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املقدمــــة

يعد بيان العمر من البيانات الأ�سا�سية التي يجمعها التعداد ال�سكاين وامل�سوحات 

التي  الأ�سا�سية  امل�ستقلة  املتغريات  من  اأنه  حيث  املختلفة،  وال�سحية  الجتماعية 

ت�ستخدم لو�سف جمتمع الدرا�سة، بل وي�ستخدم يف الإ�سقاطات ال�سكانية للم�ستقبل 

من اأجل اأغرا�س التخطيط لتوفري خدمات الرعاية الجتماعية ول�سيما الأ�سا�سية 

منها كاملوؤ�س�سات التعليمية وال�سحية واخلدمات املرتبطة بها.

وقد تعاين بيانات العمر يف التعدادات وامل�سوح املختلفة من وجود اأخطاء ناجمة عن 

املديل بالبيان يف الغالب، وتتفاوت هذه الأخطاء من دولة اإىل اأخرى وذلك ح�سب 

تطور النظم الإح�سائية واأ�سلوب جمع البيانات فيها اإ�سافة اإىل مدى وعي الأفراد 

باأهمية الدقة يف الإدلء بالبيانات. وتنق�سم هذه الأخطاء اإىل نوعني هما:

اأخطاء ال�سمول: ويق�سد بها وجود نق�س يف بع�س بيانات فئات الأعمار وخا�سة 

منها الأطفال دون اخلام�سة، اأي مل يتم جمع بيانات العمر عن كافة ال�سكان.

العمر  من  اأقل  �سواء  �سحيحة  غري  باأعمار  الإدلء  بها  ويق�سد  املحتوى:  اأخطاء 

احلقيقي اأو اأكرب نتيجة لتف�سيل الأفراد اآحاد عمرية معينة، فيكون تراكم الأعمار 

عند اآحاد العمر املبتداأ برقم �سفر اأو خم�سة، بالإ�سافة اإىل تف�سيل اآخر مرتبط 

ب�سنة التعداد.

منها  العمرية  الأخطاء  عن  للك�سف  عدة طرق  فهناك  املحتوى  لأخطاء  وبالن�سبة 

درا�سة الأعمار الأحادية، وتقييم بيانات العمر اخلم�سية وهي التي ت�سند اإليها هذه 

الدرا�سة يف ح�ساب ن�سب الأخطاء العمرية لل�سكان العمانيني يف تعدادي 1993م 

و2003م. 
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تقييم بيانات العمر

1 - التحقق من جودة بيانات العمر االأحادية:

اإن من اأهم الأخطاء �سيوعًا يف ت�سجيل بيانات العمر هو اخلطاأ الناجت عن 

تف�سيل رقم عن الأخر اأو رقم معني على ح�ساب الأرقام املجاورة، وي�سمى 

الرقمي«، وهو يرتكز عادة عند  التف�سيل  الأخطاء »بخطاأ  النوع من  هذا 

الأعمار الأحادية. 

و)2(   )1( ال�سكلني  يف  املبني  العمر  لآحاد  العددي  التوزيع  درا�سة  ويف 

التوايل  على  و2003م  1993م  للتعدادين  ال�سلطنة  يف  العمانيني  لل�سكان 

يتبني باأن هناك تف�سياًل لالأعمار التي اآحادها ال�سفر واخلم�سة وكذلك 

وبن�سبة اأقل لالأعمار التي اآحادها )3( و)8(. وهذا التف�سيل الأخري يعود 

اإىل �سنة التعداد.

�سكل رقم )1(: التوزيع الن�سبي الآحاد االأعمار للعمانيني، عام 1993م
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�سكل رقم )2(: التوزيع الن�سبي الآحاد االأعمار للعمانيني، عام 2003م

وهناك عدة اأ�ساليب ملعرفة تف�سيل اآحاد الأعمار منها:

اأ - دليل التف�سيل العمري الآحاد االأعمار:

وتفرت�س هذه الطريقة اأن العدد احلقيقي لل�سكان داخل مدى عمري معني 

موزع بالت�ساوي على الأعمار الأحادية داخل هذا املدى العمري، ومبقارنة 

العدد احلقيقي لل�سكان املناظر لعمر معني مع العدد امل�سجل لل�سكان عند 

هذا العمر ن�ستطيع الوقوف على حجم خطاأ التف�سيل العمري لهذا العمر. 

ويتم اختيار املدى العمري بحيث ي�سم يف مركزه العمر املراد قيا�س حجم 

اأحادية لتحديد  اأعمار  الدرا�سة ثالثة  ا�ستخدمت هذه  اخلطاأ عنده، وقد 

طول املدى العمري ومت احت�ساب دليل التف�سيل العمري با�ستخدام املعادلة 

التالية:

عدد ال�سكان عند العمر )ن(

3/1 )عدد ال�سكان امل�سجلني عند العمر ) ن-1( + عند العمر )ن( + العمر )ن+1((

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

G-C

"EH-C

I.(A
+EH-

C I+
2J-

C

>.)? @+AK



4

اآحاد  تف�سيل  اأن   )1( جدول  يف  املبني  العمري  التف�سيل  دليل  وبدرا�سة 

الأعمار لالإناث اأعلى من تف�سيل الذكور واأن ن�سبة التف�سيل للنوعني تزداد 

كلما تقدم العمر. ويالحظ باأن تف�سيل الأعمار يف تعداد 1993م كان اأعلى 

مما هو عليه يف تعداد 2003م )اأنظر ملحق 1(.

جدول )1(: دليل التف�سيل العمري للذكور واالإناث لتعدادي 1993م و2003م

اآحاد العمر

19932003

اإناثذكوراإناثذكور

2013.419.53.84.5

2531.438.18.16.9

3057.469.118.122.6

3573.883.628.740.1

4076.483.333.450.7

45100.1113.655.771.5

50104.6123.258.183.0

5573.9102.253.974.1

60133.2145.994.1110.7

65117.1131.672.799.1

70152.6162.1111.0132.9

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بيانات اجلدول رقم )1( قد مت ح�سابها من خالل 

اجلدولني امللحقني رقما )2( و)3(.

ويو�سح اجلدول ال�سابق اأن عدد ال�سكان الذكور امل�سجلني عند العمر 25 

�سنة عام 1993م يزداد مبقدار 31% عن ثلث ال�سكان امل�سجلني يف الأعمار 

24 و25 و26 مبا يدل على خطاأ تف�سيل عمري وا�سح عند العمر 25 للذكور.
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:)Whipple Index( ب - دليل وابيل

اأو  الع�سرية  الأعمار  فئات  داخل  ال�سكان  توزيع  اأن  وابيل  دليل  يفرت�س 

التف�سيل  دليل  قيا�س  يتم  الفرتا�س  هذا  على  وبناء  منتظم،  اخلم�سية 

عمري  مدى  داخل  »خم�سة«  اأو  »�سفر«  بالرقم  املبتدئة  لالأعمار  الرقمي 

طويل. وكلما اقرتب دليل وابيل من 100 كلما دل ذلك على انخفا�س حجم 

الأعمار  ا�ستثناء  يتم  ما  وغالبًا  �سحيح.  والعك�س  الرقمي  التف�سيل  خطاأ 

اأخطاء  من  اأخرى  باأنواع  تتاأثر  لأنها  وابيل،  دليل  ح�ساب  عند  املبكرة 

 .
1

الت�سجيل اأكرث من تاأثرها بخطاأ التف�سيل الرقمي

وقد اأ�سارت نتائج ح�سابات دليل وابيل  املبينة يف اجلدول )2( اإىل اأن ن�سبة 

اأكرب  1993م  تعداد  يف  اخلم�سة  اأو  ال�سفر  اآحادها  التي  الأعمار  تف�سيل 

مما هي عليه يف تعداد 2003م، واأن ن�سبة التف�سيل لدى الإناث اأكرب من 

تف�سيل الذكور.

جدول )2(: الن�سب املئوية للتف�سيل العمري ح�سب النوع لتعدادي 1993م و 2003م

النوع

19932003

اأعمار اآحادها 

ال�ضفر

اأعمار اآحادها 

ال�ضفر اأو خم�ضة

اأعمار اآحادها 

ال�ضفر

اأعمار اآحادها 

ال�ضفر اأو خم�ضة

85.384.322.934.0ذكور

105.1104.737.046.5اإناث

95.194.430.040.3جمموع

:)Myers Index( ج - دليل مايرز

ويوفر  نف�سه.  العمر  اآحاد  ذووا  ال�سكان  عدد  متو�سط  مايرز  دليل  يلخ�س 

ا�ستخدام طريقة مايرز دلياًل لقيا�س التف�سيل الرقمي جلميع الأعمار وذلك 

1 -   املجل�س الوطني لل�سكان واجلهاز املركزي لالإح�ساء )2001(، اأ�سا�سيات علم ال�سكان- طرق وتطبيقات. 

�سنعاء. �س 75
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عند اأخذ عامل الوفيات بالعتبار. ويرتاوح املدى النظري لدليل مايرز من 

يكون  ل  لل�سفر  م�ساويًا  التلخي�سي  الدليل  قيمة  يكون  وعندما  و90،  �سفر 

هناك اأخطاء تف�سيل رقمي، وكلما بعد الدليل التلخي�سي عن قيمة ال�سفر 

. 
2

كلما دل ذلك على وجود اأخطاء تف�سيل رقمي عند ت�سجيل بيانات العمر

وويو�سح اجلدول )3( ن�سب التف�سيل الرقمي جلميع الأعمار يف تعدادي 

1993م و2003م، وقد مت ا�ستخال�سه من امللحقني )1( و)2(. ويبدو اأن 

تعداد 2003م قد اأظهر حت�سنًا ملمو�سًا يف ن�سب التف�سيل مقارنة بتعداد 

1993م مع بقاء ن�سب التف�سيل لدى الإناث اأعلى من ن�سب التف�سيل للذكور.

جدول )3(:دليل التف�سيل الرقمي الآحاد االأعمار )دليل مايرز(

اآحاد العمر

2003م1993م

اإناثذكوراإناثذكور

7.18.73.24.2�سفر

12.93.51.21.7

21.41.80.91.2

31.00.10.70.6

42.52.51.21.3

55.16.62.12.8

61.92.31.11.3

71.51.70.81.0

80.50.60.020.04

92.62.81.01.2

26.330.712.215.3املجموع

13.215.46.17.6دليل مايرز للتف�سيل الرقمي

2-  املرجع ال�سابق �س 76
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2 - الفئات العمرية اخلم�سية:

اآحاد  اإن عر�س الأعمار يف �سيغة فئات عمر خم�سية يقلل من ن�سبة تف�سيل 

العمر ولكن ل يزيل جميع الأخطاء �سواء يف ال�سمول اأو املحتوى. وجتدر الإ�سارة 

اإىل اأن الرتكيب العمري لل�سكان ما هو اإل النتيجة النهائية للم�ستويات ال�سابقة 

للمواليد والوفيات والهجرة. وهذه العوامل نف�سها هي التي �سوف حتدد حجم 

وتركيب ال�سكان، وهناك عدة اأ�ساليب لتقييم بيانات العمر اخلم�سية منها:

اأ - حتليل ن�سبة العمر ون�سبة النوع:

جمموع  ثلث  اإىل  معينة  عمرية  فئة  يف  ال�سكان  بن�سبة  العمر  ن�سبة  تعرف 

ال�سكان يف هذه الفئة العمرية والفئتني ال�سابقة والتالية لها. والقيمة املتوقعة 

لن�سبة العمر هي 100، واأي انحراف عن هذه الن�سبة يدل على وجود اأخطاء 

 .
3

يف بيانات العمر

هناك  اأن  اإىل  و)4(   )3( امللحقني  يف  املبينة  العمر  ن�سبة  حتليل  وي�سري 

انحرافات عن القيم املتوقعة التي ت�سكل �سل�سلة خطية تقريبًا يف حالة غياب 

م�ستوى  يف  كان  �سواء  ال�سكاين  النمو  على  املوؤثرة  العوامل  يف  كبرية  تقلبات 

املواليد اأو الوفيات اأو الهجرة. وقد بلغ متو�سط النحرافات )16.7%( للذكور 

و)20%( لالإناث يف التعداد 1993م يف حني انخف�س املتو�سط اإىل )%10.7( 

و)12.2%( على التوايل يف تعداد 2003م الأمر الذي يدل على حت�سن بيانات 

التعداد الأخري. كما يبني التحليل للتعدادين معًا اأن بيانات الذكور اأكرث دقة 

من بيانات الإناث، ومع ذلك تبقى البيانات ي�سوبها بع�س الأخطاء.

ولغر�س تقييم بيانات العمر مع النوع معًا فقد مت ح�ساب ن�سبة النوع ح�سب فئات 

وال�سكل  و2003م يف اجلدول )4(  لتعدادي 1993م  وذلك  الأعمار اخلم�سية 

التدرج يف  النوع هو  لن�سبة  ال�سائد  النمط  اأن  اإىل  الإ�سارة  رقم )3(. وجتدر 

2-  املرجع ال�سابق �س 79



8

النخفا�س مع تقدم العمر ويكون النخفا�س بطيئًا يف بادي الأمر ثم يزداد يف 

الأعمار الكبرية ب�سبب عامل الوفيات بعد اإزالة تاأثري عامل الهجرة.

جدول )4(: ن�سبة النوع ح�سب فئات العمر لتعدادي 1993م و2003م 

التعداد الثاين 2003التعداد الأول 1993

ن�ضب النوع فئات العمر ن�ضب النوع فئات العمر 

)4 - 0(103.4

)9 - 5(104.3

)4 - 0(103.8)14 - 10(103.8

)9 - 5(102.9)19 - 15(104.6

)14 - 10(104.3)24 - 20(100.7

)19 - 15(106.3)29 - 25(99.7

)24 - 20(110.3)34 - 30(104.9

)29 - 25(101.3)39 - 35(95.7

)34 - 30(96.6)44 - 40(93.4

)39 - 35(87.3)49 - 45(88.4

)44 - 40(98.9)54 - 50(91.4

)49 - 45(101.7)59 - 55(104.8

)54 - 50(108.0)64 - 60(116.4

)59 - 55(122.1)69 - 65(130.0

)64 - 60(123.3)74 - 70(112.4

)+ 65(101.0)+ 75(97.3

102.2الإجمايل103.7الإجمايل

ومن مالحظة اجلدول املذكور جند اأن هناك تذبذبًا يف ن�سبة النوع وذلك 

يف التعدادين، حيث تزيد ن�سبة النوع لالأعمار )5-24( �سنة ثم تنخف�س 
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فاأكرث(  �سنة   40( لالأعمار  اأخرى  مرة  وترتفع  �سنة   )39-25( لالأعمار 

وذلك يف تعداد 1993م. اأما بالن�سبة لتعداد 2003م فاإن هناك تذبذبًا يف 

الأقل  الزيادة والنق�سان لالأعمار  العمر اخلم�سية بني  النوع لفئات  ن�سب 

من 45 �سنة، مع تزايد لالأعمار )45-64( �سنة. اأما عند مقارنة الأفواج 

العمرية للتعدادين جند اأن هناك اختالفًا وا�سحًا يف ن�سبة النوع. ويعود 

ال�سبب يف ذلك اإىل التبليغ اخلاطئ يف الأعمار عدا الفئات العمرية )50-

64( �سنة يف تعداد 1993م و )60-74( �سنة يف تعداد 2003م.

�سكل رقم )3(: ن�سبة النوع ح�سب فئات العمر لتعدادي 1993م و2003م 
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ب - دليل االأمم املتحدة لقيا�س دقة بيانات العمر: 

ويح�سب هذا الدليل على اأ�سا�س جمموع متو�سط انحرافات ن�سب العمر لكل 

من الذكور والإناث م�سافًا اإليه ثالثة اأ�سعاف متو�سط الختالفات يف ن�سب 

النوع من فئة عمرية اإىل الفئة العمرية التالية. واجلدول )5( يبني خال�سة 

احل�سابات املبينة يف امللحقني رقم )3( و)4( املتعلقة بهذا الدليل.

جدول )5(: نتائج ح�ساب موؤ�سر دليل االأمم املتحدة لقيا�س دقة بيانات العمر

ال�سنة

متو�سط الفروق 

املتتالية لن�سبة النوع

متو�سط النحراف عن 100 لن�سبة العمر

الدليل

ذكور اإناث

1993 5.76 16.69 19.97 53.94

2003 5.42 10.66 12.17 39.09

وي�سري اجلدول )5( اإىل اأن بيانات تعداد 2003م اأف�سل من 1993م واأن 

بيانات التعدادين ي�سوبها اخلطاأ بدللة ت�سنيف الأمم املتحدة للتعدادات 

ثالث  اإىل  البيانات  ي�سنف  الذي  العمر  بيانات  �سحة  م�ستوى  حيث  من 

جمموعات وهي:

ج - بيانات �سحيحة: اإذا كانت قيمة الدليل اأقل من )20(.

د - بيانات غري �سحيحة: اإذا كانت قيمة الدليل ترتاوح بني )20( و)40(.

هـ - بيانات غري �سحيحة للغاية: اإذا كانت قيمة الدليل )40( فاأكرث.

وبناء على ذلك فاإنه يتم ت�سنيف بيانات العمر لتعداد 2003م على انها 

بيانات غري �سحيحة وبيانات تعداد 1993م غري �سحيحة للغاية.
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متهيد بيانات العمر اخلم�شية

اأن هناك  التحقق من جودة بيانات الأعمار الأحادية واخلم�سية  اأ�ساليب  اأظهرت 

نق�سًا يف فئة العمر )0-4( �سنة وزيادة يف التبليغ عن الأعمار املنتهية باآحاد العمر 

البيانات  معاجلة  يتطلب  الذي  الأمر  الأعمار،  باقي  يف  وتذبذب  خم�سة  اأو  �سفر 

بتمهيدها قبل ا�ستخدامها من اأجل اأي اأغرا�س تخطيطية للم�ستقبل. وتعترب عملية 

ويق�سد  البيانات،  جودة  لتقييم  مكملة  عملية  وت�سحيحها  العمر  بيانات  متهيد 

بتمهيد البيانات تاليف تراكم اأعداد ال�سكان عند اأعمار معينة. وتوجد عدة اأ�ساليب 

لتمهيد بيانات العمر منها طريقة فراج وكاريرا )Carrier & Farrag(، ومعادلة 

 ،)Strong( ا�سرتوجن  ومعادلة  املتحدة،  الأمم  ومعادلة   ،)Newton( نيوتن 

اأرياجا )Arriaga(. وجميع هذه الطرق حتافظ على جملة ال�سكان لكل  وطريقة 

املناظرة  ال�سكان  لأعداد  قيما جديدة  ت�ستق  اإنها  اإل  تغيري  دون  ع�سرية  فئة عمر 

لفئات العمر اخلم�سية. 

ويعترب اأ�سلوبا ا�سرتوجن واأرياجا هما الأف�سل نظرا بقدرتهما على التعامل مع املدى 

الأخرى  الأ�ساليب  اأن  العمر اخلم�سية يف حني  فئات  لل�سكان ككل بجميع  العمري 

تتناول فقط ال�سكان من �سن العا�سرة وحتى التا�سعة وال�ستني.

وت�سري املفا�سلة بني الطرق املختلفة امل�ستخدمة يف متهيد البيانات واملو�سحة يف 

الأ�سكال ذات الأرقام )4-7( اأن اأف�سلها بالن�سبة لتمهيد بيانات العمر للعمانيني 

الفئات اخلم�س  بيانات  التعدادين. ففي حني مت متهيد  لكال  »اأرياجا«  اأ�سلوب  هو 

يف  الإنخفا�س  ن�سبة  ثبات  مفرت�سا  )ا�سرتوجن(  باأ�سلوب  خطية  مبعادلة  الأوىل 

اأعداد ال�سكان يف هذه الفئات، ا�ستند اأ�سلوب )اأرياجا( على الإنخفا�س التدريجي 

يف اعداد ال�سكان يف هذه الفئات العمرية وبن�سب متباينة. 
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اأما بالن�سبة لبيانات تعداد 2003م، في�سري تتبع اأعداد الأطفال دون �سن العا�سرة 

التعدادين  بني  املمتدة  الع�سر  ال�سنوات  احلية خالل  الولدات  عدد  اأن  العمر  من 

مع  لتتفق  النتيجة  وهذه  اأخرى.  اإىل  �سنة  من  ولدة   5000 و   2000 بني  تراوح 

يف  تو�سح  والتي  ال�سحة  لوزارة  الإدارية  ال�سجالت  على  امل�ستندة  الإح�ساءات 

التقرير ال�سحي ال�سنوي لعام 2005م اأن الختالف يف اعداد املواليد كان بحدود 

األف ولدة بني �سنة واأخرى خالل تلك الفرتة. وعالوة على ذلك، ت�سري الإح�ساءات 

اإىل وجود انخفا�س تدريجي من 50.000 ولدة حية يف عام 1990م اإىل 40.000 

ولدة حية يف عام 2003م، وبالتايل كان هناك انخفا�س م�ستمر يف عدد الولدات 

يف العام على ا�سا�س �سنوى فى �سلطنة عمان. وقد توافقت البيانات املمهدة بطريقة 

)اأرياجا( مع الإح�ساءات ال�سحية املن�سورة خالل الفرتة بني التعدادين، وهذا ما 

يجعلنا نتبنى منهجه يف متهيد بيانات العمر للعمانيني بال�سلطنة. 

جدول )6(: بيانات العمر املمهدة لل�سكان العمانيني عام 1993م با�ستخدام الطرق املختلفة

امل�ضجلالفئات العمرية

البيانات املمهدة )ذكور(

�ضرتوجنالأمم املتحدةاأرياجانيوتنكاريرا وفريج

749.272749.272749.272جملة )79-0(

473.132جملة )69-10(
473.132473.132473.132

473.916473.132

)4 -0(130.207137.321142.092

)9 -5(136.263129.150124.378

)14 -10(122.959119.829117.133118.415121.737106.423

)19 -15(93.19093.44996.14594.86390.61387.272

)24 -20(57.92057.00058.84357.25159.25665.077

)29 -25(40.64241.56239.71941.31240.46550.096

)34 -30(31.98933.11633.51233.04132.15036.007

)39 -35(28.29727.17026.77427.24627.64128.540

)44 -40(23.32423.87823.93623.82123.66624.332

)49 -45(21.33020.77620.71820.83321.83120.726
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تابع/ جدول )6(: بيانات العمر املمهدة لل�سكان العمانيني عام 1993م با�ستخدام 

الطرق املختلفة 

امل�ضجلالفئات العمرية
البيانات املمهدة )ذكور(

�ضرتوجنالأمم املتحدةاأرياجانيوتنكاريرا وفريج

)54 -50(21.10718.81618.70118.75619.49218.052

)59 -55(13.43915.73015.84515.79015.65215.116

)64 -60(14.94912.62412.45812.44512.66312.217

)69 -65(6.8579.1829.3489.3618.7519.274

)74 -70(6.9526.3276.319

)79 -75(2.7183.3433.351

)+ 80 (5.685

البيانات املمهدة )اإناث(

721.872جملة )79-0(

454.160454.160454.160454.160455.185454.160جملة )69-10(

)4 -0(125.408133.462138.080

)9 -5(132.395124.341119.723

)14 -10(117.889114.348111.763112.916116.908101.358

)19 -15(84.99088.53191.11689.96484.93082.943

)24 -20(52.49052.81554.90053.16854.65162.121

)29 -25(40.13939.81437.72939.46139.14948.444

)34 -30(33.10835.74735.76335.63534.07536.253

)39 -35(32.40629.76729.75229.87930.60629.113

)44 -40(23.57624.38824.45624.31024.78724.654

)49 -45(20.96520.15320.08520.23121.17120.471

)54 -50(19.54916.99416.93216.90117.97916.654

)59 -55(11.00313.55813.62013.65113.11513.492

)64 -60(12.12410.28410.31310.22210.13610.536

)69 -65(5.9217.7617.7327.8237.6788.121

)74 -70(7.2115.7895.934

)79 -75(2.6984.1203.975

)+ 80 (6.157
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جدول )7(: بيانات العمر املمهدة لل�سكان العمانيني عام 2003م با�ستخدام الطرق املختلفة

الفئات

 العمرية
امل�ضجل

البيانات املمهدة )ذكور(

�ضرتوجنالأمم املتحدةاأرياجانيوتنكاريرا وفريج

893.526893.526893.526جملة )79-0(

649.952649.952649.952649.952648.753649.952جملة )69-10(

)4 -0(109.543105.554111.026

)9 -5(121.220125.209119.737

)14 -10(137.621138.065137.122139.703135.371125.493

)19 -15(130.466130.022130.965128.384130.614116.473

)24 -20(107.482103.932102.310102.554106.731100.269

)29 -25(74.03277.58279.20478.96074.62781.975

)34 -30(47.49947.95949.64248.22148.57258.226

)39 -35(35.74135.28133.59835.01935.46644.116

)44 -40(29.44929.32829.51529.23929.02732.217

)49 -45(23.71523.83623.64923.92524.05025.410

)54 -50(20.38319.64119.75519.58519.73421.384

)59 -55(15.93516.67716.56316.73317.23417.758

)64 -60(17.24015.60415.28415.41115.52214.989

)69 -65(10.38912.02512.34512.21811.80611.642

)74 -70(8.9598.5138.188

)79 -75(3.8524.2984.623

)+ 80 (6.802

البيانات املمهدة )اإناث(

873.440873.440873.440جملة )79-0(

639.691639.691639.691639.691638.492639.691جملة )69-10(

)4 -0(105.986102.081106.912

)9 -5(116.256120.161115.330

)14 -10(132.644131.993131.270133.593129.854120.977

)19 -15(124.741125.392126.115123.792125.913112.769

)24 -20(106.778103.271101.425101.884105.35897.976

)29 -25(74.22777.73479.58079.12274.27580.772
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تابع/ جدول )7(: بيانات العمر املمهدة لل�سكان العمانيني عام 2003م با�ستخدام 

الطرق املختلفة وفقا للجن�س

الفئات

 العمرية
امل�ضجل

البيانات املمهدة )اإناث(

�ضرتوجنالأمم املتحدةاأرياجانيوتنكاريرا وفريج

)34 -30(45.27647.11748.97647.43247.54758.227

)39 -35(37.34735.50633.64735.19136.22644.797

)44 -40(31.52732.05432.00231.93131.52733.648

)49 -45(26.83926.31226.36426.43526.95026.664

)54 -50(22.31220.95220.98120.85321.56022.048

)59 -55(15.20316.56316.53416.66216.60517.722

)64 -60(14.80813.07013.02412.95313.16013.747

)69 -65(7.9899.7279.7739.8449.51710.344

)74 -70(7.9737.0227.198

)79 -75(3.5344.4854.309

)+ 80 (7.415

�سكل رقم )4(: توزيع الذكور العمانيني وفقا لفئات العمر اخلم�سية بطرق التمهيد 

املختلفة، عام 1993م
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  م١٩٩٣، عام بطرق التمھيد المختلفة
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�سكل رقم )5(: توزيع االإناث العمانيات وفقا لفئات العمر اخلم�سية بطرق التمهيد 

املختلفة، عام 1993م

�سكل رقم )6(: توزيع الذكور العمانيني وفقا لفئات العمر اخلم�سية بطرق التمهيد 

 املختلفة، عام 2003م
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 الذكور العمانيين وفقا لفئات العمر الخمسيةتوزيع ): ٦( رقم شكل
  م٢٠٠٣، عام بطرق التمھيد المختلفة

 
 الخمسيةاإلناث العمانيات وفقا لفئات العمر توزيع ): ٧( رقم شكل

  م٢٠٠٣، عام بطرق التمھيد المختلفة
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�سكل رقم )7(: توزيع االإناث العمانيات وفقا لفئات العمر اخلم�سية بطرق التمهيد 

املختلفة، عام 2003م

 
١٥ 

  

 الذكور العمانيين وفقا لفئات العمر الخمسيةتوزيع ): ٦( رقم شكل
  م٢٠٠٣، عام بطرق التمھيد المختلفة

 
 الخمسيةاإلناث العمانيات وفقا لفئات العمر توزيع ): ٧( رقم شكل

  م٢٠٠٣، عام بطرق التمھيد المختلفة
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اخلال�شة

تعدادي  التي مت جمعها يف  العمانيني  لل�سكان  العمر  بيانات  تقييم  يو�سح 

1993م و2003م اأن هناك تف�سيال لالأعمار التي اآحادها ال�سفر واخلم�سة 

وبن�سبة اأقل لالأعمار التي اآحادها )3( و )8(، واأن تف�سيل اآحاد الأعمار 

لالإناث اأعلى من تف�سيل الذكور، كما اأن ن�سبة التف�سيل للنوعني تزداد كلما 

تقدم العمر. ولقد اأظهر تعداد 2003م حت�سنًا ملمو�سًا يف ن�سب التف�سيل 

مقارنة بتعداد 1993م مع بقاء ن�سب التف�سيل لدى الإناث اأعلى من ن�سب 

التف�سيل للذكور.

واخلم�سية  الأحادية  الأعمار  بيانات  جودة  من  التحقق  اأ�ساليب  واأظهرت 

اأن هناك نق�سًا يف ت�سجيل الأطفال دون اخلام�سة من العمر، وزيادة يف 

اأو خم�سة وتذبذب يف باقي  التبليغ عن الأعمار املنتهية باآحاد عمر �سفر 

الأعمار.

وا�ستنادا اإىل نتائج تقييم جودة بيانات العمر يتبني �سرورة متهيد البيانات 

اأو حتليالت  اأية درا�سات مرتكزة على هذه البيانات   قبل ا�ستخدامها يف 

مرتبطة بالتوقعات امل�ستقبلية لأعداد ال�سكان.

وقد مت متهيد بيانات العمر اخلم�سية بعدة طرق، وثبت ان ا�ستخدام طريقة 

»اأرياجا« يوؤدي اإىل احل�سول على بيانات اأ�سح للعمر يف كال التعدادين.



املالحـــــــــــــق



ملحق )1(: دليل التف�سيل العمري عام 1993م

العمر

دليل التف�ضيل العمريال�ضكان العمانيون

لـ )5( فئاتلـ )3( فئات1993م

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

0436.2625.491

1723.2322.516

2194.2423.091

3571.27283.27

4283.28027.27

5296.31756.29111.79110.88113.35111.40

6408.24725.2389.0889.8288.3888.91

7494.26765.25101.23100.8697.2297.30

8612.27149.27102.83103.21104.44105.38

9453.26000.2697.6398.3399.56101.07

10218.27179.26103.70103.74103.17102.99

11067.25525.2396.6095.4397.5395.67

12564.25248.24102.48102.79103.95102.84

13206.24999.22102.75101.19104.62102.98

14904.20938.2096.4098.3194.9598.13

15946.19960.1999.22100.7597.27100.31

16458.19538.18101.67100.10100.5199.57

17010.18061.1796.5798.0699.70100.37

18480.18596.16108.89107.09108.25104.53

19425.14835.1290.3787.9594.7492.07

20983.14351.14113.40119.45109.00114.75

21230.10856.885.6780.2780.1677.06

22610.10892.992.5298.0191.5994.23

23563.13529.11124.40118.11122.93113.97

24534.8862.774.5974.1081.9281.16

25228.12439.12131.43138.14123.95135.17

26150.7713.678.7875.6582.4079.16

27851.7468.7104.11101.3796.5993.03

28622.7921.7107.53113.2395.9198.28

29791.5598.570.2464.3078.1474.16

30322.11600.12157.39169.10161.32174.23

31468.4155.461.8355.0665.9660.37



العمر

دليل التف�ضيل العمريال�ضكان العمانيون

لـ )5( فئاتلـ )3( فئات1993م

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

32888.5885.5105.41108.8992.0388.88

33402.6174.6118.56113.26100.8990.08

34909.3294.454.8753.1762.2762.15

35062.11761.13173.76183.61184.45205.62

36128.4429.462.9457.7871.6767.60

37485.4805.497.3198.0379.2574.14

38214.5470.5119.34115.4397.5992.33

39408.3941.356.4857.9966.0069.78

40480.9978.10176.42183.34189.18205.00

41233.3044.359.0252.5966.2460.18

42721.3342.396.9396.67                                                            79.7770.88

43563.4985.3129.01125.1396.1685.01

44327.2227.241.6239.1850.3749.38

45882.9841.10200.08213.64222.69250.53

46608.2155.251.1441.9261.2751.31

47808.2428.292.8491.8465.8257.91

48658.3348.3124.14126.0486.7078.72

49374.2193.245.4239.4457.5952.83

50647.9141.11204.57223.15235.16274.72

51126.2644.144.0533.4749.9840.82

52707.2951.187.8186.0664.1349.90

53415.4206.3141.90142.19125.84111.94

54212.2607.152.2144.9562.8057.68

55082.6912.5173.94202.17182.96225.01

56196.2254.165.9245.1976.6454.28

57716.1158.185.3386.1463.8452.62

58121.2621.1123.29126.7463.8960.08

59324.1058.131.3128.6542.1040.61

60243.9399.8233.23245.92299.18329.63

61322.178933.0423.5342.9631.45

62437.187389.4284.8148.0636.00

63062.2426.1141.10145.71103.8394.18

6488.563737.0232.3447.3943.74

65224.4846.3217.06231.59245.15277.25



العمر

دليل التف�ضيل العمريال�ضكان العمانيون

لـ )5( فئاتلـ )3( فئات1993م

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

6672949938.5930.7250.3240.59

67715528100.5295.1952.1444.59

68690637108.72121.2645.5742.27

6949941124.4418.9534.3227.71

70937.4460.5252.58262.08347.53368.12

7142837921.7117.8529.7725.72

7254952994.01105.9439.4936.68

73775590146.50129.0199.2180.08

7426325326.9427.3435.4136.06

75891.1933.1237.36242.74279.98304.22

7623620330.2726.0941.6836.16

7721219893.9495.6539.0063.69

78229220116.24117.4436.4131.08

7915014416.6913.7724.5920.71

80318.2774.2266.54272.14354.0340.86

8114114016.0313.7923.3120.92

8218013196.9591.82 30.3020.11

83236157138.55137.3288.9966.02

84955528.3617.97 37.4924.60

85974706237.60255.18286.56336.51

86826929.1124.7341.3336.51

878962119.73101.0946.7432.46 

88525379.5988.3324.0721.96

89556518.15188.1226.7227.90

90802958270.95273.71415.11421.28

91312710.837.9516.1511.92

92263475.7392.7314.0515.65

934649150.00145.5462.6767.87

94201819.3518.0027.4725.57

95244233250.68259.85344.63341.64

96281829.1719.7116.3210.26

9716238.0811.02

98550585

754.957728.029املجموع



ملحق )2(: دليل التف�سيل العمري عام 2003م

العمر

دليل التف�ضيل العمريال�ضكان العمانيون

لـ )5( فئاتلـ )3( فئات2003م

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

021.88421.601

120.24719.770

221.71520.719

322.71721.808

422.98022.088

524.01322.925104.94104.20104.61104.17

621.65220.98994.0395.2091.9893.07

723.41522.22899.3598.4496.5895.60

825.63524.524101.79101.70102.42101.99

926.50525.59099.2999.68101.12101.72

1027.94326.899102.22102.10103.04103.38

1127.55726.54899.0799.58100.01100.33

1227.94926.532100.6399.72101.54100.01

1327.81826.740101.62101.29102.20101.89

1426.35425.92598.1099.5398.0199.75

1526.41925.480100.7499.6999.2599.06

1625.90525.27098.4899.8298.1899.54

1726.59325.198100.79100.08101.92101.00

1826.65225.065102.32101.63103.31101.40

1924.89723.72897.6597.3599.3498.77

2024.94024.330103.81104.48104.04104.79

2122.23421.80297.6497.2097.4797.78

2221.14021.16198.77100.1098.3499.09

2320.83920.459103.66101.21102.52100.51

2418.32919.02694.3897.0696.5199.25

2519.09319.323108.12106.89107.83108.18

2615.55515.88394.5395.6395.9396.51

2714.71714.620101.1499.8299.4098.48

2813.38313.434101.94103.2898.6699.00

2911.28410.96790.1588.1092.7591.79

3012.88412.944118.09122.56117.61 120.95

318.5637.77285.3380.1083.0678.41



العمر

دليل التف�ضيل العمريال�ضكان العمانيون

لـ )5( فئاتلـ )3( فئات2003م

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

328.6608.39394.8898.1691.1692.69

3310.1589.486116.97115.87113.46108.84

347.2346.68178.8073.1285.1679.61

3510.15011.245128.71140.10126.24140.34

366.2736.15482.5177.2685.0881.11

376.3856.49798.3297.4089.3286.98

386.8257.361105.99110.7098.8599.33

396.1086.09083.8174.86 91.7585.39

40930.8953.10133.44150.72139.51160.56

41035.5758.479.2469.1079.8970.82

42105.5947.492.8789.6886.6878.46

43348.6844.6123.02129.82109.82110.18

44028.4025.464.4256.5572.9666.79

45383.8485.10155.69171.49158.90180.15

46742.3832.370.1563.0676.4070.32

47877.3914.396.3092.2081.7472.92

48459.4989.4115.42119.5399.3694.83

493.2543.61965.8758.5074.5571.76

507.1079.950158.09182.97170.36208.09

513.1262.74571.3453.8274.7358.36

52913.2605.282.8078.5771.4658.38

53515.4597.4133.45143.40119.64124.09

54722.2415.263.6555.0074.2567.77

55593.5161.6153.89174.11158.95181.96

56588.2040.274.9661.7178.0464.41

57176.2717.178.9670.9668.2856.47

58503.3502.3135.53150.0497.26105.23

59075.2783.147.0041.5259.1955.59

60666.7598.7194.08210.68220.76243.34

61109.2438.153.6941.7759.8246.38

62010.2291.176.4563.2858.2943.59

633.768391.3151.43179.25132.29151.67

641.687090.150.3338.7061.2651.11

654.6003.969172.67199.08175.79194.86



العمر

دليل التف�ضيل العمريال�ضكان العمانيون

لـ )5( فئاتلـ )3( فئات2003م

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

661.70592267.0548.5077.3955.70

671.32481283.9975.7063.7250.82

681.7001.484124.88143.7178.8982.33

691.06080241.0633.0552.4245.94

704.9854.993211.02232.88 257.60293.40

711.04263745.2030.7155.2738.19

7288959378.86969.9049.6137.19

731.4511.315148.47168.37119.46130.77

7459243542.8834.3653.5745.83

752.0992.048197.71216.49209.31228.27

7649435549.8838.9360.2748.27

7737833380.6083.6749.0747.11

78535506127.48134.2263.9659.38

7934629231.3624.5243.6435.26

802.4292.775238.84252.12317.43341.08

8127623528.1221.5636.4928.79

8224026071.5076.9233.2333.21

83491519162.58172.23212.00124.79

8417512534.7023.646.1532.32

85847941218.11244.42238.32266.72

861438938.6123.8450.6032.34

871219092.8487.1045.4933.41

88127131112.06123.9749.4248.41

89929627.0324.5338.5636.53

90802947254.60259.93356.13367.05

91515016.8714.1123.7919.79

92546691.0190.0026.3727.50

9373104128.07153.6978.49100.19

94443336.6724.5749.8933.20

95243266232.17244.04289.29296.88

96272826.7327.0115.3214.18

97331716.677.41

98534643

900.328855.880املجموع



ملحق )3(: ح�ساب دليل االأمم املتحدة لقيا�س دقة بيانات العمر، عام 1993م

12345678

الفئات 

العمرية

ن�ضبة العمرال�ضكان العمانيون

ن�ضبة

 النوع

الفروق املطلقة ن�ضبة العمر-100

املتتالية يف 

ن�ضبة النوع
اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

)4 -0(130.207125.408103.83

)9 -5(136.263132.295107.65108.83102.927.658.830.91

)14 -10(122.959117.889108.53108.46104.308.538.461.38

)19 -15(90.31984.99099.8799.77106.270.130.231.97

)24 -20(57.92052.49088.4583.90110.3411.5516.104.07

)29 -25(40.64240.13990.4193.78101.259.596.229.09

)34 -30(31.98933.10892.8091.2896.627.208.724.63

)39 -35(28.29732.406102.32114.3487.322.3214.349.30

)44 -40(23.32423.57694.0088.3598.936.0011.6511.61

)49 -45(21.33020.5696.0197.23101.743.992.772.81

)54 -50(21.10719.549121.41122.30107.9721.4122.3014.17

)59 -55(13.43911.00374.5569.48122.1425.4530.521.16

)64 -60(14.94912.124147.31143.28123.3047.3143.287.49

)69 -65(6.8575.92162.6261.25115.8137.3838.75

)74 -70(6.9527.211145.21167.3396.4145.2167.33

)79 -75(2.7182.698100.74

)+ 80 (5.6856.15792.33

754.957728.029233.73279.5274.83املجموع

املتو�سط 

احل�سابي
16.6919.975.76

العمود )8(املتو�سط احل�سابي لن�سبة النوع5.76ن�سبة النوع)اأ(

العمود )6(املتو�سط احل�سابي لن�سبة العمر للذكور16.69ن�سبة العمر للذكور)ب(

العمود )7(املتو�سط احل�سابي لن�سبة العمر لالإناث19.97ن�سبة العمر لالإناث)ج(

)3*)اأ(( + )ب( + )ج(53.93دليل قيا�س دقة البيانات



ملحق )4(:ح�ساب دليل االأمم املتحدة لقيا�س دقة بيانات العمر، عام 2003م

12345678

الفئات 

العمرية

ن�ضبة العمرال�ضكان العمانيون

ن�ضبة 

النوع

الفروق املطلقة ن�ضبة العمر-100

املتتالية يف

 ن�ضبة النوع

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

)4 -0(109.543105.986103.36

)9 -5(121.220116.25698.0997.44104.271.912.560.91

)14 -10(137.621132.644109.36110.08103.759.3610.080.52

)19 -15(130.466124.741106.46104.20104.596.464.200.84

)24 -20(107.482106.778105.12107.33100.665.127.333.93

)29 -25(74.03274.22795.5497.6399.744.462.370.92

)34 -30(47.49945.27686.5481.16104.9113.4618.845.17

)39 -35(35.74137.34792.9097.2595.707.102.759.21

)44 -40(29.44931.52799.0698.2493.410.941.762.29

)49 -45(23.71526.83995.1899.7088.364.820.305.05

)54 -50(20.38322.312102.81106.1491.352.816.142.99

)59 -55(15.93515.20384.7181.91104.8115.2918.0913.46

)64 -60(17.24014.808130.98127.70116.4230.9827.7011.61

)69 -65(10.3897.98979.3170.14130.0420.6929.8613.62

)74 -70(8.9593.534125.82138.38112.3725.8238.38

)79 -75(3.8527.415109.00

)+ 80 (6.802880.85591.73

900.328855.880149.23170.3770.52املجموع

املتو�سط 

احل�سابي

10.6612.175.42

العمود )8(املتو�سط احل�سابي لن�سبة النوع5.42ن�سبة النوع)اأ(

العمود )6(املتو�سط احل�سابي لن�سبة العمر للذكور10.66ن�سبة العمر للذكور)ب(

العمود )7(املتو�سط احل�سابي لن�سبة العمر لالإناث12.17ن�سبة العمر لالإناث)ج(

)3*)اأ(( + )ب( + )ج(39.10دليل قيا�س دقة البيانات




