئ

بعض التغريات متمثلة يف حرص بعض األزواج وخباصة يف املدينة

لكل وظيفة هيئة مستقلة ،ونتيجة هلذه التطورات والتغريات اليت

على إجناب عدد معني من األطفال ،وذلك باتباعهم وسائل تنظيم

تعرض هلا اجملتمع تأثرت األسرة كونها أحد النظم االجتماعية

األسرة ،كما قد يتدخل اجملتمع مبا يقدمه من خدمات خمتلفة

بالعديد من تلك التغريات احمللية والدولية ،وبتغري النظم

لألسرة يف ترشيد عملية اإلجناب بطريقة غري مباشرة ،عن طريق

السياسية واالقتصادية والتكنولوجية ،وزيادة التخصص وتعقد

إنشاء مكاتب الفحص للراغبني يف الزواج بهدف التأكد من سالمة

اجملتمع احلديث ،وقد أثر ذلك التغيري على الوظائف اليت كانت

الناحية اجلنسية للزوجني حتى ال ينجبا نسال ضعيفا بسبب

تؤديها األسر ،األمر الذي أدى إىل انتقال عدد كبري منها إىل مؤسسات

األمراض املعدية أو األمراض املزمنة (املسلمي.)105 :2002 ،

خارج نظام األسرة (اخلولي ،)57 : 1989 ،ومن أبرز وظائف االسرة
العمانية املعاصرة ما يلي:

ج -وظيفة منح املكانة االجتماعية:
كان أعضاء األسرة يستمدون مكانتهم االجتماعية من مكانة

أ -وظيفة التنشئة االجتماعية:

أسرهم ،فقد عملت األسرة العمانية التقليدية على منح املكانة

تعد األسرة وحدة تربوية أساسية وهي أداة ضرورية لرتبية

ألعضائها داخل اجملتمع  ،وحيظى اسم العائلة (القبيلة) بأهمية

أبنائها وفق مبادئ اجملتمع  ،وألن األسرة تزود وحدها الطفل

كربى يف اجملتمع العماني ،كما تعمل العائلة على توفري احلماية

مبختلف اخلربات أثناء سنواته التكوينية ،وتعد أكثر اجلماعات

ألفرادها من خالل ما حتققه هلم من أمان اقتصادي ونفسي ،يؤمن

األولية متاسكا فتنمو األلفة واحملبة والشعور باالنتماء بني أعضائها

هلم مستقبلهم صغارا كانوا أم كبارا ،وتعد األسرة امتدادا للنظام

وتيسري عملية االتصال واالنتقال يف العادات واالجتاهات من اآلباء

االجتماعي الذي يرث منه األفراد واجلماعات الدين واملستوى
االجتماعي واهلوية الثقافية  ،كما يعد جناح الفرد أو فشله أمراً
ً
مرتبطا باألسرة ،إضافة إىل أن كل فرد يف األسرة يعد مسؤوال عما

الزوجني (األم واألب) ،إذ يتشارك الزوجان يف أداء هذه املسؤولية،

يفعله غريه من أعضاء األسرة الواحدة نفسها (.)Barakat, 1991: 31

إىل األبناء(املعايطة.)75 :2009 ،
وتقع مسؤولية تنشئة األبناء يف األسرة العمانية املعاصرة على
ومع وجود مؤسسات تربوية حديثة تؤدي هذا الدور إال أن ذلك ال
يلغي الدور االجيابي لألسرة يف أداء هذه الوظيفة احليوية لألبناء،

د -الوظيفة االقتصادية:

وإمنا وجدت هذه املؤسسات لتساعد األسرة يف أداء وظيفتها املهمة

كانت األسرة التقليدية تنتج كل ما حتتاج إليه ،إذ يشارك كل

لألبناء ،وظهورها مل يضعف من أهمية األسرة ودورها يف عملية

عضو من أعضائها يف األنشطة اإلنتاجية اخلاصة بها ،ونتيجة

التنشئة االجتماعية لألبناء (املسلمي ،)343 :2002 ،كما أصبحت

لظهور البرتول وما ترتب عليه من هجرة إىل املناطق احلضرية

األسرة النووية احلديثة تستخدم الطرق احلديثة يف تربية األبناء،

الصناعية وانتشار التعليم وأتساع نطاق اخلدمات ،فقدت األسرة

وحتفظ مكانة متساوية جلميع أفراد األسرة من حيث احلرية

وظيفتها االقتصادية وتولتها مؤسسات أخرى أكثر ختصصا يف

واملساواة وحق إبداء الرأي ،واملناقشة احلرة واستقالل الشخصية،

هذا اجملال ()Musgrave, 1971: 34؛ فاألسرة اآلن وخاصة احلضرية

واملكانة املتساوية بني األطفال دون تفريق بني الذكور واإلناث يف

أصبحت وحدة مستهلكة أكثر من كونها وحدة منتجة ،فالظاهرة

التعليم والعمل (املسلمي.)275 :2002 ،

امللموسة أن كثريا من األسر يف احلضر تسعى إىل االرتقاء االقتصادي
واالجتماعي ،والتعامل مع خمتلف متغريات العصر املادي ،فقد

ب -الوظيفة البيولوجية:

كشفت نتائج مسح نفقات األسرة العمانية ودخلها أن املتوسط

وتعد إحدى الوظائف األساسية اليت تؤديها األسرة للحفاظ على

الشهري الستهالك األسرة العمانية البالغ متوسط عدد أفرادها
ً
ً
رياال ،وخيتلف متوسط
فردا على مستوى السلطنة يبلغ 497
8.5

بقائها واستقرارها وهذه الوظيفة هي اهلدف األمسى لتحقيق
املطلب السماوي للحفاظ على اجلنس البشري ،ولقد منح اهلل عز

ً
ً
رياال
رياال يف احلضر و 396
االستهالك بني احلضر والريف فبلغ 541

وجل هذه الوظيفة للنظام األسري الشرعي فقط حلماية األسرة

يف الريف (وزارة االقتصاد الوطين.)10 :2000 ،

واجملتمع من خلط األنساب وضياع احلقوق (سامل ،املقيل:2014،

أما األسرة الريفية فقد فقدت أسس االكتفاء الذاتي ،واالقتصار

134
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على أنواع حمددة من النشاط مثل تربية الدواجن ،والصناعات

الدينية والثقافية يف املساجد الكربى يف البالد (املسلمي،)87 :2002 ،

السعفية لدى بعض األسر ،يف حني أن الغالبية العظمى من األسر

إىل جانب ذلك توفر األسرة الرتفيه جلميع أفرادها بتوفري وسائل

تعتمد على الدولة يف سد االحتياجات األساسية ،إضافة إىل انتشار

اللعب املختلفة لألبناء ،أو باصطحابهم إىل املراكز واملالهي اخلاصة،

النزعة االستهالكية ،فقد ساعدت دخول األفراد العاملني يف

أو اخلروج إىل نزهة يف خمتلف مناطق السلطنة إن أمكن ذلك.

القطاعات احلكومية بالدولة على ارتفاع القوة الشرائية لديها،

ويرى كل من ( )Irene J & Jonathan K, 2007: 84أن اشباع االحتياجات

كما وجد مثة توجه منها ،ورغبة يف التحسني من أحواهلا املعيشية،

ميثل وظيفة أساسية من وظائف األسرة قدميا وحديثا ،واليت من

وخباصة تلك األسر احلديثة التكوين ،وتتجه األسرة الريفية

بينها حاجتها إىل السفر إىل اخلارج خاصة يف اإلجازات والعطل

حنو األمناط االستهالكية الغذائية أكثر من األمناط االستهالكية

الرمسية وهو ما برز بشكل واضح يف الكثري من اجملتمعات يف

األخرى ،نظرا لبساطة احلياة فيها (املسلمي.)347 :2002 ،

السنوات األخرية.
وقد انتشرت يف الوقت احلالي ظاهرة السفر إىل اخلارج ،إذ يصطحب

هـ  -الوظيفة التعليمية:

رب األسرة أسرته يف اإلجازات يف السفر خارج حدود السلطنة اىل

كانت األسرة التقليدية تعلم أفرادها احلرفة أو املهنة ،إىل جانب

بعض الدول العربية أو الدول اآلسيوية أو االوربية ،وقد يرجع ذلك

تعليمهم مبادئ القرآن الكريم يف الكتاتيب ،غري أن الوضع القديم

السلوك إىل جمموعة من العوامل بعضها اجتماعي أو اقتصادي أو

تغري ،فلم يعد التعليم التقليدي قادرا على الوفاء مبتطلبات النظام

ثقايف أو صحي أو غري ذلك من عوامل لقضاء وقت الفراغ واكتساب

املهين احلديث ،فانتقلت هذه الوظيفة إىل املدرسة ،ومؤسسات أكثر

الكثري من اخلربات واملعلومات باالحتكاك بالثقافات املختلفة يف

ختصصا لتفي مبتطلبات اجملتمع العماني احلديث ،ومع ذلك مل

هذه الدول وهو ما سرتكز عليه هذه الدراسة بتسليط األضواء على

متنع هذه املؤسسات احلديثة األسرة من القيام بدورها الفعال يف

هذه العوامل وغريها.

املشاركة يف الوظيفة التعليمية؛ وذلك عن طريق اإلشراف العلمي
والتتبع املستمر حلسن أداء األبناء واستذكار الدروس وأداء الواجبات

ً
رابعا :اإلجراءات املنهجية للدراسة:

املنزلية والتحصيل املدرسي ،فالوالدان هما اللذان حيددان مدى

 -1نوع الدراسة :تعد هذه الدراسة من فئة البحوث الوصفية

تقدم الطفل أو تأخره يف املدرسة؛ فمن املالحظ اآلن اجتاه بعض

التحليلية  Descriptive Researchإذ تهدف إىل وصف األنساق

اآلباء إىل تعليم أبنائهم يف املدارس اخلاصة واحلرص على تعليمهم

االجتماعية و توفري معلومات مرجعية يف القضايا موضع التساؤل.

يف املدارس ما قبل التعلم االبتدائي (احلضانة ورياض األطفال)

 -2منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على منهج املسح االجتماعي

(املسلمي.)108 :2002 ،

الشامل لكل من أولياء أمور (اآلباء أو األمهات) لطلبة الفرقة الثالثة
يف ختصص كل من علم االجتماع والعمل االجتماعي ،وكذلك طلبة

و -الوظيفة العاطفية:

مقرر الفلسفة للفصل الدراسي خريف .2017

تقتضى الوظيفة العاطفية أن تشبع األسرة ألفرادها حاجاتهم

 -3أدوات الدراسة :استمارة استبيان طبقت على (اآلباء أو األمهات)،

النفسية املختلفة مثل احلاجة الي األمن واالستقرار ،واحلاجة إىل

لطلبة الفرقة الثالثة يف ختصص كل من علم االجتماع والعمل

التقدير االجتماعي ،واحلاجة إىل االنتماء واحلاجة إىل التعبري عن

االجتماعي ،وكذلك طلبة مقرر الفلسفة للفصل الدراسي خريف

الذات واحرتامها ،وإذا ما قصرت األسرة يف وظائفها وإشباع حاجات

 2017على النحو اآلتي:

أفرادها فإن ذلك من شأنه أن خيلق حالة من عدم الرضا يف األسرة.

م

الفرقة الدراسية للفصل الدراسي خريف 2017

اإلمجالي

1

عدد طلبة الفرقة الثالثة يف ختصص علم االجتماع

65

مزيج متوازن من احلب واحلزم ،وهي كفيلة برسم األبعاد السليمة

2

عدد طلبة الفرقة الثالثة يف ختصص العمل االجتماعي

68

3

عدد طلبة مقرر الفلسفة (متطلب كلية)

98

للسلوك ،ليمارس الطفل أنشطته يف جو من األمن النفسي دون

4

اإلمجالي

231

( أبو جبل .)60: 2012،
والبد من أن يدرك األزواج أن العاطفة املتبادلة حنو األبناء ،هي

اخلروج عن احلدود املرسومة للسلوك السوي ،وليعلم اآلباء أيضا ان
التدليل الزائد مثل القسوة الزائدة كالهما يضر بنفسية االطفال
ويتسبب يف وجود االضطرابات النفسية لديهم (حممد.)41 :2013 ،

وقد بلغ إمجالي عدد أولياء األمور الذين مت توزيع االستبيان
عليهم ( )231فرداً ،كما بلغ عدد االستبيانات اليت أهمل املبحوثون
يف إرجاعها للباحثني عدد ( )18استمارة استبيان ،وقد استبعد

ز -الوظيفة الدينية والرتفيهية:

الباحثان االستبيانات الناقصة وعددها ( )27استبانة ،وبالتالي

حترص األسرة العمانية على تعليم أطفاهلا األمور الدينية وبصفة

فقد بلغ العدد النهائيللمبحوثينمن أولياء األمور من اآلباء أو

خاصة الصالة  ،واالحتفال باملناسبات الدينية املختلفة  ،فيصطحب

األمهات ( )186مفردة.

األب ابنه معه للصالة يف مسجد احلي أو الذهاب إىل اجملالس اخلاصة

 -4جماالت الدراسة:

بالقرية؛ ليستفيد األبناء من خربات كبار السن ،ويتعلمون منهم

أ-اجملال املكاني :متثل يف مجيع حمافظات سلطنة عمان ووالياتها

االحرتام والكرم ولباقة احلديث  ،باإلضافة إىل حضور احملاضرات

ممن يوجد فيها طالب ختصص علم االجتماع والعمل االجتماعي

135

العوامل اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج ...

وطالب مقرر الفلسفة الفصل الدراسي خريف .2017

جدول ( )1خصائص جمتمع البحث ن= 186

النوع

السن

احلالة االجتماعية

عدد أفراد األسرة

نوع السكن

احلالة التعليمية لرب األسرة

الدخل الشهري

احلالة الوظيفية لرب األسرة

136

ب -اجملال البشري :تكون من أولياء أمور طلبة كل من الفرقة الثالثة

النوع

ك

%

ذكر

144

77.4

أنثى

42

22.6

فئات السن

ك

%

من 25إىل أقل من  30سنة

22

11.8

خامسا :نتائج الدراسة:

من 30إىل أقل من  35سنة

46

24.7

 -1وصف البيانات املعرفة جملتمع الدراسة :يوضح جدول رقم ()1

من 35إىل أقل من  40سنة

69

237.

خصائص جمتمع البحث ،ن= .186

من 40إىل أقل من  45سنة

32

17.2

45سنة فأكثر

17

9.1

فئات احلالة االجتماعية

ك

%

متزوج

133

71.5

من اآلباء يف املرتبة األولي ،كونهم مصدر الدخل األول يف االسرة

أرمل

16

8.6

مطلق

37

19.9

إضافة إىل أنهم هم الذين ميلكون قرار السفر إىل اخلارج ،يف حني

عدد افراد األسرة

ك

%

وقت إعداد الدراسة أو وجوده خارج البالد أو عدم وجوده أساسا

من  6-3أفراد

129

69.4

يف األسرة بسبب الطالق أو وفاته ،وبالتالي تتوىل األم إدارة شؤون

من  9-6أفراد

35

18.8

األسرة يف كل اجلوانب مبا فيها موضوع السفر إىل اخلارج.

9أفراد فأكثر

22

11.8

نوع السكن

ك

%

فيال

79

42.5

شقة

39

20.9

مع األهل

52

28.0

أنهما مازاال يف مقتبل العمر أو أنهم دائما ما يشغل تفكريهم السفر

مسكن عربي

16

8,6

إىل اخلارج يف االجازات الصيفية و اصطحاب أبنائهم على أنه نوع

احلالة التعليمية لرب االسرة

ك

%

من أنواع التغيري أو الرغبة يف التعرف على اجملتمعات االخرى أو

أمي

11

5.9

كنوع من أنواع الوجاهة االجتماعية بني األهل واألقارب وما إىل

يقرأ ويكتب

18

9.7

ذلك.

ثانوي

43

23.1

جامعي

85

45.7

 -3وصف جمتمع الدراسة من حيث احلالة االجتماعية :أشارت

تعليم فوق اجلامعي

29

15.6

نتائج اجلدول إىل أن غالبية املبحوثني من أولياء األمور بنسبة

الدخل الشهري

ك

%

أقل من 300ريال

7

3.8

السفر إىل اخلارج سواء مبفردهم أو بصحبة اسرهم على أنه نوع

من  300إىل أقل من  500ريال

18

9.7

من أنواع الرتفيه وقضاء وقت الفراغ يف جمتمعات أخرى أو حتى

من  500إىل أقل من 700ريال

40

21.5

للسياحة الصحية ،األمر الذي يعود عليهم بالنفع والفائدة يف

 700ريال فأكثر

121

65.0

جوانب متعددة ،كما توجد فئة أخرى تقدر بنسبة ( )%19.9من

احلالة الوظيفية لرب األسرة

ك

%

املطلقني ،وهم الذين يرون يف السفر إىل اخلارج فرصة لالبتعاد عن

العمل بالقطاع اخلاص

43

23.1

االهل ،كما أن السفر إىل اخلارج لن يشكل عليهم أعباء كثرية كونهم

العمل بالقطاع احلكومي

101

54.3

أعمل حرة

34

18.3

أخرى تذكر

8

4.3

اجملموع

186

100.0

يف ختصص كل من علم االجتماع والعمل االجتماعي وكذلك طلبة
مقرر الفلسفة للفصل الدراسي خريف .2017
ج -اجملال الزمين:الفصل الدراسي خريف .2017

 -1وصف جمتمع الدراسة من حيث النوع :أشارت نتائج اجلدول
السابق إىل أن ( )%77.4من جمتمع الدراسة من الذكور بينما ()%22.6
من اإلناث ،وميكن تفسري أن الغالبية العظمى من مفردات البحث
من الذكور ألن األولوية يف تطبيق االستبيان كان على أولياء األمور

بلغت النسبة االقل من أرباب األسر من اإلناث بسبب غياب األب

 -2وصف جمتمع الدراسة من حيث السن :أشارت نتائج اجلدول إىل
أن غالبية املبحوثني من أولياء األمور يقعون يف فئيت (من 35إىل أقل
من  40سنة) ،و(من  30إىل أقل من  35سنة) ،بنسبة ( ،)%61.9وميكن
تفسري ارتفاع نسبة أولياء األمور يف هاتني الفئتني العمريتني إىل

( )%71.5يقعون يف فئة املتزوجني ،ويشري ذلك إىل أن هذه الفئة
يف غالب األحوال هي اليت تفكر يف استغالل اإلجازات الصيفية يف

يعيشون مبفردهم ،وبالتالي يكون ذلك سلوكا متكررا متى مسحت
الظروف بذلك.
 -4وصف جمتمع الدراسة من حيثعدد أفراد األسرة :أشارت نتائج
اجلدول إىل أن الغالبية العظمى من مفردات البحث من أولياء األمور

املسلمية وعثمان

بنسبة ( )%69.4يرتاوح عدد أفراد أسرتهم من ( 6-3أفراد) ويؤكد

نسبة ( )%18.3من الذين يعملون بأعمال حرة  ،ويدل ذلك على

ذلك على ارتفاع نسبة هذه األسر يف السفر إىل اخلارج فقد أثبتت

تنوع احلالة الوظيفية ملفردات البحث على أنها عينه ممثلة ألفراد

نتائج الدراسة أنه كلما زاد عدد أفراد االسرة عن احلد املعقول شكل
ً
معوقا إزاء السفر إىل اخلارج بسبب التكاليف املادية الباهظة
ذلك

اجملتمع ،كما يشري يف نفس الوقت إىل عدم تركز األسر اليت تسافر إىل
اخلارج يف فئة وظيفية معينة كما أشارت نتائج الدراسة إىل ذلك.

اليت تتحملها األسرة ،ويف بعض احلاالت يكتفي األب ويف بعض األسر

يوضح جدول رقم ( )2املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري

األب واالأم بالسفر إىل اخلارج دون األبناء ،وهو ما يسبب مشكالت

واألوزان املرجحة الستجابات جمتمع البحث على العوامل

كثرية لألبناء يف هذه االسر.

االجتماعية اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج .ن= 186
تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن القوة النسبية للبعد اخلاص

 -5وصف جمتمع الدراسة من حيث نوع السكن :أشارت نتائج

بالعوامل االجتماعية اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل

اجلدول إىل أن نسبة ( )% 42.5من مفردات البحث يقيمون يف فيال،

اخلارج إجيابية متوسطة ،فقد بلغت قوتها ( ،)%50.62ومبتوسط

بينما نسبة ( )%28.0منهم يقيمون مع األهل يف نفس السكن ،كما

حسابي قدره ( ،)24.705وباحنراف معياري قدره ( ،)4.184ويتضح

توجد نسبة ( )%20.9من املبحوثني يقيمون يف شقة مستقلة ،ويشري

من ذلك وجود الكثري من اجلوانب االجتماعية اإلجيابية اليت

ذلك إىل متكن األسرة من الناحية االقتصادية ومن ثم سهولة السفر

تتحقق نتيجة السفر إىل اخلارج منها أنه ميثل أحد عوامل الوجاهة

إىل اخلارج كلما مسحت الظروف بذلك ،فقد أثبتت نتائج الدراسة

االجتماعية لألسر اليت تسافر للخارج وتعتقد أن ذلك قد يؤدي

أنه كلما ارتفع املستوى االقتصادي لألسرة كلما أصبح من السهولة

إىل ارتفاع مكانتها االجتماعية بني األهل واألقارب يف اجملتمع ،كما

مبكان السفر بصورة مستمرة للخارج لتحقيق الكثري من الفوائد

تشري النتائج إىل أن السفر إىل اخلارج يؤدي إىل تقوية العالقات

اليت ال تتحقق من وجودها داخل البالد من وجهة نظرهم.

االجتماعية بني أفراد األسرة خاصة أنهم سيظلون طوال فرتة
ً
إجيابيا
السفر اليت رمبا تكون طويلة اىل حد ما معا مما ينعكس

 -6وصف جمتمع الدراسة من حيث احلالة التعليمية لرب األسرة:

على زيادة ارتباط أفراد األسرة بعضهم بالبعض اآلخر ،ومن

أشارت نتائج اجلدول إىل تنوع املستوى التعليمي ألولياء األمور،

العوامل االجتماعية اآلخرى املرتتبة على سفر األسر للخارج

فقد أوضحت النتائج وجود نسبة ( )%45.7من احلاصلني على

اعتقاد الكثري من أفرادها أنه أصبح ضرورة اجتماعية يف الوقت

املؤهل اجلامعي  ،ونسبة ( )%23.1من فئة محلة الثانوية العامة،

احلالي بسبب ما حيققه من فوائد كثرية من وجهة نظرهم،

ونسبة ( )%15.6من احلاصلني على مؤهل فوق العالي  ،مقارنة

وتتمثل يف تكوين عالقات وصداقات جديدة ،والتعرف على عادات

بنسبة ( )%9.7من فئة يقرأ ويكتب  ،وكذلك نسبة ( )%5.9من

الشعوب ومقارنتها مع عاداتهم وتقاليدهم مما يشعرها بأهمية

فئة أمي ،ويدل ذلك على ارتفاع نسبة أولياء األمور من احلاصلني

جمتمعهم وبالتالي زيادة ارتباط هذه األسر مبجتمعها األصلي،

على املؤهالت اجلامعية وفوق اجلامعية أو حتى احلاصلني على

ولكن يف نفس الوقت توجد بعض العوامل االجتماعية اليت متثل

الثانوية العامة وهو ما يفسر زيادة إقبال فئات املتعلمني على وجه

جوانب سلبية مرتتبة على السفر إىل اخلارج بل وتقلل من فوائده

اخلصوص على السفر إىل اخلارج لتحقيق مكاسب كثرية منها إضافة

حيث يرى بعض املبحوثني أن عدم السفر للخارج قد يشعر بعض

معلومات جديدة والتعرف على ثقافات الشعوب األخرى وقضاء

أفراد األسرة بالنقص بني األهل واألقارب واجلريان ،وبالتالي قد

اإلجازات يف جوانب نافعة ومفيدة.

ميثل ذلك أحد أسباب املشكالت األسرية اليت حتدث بني أفرادها،
كما أن السفر إىل اخلارج قد يغري الكثري من مفاهيم الشخص عن

 -7وصف الدراسة من حيث الدخل الشهري :أشارت نتائج اجلدول

جمتمعه نتيجة قيامه باملقارنة بني جمتمعه واجملتمعات األخرى

أيضا إىل أن ( )%65.0من مفردات البحث يزيد دخلهم الشهري عن

يف بعض األمور ،األمر الذي قد ينعكس سلبيا عليه جتاه جمتمعه،

( 700ريال فأكثر)  ،وأن نسبة ( )%21.5يتقاضون (من  500إىل أقل

ونستخلص من ذلك أن هناك الكثري من العوامل اإلجيابية اليت

من 700ريال كما أن نسبة ( )%9.7يرتاوح دخلهم الشهري (من  300إىل

قد تدفع الكثري من األسر الستغالل اإلجازات خاصة الصيفية يف

أقل من  500ريال) وأن نسبة ( )%3.8يقل دخلهم الشهري عن(300

السفر إىل خارج حدود الوطن لقضاء وقت الفراغ ،وحتقيق مكاسب

ريال) ،ويشري ذلك إىل أن غالبية مفردات البحث من ذوي الدخل

كثرية تعود بالنفع والفائدة على أفرادها ،وتتفق هذه النتيجة

الذي يسمح هلم بادخار ما ميكن استخدامه يف السفر إىل اخلارج

االمجالية مع ما توصلت اليه دراسة كل من السبيت اليت أثبتت أن
العوامل االجتماعية تؤدي دوراً مهما يف سفر بعض األسر إىل اخلارج

وعدم احلاجة إىل االقرتاض ،وأن كانت نتائج البحث قد أشارت إىل أن
بعض األسر تضطر لالقرتاض من أجل السفر إىل اخلارج للضرورة
عند بعض األسر.

ً
أيضا
يف اإلجازات والعطالت الرمسية ،ودراسة أمان اليت أثبتت

أن العوامل االجتماعية احمللية الضاغطة تدفع األسر يف الكويت
باجتاه السفر وما يشكله من أعباء مالية يتحملها املسافرون إضافة

 -8وصف الدراسة من حيث احلالة الوظيفية لرب األسرة :أوضحت

إىل تأثريها السليب على االقتصاد الكوييت.

نتائج البحث أن نسبة ( )%54.3من املبحوثني من العاملني بالقطاع

(مت حساب قوة الدرجة النسبية لقياس البعد بقسمة جمموع

احلكومي ،ونسبة ( )%23.1من العاملني بالقطاع اخلاص ،وكذلك

األوزان على أعلى درجة ميكن أن حيصل عليها املبحوثني يف هذا
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جدول ( )2املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري واألوزان املرجحة الستجابات جمتمع البحث على العوامل االجتماعية اليت تدفع األسرة
العمانية إىل السفر إىل اخلارج .ن= 186
أوافق

غري موافق

أوافق إلي حد ما

ك املرجح

العبارة
ك

%

ك

%

ك

%

م الوزن املرجح

ت

تقوية العالقات االجتماعية بني أفراد األسرة

84

45.2

34

18.3

68

36.6

388

2.081

3

عدم السفر ميثل أحد أسباب املشكالت األسرية

80

43.0

12

6.5

94

50.5

358

1.946

6

تكوين عالقات وصداقات جديدة

66

35.5

16

8.6

104

55.9

334

1.819

9

السفر إىل اخلارج أحد عوامل الوجاهة االجتماعية

104

55.9

22

11.8

60

32.3

416

2.245

1

ارتفاع مكانيت االجتماعية بني األهل واألقارب

56

31.1

68

36.6

62

33.3

366

2.085

2

ضغط االبناء ميثل أحد أسباب السفر إل اخلارج

88

47.3

10

5.4

88

47.3

372

2.037

4

عدم سفري يشعرني بالنقص بني اآلخرين

76

40.9

22

11.8

88

47.3

360

1.955

5

السفر أصبح ضرورة اجتماعية يف الوقت احلالي

70

37.6

28

15.1

88

47.3

354

1.922

7

غالبية األسر يف قرييت يسافرون إىل اخلارج

66

35.5

32

17.2

88

47.3

350

1.891

8

تغريت الكثري من مفاهيمي نتيجة للسفر

60

32.3

12

6.5

114

61.3

318

1.724

10

سفري إلي اخلارج يوضح لي أهمية جمتمعي

22

11.8

84

45.2

80

43.0

314

1.707

11

السفر إىل اخلارج يساعد يف التعرف على عادات الشعوب

32

17.2

60

32.3

94

50.5

310

1.698

12

السفر إىل اخلارج يقضي على امللل والروتني املعتاد

24

12.9

60

32.3

102

54.8

294

1.589

13

اجملموع

828

القوة النسبية = %50.62

460
املتوسط احلسابي =24.705

1130

4534
االحنراف املعياري =4.184

البعد وهى  ،186 ×20 × 3وقد عد من حيصل على درجة أقل من

الربح نتيجة لذلك ،ولكن يف نفس الوقت قد توجد بعض العوامل

 %50ضعيف سليب ،ومن  60-50إجيابي منخفض ،ومن  70-60اجيابي

االقتصادية اليت متثل جوانب سلبية مرتتبة على السفر إىل اخلارج

متوسط ،ومن  70فأكثر إجيابي عال)

وتقلل من الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من وراء ذلك منها أن السفر

يوضح جدول رقم ( )3املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري

إىل اخلارج يؤثر على مدخرات األسرة ،إذ ال يوجد فائض من الراتب

واألوزان املرجحة الستجابامتجتمع البحث على العوامل االقتصادية

ميكن االستفادة منه يف قضاء حاجات األسرة متى دعت الضرورة

اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر للخارج ،ن= 186

إىل ذلك ،واعتماد البعض على القروض البنكية وما يرتتب على

تشري نتائج اجلدول ( )3إىل أن القوة النسبية للبعد اخلاص بالعوامل

ذلك من معاناة يف تسديد قيمة القروض اليت مت احلصول عليها،

االقتصادية اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج إجيابية

كما أن بعض أولياء األمور يعتمدون على األصدقاء لتأمني تكاليف

متوسطة ،فقد بلغت قوتها ( ،)%60.21ومبتوسط حسابي قدره

السفر؛ وبالتالي عدم القدرة على تلبية احلاجات املادية واملعنوية

( ،)23.701وباحنراف معياري قدره ( ،)3.881ويتضح من ذلك وجود

وإشباعها ألفراد األسرة ،ومواجهة الكثري من املشكالت اليت تؤثر

بعض اجلوانب االقتصادية اليت تدفع بعض االسر للسفر إىل اخلارج
منها أن السفر إىل اخلارج ميثل مؤشراً على ارتفاع مكانتها املادية

سلبا على احلياة األسرية اليت يعيشها أفراد هذه األسر ،كما عرب
البعض عن ضرورة توجيه التكاليف املادية اليت ميكن إنفاقها يف

بني غريها من األسر األخرى سواء كانت تربطها بها عالقة قرابة

السفر إىل اخلارج إىل رعاية األبناء ،وتوفري احتياجاتهم الضرورية

أو عالقة جرية أو صداقة أو غريها ،كما ترى بعض األسر أن هناك

مما ينعكس إجيابيا عليهم يف مقتبل العمر.

جمموعة من الفوائد االقتصادية اليت تتحقق من السفر إىل اخلارج

ونستخلص من ذلك كما تشري النتائج ضرورة مراعاة اجلوانب

منها اكتساب أفكار جديدة تنعكس على العمل احلر الذي ميارسه

االقتصادية اليت حتقق الفائدة املرجوة من السفر إىل اخلارج ،مع

رب األسرة ،واجتذاب بعض العمالة الفنية املتخصصة يف العمل

عدم اللجوء اىل السفر إىل اخلارج إال إذا كانت الظروف االقتصادية

الذي ميارسه مما ينعكس إجيابا على زيادة كفاءة العمل وزيادة

لألسرة تسمح بذلك حتى ال تشكل عليها أية أعباء مادية تؤثر
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جدول ( )3املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري واألوزان املرجحة الستجابامتجتمع البحث على العوامل االقتصادية اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر
للخارج ن= 186
أوافق

غري موافق

أوافق إلي حد ما

ك املرجح

العبارة
ك

%

ك

%

ك

%

م الوزن املرجح

ت

السفر إىل اخلارج يعتمد يف املقام األول على قدرتي املادية

96

51.6

14

7.5

76

40.9

392

2.112

3

أحرص على السفر إىل اخلارج اعتمادا على القروض البنكية

78

41.9

8

4.3

100

53.8

350

1.892

6

اختذ كافة التدابري لتوفري ما ميكنين من السفر إىل اخلارج

100

53.8

16

8.6

70

37.6

402

2.174

2

أعاني بسبب تسديد قيمة القروض اليت حصلت عليها

54

29.0

2

1.1

130

69.9

296

1.594

10

أعتمد على األصدقاء لتأمني تكاليف السفر

64

34.4

28

15.1

94

50.5

342

1.856

7

قلة اإلمكانيات املادية جتعلين أسافر مبفردي

36

19.4

32

17.2

118

63.4

290

1.584

12

السفر إىل اخلارج دليل على ارتفاع مكانيت املادية

92

49.5

34

18.3

60

32.3

404

2.196

1

يؤثر السفر إىل اخلارج على مدخرات االسرة

52

28.0

10

5.4

124

66.7

300

1.633

8

مكانيت يف العمل حتتم على ضرورة السفر إىل اخلارج

82

44.1

10

5.4

94

50.5

360

1.966

4

السفر يكسبين أفكار جديدة تنعكس على عملي احلر

70

37.6

24

12.9

92

49.5

350

1.897

5

تكلفة السفرهي العائق الوحيد لعدم السفر

48

25.8

10

5.4

128

68.8

292

1.588

11

تتعدد الفوائد االقتصادية بسبب السفر إىل اخلارج

50

26.9

14

7.5

122

65.6

300

1.626

9

رعاية األبناء أهم من السفر إىل اخلارج

52

28.0

0

0

134

72.0

290

1.577

13

اجملموع

القوة النسبية = %60.21

874

1342

202

املتوسط احلسابي = 23.701

4368

االحنراف املعياري = 3.881

على املناخ األسري بشكل عام ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج

على السفر إىل اخلارج لتحقيق االستفادة من هذا السفر سواء

دراسات كل من السبيت ،واالغا اليت أكدت على ضرورة مراعاة

للرتويح أو التعرف على اجملتمعات األخرى على الطبيعة بدال من

التوازناالقتصادي يف كل من األسرة واجملتمع حتى ال تتحول
ظاهرة السفر إىل اخلارج عاملاً
مؤثرا يف تدمري اقتصاد كل من
ً

مشاهدتها يف وسائل اإلعالم أو حتى القراءة وما إىل ذلك ،مما يؤكد
على أن سهولة إجراءات السفر إىل اخلارج أصبح ميثل عامال مشجعا

األسرة واجملتمع على حد سواء.

للكثري من األسر للقيام بذلك ،مع عدم توفر اإلمكانيات الالزمة

يوضح جدول رقم ( )4املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري

لتحقيق ذلك ،كما يؤكد البعض على أن السفر إىل اخلارج يزيد من

واألوزان املرجحة الستجابات جمتمع البحث على العوامل الثقافية

فرص االحتكاك بالثقافات األخرى ،ونقل بعض العادات والتقاليد

اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر للخارج ن= 186

وأمناط السلوك املختلفة عن العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع

تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن القوة النسبية للبعد اخلاص

األصلي ،ولكن يف نفس الوقت قد توجد بعض العوامل الثقافية

بالعوامل الثقافية اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج

اليت متثل جوانب سلبية مرتتبة على السفر إىل اخلارج وتقلل

إجيابية منخفضة فقد بلغت قوتها ( ،)%58.61ومبتوسط حسابي

من الفوائد اليت ميكن ان تتحقق من وراء ذلك ،ومنها التقليد

قدره ( ،)19.567وباحنراف معياري قدره ( ،)4.236ويشري ذلك إىل أن

األعمى ،واحملاكاة لسلوكيات قد تكون غري مرغوبة وال تتمشى مع

بعض أولياء األمور يرون أن هناك جمموعة من العوامل الثقافية

البيئة واملناخ اجملتمعي العام ،أو نقل بعض العادات املتعارضة مع

اليت تتحقق من السفر إىل اخلارج منها أن السفر إىل اخلارج أصبح

قيم اجملتمع الذي يعيشون فيه وثقافته ،أو تغيري بعض مفاهيم

حاجة ضرورية سنوية ألفراد األسرة البد من إشباعها؛ وبالتالي

األفراد عن جمتمعهم مقارنة مبا شاهدوه يف بعض الدول اليت

ضرورة العمل على توفري كافة السبل لتحقيق ذلك حتى وإن كان

زاروها .وختتلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من

ذلك على حساب ظروف وإمكانيات األسرة من الناحية االقتصادية

السبيت ،وأمان وأثبتت أن ثقافة السفر لدى كل من األسر السعودية

واألسرية املختلفة ،كما تشجع مواقع التواصل االجتماعي األفراد

والكويتية موجودة لدى هذه األسر ومبقتضاها يتجهون بشكل
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جدول ( )4املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري واألوزان املرجحة الستجابات جمتمع البحث على العوامل الثقافية اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر
للخارج ن= 186
أوافق

العبارة

غري موافق

أوافق إلي حد ما

ك املرجح

ك

%

ك

%

ك

%

م الوزن املرجح

ت

يفيد يف التعرف على ثقافات جديدة

62

33.3

34

18.3

90

48.4

344

1.876

3

يوفر لي فرصة ملقارنة عاداتي وتقاليدي باألخرين

60

32.3

10

5.4

116

62.4

316

1.717

8

السفر إىل اخلارج يزيد من ارتباطي مبجتمعي

56

30.1

6

3.2

124

66.7

304

1.655

9

يساعدني يف التعرف على اجملتمعات األخرى على الطبيعة

66

35.5

o

o

120

64.5

318

1.733

7

أصبح الرتويح حاجة ضرورية سنوية ألفراد األسرة

64

34.4

32

17.2

90

48.4

346

1.871

4

السفر إىل اخلارج أصبح حاجة ملحة البد من اشباعها

100

53.8

18

9.7

68

36.6

404

2.188

1

يوفر لي فرصة لتنمية معلوماتي وأفكاري يف جمال عملي

52

28.0

4

2.2

130

69.9

294

1.600

10

يساعدني على نقل بعض العادات والتقاليد وأمناط السلوك

28

15.1

12

6.5

146

78.5

254

1.383

11

سهولة إجراءات السفر إىل اخلارج يشجعنا على السفر سنويا

70

37.6

30

16.1

86

46.2

356

1.926

2

االحتكاك بالثقافات األخرى من فوائد السفر إىل اخلارج

62

33.3

26

14.0

98

52.7

336

1.829

5

تشجع مواقع التواصل االجتماعي األفراد علي السفر إىل اخلارج

60

32.3

20

10.8

106

57.0

326

1.784

6

اجملموع

192

680

القوة النسبية = %58.61

3598

1174

االحنراف املعياري =4.236

املتوسط احلسابي =19.567

جدول ( )5املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري واألوزان املرجحة الستجابات جمتمع البحث على العوامل الصحية اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل
اخلارج ،ن= 186
أوافق

غري موافق

أوافق إلي حد ما

ك املرجح

العبارة
ك

%

ك

%

ك

%

م الوزن املرجح

ت

السفر إىل اخلارج أصبح ضرورة لعالج االمراض املزمنة

88

47.3

22

11.8

76

40.9

384

2.0893

1

الرعاية الصحية يف اخلارج أفضل كثريا

88

47.3

14

7.5

84

45.2

376

2.0390

2

ينصحين الطبيب بضرورة إكمال العالج يف اخلارج

80

43.0

18

9.7

88

47.3

364

1.9617

4

السفر للعالج يف اخلارج تقليد متبع يف أسرتي

64

34.4

24

12.9

98

52.7

338

1.8610

5

بعض األمراض ال يوجد هلا عالج مناسب اإل يف اخلارج

80

43.0

18

9.7

88

47.3

364

1.9815

3

أثق يف العالج الذي اتلقاه يف اخلارج

64

34.4

28

15.1

94

50.5

342

1.8504

6

اسافر إىل اخلارج لقضاء فرتة النقاهة بعد العالج

60

32.3

16

8.6

110

59.1

322

1.7524

7

املتابعة الطبية يف اخلارج أفضل

50

26.9

6

3.2

130

69.9

292

1.5580

8

أفضل السفر للعالج باخلارج بسبب ازدحام املؤسسات الصحية

38

20.4

16

8.6

132

71.0

278

1.5036

10

الكثري من األهل واالقارب ينصحون بالسفر للعالج باخلارج

20

10.8

8

4.3

158

84.9

234

1.2714

11

السياحة الصحية باخلارج أصبحت األن من الضروريات

38

20.4

16

8.6

132

71.0

278

1.5036

9

اجملموع
القوة النسبية = %57.83

140

662

180
املتوسط احلسابي =19.265

1204

3550
االحنراف املعياري =4.349

املسلمية وعثمان

دائم للسفر إىل اخلارج متى مسحت هلم الظروف بذلك.

ويف نفس الوقت االهتمام بإنشاء وحدات سياحية شبابية داخل

يوضح جدول رقم ( )5املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري

السلطنة لتكون وسيلة جلذب كل منهم لقضاء اإلجازات والعطالت

واألوزان املرجحة الستجابات جمتمع البحث على العوامل الصحية

الرمسية فيها بدال من حتمل نفقات مالية إضافية نتيجة السفر

اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج ن= 186

إىل اخلارج مما ينعكس على زيادة والء كل من األسر والشباب

تشري نتائج اجلدول ( )5إىل أن القوة النسبية للبعد اخلاص بالعوامل

وانتمائهم جملتمعهم.

الصحية اليت تدفع األسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج اجيابية
منخفضة ،فقد بلغت قوتها ( ،)%57.83ومبتوسط حسابي قدره

 -3توعية أفراد اجملتمع للنظر إىل موضوع السفر إىل اخلارج على

( ،)19.265وباحنراف معياري قدره ( ،)4.349ويشري ذلك إىل وجود

أنه من الكماليات ،وليس من الضروريات حتى ال يتم الضغط على

الكثري من العوامل اليت تدفع بعض أفراد اجملتمع العماني للسفر إىل

دخل األسرة بدون داع مقابل تلبية الرغبة للسفرإىل اخلارج.

اخلارج للعالج ،ويتضح ذلك من الكثري من العبارات اليت عرب عنها
الغالبية العظمى من مفردات البحث ومنها أن السفر إىل اخلارج

 -4توجيه املؤسسات االجتماعية املختلفة لتقليص الرسوم يف

أصبح ضرورة فقط لعالج األمراض املزمنة اليت قد ال يتوفر هلا

األماكن السياحية ،وخاصة يف املنتجعات والفنادق واألماكن
ً
داخليا.
السياحية ،حتى يتسنى للمواطن السياحة

عالج مالئم حمليا ،وكذلك نظرة البعض إىل أن الرعاية الصحية يف
اخلارج أفضل كثريا إضافة إىل الثقة العالية يف العالج الذي يتلقاه
الفرد يف اخلارج ،بناء على جتارب وخربات سابقة مع بعض األهل

 -5استخدام كافة الوسائل واألساليب اليت من شأنها التأثري اإلجيابي

واألقارب اليت تؤكد على هذه الفكرة ،عالوة على أن الكثري من

على أفراد اجملتمع لالبتعاد عن السلوك املظهري والتفاخر بني

األهل واألقارب ينصحون بالسفر للعالج باخلارج؛ بسبب ازدحام

اآلخرين بالسفر إىل اخلارج ،وعدم اللجوء إىل السفر إال ألسباب

املؤسسات الصحية وطول إجراءات دخول املستشفيات واملراكز

ضرورية مثل العمل أو العالج يف اخلارج يف احلاالت اليت تستدعي

الصحية ،مقارنة مبا حيدث يف اخلارج من حسن استقبال ودقة

ذلك.

املتابعة الطبية ،مع نصيحة بعض األطباء من ضرورة إكمال العالج
يف اخلارج ،حتى يتم التماثل للشفاء بأفضل وأسرع طريقة ممكنة،

ً
ثانيا :مقرتحات متعلقة برتشيد العوامل االقتصادية اليت تدفع

ويتطلب ذلك ضرورة االهتمام أكثر بالعوامل الصحية الداخلية،

االسرة العمانية للسفر إىل اخلارج:

سواء بسرعة اإلجراءات وتبسيطها أو زيادة تأهيل الكادر الطيب من

أثبتت نتائج الدراسة أن العوامل االقتصادية تؤدي دورا كبريا يف

أطباء ومتريض مبا يعود على زيادة ثقة أفراد اجملتمع باملؤسسات

التأثري على األسر ودفعها للسفر إىل اخلارج سواء كانت ظروفها

الصحية الداخلية ،وبالتالي التقليل من السفر إىل اخلارج لتلقي

االقتصادية تسمح بذلك أو ال تسمح كما أثبتت نتائج الدراسة

العالج إال يف أضيق نطاق ،ويف احلاالت احلرجة أو األمراض املزمنة

احلالية؛ ومن هنا يرى الباحثان ضرورة العمل على ترشيد هذه

اليت تتطلب فعليا سرعة االنتقال للخارج لتلقي العالج غري املوجود
ً
داخليا.
بالفعل

العوامل حتى ال تتأثر عملية التوازن االقتصادي سواء يف األسرة

ً
سادسا :مقرتحات الدراسة:

أو االقتصاد الوطين ،وعليه يقرتح الباحثان بعض اآلليات اليت
ميكن أن تسام يف ترشيد عملية السفر إىل اخلارج من وجهة النظر
االقتصادية على النحو اآلتي:

ً
أوال :مقرتحات متعلقة برتشيد العوامل االجتماعية اليت تدفع

 -1التأكيد على ضرورة مراعاة اجلانب املادي يف األسرة وعدم اللجوء

األسرة العمانية للسفر إىل اخلارج:

للسفر إىل اخلارج إال إذا كانت الظروف االقتصادية يف األسرة تسمح

أثبتت نتائج الدراسة أن العوامل االجتماعية تؤدي دورا مؤثرا يف

بذلك.

دفع أفراد األسر العمانية للسفر إىل اخلارج ومن أمثلتها الوجاهة
االجتماعية ،واملكانة االجتماعية املرتفعة ،والتباهي ،والتظاهر

 -2عدم االعتماد على القروض البنكية يف حالة الرغبة يف السفر إىل

ونظره البعض إىل السفر إىل اخلارج أصبح ميثل ضرورة اجتماعية

اخلارج لعدم ارهاق ميزانية األسرة اإل عند الضرورة للعالج فقط.

يف الوقت احلالي ،ويقرتح الباحثان بعض اآلليات اليت ميكن أن تسهم

 -3تشجيع املواطنني على السياحة يف بالدهم ،ودعم مقومات

يف ترشيد عملية السفر إىل اخلارج من وجهة النظر االجتماعية

السياحة الداخلية إذا كان الغرض من السفر هو السياحة والرتفيه.

على النحو اآلتي:
 -1زيادة اهتمام الدولة بتطوير أنشطة السياحة الداخلية

 -4تكثيف احلمالت التوعوية لتنشيط السياحة الداخلية ملا هلا من

ويراجمها ،ملا هلا من آثار اجتماعية واقتصادية و تشجيع املواطنني

آثار اجتماعية واقتصادية ،ويتطلب ذلك إجياد أماكن سياحية

على السياحة يف بالدهم إذا كان الغرض من السفر هو السياحة

ترفيهية مكتملة املرافق ،وعلى مستوى عاملي تصبح جاذبة ألفراد

والرتفيه.

اجملتمع لقضاء إجازاتهم فيها عوضا عن السفر إىل اخلارج مما
ينعكس على االقتصاد الوطين بالنفع والفائدة.

 -2ضرورة إنشاء وحدات سياحية أسرية كاملة للعوائل العمانية،
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العوامل اليت تدفع االسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج ...

ً
ثالثا :مقرتحات متعلقة برتشيد العوامل الثقافية اليت تدفع

وبالتالي تطوير الوضع القائم يف السلطنة جلذب املواطنني لتلقي
ً
بدال من السفر إىل اخلارج وحتمل تعبئة مادية
العالج بالداخل

أثبتت نتائج الدراسة أن العوامل الثقافية تؤدي دورا كبريا يف

باهظة.

األسرة العمانية إىل السفر إىل اخلارج:
التأثري على األسر ودفعها إىل السقر إىل اخلارج ،سواء كانت بغرض
التعرف على ثقافات جديدة ،أو االحتكاك بالثقافات االخرى،

 -2توفري اآلالت احلديثة يف العالج والفحص ومواكبة أحدث

أو توفري فرصة للمقارنة بني عادات اجملتمع وتقاليده بعادات

التطورات يف وسائل الكشف عن األمراض.

اجملتمعات األخرى وتقاليدها ،كما أثبتت نتائج الدراسة احلالية،
ومن هنا يرى الباحثان ضرورة العمل على ترشيد هذه العوامل

 -3االستعانة باخلربات اخلارجية ،وعمل البعثات لألطباءـ من أجل

حتى ال تتأثر ثقافة اجملتمع و قيمه وموروثاته ،وعليه يقرتح

اكتساب الكثري من املعرفة؛ ألنه كلما كان االطباء ذو خربة ومعرفة

الباحثان بعض اآلليات اليت ميكن أن تسهم يف ترشيد عملية السفر

وكفاءة زاد وثوق املرضى بهم وبالتالي يقل السفر إىل اخلارج لتلقي

إىل اخلارج من وجهة النظر الثقافية على النحو اآلتي:

العالج.

 -1االهتمام بالرتاث الثقايف واحلضاري للمجتمع العماني ،واختاذ
كافة الوسائل للحفاظ عليه وتطويره مبا يتوافق مع طبيعة

 -4توفري الرعاية الصحية التخصصية داخل السلطنة ،مع ضرورة

اجملتمع ،ويؤكد على تأصيل هذا املوروث ،والوقوف يف وجه العوامل

حتسني جودة الرعاية الصحية وتوفري الكوادر الطبية املاهرة
ً
حمليا.

 -2الرتكيز على الدور االعالمي ،إلبراز املقومات السياحية املتعددة

املراجع:

املوجودة يف السلطنة ،مع االستغالل األمثل لألماكن السياحية

األغا ،أمحد طارق حممود ،2009 ،تطور خدمات السياحة والسفر

بإنشاء املنشآت ذات الطابع السياحي وبأقل التكاليف املمكنة

واألداء االقتصادي لعينة من الدول النامية ،العراق ،جملة دراسات

مقارنة بالدول األخرى.

إقليمية -مركز الدراسات اإلقليمية جبامعة املوصل ،اجمللد (،)6

اليت ميكن أن تؤثر عليه سلبيا ،ومنها ظاهرة السفر إىل اخلارج.

العدد (.)16
 -3العمل على ترميم املناطق السياحية وتعديلها يف البالد ،وخاصة
اليت تفتقر إىل اخلدمات واملرافق والبنية التحتية ،مع التوعية

أمان ،غامن سلطان ،2005 ،ظاهرة السفر للسياحة خارج الكويت

بأهمية الطبيعة العمانية ومجاهلا؛ حتى تصبح جاذبة ألفراد

أسبابها والعوامل املؤثرة فيها :دراسة حتليلية تطبيقية يف جغرافية

اجملتمع العماني أنفسهم ،عالوة على جذب السياح األجانب لتدعيم

السياحة ،حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية العدد ( ،)25الكويت.

السياحة الداخلية يف سلطنة عمان.
 -4إجياد فرص عمل للشباب بدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

باخشوين ،عبداهلل ،2013 ،نظرية الدور ،جامعة امللك عبدالعزيز،

يف جمال السياحة و تنويع الربامج واملشروعات السياحية لتمكني

اململكة العربية السعودية.

الشباب من املساهمة يف تنمية جمتمعهم.
ً
رابعا :مقرتحات متعلقة برتشيد العوامل الصحية اليت تدفع

البنا ،كمال وآخرون ،2002 ،رعاية األسرة والطفولة من منظور
اخلدمة االجتماعية ،مطبعة اإلميان ،القاهرة .

األسرة العمانية إىل للسفر إىل اخلارج:
أثبتت نتائج الدراسة أن العوامل الصحية تؤدي دورا كبريا يف التأثري

تيما شيف ،نيقوال ،1997 ،نظرية علم االجتماع طبيعتها وتطورها،

على األسر ودفعها إىل السفر إىل اخلارج سواء كانت بغرض العالج

دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية.

من بعض األمراض املزمنة اليت قد ال يتوفر عالجها داخليا ،أو
لضرورة إكمال العالج يف اخلارج أو أن السفر للعالج يف اخلارج تقليد

أبوجبل ،عبدالناصر ،2012 ،النزاعات األسرية من منظور اخلدمة

متبع يف األسرة ،كما يرى البعض أن املتابعة الطبية يف اخلارج أفضل

االجتماعية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية.

كما أثبتت نتائج الدراسة احلالية ،ومن هنا يرى الباحثان ضرورة
العمل على اختاذ كافة اإلجراءات اليت جتعل من الرعاية الصحية

جرار ،ليليا محد ،2012 ،الفيسبوك والشباب العربي ،مكتبة الفالح

داخليا أكثر أهمية من السفر إىل اخلارج؛ لتلقي العالج مهما كانت

للنشر والتوزيع ،الكويت.

االسباب ،وعليه يقرتح الباحثان بعض اآلليات اليت ميكن أن تسام
يف ترشيد عملية السفر إىل اخلارج من وجهة النظر الصحية على

اجلوهري ،عبداهلادي ،1997 ،أصول علم االجتماع ،القاهرة ،مكتبة

النحو اآلتي:

األجنلو املصرية.

 -1ضرورة اهتمام املؤسسات الصحية يف السلطنة بالتنسيق مع
املؤسسات الصحية باخلارج؛ لالستفادة من تطور أساليب العالج،
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حلمي ،إجالل ،1997 ،األسرة العربية (النظرية والتطبيق) ط،1

املسلمية وعثمان

مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة.

جامعه عني مشس ،القاهرة.

اخلولي ،سناء 1989 ،األسرة واحلياة العائلية ،دار املعرفة اجلامعية،

املعايطة ،خليل واخرون ،2009 ،مدخل الي اخلدمة االجتماعية،

اإلسكندرية .

دارالفكر للنشر ،عمان.

سامل ،مساح؛ املقيل ،وجدان ،2014 ،مهارات االسرة والطفل وطرق

ميسروب ،سيفان بأكراد ،2009 ،حريةالسفروالتنقل ،العراق،

التطبيق ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.

جملةالرافدين للحقوق ،اجمللد( ،)11العدد (.)24

السبيت ،خوله عبد اهلل ،2016 ،العوامل االجتماعية واالقتصادية

النجار ،باقر ،1982 ،املرأة وعالقات اإلنتاج يف جمتمعات اخلليج

املرتبطة بثقافة السفر للخارج لدى األسرة السعودية :دراسة من

التقليدية ،حبوث ودراسات املؤمتر اإلقليمي ،شركة كاظمة للنشر

منظور اخلدمة االجتماعية ،دولة االمارات العربية املتحدة ،جملة

والتوزيع ،الكويت.

شؤون اجتماعية ،العدد .130
اجللندي ،نزيه أمحد ،2010 ،التنشئة السوية لألبناء كما يدركها
السنهوري ،أمحد حممد ،2009 ،موسوعة منهج املمارسة العامة

الوالدان يف االسرةالعمانية ،سلطنةعمان.

املتقدمة يف اخلدمة االجتماعية وحتديات القرن الواحد والعشرين
امليالدي ،دار النهضة العربية ،اجلزء الثاني ،ط  ،6القاهرة.

عبد احلميد ،نهلة السيد؛ العليمي ،هالة عبد العزيز ،2014 ،جماالت

شكري ،علياء وآخرون ،1988 ،املرأة يف الريف واحلضر ،دار املعرفة

املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية وتطبيقاتها ،مكتبة الرشد،

اجلامعية ،اإلسكندرية.

الطبعة االوىل ،اململكة العربية السعودية.

صالح ،مروى عصام ،2015 ،االعالم االلكرتوني األسس وافاق

وزارة االقتصاد الوطين ،2000( ،حبث نفقات دخل األسرة ،رؤية

املستقبل ،ط ،1دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع ،عمان.

افريقية للنشر ،سلطنة عمان.

الضبيع ،حممد علي ،1989 ،من مشكالت األسرة الليبية ،املنشأة

وزارة االقتصاد الوطين ،2003 -1993 ،بيان ومؤشرات خمتارة من

العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس.

نتائج التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت ،سلطنة عمان.

عبدالفتاح ،حممد ،2009 ،ظواهر ومشكالت االسرة والطفولة

وزارة االقتصاد الوطين ،2003 ،تقرير التنمية االجتماعية ،سلطنة

املعاصرة ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية.

عمان.

عبد اجمليد ،هشام ،٢٠١٥ ،أساسيات العمل مع األفراد واألسر يف

وزارة االقتصاد الوطين ،2003 ،التعداد العام للسكان واملساكن

اخلدمة االجتماعية :األسس النظرية والتطبيقات العملية ،دار

واملنشآت ،سلطنة عمان.

املسرية للنشر والتوزيع والطباعةّ ،
عمان ،اململكة األردنية اهلامشية.
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