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املقدمــــة

تعترب �خل�صوبة �أحد مقايي�س �لوالد�ت يف �ملجتمع و�لتي ت�صكل بدورها عاماًل 

من عو�مل �لتغري �ل�صكاين باالإ�صافة �إىل عاملي �لوفيات و�لهجرة. وتعرف 

�خل�صوبة باأنها تكر�رية �لوالد�ت �حلية يف �ملجتمع وبالتايل فاإنها تعرب عن 

�لف�صيولوجية  بالعو�مل  وتتاأثر �خل�صوبة  لل�صكان.  �لفعلي  �الإجنابي  �ل�صلوك 

املثال  �صبيل  على  منها  للمراأة،  واالقت�صادية  واالجتماعية  والدميوغرافية 

�لقدرة على �الإجناب، و�صنها عند �لزو�ج، وم�صتوى تعليمها، وثقافة ��صتخد�م 

و�صائل �ملباعدة بني �لوالد�ت يف �ملجتمع، و�حلالة �لعملية للمر�أة. 

وتت�صمن �ملرجعيات يف علم �ل�صكان عدة طرق الحت�صاب �خل�صوبة، منها 

اخل�صوبة  ومعدل  العمرية،  اخل�صوبة  ومعدالت  العام،  اخل�صوبة  معدل 

�ملكتملة، ومعدل �خل�صوبة �لكلية وهو �الأكرث ��صتخد�ما. ويعرب هذ� �ملعدل 

عن متو�صط عدد �ملو�ليد �أحياء �لذين ميكن �أن تنجبهم كل �مر�أة خالل 

حياتها �إذ� كانت �صت�صري خالل كل �صنو�ت حياتها �الإجنابية طبقًا ملعدالت 

 .
1

اخل�صوبة العمرية يف �صنة معينة

�صن  يف  للعمانيات  �لكلية  �خل�صوبة  معدل  مقارنة  �لدر��صة  هذه  وتتناول 

التعداد  �صنتي  بني   – �صنة   )49-15( �لعمرية  �لفئة  يف  �أي   - �الإجناب 

�لعام لل�صكان و�مل�صاكن و�ملن�صاآت يف �ل�صلطنة 1993م و 2003م يف كل من 

�حل�صر و�لقرى وحمافظات ومناطق �ل�صلطنة ووالياتها، و�لعو�مل �ملوؤثرة 

يف تغري هذ� �ملعدل.  

1 -    �مل�صروع �لعربي ل�صحة �الأ�صرة و�ملكتب �ملرجعي لل�صكان )2009(، دليل �ل�صكان )�لن�صخة �لعربية(، 

ط4، القاهرة 
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 معدالت اخل�سوبة بني التعدادين:

1 - معدل اخل�سوبة الكلية:

باإرتفاع معدالت  �ملباركة  �لنه�صة  �الأوىل من عمر  �لثالثة  �لعقود  �ت�صمت 

معدل  كان  1993م  تعد�د  بيانات  فح�صب  �لعمانيات،  بني  �خل�صوبة 

�خل�صوبة �لكلية حو�يل 6.2 مولود لكل امراأة يف الفئة العمرية )15- 49( 

�صنة . �إال �أن هذ� �ملعدل قد �نخف�س بدرجة كبرية عام 2003م لي�صل �إىل 

3.39 مولود لكل �مر�أة. �أي �أن �ملعدل �إنخف�س مبعدل �صنوي قدره %4.5. 

2 - معدالت اخل�سوبة العمرية:

فمن  باخل�صوبة،  وثيق  �رتباط  لها  �لتي  �ملتغري�ت  �أهم  من  �لعمر  يعترب 

�ملعروف �أن �حتماالت �الإجناب تختلف �ختالفا و��صحا من فئة عمرية �إىل 

�أخرى �صمن �ملجتمع وهذ� ما يعك�س �أهمية �حت�صاب معدل �خل�صوبة لكل 

فئة عمرية تنتمي �إىل �صن �الإجناب. وبالتايل فاإن معدل �خل�صوبة �لعمرية 

يعك�س متو�صط عدد �لوالد�ت يف �ل�صنة للمر�أة يف فئة عمرية خم�صية معينة. 

ال�سكل رقم )1(: معدالت اخل�سوبة العمرية لكل األف امراأة يف عامي 1993م و 2003م

 ٢ 

  معدالت الخصوبة بين التعدادين

  :ةالكليمعدل الخصوبة  .١
ول���ى م���ن عم���ر النھض���ة المبارك���ة ب�رتف���ا� اتس���مت الع����ود ال�ال����ة األ

م ك�ان ١٩٩٣فحس�ب بيان�ات تع�داد  ،معدالت الخص�وبة ب�ين العماني�ات
الفئ��ة العمري��ة ف��ي  م��رأةا/مول��ود ٦٫٢ح��والي  ةمع��دل الخص��وبة الكلي��

إال أن ھ���ا المع��دل ق��د انخف��ض بدرج��ة كبي��رة ع��ام . س��نة) ٤٩ -١٥(
أي أن المعدل إنخفض بمع�دل س�نوي ق�در�  .٣٫٣٩ليصل إلى  م٢٠٠٣
٤٫٥ .%  

  :معدالت الخصوبة العمرية .٢

فم�ن  ،من أھم المتغيرات التي لھا ارتباط و�ي�� بالخص�وبةيعتبر العمر 
اختالفا واضحا من فئة عمرية تختلف احتماالت اإلنجاب المعروف أن 

وھ���ا م��ا يعك��� أھمي��ة احتس��اب مع��دل  إل��ى أخ��ر� ض��من المجتم���
وبالت�الي ف��ن مع�دل  .مي إلى سن اإلنجابتالخصوبة لكل فئة عمرية تن

الخصوبة العمرية يعك�� متوس�ط ع�دد ال�والدات ف�ي الس�نة للم�رأة ف�ي 
  . فئة عمرية خمسية معينة

العمرية لكل ألف امرأة في عامي معدالت الخصوبة ): ١(رقم شكل ال
  .٢٠٠٣و ١٩٩٣
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�لفئة  �لعمرية منخف�صة يف  لل�صكل رقم )1( تكون معدالت �خل�صوبة  ووفقا 

�لعمرية �الأوىل لالإجناب )15-19( �صنة ثم ال تلبث �أن ترتفع حتى ت�صل �إىل 

قمتها يف الفئة العمرية )25-29( �صنة لتعاود االنخفا�ض مرة ثانية مع التقدم 

1993م  عامي  بني  �ملقارنة  وتو�صح  �الإجنابي.  �لعمر  نهاية  حتي  �لعمر  يف 

1993م عنها يف  �أكرب يف عام  �أن معدالت �خل�صوبة �لعمرية كانت  و2003م 

عام 2003م وجلميع �لفئات �لعمرية، وتبدو �لفروقات �أكرث و�صوحًا يف �لفئة 

العمرية )20-39( �صنة ويف جميع �ملناطق كما هو مبني يف جدول )1(. 

معدالت اخل�سوبة ح�سب التوزيع اجلغرايف:

اأ - احل�سر والقرى: 

تختلف معدالت �خل�صوبة يف �ل�صلطنة من حيث مكان �الإقامة كونه ح�صر� 

�أو قرى، حيث ترتفع معدالت �خل�صوبة يف �ملناطق �لقروية �إىل 7.1 مولود 

لكل �مر�أة مقارنة باملناطق �حل�صرية 5.8 مولود لكل �مر�أة ح�صب نتائج 

�ملناطق  بلغت معدالت �خل�صوبة يف  فقد  1993م،اأما عام 2003م  تعد�د 

 3 4 مو�ليد لكل �مر�أة مقارنة باملناطق �حل�صرية حو�يل  �لقروية حو�يل 

مو�ليد لكل �مر�أة. 

ب - املناطق واملحافظات:

م��ن��اط��ق  م���ع���دالت اخل�����ص��وب��ة يف خم��ت��ل��ف  �ل�����ص��ك��ل رق����م )2(  ي��ب��ني 

بيانات  وح�صب  و2003م.  ع��ام��ي1993م  خ��الل  �ل�صلطنة  وحم��اف��ظ��ات 

حو�يل  بلغ  للخ�صوبة  معدل  �أعلى  �لباطنة  منطقة  �صجلت  1993م  عام 

�ل�صكانية  �لكثافة  �رت��ف��اع  �إىل  ذل��ك  يعود  وق��د  �م���ر�أة،  لكل  مولود   7.2

و�صلت  ح��ي��ث  و�ل��و���ص��ط��ى  و�ل��ظ��اه��رة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  م��ن��اط��ق  تلتها  ب��ه��ا، 
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جدول )1(: معدالت اخل�سوبة العمرية ح�سب املحافظة/املنطقة عامي 1993م و2003م

الفئات 

العمرية 

ال�صلطنةظفارالو�صطى�ل�صرقيةالداخليةالظاهرةم�صندمالباطنةم�صقط

1993م

)19-15(63.03115.2271.6069.7854.1354.6172.1436.2661.8

)24-20(234.23319.73284.08291.24226.94257.93295.72178.96252.4

)29-25(263.86312.5327.01319.20305.23302.37344.94254.37305

)34-30(252.28246.06282.80303.86304.51253.30325.06217.49282.3

)39-35(172234.69215.33220.34245.01177.82247.55169.63215.6

)44-40(60.2968.4488.18108.78135.1257.44109.2855.3092.9

)49-45(15.8831.0928.7634.6541.0426.9537.10021.1331.1

5.36.66.56.76.65.77.24.76.2اجلملة

2003م

)19-15(6.108.279.707.3610.2917.3951.7714.6410.26

)24-20(63.3484.4959.8771.70124.36124.66165.7196.8789.51

)29-25(158.34194.58165.65174.73231.70216.46171.05163.55189.10

)34-30(151.55192.18120.25182.42216.61202.43206.27164.39182.1

)39-35(95.33137.1774.47136.43157.99148.24126.80126.38129.1

)44-40(34.2369.2433.6459.5468.4168.8480.8154.8758.87

)49-45(8.1422.5011.2724.0121.4622.6623.9214.7618.81

2.603.502.403.304.204.004.103.203.39اجلملة
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6.7 و 6.6 و 6.5 مولود لكل امراأة  �إىل حو�يل  معدالت �خل�صوبة فيها 

على �لرتتيب.

ذ�ت  و�ل�صرقية  و�لو�صطى  �لد�خلية  مناطق  �أعتربت  2003م  عام  ويف 

خ�صوبة مرتفعة حيث بلغت معدالت �خل�صوبة فيها حو�يل 4.2 و 4.1 و 4 

مولود لكل �مر�أة على �لرتتيب.

ال�سكل رقم )2(: معدالت اخل�سوبة يف املناطق واملحافظات عامي 1993م و2003م

ج - الواليات:

�أو�صحت بيانات تعد�دي 1993م و 2003م �أن والية مطرح هي ذ�ت معدل 

�أدنى  �ُصجلت  فقد  �ل�صلطنة،  واليات  م�صتوى  على  منخف�س  كلي  خ�صوبة 

معدالت خ�صوبة يف �لتعد�دين يف حمافظة م�صقط يف واليتي مطرح وبو�صر 

عام 1993م، حيث بلغ �ملعدل فيهما 4 و 4.2 مولود لكل �مر�أة على �لرتتيب 

و�نخف�س عام 2003م �إىل معدالت �أدنى بلغت حو�يل 2 مولود لكل امراأة يف 

والية مطرح و 2.2 مولود لكل �مر�أة يف والية م�صقط.

 ٥ 

4.7

7.2

5.7
6.6 6.7 6.5 6.6

5.3

2.6
3.5

2.4
3.3

4.2 4.0 4.1
3.2

مسقط الباطنة مسندم الظاھرة الداخلية الشرقية الوسطى ظفار

م1993معدل الخصوبة عام  م2003معدل الخصوبة عام 

 مول�ود لك�ل ٦٫٥و  ٦٫٦ و ٦٫٧معدالت الخصوبة فيھا �ل�ى ح�والي 
  .على الترتيبة أمرا
م أعتب��رت من��اطق الداخلي��ة والوس��طى والش��رقية ٢٠٠٣ف��ي ع��ام و

ذات خص��وبة مرتفع��ة حي��� بل���ت مع��دالت الخص��وبة فيھ��ا ح��والي 
 .على الترتيبة أمرا مولود لكل ٤ و ٤٫١ و ٤٫٢

  

المناطق والمحافظات عامي  فيمعدالت الخصوبة ): ٢(رقم  شكلال
  ٢٠٠٣و ١٩٩٣

 
  الواليات  .ج 

م أن والي��ة مط��ر� ھ��ي ٢٠٠٣م و ١٩٩٣أو���حت بيان��ات تع��داد� 
فقد  ،منخفض على مستوى واليات السلطنةكلي ذات معدل خصوبة 

جلت أدنى معدالت خصوبة في التع�دادين ف�ي محافظ�ة مس�قط ف�ي سُ 
و  ٤ا م��فيھ لم، حي��� بل��� المع��د١٩٩٣وبوش��ر ع��ام  واليت��ي مط��ر�

م �ل��ى ٢٠٠٣عل��ى الترتي��ب وانخف��ض ع��ام ة أم��را مول��ود لك��ل ٤٫٢
ف��ي والي��ة  ٢٫٢ف��ي والي��ة مط��ر� و  ٢أدن��ى بل���ت ح��والي  مع��دالت
  .مسقط

م ف�ي واليت�ي ١٩٩٣أما أعلى معدالت خصوبة فقد س�جلت ف�ي ع�ام 
، ف��ي ح��ين أةم��را مول��ود لك��ل ٨و  ٨٫١الحم��را� وش��نا� بح��والي 

ة ي��ف��ي وال ٦٫٤ح��والي الكلي��ة بل���ت الق��يم العلي��ا لمع��دالت الخص��وبة 
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�أما �أعلى معدالت خ�صوبة فقد �صجلت يف عام 1993م يف واليتي احلمراء 

�لعليا  �لقيم  بلغت  حني  يف  �مر�أة،  لكل  مولود   8 و   8.1 بحو�يل  و�صنا�س 

ملعدالت �خل�صوبة �لكلية حو�يل 6.4 مولود لكل امراأة يف والية هيما و 5.2 

مولود لكل �مر�أة يف والية و�دي بني خالد كما هو مو�صح يف جدول )2(.

جدول )2(: معدل اخل�سوبة الكلية يف واليات ال�سلطنة عامي 1993م و2003م

معدل اخل�صوبة

الوالية

معدل اخل�صوبة

الوالية

معدل اخل�ضوبة

الوالية

2003م 1993م 2003م 1993م 2003م 1993م

3.90 7.8 دماء و�لطائيني 2.54 5.7 دبا البيعة 1.99 4 مطرح

4.50 6.9 الكامل والوايف 3.60 6.6 مدحاء 2.65 4.2 بو�صر

4.70 7.2 جعالن بني بوح�صن 2.60 6.4 �لربميي 2.75 4.8 ال�صيب

4.50 7.5 جعالن بني بوعلي 3.4 6.6 عربي 2.68 4.5 العامرات

5.20 7.6 وادي بني خالد 4.1 7.3 حم�صة 2.17 4.6 م�صقط

3.60 5.1 م�صرية 3.8 6.6 ينقل 2.89 6.7 قريات

6.40 5.1 هيما 3.3 6.8 �صنك 3.06 6.7 �صحار

3.80 6.8 حموت 4.2 6.7 نزوى 3.92 7.4 �لر�صتاق

4.00 6.7 الدقم 3.6 6.2 �صمائل 3.42 8 �صنا�ض

4.50 6.7 اجلازر 4.3 6.8 بهالء 4.30 7.3 لوؤى

3.00 5 �صاللة 4.2 6.4 اأدم 3.29 7.3 �صحم

3.9 6 ثمريت 4.7 8.1 احلمراء 3.60 6.9 اخلابورة

3.2 6.7 طاقة 4.2 6.6 منح 3.71 7.4 ال�صويق

3.4 4.5 مرباط 4.5 7.4 �زكي 3.81 6.1 نخل

4.00 5.8 �صدح 3.90 6.2 بدبد 4.20 7.1 وادي املعاول

4.4 7 رخيوت 3.30 5.5 �صور 4.27 7 العوابي

3.1 7.1 ظلكوت 3.70 6.3 ابراء 3.57 7.2 امل�صنعة

2.8 6.1 مق�صن 3.70 5.4 بدية 3.38 6.8 بركاء

4.2 6.8

 �صليم وجزر

احلالنيات

4.10 6.3 القابل 2.23 5.7 خ�صب

4.00 6.6 �مل�صيبي 2.28 4.8 بخا
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عوامل انخفا�س اخل�صوبة بني التعدادين

ميكن �أن يعزى �النخفا�س �مللحوظ يف معدالت �خل�صوبة يف �ل�صنو�ت �لع�صر 

�ملمتدة بني �لتعد�دين �إىل عو�مل مبا�صرة وغري مبا�صرة ن�صتعر�صها يف �الآتي:

1 - ارتفاع متو�سط العمر عند الزواج االأول: 

فقد �رتفع متو�صط �لعمر عند �لزو�ج �الأول �إىل 25.1 �صنة لالإناث و28.1 

�صنة للذكور عام 2003م مقارنة ب� 20.7 �صنة لالإناث و 24.7 �صنة للذكور 

يف عام 1993م. مما يعني �أن عدد �ل�صنو�ت �لتي باتت �ملر�أة تتعر�س فيها 

للحمل و�الإجناب قد قلت خالل ع�صر �صنو�ت بحو�يل 4 �صنو�ت يف �ملتو�صط.

2 - تطبيق برنامج املباعدة بني الوالدات:

�أكتوبر  بال�صلطنة يف  الأول مرة  �لوالد�ت  �ملباعدة بني  بد�أ تطبيق خدمات 

من  وكانت  و�لطفل.  لالأم  �لرعاية  دعم  برنامج  خالل  من  1994م،  عام 

�خل�صوبة،  لتنظيم  لالأزو�ج  �ملباعدة  خيار�ت  توفري  �لربنامج  �أهد�ف 

متقاربة،ورفع  فرت�ت  يف  �حلمول  تكر�ر  عن  �لناجمة  �لوفيات  وخف�س 

�مل�صتوى �ل�صحي للطفل و�ملر�أة. وت�صري نتائج �مل�صح �ل�صحي �لوطني �إىل 

 %32 �إىل  2000م و�صلت  للو�صائل �ملباعدة يف عام  �أن ن�صبة �مل�صتخدمات 

من �لن�صاء �ملتزوجات ح�صب بيانات �مل�صح �ل�صحى �لوطني.

3 - حت�سن احلالة التعليمية للمراأة:

فقد  �خل�صوبة.  معدل  خف�س  �إىل  �أدت  �لتي  �لعو�مل  �أهم  �أحد  �لتعليم  يعترب 

�أظهرت بيانات �لتعد�دين �ن معدل �خل�صوبة �لكلى ينخف�س كلما �رتفع �مل�صتوى 

�لتعليمي للمر�أة، �إذ ي�صل �إىل حو�يل 4 مولود لكل �مر�أة لدى �لن�صاء �حلا�صالت 
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على �ل�صهادة �الإبتد�ئية كحد �أعلى، وينخف�س لي�صل �ىل 3.2 مولود لكل امراأة 

للن�صاء �حلا�صالت على �ل�صهادة �جلامعية يف عام 2003م، وينطبق هذ� �لنمط 

على بيانات عام 1993م،�إال �أن �الختالفات يف معدالت �خل�صوبة ح�صب �حلالة 

�الأميات  �لن�صاء  خ�صوبة  بني  �لفارق  بلغ  فقد  و�صوحًا.  �أكرث  كانت  �لتعليمية 

عام  امراأة  لكل  اأطفال   4 حو�يل  فاأعلى  �جلامعية  �ل�صهادة  على  و�حلا�صالت 

1993م مقابل طفل واحد لكل امراأة عام 2003م كما هو مو�صح يف �جلدول )3(.

جدول )3(:معدل اخل�سوبة الكلية ح�سب احلالة التعليمية للن�ساء يف الفئة العمرية 

)15– 49( �سنة عامي 1993م و 2003م

التوزيع الن�ضبي للعمانيات معدل اخل�ضوبة

احلالة التعليمية للمراأة

2003م 1993م 2003م 1993م

4.1 7.3 29.38 53.92 اأمية

4.0 6.7 9.48 12.06 تقر�أ وتكتب

3.9 5.7 13.97 14.20 �بتد�ئية

3.1 4.5 17.35 11.70 اعدادية

2.9 3.4 23.00 5.45 �صهادة عامة

3.4 3.1 2.89 1.58 دبلوم

3.2 2.9 3.57 0.73 جامعي فاأعلى

ويعود �ل�صبب يف �الرتباط بني �مل�صتوى �لتعليمي للمر�أة وبني خ�صوبتها �إىل �أن 

�ملر�أة �الأمية و�ملر�أة �لتي متلك مهارتي �لقر�ءة و�لكتابة فقط تتزوجان يف �لغالب 

يف �صن �أ�صغر عن مثيالتهن �ملنخرطات يف مقاعد �لدر��صة وبخا�صة �جلامعية، 

وبالتايل يكون تعر�صهن للحمل و�الإجناب �أعلى عن غريهن )ر�جع در��صة �حلالة 

�لزو�جية(. �أ�صف �إىل ذلك �أن �لتعليم يزيد من وعي �ملر�أة باأ�صاليب �ملباعدة 

بني �لوالد�ت ويجعلها �أكرث قدرة على حتديد �لعدد �ملالئم من �الأطفال �لذين 

ترغب يف �إجنابهم وفقا لظروفها �الجتماعية و�القت�صادية و�ملهنية.
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4 - دخول املراأة اإىل �سوق العمل:

ت�صري بيانات تعد�دي 1993م و2003م �إىل وجود �رتباط بني حالة �لن�صاط 

�القت�صادي للمر�أة ومعدل �خل�صوبة �لكلية لديها كما هو مو�صح يف جدول )4(، 

حيث يرتفع �ملعدل عند �ملتفرغات لالأعمال �ملنزلية �إىل 7.5 و 4.5 مولود لكل 

امراأة عامي 1993م و 2003م على �لتو�يل مقارنة بالن�صاء �لعامالت و�لباحثات 

6.2 و�لبالغ  �ل�صلطنة  م�صتوى  على  �الإجمايل  وباملعدل   عن عمل من جهة، 

و3.4 مولود لكل �مر�أة يف عامي �لتعد�د على �لتو�يل من جهة �أخرى.

كما �أن بيئة �لعمل توؤثر �أي�صا على خ�صوبة �ملر�أة �لعاملة، فوفقًا لبيانات 

�لتعد�دين تت�صم �ملر�أة �لعاملة يف �لقطاع �لعام بخ�صوبة مرتفعة مقارنة 

�إىل  نظرً�  نتيجة طبيعية  هذه  وتعترب  �خلا�س.  �لقطاع  �لعاملة يف  باملر�أة 

مز�يا �لعمل بالقطاع �لعام مقارنة بالقطاع �خلا�س من حيث �أوقات �لعمل 

ومدة �إجازة �الأمومة. ويبدو �لفارق بني �ملعدلني �أو�صح عام 2003م.

�جلدير بالذكر �أن م�صاهمة �ملر�أة يف �لن�صاط �القت�صادي �رتفعت بني �لتعد�دين 

حيث بلغت ن�صبة �لعمانيات يف �لفئة �لعمرية )15 �صنة فاأكرث( �ملنخرطات يف 

�صوق �لعمل حو�يل 18.7%  عام 2003م مقارنة ب� 6.7% عام 1993م.

جدول )4(:معدل �خل�صوبة �لكلية ح�صب حالة �لن�صاط �القت�صادي للمر�أة وقطاع 

عملها يف عامي 1993م و2003م

2003م 1993م حالة �لن�صاط �القت�صادي

2.9 3.2 تعمل

1.6 4.1 باحثة عن عمل

4.5 7.5 متفرغة لالأعمال �ملنزلية

1.2 1.7 �أخرى

قطاع العمل

3.3 3.3 عام )حكومي(

1.8 3.1 خا�ض

2.8 0.9 �آخرى
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اخلال�صـــــــــة

�أظهرت �لدر��صة �أن معدل �خل�صوبة �لكلية لل�صلطنة قد �نخف�س من 6.2 

مولود لكل امراأة يف عام 1993م �إىل 3.4 مولود لكل امراأة عام 2003م، 

ويرجع ذلك �إىل عدة عو�مل منها �رتفاع متو�صط �لعمر عند �لزو�ج �الأول 

و�مل�صتوى �لتعليمي للمر�أة وزيادة �أعد�د �لن�صاء �ملنخرطات يف �صوق �لعمل، 

و�نت�صار ��صتخد�م و�صائل �ملباعدة بني �لوالد�ت.

كما �أن �لدر��صة بينت �أن هناك عالقة عك�صية بني �خل�صوبة و�حلالة �لتعليمية 

حيث ينخف�س معدل �خل�صوبة �لكلية بارتفاع �مل�صتوى �لتعليمي للمر�أة، كما 

�أن معدل �خل�صوبة �لكلية لربات �لبيوت هو �أعلى منه للن�صاء �لعامالت. 

وتتاأثر معدالت �خل�صوبة بالتوزيع �جلغر�يف لل�صكان يف �ملجتمع، حيث �رتفعت 

يف �ملناطق �لقروية عنها يف �ملناطق �حل�صرية خالل �لتعد�دين،كما �صجلت 

منطقة الباطنة اأعلى معدل للخ�صوبة عام 1993م،مقارنة بعام 2003م حيث 

كانت مناطق �لد�خلية و�لو�صطى و�ل�صرقية ذ�ت خ�صوبة عالية.

�أما بالن�صبة للواليات فقد �صجلت كل من والية �حلمر�ء 8.1 مولود لكل امراأة  

ووالية �صنا�ض 8  مولود لكل �مر�أة �أعلى معدالت خ�صوبة كلية بني �لواليات عام 

1993م، يف حني �صجلت �أعلى معدالت خ�صوبة عام 2003م بني الواليات على 

م�صتوى �ل�صلطنة يف كل من والية هيماء 6.4 مولود لكل امراأة  ووالية وادي بني 

�لواليات يف  �أدنى معدل خ�صوبة كلية بني  لكل �مر�أة. وكان  خالد 5.2 مولود 

كال �لتعد�دين م�صجال يف والية مطرح �الأمر �لذي ي�صتدعي �لبحث يف �الأ�صباب 

و�ال�صتفادة منها يف �لتخطيط خلف�س �ملعدالت �ملرتفعة يف �لواليات �الأخرى.



11

امل�صطلحات

التعريفامل�ضطلح

متو�صط �لعمر عند �لزو�ج 

االأول:

�لذين يتزوجون  �أي بني  �لزو�ج  �لعزوبية عند  هو عبارة عن متو�صط عمر 

الأول مرة حتى عمر معني، ويح�صب من ن�صب �لعز�ب �لذين مل ي�صبق لهم 

خم�صية.  عمرية  لفئات  �إحت�صابها  يتم  حيث  عمرية،  فئة  كل  يف  �لزو�ج 

ويفرت�س عدم حدوث زو�ج �أول بعد �لعمر )50( اأو قبل العمر )15(.

�أمي:�إذ� كان �لفرد ال ي�صتطيع �لقر�ءة و�لكتابة باأية لغة كانت. ويعترب . 1احلالة التعليمية:

�لفرد �أميًا �أي�صًا �إذ� كان يح�صن �لقر�ءة دون �لكتابة.

ال . 2 لكنه  معا  و�لكتابة  �لقر�ءة  على  قادرً�  �لفرد  كان  ويكتب:�إذ�  يقر�أ 

يحمل موؤهال در��صيًا من �أي نوع. 

حالة �لن�صاط �القت�صادي:

1 . 10 بلغ  �لذي  �أنثى(  �أو  كان  �لفرد )ذكر�  هو  �مل�صكن:  م�صتغل خارج 

لليلة  �ل�صابق  �الأ�صبوع  ز�ول خالل  و�لذي  �لعمر،  �أكرث من  �و  �صنو�ت 

قيمة  ذ�  عمال  �الأقل،  على  و�حدة  �صاعة  وملدة  �لزمني،  �الإ�صناد 

�قت�صادية خارج �ملنزل �صو�ء �كان ذلك �لعمل حل�صابه �خلا�س �أو يف 

م�صروع ميلكه �أحد �أفر�د �الأ�صرة، �أو حل�صاب �لغري.

م�صتغل د�خل �مل�صكن: ويدخل يف هذه �لفئة كل من ي�صنف م�صتغال . 2

وفق تعريف �مل�صتغل، لكنه ميار�س عمله د�خل م�صكن �الأ�صرة. ولهذ� 

ت�صمل هذه �حلالة كل �أنثى يف �الأ�صرة تقوم ببع�س �الأعمال ذ�ت �لقيمة 

�القت�صادية �إىل جانب �أعمالها �ملنزلية �صريطة �أن يكون عملها �ملذكور 

د�خل �مل�صكن �أو يف مزرعة �الأ�صرة. كما ت�صمل �أي�صا �أي من �لذكور من 

�أفر�د �الأ�صرة �إذ� كان ميار�س عمله �الأ�صلي د�خل م�صكنه مثل �صانع
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يعملون حالة �لن�صاط �القت�صادي: �لذين  �لذكور  ت�صمل  ال  �حلالة  هذه  �أن  غري  �ل�صعفات. 

�لذين  �الأفر�د  ي�صمل  ال  كما  فيها  يقيمون  كانو�  و�ن  مز�رعهم  يف 

مرخ�صة. من�صاآت  �إىل  ويحولونها  م�صاكنهم  من  جزء  يقتطعون 

غري 	.  �لفرد  كان  �إذ�  �لعمل:  له  ي�صبق  مل  عمل  عن  باحث 

قبل. من  عمل  �أي  ز�ول  �أن  له  ي�صبق  ومل  �لتعد�د  وقت  م�صتغل 

م�صتغل . 4 غري  �لفرد  كان  �إذ�  �لعمل:  له  �صبق  عمل  عن  باحث 

�لعمل. ممار�صة  ذلك  قبل  له  �صبق  لكنه  �لتعد�د  وقت 

�لتفرغ لالأعمال �ملنزلية: وينطبق ذلك على كل فرد )ذكر� �أو �أنثى( . 5

لي�س  �أنه  �أي  �مل�صكن،  د�خل  �ملنزلية  �الأعمال  على  ن�صاطه  يقت�صر 

م�صتغال وال يبحث عن عمل. كما ال تنطبق عليه �أي من �حلاالت �الأخرى.

�أو . 6 �ملد�ر�س  �إحدى  يف  م�صجال  �لفرد  كان  �إذ�  نظامي:  طالب 

للدر��صة. كليا  ومتفرغ  نظامي  ب�صكل  �جلامعات  �أو  �ملعاهد 

من . 7 �أي  عليه  تنطبق  ال  لكنه  �لعمل  على  �لقادر  �لفرد  هو  مكتفي: 

�حلاالت �ل�صابقة و�إمنا يعي�س من �إيجار ممتلكاته �أو �إير�د�ت �أمو�له 

�مل�صتثمرة �أو من ر�تبه �لتقاعدي �أو من معونات ترده من �لغري �أو كان 

معاال من ذويه.

غري قادر على �لعمل: هو �لفرد �لذي ال ي�صتطيع �لقيام باأي عمل )مبا . 8

يف ذلك �أعمال �لتدبري �ملنزيل( وذلك ب�صبب كرب �صنه �أو لكونه يعاين 

نزالء  ي�صنف  �لتعد�د  والأغر��س  ذهنية.  �أو  ج�صدية  �صعوبات  من 

�ل�صجون يف هذه �لفئة.
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للدولة. وي�صمل . 1قطاع العمل : �لفرد م�صتغال يف من�صاأة مملوكة كليا  �إذ� كان  عام: 

ذلك �لوز�ر�ت و�الإد�ر�ت �حلكومية �الأخرى وكافة �ملن�صاآت �ملرتبطة 

بها �صو�ء كانت ذ�ت طابع �إد�ري �أو �قت�صادي.

خا�س: �إذ� كان �لفرد م�صتغال يف من�صاأة مملوكة للقطاع �خلا�س �أو . 2

كان �لقطاع �خلا�س م�صاهما فيها �إىل جانب �لدولة.

عائلي: �إذ� كان �لفرد م�صتغال يف من�صاأة مملوكة لالأ�صرة وعلى نفقتها . 3

�أي�صا �مل�صاريع �الأ�صرية �لتي تهدف �إىل �لربح )�لقطاع غري  وي�صمل 

�ملنظم(.

�أهلي: �إذ� كان �لفرد م�صتغال يف من�صاأة مملوكة للمجتمع مثل �الأندية . 4

و�جلمعيات و�ملن�صاآت �مل�صابهة.

�أو . 5 �إقليمية  هيئة  �أو  دينية  من�صاأة  يف  م�صتغال  �لفرد  كان  �إذ�  �أخرى: 

غري  طابع  ذ�ت  هنا  �ملنظمات  تكون  ما  وغالبا  �صفارة.  يف  �أو  دولية 

�قت�صادي.


