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متهيد

اإن حتقيق التوازن بني النمو ال�سكاين ومتطلبات التنمية امل�ستدامة يف اأي جمتمع ي�سمن احلياة 

الكرمية لل�سكان ويرتقي بقدراتهم ويو�سع خياراتهم ويرفع من م�ستوياتهم وم�ساهمتهم يف 

اأو�ساع املجتمع املختلفة بالدرا�سة  التوازن تق�سي  تقدم املجتمع ككل. ويتطلب حتقيق هذا 

املجالت  يف  الجتماعي  الن�سيج  ي�سهدها  التي  والتطورات  التغريات  على  للتعرف  والتحليل 

احلياتية املختلفة، وتلم�ص التحديات والعقبات التي يواجهها ال�سكان حاليا اأو م�ستقبال.

من  املتوفرة  البيانات  قاعدة  ا�ستثمار  الدرا�سات  من  ال�سل�سلة  هذه  ت�ستهدف  هنا  ومن 

التعدادات العامة لل�سكان والتي اأجريت يف ال�سلطنة يف الأعوام 1993م و2003م و2010م يف 

التعرف على اأهم �سمات وخ�سائ�ص املجتمع العماين ومتابعة تغريها وتطورها عرب التعدادات 

هي:  اأ�سا�سية  مو�سوعات  ثمانية  تتناول  ق�سرية  و�سفية  درا�سات  خالل  من  وذلك  الثالث 

الرتكيب العمري، والأطفال، وال�سباب، وامل�سنون، واخل�سائ�ص التعليمية، والقوى العاملة، 

واحلالة الزواجية، واخل�سوبة. 

باأ�سلوب  العماين  املجتمع  خ�سائ�ص  ا�ستعرا�ص  يف  وفقت  قد  ال�سل�سلة  هذه  تكون  اأن  اآملني 

�سل�ص ميّكن عامة القراء من النتفاع مبا ورد فيها .
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مقدمة

الرئي�سي  املعول  فهي  ال�سكان،  درا�سة  يف  املهمة  الرئي�سية  العنا�سر  من  اخل�سوبة  تعترب 

الوفيات  عاملي  اإىل  بالإ�سافة  الطبيعية  الزيادة  مكونات  اأحد  اأنها  كما  منوه،  عن  امل�سوؤول 

والهجرة. ويرتبط تطور اخل�سوبة ال�سكانية يف اأي جمتمع بالعديد من العوامل الجتماعية 

والقت�سادية والدميوغرافية وال�سيا�سية والثقافية والبيئية وغريها، ومن ثم يختلف م�ستواها 

من جمتمع لآخر بل ومن جمموعة �سكانية لأخرى داخل املجتمع الواحد.

توؤثر على اخل�سوبة منها على  نف�سها  املراأة  باأو�ساع وظروف  ترتبط  اأن هناك عوامل  كما 

�سبيل املثال القدرة على الإجناب، و�سنها عند الزواج، وم�ستوى تعليمها، وثقافة ا�ستخدام 

و�سائل املباعدة بني الولدات يف املجتمع، واحلالة العملية للمراأة. 

اخل�سوبة  معدلت  احت�ساب  من  ّكن  متمُ بيانات  الثالثة  ال�سلطنة  تعدادات  ر�سدت  وقد 

للعمانيات يف �سن الإجناب اأي يف الفئة العمرية )15-49( عاما، اإل اأنه يف تعداد 2010م مت 

جتميع بيانات املواليد لالأمهات حتى العمر 54 �سنة باعتبار اأن البيانات الإدارية اأ�سارت اإىل 

وجود ن�سبة من الولدات بني الن�ساء يف الفئة العمرية )50-54( �سنة.

وت�ستهدف هذه الدرا�سة تتبع اأمناط واجتاهات ومقايي�ص اخل�سوبة يف املجتمع العماين عام 

2010م ومقارنتها بالو�سع عامي 1993م و2003م، وذلك عرب ا�ستعرا�ص مقايي�ص اخل�سوبة 

املختلفة وقيم موؤ�سراتها على م�ستوى ال�سلطنة وخمتلف املحافظات، وتتبع العوامل املوؤثرة يف 

هذه املعدلت. ولأغرا�ص املقارنة بني التعدادات الثالثة �سرتكز هذه الدرا�سة على العمانيات 

يف الفئة العمرية )15-49( �سنة. 
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مفهوم اخل�صوبة ومقايي�صها

تعرف اخل�سوبة باأنها ال�سلوك الإجنابي الفعلي لأي جمتمع1، ولها مقايي�ص متعددة تختلف 

فيما بينها من حيث املفهوم وطريقة الحت�ساب، ولكل منها مزاياها وعيوبها فبع�سها مالئم 

منها مالئم جلميع  واحد  �سكل  يوجد  ل  عام  وبوجه  اأخرى،  تالئم ظروفًا  ل  قد  يف ظروف 

الأغرا�ص، و�سوف نتعر�ص يف هذه الدرا�سة اإىل اأربعة مقايي�ص للخ�سوبة هي: معدل اخل�سوبة 

العام، ومعدل اخل�سوبة العمرية، ومعدل اخل�سوبة الكلية، ومعدل اخل�سوبة الزواجية. وفيما 

يلي تو�سيح لكل من هذه املقايي�ص:

1-معدل اخل�سوبة العام: 

وهو ين�سب املواليد يف �سنة معينة اإىل جمموعة الن�ساء يف �سن احلمل والإجناب )49-15(

�سنة يف نف�ص ال�سنة. وب�سيغة اأدق هو العدد ال�سنوي للولدات احلية لكل األف امراأة يف �سن 

الإجناب2 بغ�ص النظر عن حالتها الزواجية، ويح�سب كالآتي:

                                                        عدد املواليد اأحياء خالل �سنة معينة                     

معدل اخل�سوبة العام =              × 1000

عدد الن�ساء يف �سن الإجناب )15-49(�سنة يف منت�سف ال�سنة
                                     

2-معدل اخل�سوبة العمرية:

للمراأة  الإجناب  احتمالت  اأن  اإذ  اخل�سوبة،  قيا�ص  يف  املوؤثرة  العوامل  اأهم  من  العمر  يعد 

تتفاوت ح�سب املرحلة العمرية التي متر بها خالل �سنواتها الإجنابية، كما اأنها تختلف من 

فئة عمرية  لكل  بقيا�ص معدل اخل�سوبة  يمُعنى  املوؤ�سر  فاإن هذا  هنا  ومن  اأخرى.  اإىل  امراأة 

خم�سية على حدة للن�ساء يف عمر )15-49( �سنة، اأي اأنه ير�سد عدد املواليد الأحياء للن�ساء 

يف فئة عمرية معينة بغ�ص النظر عن احلالة الزواجية، ويتم احت�سابه كالآتي:

                
    

                                  عدد املواليد الأحياء للن�ساء يف الفئة العمرية املحددة خالل �سنة معينة 
معدل اخل�سوبة  

1000 ×
            

=
   

 لفئة عمرية ما  
عدد الن�ساء يف الفئة العمرية املحددة يف منت�سف ال�سنة

                                           

1- املكتب املرجعي لل�سكان وامل�سروع العربي ل�سحة الأ�سرة، دليل ال�سكان، ط4، القاهرة،�ص15.

2- �سجاع الدين ، اأحمد واآخرون،2001، اأ�سا�سيات علم ال�سكان: طرق وتطبيقات ، �سنعاء، مركز التدريب والدرا�سات ال�سكانية، جامعة �سنعاء، �ص 286
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3-معدل اخل�سوبة الكلية: 

هو مقيا�ص تركيبي ياأخذ بعني العتبار التغريات يف توقيت الإجناب ولكن لي�ص يف متو�سط 

عدد الأطفال الذين ميكن اأن تنجبهم املراأة. ويق�سد به عدد الأطفال الذين ميكن اأن تنجبهم 

م�سلكا  الإجنابية  حياتها  �سنوات  خالل  �ست�سلك  كانت  اإذا  الإجنابية  حياتها  خالل  املراأة 

كل  خ�سوبة  يلخ�ص  املعدل  وهذا  معينة3.  �سنة  يف  العمرية  اخل�سوبة  معدلت  مع  يتما�سى 

الن�ساء عند نقطة زمنية معينة، كما يلخ�ص معدلت اخل�سوبة الأخرى وي�سهل معه التعبري 

عن اخل�سوبة. لذلك جند اأنه املعدل الأكرث �سيوعا وا�ستخداما يف املقارنات الدولية. ويحت�سب 

معدل اخل�سوبة الكلية كالآتي:

معدل اخل�سوبة الكلية = جمموع )معدل املواليد للن�ساء يف كل فئة عمرية خم�سية من عمر 

15 وحتى 49 �سنة    ×   طول الفئة(

4-معدل اخل�سوبة الزواجية: 

ميكن احت�ساب جميع املعدلت التي مت ا�ستعرا�سها �سابقا للن�ساء املتزوجات فقط عو�سا عن 

املوؤثرات  وبالتايل هن  للمتزوجات،  الولدات يحدث  الإجناب لأن وقوع  الإناث يف �سن  كافة 

العام  الزواجية  احت�ساب معدل اخل�سوبة  فاإنه ميكن  فعليا يف م�ستويات اخل�سوبة. وعليه، 

ومعدلت اخل�سوبة الزواجية العمرية ومعدل اخل�سوبة الزواجية الكلية. ويوؤخذ على موؤ�سر 

معدل اخل�سوبة الزواجية اأن لي�ص كل املتزوجات لهن القدرة على الإجناب فقد تكون هناك 

موانع كلية اأو دائمة كالعقم )�سواء الزوج اأو الزوجة( اأو موانع موؤقتة كا�ستخدام اإحدى و�سائل 

منع احلمل4. وعموما، يتم احت�ساب هذا املوؤ�سر كالآتي:

                                                                عدد املواليد اأحياء خالل �سنة معينة                     

معدل اخل�سوبة الزواجية =           × 1000

عدد الن�ساء املتزوجات يف الفئة العمرية )15-49(�سنة يف ذات ال�سنة
                                        

3- املكتب املرجعي لل�سكان وامل�سروع العربي ل�سحة الأ�سرة، مرجع �سابق، �ص 18.

4- �سجاع الدين ، اأحمد واآخرون ،مرجع �سابق.
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 و�سيتم ا�ستخدام هذه املقايي�ص يف الآتي من الدرا�سة لتتبع خ�سوبة العمانيات واإلقاء ال�سوء 

على العوامل املوؤثرة عليها، والتي ل �سك اأن حجم الن�ساء يف العمر الإجنابي هو اأحدها كما 

تبني من طرق احت�ساب املوؤ�سرات. ولذا فاإنه قبل البدء با�ستعرا�ص قيم موؤ�سرات اخل�سوبة 

من  وبع�سا  اجلغرايف  وتوزيعهم  الإجنابي  العمر  يف  الن�ساء  حجم  �سن�ستعر�ص  املختلفة 

خ�سائ�سهن ا�ستنادا اإىل بيانات عام 2010م.
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خ�صائ�س العمانيات يف �صن الإجناب

التوزيع اجلغرايف للعمانيات يف �صن الإجناب:

وفق تعداد 2010م بلغ عدد العمانيات يف �سن الإجناب 532128 امراأة منهن 71.7% يقطن 

واأما  القروية.  التجمعات  �سكان  من  هن  الباقية  والن�سبة  احل�سرية  ال�سكانية  بالتجمعات 

بالن�سبة لتوزيعهن ح�سب املحافظات فقد اأظهرت بيانات تعداد 2010م اأن حوايل 21% من 

الن�ساء العمانيات يف �سن الإجناب يتواجدن يف حمافظة م�سقط يليها يف الرتتيب حمافظة 

هو  كما  فقط  منهن   %1 الو�سطى  حمافظة  ت�ستقطب  حني  يف   ،)%19.8( الباطنة  �سمال 

العمانيني  ال�سكان  يتنا�سب مع توزيع  التوزيع  ال�سكل رقم )1(، وهذا الرتتيب يف  مو�سح يف 

على املحافظات ب�سكل عام.

�سكل )1(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب ح�سب املحافظات عام 2010م

وترتاوح ن�سبة الن�ساء يف �سن الإجناب من اإجمايل العمانيات بكل حمافظة بني 57.7% يف 

هذه  اأن   )2( رقم  ال�سكل  ويو�سح  ال�سرقية.  جنوب  حمافظة  يف  و%51.9  م�سقط  حمافظة 

تبلغ  والتي  ال�سلطنة  م�ستوى  على  الن�سبة  عن  حتديدا  حمافظات  خم�ص  يف  ترتفع  الن�سبة 

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م
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حوايل 55%، وهي م�سقط وظفار وم�سندم والربميي و�سمال الباطنة.

�سكل )2(: ن�سبة الن�ساء يف �سن الإجناب من اإجمايل العمانيات بكل حمافظة عام 2010م

التوزيع العمري للعمانيات يف �صن الإجناب:

اأن حوايل 44% من العمانيات يف �سن الإجناب هن �سابات يرتاوح  يو�سح ال�سكل رقم )3( 

عمرهن بني 15 و24 �سنة. ووفقا لبيانات تعداد 2010م فاإن حوايل 82% من هوؤلء ال�سابات 

مل ي�سبق لهن الزواج عند اإجراء التعداد، الأمر الذي يربر ارتفاع متو�سط ال�سن عند الزواج 

الأول للعمانيات اإىل 26 �سنة عام 2010م. وتبلغ ن�سبة ال�سابات من الن�ساء يف ال�سن الإجنابي 

اأدناها يف حمافظة م�سقط اإذ تبلغ حوايل 40% فيما ترتفع اإىل اأق�ساها يف حمافظة الو�سطى 

لتبلغ حوايل %51.  

<‹ŒÖ<ÿ”çEN<VD<›^¬<Ìø ^¶<ÿ”e<l^Èfi^€√÷]<Í÷^∂c<‡⁄<h^®˝]<‡â<ª<^äfl÷]<ÌfäfiNLML›<

<
ÖÇíπ]<V<Å]Ç√i<l^fi^ÈeNLML›<

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م
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�سكل )3(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب ح�سب الفئات العمرية عام 2010م

احلالة الزواجية للعمانيات يف �صن الإجناب:

ح�سب تعداد 2010م فاإن 46.5% من العمانيات يف �سن الإجناب مل ي�سبق لهن الزواج من 

قبل، وحوايل 2% هن مطلقات، و1.5% هن اأرامل. وت�سري الإح�ساءات اإىل اأن ن�سبة من مل 

ي�سبق لهن الزواج من العمانيات يف �سن الإجناب تنخف�ص يف حمافظة الو�سطى اإىل %39.5 

وترتفع يف املقابل ن�سبة املتزوجات اإىل 53.6% واملطلقات اإىل 5.3%. وعلى النقي�ص من ذلك 

ت�سل الن�سب املناظرة يف حمافظة م�سندم حدها الآخر لتبلغ 51% و46.6% و1% على التوايل 

كما هو مو�سح يف اجلدول )1(. 

امل�سدر: تعداد 2010م.
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جدول )1(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب وفق احلالة الزواجية 

واملحافظات يف عام 2010م

احلالة التعليمية للعمانيات يف �صن الإجناب:

الإجناب هن من حملة  �سن  العمانيات يف  اأن حوايل خم�سي  تعداد 2010م  بيانات  اأظهرت 

�سهادة موؤهل الدبلوم العام )الثانوية العامة �سابقا(،  وحوايل 30.3% يحملن موؤهال درا�سيا 

دون ذلك. كما وبلغت ن�سبة احلا�سالت على ال�سهادة اجلامعية فاأعلى حوايل 9% يف حني اأن 

الأميات ي�سكلن حوايل 8% فقط من العمانيات يف الفئة العمرية )15-49( �سنة وفقا ملا هو 

مو�سح يف ال�سكل رقم )4(.

مطلقات  أرامل متزوجات لم يسبق لهن الزواج المحافظات
1.3 2.5 50.2 46.0 مسقط
1.3 3.6 48.7 46.3 ظفار
1.3 1.1 46.6 50.9 مسندم 
1.1 1.9 47.0 50.0 البريمي 
1.8 1.4 52.2 44.5 الداخلية
1.3 1.4 49.1 48.2 شمال الباطنة
1.5 1.4 49.0 48.1 جنوب الباطنة
1.5 3.1 51.5 43.9 جنوب الشرقية
2.0 2.5 51.5 44.0 شمال الشرقية
1.2 1.2 47.7 49.8 الظاهرة 
1.7 5.3 53.6 39.5 الوسطى
1.5 2.1 49.9 46.5 السلطنة

امل�سدر: تعداد 2010م.



10

�سكل )4(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب وفق امل�ستوى التعليمي يف عام 

2010م

ال�سلطنة  حمافظات  يف  التعليمية  احلالة  وفق  الإجناب  �سن  يف  العمانيات  توزيع  ويتوافق 

واجلامعيات  الأميات  ن�سبة  تتقارب  اإذ  ال�سلطنة،  م�ستوى  على  العامة  ال�سورة  مع  املختلفة 

منهن يف كل حمافظة، يف حني اأن غالبيتهن يحملن موؤهل الدبلوم العام. وتختلف حمافظة 

الو�سطى عن هذه ال�سورة حيث اأو�سحت بيانات 2010م اأن احلالة التعليمية للعمانيات فيها 

لزالت متدنية، حيث بلغت ن�سبة الأمية بني العمانيات يف العمر الإجنابي حوايل 32.6%، اأما 

احلا�سالت على موؤهل الدبلوم العام فتبلغ ن�سبتهن حوايل 17% فقط، وتتوزع بقية احلالت 

التعليمية بن�سب متقاربة بينهن )انظر ال�سكل رقم 5(.

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م.
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�سكل )5(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب ح�سب امل�ستوى التعليمي واملحافظة 

عام 2010م

 

احلالة العملية:

وبالن�سبة للحالة العملية للعمانيات يف �سن الإجناب فاإن حوايل 29% منهن ن�سطات اقت�ساديا، 

واأقل من ن�سفهن بقليل هن ربات بيوت، والباقي تتوزع ن�سبتهن بني طالبات ومكتفيات وغري 

قادرات على العمل وفق ما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )6(. 

�سكل )6(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب وفق احلالة العملية عام 2010م

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م.

<‹ŒÖ<ÿ”çERVD<<›^¬<ª<ÌÈ◊€√÷]<Ì÷^£]<– Ê<h^®˝]<‡â<ª<l^Èfi^€√◊÷<9äfl÷]<ƒËáÁj÷]NLML›<

<

<

امل�سدر: بيانات تعداد 2010م.



12

احلالة  ح�سب  املحافظات  يف  الإجناب  �سن  يف  العمانيات  توزيع  يو�سح   )7( رقم  وال�سكل 

العملية. وبطبيعة احلال ترتفع ن�سبة العامالت منهن يف حمافظة م�سقط لتبلغ حوايل %30، 

وتنخف�ص اإىل حوايل 7% يف حمافظة الو�سطى والتي تتميز بارتفاع ن�سبة الن�ساء ربات البيوت 

عمل  عن  الباحثات  الإجنابي  العمر  يف  العمانيات  ن�سبة  ارتفاع  ويالحظ   .%67 حوايل  اإىل 

مبحافظة ظفار.

�سكل )7(: التوزيع الن�سبي للعمانيات يف �سن الإجناب ح�سب احلالة العملية واملحافظات 

لعام 2010م

امل�سدر: بيانات تعداد2010م.
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معدل اخل�صوبة العام

معدل اخل�صوبة العام لإجمايل ال�صلطنة:

معدل اخل�صوبة العام على م�صتوى املحافظات:

�سجلت اأعلى قيمة ملعدل اخل�سوبة العام �سنة 2010م يف حمافظتي �سمال ال�سرقية وجنوبها 

�سن  يف  امراأة  األف  لكل  حيا  طفال   120 منها  كل  يف  تعدى  اإذ  الو�سطى،  حمافظة  يليهما 

الإجناب. اأما اأدنى املعدلت فقد �سجلت يف حمافظة م�سقط حيث كانت يف حدود 98 طفال 

لكل األف امراأة يف �سن الإجناب. ومبقارنة هذه القيم بنظرياتها يف التعدادين ال�سابقني جند 

اأن حمافظة م�سقط هي الأدنى يف عام 1993م، يف حني �سجلت حمافظة الربميي اأقل معدل 

ن�سيب حمافظة  ال�سنة من  لنف�ص  معدل  اأعلى  كان  بينما  عام 2003م،  العام يف  للخ�سوبة 

الو�سطى، واجلدول )2( يو�سح قيم معدل اخل�سوبة العام ح�سب املحافظات ل�سنوات التعداد 

الثالث.

عام  للعمانيات  العام  اخل�سوبة  معدل  بلغ 

األف  لكل  حيا  مولود   110.7 حوايل  2010م 

امراأة يف �سن الإجناب مرتفعا عن قيمته عام 

2003م حيث كان يف حدود 90.2 مولود حي 

لكل امراأة يف �سن الإجناب، اإل اأنه ل زال اأقل 

عن قيمته عام 1993م حيث بلغ حينها 173.5 

مولود حيا لكل األف امراأة يف �سن الإجناب كما 

هو مو�سح يف ال�سكل رقم )8(. 
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جدول )2(: معدل اخل�سوبة العام ح�سب املحافظات للفرتة )1993-2010م(

معدل اخل�صوبة العام وفق احلالة احل�صرية:

معدل  �سجلت  احل�سرية  املناطق  اأن  من  بالرغم 

بلغ  اإذ  2010م  عام  القرى  من  اأقل  عام  خ�سوبة 

يف  عمانية  امراأة  األف  لكل  حيا  مولود   109 حوايل 

اإل  بالقرى،   116 مقابل  باحل�سر  الإجناب  �سن 

اخل�سوبة  معدل  ارتفاع  اأن  على  تدل  املوؤ�سرات  اأن 

الإجناب  لنمط  يعود  ال�سلطنة  م�ستوى  على  العام 

يف احل�سر. فقد كانت الزيادة يف معدل اخل�سوبة 

العام بني التعدادين الأخريين يف املناطق احل�سرية 

اخل�سوبة  معدل  ارتفع  حني  يف   ،%27.5 حدود  يف 

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 

عام
المحافظات

2010 2003 1993
97.9 74.5 137.2 مسقط

102.9 86.2 151.4 ظفار
106.9 65.7 156.4 مسندم 
102.2 69.5 173.0 البريمي 
120.2 111.7 185.1 الداخلية
113.0 85.1 196.9 شمال الباطنة
111.3 92.8 197.9 جنوب الباطنة
126.9 110.2 181.5 جنوب الشرقية
124.0 106.0 183.0 شمال الشرقية
104.5 87.0 170.4 الظاهرة 
123.0 119.4 206.2 الوسطى
110.7 90.2 173.5 السلطنة
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الزيادة يف  ن�سف  اأي يف حدود  بحوايل %12.4  القروية  املناطق  ذاتها يف  الفرتة  العام يف 

احل�سر.

�سكل )9(: معدل اخل�سوبة العام للعمانيات يف �سن  الإجناب وفق احلالة احل�سرية خالل 

الفرتة )1993-2010م(

 
<‹ŒÖ<ÿ”çEU<VD÷]<ÌeÁí§]<ŸÇ√⁄<ÌËÜñ£]<Ì÷^£]<– Ê<h^®˝]<‡â<ª<l^Èfi^€√◊÷<›^√<

<Ï3À÷]<Ÿ¯}EMUUOINLML›D<

<

<

<<<<<<<<<<<<<<<ÖÇíπ]<V<l^fi^Èe<±c<]Å^fljâ]<^„e^äju]<#Å]Ç√i<MUUOH<NLLOH<NLML›<
امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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معدل اخل�صوبة العمرية

معدل اخل�صوبة العمرية على م�صتوى ال�صلطنة:

 العمانيات يف الفئات العمرية اخلم�سية املنح�سرة يف �سن الإجناب )15-49( �سنة كما هو 

مو�سح يف ال�سكل رقم )10(. ويالحظ من هذا ال�سكل اأن معدلت اخل�سوبة العمرية تنخف�ص 

بني املراهقات يف الفئة العمرية )15-19( �سنة، ثم ل تلبث اأن ترتفع حتى ت�سل اإىل قمتها يف 

الفئة العمرية )25-29( �سنة وت�ستقر عند نف�ص املعدل يف الفئة العمرية )30-34( �سنة عام 

2010م لتعاود النخفا�ص مرة ثانية مع التقدم يف العمر حتى نهاية العمر الإجنابي.

للعمانيات 1993م  العمرية امل�سجلة عام  اأن معدلت اخل�سوبة  اأي�سا  ال�سكل  كما يت�سح من 

كانت الأعلى بني التعدادات الثالث جلميع الفئات العمرية، وكانت يف اأدنى م�ستوياتها عام 

2003م. وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن منط اخل�سوبة 

2010م،  و  2003م  عامي  بني  متقارب  العمرية 

عدا  تقريبا  متطابق  منحنياتهما  �سكل  اأن  ذلك 

عام  عن  اأعلى  2010م  عام  اخل�سوبة  معدلت  اأن 

اأن  حني  يف  عاما.   39 و   25 بني  لالأعمار  2003م 

منحنى اخل�سوبة لعام 1993م يختلف عنهما حيث 

ذلك  ويعزى  اأقل،  عمرية  فرتة  يف  بالرتفاع  يبداأ 

يف  الأول  الزواج  عند  العمر  متو�سط  ارتفاع  اإىل 

التعدادين الأخريين مقارنة بالتعداد الأول.
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�سكل )10(: معدلت اخل�سوبة العمرية لكل األف امراأة عمانية خالل الفرتة )1993-

2010م(

ويظهر من ال�سكل رقم )10( اأن منط الإجناب للعمانيات الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 30 و 

39 عاما هو الذي اأدى اإىل الرتفاع الب�سيط يف معدل اخل�سوبة لعام عام 2010م مقارنة بعام 

2003م، حيث ارتفع معدل اخل�سوبة بحوايل 21 مولود حيا لكل األف امراأة عمانية يف الفئة 

امراأة  األف  لكل  حيا  مولود   23 وبحوايل  الأخريين،  التعدادين  بني  �سنة  العمرية )34-30( 

عمانية يف الفئة العمرية )35-39( �سنة. 

معدلت اخل�صوبة العمرية يف املحافظات:

اإىل  -ا�ستنادا  ال�سلطنة  العمر يف حمافظات  بني معدلت اخل�سوبة ح�سب  املقارنة  وتو�سح 

العمريتني        للفئتني  خ�سوبة  معدل  اأعلى  اأن   -)3( اجلدول  يف  املدرجة  التعدادات  بيانات 

الثالث،  التعدادات  �سنوات  الو�سطى يف  كان يف حمافظة  �سنة  و)24-20(  �سنة   )19-15(

حيث اإنها بالرغم من انخفا�سها احلاد بني عامي 1993م و2003م وموا�سلة انخفا�سها عام 

2010م اإل اأنها مازالت حتتفظ باأعلى معدل خ�سوبة لهاتني الفئتني العمريتني مقارنة ببقية 

املحافظات، الأمر الذي ي�سري اإىل اأن الفتيات مبحافظة الو�سطى يتزوجن يف عمر اأبكر عن 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ÖÇíπ]<V<l^fi^Èe<±c<]Å^fljâ]<^„e^äju]<#Å]Ç√i<MUUOH<NLLOH<NLML›<< امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 



18

ن�سبيا،  اأبكر  للحمل والإجناب يف عمر  يتعر�سن  وبالتايل  الأخرى،  نظرائهن يف املحافظات 

مما يرفع من معدل اخل�سوبة لهذه الفئة العمرية عن بقية املحافظات.

اأما بالن�سبـة للن�سـاء الأقـرب �سنـا اإىل اخلـــروج من ال�ســـن الإجنـــابي - اأي يف الفئة العمـــريـــــة 

)45-49( �سنة- فقد �سجلت حمافظة ظفار اأدنى معدل خ�سوبة لهن عام 1993م، يف حني اأن 

يف تعدادي 2003م و2010م كانت اأدنى معدلت خ�سوبة لهذه الفئة العمرية هي يف حمافظتي 

م�سقط وم�سندم على الرتتيب. 

جدول )3(: معدلت اخل�سوبة العمرية والعام ح�سب املحافظة خالل الفرتة )1993-2010م(

      

شمال الداخليةالبريميمسندمظفارمسقطالفئات العمرية
الباطنة

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
السلطنةالوسطىالظاهرةالشرقية

1993م
)19-15(36.363.054.655.069.864.884.576.366.153.9115.261.8

)24-20(179.0234.2257.9227.6291.2289.2306.5277.3292.2226.7319.7252.4

)29-25(254.4263.9302.4264.0319.2351.0334.9334.1318.6320.2312.5305.2

)34-30(217.5252.3253.3310.3303.9331.6313.3272.8293.5302.6246.1282.3

)39-35(169.6172.0177.8244.3220.3252.3239.2214.7216.0245.2234.7215.6

)44-40(55.360.357.4164.9108.8111.9104.783.593.4128.168.492.9

)49-45(21.115.927.036.634.741.632.126.032.042.231.131.1

2003م

)19-15(6.114.69.78.310.37.49.418.316.37.151.810.2

)24-20(63.396.959.954.6124.480.890.0126.4122.679.8165.789.4

)29-25(158.3163.5165.7151.0231.7187.2206.2221.3210.9182.8171.1189.0

)34-30(151.5164.4120.3146.4216.6182.7206.5209.6194.0194.1206.3181.9

)39-35(95.3126.474.5125.8158.0137.1135.9146.8149.5140.3126.8129.2

)44-40(34.254.933.661.168.469.867.166.571.559.180.858.7

)49-45(8.114.811.38.421.524.419.221.324.127.823.918.8

2010م

)19-15(5.911.29.07.55.79.46.216.414.45.045.88.9

)24-20(75.296.6100.883.1108.0103.695.3120.4114.377.1163.297.4

)29-25(178.1170.1183.4170.1222.8206.9205.4220.2233.2177.4186.4199.0

)34-30(180.6179.4176.5189.5215.4209.0216.2228.7221.4200.9198.1202.5

)39-35(135.9138.4136.9158.4172.9151.8161.3171.4156.3156.6109.7152.3

)44-40(49.256.767.972.074.261.472.772.681.967.383.663.7

)49-45(10.811.29.926.618.320.120.323.921.221.533.817.5

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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معدلت اخل�صوبة العمرية وفق احلالة احل�صرية:

يالحظ من اجلدول )4( اأن معدلت اخل�سوبة انخف�ست جلميع فئات العمر اخلم�سية بني 

يف  اخل�سوبة  معدل  ارتفاع  من  بالرغم  ذلك  والقرى،  احل�سر  يف  و2003م  1993م  عامي 

القرى عنه يف احل�سر يف جميع �سنوات التعداد وجلميع فئات العمر اخلم�سية التي ميكن اأن 

تنجب املراأة بها. ويالحظ اأن الن�ساء باحل�سر ارتفعت معدلت اخل�سوبة لديهن بني عامي 

2003م و2010م وجلميع فئات العمر اخلم�سية. اأما الن�ساء يف القرى فقد انخف�ست معدلت 

اخل�سوبة لديهن خالل هذه الفرتة با�ستثناء الفئتني العمريتني )30-34( �سنة و)39-35( 

�سنة.

جدول )4(: معدلت اخل�سوبة العمرية ح�سب احلالة احل�سرية خالل الفرتة )1993-

2010م(

2010م 2003م 1993م
الفئة العمرية

قرى حضر قرى حضر قرى حضر

11.4 7.8 15.4 7.6 849 51.8 )19-15(
110.2 92.2 113.3 79.6 303.1 231.5 )24-20(
209.2 195.1 210.3 180.5 331.2 293.1 )29-25(
213.5 198.7 207.7 171.7 312.2 267.5 )34-30(
165.6 147.9 153.9 118.0 236.1 205.0 )39-35(
75.2 59.6 77.2 49.9 110.0 83.6 )44-40(
24.5 14.7 28.9 13.7 37.9 27.3 )49-45(

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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معدل اخل�صوبة الكلية

معدل اخل�صوبة الكلية  على م�صتوى ال�صلطنة:

املباركة  النه�سة  بداية  يف  العماين  املجتمع  �سهد 

م�ستويات  الأوىل  الثالثة  العقود  يف   وخ�سو�سا 

بلغ  تعداد 1993م  بيانات  عالية،  فح�سب  خ�سوبة 

الكلية 6.2 مولود حيا لكل امراأة  معدل اخل�سوبة 

اإىل  املعدل  هذا  انخف�ص  وقد  الإجناب.  �سن  يف 

مولود   3.4 بلغ  حيث  2003م  عام  الن�سف  حوايل 

انخفا�ص  مبعدل  الإجناب  �سن  يف  امراأة  لكل  حيا 

�سنوي قدره 4.5%، ثم عاود الرتفاع قليال عام 2010م ليبلغ 3.7 مولود حيا لكل امراأة يف 

�سن الإجناب، اأي مبعدل ارتفاع �سنوي قدره 1.35.

معدل اخل�صوبة الكلية  ح�صب املحافظات:

بني ال�سكل رقم )11( معدلت اخل�سوبة الكلية يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة خالل الأعوام 

1993م و2003م و2010م. وح�سب بيانات عام 1993م �سجلت حمافظة �سمال الباطنة اأعلى 

معدل للخ�سوبة الكلية بلغ حوايل 7.2 مولود حيا لكل امراأة يف �سن الإجناب، تلتها حمافظة 

الداخلية مبعدل 6.7 ثم الظاهرة والو�سطى و�سمال ال�سرقية مبعدل خ�سوبة 6.6 لكل منها.

يف  ال�سلطنة  م�ستوى  على  خ�سوبة  معدلت  اأعلى  �سجلت  فقد  2003م،  عام  لبيانات  ووفقا 

مولود  و 4.05  و 4.13  بلغت 4.15  ال�سرقية حيث  وجنوب  والو�سطى  الداخلية  حمافظات 

الرتتيب  تغري هذا  اأما يف عام 2010م فقد  الرتتيب.  الإجناب على  �سن  امراأة يف  لكل  حيا 

بواقع  الكلية  اخل�سوبة  معدلت  يف  الأعلى  هما  و�سمالها  ال�سرقية  جنوب  حمافظتا  لت�سبح 
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4.27 و 4.21 مولود حي لكل امراأة يف �سن الإجناب على الرتتيب، تلتهما حمافظة الداخلية 

مبعدل خ�سوبة بلغ 4.09 مولود حي لكل امراأة يف �سن الإجناب. اأما اأدنى معدلت خ�سوبة 

عام  م�سندم  حمافظة  ويف  و2010م،  1993م  عامي  م�سقط  حمافظة  يف  �سجلت  فقد  كلية 

2003م.

معدل اخل�صوبة الكلية  ح�صب احلالة احل�صرية:

تختلف معدلت اخل�سوبة يف ال�سلطنة من حيث مكان الإقامة كونه ح�سرا اأو قرى، ونالحظ 

املناطق  عام 1993م يف  معدلت اخل�سوبة  ترتفع  رقم )12( حيث  ال�سكل  ذلك من خالل 

اإىل 7.1 مولود حي لكل امراأة يف �سن الإجناب مقارنة باملناطق احل�سرية )5.8  القروية 

بلغت معدلت اخل�سوبة  اأما يف عام 2003م فقد  امراأة يف �سن الإجناب(.  لكل  مولود حي 

 3 بحوايل  مقارنة  الإجناب  �سن  يف  امراأة  لكل  اأحياء  مواليد   4 حوايل  القروية  املناطق  يف 

اأنه يف عام  املناطق احل�سرية. ومن املالحظ  الإجناب يف  امراأة يف �سن  لكل  اأحياء  مواليد 

2010م ارتفعت معدلت اخل�سوبة قليال بالن�سبة للح�سر اإىل 3.6 مولود حي لكل امراأة يف 

�سن الإجناب يف حني ظل معدل اخل�سوبة الكلية ثابتا دون تغيري بالن�سبة للقرى. 

�سكل )11(: معدلت اخل�سوبة الكلية يف املحافظات يف الفرتة )1993-2010م(

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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�سكل )12(: معدلت اخل�سوبة الكلية ح�سب احلالة احل�سرية خالل الفرتة )1993-2010م(

معدل اخل�صوبة الكلية  ح�صب الوليات:

كلية  خ�سوبة  مبعدلت  وبو�سر  مطرح  وليتي  حظيت 

ال�سلطنة عام 1993م،  وليات  م�ستوى  منخف�سة على 

حيث بلغ املعدل فيهما 4 و 4.2 مولود حيا لكل امراأة يف 

�سن الإجناب على الرتتيب. ويف عام 2003م انخف�ست 

جلت  و�سمُ الوليات  جميع  يف  الكلية  اخل�سوبة  معدلت 

مطرح  وليتي  يف  الإحالل  مب�ستوى  هي  دنيا  معدلت 

وم�سقط كما هو مو�سح يف اجلدول )5(. 

ويف تعداد 2010م ارتفع معدل اخل�سوبة يف هاتني الوليتني ليبلغ 2.75 و2.9 مولود حي لكل 

امراأة يف �سن الإجناب على الرتتيب.

اأما اأعلى معدلت خ�سوبة فقد �سجلت يف عام 1993م يف وليتي احلمراء و�سنا�ص بحوايل 

8.1 و 8 مولود حيا لكل امراأة يف �سن الإجناب، يف حني بلغت القيم العليا ملعدلت اخل�سوبة 

الكلية يف 2003حوايل 6.4 يف ولية هيما و 5.2 يف ولية وادي بني خالد.
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 اأما يف تعداد 2010م فقد كانت اأعلى معدل خ�سوبة كلية من ن�سيب ولية ال�سنينة التي مت 

اإحدى وليات حمافظة الربميي حيث بلغ معدل  رفع امل�ستوى الإداري لها عام 2006 لتكون 

اخل�سوبة فيها 7.6 مولود حي لكل امراأة يف �سن الإجناب. يليها يف الرتتيب من حيث ارتفاع 

معدلت اخل�سوبة الكلية كل من وليتي هيما وجعالن بني بوعلي مبعدل خ�سوبة بلغ 5.25 و 

5.22 مولود حي لكل امراأة يف �سن الإجناب على التوايل.

جدول )5(: معدلت اخل�سوبة الكلية يف وليات ال�سلطنة خالل الفرتة )2010-1993(

2010 2003 1993 الوالية 2010 2003 1993 الوالية 2010 2003 1993 الوالية

4.4 4.2 7.1 وادي المعاول 3.4 2.6 6.4 البريمي 2.9 2.2 4.6 مسقط

3.9 3.4 6.8 بركاء 4.3 4.1 7.3 محضة 2.8 2 4 مطرح

3.7 3.6 7.2 المصنعة 7.6 - - السنينة* 3.2 2.7 4.5 العامرات

3.5 3.3 5.5 صور 4.2 4.2 6.7 نزوى 3.0 2.7 4.2 بوشر

4.2 4.5 6.9 الكامل والوافي 4.0 4.3 6.8 بهالء 3.3 2.8 4.8 السيب

4.7 4.7 7.2 جعالن بني بوحسن 4.1 4.2 6.6 منح 3.6 9 .2 6.7 قريات

5.2 4.5 7.5 جعالن بني بوعلي 3.7 4.7 8.1 الحمراء 3.1 3.0 5 صاللة

3.1 3.6 5.1 مصيرة 4.1 4.2 6.4 أدم 3.5 3.2 6.7 طاقة

3.9 3.7 6.3 ابراء 4.1 4.5 7.4 ازكي 3.2 3.4 4.5 مرباط

4.2 4.0 6.6 المضيبي 4.1 3.6 6.2 سمائل 3.7 4.4 7 رخيوت

3.9 3.7 5.4 بدية 4.1 3.9 6.2 بدبد 4.7 3.9 6 ثمريت

4.6 4.1 6.3 القابل 3.6 3.1 6.7 صحار 4.0 3.1 7.1 ضلكوت

4.8 5.2 7.6 وادي بني خالد 4 3.4 8,0 شناص 4.8 - - المزيونة*

4.5 3.9 7.8 دماء والطائيين 4.6 4.3 7.3 لوى 3.6 2.8 6.1 مقشن

3.5 3.4 6.6 عبري 3.8 3.3 7.3 صحم 4.5 4.2 6.8 شليم وجزر الحالنيات

3.6 3.8 6.6 ينقل 3.5 3.6 6.9 الخابورة 3.4 4.0 5.8 سدح

3.3 3.3 6.8 ضنك 3.9 3.7 7.4 السويق 3.2 2.2 5.7 خصب

5.3 6.4 5.1 هيما 3.8 3.9 7.4 الرستاق 3.9 2.5 5.7 دبا

4.3 3.8 6.8 محوت 4.3 4.3 7,0 العوابي 2.9 2.3 4.8 بخا

3.6 4.0 6.7 الدقم 4.3 3.8 6.1 نخل 4.7 3.6 6.6 مدحاء

3.5 4.5 6.7 الجازر * تم رفع المستوى اإلداري  للمزيونة والسنينة في عام 2006م لتصبحا في مستوى والية.   

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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معدلت اخل�صوبة الزواجية

معدلت اخل�صوبة الزواجية  على م�صتوى ال�صلطنة:

غريه  عن  واقعية  اأكرث  املتزوجات  خ�سوبة  معدل  يعد 

الولدة  واقعة  ين�سب  باعتباره  اخل�سوبة  معدلت  من 

ذكرها  مت  التي  املالحظات  من  بالرغم  فعليا  للمتزوجات 

 )13( رقم  ال�سكل  ويو�سح  باملعدل.  التعريف  عند  �سابقا 

�سنوات  يف  الكلية  واخل�سوبة  الزواجية  اخل�سوبة  معديل 

بني عامي  انخف�سا  املعدلني  اإن كال  الثالث حيث  التعداد 

اأنهما يتبعان النمط ذاته ولكنهما  اأي  1993م و2003م وعادا لالرتفاع جمددا عام 2010م 

يختلفان يف قيمة كل منهما. فمعدل اخل�سوبة الزواجية يفوق معدل اخل�سوبة الكلية بحوايل 

ال�سعف عامي 2003م و2010م واأقل من ذلك بقليل عام 1993م. ووجود الفجوة بني املعدلني 

اأمر طبيعي حيث اإن معدل اخل�سوبة الزواجية  ين�سب اإىل الن�ساء املتزوجات يف الفئة العمرية 

)15-49( �سنة وبالتايل فاإن مقامه اأ�سغر من مقام معدل اخل�سوبة الكلية يف حني اأن الب�سط 

- وهو عبارة عن عدد املواليد الأحياء لتلك ال�سنة- يظل نف�سه يف قيا�ص كال املعدلني.  وعموما 

فاإن معدل اخل�سوبة الزواجية البالغ عام 2010م حوايل �سبعة مواليد اأحياء للمراأة العمانية 

يف �سن الإجناب هو معدل مرتفع.

�سكل )13(: معدلت اخل�سوبة الكلية يف الفرتة )1993-2010م(

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 



25

معدلت اخل�صوبة الزواجية  ح�صب املحافظات:

بواقع 9.4  الباطنة  الزواجية عام 1993م يف حمافظة �سمال  اأعلى قيمة للخ�سوبة  �سجلت 

مولود حي لكل امراأة متزوجة يف �سن الإجناب، ويف حمافظة جنوب ال�سرقية )7.4( عام 

اأدنى معدلت للخ�سوبة الزواجية  اأما  2003م، ويف حمافظة م�سندم )7.9( عام 2010م. 

عام 1993م فقد �سجلت يف حمافظتي م�سقط وم�سندم حيث بلغت 7.5 مولود حي لكل امراأة 

عام  ويف   5.1 بواقع  م�سندم  مبحافظة  كانت  2003م  عام  ويف  الإجناب،  �سن  يف  متزوجة 

2010م كان اأدنى معدل هو 6.3 مبحافظة م�سقط كما هو مو�سح يف جدول )6(.

جدول )6(: معدلت اخل�سوبة الزواجية ح�سب املحافظات خالل الفرتة )1993-2010م 

ويت�سح من اجلدول )6( اأن معدلت اخل�سوبة الزواجية ترتفع اإىل حدود �سبعة مواليد اأحياء 

للمراأة املتزوجة يف العمر الإجنابي يف جميع املحافظات عام 2010م عدا حمافظتي م�سقط 

وظفار. وقد �سهدت جميع املحافظات ارتفاعا يف معدل اخل�سوبة الزواجية بني عامي 2003 

و�سوحا يف حمافظة  اأ�سد  الرتفاع  كان  وقد  والظاهرة،  الداخلية  عدا حمافظتي  2010م  و 

م�سندم.

معدلت اخل�صوبة الزواجية ح�صب احلالة احل�صرية:

احل�سر  يف  املتزوجات  للن�ساء  ارتفعت  اخل�سوبة  معدلت  اأن   )14( رقم  ال�سكل  من  يت�سح 

والقرى، اأي اأنهن �ساهمن معا يف رفع معدلت اخل�سوبة، وهذه النتيجة مغايرة ملا مت التو�سل 

اإليه عند احت�ساب معدل اخل�سوبة الكلية يف القرى حيث اأظهرت ثباتا ن�سبيا بني التعدادين 

الأخريين. 

شمال الداخليةالبريميمسندمظفارمسقطالعام
الباطنة

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
الوسطىالظاهرةالشرقية

19937.57.77.59.18.79.49.18.88.58.98.5
20035.66.35.15.87.06.56.77.46.96.66.7
20106.36.57.96.96.97.17.17.67.46.67.2
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�سكل )14(: معدلت اخل�سوبة للمتزوجات يف احل�سر والقرى يف الفرتة )1993-2010م(

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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عوامل تغري اخل�صوبة بني التعدادات

يف  املختلفة  اخل�سوبة  معدلت  متابعة  من  ات�سح 

�سنوات التعدادات ال�سكانية الثالث اأنها كانت مرتفعة 

عام 1993م، ومن ثم انخف�ست ب�سورة ملحوظة عام 

2010م.  عام  طفيف  ب�سكل  الرتفاع  لتعاود  2003م 

وقد �سبق واأن مت درا�سة العوامل املوؤثرة يف انخفا�ص 

)انظر  الأولني  التعدادين  بني  اخل�سوبة  معدلت 

وزارة القت�ساد الوطني، درا�سة اخل�سوبة،2010(، 

هذا  اإىل  اأدت  التي  املبا�سرة  العوامل  اأن  تبني  حيث 

خدمات  وتوفري  اإتاحة  يف  تتمثل  كانت  النخفا�ص 

الرعاية  موؤ�س�سات  يف  جمانا  الولدات  بني  املباعدة 

العمر  متو�سط  ارتفاع  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  1994م  عام  من  ابتداء  الأولية  ال�سحية 

عند الزواج الأول لكال اجلن�سني. وبتتبع تاأثري هذين العاملني خالل الفرتة )2003-2010م( 

ات�سح اأن معدل العمر عند الزواج الأول للمراأة العمانية قد ارتفع اإىل 26 �سنة عام 2010م 

مقارنة بحوايل 25 �سنة عام 2003م وحوايل 21 �سنة عام 1993م. وبالتايل فاإنه يعد عامال 

موؤثرا ل ميكن اإغفال تاأثريه على خ�سوبة املراأة العمانية غري اأن هذا التاأثري قد يتحدد اإما يف 

خف�ص معدل اخل�سوبة بخف�ص عدد ال�سنوات التي ميكن اأن تتعر�ص فيها املراأة فعليا للحمل 

والإجناب، وهو الأكرث �سيوعا، واإما يف رغبة الزوجني يف تواتر الإجناب وتكراره يف فرتات 

زمنية ق�سرية ا�ستغالل للفرتة الزمنية املتاحة للمراأة حينها من عمرها الإجنابي. 

اأما بخ�سو�ص تاأثري خدمات املباعدة بني الولدات، فقد اأو�سح امل�سح ال�سحي العاملي الذي 

نفذته وزارة ال�سحة عام 2008م اأن ن�سبة ا�ستخدام و�سائل املباعدة بني الولدات بني الن�ساء 

)15-49( �سنة املتزوجات عند تنفيذ امل�سح قد بلغ 24.4% فقط5  و15.3% بالن�سبة للو�سائل  

5- وزارة ال�سحة، 2008، موؤ�سرات امل�سح الوطني لل�سحة الإجنابية، م�سقط، �ص **
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 احلديثة، وهي ن�سب منخف�سة جدا مقارنة بالن�سب املناظرة عام 2000 والتي بلغت %31.7  

و 24.6% على الرتتيب6، مما ي�سعف من تاأثري هذا العامل املبا�سر على معدلت اخل�سوبة 

بني العمانيات.

اأما من حيث العوامل غري املبا�سرة والتي تعد من اأ�سباب ارتفاع متو�سط العمر عند الزواج، اأو 

ت�ساعد يف اإقبال املراأة على ا�ستخدام و�سائل املباعدة بني الولدات فتتمثل يف عاملني رئي�سيني 

هما: التعليم والعمل. وقد كان لهذين العاملني تاأثريا كبريا يف خف�ص معدلت اخل�سوبة خالل 

الأميات واحلا�سالت على  الن�ساء  الفارق بني خ�سوبة  بلغ  الفرتة )01993-2003م( حيث 

ال�سهادة اجلامعية فاأعلى حوايل 4 اأطفال لكل امراأة عام 1993م مقابل طفل واحد لكل امراأة 

عام 2003م.  وقد ظهر تاأثري التعليم  وا�سحا على معدلت اخل�سوبة الزواجية حيث عام 

2010م حيث ي�سل الفارق بني من حتمل موؤهال اأعلى من موؤهل الدبلوم العام وبني غريهن 

حوايل مولود حي لكل امراأة متزوجة يف �سن الإجناب كما هو مو�سح يف ال�سكل )15(. 

�سكل )15(: معدلت اخل�سوبة للمتزوجات )15-49( �سنة وفق احلالة التعليمية للتعدادات 

)1993-2010م(

6- وزارة ال�سحة، 2000، امل�سح ال�سحي الوطني، م�سقط، �ص 1

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأنه  بالرغم من اأن تعداد 2010 ا�ستند اإىل �سنة امليالد يف معرفة عمر 

الفرد اإل انه ل زالت هناك اأخطاء وا�سحة يف الإدلء بهذا البيان خا�سة بني الن�ساء اللواتي 

ل يحملن اأي موؤهل درا�سي )اأميات اأو يقراأن ويكتنب( كما يو�سحه ال�سكل )16(، واإن كانت 

هذه الأخطاء اأكرث حدة وو�سوحا يف التعدادين ال�سابقني. وت�سري كرثة القمم يف منحنى توزيع 

وفقا  درا�سي  موؤهل  اأي  على  احل�سول  دون  فقط  ويكتنب  يقراأن  والالتي  الأميات  العمانيات 

للعمر اإىل اأنهن كن اأكرث ميال لالإدلء باأعمار تقديرية تقل عن احلقيقة غالبا، واأن الأعمار 

املف�سلة لديهن هي التي اآحادها اخلم�سة اأو ال�سفر. وقد كان تواتر الأخطاء اأكرب بعد عمر 35 

�سنة. وبالتايل بات من الوا�سح اأنه مت ت�سمني عدد اأكرب من الن�ساء الأميات وغري احلا�سالت 

لالأخطاء  نتيجة  الفعلي  بالواقع  مقارنة  الإجنابي  ال�سن  نطاق  �سمن  درا�سية  موؤهالت  على 

يف الإدلء ببيان العمر، وكانت هذه الأخطاء يف اأدنى درجاتها عام 2010م. ومن املوؤكد اأن 

هذا هو احد الأ�سباب التي يعزى اإليها انخفا�ص معدل اخل�سوبة لهذه الفئة من الن�ساء. اأما 

بالن�سبة للجامعيات وحملة املوؤهالت الأعلى فقد كن اأكرث دقة يف الإدلء ببيانات العمر اإذ اأن 

القمم والنتوءات يف منحنيات توزيعهن على العمر يف التعدادات الثالث قليلة بل و�سبه معدمة 

عام 2010م. الأمر الذي يدل على اأن عدد الن�ساء اجلامعيات فاأعلى يف ال�سن الإجنابي هو 

ال�سابقة، وبالتايل فاإن  التعدادات  اأقل يف  للواقع عام 2010م وبدرجة  مطابق لدرجة كبرية 

معدلت خ�سوبتهن هي اأقرب اإىل الواقع.
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�سكل )16(: توزيع العمانيات يف الفئة )15-54( �سنة املتزوجات ح�سب امل�ستوى التعليمي 

والعمر

كذلك كان لدخول املراأة اإىل �سوق العمل دورا يف خف�ص اخل�سوبة، فقد بلغ معدل اخل�سوبة 

�سن  يف  امراأة  األف  لكل  حي  مولود   4.5 و   7.5 املنزلية  لالأعمال  املتفرغات  للن�ساء  الكلية 

الإجناب عامي 1993م و 2003م على التوايل مقارنة بحوايل 6.2 و 3.4 مولود حي لكل األف 

امراأة يف �سن الإجناب للن�ساء العامالت والباحثات عن عمل. ولزال دخول املراأة اإىل �سوق 

اخل�سوبة،  معدلت  على  موؤثرا  عامال  املختلفة  القت�سادية  الأن�سطة  يف  وانخراطها  العمل 

حيث يو�سح اجلدول )7( اأن املراأة العمانية العاملة عام 2010م تنجب يف املتو�سط 3 اأطفال 

ذات  يف  املنزلية  لالأعمال  املتفرغة  العمانية  املراأة  تنجب  حني  يف  الإجنابية،  فرتتها  طوال 

العام حوايل 5 اأطفال.  ويعد قطاع العمل عامال موؤثرا اآخر على معدلت اخل�سوبة الكلية، 

حيث يرتفع معدل اخل�سوبة للعامالت يف القطاع احلكومي اإىل حوايل 4 اأطفال طوال فرتتهن 

الإجنابية، مقارنة بحوايل طفلني فقط للعامالت يف القطاع اخلا�ص عام 2010م. وتعترب هذه 

نتيجة طبيعية نظرًا اإىل مزايا العمل بالقطاع العام مقارنة بالقطاع اخلا�ص يف تلك الفرتة 

من حيث اأوقات العمل ومدة اإجازة الأمومة وغريها.

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 
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معدل الخصوبة التوزيع النسبي للعمانيات
حالة النشاط االقتصادي

2010م 2003م 2010م 2003م
3.3 2.9 17.7 11.6 تعمل
2.0 1.6 11.5 9.4 باحثة عن عمل
4.9 4.5 46.6 49.2 متفرغة لألعمال المنزلية
1.0 1.2 24.2 29.8 أخرى

قطاع العمل
4.1 3.3 58.1 63.3 عام )حكومي(
1.9 1.8 33.3 28.3 خاص
2.7 2.8 8.6 8.3 أخرى

امل�سدر: مت احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات تعداد 1993، 2003. 2010م 

 جدول )7(: معدل اخل�سوبة الكلية ح�سب حالة الن�ساط القت�سادي للمراأة يف الفئة العمرية 

)15-49( �سنة وقطاع عملها يف عامي 2003و 2010م

وكمح�سلة ميكن القول اأنه لول زيادة الإقبال على التعليم والعمل من قبل العمانيات لكانت 

دخول  توا�سل  مع   خ�سو�سا  الآن،  عليه  هي  مما  اأعلى  2010م  لعام   اخل�سوبة  معدلت 

الإناث دون �سن 15 �سنة )الالتي هن اأ�سال مواليد العقود الثالثة الأوىل بعد النه�سة والتي 

ات�سمت بدورها بارتفاع معدلت اخل�سوبة(  توا�سل دخولهن �سن الزواج والإجناب. ويوؤكد 

ذلك  ارتفاع  عدد العمانيات  يف �سن الإجناب اإىل  532128 امراأة عام 2010م  مقارنة بـ 

446935 امراأة عام 2003م، وارتفاع ن�سب املتزوجات منهن اإىل 58.1% عام 2010 مقارنة 

وفقا  بينهن  الولدات  بني  املباعدة  و�سائل  ا�ستخدام  حمدودية  مع  2003م،  عام   %47.4 بـ 

لنتائج امل�سوحات ال�سحية التي اأجرتها وزارة ال�سحة عامي 2000 و 2008م. وللحفاظ على 

م�ستويات اخل�سوبة عند م�ستوياتها احلالية على اأقل تقدير ينبغي على اجلهات املعنية بذل 

املزيد  من اجلهود يف جمال توعية وتثقيف الأجيال اجلديدة حول اأهمية و�سرورة ا�ستخدام 

و�سائل املباعدة بني الولدات ول�سيما احلديثة منها واملاأمونة �سحيا، واإتاحتها ب�سكل اأو�سع. 
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اخلال�صة

يقطن   %71.7 منهن   2010م  عام  امراأة    532128 الإجناب  �سن  يف  العمانيات  عدد  بلغ 

مع  بعيد  حد  اإىل  توافق  فقد  املحافظات  ح�سب  لتوزيعهن  بالن�سبة  واأما  احل�سرية.  املناطق 

من  الإجناب  �سن  يف  الن�ساء  ن�سبة  وتراوحت  املختلفة.   املحافظات  على  العمانيني  توزيع 

اإجمايل العمانيات بكل حمافظة بني 57.7% يف حمافظة م�سقط و51.9% يف حمافظة جنوب 

ال�سرقية.

وبالن�سبة للحالة الزواجية للعمانيات يف �سن الإجناب فاإن 46.5% منهن مل ي�سبق لهن الزواج 

اأما حالتهن  بيانات 2010م.  اأرامل ح�سب  و1.5% هن  2% هن مطلقات،  وحوايل  قبل،  من 

�سابقا(.  العامة  )الثانوية  العام  الدبلوم  موؤهل  يحملن  منهن   %39.5 حوايل  فاإن  التعليمية 

وبلغت ن�سبة احلا�سالت منهن على ال�سهادة اجلامعية فاأعلى حوايل 9.32%، كما اأن 8% فقط 

منهن اأميات. وبالن�سبة حلالتهن العملية فاإن اأقل من ن�سفهن بقليل هن ربات بيوت يف حني 

اإن حوايل 29.19% هن ن�سيطات اقت�ساديا )17.7% فقط م�ستغالت(.

اأن معدل اخل�سوبة الكلية  لل�سلطنة قد انخف�ص من 6.2 مولود حي  وقد اأظهرت الدرا�سة 

لكل امراأة يف �سن الإجناب يف عام 1993م اإىل 3.4 عام 2003م، وارتفع ب�سكل طفيف عام 

2010م اإىل 3.7 مولود حي لكل عمانية يف �سن الإجناب. وفيما ا�ستقر معدل اخل�سوبة الكلية 

للن�ساء يف القرى عند حوايل 4 مواليد اأحياء لكل امراأة يف �سن الإجناب بني عامي 2003م 

و2010م، ارتفع معدل اخل�سوبة للن�ساء يف احل�سر من 3 اإىل 3.6 مولود حي لكل امراأة يف 

�سن الإجناب ، وبالرغم من ذلك يبقى معدل خ�سوبتهن  اأقل عن مثيالتهن يف القرى.

الكلية عام 2010م  اأعلى معدل للخ�سوبة  ال�سرقية و�سمالها  وقد  �سجلت حمافظتي جنوب 

حيث بلغت 4.27و 4.21 مولود حي لكل امراأة يف �سن الإجناب على الرتتيب على الرغم من 

اأن اأعلى املعدلت على م�ستوى الوليات �سجلت بولية ال�سنينة )7.6 مولود حي لكل امراأة يف 

�سن الإجناب( التابعة ملحافظة الربميي، يف حني بلغ اأدنى معدل 3.18 يف حمافظة م�سقط 

وانخف�ص اإىل 2.8 بولية مطرح و 2.9 بوليتي م�سقط وبخا وهي اأدنى معدلت على الإطالق 

�سجلت عام 2010م. 
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وباحت�ساب معدل اخل�سوبة الزواجية - الذي ين�سب واقعة الولدة للمتزوجات فعليا-  تبني 

هذين  يف  بلغ  اإذ  و2010م  2003م  عامي  ال�سعف  بحوايل  الكلية  اخل�سوبة  معدل  يفوق  اأنه 

العامني على الرتتيب 6.5 و 6.9 مولود حي لكل عمانية متزوجة يف الفئة )15-49( �سنة. 

وقد �سجل هذا املعدل اأعلى قيمة له عام 2010م يف حمافظة م�سندم بواقع 7.9 مولود حي 

واأدنى قيمة 6.3 مبحافظة م�سقط.

وفق  للمعدلت  ا�ستقراء  اأو�سح  فقد  اخل�سوبة  معدلت  على  املوؤثرة  العوامل  حيث  من  اأما 

خ�سائ�ص العمانيات يف �سن الإجناب يف اأعوام التعداد الثالثة اأن ارتفاع امل�ستوى التعليمي 

للمراأة والنخراط يف �سوق العمل هما عامالن حا�سمان يف خف�ص اخل�سوبة بالرغم من اأنهما 

يعدان عامالن غري مبا�سران. اإذ اأن تاأثريهما بات جليا يف ارتفاع متو�سط عمر املراأة العمانية 

عند الزواج الأول اإىل 26 �سنة عام 2010م من جهة ، وعلى منط اإجنابها اأو ما ي�سمى بثقافة 

الإجناب لديها من جهة اأخرى. فاملراأة العمانية املتزوجة )15-49( �سنة التي حتمل موؤهال 

الأطفال  اأقل من  الإجنابية عددا  العام عام 2010م تنجب خالل حياتها  الدبلوم  اأعلى من 

عن غريها من مثيالتها من الن�ساء حملة موؤهل الدبلوم العام فاأقل بفارق طفل واحد. كما 

الأطفال  من  اأقل  عددا  تنجب  �سنة   )49-15( العمرية  الفئة  يف  العاملة  العمانية  املراأة  اأن 

تاأثري  ذلك  اإىل  اأ�سف  2010م.  عام  املنزلية  لالأعمال  املتفرغة  نظريتها  عن  طفلني  بفارق 

قطاع العمل على اخل�سوبة من خالل املزايا والت�سهيالت التي مينحها للمراأة، حيث يرتفع 

معدل اخل�سوبة للعامالت يف القطاع احلكومي اإىل حوايل 4 اأطفال طوال فرتتهن الإجنابية، 

مقارنة بحوايل طفلني فقط للعامالت يف القطاع اخلا�ص عام 2010م.

العمر عند  متو�سط  اأن  البيانات  اأو�سحت  فقد  املوؤثرة على اخل�سوبة  املبا�سرة  العوامل  اأما 

لي�سبح  واحدة عن عام 2003م  �سنة  بفارق  ارتفع  قد  للعمانيات عام 2010م  الأول  الزواج 

حوايل 26 �سنة، وبالتايل تقل فرتة تعر�ص املراأة للحمل والإجناب الفعلي يف املتو�سط �سنة 

وبخ�سو�ص  اخل�سوبة.  انخفا�ص  على  يوؤثر  �سك  بال  الذي  الأمر  2003م  عام  عنها  واحدة 

العامل املبا�سر الآخر وهو ا�ستخدام و�سائل املباعدة بني الولدات فاإن التعداد ل يعد م�سدرا 

لهذا البيان. وبالرجوع اإىل نتائج امل�سح ال�سحي العاملي املنفذ يف ال�سلطنة عام 2008م تبني 

مقارنة  املتزوجات )%24(   ربع  اإىل حوايل  الو�سائل  ا�ستخدام هذه  انت�سار  ن�سبة  انخفا�ص 

العامل على معدلت اخل�سوبة يف  تاأثري هذا  الأمر الذي ي�سعف  بحوايل 32% عام 2000م 

ال�سلطنة، ويف الوقت ذاته ي�سع حتديا اأمام ال�سلطنة خلف�ص اخل�سوبة اأو اإبقائها على اأقل 

تقدير على معدلتها احلالية مع تزايد اأفواج الن�ساء الداخلة اإىل العمر الإجنابي �سنويا.
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جدول ) م-1(: معدلت اخل�سوبة العمرية ح�سب احلالة احل�سرية خالل الفرتة ) 1993-

2010م(

جدول ) م-2(: معدلت اخل�سوبة للمتزوجات ح�سب احلالة احل�سرية خالل الفرتة ) 1993-

2010م(

الفئة 
العمرية

199320032010
السلطنةقرىحضرالسلطنةقرىحضرالسلطنةقرىحضر

19 – 15  51.884.961.87.615.410.37.811.48.9
24 -20231.5303.1252.479.7113.589.592.2110.297.4
29 -25293.1331.2305.2180.5210.5188.6195.1209.2199.0
34 -30267.5312.2282.3171.8207.9182.1198.7213.5202.5
39 -35205.0236.1215.6118.2154.1129.4147.9165.6152.3

 44 -40 83.6110.092.950.077.358.959.675.263.7
49 – 4527.337.931.113.828.918.814.724.517.5

161.5199.3173.584.5102.990.2108.9115.5110.7العام
5.87.16.23.14.03.43.64.03.7الكلية

الفئة 
العمرية

199320032010
السلطنةقرىحضرالسلطنةقرىحضرالسلطنةقرىحضر

19 -15318.2291.6306.6268.7286.2277.3221.2245.6230.4

24 -20366.2376.3369.6289.9308.4296.5309.5323.3313.9

29 -25340.6357.5346.2268.8281.8272.2306.6312.6308.3

34 -30294.9333.0307.8205.9235.0214.5255.0265.0257.7

39 -35228.0255.3237.5135.4169.7146.5176.3191.1180.1

44 -4098.9124.9108.358.787.268.270.985.775.0

49 -4535.346.139.317.234.423.218.028.921.2

265.3278.4269.9185.8207.3193.3217.7232.0221.8العام

8.48.98.66.27.06.56.87.36.9الكلية
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جدول )م-3(: معدلت اخل�سوبة العمرية للمتزوجات )15-49 �سنة(ح�سب املحافظات خالل 

الفرتة ) 1993-2010م(

شمال الداخليةالبريميمسندمظفارمسقطالفئة العمرية
الباطنة

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
السلطنةالوسطىالظاهرةالشرقية

1993 
)19 - 15 (305.7300.6283.7323.0292.7322.4331.2319.3253.6305.5274.6306.6
) 24 -20(340.8357.6355.9378.6367.8389.1386.4387.4375.4348.4414.7369.6
) 29 -25(315.5313.5323.5310.1347.9380.8356.6374.9351.9350.6348.8346.2
) 34 -30(248.1285.8262.0323.9326.3349.3332.5305.0320.7318.9283.6307.8
) 39 -35(193.0195.9184.5263.5242.0270.5256.7240.5243.9261.9262.4237.5
) 44 -40(66.574.963.4179.5124.3126.2119.899.9114.0144.982.6108.3
) 49 -45(27.721.930.242.044.050.440.034.541.649.242.939.3

7.57.77.59.18.79.49.18.88.58.98.58.6معدل الخصوبة الكلية

2003
)19 - 15 (261.2269.7325.0207.9264.8263.3304.1313.9273.5274.5308.6277.3
) 24 -20(266.3297.4189.3290.6318.3299.7287.1334.1311.4289.8302.6296.5
) 29 -25(246.4253.7235.3257.3299.0274.2279.8305.9285.4272.4224.1272.8
) 34 -30(188.9203.9133.2179.3243.6208.7230.1247.5229.3228.6233.0214.5
) 39 -35(112.8147.881.4141.6175.4150.5148.5168.0170.6154.9150.7146.5
) 44 -40(41.164.836.168.480.378.176.078.384.566.898.068.2
) 49 -45(10.418.912.99.826.529.123.027.230.333.330.323.2

5.66.35.15.87.06.56.77.46.96.66.76.5معدل الخصوبة الكلية

2010
)19 - 15 (211.1200.4333.3200.0195.1244.6232.4252.0250.5185.6310.2230.4
) 24 -20(287.3304.1434.6313.6311.8325.0323.9332.4317.7293.4332.8313.9
) 29 -25(291.1293.1330.4302.7306.4318.8309.9328.0335.7298.0270.8308.3
) 34 -30(237.4247.6235.3248.8256.6264.5266.5287.6274.0260.8247.0257.7
) 39 -35(166.1172.1159.2191.7195.7176.2184.5202.7185.3185.6134.6180.1
) 44 -40(59.967.677.284.186.069.882.488.297.977.7102.075.0
) 49 -45(13.413.811.330.822.623.423.929.826.525.341.721.2

6.36.57.96.96.97.17.17.67.46.67.26.9معدل الخصوبة الكلية
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