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تعد ظاهرة الطالق ظاهرة اجتماعٌة أنسانٌه فهً ظاهرة اجتماعٌة لكونها ذات
عالقة بأهم مؤسسة اجتماعٌة فً المجتمع ،وألنها ذات أثر بالغ فً حٌاة األسرة
واألوالد لتأثٌرها المباشر فً عملٌات التنشئة والتربٌة والتثقٌف االجتماعً .تمثل
األسرة الوحدة االجتماعٌة األساسٌة فً المجتمع ،وكلما كانت العالقات األسرٌة
والتماسك األسري بٌن أعضاء األسرة كبٌرا كلما أدى ذلك إلى عالقات وروابط
اجتماعٌة سلٌمة بٌن أفرادها فً التعامل داخل األسرة وفً المجتمع األكبر.
وهً أنسانٌه لكونها ظاهرة قدٌمة وحدٌثة تحدث وبنسب مختلفة فً جمٌع
المجتمعات اإلنسانٌة .وألن هذه الظاهرة تأخذ صفة االستمرارٌة فإن األسباب
لحدوثها متغٌرة من مجتمع إلى آخر ومن جٌل إلى جٌل ،وهذا التغٌر ٌخضع
لمجموعة من األسباب منها االقتصادٌة ،واالجتماعٌة ،والنفسٌة ،والصحٌة
والتعلٌمٌة ،واألسرٌة وغٌرها.





الكشف عن واقع الطالق فً المجتمع العمانً.
التعرف على أهم األسباب فً حدوث الطالق فً المجتمع العمانً.
محاولة الوقوف على اآلثار الناجمة عن الطالق وإنعكاسه على الرجل
والمرأة.

تساؤالت الدراسة:




ما هو واقع الطالق فً المجتمع العمانً؟
ما هً أهم أسباب الطالق فً المجتمع العمانً؟
ما هً أهم اآلثار الناجمة عن الطالق على الرجل والمرأة؟











نوع الدراسة :فً ضوء طبٌعة الدراسة وأهدافها وتساؤالته ،فإن هذه
الدراسة سوف تكون دراسة وصفٌة تحلٌلٌة ،تحاول وصف وتحلٌل واقع
ظاهرة الطالق من حٌث المعدالت واألسباب واآلثار.
منهج الدراسة :منهج المسح االجتماعً وفقا للمعاٌنة.
مجتمع الدراسةٌ :تألف مجتمع الدراسة من األسر العمانٌة التً خابرت
تجربة الطالق.
عٌنة الدراسة :تتألف عٌنة الدراسة من ( ) 500مطلق ومطلقة موزعٌن
على النحو اآلتً:
( )250من الذكور العمانٌن المطلقٌن.
( )250من األناث العمانٌات المطلقات.
استخدمت الباحثة أداة استبٌان لجمع المعلومات والبٌانات ،واستخدمت
نظام ( )SPSSفً تحلٌل البٌانات االحصائٌة.

الحالة االجتماعٌة لالناث

الحالة االجتماعٌة للذكور
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شهدت سلطنة عمان فً العقود الثالثة األخٌرة تحوالت سرٌعة فً مختلف
مجاالت الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة .تمخضت هذه التغٌرات عن
قفزة فً الظروف المعٌشٌة والتعلٌمٌة والخدمات االجتماعٌة.
وقد أدت ظروف عملٌة التحول إلى تغٌرات عمٌقة وواضحة فً األسرة العمانٌة،
وهذا التغٌر لم تصب شكل األسرة فحسب بل أمتد إلى أدوارها االجتماعٌة.
وفً محاولة استقصاء واقع الطالق فً المجتمع العمانً ،تشٌر البٌانات الصادرة
عن تعداد  2010م أن نسبة الطالق بلغت ( )%2أي حوالً  20فً األلف ،وبلغ
عدد الذكور المطلقٌن ( )4.606بٌنما بلغ عدد اإلناث المطلقات (.)12.942
وهذا المؤشر ٌعتبر مرتفع نسبٌا فً سٌاق المجتمع العمانً المعاصر ،الذي ال
ٌزال ٌدعم وٌحافظ على استقرار األسرة فً سٌاق األعراف االجتماعٌة والمعاٌٌر
الثقافٌة.

أهم األسباب لحدوث الطالق

النسبة لدى عٌنة المطلقات

 -1عدم أدراك حقوق الزوجة والحٌاة الزوجٌة

%70

 -2إنعدام الحوار العاطفً

%64

 -3الجفاء فً المعاملة والقسوة

%59.2

 -4العدوان اللفظً

%57.6

 -5فتور المشاعر بٌن الزوجٌن

%57.2

 -6عصبٌة المزاج لدى الزوج

%56.8

-7غٌاب المودة والرحمة بٌن الزوجٌن

%54.8

 -8التدخل الشدٌد من قبل أهل الزوج

%52.8

 -9الغٌاب الدائم عن المنزل

%52.8

 -10هجر الزوج للزوجة فترات طوٌلة

%47.2

أهم األسباب لحدوث الطالق
 -1انعدام الحوار العاطفً بٌن الزوجٌن
 -2قلة الصبر وعدم الرضا

النسبة لدى عٌنة المطلقٌن
%57.6
%54

 -3هجر الزوجة للزوج فترات طوٌلة

%52.4

 -4فتور المشاعر بٌن الزوجٌن

%52.4

 -5غٌاب المودة والرحمة من الحٌاة الزوجٌة

%48.4

 -6عدم أدراك حقوق الزوج والحٌاة الزوجٌة

%48

 -7عصبٌة المزاج لدى الزوجة

%47.2

 -8التدخل الشدٌد من قبل أهلها

%46

 -9إهمال الزوجة لمتطلبات الزوج بعد إنجاب األبناء

%43.9

 -10عدم تحمل الزوجة لمسؤولٌة األبناء

%42.2

أهم اآلثار

نسبة المطلقات

 -1القلق من المستقبل

%58.4

 -2النظرة الدونٌة للمطلقة من قبل المجتمع

%56.4

 -3فقدان األبناء الحٌاة األسرٌة المستقرة

%55.6

 -4انخفاض مستوى الدخل

%51.2

 -5نظرات الشفقة والشك من اآلخرٌن مزعجة
 -6الصداع الدائم بسبب التفكٌر

%48
%44.8

أهم اآلثار

نسبة المطلقٌن

 -1عدم احساس األبناء باألمان

%83.2

 -2فقدان األبناء لألستقرار األسري

%68.7

 -3بعد األبناء عن األب
 -4األضطراب فً شخصٌات األبناء
 -5لوم األهل
 -6األحساس بالراحة

%56
%50.8
%48
%42.8









تفعٌل دور مراكز اإلرشاد األسري التابعة لوزارة التنمٌة االجتماعٌة ،من خالل تنظٌم
دورات وبرامج إرشادٌة خاصة بالحٌاة الزوجٌة تقدم للمقبلٌن على الزواج وجعلها إلزامٌة.
التركٌز على دور وسائل اإلعالم المرئٌة والمسموعة والمقروءة فً نشر الوعً وتقدٌم
برامج اإلرشاد األسري والزواجً من قبل أخصائٌٌن اجتماعٌن متخصصٌن فً هذا المجال.
تدرٌس مواد فً اإلرشاد األسري والزواجً لدى طالب التعلٌم العام تكون إلزامٌة للذكور
واإلناث ،لتبصٌرهم بحقوق وواجبات الحٌاة الزوجٌة واألسرٌة.
االستعانة بالجمعٌات األهلٌة ومؤسسات المجتمع المدنً فً إقامة محاضرات وندوات
ودورات فً مجال الحٌاة الزوجٌة واألسرٌة.
تكثٌف دور المساجد والمؤسسات الدٌنٌة فً تقلٌل حدوث الطالق من خالل توجٌه القائمٌن
على عقد الزواج بتوعٌة المقبلٌن على الزواج بأهمٌة األسرة وتوعٌتهم بمسؤولٌاتهما
وواجباتهما ومحاولة حل المشكالت الزوجٌة قبل وقوع الطالق.
إجراء المزٌد من الدراسات والبحوث الخاصة بمشكالت األسرة وعالقتها بمتغٌرات أخرى
مثل السن عند الزواج والسكن والتعلٌم والتكافؤ بٌن الزوجٌن.

