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الوعي بخدمات اإلرشاد األرسي دراسة ميدانية عىل ع ّينة من محافظة مسقط
والباطنة شمال
منيـرة عبد الله هاشم الفكرية

ّ
:امللخص
هدفت الدراسة إىل الكشف عن مستوى وعي األزواج يف األرس العمانية لإلرشاد األرسي من خالل معرفة اتجاهاتهم نحو خدمات وبرامج
، وهي دراسة ميدانية وصفية اعتمدت منهج املسح بالعينة،اإلرشاد واالستشارات األرسية الحكومية يف سلطنة عمان واحتياجاتهم منها
 منهم،) أرسة200(  مكونة من،وإستمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة بطريقة جداول األرقام العشوائية
 تنحرص أعمارهم بني، أغلبهم شباب، زوجات%50.5 و، أزواج%49.5  مثلها، من محافظة مسقط64 و، من منطقة شمال الباطنة136
 توصلت الدراسة إىل أن نسبة وعي األزواج لخدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية تمثل. ويعملون يف القطاع الحكومي، سنة40 -25
 ال يستفيدون منها؛ العتبارات ثقافية وبيئية تفرضها%70 بينما، من إجمايل أرباب األرس يستفيدون من الخدمات%30  حيث أن،%69
 مما يوضح، ومن ثم يفضل معظم األزواج استخدام طرق تقليدية لحل مشكالتهم.العادات والتقاليد يف القرى حول املشكالت األرسية
، فقط يشاركون يف حضور املحارضات%33  إال أن،%46  وأن نسبة وعي أرباب األرس لربامج التوعية تمثل.قصور يف وعي أهمية الخدمات
 وهذا يعكس انخفاض مستوى الوعي االجتماعي ألرباب األرس يف مجتمع الدراسة، منهم ال يشاركون؛ لعدم وعيهم وقناعتهم بها%67و
. مع محدودية استفادتهم منها،حول خدمات وبرامج اإلرشاد واالستشارات األرسية
. خدمات اإلرشاد األرسي يف سلطنة عمان، اإلرشاد األرسي، الوعي:الكلمات املفتاحية

awareness of family counseling services
Munira Abdullah Hashem Al-Fakri

Abstract:

The study aimed to reveal the level of awareness of Omani families about family counseling by knowing their
attitudes and needs about the governmental services and counseling programs in the Sultanate of Oman. It is a
descriptive field study that sample survey approach adopted and the questionnaire as a tool to collect data from
a random sample simple in random numbers tables method. The sample is including (200) families, 136 of them
from the North Batina governorate and 64 from Muscat Governorate, %49.5 are husbands and %50.5 are wives,
mostly young people aged between 40-25 years, are working in the government sector.
The study found that the percentage of family’s awareness about family counseling services is %30 .%69 of
these families benefit from the services, while %70 do not benefit from it because of cultural and environmental
considerations imposed by the customs and traditions in the villages about the family problems. Consequently,
most family prefers to use traditional methods to solve their problems, which indicates a lack of awareness of
the importance of services. The percentage of awareness of family’s awareness programs is %46, but only %33
participate of them are attending the lectures, and %67 of them do not participate because of their lack of
awareness and modesties. This reflects the low level of social awareness of parents in the community study on
counseling services with limited benefit.
Keywords: awareness, family counseling, family counseling in Oman.
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الفكرية

املقدمة:
مع تقدم البحث العلمي وال سيما يف املجال األرسي ظهرت العديد
من املشكالت األرسية التي صاحبها تغري رسيع يف املجتمعات
العربية ،األمر الذي دعا الكثريين للوقوف أمام املشكالت
ومواجهتها بالبحث واملعرفة؛ فظهرت قرارات حديثة تهتم
بهذا الجانب وتطالب الدول العربية بإنشاء مؤسسات ومراكز
متخصصة تعنى بتنمية األرسة ،وتهتم بأفرادها اقتصاديا ً
واجتماعيا ً ونفسيا ً وصحياً ،وتهتم أيضا بإرشاد األرس والتكاتف
معها لتتصدى للمشكالت التي تهدد استقرارها وتماسكها يف ظل
التحديات التي تواجهها عىل جميع األصعدة ،وذلك عىل أيدي خرباء
ومتخصصني يف هذه املجاالت من أخصائيني اجتماعيني ونفسيني
وقضاة ورجال دين .إضافة إىل املتخصصني من مجاالت أرسية
وتربوية وعلمية متباينة.
ونظرا ً للتغريات الرسيعة التي يمر بها املجتمع العماني بشكل
عام واألرسة بشكل خاص أكدت العديد من البحوث والدراسات
االجتماعية ،التي تناولت املشكالت األرسية يف السلطنة رضورة
تفعيل دور املنشآت الحكومية املعنية باإلرشاد واالستشارات
األرسية؛ كمحاولة إلصالح الخلل يف البناء الوظيفي لألرس التي
تعاني من مشكالت أرسية ،عىل رأسها مشكالت التفكك األرسي،
كالطالق وجنح األحداث والعنف األرسي ضد الزوجة واألبناء
املتمثل يف العديد من النزاعات األرسية ،منها دراسة (الوهيبية،
 )2009التي أوضحت أن مشكلة العنف ضد الزوجة يف املجتمع
العماني ترجع ألسباب عامة متعلقة باألرسة وأخرى خاصة
بالزوجني ،وأن ردود أفعال الزوجة تجاه العنف باللجوء إىل جهات
ومؤسسات حكومية كاملحاكم والرشطة ،أو أهلية كجمعيات
تنمية املرأة لم تمثل ّ
تتأصل أهمية تنمية
حل لهذه املشكلة ،وبهذا
ّ
التوجيه واإلرشاد األرسي يف هذه الجهات ،وهذا ما أكدته دراسة
(الهاشمية )2010 ،حول املشكالت التي تعاني منها املطلقة
والحاجة إىل إنشاء مكاتب حكومية للتوجيه األرسي لخدمة
هؤالء املطلقات ،إضافة لدراسة (الحبسية )2010 ،التي كشفت
عن أسباب النزاعات األرسية وآثارها املتمثلة يف مشاكل أخرى،
وركزت عىل رضورة توفري خدمات استشارية لألرسة ،وتفعيل دور
مكاتب االستشارات األرسية األهلية يف السلطنة .ومن الدراسات
التي كشفت اتجاهات العمانيني نحو الخدمات اإلرشادية دراسة
(الغرابي )2013 ،التي أظهرت تشابهًا يف اتجاهات العمانيني
نحو اإلرشاد األرسي والزواجي يف ضوء املتغريات التي تطرأ
عىل املجتمع يف جميع املجاالت؛ لكونهم يخضعون لظروف بيئية
واجتماعية واحدة.
ُ
واستنادا إىل اإلحصائيات التي أشري إليها يف مشكلة الدراسة،
والتي تعكس قلة االستفادة من الخدمات اإلرشادية التي تقدمها
املؤسسات الحكومية بعد تفعيلها ،واستحداث خدمات إرشادية
وبرامج توعوية جرى تطبيقها عىل مستوى املحافظات والواليات
يف السلطنة ،تأتي الدراسة الحالية للكشف عن جوانب الوعي
األرسي لألزواج حول تلك الخدمات؛ للوقوف عند أسباب إحجامهم
عن االستفادة منها بالشكل املطلوب.

مشكلة الدراسة:
تفيد نتائج الدراسات التي تناولت املشاكل األرسية عىل مستوى
السلطنة برضورة االهتمام بالجانب اإلرشادي والتوعوي لألرس
العمانية ،وأن املؤرشات واإلحصائيات الرسمية يف السلطنة تؤكد
االرتفاع املستمر يف معدالت املشكالت االجتماعية ،وبخاصة
األرسية منها ،فنجد مشكلة الطالق املمثلة سببا رئيسا النعدام
االستقرار األرسي ،فهي تتصدر تلك املشكالت ،وقد زادت بشكل
ملحوظ خالل الثالث سنوات األخرية ،حيث بلغت إحصاءات الطالق
بالسلطنة عام 2012م 3570 ،حالة مسجلة يف دوائر الكاتب
بالعدل ،وقد كانت تبلغ  3805عام  ،2011يف حني لم تتجاوز 2736
حالة عام ( 2010املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات -21 :2013
 .)26وأشارت إحصاءات وزارة االقتصاد الوطني يف السلطنة
خالل السنوات القليلة املاضية إىل إجمايل عدد الجرائم املسجلة
عىل مستوى كافة املناطق واملحافظات ،حيث بلغ عددها 15357
جريمة عام 2011م ،منها  230جريمة تنسب ملتهمني أحداث
(الكتاب اإلحصائي السنوي ،)496 :2012 ،يف حني بلغ عددها
 14858جريمة عام 2010م ،منها  450جرائم أحداث (الكتاب
اإلحصائي السنوي ،)494 :2011 ،ولم تكن تتعدى  12815جريمة
عام 2009م ،منها  682جرائم أحداث (الكتاب اإلحصائي السنوي،
 .)512 :2010إضافة لذلك أشارت إحصاءات التنمية االجتماعية
عام  2010إىل ارتفاع معدل املشكالت األرسية يف السلطنة بشكل
عام ،بدليل كثرة تردد الناس عىل املحاكم؛ لحل مشكالت أرسهم،
وعىل رأسها مشكلة الطالق التي وصلت إىل  7969حالة عام 2009م
بعد أن كانت ال تتعدى  %2,2من إجمايل عدد الحاالت املعروضة عىل
املحكمة عام 2003م ،إضافة إىل ذلك ارتفع عدد الجانحني األحداث
حيث وصل عددهم إىل  1219حالة حتى نهاية عام 2009م بعد أن
كان ال يتعدى  1058حالة بنهاية عام 2004م (التحليل اإلحصائي
الثاني ملؤرشات التنمية االجتماعية.)254-131 :2010 ،
ومقابل ذلك نجد اإلحصائيات الفعلية ال زالت تؤكد محدودية
استفادة األرس العمانية من خدمات اإلرشاد واالستشارات
األرسية ،وتحديدا ً الخدمات اإلرشادية التي ترشف عليها جهات
حكومية يف السلطنة ،فقد سجلت النرشة اإلحصائية لعام 2013
عدد الحاالت املعروضة لإلرشاد واالستشارة األرسية  25حالة
فقط ،منها  14عائلية ،و 4زوجية (النرشة اإلحصائية،)2013 ،
وقد كان يبلغ عددها حتى نهاية عام  )34( 2011حالة ،تشمل
 5حاالت ملشكالت عائلية ،و 3حاالت ملشكالت زوجية ،واألخرى
ما بني نفسية واقتصادية ومتعددة املشاكل .إضافة إىل خدمة
خط االستشارات الهاتفية التي استحدثت يف مايو  ،2009وقد
سجلت عدد املتابعات التي قدمت لها يف نفس السنة  29حالة فقط
(التقرير السنوي ،)51 -50 :2011 ،أما إجمايل الحاالت املعروضة
عىل دوائر اإلرشاد واالستشارات األرسية التابعة لوزارة التنمية
االجتماعية عىل مستوى كافة املناطق واملحافظات يف السلطنة
حتى عام  2009فلم يتجاوز  59حالةُ ،يتابع منها  7حاالت فقط
تعاني من مشكالت عائلية (التحليل اإلحصائي الثاني ملؤرشات
التنمية االجتماعية .)134 :2010 ،وبهذا فإنّ األعداد اإلحصائية
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للحاالت املعروضة لإلرشاد واالستشارة تتقلص سنوياً ،ونسبة
استفادة األرس من خدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية ال زالت
محصورة يف أعداد قليلة من األرس دون سواها.
ومن هذا املنطلق فإن ارتفاع معدل املشكالت األرسية بالسلطنة
مقابل انخفاض عدد الحاالت املعروضة لإلرشاد واالستشارة
يستدعي دراسة توضح مستوى وعي األزواج للخدمات والربامج
اإلرشادية املتاحة ،ودورها يف التصدي للمشكالت األرسية يف
مجتمع الدراسة ،وتحديدا ً الخدمات التي تقدمها دائرة اإلرشاد
واالستشارات األرسية يف السلطنة؛ بحسبانها املؤسسة الحكومية
املعنية بتقديم هذه الخدمات عىل مستوى مناطق ومحافظات
السلطنة كافة بشكل رسمي ،وبإرشاف من وزارة التنمية
االجتماعية بالسلطنة.
وعليه تتمثل مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس« :ما مستوى
وعي األزواج يف األرس العمانية لك ٍل من خدمات وبرامج اإلرشاد
واالستشارات األرسية ،التي تقدمها املؤسسات الحكومية املعنية
بها يف السلطنة»؟
أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث يف كل من:
1.1األهمية النظرية :وتتضح يف إسهام البحث بتفسري اتجاهات
األزواج يف األرس العمانية من خدمات اإلرشاد واالستشارات
األرسية ،ومدى تحقق استفادتهم منها يف معالجة مشكالتهم
األرسية ،ومحاولة التوصل لألسباب التي قد تمنع بعضهم
من تحقيق هذه االستفادة .وبهذا فإ ّنه يمكن أن تمثل إضافة
جديدة ملجموعة الدراسات التي أجريت عىل مستوى السلطنة،
والتي تكشف جانبا من مستوى الوعي األرسي بخاصة مع
ندرة الدراسات االجتماعية التي تناولت هذا املوضوع.
2.2األهمية التطبيقية :وتتمثل يف إسهام البحث بتقديم صورة
واقعية لصانعي القرار ،من خالل ربط الواقع الفعيل لوجود
خدمات إرشاد واستشارات أرسية يف السلطنة وعالقته
باتجاهات أرباب األرس نحو ما تقدمه املؤسسات املعنية
من خدمات وبرامج لألرس ،وتحديدا ً األزواج ممن يواجهون
مشكالت أرسية تحتاج إىل تدخل من قبل األخصائيني
االجتماعيني والنفسيني وغريهم من املرشدين األرسيني
العاملني يف الجهات املعنية؛ ملساعدتهم عىل مواجهة تلك
املشكالت أو الحد منها .وهذا من شأنه تحويل الفائدة النظرية
إىل فائدة تطبيقية ،واالستفادة من نتائج الدراسة بالبحث عن
السبل الناجحة لتعديل هذه االتجاهات وتطوير الخدمات.
أهداف البحث وتساؤالته
ينحرص هدف البحث الرئيس يف «الكشف عن مستوى الوعي
األرسي لألزواج يف األرس العمانية لكل من خدمات وبرامج
اإلرشاد واالستشارات األرسية التي تقدمها املؤسسات الحكومية
املعنية بها يف السلطنة» ،وذلك من خالل الوصول إىل بعض األهداف
الفرعية املتمثلة يف تع ّرف كل من:
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	-اتجاه األزواج نحو خدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية يف
السلطنة.
	-اتجاه األزواج نحو الربامج الوقائية للحد من املشكالت األرسية
يف السلطنة.
	-احتياجات األزواج يف األرسة العمانية للخدمات وبرامج اإلرشاد
األرسي يف السلطنة.
وبناء عىل ما سبق يجيب البحث عىل ثالثة تساؤالت تشكل
محاوره األساسية ،وهي:
1.1ما اتجاه األزواج نحو خدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية
يف السلطنة؟
2.2ما اتجاه األزواج نحو الربامج الوقائية للحد من املشكالت
األرسية يف السلطنة؟
3.3ما احتياجات األزواج يف األرسة العمانية لخدمات وبرامج
اإلرشاد األرسي يف السلطنة؟
مفاهيم الدراسة:
 -1الوعي  :Awarenessيشتق يف اللغة من الفعل وعى ،وىف معجم
محيط املحيط« :وعى اليشء والحديث يعيه وعياً ،أي حفظه
وتدبره وقبله وجمعه وحواه» ،فالوعي لغة هو :اإلحاطة باليشء
وحفظه واستيعابه والتعامل معه أو تدبره ،وهو حالة إدراك
اليشء وتعقله (حجازي.)226 :2005 ،
ويشري الوعي إىل «إدراك اإلنسان لذاته وملا يحيط به إدراكا ً مبارشاً،
وهو أساس كل معرفة .ويشري أيضا الوعي إىل الفهم وسالمة
اإلدراك ،ويقصد بهذا اإلدراك إدراك اإلنسان لنفسه وللبيئة
املحيطة به .ولعل هذا يعني فهم اإلنسان لذاته ولآلخرين عند
تفاعله معهم سعيا ً إلشباع حاجاته ،وقضاء مصالحه وهو مدرك
للعالقات بينه وبني اآلخرين والبيئة من خالل املواقف املختلفة»
(العريفي1416 ،هـ.)22 :
ويعرفه جيلت وماكميالن  Gillet & McMillanبأنه« :حالة
من االستعداد تتكون من العديد من األفعال العقلية املشرتكة،
والتي من خاللها نعي هذا املوضوع أو ذاك يف البيئة أو يف نفسه»
) ،(Gillet & McMillan،2001: 247ويعرفه كوان  Cowanبأنه:
«طريقة تصور الناس للطرق الطبيعية والعادية للقيام باألشياء،
وأنماط كالمهم وترصفاتهم االعتيادية ،وفهمهم البديهي أو
املنطقي للعالم» ) ،(Cowan، 2004: 931ووفقا ً ملاركس ،ليس
وعي البرش هو الذى يحدد وجودهم بل عىل العكس ،يتحدد وعيهم
بوجودهم االجتماعي .فالوعي هو نتيجة للتفاعل بني أنفسنا
وعاملنا املادي املحيط بنا ،ولذلك فهو منتج تاريخي .واإلنسانية
كما يقول ماركس تتأسس بواسطة العالم املادي ،والذى فقط من
خالل انخراطنا فيه نستطيع ممارسة قوتنا أو سلطتنا ويتم تأكيد
واقعها ).(agleton،2011: 135
وبهذا فإ ّنه «يتحدد الوعي إجرائيا ً بدراسة معارف األفراد
واتجاهاتهم وقيمهم وممارساتهم وسلوكهم يف املواقف املختلفة
ذات الصلة بحارضهم ومستقبلهم ،يف التعليم والعمل والزواج
واملشاركة السياسية ...إلخ .أي دراسة ذلك النمط من إدراك
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الواقع االجتماعي بجوانبه املختلفة ،أو التصور الفكري والصورة
الذهنية التي يحملها املبحوث لهذه الجوانب من الواقع ،كما تبدو
يف استجابته عرب املواقف املتخيلة التي تطرح عىل املبحوثني من
خالل أداة البحث» (أمني.)33 :2006 ،
وتعرف الباحثة الوعي االجتماعي إجرائيا ً بالصورة الذهنية
لألزواج يف األرس التي يمثلها مجتمع الدراسة عن واقعهم األرسي،
واملتمثلة يف مجموعة األفكار واملشاعر والسلوكيات التي تعرب عن
إدراكهم لهذا الواقع ،وتشكل استجابتهم وتوجهاتهم يف طريقة
تعاملهم مع مشكالتهم األرسية ومدى تعاملهم مع الخدمات التي
تقدمها املؤسسات املعنية باإلرشاد األرسي للحد من تلك املشكالت.
 -2خدمات اإلرشاد األرسي  :services Family Counselingيشري
مفهوم اإلرشاد إىل التوجيه ،واإلرشاد ،والتوجيه كلمة مشتقة من
وتوجه
وجه أي انقاد واتبع ،يقال قاد فالن فالنا ً فوجهه،
ّ
الفعل ّ
إىل اليشء أي ّ
ول وجهه إليه ،وتوجه الناس الطريق أي وطئوه
وسلكوه حتى استبان أثره ملن يسلكه .واإلرشاد لفظ مشتق من
الفعل َ
أرشد ،ومضارعها يرشد ،ويقال ارشد فالنا ليشء ،أي دله
عليه (مصطفى ،وآخرون ،)1015 :1989 ،وع ّرف «وملان» اإلرشاد
األرسي النفيس بأنه اإلرشاد الذي يتناول العمليات التي تتم داخل
األرسة كوحدة ،وفيه تلتقي األرسة مع املرشد؛ ملناقشة ديناميات
كل فرد من حيث عالقاته وتفاعالته مع باقي األرسة (لجنة
اإلعداد والتعريب والرتجمة.)2009 ،
وقدم بعض املختصني يف مجال علم النفس تعريفات عديدة،
منهم «ممدوحة سالمة» التي عرفت اإلرشاد األرسي بأ ّنه خدمة
نفسية تهدف إىل مساعدة املتزوجني عىل أن يكونوا أزواجا ً
متحابني صالحني ،وآباء عطوفني ناجحني ،ويرى «عادل عز
الدين األشول» أنه مساعدة أفراد األرسة فرادى أو جماعة عىل
فهم الحياة األرسية ومسؤولياتها ،وتكوين وجهة نظر إيجابية،
وتعلم تحقيق األهداف الذاتية واألرسية من خالل اختبارات ذات
معنى؛ لتحقيق االستقرار والتوافق األرسي ،وترى «إجالل رسي»
أن اإلرشاد األرسي أسلوب من أساليب العالج النفيس الجماعي،
يتناول أعضاء األرسة كجماعة وليس كأفراد ،وكذلك «فرج طه»
الذي يراه أسلوبا مهنيا منظما يهدف إىل تحقيق تغريات فاعلة يف
العالقات األرسية أو الزوجية املضطربة أو غري الصحيحة ،وذلك
من خالل عمليات تفاعل صحي بني أفراد األرسة ،وتوفري الفرص
املحققة لهم تحت توجيه املرشد أو املعالج النفيس (خرض:2008 ،
.)16-14
وتعرف «نبيلة أبو زيد» اإلرشاد النفيس األرسي أنه اتجاه ينطلق
من األرسة يف أسس اإلرشاد وتقنياته ،ويعمل عىل توظيف كل ما
ينطوي عليه نظام األرسة؛ ملساعدة الفرد الذي يعاني من مشكالت
(أبو زيد .)192 :2011،وقد أشار املجلس الوطني لشؤون األرسة
يف األردن عام  2009إىل أنّ اإلرشاد األرسي هو عملية مساعدة
أفراد األرسة عىل فهم الحياة األرسية ومسؤولياتها؛ لتعزيز
وتحقيق االستقرار ،والتفاهم ،والتوافق داخل األرسة الواحدة
وتعريفها بوظائفها ،ليسهم كل فرد فيها يف إ ِشباع حاجات
باقي أفراد األرسة ،وتوجيه األفراد إىل األساليب املثىل يف التعامل

مع الصعوبات واملشاكل ،وزيادة وعيهم لحقوقهم وواجباتهم
الشخصية واألرسية ،وبأهمية التخطيط األرسي ،وتطوير املعرفة
العلمية يف مجال املشكالت األرسية ،وتقوم عملية اإلرشاد األرسي
عىل أربعة عنارص أساسية ،هي :املرشد ،املسرتشد ،العالقة
اإلرشادية ،والجلسات اإلرشادية (عالوين.)8 :2011 ،
وقد قدمت الرابطة األمريكية لإلرشاد النفيس  ACAتعريفا يعكس
التوجهات املعارصة لتطور هذا العلم ،حيث تقرر أن ممارسة
اإلرشاد هي تطبيق مبادئ الصحة النفسية وعلم النفس والنمو
اإلنساني من خالل اسرتاتيجيات تدخل معرفية أو عاطفية أو
سلوكية ،تركز عىل العافية وحسن الحال  wellnessوالنمو
الشخيص ،كما تهتم بالحاالت املرضية ،وهو تعريف تطبيقي يشري
إىل استخدام الطرق األكثر شيوعا يف التدخل العالجي (حجازي،
.)35 :2014
ويشري التعريف اإلجرائي إىل األسلوب واملمارسة املهنية الفعلية
للخدمة التي يقدمها املتخصصون العاملون يف املؤسسة املختصة
بذلك يف السلطنة لكل من الزوجني واألبناء؛ ملساعدة أفراد األرس
التي تعاني من مشكالت أرسية عىل مواجهة مشكالتهم ،فرادى
أو جماعات ،يف جلسات عالجية محددة ومنتظمة.
الدراسات السابقة و الخلفية النظرية:
أوال :الدراسات السابقة
استندت الدراسة إىل مجموعة دراسات ،بعضها تناول مواضيع
ذات عالقة باتجاهات األرس نحو الخدمة اإلرشادية ،ومعظمها
تناول مواضيع تدور حول املشكالت األرسية األكثر انتشارا ً يف
السلطنة ،نذكر منها:
•دراسة (الغرابي )2013 ،عن اتجاهات العمانيني نحو اإلرشاد
األرسي والزواجي يف ضوء بعض املتغريات ،وقد هدفت إىل
تعرف اتجاهات العمانيني نحو اإلرشاد األرسي والزواجي يف
ضوء متغريات (النوع ،والسن ،واملستوى التعليمي ،واملستوى
االقتصادي ،والحالة االجتماعية) ،وهي دراسة وصفية اعتمدت
املنهج الوصفيُ ،
وط ّبقت عىل عينة تبلغ ( )986فردا ،تبدأ
أعمارهم من  24سنة فما فوق ،من مختلف محافظات السلطنة،
واستخدم الباحث فيها مقياس املالكي ( )2003القائم عىل ثالثة
محاور (اإلرشاد قبل الزواج ،واإلرشاد أثناء الزواج ،واإلرشاد
بعد انتهاء الزواج بالطالق أو الرتمل)؛ لقياس اتجاهات أفراد
العينة .وتوصلت الدراسة إىل أن اتجاهات العمانيني نحو اإلرشاد
األرسي بشكل عام إيجابية بدرجة كبرية جداً ،وهذا يفرس إدراك
العمانيني ألهمية اإلرشاد يف ضوء املتغريات التي تطرأ عىل
املجتمع يف جميع املجاالت؛ لكونهم يخضعون لنفس الظروف
البيئية واالجتماعية ،وأن وعيهم لإلرشاد متشابه رغم تباين
مستويات تعليمهم؛ نظرا لتبادل الخربات بني الفئات العمرية
املختلفة وتقارب مستوى دخلهم.
•دراسة (الهاشمية )2010 ،حول األوضاع االجتماعية للمرأة
العمانية بعد الطالق ،وقد هدفت إىل الكشف عن أوضاع املرأة
العمانية بعد الطالق يف سياق املجتمع العماني املعارص بالكشف
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الوعي بخدمات اإلرشاد األرسي ...

عن حجم الظاهرة ،وانتشارها الجغرايف ،ومعرفة أوضاع املرأة
العمانية بعد الطالق ،وحرص مشكالتها وآلية تكيفها معها .وهي
دراسة وصفية اعتمدت منهج املسح االجتماعي ،واستخدمت
صحيفة االستبار لجمع املعلومات من عينة الدراسة املكونة
من  87مفردة ،روعيت يف اختيارها معايري (العمر ،والتعليم،
والعمل ،ومستوى املعيشة ،ومدة الزواج ،والطالق ،ونوعه،
ووجود األبناء ،وحضانتهم ،ومكان اإلقامة) .وجاءت الدراسة
بنتائج توضح أن أغلب مفردات العينة تعاني من مشكالت ما
بعد الطالق ،وقد تنوعت بني اقتصادية واجتماعية ونفسية،
كاملشكالت املتعلقة بنمط اإلقامة والظروف السكنية ،إضافة
إىل مشاكل عدم القدرة عىل تربية األبناء ،ومضايقة األهل،
وأخرى تتعلق بالبحث عن عمل ،ومشكالت التقايض والحرمان
العاطفي.
•دراسة (الحبسية )2010 ،عن مالمح النزاعات األرسية كما
تعكسها قضايا األحوال الشخصية ،وقد هدفت إىل تعرف مالمح
النزاعات األرسية يف األرسة العمانية ،من خالل املتنازعني
املرتددين إىل محكمة مسقط االبتدائية؛ ملعرفة الخصائص
االجتماعية ،وأهم األسباب التي تقف وراء حدوث تلك النزاعات
واآلثار املرتتبة عليها .وهي دراسة وصفية اعتمدت عىل منهج
املسح االجتماعي ،واستخدمت االستبانة وإستمارة دراسة
الحالة ودليل املقابلة؛ لجمع البيانات من عينة املتنازعني-ذكورا ً
وإناثاً -من الذين أقاموا دعواهم بمحكمة مسقط االبتدائية عام
 ،2008وقد بلغ عددهم  100مفردة ،تمثل مجتمع الدراسة.
وقد توصلت إىل وجود مجموعة من األسباب تؤدي إىل النزاعات
األرسية ،أهمها سوء املعاملة والعرشة ومشاكل النفقة والتأثري
السلبي للوسائل التكنولوجية الحديثة يف األرسة ،وكشفت
أيضا عن اآلثار املرتتبة عىل النزاعات األرسية ،وأهمها الطالق
ومشاكل الحضانة.
•دراسة (الوهيبية )2009 ،عن العنف ضد الزوجة ،حيث استهدفت
تع ّرف مشكلة العنف ضد الزوجة يف املجتمع العماني وأسبابها
ونتائجها ،والخدمات االجتماعية والنفسية للتعامل مع مشكلة
العنف .وهي دراسة وصفية لعينة عمدية شملت  114زوجة
من كافة واليات محافظة مسقط ،استخدمت فيها الباحثة
إستمارة مقابلة للعينة ،ودليل مقابلة للخرباء واملتخصصني.
وتوصلت الدراسة إىل وجود عدة أشكال من العنف (اللفظي،
واالقتصادي ،والجسدي ،والجنيس) ترجع ألسباب عامة،
مثل :القوانني املتعلقة باألرسة ومدى وعيها ،وأخرى خاصة
بالزوجني ،وأن ردود أفعال الزوجة تجاه العنف تمثلت يف اللجوء
لجهات ومؤسسات حكومية ،كاملحاكم والرشطة ،أو أهلية
كجمعيات تنمية املرأة ،وبهذا فإنّ الباحثة حاولت وضع تصور
مقرتح للخدمات االجتماعية للزوجة املتعرضة للعنف ،ولتطوير
مراكز الخدمات االجتماعية؛ تقليالً من خطورة املشكلة وآثارها.
•دراسة (الجهوري )2008 ،عن التوافق الزواجي لدى عينة
من العاملني يف قطاع الصحة والتعليم بسلطنة عمان يف ضوء
بعض املتغريات ،وقد هدفت إىل تعرف مستوى التوافق الزواجي
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للعاملني يف قطاعي الصحة والتعليم ،ومعرفة تأثر مستوى
التوافق الزواجي ببعض املتغريات مثل( :الجنس ،العمر،
املستوى التعليمي للرشيك ،الدخل ،عمر الزوج ،عدد األبناء،
مكان اإلقامة ،صلة القرابة بني الزوجني) .وهي دراسة وصفية
أجريت عىل عينه تكونت من  152زوجا ً و 430زوجة ،موظفني،
واستخدمت مقياس التوافق الزواجي .وأوضحت نتائجها أن
املجال األرسي يف مستوى التوافق الزواجي للعاملني يف قطاع
الصحة جاء يف املرتبة الثانية ،أما بالنسبة للعاملني يف قطاع
التعليم فقد جاء يف املرتبة األوىل.
•وقد تم االستفادة من الدراسات التي تناولت جوانب متباينة
من املشكالت األرسية يف تعميم نتائجها عىل الدراسة الحالية،
بحسبان أنّ جميعها يصب يف املوضوع املتمركز حول رضورة
تفعيل دور الجهات املعنية ،وتكثيف جهودها يف تقديم الخدمات
اإلرشادية لألرس التي تواجه مشكالت أرسية يف السلطنة؛
لإلسهام يف حل تلك املشكالت ،أو لتقليل آثارها املرتتبة عىل كل
من الفرد واألرسة واملجتمع ،وذلك بتأكيد أهمية دور مؤسسات
اإلرشاد واالستشارة األرسية عىل مستوى املجتمع واألرسة يف
السلطنة.
وبع ُد فإنّ الدراسة الحالية تسهم يف كشف الجوانب املرتبطة
باتجاهات األرس نحو الخدمات اإلرشادية ،التي تساعدهم عىل
مواجهة هذا الطابع من املشكالت األرسية؛ بتعرف أهم األسباب
التي تحول دون تحقيق الهدف املتوقع من هذه الخدمات ،وذلك
بعد تفعيلها عىل مستوى املحافظات يف السلطنة؛ لتب ّني نتائجها،
وتكملها عىل ما سبقها من دراسات ،وهذا بدوره يشكل جزءا
ّ
يمكن
من البناء األساس الذي تقوم عليه هذه الدراسة ،والذي
الباحثة من التعمق يف بعض التفاصيل والجزئيات التي لم تتوصل
إليها الدراسات السابقة؛ للخروج بنتائج وتوصيات تخدم مجتمع
الدراسة بشكل أكثر اتساقا ً وعمقاً.
ثانياً :الخلفية النظرية:
رغم تعدد املداخل السوسيولوجية يف دراسة األرسة يمكن حرص
التطورات النظرية يف دراسة األرسة ضمن خمسة اتجاهات رئيسة
هي :االتجاه املؤسيس «املاركيس» ،واالتجاه الوظيفي ،واالتجاه
التفاعيل الرمزي ،واالتجاه التطوري ،واتجاه الرصاع (محمود،
 ،)69 -67 :2012حيث يشري االتجاه التفاعيل إىل أنّ أعضاء األرسة
يشكلون وحدة من الشخصيات املتفاعلة واملتكاملة؛ من خالل
العمليات الداخلية التي يقومون بها ،وأدائهم لألدوار املنوطة بهم،
وتداول السلطة العليا ،أو املراكز بني األب واألم ،وكذا التدخل لحل
النزاعات واتخاذ القرارات ،وكل هذه العمليات تشكل تفاعال أرسيا ً
يؤدي يف أحيان كثرية إىل ضغوطات داخلية تستدعي االحتكام إىل
صاحب املركز األعىل؛ من أجل الفصل فيها (الحسن،)74 :2005 ،
يف حني تطرقت النظرية التنموية إىل دراسة التغري الذي طرأ عىل
األرسة من حيث أنماط التفاعل فيها ،وتوضيح هذا التغري يف شكل
دورة حياته ،بحيث تقوم بمقارنة بناء وظائف التفاعل داخل
األرسة يف مراحل مختلفة من النمو (القصري.)60 :1999 ،
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وتقوم الفكرة األساسية لنظرية التفاعلية الرمزية عىل أن الفرد
يعيش يف عالم من الرموز واملعارف املحيطة به يف كل موقف أو
تفاعل اجتماع ،يتأثر بها ويستخدمها يوميا ً وباستمرار ،من خالل
معانيها؛ للتعبري عن حاجاته االجتماعية ورغباته الفردية ،والفرد
يتعلم من خالل تفاعله مع اآلخرين املحيطني به ،ومن خالل
استخدام الرموز ،مثل اللغة ،ووفقا ً لهذه النظرية فإن التفاعل
الرمزي يف األرسة يشري إىل دراسة التفاعل والعالقات الشخصية
بني الزوج وزوجته وأوالدهما (تركية.)57 :2004 ،
وعند تطبيق التفاعلية الرمزية عىل األرسة نجد أن نظرية التفاعل
الرمزي ال تقترص عىل األدوار ،وإنما تهتم ببعض املشاكل ،مثل
املراكز وعالقات املركز الداخلية ،التي تصبح أساس أنماط السلطة
وعمليات االتصال والرصاع ،وحل املشكالت ،واتخاذ القرارات
واملظاهر املختلفة األخرى للتفاعل األرسي ،والعمليات املتعددة
األخرى التي تبدأ وتنتهي بالطالق (تركية.)132 -131 :2004 ،
حيث يرى مؤيدو التفاعل الرمزي أن عملية إيجاد املفاهيم تتمركز
حول الذات ،وتظهر الذات يف سياق تفاعل األرسة يف األدوار ،فالدور
يشمل توقعات السلوك ،ويأخذ معنى عند مقارنته بدور آخر ،كما
نجد يف عالقة األم بابنها ،ويؤثر مدى ارتباط الفرد بدور ما يف
أداء هذا الدور ،فعىل سبيل املثال يؤثر فهم الزوجني ألدوارهما
ودرجة التزامهما يف مجرى ونتيجة الزواج ،وذلك ألنّ بحوث
التفاعل الرمزي تؤكد أهمية معنى املوقف لهؤالء الذين يخصهم
هذا املوقف؛ إذ إنّ مشاعرهم الذاتية وتعريفاتهم لها أهمية بالغة،
ومن ثم ألن املعلومات يجب أن تفرس من وجهة نظر األفراد (عبد
العاطي وآخرون.)347 -346 :2006 ،
وبهذا فإنّ نظرية التفاعل الرمزي تع ّد من أقرب النظريات التي
يمكن أن تفيد يف دراسة املشكالت األرسية ،وهي تتطلب تدخل
برامج إرشادية إليجاد الحلول املناسبة لها؛ وذلك ألنّ نظرية
التفاعل الرمزي تركز عىل محاولة تفسري سلوك األفراد كما
ينضبط ويتأثر ويتحدد عن طريق املجتمع ،وتركز أيضا من ناحية
أخرى عىل الوسيلة أو الطريقة التي تنعكس بها سلوكيات األفراد
عىل الجماعات والبناءات االجتماعية يف املجتمع ،وبصورة أدق
يرتكز االهتمام يف تفسري كيفية انضباط أعضاء األرسة عن طريق
جماعتهم األرسية ،كذلك تفسري التفاعالت واملعاني املشرتكة التي
تعترب لب السلوك الزواجي واألرسي (الخويل.)121 :2011 ،
وباإلشارة إىل النسق األرسي يف السلطنة تقسم األرس العمانية إىل:
تقليدية «قبل النهضة  ،»1970ومعارصة «بعد النهضة ،»1970
حيث تعد األرسة العمانية التقليدية أرسة ممتدة تض ّم يف كنفها
أفرادا ً ذوي صالت قرابة من الدرجة األوىل والثانية ،وقد تصل إىل
الثالثة والرابعة ،يسودها نظام السلطة األبوية ،ويعد نظام الزواج
التقليدي الداخيل الذي يسود املجتمعات التقليدية ،والقائم داخل
القبيلة الواحدة هو املفضل فيها «بخاصة بني أبناء العمومة»،
ّ
املبكر ،وتقوم األرسة بالعديد من
وتنترش فيها ظاهرة الزواج
الوظائف االجتماعية واالقتصادية والدينية واألخالقية ،فهي
املسؤولة األوىل عن جميع عمليات التنشئة االجتماعية لألبناء،
وتقع عليها مسؤولية تعليم األبناء القيم والعادات واملعايري التي

يفتخر بها املجتمع القبيل ،والتي تسهم بدورها يف عملية إعداد
الفرد وتعليمه املبادئ الرئيسية للقبيلة ،وتتميز أيضا األرسة
التقليدية بالتضامن والتعاون بني أفراد القبيلة الواحدة يف مختلف
املناسبات ،ويشارك جميع أفرادها يف عملية اإلنتاج.
وظهرت األرسة املعارصة بعد أن حقق املجتمع العماني خطوات
واسعة يف مجال التحديث والتنمية ،فتشابكت وتفاعلت أنماط
األرسة وأشكالها البنائية وعالقاتها ووظائفها مع صريورة
التطور االجتماعي واالقتصادي ،وانتقلت األرسة من الشكل املمتد
إىل الشكل الصغري «النواة» ،وصاحب ذلك تغري قيم واتجاهات
اإلنجاب وأدوار أعضائها ومراكزهم ،إضافة للتغريات الواضحة يف
العالقات الزوجية ووظائفها ألبنائها ،فأصبحت تمتاز بقلة عدد
أفرادها الذين يتمتعون بالحريات الفردية العامة ،وأنّ السلطة
ليست بالرضورة عائدة لألب ،وتتغري بتغري املركز االجتماعي
ألفراد األرسة ،إضافة إىل االهتمام بمظاهر الحضارة مقابل إغفال
الكثري من املسائل الرضورية كتنشئة األطفال والقيم الدينية،
وعادة يكون الزواج متأخرا النشغال األفراد بأمور عدة كالتعليم
والبحث عن عمل (املسلمية ،وآخرون.)102 -101 :2011،
ونتيجة للتغري يف النسق األرسي العام للمجتمع العماني ،وما
صاحبه من تغريات طرأت عىل األرسة ،واملتمثلة يف تغري شكلها
وحجمها وأنماط الزواج واختياراته ،وتغري العالقات الداخلية
فيها ،واملتعلقة بالسلطة واتخاذ القرار ،إضافة إىل العالقة بني
اآلباء واألبناء وما يتبعه من تغري يف األدوار األرسية والعالقات
الخارجية ،فقد بدأت العديد من املشكالت األرسية بالظهور مؤخرا
بفعل عوامل عديدة ،أثرت سلبا يف تماسك وقوة العالقات األرسية
بني كل من الزوجني واألبناء ،منها مشكالت مرتبطة بالزوجني،
مثل( :الطالق ،والعنف مع الزوجة ،والصمت الزواجي) ،وأخرى
مرتبطة باألبناء (كالتفكك األرسي ،واإلساءة األرسية ،والعزلة
األرسية ،والعنوسة) ،وتعترب هذه املشكالت أكثرها انتشارا يف
مجتمع السلطنة ،وهي بدورها ساعدت عىل استحداث أشكال
أخرى من املشكالت األرسية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
تمثل الدراسة الحالية دراسة ميدانية وصفية ،وهي نوع من
الدراسات التي تهتم بتحديد الظاهرة موضوع البحث كما ً وكيفاً،
وعىل مستوى الحارض واملايض القريب بما يحقق املعرفة الكاملة
عن أبعاد وطبيعة املوقف املراد دراسته والتعامل معه (Polansky،
 1967: 53)،ويستهدف املنهج الوصفي تصوير وتوثيق الوقائع
والحقائق الجارية ،ويهتم يف مجال دراسة الجمهور املتلقني
بوصف حجم هذا الجمهور وتركيبه
(عبدالحميد.)159 :2000 ،
واعتمدت الدراسة منهج املسح االجتماعي بالعينة ،وهو منهج
يقوم بالكشف عن معدل توزيع بعض الخصائص االجتماعية
كالسن والنوع والحالة االجتماعية وغريها ،وكيفية ارتباطها
بأنماط معينة من السلوك أو االتجاهات أو املعتقدات والقيم،
ومعرفة العوامل املؤدية إىل ذلك السلوك ،ويمكن من خالل تلك
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الطريقة تسجيل السلوك املايض والسلوك املتوقع يف املستقبل عىل
حد سواء (الجوهري.)157 :2006 ،
واستخدمت الباحثة إستمارة استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات،
حيث قامت بتصميم اإلستمارة التي طبقتها عىل حاالت الدراسة
وفقا ً ملراحل وأهداف البحث امليداني ،وقامت بعرض االستبانة
يف صورتها األولية عىل ( )10محكمني؛ لقياس مدى مناسبة
األسئلة مع األهداف ،وانتماء العبارات للمحور الذي أدرجت فيه
من حيث وضوحها وسالمة صياغتها اللغوية ،ولتحقيق الصدق
الظاهري لإلستمارة استخدمت الباحثة معامل كرونباخ -ألفا يف
قياس درجة مصداقية فقرات االستبانة ،ويعتمد هذا االختبار
عىل قياس مدى الثبات الداخيل لفقرات االستبانة ،ومقدرتها عىل
إعطاء نتائج موافقة لردود املستجيبني اتجاه فقرات االستبانة،
فكانت نتيجة االختبار( )%83وهي تمثل نسبة عالية .وقد عولجت
اإلستمارة إحصائيا باستخدام أسلوب التحليل االستقرائي،
وتم تعرف املؤرشات اإلحصائية باستخدام برنامج (،)SPSS
واختبار (كاى سكوبر) يف التحليل ،وكذلك استخدام التكرار
()Frequencies؛ إلظهار خصائص العينة ،واس ُتخ ِدم معامل
االرتباط ( )Correlationلفحص العالقة بني متغريات الدراسة.
وقد راعت الباحثة يف تصميم اإلستمارة تضمنها خمسة أقسام
تمثل محاور الدراسة ،حيث تناول القسم األول أسئلة عامة حول
الخصائص الديمغرافية وبيانات أولية لحاالت الدراسة ،اشتملت
عىل الخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وتناول
القسم الثاني مجموعة أسئلة لقياس املتغريات الخاصة باتجاهات
األزواج نحو الخدمات اإلرشادية ،وقد صنفت هذه األسئلة إىل
نوعني ،بعضها موجه للزوجات الالتي تعاملن مع دائرة اإلرشاد
األرسي لالستفادة من خدماتها ،واألخرى للزوجات اللواتي لم
يتعاملن معها ،وتناول القسم الثالث أسئلة لقياس املتغريات
الخاصة باتجاهات األزواج نحو الربامج التي تقدمها الدائرة،
وأخذت يف شكلها تقسيم املحور السابق من حيث استفادتهم
من الربامج ،أما القسم الرابع فقد تناول أسئلة تمثل مؤرشات
لقياس احتياجات األزواج من الخدمات والربامج اإلرشادية،
ودرجة أهمية تلك االحتياجات بالنسبة لهم ،واشتملت أيضا عىل
معرفة املقرتحات الالزمة لتطوير أداء قسم اإلرشاد األرسي يف
دائـرة التنميـة األرسية ،وذلك من خالل أسئلة مفتوحة تجمع
آراء ووجهات نظر حاالت الدراسة ،يف حني تناول القسم الخامس
مقرتحات األزواج لتطوير خدمات وبرامج الدائرة واحتياجاتهم
منها .وإضافة إلستمارة التقييم استعانت الباحثة ببعض السجالت
اإلحصائية يف جمع البيانات الصادرة عن املركز الوطني لإلحصاء
واملعلومات بالسلطنة؛ للحصول عىل بيانات خاصة باألرس العمانية
ومشكالتها األرسية بجانب بيانات أخرى من تقارير املؤسسات
الحكومية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تكونت عينة الدراسة من  200أرسة يمثلها أرباب األرس (الذكور
واإلناث) ،تم اختيارها عشوائياً ،وهي مقسمة إىل مجموعتني
استنادا ً إىل موقعها الجغرايف ،تضمنت املجموعة األوىل أرسا من
منطقة شمال الباطنة من مختلف واليات املنطقة ،بلغ عددها
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 136أرسة ،وتمثل املجموعة الكربى ،يف حني تضمنت املجموعة
الثانية أرسا من محافظة مسقط ،بلغت  64أرسة ،حيث قامت
الباحثة بسحب عينة عشوائية بسيطة ،وهي عينة احتمالية
متكاملة الفرص ،تم اختيار مفرداتها بطريقة جداول األرقام
العشوائية؛ لتعطي فرصة لكل أرسة يف مجتمع الدراسة بالظهور،
وقد أخذت من كل والية يف املنطقة عددا متساويا من األرس ،تغطي
يف مجملها نسبة  %20من إجمايل عدد مجتمع الدراسة .اشتملت
عينة الدراسة عىل  %49,5من األزواج و %50,5من الزوجات من
منطقة شمال الباطنة ومسقط ،كان أغلبهم من فئة الشباب الذين
تنحرص أعمارهم يف الفئة العمرية من  25إىل  40سنة ،والغالبية
العظمى منهم يمثلها األزواج العاملون ،وهم  %86من األزواج،
و %54من الزوجات العامالت ،وأكثرهم من العاملني يف القطاع
الحكومي.
وقد اختارت الباحثة منطقة شمال الباطنة بحسبانها إحدى
املناطق التي تشهد ارتفاعا ملحوظا يف معدل املشكالت األرسية،
مع اتفاق سكانها يف الكثري من الخصائص الجغرافية ،وبعض
األنماط الثقافية ،إضافة إىل كونها تمثل مجتمع الباحثة؛ م ّما
يسهّل عليها جمع البيانات ميدانيا ومقابلة الحاالت املدروسة.
أما مفردات العينة التي تم سحبها من محافظة مسقط فريجع
اختيارها إىل اعتبار العاصمة مركز تجمع الخدمات االجتماعية
األرسية ،ومنها الخدمات اإلرشادية ،إضافة إىل كونها مقرا لوجود
دائرة اإلرشاد واالستشارات األرسية ،وهي املؤسسة املعنية
باإلرشاف عىل هذه الخدمة يف أفرعها املوزعة عىل مناطق السلطنة
األخرى .وبهذا فإ ّنه يمكن االستفادة من هذا التقسيم يف تحديد
اتجاهات األرس بناء عىل تباين تلك املناطق الجغرافية من حيث
نسبة االعتماد عىل الخدمات التي تقدمها دائرة اإلرشاد األرسي
ومدى استفادتهم منها ،وذلك من خالل املقارنة بني اتجاه كل من
سكان القرية واملدينة ،استنادا ً إىل نوع ودرجة الخدمات املقدمة
لهم ،إضافة إىل تباين الخصائص االجتماعية والثقافية لألرس،
والتي بدورها فرضت بعض الصعوبات عىل الباحثة أثناء جمع
البيانات ،كالتحفظ عىل بعض اإلجابات ،وعدم املصداقية التامة،
أو إهمال جوانب يف استجابات املبحوثني إلستمارة التقييم ،إضافة
إىل بعد بعض املناطق السكنية الخاصة بمجتمع الدراسة.
نتائج الدراسة:
وتتلخص نتائج الدراسة يف ثالثة محاور أساسية ،تمثل إجابة
تساؤالت الدراسة املستندة إىل تحليل البيانات والنسب يف الجداول
اإلحصائية ،التي تم الحصول عليها من إجابات عينة الدراسة عىل
إستمارة التقييم يف ضوء معايري النوع والعمر واملستوى التعليمي
واملوقع الجغرايف لعينة الدراسة ،وهي عىل النحو اآلتي:
أوالً :اتجاه األزواج نحو خدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية
تتمثل اتجاهات األزواج نحو خدمات اإلرشاد واالستشارات
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األرسية من خالل الحقائق التي يوضحها الجدول ( ،)١وهي
كاآلتي:
 -1يمثل وعي أرباب األرس لخدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية
يف السلطنة نسبة جيدة بشكل عام إال أنّ استفادتهم منها قليلة،
حيث إن  %52.5من أجمايل مفردات العينة أجابوا بمعرفتهم وجود
مؤسسة تقدم خدمات إرشاد واستشارات أرسية لألرس التي
تواجه مشكالت أرسية ،ووجود فروع لها يف محافظات السلطنة،
إال أن  %30فقط من إجمايل األرس املمثلة لعينة الدراسة يلجؤون إىل
الدائرة لالستفادة من خدماتها ،بينما ال يتعامل  %70منهم معها،
فهم ال يستفيدون من تلك الخدمات ،وأكثر هؤالء من األزواج
والزوجات ذوي الفئة العمرية من  40 -25سنة ،وأنّ مستواهم
التعليمي هو الجامعي والعايل ،وأن أغلبهم يمثلون األرس التابعة
ملنطقة شمال الباطنة.
 -2تعرف معظم أرباب األرس املستفيدة من الخدمات اإلرشادية
عىل دائرة اإلرشاد واالستشارات األرسية من وسائل اإلعالم،
والباقي تعرفها من خالل وسائل أخرى تفاوتت بني األصدقاء
واألهل واألقارب ،ومثلت القناعة الشخصية عامال أساسا دفعها
التخاذ قرار اللجوء للدائرة ،وإنّ أغلب األزواج ذوي التعليم
الجامعي والعايل يف األرس التي تتعامل مع الدائرة يتقبلون فكرة
االستفادة من الخدمات التي تقدمها الدائرة ،ويفضلون الرجوع
إليها لتلقي الخدمة ،بينما الغالبية العظمى من أفراد املجتمع
يعتربون املشكالت األرسية قضية حساسة جداً ،وال ينبغي
اإلفصاح عنها لجهات أخرى ،وبخاصة األرس التابعة ملنطقة
شمال الباطنة .وقد فرس الفريق األول أسباب لجوئهم للدائرة لحل
مشكالتهم األرسية أنه يمثل طريقة ناجحة؛ لكونها تتم عىل أيدي
خرباء ومختصني يف هذا املجال.
 -3فرس أرباب األرس غري املستفيدة من الخدمات اإلرشادية سبب
امتناعهم من االستفادة من تلك الخدمات بعدم حاجتهم لها؛
كونهم ال يواجهون أي مشكالت أرسية ،ويف حال واجهتهم مشكلة
أرسية فإنها تحل بنقاش الزوجني يف نطاق األرسة ،ويتضح ذلك
بنسبة أكرب بني األرس يف منطقة شمال الباطنة مقارنة باألرس يف
محافظة مسقط.
ثانياً :اتجاه األزواج نحو الربامج الوقائية للحد من املشكالت
األرسية
تتمثل اتجاهات األزواج نحو الربامج الوقائية للحد من املشكالت
األرسية ،من خالل الحقائق التي يوضحها الجدول ( ،)٢وهي عىل
النحو اآلتي:
 -1ينخفض مستوى الوعي األرسي لدى عينة الدراسة فيما يتعلق
بالربامج التي تقدمها دائرة اإلرشاد واالستشارات األرسية ،حيث
تبلغ نسبة وعي األرس لربامج التوعية التي تقدمها املؤسسة
املعنية  ،%46وأفادت مفردات عينة الدراسة بأن األزواج يعلمون
أن دائرة اإلرشاد واالستشارات األرسية تقدم برامج توعية
تخدم جميع الفئات العمرية يف السلطنة ،إال أن  %33فقط من
األرساملمثلة للعينة يشاركون فيها ،بينما ال يشارك  %67منهم،

وبهذا فإ ّنه يرتبط انخفاض مستوى الوعي لدى األرس يف مجتمع
الدراسة بالربامج بنسبة مشاركتهم فيها.
 -2تنحرص مشاركة األرس يف الربامج التي تقدمها الدائرة بني
الزوجني أكثر منها لدى األبناء ،وتغلب عند الزوجات أكثر من
األزواج ،ويمثل اإلعالم أكثر املصادر التي ساعدت تلك األرس عىل
تعرف برامج التوعية التي تقدمها الدائرة ،وإن الغالبية العظمى
من األرس املشاركة يف هذه الربامج تفضل املشاركة بحضور
املحارضات فقط ،وتكتفي بالحضور واالستماع دون النقاش
حول القضايا األرسية الخاصة أثناء مشاركتها ،وقد يرجع ذلك
ألسباب تفرضها معتقدات ثقافية وعادات بيئية لدى سكان
املنطقة تحديدا ً بحسبانه مجتمعا ذا طابع ريفي ،ويف املقابل ذكرت
هذه الفئة أنها حققت نسبة استفادة جيدة من تلك الربامج؛ إذ إن
الغالبية منهم ترى أنها أسهمت يف حل بعض مشكالتها األرسية
مما يفرس رضا األرس وقناعتهم بالربامج املقدمة.
 -3أشارت معظم مفردات العينة من أرباب األرس غري املشاركة يف
الربامج أن السبب يف ذلك يرجع لعدم معرفتها بوجود تلك الربامج،
يف حني ترى الغالبية منهم أن الربامج التي تقدمها الدائرة بشكل
عام قد تساعد عىل رفع مستوى وعي أفراد األرسة ،ولكنها ال تمثل
طريقة ناجحة لحل املشكالت األرسية ،وهذا يشري إىل عدم رضا
غالبية األزواج يف األرس املبحوثة أو عدم قناعتهم بتلك الربامج.
ثالثاً :احتياجات األزواج لخدمات وبرامج اإلرشاد األرسي يف
جدول ( )1وعي األرس خدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية
م

االسئلـة

1

ك
نعم

%

ك
ال

%

إجمالي

إجمالي

ك

%

هل يعلم أفراد األسرة بأن هناك
دائرة إرشاد واستشارات أسرية
تابعة لوزارة التنمية االجتماعية
بالسلطنة؟

139

69,5

61

30,5

200

100

2

هل يعلم أفراد األسرة بأن هناك
فروعا لهذه الدائرة في المديريات
العامة للتنمية االجتماعية موزعة
على مختلف مناطق السلطنة؟

107

53,5

93

46,5

200

100

3

هل يعلم أفراد األسرة بأن هذه
الدائرة تقدم خدمة إرشاد وتوجيه
أسري لألسر التي تواجه مشكالت
أسرية؟

105

52,5

95

47,5

200

100

4

هل يعلم أفراد األسرة بأن هذه
الدائرة تقدم خدمة استشارات أسرية
لألسر التي تواجه مشكالت أسرية؟

105

52,5

95

47,5

200

100

5

هل تواجه األسرة مشكالت أسرية؟

49

35

151

65

200

100

6

هل يلجأ أفراد األسرة إلى الدائرة
لالستفادة من الخدمات التي تقدمها
لألسر في السلطنة؟

60

30

140

70

200

100

جدول ( )2وعي األرس برامج التوعية الوقائية
ك

م

االسئلــة

1

هل يعلم أفراد األسرة بأن دائرة
اإلرشاد واالستشارات األسرية تقدم
برامج توعية لجميع األسر العمانية
في السلطنة؟

92

2

هل شارك أحد أفراد األسرة في
برامج التوعية التي تقدمها دائرة
اإلرشاد واالستشارات األسرية؟

66

نعم

ك

إجمالي

إجمالي

ك

%

46

108

54

200

100

33

134

67

200

100

%

ال

%

29

الوعي بخدمات اإلرشاد األرسي ...

السلطنة
يشري الجدول ( )٣إىل النسب اإلحصائية املتعلقة بتحليل حاجات
األرس لخدمات اإلرشاد األرسي:
(أ) -االحتياجات للخدمات
 -1يحتاج معظم األزواج يف األرس املمثلة لعينة الدراسة إىل حمالت
توعية يقدمها املختصون بالدائرة يف املنطقة بشكل دوري ،فإنّ
أغلب األزواج يف الفئة العمرية  40 -25سنة بحاجة إىل تخصيص
مستشارين أرسيني يعملون يف جهات رسمية باملنطقة (كاملحاكم
ومراكز الرشطة)؛ للتواصل مع أفراد األرس التي تواجه مشكالت
أرسية ،وأغلب الزوجات من خريجات التعليم الجامعي -العايل
بحاجة إىل تخصيص مستشارة أرسية لهنّ ؛ ليسهل عليهنّ النقاش
يف القضايا األرسية الحساسة مع املختصني بتقديم الخدمات
اإلرشادية العالجية ،أو االستشارية يف الدائرة ،والغالبية العظمى
منهن من سكان شمال الباطنة.
 -2أغلب أرباب األرس الحديثة التي تقترص سنوات الزواج فيها
عىل  5 -1سنوات بحاجة إىل تخصيص برامج إرشاد لألطفال؛
لتقيص ومعالجة املشاكل التي يواجهها األبناء ،والغالبية العظمى
منهم من الزوجات ذوات املستوى التعليمي الجامعي– العايل،
وإنّ أكثر األزواج ذوي الفئة العمرية  40 – 25سنة بحاجة إىل
تخصيص برنامج تلفزيوني أسبوعي بقناة عمان؛ لعرض خدمات
وبرامج الدائرة ،إضافة إىل حاجتهم إىل تخصيص برامج إذاعية
لنفس الغرض ،إال أن الحاجة لها جاءت بنسبة أقل من الحاجة
للربامج التلفزيونية.
 -3توافق الغالبية العظمى من أرباب األرس التي تمثل عينة الدراسة
بشدة عىل عرض لوائح تعريفية تتضمن معلومات عن الدائرة يف

مختلف أماكن التجمع السكاني ،كاملؤسسات التعليمية واملساجد
واألسواق لتعريف خدمات الدائرة لألرس ،وتزيد هذه الحاجة لدى
األرس يف منطقة شمال الباطنة ،وإنّ الغالبية من األرس بحاجة إىل
توظيف وسائل التواصل االجتماعي األكثر انتشارا ً يف املجتمع؛
لنرش معلومات حول الخدمات اإلرشادية للدائرة ،وترتفع نسبة
املوافقة بشدة عىل هذا االحتياج لدى الزوجات أكثر من األزواج،
وبخاصة يف األرس التي ينتمي فيها رب األرسة للفئة العمرية من
 40 -25سنة.
(ب) -االحتياجات للربامج
وتتضح احتياجات األزواج يف األرس املمثلة لعينة الدراسة لربامج
اإلرشاد األرسي خالل النسب اإلحصائية التي يوضحها الجدول
(:)٤
 -1حاجات األزواج املتعلقة باإلعالم ،وتتمثل يف( :اإلعالن مسبقا ً
عن الربامج التي تقدمها الدائرة يف كافة املناطق السكنية ،وتقديم
اإلعالن عن تلك الربامج بأساليب شائقة ،إضافة إىل حاجتهم
لتغطية الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة عرض كافة برامج
وفعاليات الدائرة ).
 -٢حاجات األزواج املتعلقة بأماكن تقديم الربامج ،وتتمثل
يف( :تنفيذ الربامج يف أماكن قريبة من املنازل ،وتوفري وسائل
املواصالت يف حالة بعد املكان ،وبخاصة األرس يف منطقة شمال
الباطنة ،إضافة إىل حاجة األرس إىل أن تناقش الربامج أهم املشكالت
األرسية املنترشة باملنطقة ويف الوقت الحايل).
 -3حاجات األزواج املتعلقة بالقائمني عىل تنفيذ الربامج ،وتتمثل
يف( :تركيز املختصني بتقديم الربامج خالل تنفيذها عىل الجانب
التطبيقي أكثر من النظري ،وأن يقدم الربامج أشخاص ذوو كفاءة

جدول ( )3احتياجات األرس لخدمات اإلرشاد األرسي
ك

ك

ك

اجمالي

اجمالي

ك

%

67

50

25

16

8

200

100

61

30,5

20

10

200

100

28,5

31

15,5

200

100

17

8,5

200

100

9,5

200

100

200

100
100

100

م

االسئلــة

1

عمل حمالت توعية لألسر بالمنطقة بشكل دوري ،يقدمها المختصين بالدائرة

134

2

تخصيص مستشارين أسريين للتواصل مع األسر التي تواجه مشكالت ،يعملون بجهات
رسمية (كالمحاكم ،مراكز الشرطة)

119

59,5

3

تخصيص مستشارة أسرية للزوجات؛ ليسهل النقاش حول القضايا الحساسة

112

56

57

4

تخصيص برامج إرشاد لألطفال؛ لتقصي ومعالجة المشاكل التي يوجهها األبناء

113

56,5

70

35

5

تخصيص برنامج تلفزيوني أسبوعي بقناة عمان لعرض خدمات وبرامج الدائرة

108

54

73

36,5

19

6

تخصيص برنامج إذاعي أسبوعي بإذاعة عمان لعرض خدمات وبرامج الدائرة

88

44

85

42,5

27

13,5

7

عرض لوائح تعريفية تتضمن معلومات عن الدائرة في مختلف أماكن التجمع السكاني
كالمؤسسات التعليمية والمساجد واألسواق؛ لتعريف األسر بخدمات الدائرة

119

59,5

61

305

20

10

200

119

59,5

58

29

23

11,5

200

8

استخدام وسائل التواصل االجتماعي األكثر اانتشارا في المجتمع؛ لنشر معلومات حول
الخدمات التي تقدمها الدائرة
( كالفيس بوك والواتساب وبعض برامج االنترنت)

30

اوافق بشدة

%

أوافق

%

الأوافق

%

الفكرية

عالية يف توصيل املعلومة لألرس املستفيدة ،إضافة إىل حاجتهم إىل
أن يستخدم القائمون عىل تقديم الربامج أساليب شائقة وأفكارا
جديدة تشجع األرس عىل الحضور).
 -4أشار معظم أرباب األرس إىل موافقتهم بشدة عىل مشاركة األبناء
يف حضور الربامج التي تقدمها الدائرة ،وأكثرهم من الزوجات
الحاصالت عىل املستوى التعليمي الجامعي– العايل ،وقد وافقت
بشدة معظم الزوجات يف األرس عىل حاجتهم لتخصيص برامج
مقترصة عىل اإلناث ،تلقيها إحدى املختصات باملجال اإلرشادي،
إضافة إىل تشجيع األرس عىل املشاركة يف الربامج من خالل
(املدارس ،والجمعيات الخريية ،واألندية الشبابية ،واملساجد.)...
 -5أشارت أعداد قليلة من أرباب األرس إىل بعض املقرتحات
لتطوير بعض الجوانب املتعلقة بالخدمات والربامج التي تقدمها
الدائرة ،مثل( :عمل دعاية إعالمية مكثفة حول الخدمات التي
تقدمها الدائرة ،وتفعيل دور الدائرة يف املجتمع العماني بشكل
أكرب ،واالهتمام بتنفيذ برامج مخصصة للمسنني ،وأن تزيد نسبة
برامج التوعية التي تنفذها الدائرة خالل السنة ،مع تقييمها
بصفة دورية ،إضافة إىل حاجتهم للتوعية والتثقيف حول الخدمات
والربامج التي تقدمها الدائرة ،وبخاصة األرس يف املناطق البعيدة،
مع توفري مساعدات عينية لكبار السن ،واالهتمام بهم ورعايتهم،
وأهمية وجود رسية تامة يف عالج املشكالت األرسية).
الخالصة
ويتضح من الدراسة السابقة أنه بالرغم من وجود مستوى جيد
من الوعي األرسي للخدمات اإلرشادية يف السلطنة ،إال أن اتجاهات
األرس السلبية نحوها يعكس ما يفرضه املوروث الثقايف الذي ال
تزال جذوره تمتد يف املناطق الريفية أكثر من املدينة ،والذي قد

يرجع للعوامل االجتماعية املرتبطة بالقيم والعادات والتقاليد أو
الظروف البيئية املحيطة باألرس ذاتها ،أو لقصور يف أداء املؤسسات
املعنية بما يتعلق بتكثيف نرش الوعي ألهمية دور األخصائي
االجتماعي والنفيس يف عالج املشكالت األرسية ،وقد يعود كذلك
لعامل االستقرار األرسي الذي أوضحه أرباب األرس؛ مما يفرض
استغناءهم عن تلك الخدمات.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من أرباب األرس
املمثلة لعينة الدراسة أبدوا املوافقة بشدة عىل كافة االحتياجات
التي أدرجتها الباحثة يف أداة جمع البيانات ،سواء منها املتعلقة
بالخدمات أو الربامج التي تقدمها دائرة اإلرشاد واالستشارات
األرسية لألرس التي تواجه مشكالت أرسية يف السلطنة ،وأن هناك
عالقة ارتباطية بني الرتكيز عىل االحتياجات وارتفاع النسب
اإلحصائية لصالح متغريي السن واملستوى التعليمي ،وقد يرجع
ذلك العتبار الرشيحة الكربى من األرس املبحوثة ،تم ّثلها أرس
نووية تنحرص أعمار األزواج فيها بني 40 -25سنة ،وأغلبهم
ذوو مستوى تعليمي جامعي ،وأن ارتفاع نسبة االستجابات بني
الزوجات بشكل عام أكثر منه عند األزواج يرجع ملتغري النوع
الذي يمثل ارتفاعا واضحا بني اإلناث يف استجاباتهم ألداة البحث،
باعتبارهنّ أكثر اهتماما ً وتفاعالً مع هذا النوع من الخدمات
األرسية ،أما ارتفاع النسب وفق متغري املوقع الجغرايف لصالح
منطقة شمال الباطنة فرتجعه الباحثة العتبارين ،أولهما ارتفاع
عدد مفردات العينة املأخوذة من منطقة شمال الباطنة مقارنة
باملفردات من محافظة مسقط ،إضافة إىل ارتفاع مستوى
الحاجات اإلرشادية يف املنطقة؛ نظرا ً ملحدودية الخدمات التي
تحصل عليها األرس يف املنطقة بشكل عام ،أو نتيجة ملا يفرضه
عليها املوروث الثقايف والعوامل االجتماعية ،وانخفاض مستوى

جدول ( )4احتياجات األرس لربامج اإلرشاد األرسي
ك
م

االسئلـة

1

اإلعالن مسبقا ً عن البرامج في كافة المناطق السكنية.

ك

ك
%

أوافق بشدة

%
أوافق

ك

63

31,5

10

5

200

100

40,5

11

5,5

200

100

34

10

5

200

100

15

7,5

200

100

13

6,5

200

100

أوافق

127

2

تقديم اإلعالن عن البرامج بأساليب شائقة.

108

54

81

3

تغطية الوسائل اإلعالمية المرئية والمسموعة عرض كافة البرامج والفعاليات.

122

61

68

4

تنفيذ البرامج في أماكن قريبة من المنازل في المنطقة.

128

64

57

28,5

5

توفير وسائل المواصالت في حالة بعد المكان؛ لتسهيل المشاركة.

111

55,5

76

38

6
7
8
9
10
11
12

الحالي.
تركيز المختصين بتقديم البرامج خالل تنفيذها على الجانب التطبيقي أكثر من
النظري.
أن يقدم البرامج أشخاص ذوو كفاءة عالية في توصيل المعلومة لألسر
المستفيدة.
استخدام مقدمي البرامج ألساليب شائقة وأفكار تشجع األسر على الحضور.
أن ال يقتصر حضور البرامج على كال الزوجين أو أحدهما ،وتفتح المجال
لمشاركة األبناء في بعض البرامج.
تخصيص بعض البرامج المقتصرة على الزوجات.
تشجيع األسر على المشاركة في البرامج خالل (المدارس ،والجمعيات الخيرية،
واألندية الشبابية ،والمساجد ...إلخ).

%
%

63,5

أن تدور البرامج حول أهم المشكالت األسرية المنتشرة في المنطقة بالوقت

ال

إجمالي

إجمالي

132

66

52

26

16

8

200

100

116

58

69

34,5

15

7,5

200

100

125

62,5

62

31

13

6,5

200

100

120

60

59

29,5

21

10,5

200

100

104

52

58

29

38

19

200

100

96

48

78

39

26

13

200

100

118

59

61

30,5

21

10,5

200

100
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الوعي بخدمات اإلرشاد األرسي ...

الوعي بشكل عام ،وهو الذي يعكس قلة مشاركتها ،ومن ثم قلة
استفادتها من تلك الخدمات والربامج.
التوصيات
تتضمن توصيات الدارسة أربعة محاور أساسية ،وهي ما يأتي:
 -1نرش الوعي الثقايف حول خدمات وبرامج اإلرشاد األرسي
التي ترشف عيلها الجهات املعنية يف السلطنة ،وتأكيد أهميتها،
وتفعيل وسائل إعالمية تتناسب وتوجهات املجتمع يف السلطنة،
وتواكب البدائل التقنية يف الوقت الحايل ،وذلك من خالل تفعيل
وسائل التواصل االجتماعية بما يحقق أهداف دائرة اإلرشاد
واالستشارات األرسية عىل مستوى كافة املحافظات والواليات،
إضافة إىل الرتكيز عىل دور وسائل اإلعالم املرئي واملسموع محليا ً
حول هذه الخدمات وإعطائها املساحة املناسبة للظهور.
 -2التوسع يف طرح برامج جامعية وأكاديمية متخصصة باإلرشاد
األرسي ،وتشجيع طالب الجامعات والدراسات العليا عىل تناول
مواضيع اإلرشاد يف البحوث العلمية ،وإجراء دراسات تقويمية
دورية؛ ملتابعه مستوى املمارسة املهنية يف املؤسسات التي توجد
بها وحدات ومكاتب اإلرشاد األرسي ،مع رضورة تقويم نواحي
القصور وتالفيها.
 -3تكثيف حمالت التوعية والتنويع يف طرح برامج تتناسب
مع الظروف البيئية واالجتماعية الحالية ،وتغطية كافة مناطق
السلطنة ،مع تنويع أساليب وأماكن تقديم هذه الربامج ،والرتكيز
فيها عىل احتياجات األزواج لتشجيعهم عىل املشاركة ،إضافة
إىل وضع اسرتاتيجية وطنية لتأسيس خدمات إرشادية تربط
كافة وحدات اإلرشاف بنظام إلكرتوني موحد ،وتوظيفها لتعمل
كوسيط لربط الدائرة مع القطاعات الحكومية واألهلية املتعاونة،
مع تكثيف جهود اللجان املعنية بحرص املشكالت األرسية يف
املجتمع العماني وإرشاكها يف وضع تلك الخطط.
املراجـع
أبو زيد ،نبيلة أمني .2011 ،علم النفس األرسي ،القاهرة ،عالم
الكتب للنرش.
أمني ،عبري .2006 ،تزييف وعي الشباب بني العوملة والدعاة الجدد،
الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة.
التحليل اإلحصائي الثاني ملؤرشات التنمية االجتماعية.2010 ،
دائرة الدراسات واملؤرشات االجتماعية ،وزارة التنمية االجتماعية،
سلطنة عمان.

الجوهري محمد؛ والخريجي عبد الله .2006 ،طرق البحث
االجتماعي ،دار املعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
حجازي ،مصطفى .2005 ،اإلنسان املهدور ،دراسة تحليلية نفسية
اجتماعية ،املركز الثقايف العربي ،الدار البيضاء.
الحسن ،إحسان محمد .2005 ،النظريات االجتماعية املتقدمة ،دار
وائل للنرش والتوزيع ،عمان.
الخويل ،سناء حسنني .2011 ،األرسة والحياة العائلية ،دار املسرية
للنرش والتوزيع والطباعة ،عمان ،الطبعة األوىل.
عبد العاطي ،السيد ،وآخرون .2006 ،األرسة واملجتمع ،دار املعرفة
الجامعية.
عبد الحميد ،محمد .2000 ،البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،
عالم الكتب للطباعة ،القاهرة ،الطبعة األوىل.
العريفي ،محمد سعود1416 ،هـ ،العالقة بني الوعي االجتماعي
والحد من انتشار العقاقري املخدرة ،رسالة ماجستري ،املركز
العربي للدراسات األمنية والتدريب ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
القصري ،عبد القادر .1999 ،األرسة املتغرية يف مجتمع املدينة
العربية ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،عمان.
الكتاب اإلحصائي السنوي .2010 ،وزارة االقتصاد الوطني،
اإلصدار  ،38سلطنة عمان.
الكتاب اإلحصائي السنوي .2011 ،وزارة االقتصاد الوطني،
اإلصدار  ،39سلطنة عمان.
الكتاب اإلحصائي السنوي .2012 ،وزارة االقتصاد الوطني،
اإلصدار  ،40سلطنة عمان.
محمود ،شوق أسعد .2012 ،علم اجتماع العائلة ،دار البداية
للنرش ،الطبعة األوىل.
املركز الوطني لإلحصاءات واملعلومات .2013 ،نرشة إحصاءات
الزواج والطالق ،اإلصدار األول ،بيانات  ،2010سلطنة عمان.

تركية ،بهاء الدين خليل ،2004 ،علم االجتماع العائيل ،األهايل
للطباعة والنرش والتوزيع ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.

املركز الوطني لإلحصاءات واملعلومات .2013 ،نرشة إحصاءات
الزواج والطالق ،اإلصدار الثالث ،بيانات  ،2012سلطنة عمان.

التقرير السنوي ،2011 ،وزارة التنمية االجتماعية ،سلطنة عمان.

املركز الوطني لإلحصاءات واملعلومات .2013 ،نرشة إحصاءات
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الزواج والطالق ،اإلصدار الثاني ،بيانات  ،2011سلطنة عمان.
املسلمية ،شيخة سالم ،وآخرون .2011 ،كتاب املجتمع العماني
املعارص ،جامعة السلطان قابوس ،الطبعة الثانية.
النرشة اإلحصائية ،الربع األول لعام  .2013املديرية العامة
للتخطيط والدراسات ،دائرة التخطيط والتطوير ،وزارة التنمية
االجتماعية ،سلطنة عمان.
حجازي ،مصطفى .2014 ،اإلرشاد األرسي وعالج املشكالت
الزوجية ،الكتاب الثاني من موسوعة الصحة النفسية لألرسة
الخليجية ،املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشؤون االجتماعية
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الطبعة األوىل.
خرض ،عبد الباسط متويل .2008 ،اإلرشاد األرسي يف عرص القلق
والتفكك -الخلفية النظرية والدراسات امليدانية ،دار الكتاب
الحديث.
عالوين ،خديجة؛ وحكم مطالقة .2011 ،دليل اإلرشاد األرسي،
املجلس الوطني لشؤون األرسة.
لجنة اإلعداد والتعريب والرتجمة .2009 ،الحياة مع اإلعاقة
العقلية السمعية البرصية وصعوبات التعلم ،اإلمارات العربية
املتحدة ،العني ،دار الكتاب الجامعي.
مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون .1989 ،املعجم الوسيط (الجزء
األول) ،دار الدعوة للنرش.
الدراسات السابقة:

للمرأة العمانية بعد الطالق ،رسالة مقدمة الستكمال متطلبات
الحصول عىل درجة املاجستري يف اآلداب ،قسم علم االجتماع
والعمل االجتماعي ،جامعة السلطان قابوس.
الوهيبية ،خولة بنت سالم .2009 ،العنف ضد الزوجة ،قسم
االجتماع والعمل االجتماعي ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،
رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري
يف اآلداب ،جامعة السلطان قابوس.
الجداول:
جدول ( : )1وعي األرس خدمات اإلرشاد واالستشارات األرسية.
جدول ( : )2وعي األرس برامج التوعية الوقائية.
جدول ( : )3احتياجات األرس لخدمات اإلرشاد األرسي.
جدول ( : )4احتياجات األرس لربامج اإلرشاد األرسي.
املراجع األجنبية:
Cowan, Dave, 2004, Legal Consciousness, Some
Observations, The Modern Law Review, Vol. 67, No.
6, Blackwell Publishing, USA.
Eagleton, Terry, 2011, Why Marx was right, Yale
University Press, London.
Gillet, Grant R, and McMillan, John, 2001,
Consciousness and intentionality, John Benjamins
Publishing Co, Amsterdam, Netherlands.
Polansky Norman, 2000, Social worker research, the
university of Chicago press, Chicago.

الجهوري ،هالل بن حمدان بن حميد ،2008 ،التوافق الزواجي
لدى عينة من العاملني يف قطاع الصحة والتعليم يف سلطنة عمان
يف ضوء بعض املتغريات ،كلية اآلداب ،قسم علم النفس واإلرشاد
الرتبوي ،تخصص إرشاد نفيس ،جامعه الريموك.
الحبسية ،مياء بنت حمود بن سيف .2010 ،مالمح النزاعات
األرسية كما تعكسها قضايا األحوال الشخصية ،رسالة مقدمة
الستكمال متطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف اآلداب ،قسم
علم االجتماع والعمل االجتماعي ،جامعة السلطان قابوس.
الغرابي ،جلندى بن مسعود بن سيف .2013 ،اتجاهات العمانيني
نحو اإلرشاد األرسي والزواجي يف ضوء بعض املتغريات ،كلية
العلوم واآلداب اإلنسانية ،جامعة نزوى.
الهاشمية ،فاطمة بنت عيل بن راشد 2010 ،األوضاع االجتماعية
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