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مقدمة

ي�س���ر اإدارة املركز الوطني للإح�س���اء واملعلومات اأن تقدم درا�س���ة حتليلية للحالة الزواجية لل�سكان يف �سلطنة عمان، 

وتعني هذه الدرا�س���ة بخ�س���ائ�ص املتزوجني واأمناط توزيعهم، وتعد هذه الدرا�سة من اأهم الدار�سات التي ت�ساعد متخذي 

القرار على التخطيط وو�س���ع الربامج التي ت�ستهدف اإدماج املتزوجنب يف عمليات وبرامج التنمية، وذلك لتحقيق معدالت 

منو متزايدة يف خمتلف القطاعات االقت�سادية من خلل اإ�ستغلل طاقات وقدرات كل ابناء ال�سلطنة وخا�سة فئة ال�سباب، 

مبا ي�ساهم يف رفع �ساأن ال�سلطنة على امل�ستوى الدويل وحت�سني م�ستويات املعي�سة واال�ستمرار يف جهود التنمية الب�سرية. 

لذا يهتم املركز الوطني للإح�س���اء واملعلومات باإ�س���دار جمموعة من الدرا�سات الدورية التي تلقي ال�سوء على حجم 

وتوزيع ال�س���كان واأمناط منوهم، ويف هذه الدرا�س���ة نلقي ال�س���وء على  احلالة الزواجية للزواج وتوزيعهم على حمافظات 

وواليات ال�س���لطنة، وكذلك خ�سائ�س���هم ح�سب امل�سكن واالأ�سر املعي�سية، وخ�سائ�س���هم الدميوجرافية، وتوزيعهم ح�سب 

النوع وعلقتهم برب االأ�س���ر، وي�سمل اأي�سا خ�سائ�سهم التعليمية، وو�سعهم االقت�سادي، وخ�سائ�ص املتزوجني اخلا�سة 

منهم، وذلك وفقًا لبيانات ونتائج تعداد ال�سكان وامل�ساكن لعام 2010مم يف �سلطنة عمان.

 ويحدون���ا االأم���ل اأن حتقق هذه الدرا�س���ة االأهداف الت���ي اأعدت من اأجله���ا، كما نطمح اإىل تق���دمي املزيد واملفيد من 

املوؤ�سرات من واقع التعدادات التي اأجريت يف ال�سلطنة لتعني املخت�سني والباحثني واالأكادميني اإىل ما ي�سبون اإليه.

د. خليفة بن عبداهلل بن حمد الربواين 

الرئي�س التنفيذي
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1-1- ال�شكان العمانيني والوافدين بني تعدادى 2003م و 2010م 

ت�س���ر بيانات تعدادات ال�س���لطنة اإىل اأن اإجمايل �س���كان ال�س���لطنة 

طبقًا لبيانات تعداد 2003م بلغ 2.340.815 ن�سمة منهم 1.781.558 

ُعم���اين و 559.257 واف���د وميثل ذلك ما ن�س���بته 24% من اإجمايل عدد 

ال�س���كان ال�س���لطنة، مقارنة بتعداد 2.773.479 ن�س���مة طبق���ًا لبيانات 

تع���داد 2010م منه���م 1.957.336 ُعم���اين  و 816.143  وافد بن�س���بة 

تبلغ  29% من  اإجمايل عدد ال�س���كان بال�سلطنة.  كما تعك�ص البيانات  اأن 

جمتمع ال�س���كان الُعمانيني متوازن من حيث النوع حيث تبلغ ن�س���بة الن�ساء الُعمانيات  49%، 50% ذكور من اإجماىل ال�سكان 

الُعمانيني يف تعدادي 2003م و 2010م على الرتتيب. ويلحظ تزايد ن�س���بة ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج )15 

�س���نة فاأكرث( من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني بني التعدادين؛ حيث بلغت تلك الن�س���بة 59% يف تعداد 2003م وارتفعت اإىل 

64%، يف  تعداد 2010م. وبطبيعة احلال تبدو هذه املوؤ�س���رات ذات اأهمية يف �س���ياق ر�س���د اجتاه تطور موؤ�س���رات احلالة 

الزواجية لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج )15�سنة فاأكرث( كما �سيت�سح يف االأق�سام التالية.

 جدول )1-1( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان

ح�شب اجلن�شية بني تعدادى 2003م و 2010م

اجلن�سية

ال�سكان 15�سنة فاأكرثال�سكان

عدد

الن�سبة من

اإجماىل ال�سكان %

عدد

الن�سبة من

اإجماىل �سكان الفئة %

تعداد 

2003م

تعداد 

2010م

تعداد 

2003م

تعداد 

2010م

تعداد 

2003م

تعداد 

2010م

تعداد 

2003م

تعداد 2010م

1.781.5581.957.33676,170,61.058.2881.266.63559,464,7الُعمانيون

559.257816.14323,929,4490.628735.00787,790,0الوافدون

اإجمايل 

ال�سلطنة

2.340.8152.773.479100,0100,01.548.9162.001.64266,272,2

يف  مم��ن  ال��ُع��م��ان��ي��ني  ال�����ص��ك��ان  ن�صبة  زادت 

اإجمايل  من  فاأكرث(  �صنة   15( ال��زواج  �صن 

الن�صبة  بلغت تلك  الُعمانيني؛ حيث  ال�صكان 

 ،%64 اإىل  وارتفعت  2003م  تعداد  يف   %59

يف  تعداد 2010م.
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1-2 ال�شكان العُمانيون ح�شب احلالة الزواجية                   

يو�س����ح اجل����دول رقم )1-2( وال�س����كل رق����م )1-1( التوزيع العددي 

والن�س����بي لل�س����كان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج )15 �سنة فاأكرث( ح�سب 

احلالة الزواجية فى تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث ت�سر اجتاهات تطور 

موؤ�س����رات احلالة الزواجية بوجٍه عام اإىل تغرات وا�سحة تبدو من خلل 

ال�س����عود على امل�ستوى العددي والن�سبي بني فئات املتزوجني، و�سعود على 

امل�س����توى العددي وهبوط على امل�س����توى الن�سبي بني فئات ممن مل يتزوج ابدًا، ف�س����ًل عن تغرات طفيفة بني فئات املطلقني 

واالأرامل؛ حيث ت�س����ر املوؤ�س����رات اإىل االجتاه نحو ال�س����عود الب�س����يط على امل�س����توى العددي والهبوط الطفيف على امل�س����توى 

الن�سبي.

فقد �س���هد اجتاه تطور فئة من مل يتزوج ابدًا انخفا�س���ًا على امل�ستوى الن�سبي؛ حيث بلغت ن�سبة من مل يتزوج ابدًا %47 

من اإجماىل ال�س���كان الُعمانيني )15 �س���نة فاأكرث( يف تعداد 2003 م، وانخف�س���ت تلك الن�س���بة اإىل 44% يف تعداد 2010م. 

ورغم معدل الرتاجع على امل�س���توى الن�س���بي يف زيادة فر�ص التعليم مع اإعلء قيمة التعليم للجن�س���ني يف املجتمع الُعماين، 

حيث يتوجه العديد من ال�سكان ملوا�سلة التعليم ما بعد اجلامعي، مما قد يرجى الزواج حلني االنتهاء من الدرا�سة. 

جدول )1-2( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية بني 

تعدادى 2003 - 2010م

احلالة الزواجية

الن�سبةالعدد

تعداد 2010متعداد2003 متعداد 2010متعداد2003 م

500.830562.43847,344,4مل يتزوج ابدًا

488.025631.33846,149,8متزوج

22.81423.7942,21,9مطلق

44.55349.0444,23,9اأرمل

2.066210,20,00غر مبني

1.058.2881.266.635100,00100,00اإجمايل

من  اأب���دًا  يتزوج  مل  من  ن�صبة  اإنخف�صت 

2010م  عام   %44 اإىل  2003م  عام   %47

يف  ال��زواج  �صن  يف  العامانيني  ال�صكان  من 

2010م
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�شكل )1-1( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

بني تعدادى 2003م و 2010م

 

 

يف مقابل الرتاجع الن�س���بي يف فئة مل يتزوج ابدا ت�سعد بطبيعة 

احلال على امل�س���توى العددي والن�سبي وب�سكل ملحوظ فئة املتزوجني 

من )488.025( ن�سمة بن�سبة 46% يف تعداد 2003م اإىل 631.338 

ن�س���مة بن�س���بة 49% يف تع���داد 2010م. ويع���زو تزايد مع���دل الزواج 

يف تع���داد 2010م ب���ني الُعماني���ني، مقارنًة مبعدل ال���زواج يف تعداد 

2003م، اإىل توفر الظروف املهياأة لل�س���باب من اجلن�س���ني �سواء من 

خلل التعليم اأواالنخراط يف جمال العمل الذي يوؤمن لهم �سبل اال�ستقرار االجتماعي عن طريق الزواج وتكوين اأ�سرة.

وعل���ى جان���ب اأخر، ال توجد اختلفات كبرة بني ن�س���بة الُعمانيني املطلقني وال�س���كان االأرامل الإجمايل ال�س���كان بعمر 

الزواج؛ ففي الفئة االأوىل )مطلق( �س���جل العدد 22.814 ن�س���مة بن�س���بة 2,2% يف تعداد 2003 م، و 23.794 ن�سمة بن�سبة 

1,9% يف تعداد 2010م. اأما االأرامل ف�سجلت 44553 ن�سمة بن�سبة 4,2% يف تعداد 2003 م، و 49.044 ن�سمة بن�سبة %3,9 

يف تع���داد 2010م. ويرج���ع انخفا�ص معدل الطلق والرتمل يف مواجهة تزايد معدل ال���زواج بطبيعة احلال، نظرًا لدخول 

بع�ص من فئات املطلقني واالأرامل يف احلياة الزوجية عن طريق الزواج مرة اأخرى، خا�سة من بني ال�سباب من اجلن�سني. 

وهذا ما يت�سح الحقًا من قراءة موؤ�سرات تطور احلالة الزواجية بح�سب النوع.

توفر الظرو± املهياأة لل�صباب من اجلن�صني �صواء 

العمل  ‹ال  يف  والنخراط  التعليم  خالل  من 

الذي يوDمن لهم �صبل ال�صتقرار الجتماعي عن 

طريق الزواج وتكوين اأ�صرة.
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با�س���تقراء م�سمون اجلدول رقم )1-3( وال�س���كل رقم )1-2( حول التوزيع العددي والن�سبي لل�سكان الُعمانيني ممن 

يف �سن الزواج )15 �سنة فاأكرث( ح�سب احلالة الزواجية والنوع جند:

- على م�س���توى اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ميكن ملحظة تقارب عددي ون�س���بي بني الذكور واالإناث يف الفئة العمرية 

ممن يف �سن الزواج مع زيادة طفيفة ل�سالح الذكور، حيث �سجل الذكور 532.156 ن�سمة بن�سبة 50% من اإجمايل ال�سكان 

الُعمانيني )15 �س���نة فاأكرث( يف تعداد 2003 م، و 638.323 ن�س���مة بن�س���بة 50% من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني (15 �سنة 

فاأكرث) يف تعداد 2010م، بينما �س���جلت االإناث 526.132 ن�س���مة بن�س���بة 50% من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني) 15 �س���نة 

فاأكرث(  يف تعداد 2003 م، و628.312 ن�س���مة بن�س���بة 49,6% من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني )15 �س���نة فاأكرث(  يف تعداد 

2010م و�سجلت ن�سبة النوع يف تعداد 2003م، 101%، اأي 101 من الذكور لكل 100 من االناث، ازدادت ن�سبة النوع ب�سكل 

طفيف يف تعداد 2010م اإىل ما يقرب 102% ويف هذا ال�س���ياق تعك�ص موؤ�س���رات احلالة الزواجية م�سنفة بح�سب النوع بني 

تعدادي 2003 مو2010م اإجمااًل االآتي:

- �سعود عددي بني الذكور يف فئتي مل يتزوج ابدا ومتزوج، و�سعود ن�سبي ب�سيط بني املتزوجني، وهبوط ن�سبي طفيف 

بني من مل يتزوج ابدا من الذكور اأي�سًا. مع ملحظة ا�ستقرار ن�سبي بني اجلن�سني من املتزوجني، بينما هناك هبوط ن�سبي 

وا�سح للذكور بني املطلقني واالأرامل بني تعدادي 2003 مو2010م.

- هناك تزايد ن�س���بي بني )املطلقات( من االإناث مقابل هبوط ن�س���بي ب�س���يط بني املتزوجات من االإناث، تت�سق ون�سبة 

النوع على م�ستوى ال�سكان الُعمانيني، و�سعود عددي ون�سبي طفيف بني االإناث بني ممن مل ي�سبق لهن الزواج.

حيث يلحظ اأن فئة من مل يتزوج ابدا �س���هدت �س���عود على امل�س���توى العددي للجن�س���ني، بينما اختلف اجلن�س���ني على 

م�س���توى الن�س���بي، حيث �س���هدت �س���عود طفيف للإناث، نظرًا للجتاه للتعليم وانت�س���اره بني االإناث، حيث �سجلت االإناث 

220.110 ن�س���مة بن�س���بة 42% يف تعداد 2003 م، و248.434 ن�س���مة بن�س���بة 44% يف تعداد 2010م. وهناك هبوط طفيف 

للذكور؛ حيث �سجل الذكور 280.720 ن�سمة بن�سبة 56% يف تعداد 2003 م، و 314.004 ن�سمة بن�سبة 56% من اإجمايل من 

مل يتزوج ابدا يف تعداد 2010م. وهذا يت�سق ون�سبة النوع لهذه الفئة حيث �سجلت يف تعداد 2003م )127( اأي 127 مقابل 

100 من االإناث، بينما �سجلت ن�سبة النوع يف تعداد 2010م )126(.

اأما فئة املتزوجني، فقد �س����هدت �س����عود عددي بطبيعة احلال، نظرًا لهبوط من مل يتزواج ابدًا، وا�س����تقرار ن�س����بي 

اإىل حد ما بني اجلن�س����ني بني تعدادي 2003 مو2010م مييل للزيادة الب�س����يطة ل�س����الح االإناث، حيث بلغت بني الذكور 

238.564 ن�س����مة بن�س����بة 49% من اإجمايل هذه الفئة يف تعداد 2003م و312.737 ن�سمة بن�سبة 50% يف تعداد 2010م. 

بينما االإناث �س����جلت 249.461 ن�س����مة بن�س����بة 51% يف تعداد 2003 م، و318.601 ن�سمة بن�سبة 50% يف تعداد 2010م. 

وهذا يت�س����ق ون�س����بة النوع بني )املتزوجني( من اجلن�سني؛ حيث �سجلت يف تعداد 2003م )95(، بينما �سعدت يف تعداد 

2010م اإىل 98. 
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هناك فروق كبرة ومهمة بني الذكور واالإناث املطلقني واالأرامل 

حيث متيزت فئة مطلق بارتفاع عددي ون�س���بي وا�سح للإناث مقارنًة 

بالذكور، ففي تعداد 2003 م، �س���جل الذكور 7.664 ن�س���مة بن�س���بة 

33% من جمموع ال�س���كان املطلقني، انخف�ست يف تعداد 2010م اإىل 

6785 ن�سمة بن�سبة 28% من جمموع ال�سكان املطلقني. بينما �سهدت 

مع���دالت االإناث زي���ادة ب���ني تع���دادي 2003م و2010م؛ حيث كانت 

15.150 ن�س���مة بن�س���بة 66% من جمموع ال�سكان املطلقني، ثم زادت اإىل 17.009 ن�س���مة بن�سبة 71% من جمموع ال�سكان 

املطلقني. ومن ثم جاءت ن�سبة النوع لهذه الفئة مطلق على التوايل ما يقرب 51 و40 بني تعدادي 2003 مو2010م. 

كما �سجلت فئة )اأرمل( تزايد عددي ون�سبي وا�سح بني االإناث من 39.570 ن�سمة بن�سبة 88,8% من جمموع ال�سكان 

االأرامل يف تعداد 2003 م، اإىل 44.264 ن�س���مة بن�س���بة 90% من جمموع ال�س���كان االأرامل يف تعداد 2010م. بينما �س���جل 

الذكور 4983 ن�سمة بن�سبة 11% من جمموع ال�سكان االأرامل يف تعداد 2003 م، انخف�ص اإىل 4.780 ن�سمة بن�سبة 10% من 

جمموع ال�سكان االأرامل. 

وبوجٍه عام ميكن اإيجاز اأهم موؤ�سرات توزيع احلالة الزواجية ح�سب النوع يف اأن هناك تزايدًا عدديًا ون�سبيًا �سواء بني 

الذكور املتزوجني، اأو بني االإناث من املطلقات واالأرامل. ويرجع تزايد ن�سب الذكور املتزوجني يف تعداد 2010م اإىل حت�سن 

الظروف املعي�س���ية واجتاه ال�س���باب للزواج ومن ثم اال�س���تقرار؛ وهذا ما �س���وف يت�س���ح من خلل عر�ص احلالة الزواجية 

ح�س���ب اخل�س���ائ�ص االجتماعية الحقًا. بينما ت�سر الزيادة الكبرة للن�س���اء املطلقات واالأرامل مقارنًة بن�سب الرجال اإىل 

اأ�سباب اجتماعية حيث تتوفر فر�ص كبرة الإعادة الزواج للرجال مقابل عدم توفرها للن�ساء وخا�سًة الن�ساء اللتى لديهن 

اأطفال وذلك لرغبة االأم تربية االأبناء وتف�سيلها عدم اإعادة الزواج خوفًا من فقدانها ح�سانة االأبناء.

 �شكل )1-2( التوزيع الن�شبي لل�شكان )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية والنوع بني  تعدادى 2003م و 2010م

لهن  ي�صبق  مل  الالتي  الإن���اث  ن�صبة  ارتفعت 

ال��زواج من  اإجمايل الإن��اث يف �صن  ال��زواج من 

تعداد  يف   %44 اإىل   2003 ت��ع��داد  يف   %42

.2010
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1-4- احلالة الزواجية ح�شب فئات العمر والنوع

يعر����ص بيان���ات اجلدول رق���م) 1-4 ( و) 1-5( توزيع العمانيني ح�س���ب احلال���ة الزواجية و فئات العم���ر والنوع بني 

تعدادي 2003م و 2010م.

جدول )1-4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية وفئات العمر 

والنوع لتعداد 2003 م

فئات العمر / 

النوع

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

-15

 19

130.13752,12565,273416,8313360.0130.46651,1ذكور

119.85847,94.60294,716883,22087930.1124.74148,9اإناث

249.995984.8581,92020,12301290.1255.207100.0جملة

-20

 24

99.12457,58.00419,929223,02213400.0107.48250,2ذكور

73.29442,532.21380,197877,0145871480.1106.77849,8اإناث

172.41880,540.21718,81.2700,61670,11880.1214.260100.0جملة

-25

29

37.39264,935.60240,995933,0438,1360.074.03249,9ذكور

20.22835,151.43259,11.94567,0486921360.274.22750,1اإناث

57.62038,987.03458,72.9042,05290,41720.1148.259100.0جملة

-30

34

7.4666538.88250,31.08535,2526,1140.047.49951,2ذكور

4.0183538.39749,71.99964,880794550.145.27648,8اإناث

11.48412,477.27983,330843,38590,9690.192.775100.0جملة

-35

39

2.44768,232.23549,51.00235,7493,480.035.74148,9ذكور

1.14231,832.95850,61.80864,31.38797520.137.34751,1اإناث

3.5894,965.19389,22.8103,81.4362600.173.088100.0جملة

-40

44

1.15671,827.41050,276734,31084,380.029.44948,3ذكور

45528,227.15949,81.46765,72.37996670.231.52751,7اإناث

1.6112,654.56989,52.2343,72.4874,1750.160.976100.0جملة

-45

 49

63673,422.30250,662533,21443,980.023.71546,9ذكور

23026,621.76749,41.25566,83.52096670.226.83953,1اإناث

8661,744.06987,21.8803,73.6647,3750.150.554100.0جملة
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فئات العمر / 

النوع

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

-50

54

4606919.16254,648127,02715,490.020.38347,7ذكور

2073115.90745,41.29873,04.743951570.722.31252,3اإناث

6671,635.06982,11.7794,25.014121660.442.695100.0جملة

-55

 59

33273,614.86960,338228,83447,580.115.93551,2ذكور

11926,49.77239,794371,24.234921350.915.20348,8اإناث

4511,524.64179,11.3254,34.578151430.531.138100.0جملة

-60

 64

52277,515.51067,854333,66579,980.017.24053,8ذكور

15222,67.37932,21.07366,45.955902491.714.80846,2اإناث

6742,122.88971,41.6165,06.612212570.832.048100.0جملة

-65

 69

30177,69.10972,741340,35591370.110.38956,5ذكور

8722,43.42027,361159,73.725871461.87.98943,5اإناث

3882,112.52968,21.0245,64.284231530.818.378100.0جملة

-70

 74

288757.42376,340137,983615110.18.95952,9ذكور

96252.31223,865762,14.688852202.87.97347,1اإناث

3842,39.73557,51.0586,35.524332311.416.932100.0جملة

 75

فاأكرث

35069,47.72678,667341,61.88220230.210.65449,3ذكور

15430,62.10221,494358,47.440803102.810.94950,7اإناث

5042,39.82845,51.6167,59.322433331.521.603100.0جملة

غر 

مبني

109074070,013094.221256.5ذكور

70041050,041063.716343.5اإناث

17901150120,0540154.0375100.0جملة

اإجماىل

280.72056,138.564.48,97.66433,64.983112250.0532.15650,3ذكور

2201104424946151,11515066,4395708918410.3526.13249,7اإناث

50083047,3488.02546,1228142,244.5534,22.0660.21.058.288100,0جملة

 تابع جدول )1-4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث(

ح�شب احلالة الزواجية وفئات العمر والنوع لتعداد 2003 م
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جدول )1-5( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني)15�شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية وفئات 

العمر والنوع لتعداد 2010م

فئات العمر / 

اجلن�ص

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

-15

 19

123.62052.01.48524,4107,4211,870.0125.12451,3ذكور

114.07748.04.60575,612592,61588,220.0118.82448,7اإناث

237.69797.46.0902,51350,1170,090.0243.948100.0جملة

-20

 24

111.47058,311.53624,118417,72816,830.0123.22151,2ذكور

79.88241,836.39475,985582,313983,210.0117.27148,8اإناث

191.35279,647.93019,91.0390,41670,140.0240.492100.0جملة

-25

29

54.01461,248.81642,463126,24010,410.0103.50250,2ذكور

34.27838,866.27357,61.78273,934689,600.0102.67949,8اإناث

88.29242,8115.08955,82.4131,23860,210.0206.181100.0جملة

-30

34

15.43753,759.65049,796329,1556,800.076.10549,8ذكور

13.32246,360.30950,32.34670,976093,200.076.73750,2اإناث

28.75918,8119.95978,53.3092,28150,500.0152.842100.0جملة

-35

39

4.65653,145.84652,079525,7664,820.051.36550,7ذكور

4.11446,942.35048,02.30474,41.29995,210.050.06849,4اإناث

8.7708,788.19687,03.0993,11.3651,430.0101.433100.0جملة

-40

44

1.85157,133.79952,278227,91135,220.036.54750,0ذكور

1.39142,931.00447,82.02172,12.05194,800.036.46750.0اإناث

3.2424,464.80388,82.8033,82.1643,020.073.014100.0جملة

-45

 49

90663,827.51652,667129,51324,010.029.22649,3ذكور

51536,224.81347,41.60170,53.15396,000.030.08250,7اإناث

12,452.32988,22.2723,83.2855,510.059.308100.0..421جملة

-50

54

54167,823.20753,057127,52614,800.024.58047,2ذكور

25732,220.60147,01.50272,55.17995,200.027.53952,8اإناث

7981,54380884,120734,05.44010,400.052.119100.0جملة
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فئات العمر / 

اجلن�ص

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

-55

 59

30966,51619155,937926,72975,600.017.17647,5ذكور

15633,61275744,1103973,35.02594,400.018.97752,5اإناث

4651,32894880,114183,925.32214,700.036.153100.0جملة

-60

 64

36874,71499462,946830,995157,800.016.34550,4ذكور

12525,4885337,1104269,01609992,200.016.11949,7اإناث

4931,52384773,515104,656.61420,400.032.464100.0جملة

-65

 69

21972,81058167,934031,85399,300.011.67951,4ذكور

8227,2499332,173168,35.24490,700.011.05048,6اإناث

3011,31557468,510714,75.78325,400.022.729100.0جملة

-70

 74

28175,7969676,040936,583312,710.011.22053,9ذكور

9024,3305524.071363,65.74287,300.09.60046,1اإناث

3711,81275161,211225,46.57531,610.020.820100.0جملة

 75

فاأكرث

33269,6942078,458238,01.89917,100.012.23348,7ذكور

14530,4259421,694862.09.21282,900.012.89951,3اإناث

4771,91201447,815306,111.11144,200.025.132100.0جملة

اإجماىل

314.00455,8312.73749,56.78528,54.7809,8170.0638.32350,4ذكور

248.43444,2318.60150,517.00971,544.26490,340.0628.31249,6اإناث

562.43844,463133849,8237941,9490443,9210.01.266.635100,0جملة

ومن واقع معطيات اجلدولني يتبني اأن هناك فروقًا وا�سحة بني فئات احلالة الزواجية، �سواء من حيث توزيعاتها على 

فئات العمر املختلفة اأو من حيث الفروق بني الذكور واالإناث. وهذا ما �سوف يت�سح من خلل العر�ص االآتي:

1-4-1 مل يتزوج ابداً

كما �س���بقت االإ�س���ارة اإليه، ت�س���كل فئة من مل يتزوج ابدًا 500.830 ن�سمة بن�سبة 47% يف تعداد 2003 م،   و562.438 

تابع جدول )1-5( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15�شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

وفئات العمر والنوع لتعداد 2010م
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بن�سبة 44% يف تعداد 2010م، مع وجود فروق ب�سيطة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور تزداد يف تعداد 2003 م، حيث بلغ عدد 

الذكور 28.0720 بن�سبة 56%، واالإناث 220.110 بن�سبة %44.  

وبالنظ���ر اإىل خريطة توزيع الفئات العمرية ح�س���ب النوع ملن مل 

يتزوج ابدًا  يلحظ اأن اإجمايل هذه الفئة من اجلن�س���ني �س���هد تدرج 

تن���ازيل عرب الفئات العمرية؛ حيث ج���اءت الفئة العمرية )19-15( 

يف املرتبة االأوىل بن�سبة 97% من جملة هذه الفئة العمرية يف تعدادى 

2003م و 2010م مل يت���زوج اب���دًا، مع وجود تقارب بني اجلن�س���ني بزيادة طفيفة ل�س���الح الذكور بوجه عام، حيث �س���جل 

الذكور ما يزيد عن ن�س���ف هذه الفئة 52%. وياأتي التقارب بني اجلن�س���ني على اأ�س���ا�ص اأن اأغلب هذه الفئة العمرية مازال 

على مقاعد الدرا�سة.

ثم تاأتي الفئة العمرية 20-24، حيث �سكلت فئة من مل يتزوج ابدًا ما يقرب من 80% بني تعدادي 2003م و 2010م من 

اإجم���ايل هذه الفئ���ة العمرية، وتزداد بني الذكور مقارنًة باالإناث؛ حيث تقرتب ن�س���بة الذكور من 58% ومقابل42% للإناث 

بني تعدادي 2003م و 2010م. وهذا الفارق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور، قد يرجع ال�ستمرار وجود بع�ص حاالت الزواج 

املبكر خا�سة بني االإناث.

اأما يف الفئة العمرية 25-29 فقد مثل من مل يتزوج ابدًا ما يقرب من 39% يف تعداد 2003 م، وارتفعت الن�سبة اإىل ما 

يقرب من 43% يف تعداد 2010م من اإجمايل هذه الفئة العمرية، وما يقرب من ثلثي هذه الفئة العمرية من الذكور بن�سبة 

65% يف تعداد 2003 م، و61% يف تعداد 2010م. 

ثم يتواىل هبوط ن�سب من مل يتزوج ابدًا خلل الفئات العمرية االأكرب مع و�سوح ن�سب الذكور، بحيث تخطت ما يقرب 

من ثلث اأرباع هذه الفئة العمرية بطبيعة احلال فعلى �س���بيل املثال يف تعداد 2003م �س���غلت الفئة العمرية 60-64 ن�س���بة 

2% من اإجمايل هذه الفئة العمرية، بلغت ن�س���بة الذكور 77% واالإناث 22%. انخف�س���ت هذه الفئة العمرية اإىل 1% يف تعداد 

2010م، مع بقاء الفارق بني اجلن�سني اإىل حد ما، حيث �سجلت 75% ذكور و 25% اإناث، وهذا بطبيعة احلال ل�سالح االإناث 

املتزوجات اأو املطلقات اأو االأرامل كما �سوف يت�سح يف مو�سع الحق.

وبوج���ه ع���ام هناك زيادة بني من مل يتزوج ابدًا من الذكور ع���ن االإناث عرب فئات العمر املختلفة، مع اختلف الفروق 

بني اجلن�سني بح�سب الفئات العمرية؛ حيث تتقارب اإىل حد ما الفروق بني اجلن�سني يف الفئات العمرية ال�سغرى، وتزداد 

الفروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور تدريجيًا كلما �س���عدنا اإىل اأعلى يف قطار العمر. ففي الفئات العمرية ال�سغرى من 

)15 -24( تقاربت اإىل حد ما ن�س���بة الذكور واالإناث مع وجود زيادة طفيفة ل�س���الح الذكور كما �س���بقت االإ�سارة اإليه. ثم 

�س���عد الفارق اإىل الثلثني ل�س���الح الذكور خلل الفئات العمرية )25 – 39( ملن مل يتزوج ابدًا، واإزداد الفارق اإىل الثلث 

اأرباع ل�سالح الذكور يف الفئات العمرية املتو�سطة واملتقدمة كما �سبقت االإ�سارة. 

ميثل الذكور 56% من اإجمايل ال�صكان الذين مل 

يتزوجوا ابدًا بينما متثل الإناث 44% منهم.
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 جدول )1-6( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

)مل يتزوج ابداً( و النوع وفئات العمر بني تعدادي 2003م و 2010م

فئات العمر

تعداد 2010متعداد 2003 م

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

19 -1599,896,198,098,896,097,4

24 -2092,268,680,590,568,179,6

29 -2550,527,338,952,233,442,8

 34-3015,78,912,420,317,418,8

39 -356,93,14,99,18,28,6

44 -403,91,42,65,13,84,4

49 -452,70,91,73,11,72,4

 54-502,30,91,62,20,11,5

59-552,10,81,41,80,91,3

64-603,01,02,12,30,81,5

 70-652,91,12,11,90,71,3

74-703,21,22,32,50,91,8

753,31,42,12,71,11,9 فاأكرث

51,442,9,47000غر مبني

52,841,847,349,239,544,4اإجماىل

% من  اإجماىل  ال�سكان الذين 

مل يتزوج ابدًا

56,044,0100,055,844,2100,0

- هناك انخفا�ص طفيف يف ن�سبة من مل يتزوج ابدًا للنوعني حيث بلغت ن�سبة الذكور مل يتزوج ابدًا 53% من اإجمايل 

الذك���ور 15�س���نة فاأكرث فى عام 2003م وانخف�س���ت اإىل 49% من اإجماىل الذكور 15�س���نة فاأك���رث يف عام 2010م، وكذلك 

انخف�س���ت ن�س���بة من مل ي�س���بق لهن الزواج من 42% من اإجماىل االإناث) 15�سنة فاأكرث( يف عام 2003م اإىل 39% يف عام  

2010م .

- مل يحدث تغر وا�س���ح يف ن�س���بة االإناث اللتي مل يتزوجن ابدًا للفئات العمرية )15-19( �سنة، )20-24( �سنة بني 

عامي 2003م و2010م حيث بلغت الن�سب 96%، 69% من اإجماىل االإناث ) 15- 19( �سنة يف عام 2003 م، 96%، 68% من 

اإجمايل االإناث) 15- 19( �سنة يف عام 2010م.
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- زيادة ن�س���بة الذين مل يتزوجوا ابدًا لكل من الذكور واالإناث للفئة العمرية 25 اإىل اأقل من 50 �س���نة وترتكز الزيادة 

ب�سكل كبر يف بع�ص الفئات العمرية املهمة حيث ارتفعت ن�سبة من مل يتزوج ابدًا فى الفئة العمرية )25-29( �سنة فى عام 

2003م اإىل 33% يف ع���ام 2010م، كذلك ارتفعت تلك الن�س���بة للفئة العمري���ة )25-29( للذكور من 50% يف عام  2003م 

اإىل 52% يف عام 2010م، وارتفعت الن�سبة للإناث للفئة العمرية )30-34( �سنة من 8 اإىل 9% من اإجمايل االإناث يف نف�ص 

الفئة العمرية يف عام 2003م اإىل 17% يف عام 2010م، وارتفعت ن�سبة الذكور مل يتزوج ابدًا للفئة العمرية )30-34( �سنة 

م���ن 16% م���ن مل يتزوج ابدًا لتعداد 2003م اإىل 20% فى عام 2010م. ويلحظ اأن ن�س���ب الزيادة يف ن�س���ب للذكور للفئات 

العمرية من 25 اإىل اأقل من 50�س���نة  اأقل من تلك الن�س���ب للإناث مما يوؤكد تاأخر �س���ن الزواج للإناث بدرجة اأكرب خلل 

الفرتة الزمنية 2003 م-2010م. 

�شكل )1-3( التوزيع  الن�شبي لل�شكان )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية )مل يتزوج ابداً(  والنوع و 

فئات العمر بني تعدادي2003م و2010م

 

 

وبا�س���تخدام التوزيع الن�س���بي ملن مل يتزوج ابدًا ح�س���ب النوع وفئات العمر لكل من االإناث والذكور مت ح�س���اب متو�سط 

العم���ر عند الزواج االأول، ويو�س���ج جدول )1-7( متو�س���ط العمر عند ال���زواج االأول لكل من الذك���ور واالإناث فى تعدادى 

2003م و 2010م.

جدول )1-7( متو�شط العمر عند الزواج الأول لل�شكان العمانيني بني تعدادى 2003م و 2010م

النوع

متو�سط العمر عند الزواج االول

تعداد 2010متعداد 2003 م

28,028,4ذكور

24,725,8اإناث

ويت�س���ح من اجلدول ارتفاع متو�س���ط العمر عند الزواج االأول للذكور باأقل من ن�س���ف �س���نة فى عام 2010م وارتفاع 

متو�سط العمر عند الزواج االأول للإناث باأكرث من �سنة يف عام 2010م، كما اأن متو�سط العمر عند الزواج االأول بني الذكور 

اأعلى منه بني االإناث بحوايل 3 �سنوات.
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 1-4-2 املتزوجون 

بلغ عدد فئة املتزوجني 488.025 ن�سمة بن�سبة 46% من اإجمايل 

ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج يف تعداد 2003 م، وارتفعت 

اإىل 631.338 بن�سبة 50% يف تعداد 2010م، مع وجود فروق طفيفة 

بني اجلن�سني ل�سالح االإناث؛ حيث بلغ عدد االإناث 318.601 بن�سبة 

51%، والذك���ور 312.737 بن�س���بة 49% يف تع���داد 2010م، ووفق���ًا 

خلريطة توزيع احلالة الزواجية ح�س���ب الفئات العمرية والنوع يت�س���ح اأن فئة املتزوجني ت�س���ر يف اجتاه متزايد مع تدرج 

الفئات العمرية، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث يف الفئات العمرية ال�سغرى، وتتقارب اإىل حد ما الفروق بني 

اجلن�س���ني يف الفئات العمرية املتو�س���طة، ثم تظهر فروق بني اجلن�سني ل�س���الح الذكور يف بع�ص الفئات العمرية املتو�سطة 

وتزداد يف الفئات املتقدمة، وهذا يخالف اجتاه �سر فئة من مل ي�سبق لهم الزواج بطبيعة احلال، هذا مع بع�ص االختلفات 

بني تعدادي 2003م و 2010م ميكن اإي�ساحها يف االآتي: 

جدول )1-8( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية )متزوج(  والنوع 

وفئات العمر بني تعدادى 2003م و 2010م

فئات العمر

تعداد 2010متعداد 2003 م

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

19 -150,23,71,91,23,92,5

24 -207,430,218,89,431,019,9

29 -2548,169,358,747,264,555,8

 34-3081,984,883,378,478,678,5

39 -3590,288,289,289,384,687,0

44 -4093,186,189,592,585,088,8

49 -4594,081,187,294,182,588,2

 54-5094,071,382,194,474,884,1

59-5593,364,379,194,367,280,1

64-6090,049,871,491,754,973,5

 70-6587,742,868,290,645,268,5

74-7082,929,057,586,431,861,2

7572,519,254,077,020,147,8 فاأكرث

34,925,230,70,00,00,0غر مبني

44,847,446,149,050,749,8اإجماىل

48,951,1100,049,550,5100,0% من  اإجماىل  ال�سكان املتزوجني

 %46 ح���وايل  اأن  اإىل  2010م  ت��ع��داد  ي�صري 

ال��زواج  �صن  يف  العمانيني  ال�صكان  اإجمايل  من 

متزوجون.
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- وجود تغر يف ن�سبة االإناث املتزوجات من جمموع االإناث )15 �سنة فاأكرث( حيث بلغت ن�سبة االإناث املتزوجات %47 

من اإجماىل االإناث )15�س���نة فاأكرث( يف عام 2003م وارتفعت تلك الن�س���بة اإىل 51% من اإجماىل االإناث )15�س���نة فاأكرث(  

يف عام 2010م . 

- اأما على م�س���توى الفئات العمرية للن�س���اء املتزوجات يلحظ تقارب ن�س���ب الن�س���اء املتزوجات للفئات العمرية )15-

19(، )20-24( �س���نة يف عام���ي 2003م و 2010م، حي���ث بلغ���ت تلك الن�س���بة 3,7%، 30,2% من اإجم���اىل االإناث يف هاتني 

الفئتني فاأكرث على الرتتيب يف عام 2003م و3.9%،31% من اإجمايل االإناث يف هاتني الفئتني على الرتتيب فى عام 2010م. 

انخفا����ص ن�س���بة املتزوج���ات يف الفئ���ة العمرية )25-29( �س���نة من 69% ع���ام 2003م اإىل 64% يف ع���ام 2010م ويف الفئة 

العمرية)30-34( �س���نة من 85% من اإجماىل االإناث يف هذه الفئة فاأكرث يف عام 2003م اإىل 79% يف عام 2010م وي�س���تمر 

االنخفا�ص لتلك الن�سبة يف عام 2010م ولكن بن�سب اأقل حتى الفئة العمرية )40-44( �سنة حيث تبداأ تلك الن�سبة باالرتفاع 

يف ال�سنوات املتقدمة .

- بالن�س���بة للرجال ارتفعت ن�س���بة الرجال املتزوجني من اإجمايل الذكور 15 �س���نة فاأكرث من 45% يف عام 2003م اإىل 

49%  يف عام 2010م. 

- اأما على م�ستوى الفئات العمرية للرجال املتزوجني ال توجد تغرات جوهرية يف ن�سب املتزوجيني من اإجمايل الذكور 

15�سنة فاأكرث بني تعدادي 2003م و 2010م. حيث ارتفعت ن�سبة الرجال املتزوجني بزيادة طفيفة يف عام 2010م للفئتني 

) 15-19( �سنة، )20-24( �سنة من 0,2%، 7% على الرتتيب يف عام 2003م اإىل 1% ، 10% على الرتتيب يف عام 2010م، 

وتقاربت تلك الن�سبة  للفئات العمرية التالية حتى العمر )55 �سنة فاأكرث( يف تعدادى 2003م و 2010م.

- توج���د ف���روق كبرة بني االإناث والذكور من حيث ن�س���بة املتزوجيني للفئات العمري���ة االوىل )19-15(، )24-20(, 

)25- 29( �سنة يف عامي 2003م و 2010م حيث بلغت ن�سب املتزوجيني 1%، 9%، 47% من اإجمايل الذكور يف هذه الفئات 

العمرية عام 2010م ون�سب املتزوجات  4%، 31%، 64% من االإناث يف نف�ص الفئات العمرية عام 2010م.

يف تعداد 2003 م، برزت بو�سوح الفئات العمرية االأعلى من حيث ن�سبة بني املتزوجني على التوايل)35-39( و ) 40-

44( و ) 45-49(، فف���ي الفئ���ة العمري���ة االأوىل كان 89% من اإجمايل ال�س���كان فى هذه الفئة العمري���ة من املتزوجني، مع 

تقارب بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 51%، بينما جاءت الفروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث بو�سوح يف فئات العمر 

ال�س���غرى) 15-19( و)20-24( حي���ث كان 19% م���ن اإجم���ايل هذه الفئة العمري���ة من املتزوجني، وقد ج���اء الفارق بني 

اجلن�سني ل�سالح االإناث حيث �سجلت 80%، و�سعد الفارق ل�سالح االإناث اإىل 95% يف الفئة العمرية) 15-19(، مما يدل 

على وجود الزواج املبكر خا�سة بني االإناث.  

كما برزت الفروق بني اجلن�س���ني ل�سالح الذكور يف الفئات العمرية 

املتقدمة للمتزوجني، فعلى �س���بيل املثال يف الفئة العمرية 65-69 �س���كل 

املتزوج���ون يف هذه الفئة العمرية 68% م���ن اإجمايل هذه الفئة العمرية، 

كما �سكل الذكور ما يقرب من ثلث اأرباع اأي ن�سبة 73% وت�ستمر الزيادة 

يف فئات العمر املتقدمة.

الإن����اث  م��ن   %31 ك��ان��ت  2010م  ع���ام  يف 

العمانيات يف الفئة العمرية )20-24( �صنة 

العمرية  الفئة  75% يف  متزوجات يف مقابل 

)50-54( �صنة
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اأم���ا يف تعداد 2010م، ظهرت بو�س���وح الفئ���ات العمرية على الت���وايل )40-44( و) 45-49( و)35-39( االأعلى من 

حيث ن�سبة املتزوجني، مع وجود فروق ب�سيطة ل�سالح الذكور. مبقارنة هذه الفئات العمرية بتعداد 2003م ميكن اأن ن�سر 

اإىل وجود تاأخر يف �سن الزواج اأف�سحت عنه بيانات تعداد 2010م. حيث انخف�ست ن�سبة املتزوجني يف الفئتني )39-35( 

و)40-44( بني تعدادى 2003م و2010م. 

   تبل���غ ن����ص ب���ة املتزوجني يف الفئ���ة العمرية )15-19( ح���وايل 4% من اإجم���ايل الفئة العمرية، و�س���جلت الفروق بني 

اجلن�سني ل�سالح االإناث، حيث بلغت ن�سبة االإناث 76%، مما يدل على ا�ستمرار تواجد الزواج املبكر بني االإناث على الرغم 

م���ن انخفا�ص معدله مقارنًة بتعداد 2003 م، كما اأن ن�س���بة املتزوجني الفئة العمرية )20-24( �س���جلت 20% من اإجمايل 

هذه الفئة العمرية بفارق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث حيث مثلت االإناث 76% من املتزوجني يف هذه الفئة. 

وظهرت بو�س����وح فئات العمر املتقدمة للمتزوجني، والتي تتميز ب�س����عود ن�س����بة الذكور بحيث تتخطى ثلث اأرباع ن�س����بة 

املتزوجني خا�س����ة يف الفئة العمرية 70-74 حيث �س����غل املتزوجون ن�سبة 61% من اإجمايل هذه الفئة العمرية، مع وجود فروق 

وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 76%. وت�ستمر زيادة الذكور يف فئات العمر االأكرب؛ وذلك مع تراجع ن�سب االإناث 

املتزوجني ل�سالح االإناث املطلقات واالأرامل كما �سوف يت�سح.

1-4-3 املطلقون 

بلغ عدد املطلقني 22.814 ن�س���مة بن�س���بة 2% من اإجمايل ال�س���كان 

العمانيني ممن يف �س���ن الزواج يف تعداد 2003 م، ازداد العدد يف تعداد 

2010م اإىل 23.794 ن�س���مة بن�س���بة 1.9%، اأي بانخفا�ص ن�س���بي قدره 

0,3 مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح االإناث تزداد يف تعداد 

2010م؛ حيث بلغ عدد االناث 17.009 مطلقة، بن�سبة 71% والذكور 6.785 مطلق بن�سبة 29% من اإجماىل املطلقني .

وبا�س���تقراء م�س���مون خريطة التوزيعات العمرية لفئات احلالة الزواجية يتبني اأن فئة مطلق تتميز بانت�س���ارها يف كافة 

الفئات العمرية مع ملحظة تزايد اأعداد االإناث مقارنًة بالذكور، كما تختلف الفروق بني اجلن�سني مع كونها ل�سالح االإناث، 

بحيث تتدرج ب�س���كل تنازيل مع تطور الفئات العمرية؛ حيث تزداد الفروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث يف الفئات العمرية 

ال�سغرى، وتقل وتكاد تقرتب من الذكور يف الفئات العمرية املتقدمة. هذا مع وجود تقارب اإىل حد ما بني تعدادي 2003م 

و2010م م���ع متي���ز االأخر بتزايد اأعداد االإن���اث املطلقني مقارنًة بتع���داد 2003 م؛ وذلك نظرًا الخت���لف الفر�ص املتاحة 

للزواج الثاين بني اجلن�سني.

بلغ عدد املطلقني يف �صلطنة عمان يف 2010 

حوايل 24 األف �صخ�ص، 72% منهم اإناث.
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جدول )1-9( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية )املطلقني(  

والنوع وفئات العمر بني تعدادي 2003م و 2010م

فئات العمر

تعداد 2010متعداد 2003 م

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

19 -150,00,10,10,00,10,1

24 -200,30,90,60,10,70,4

29 -251,32,62,00,61,71,2

 34-302,34,43,31,33,12,2

39 -352,84,83,81,54,63,1

44 -402,64,73,72,15,53,8

49 -452,64,73,72,35,33,8

 54-502,45,84,22,35,54,0

59-552,46,24,32,25,53,9

64-603,17,25,02,96,54,7

 70-654,07,65,62,96,64,7

74-704,58,26,23,67,45,4

756,38,66,94,87,312,1 فاأكرث

00,0 0 3,33,13,2غر مبني

1,42,92,21,12,71,9اإجمايل

33,666,4100,028,571,5100,0% من  اإجمايل  ال�سكان املطلقني

ويت�سح من بيانات اجلدول رقم )1-9( و�سكل رقم )1-4( عدم  وجود تغر كبر فى ن�سب الرجال املطلقني من اإجمايل 

الذكور) 15 �سنة فاأكرث( بني تعدادي 2003م و 2010م حيث كانت ن�سبتهم 1,4%، 1,1% من اإجمايل الذكور) 15�سنة فاأكرث( 

بني تعدادي 2003م و 2010م على الرتتيب، وكذلك احلال بالن�سبة للإناث حيث بلغت ن�سبتهن من اإجمايل االإناث) 15�سنة 

فاأك����رث( 2,9%، 2,7% يف عام����ى 2003م و 2010م عل����ى الرتتيب. وال توجد فروق كبرة على م�س����توى الفئات العمرية للإناث 

والذكور، اإال اأنه يف الغالب تتزايد ن�سبة الن�ساء املطلقات للفئات العمرية املتقدمة  بينما تقل للرجال املطلقني. 

وتختلف الفروق بني اجلن�سني بح�سب الفئة العمرية؛ ففي الفئات العمرية ال�سغرى جاءت الفروق وا�سحة بني اجلن�سني 

ل�س���الح االإناث نتيجة وجود ال���زواج املبكر بني االإناث، والذي قد ينتهي بالطلق وهى مازالت مل تتخطى الع�س���رين عامًا 

ففي الفئة العمرية )15-19( جاءت ن�س���بة االإناث املطلقات 83% من اإجمايل املطلقني يف هذه الفئة العمرية، وانخف�س���ت 

يف الفئة العمرية )20-24( اإىل 77% ويتواىل االنخفا�ص كلما تقدم العمر مع ا�ستمرار الفارق ل�سالح االإناث. 
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ويف تعداد 2010م، تزداد اأي�سًا ن�سبة املطلقني يف الفئات العمرية املتقدمة خا�سًة )75-79( و )80-84( و)85 �سنة 

فاأك���رث(   عل���ى التوايل؛ ففي الفئة االأوىل على �س���بيل املثال بلغت 7% من اإجمايل هذه الفئ���ة العمرية، وتقاربت اإىل حد ما 

ن�س���ب اجلن�سني ل�س���الح االإناث بن�سية 60% من املطلقني يف هذه الفئة العمرية. وت�س���ر البيانات يف تعداد 2010م اإىل اأن 

هناك فروق بني اجلن�سني وا�سحة ل�سالح االإناث يف فئات العمر ال�سغرى ففي الفئة العمرية )15-19( بلغت ن�سبة االإناث 

93%، وتهبط تدريجيًا يف الفئة العمرية )40-44( حيث �سجلت %72.

�شكل )1-4( التوزيع الن�شبي  لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية )املطلقني( والنوع 

بني تعدادي 2003م و 2010م
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1-4-4الأرامل:

بل���غ ع���دد االأرام���ل )44.553( بن�س���بة 4,2% يف تع���داد 2003 م، وازداد الع���دد يف تع���داد 2010م اإىل )49.044( 

بن�س���بة 3,9% من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج، بفارق قدره 0,3% مع غلبة للإناث مقارنة بالذكور يف 

تعدادي 2003م و 2010م؛ ففي تعداد 2003م بلغت )39.570( اأرملة و )4.983( اأرمل، بينما يف تعداد 2010م �س���جلت 

)44.264( اأرملة و)4.780( اأرمل. وهذا يعزو اإىل ت�ساوؤل فر�ص الزواج مرة اأخرى للن�ساء مقارنًة بالرجال، ف�سًل عن 

اأن ال�سياق الثقايف التقليدي وقوة املعاير االجتماعية ال�سائدة التي تف�سل اأن تتوىل املراأة االأرملة م�سوؤلياتها اجتاه االأبناء، 

بينما االأمر قد يختلف يف حالة عدم وجود اأبناء.

ففي تعداد 2003م تر�س����د الفئة العمرية )85 �س����نة فاأكرث( اأعلى ن�سبة للأرامل 50% من اإجمايل هذه الفئة العمرية، اأي 

ن�س����فها من االأرامل من اجلن�س����ني، مع وجود فروق بني اجلن�س����ني ل�سالح االإناث بن�س����بة 77% للإناث و23% للذكور. هذا مع 

ملحظة تزايد الفروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث اأي�سًا يف الفئات العمرية ال�سغرى، وميكن عزو ذلك اإىل اأن توقع احلياة 

عند امليلد للن�ساء اأعلى من الرجال وبالتايل قد ينعك�ص ذلك على وفاة ن�سبة اأكرب من االأزواج تاركني الزوجات مرتملت.

33.6

66.4

28.5

71.5
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وتو�س���ح بيانات تعداد 2010م اأن الفئة العمرية )85 �س���نة فاأكرث( اأي�س���ًا حققت اأعلى ن�س���بة للأرامل بني فئات العمر 

املختلفة، وتزداد عن  تعداد 2003م بطبيعة احلال، حيث بلغت اأكرث من ن�س���ف ال�س���كان الُعمانيني يف هذه الفئة العمرية 

بن�س���بة 53%، ت�س���كل االإناث 81% والذكور 19%. كما يلحظ اأي�س���ًا تزايد الفروق بني اجلن�سني ل�س���الح االإناث يف الفئات 

العمر ال�سغرى كما يف تعداد 2003م.

ويو�سح جدول )1-10( ن�سب ال�سكان الُعمانيني االأرامل ح�سب النوع وفئات العمر بني تعدادي 2003م و 2010م، كما 

يو�سح �سكل )1-5( التوزيع الن�سبي لل�سكان الُعمانيني االأرامل ح�سب النوع بني تعدادي 2003 م، 2010م.

�شكل )1-5( التوزيع الن�شبي للأرامل )15 �شنة فاأكرث( ح�شب النوع وفئات العمر بني تعدادي 2003م و 2010م

 

 

جدول )1-10( التوزيع الن�شبي للأرامل )15 �شنة فاأكرث( ح�شب النوع وفئات العمر بني تعدادي

2003م و 2010م

فئات العمر

تعداد 2010متعداد 2003 م

جملةاأناثذكورجملةاأناثذكور

19 -150,00,00,00,00,00,0

24 -200,00,10,10,00,10,1

29 -250,10,70,40,00,30,2

 34-300,11,80,90,11,00,5

39 -350,13,72,00,12,61,3

44 -400,47,54,10,35,63,0

49 -450,613,17,20,510,55,5

 54-501,321,311,71,118,810,4

59-552,227,814,71,726,514,7

64-603,840,220,63,237,820,4
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فئات العمر

تعداد 2010متعداد 2003 م

جملةاأناثذكورجملةاأناثذكور

 70-655,446,623,34,647,525,4

74-709,358,832,67,459,831,6

7517,768,035,415,571,486,9 فاأكرث

0,0 0,00,0 6,125,214,4غر مبني

0,97,54,20,77,03,9اإجماىل

9,790,3100,011,288,8100,0% من  اإجماىل  ال�سكان االأرامل

بالن�س���بة لل�س���كان االأرامل 15�س���نة فاأكرث هناك تغر طفي���ف جدًا خلل الف���رتة 2003 م- 2010م حيث تراوحت بني 

4,2%، 3,9% من اإجمايل ال�س���كان 15�س���نة فاأكرث، اإال اأنه يلحظ ارتفاع ن�سبة الن�ساء االأرامل من اإجمايل االإناث )15�سنة 

فاأك���رث( يف تعدادي 2003م و 2010م  حيث بلغت ن�س���بتهن 7,5%، 7% عل���ى الرتتيب مقارنًة بالرجال االأرامل والذين بلغت  

ن�سبتهم 0,9%، 0,7% على الرتتيب 

ويلح����ظ وج����ود علقة طردية قوية بني ن�س����بة االأرامل والفئات العمرية للن�س����اء حيث تزداد ن�س����بة الن�س����اء االأرامل من 

اإجمايل الن�س����اء مع تقدم الفئات العمرية خ�سو�س����ًا يف الفئة العمرية 70 �س����نة فاأكرث، حيث بلغت تلك الن�س����بة 60% تقريبًا 

من اإجمايل الن�س����اء يف هذه الفئة، وقد يعك�ص ذلك باالإ�س����افة اإىل االأ�س����باب االجتماعية التي مت ذكرها الرتفاع ن�سبة الن�ساء 

االأرامل ارتفاع متو�سط عمر الن�ساء عن متو�سط عمر الرجال.

1-5- احلالة الزواجية للُعمانيني ح�شب التح�شر 

يو�سح اجلدول رقم )1-11( وال�سكل رقم )1-6( توزيع احلالة الزواجية 

لل�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج )15 فاأكرث( ح�سب قطاع املجتمعات 

)ح�س���ر/القرى( ب���ني تع���دادي 2003م و 2010م. وبوج���ه ع���ام هناك تطور 

عددي ون�س���بي لل�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج يف احل�س���ر والقرى؛ 

حيث هناك �س���عود على امل�س���توى العددي والن�س���بي ل�س���كان احل�سر، و�سعود 

عددي وهبوط ن�س���بي ل�س���كان القرى، قد يرجع ذلك للحراك اجلغرايف من القرى اإىل املدن �س���واء للتعليم اأو للعمل. حيث 

اأ�س���ارت البيانات يف تعداد 2003م اأن �س���كان احل�سر 728738 ن�سمة بن�س���بة 69% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني 15 �سنة 

فاأكرث، ارتفع يف تعداد 2010م اإىل 906.388 ن�س���مة بن�س���بة 72%. اأما �سكان القرى من الُعمانيني يف تعداد 2003م ف�سجل 

329.550 ن�س���مة بن�س���بة 31% من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني 15 �س���نة فاأكرث، ويف تعداد  2010م بلغت 360.247 ن�سمة 

بن�سبة 28%، اإجمااًل تتوافق اإىل حد ما مع املعدل العام لقطاع املجتمعات )ح�سر/القرى( يف ال�سلطنة.

الزواج  �صن  يف  احل�صر  �صكان  من   %49

�صكان  من   %44 مقابل  اب��دًا  يتزوج  مل 

القرى.

 تابع جدول )1-10( التوزيع الن�شبي للأرامل )15 �شنة فاأكرث( ح�شب النوع وفئات العمر بني تعدادي

2003م و 2010م
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ومن اأهم موؤ�شرات تطور احلالة الزواجية ح�شب التح�شر

- مع االجتاه العام لتزايد ن�س���ب املتزوجني يف تعداد 2010م، تبدو اأكرث و�س���وحًا يف املناطق القروية مقارنًة باملناطق 

احل�س���رية؛ حيث �س���جلت يف تع���داد 2003م )49%( من اإجمايل �س���كان القرى، ارتفع���ت اإىل 50% يف تعداد 2010م، 

مقارنًة بحوايل 45% و50% يف 2003م و2010م على الرتتيب يف احل�سر.

- عل���ى الرغم من انخفا�ص ن�س���ب م���ن مل يتزوج ابدًا يف تعداد 2010م مقارنة بتع���داد 2003م بوجه عام، اإال اأن هذه 

الفئة تزداد يف قطاع احل�س���ر ب�س���كل ملحوظ يف تع���داد 2003م مقارنًة بالقرى، حيث بلغت 49% من اإجمايل �س���كان 

احل�س���ر، بينما يف القرى �س���جلت 44%. هذا مع ملحظة اأن انخفا�ص ن�سب من مل يتزوج ابدًا يف يف احل�سر يف تعداد 

2010م اأدى اإىل توازن اإىل حد ما بني القرى واحل�سر.

- ت�س���هد ن�س���ب املطلقني تراجعًا يف تعداد 2010م مقارنًة بتعداد 2003 م، مع ملحظة التقارب بني احل�س���ر والقرى 

بفارق �س���ئيل ل�س���الح القرى يف تعداد 2003 م؛ حيث �سجلت 2.2 مقارنًة بحوايل 2% يف احل�سر، بينما اختلف االأمر 

يف تعداد 2010م حيث تقاربت ن�س���ب املطلقني بني احل�س���ر والقرى بفارق �سئيل ل�سالح احل�سر، حيث �سجلت %1.9 

بينما القرى %1.8.

- واأي�س���ًا على الرغم من اجتاه ن�س���ب االأرامل للنخفا�ص يف تعداد 2010م، اإال اأن القرى تتميز بن�س���ب تفوق احل�سر 

عامةً.  

ومما �س���بق ميك���ن عر�ص اأهم موؤ�س���رات تط���ور احلالة الزواجية لل�س���كان 

الُعمانيني بح�س���ب القطاع )ح�سر/القرى(. فمع انخفا�ص ن�سب فئة )مل يتزوج 

ابدًا( يف تعداد 2010م كما �س���بقت االإ�س���ارة، هناك فروق بني احل�سر والقرى 

ل�س���الح احل�س���ر حيث �س���جلت 49%. وهذا االأمر طبيعي حي���ث تتميز املناطق 

احل�س���رية بقدرتها على جذب ال�س���كان نظرًا ملا يتوافر بها من مراكز خدمات 

اأ�سا�سية وخا�سة التعليم وال�سحة وموؤ�س�سات العمل.

ومع تزايد فئة املتزوجني يف تعداد 2010م، يلحظ انخفا�ص هذه الفئة يف احل�س���ر يف تعداد 2003م مقارنة بالقرى 

فقد بلغت 45% يف احل�سر و49% يف القرى، هذا مع ثبات ن�سبي لفئة املتزوجني بني احل�سر والقرى يف تعداد 2010م؛ حيث 

�سجلت 50% يف احل�سر و50% يف القرى. وهذا داللة وا�سحة على ا�ستقرار العديد من ال�سكان يف احل�سر - خا�سة الذين 

يعملون باملناطق احل�سرية - بعد فرتة من الزمن عن طريق ا�ستقدام اأ�سرهم للعي�ص معا يف املدن.

كما ت�س����ر البيانات اإىل وجود انخفا�ص ن�س����بي للمطلقني يف تعداد 2010م، هذا مع وجود �س����عود عددي وهبوط ن�سبي يف 

احل�سر، وهبوط عددي ون�سبي يف القرى بني تعدادي 2003م و 2010م، مما يدل على اأن الطلق يوجد بغ�ص النظر عما اإذا 

كان املجتمع ح�سر اأو قرى مع ملحظة متيز القرى يف تعداد 2003م واحل�سر يف تعداد 2010م ح�سب ما اأ�سارت االإح�ساءات.

بلغت ن�صبة الآرامل يف 2010 حوايل 

يف   %4.1 مقابل  احل�صر  يف   %3.8

القرى.
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ومع االنخفا�ص الطفيف يف ن�س���ب االأرامل بني تعدادي 2003م و 2010م، هناك فوارق بني احل�س���ر والقرى ل�س���الح 

القرى يف ن�سب االأرامل؛ حيث �سجلت يف احل�سر على التوايل 4% و4%، بينما جاءت يف القرى على التوايل 5% و%4. 

جدول )1-11( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني ) 15 �شنة فاأكرث ( ح�شب التح�شر واحلالة 

الزواجية بني تعدادى 2003م و2010م

احلالة الزواجية

تعداد 2010متعداد 2003 م

القرىاحل�سرالقرىاحل�سر

%عدد%عدد%عدد%عدد

35518248,714564844,240371344,515872544,1مل يتزوج بدًا

32778145,016024448,645093349,818040550,1متزوج

154272,173872,2174941,963001,7مطلق

290914,0154624,7342383,8148064,1اأرمل

12570,28090,2100,0110,0غر مبني

728738100,0329550100,0906388100,0360247100,0اإجمايل

الن�سبة من اإجماىل 

ال�سكان 15 �سنة فاأكرث

%68,9%31,1%71.6%28,4

�شكل )1-6( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني) 15�شنة فاأكرث( ح�شب التح�شر واحلالة الزواجية بني 

تعدادي 2003م و 2010م

 

 

1-6- احلالة الزواجية للُعمانيني ح�شب التح�شر والنوع

با�س���تقراء م�سمون اجلدول رقم )1-12( و)1-13( اخلا�ص بتوزيع احلالة الزواجية لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن 

ال���زواج ح�س���ب قطاع املجتمعات والنوع بني تعدادي 2003م و 2010م ميكن ر�س���د اأهم موؤ�س���رات تط���ور احلالة الزواجية 

ح�سب القطاع والنوع يف االآتي:
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- هناك تقارب بني التوزيع الن�سبي ل�سكان احل�سر واقرى ح�سب النوع يف كل حالة زواجية يف تعداد 2010م.

- تفوق الذكور ممن )مل ي�سبق لهم الزواج( �سواء يف احل�سر والقرى على حد �سواء، مع تزايد قطاع احل�سر .

- تزايدت ن�س���ب االإناث املتزوجات يف احل�س���ر والقرى اأي�سًا مع تزايد ن�سبتهن يف القرى وفق بيانات تعدادي 2003م 

و 2010م. 

- �سعدت ن�سب االإناث اإىل ما يفوق الثلثني من اإجمايل املطلقني يف احل�سر والقرى بني تعدادي 2003م و 2010م.

- حققت االإناث الغالبية العظمى من اإجمايل فئة االأرامل يف احل�سر والقرى على حد �سواء.

ومبزيد من التف�س���يل ت�س���ر البيانات اإىل تزايد ن�س���ب الذكور ممن )مل يتزوج ابدًا( �سواء يف احل�سر والقرى بن�سب 

متقاربة يف تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث �سجل الذكور 56% من اإجمايل ممن )مل يتزوج ابدًا(  من اجلن�سني يف تعداد 

2010م. وم���ن ث���م انخفا�ص ن�س���ب االإناث مقارنة بالذكور من نف�ص الفئة؛ حيث �س���جلت 45% م���ن اإجمايل من )مل يتزوج 

ابدًا( يف تعداد 2010م. 

اأما فئة املتزوجني من اجلن�سني يف احل�سر والقرى، فت�سر البيانات اإىل تزايد طفيف يف ن�سب االإناث مقارنة بالذكور، 

خا�س���ة يف القرى؛ حيث بلغت االإناث يف تعداد 2003م )52%( من اإجمايل املتزوجني من اجلن�س���ني، ثم انخف�س���ت ب�سكل 

ب�سيط يف تعداد 2010م اإىل 51%. وقد يرجع ال�سعود العددي الب�سيط للمتزوجني يف القرى مقارنة باحل�سر اإىل ما تتميز 

ب���ه املناطق القرىية من درجة التم�س���ك باملحددات االجتماعية والثقافية لنظام ال���زواج منها اإعلء قيمة الزواج وتكوين 

اأ�سرة. 

اأما بالن�س���بة لفئة )مطلق( من اجلن�س���ني يف احل�سر والقرى، فقد اأ�سارت 

االإح�س���اءات اإىل اأن ما يقرب من ثلث اأرباع املطلقني يف احل�س���ر والقرى من 

االإناث، مع متيز احل�سر يف تعداد 2010م حيث �سجلت ن�سبة االإناث من اإجمايل 

املطلقني 72%. وهذا يرجع اإىل توفر الظروف املهياأة للزواج مرة اأخرى بالن�سبة 

للرجال ب�س���كل اأف�س���ل من الن�س���اء، وخا�س���ًة مع حتمل الن�س���اء م�س���وؤلية تربية 

االأطفال، وبع�ص منهن قد ترف�ص تكرار جتربة الزواج والتفرغ للأبناء.

وبالرغم مما  تر�س���ده البيانات من انخفا�ص يف ن�س���بة الذكور مقارنًة باالإناث من بني املطلقني، اإال اأن هناك اختلفًا 

يف ن�س���ب الذكور املطلقني يف القرى مقارنة باحل�س���ر، على الرغم اأنها �س���هدت تراجعًا يف تعداد 2010م، حيت كانت يف 

القرى 36% من اإجمايل املطلقني من اجلن�سني من واقع بيانات تعداد 2003م، انخف�ست اإىل 30% يف تعداد 2010م. وقد 

يعزو ذلك اإىل توفر االإمكانيات املادية لدى ال�سباب للزواج مرة اأخرى يف احل�سر مقارنًة بالقرى.

وتاأتي فئة االأرامل مبوؤ�سرات هامة؛ حيث �سجلت البيانات اأن الغالبية العظمى من االأرامل من الن�ساء يف احل�سر والقرى 

عل����ى حٍد �س����واء، مع تفوق قطاع احل�س����ر باأعداد من االأرام����ل االإناث يف تعداد 2010م بلغ 91% م����ن اإجمايل فئة االأرامل من 

اجلن�سني. وهذا يرجع بطبيعة احلال اإىل اأمد احلياة يف ال�سلطنة الذي تتفوق فيه االإناث عن الرجال، فمن املتوقع اأن تعي�ص 

العظمى  الغالبية  الإن����اث  حققت 

احل�صر  يف  الأرام��ل  فئة  اإجمايل  من 

والقرى على حد �صواء.
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املراأة اأكرث من الرجل، هذا من جانب ومن جانب اآخر اأن اأغلب فئة االأرامل من كبار ال�سن من الن�ساء، والتي ال تف�سل الزواج 

بعد وفاة الزوج، وحتملها م�س����وؤليات االأ�س����رة بعد رحيل عائلها. وهذا االأمر يت�س����ح خلل توزيع احلالة الزواجية وفقًا لفئات 

العمر والنوع يف مو�سع الحق.

 جدول )1-12( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

والنوع والتح�شر لتعداد 2003 م

احلالة الزواجية / النوع

جملةالقرىح�سر

%عدد%عدد%عدد

مل يتزوج ابدًا

199.61156,281.10955,7280.72056,0ذكور

155.57143,864.53944,3220.11044,0اإناث

355.18270,9145.64829,1500.830100.0جملة

متزوج

161.86649,476.69847,9238.56448,9ذكور

165.91550,683.54652,1249.46151,1اإناث

327.78167,2160.24432,8488.025100.0جملة

مطلق

5.00732,52.65736,07.66433,6ذكور

10.42067,54.73064,015.15066,4اإناث

15.42767,67.38732,422.814100.0جملة

اأرمل

3.01110,41.97212,84.98311,2ذكور

26.08089,713.49087,239.57088,8اإناث

29.09165,315.46234,744.553100.0جملة

غر مبني

15412.3718.822510,9ذكور

1.10387.773891.21.84189,1اإناث

1.25760.880939.22.066100.0جملة

اإجمايل

369.64950,7162.50749,3532.15650,3ذكور

359.08949,3167.04350,7526.13249,7اإناث

728.73868,9329.55031,11.058.288100,0جملة
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 جدول )1-13( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

والنوع والتح�شر لتعداد 2010م

احلالة الزواجية /النوع

جملةالقرىح�سر

%عدد%عدد%عدد

مل يتزوج ابدًا

22607656,08792855,431400455,8ذكور

17763744,07079744,624843444,2اإناث

40371371,815872528,2562438100,0جملة

متزوج

22428849,78844949,031273749,5ذكور

22664550,39195651,031860150,5اإناث

45093371,418040528,6631338100,0جملة

مطلق

489428,0189130,0678528,5ذكور

1260072,0440970,01700971,5اإناث

1749473,5630026,523794100,0جملة

اأرمل

32049,4157610,647809,8ذكور

3103490,61323089,44426490,2اإناث

3423869,81480630,249044100,0جملة

غر مبني

990.0872.71781.0ذكور

110.0327.3419.0اإناث

1047.61152.421100.0جملة

اإجمايل

45847133,117985231,463832350,4ذكور

44791732,418039531,562831249,6اإناث

90638871,636024762,81266635100,0جملة

يت�شح من اجلدول رقم )1-14( و�شكل رقم )1-7( ما يلي: 

- هناك تقارب بني التوزيع الن�سبي ل�سكان احل�سر والقرى ح�سب احلالة الزواجية  يف تعداد 2010م.

- ارتفاع ن�س���بة الذكور الذين مل ي�س���بق لهم الزواج  من اإجمايل الذكور يف كل من احل�س���ر والقرى عن ن�سب احلاالت 

الزواجية االأخرى، حيث تبلغ ن�س���بة الذكور الذين مل يتزوج ابدًا ) 49%، 48%( من اإجمايل الذكور 15�س���نة فاأكرث يف 

احل�سر والقرى على الرتتيب.

-  ارتفاع ن�س���بة االإناث املتزوجات من اإجمايل االإناث يف احل�س���ر ويف القرى عن ن�س���ب احلاالت الزواجية االأخرى يف 

عام2003م و 2010م، حيث تبلغ ن�سبة االإناث املتزوجات 55% من اإجمايل االإناث 15�سنة فاأكرث يف احل�سر وبلغت تلك 

الن�سبة 51% من اإجمايل االإناث يف القرى يف عام 2010م.
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- رغم اختلف ن�س���بة كل من االإناث والذكور الذين مل يتزوج ابدًا وكذلك ن�س���بة كل من االإناث  والذكور املتزوجني يف 

احل�س���ر عن تلك الن�س���ب يف القرى يف عام 2003 م، هناك تقارب يف تلك الن�س���ب لكل من الذكور واالإناث يف احل�سر 

والقرى يف عام 2010م.

- ال توجد فروق جوهرية يف ن�س���ب املطلقني واالأرامل لكل من الذكور واالإناث يف احل�س���ر عن تلك الن�سب يف القرى يف 

تعدادي 2003م و 2010م . 

مم���ا �س���بق يت�س���ح اأن منط الزواج والطلق والرتمل قد يختلف ح�س���ب الن���وع اإال اأنه ال يختلف كثرًا يف احل�س���ر عن 

القرى. 

 جدول )1-14( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني ) 15�شنة فاأكرث ( ح�شب احلالة الزواجية

والنوع والتح�شر بني تعدادي 2003م و2010م

احلالة الزواجية /النوع

تعداد 2010متعداد 2003 م

القرىح�سرالقرىح�سر

%عدد%عدد%عدد%عدد

مل يتزوج 

ابدًا

199.61154,081.10949,9226.07649,38792848,9ذكور

155.57143,364.53938,6177.63739,77079739,2اإناث

355.18248,7145.64844,2403.71344,515872544,1جملة

متزوج

161.86643,876.69847,2224.28848,98844949,2ذكور

165.91546,283.54650,0226.64550,69195651,0اإناث

327.78145,0160.24448,6450.93349,818040550,1جملة

مطلق

5.0071,42.6571,64.8941,118911,1ذكور

10.4202,94.7302,812.6002,844092,4اإناث

15.4272,17.3872,217.4941,963001,7جملة

اأرمل

3.0110,81.9721,23.2040,715760,9ذكور

26.0807,313.4908,131.0346,9132307,3اإناث

29.0914,015.4624,734.2383,8148064,1جملة

غر مبني

1540,0710,090,080,0ذكور

1.1030,37380,410,030,0اإناث

1.2570,28090,2100,0110,0جملة

اإجمايل

369.649100,0162.507100,0458.471100,0179852100,0ذكور

359.089100,0167.043100,0447.917100,0180395100,0اإناث

728.738100,0329.550100,0906.388100,0360247100,0جملة
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�شكل )1-7( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني ) 15�شنة فاأكرث ( ح�شب احلالة الزواجية

والنوع والتح�شر بني تعدادي 2003م و 2010م

 

 

1-7- احلالة الزواجية للُعمانيني ح�شب املحافظات

ي�سر اجلدول رقم )1-15( وال�سكل رقم )1-8( اإىل توزيع الُعمانيني يف حمافظات ال�سلطنة ح�سب احلالة الزواجية 

ب���ني تع���دادي 2003م و 2010م. بوجه عام ت�س���ر موؤ�س���رات تطور احلالة الزواجية لل�س���كان الُعمانيني يف اإطار االنت�س���ار 

اجلغرايف يف حمافظات ال�س���لطنة اإىل تزايد ن�س���ب املتزوجني على ح�س���اب ن�سب ممن مل يتزوج ابدًا فى معظم حمافظات 

ال�سلطنة، وتراجع طفيف يف ن�سب املطلقني واالأرامل.

وبالنظر اإىل تطور موؤ�س���رات احلال���ة الزواجية يف اإجمايل املحافظات 

بني تعدادي 2003م و 2010م يلحظ االآتي: 

- اأن فئة من مل يتزوج ابدًا ت�سر نحو االنخفا�ص حيث كانت يف تعداد 

2003م 47%، ويف تع���داد 2010م 44% مبع���دل تغ���ر 6% وف���ارق قدره %3. 

وتتباي���ن املحافظات بني تعدادي 2003م و 2010م يف اجتاه التطور �س���واء 

باالنخفا�ص عامة، اأو الثبات الن�سبي كما يف حمافظة �سمال ال�سرقية، اأو االجتاه نحو ال�سعود كما يف حمافظة الو�سطى.

   وب�سكل عام تت�سدر حمافظة الربميي ن�سب من مل يتزوج ابدًا رغم امليل للنخفا�ص بني تعدادي 2003م و 2010م؛ 

حيث �سجلت على التوايل 53% و47% من اإجمايل ال�سكان يف املحافظة، اأما اأقل املحافظات تاأتي الو�سطى، فقد �سجلت على 

التوايل 38% و40%. اأما بقية املحافظات فقد �سجلت تراجعاً يف ن�سب من مل يتزوج ابداً ولكن ب�سكل متفاوت.

- يف مقاب���ل ذل���ك تتج���ه ن�س���ب املتزوجني عل���ى م�س���توى اإجمايل 

املحافظات اإىل ال�س���عود؛ حيث �س���جلت يف تعداد 2003م 46% �س���عد 

اإىل 50% يف تعداد 2010م بن�سبة تغر 6% وبفارق قدره 4 نقاط مئوية. 

وتت�س���در حمافظة الو�س���طى قائمة املحافظات يف ن�س���ب املتزوجني يف 

تعداد 2003 م؛ حيث بلغت 53%، وحمافظة الداخلية يف تعداد 2010م 

مل  م��ن  ن�صب  ال��رمي��ي  حمافظة  تت�صدر 

بني  لالنخفا�ص  امليل  رZ��م  اب���دًا  ي��ت��زوج 

تعدادي 2010/2003.

وتت�صدر حمافظة الو�صطى قائمة املحافظات 

حيث  2003؛  تعداد  يف  املتزوجني  ن�صب  يف 

تعداد  يف  الداخلية  وحمافظة   ،%53 بلغت 

ال�صكان  اإج��م��ايل  م��ن   %52 بن�صبة   2010

الُعمانيني ممن يف �صن الزواج يف املحافظة. 
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بن�سبة 52% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج يف املحافظة. وتاأتي حمافظة الربميي اأقل ن�سب للمتزوجني 

بني املحافظات يف تعداد 2003م بن�سبة 42%، وحمافظة ظفار يف تعداد 2010م بن�سبة %47.

- وتتجه ن�س���ب املطلقني نحو الهبوط الب�س���يط بوجه عام يف اإجمايل املحافظات؛ حيث �س���جلت يف تعداد 2003م %2، 

و2% يف تع���داد 2010م بن�س���بة تغ���ر 24% وف���ارق ق���دره 0,3%. وبرغم ما ت�س���هده فئة )مطلق( م���ن انخفا�ص طفيف 

بوجه عام، تت�س���در حمافظة الو�س���طى ن�س���ب املطلقني بني تعدادي 2003م و 2010م، ؛ حيث �سجلت على التوايل %5 

و 4%، تليها حمافظتي �س���مال وجنوب ال�س���رقية، ثم حمافظة ظفار. وتاأتي حمافظة م�س���ندم اأقل املحافظات يف ن�سب 

املطلقني؛ حيث �سجلت 1% يف تعداد 2003 م، و1% يف تعداد 2010م من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج 

باملحافظة.

- وي�س���ر اجتاه ن�سب االأرامل نحو الهبوط الب�سيط اأي�س���ًا بالن�سبة الإجمايل املحافظات؛ حيث �سجل يف تعداد 2003م 

4% ويف تعداد 2010م 4% بن�س���بة تغر 49% وفارق قدره 0,3%. وتت�س���در قائمة املحافظات يف ن�سب االأرامل حمافظة 

�سمال ال�سرقية مع امليل للنخفا�ص بني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث �سجلت 5% و5% على التوايل، تليها حمافظتي 

الداخلية يف تعداد 2003 م، وم�س���ندم يف تعداد 2010م. وت�س���جل حمافظة الربميي اأقل ن�س���ب للأرامل على م�س���توى 

املحافظات بني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث جاءت الن�س���بة يف التعدادين 3% من اإجمايل ال�س���كان العمانيني ممن 

يف �سن الزواج باملحافظة.

جدول )1-15( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15�شنة فاأكرث( ح�شب املحافظة واحلالة 

الزواجية بني تعدادي 2003م و2010م

املحافظات 

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا

عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سقط

2003123.31950.0110.20444,75.1522,18.1283,3170.0246.820 م

2010120.99744,2137.74550,357052,19.2113,450.0273.663م

ظفار

200345.05448,440.77343,831183,43.7494,04000.493.094 م

201050.05745,751.99747,533413,14.1413,810.0109.537م

م�سندم

20035.83045,36.25048,61731,35794,5190.112869 م

20107.00846,47.31148,41481,06544,300.015.121م

الربميي

200312.49253,39.89442,23421,56272,7740.323.429 م

201013.22147,313.52948,44351,67662,710.027.952م
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املحافظات 

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا

عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

الداخلية

200358.15444,065.03249,222281,764144,93500.3132.178 م

201070.71642,387.26852,223101,470284,230.0167.325م

�سمال الباطنة

2003100.33149,09192444,931001,59.0594,43100.2204.724 م

2010115.79545,7124.45649,231831,39.7333,840.025.3171م

جنوب الباطنة

200355.89646,456.91147,319221,65.5004,62040.2120433 م

201068.00045,573.48749,220441,45.9974,000.0149.528م

جنوب ال�سرقية

3544,038.58947,428523,53.8704,82130.381.356..2003832 م

201040.63942,049.09250,729753,14.0994,230.096.808م

�سمال ال�سرقية

200329.06242,633.28448,625023,73.4325,02380.368.518 م

201035.37242,242.44350,622892,73.7684,500.083.872م

الظاهرة

200331.20347,930.07846,19621,52.7764,31870.365.206 م

201035.86346,137.96948,88591,13.1664,140.077.861م

الو�سطى

20033.65737,95.08652,64634,84014,2540.69.661 م

20104.77040,46.04151,25054,34814,100.011.797م

اإجمايل

200350083047,348802546,1228142,244.5534,22.0660.21.058.288 م

2010562.43844,463133849,823.7941,949.0443,9210.01.266.635م

تابع جدول )1-15( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15�شنة فاأكرث( ح�شب املحافظة واحلالة 

الزواجية بني تعدادي 2003م و2010م
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�شكل )1-8( التوزيع  الن�شبى لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب املحافظة واحلالة الزواجية

بني تعدادي 2003م و2010م

 

 

واإذا تطرقنا بالتف�سيل ملوؤ�سرات احلالة الزواجية ح�سب املحافظات بني تعدادي 2003م و 2010م، لكل حمافظة على 

ح���ده ح�س���ب ترتيبها يف اجلدول رقم )1-15( و )1-16( و)1-17( وال�س���كل رق���م )1-9( و )1-10( و )1-11( ميكن 

عر�سها كاالآتي:

1-7-1 حمافظة م�شقط 

بوج���ه عام تتج���ه موؤ�س���رات تطور احلال���ة الزواجي���ة يف حمافظة 

م�س���قط اإىل الهبوط بني من مل ي�س���بق له���م الزواج، وال�س���عود يف فئة 

املتزوجني، والثبات الن�سبي للمطلقني واالأرامل. حيث تتجه ن�سبة من مل 

ي�سبق لهم الزواج اإىل الهبوط ب�سكل وا�سح؛ ففي تعداد 2003م �سجلت 

50% تراجع���ت يف تعداد 2010م اإىل 44% من اإجمايل �س���كان املحافظة 

من الُعمانيني ممن يف �سن الزواج، بفارق قدره 6%، مع ملحظة ارتفاع هذه الفئة عن اإجمايل املحافظات يف تعداد 2003م.

ومن ثم تتجه ن�سبة املتزوجني لل�سعود ب�سكل وا�سح اأي�سًا؛ حيث �سجلت 45% يف تعداد 2003م و50% يف تعداد 2010م 

بف���ارق ق���دره 6%. واإذا طرحت يف اإطار اإجمايل حمافظات ال�س���لطنة لل�س���كان الُعمانيني، يلحظ اأنه���ا تنخف�ص يف تعداد 

2003م، بينما ترتفع يف تعداد 2010م.

اأما بالن�س���بة للمطلقني، فهناك تقارب ن�س���بي مع ن�سب اإجمايل املحافظات يف تعداد 2003م وتنخف�ص قليًل يف تعداد 

2010م. حيث �سجلت على التوايل 2% و2% بفارق طفيف. بينما �سجلت ن�سبة االأرامل يف حمافظة م�سقط اأقل من مثيلتها 

يف اإجمايل املحافظات خا�سة يف تعداد 2003م، مع امليل لل�سعود حيث �سجلت على التوايل 3% و3% بفارق ب�سيط.

يف  ال��زواج  لهم  ي�صبق  مل  من  ن�صبة  انخف�صت 

2003م  تعداد  يف   %50 من  م�صقط  حمافظة 

اإىل 44% يف تعداد 2010م.
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1-7-2 حمافظة ظفار

يف �س���ياق تطور احلالة الزواجية، �س���هدت حمافظة ظفار ات�ساقًا مع االجتاه العام لل�سلطنة بالن�سبة لل�سكان الُعمانيني 

ممن يف �سن الزواج؛ حيث هناك تراجعًا يف ن�سب من مل يتزوج ابدًا، واملطلقني واالأرامل، و�سعود يف ن�سب املتزوجني. فقد 

جاءت معدالت من مل يتزوج ابدًا اأعلى من اإجمايل املحافظات ولكنها يف مرتبة تلي حمافظتي م�س���قط و�س���مال الباطنة؛ 

حيث �سجلت 48% يف تعداد 2003م و45% يف تعداد 2010م. ومن ثم جاءت ن�سب املتزوجني تنخف�ص عن اإجمايل ال�سلطنة، 

على الرغم ما ت�سهده من ارتفاع بني تعدادي 2003م و 2010م؛ فقد بلغت على التوايل 44% و47% بفارق قدره %4.

اأما معدالت الطلق، فتاأتي يف املرتبة الرابعة على م�ستوى اإجمايل املحافظات بعد حمافظات الو�سطى وجنوب و�سمال 

ال�س���رقية؛ فبلغت يف تعداد 2003م 3.4%، انخف�س���ت ب�سكل طفيف اإىل 3.1% يف تعداد 2010م. ويف نف�ص ال�سياق، ت�سهد 

معدالت االأرامل يف حمافظة ظفار هبوط اإىل حد ما بني تعدادي 2003م و 2010م حيث بلغت على التوايل 4% و4%. وبذلك 

تقرتب من اإجمايل حمافظات ال�سلطنة يف ن�سب هذه الفئة من املجتمع.

1-7-3 حمافظة م�شندم 

حتت���ل حمافظ���ة م�س���ندم موقعًا و�س���طًا ب���ني ممن مل يت���زوج ابدًا 

واملتزوج���ني، وتراجعًا يف فئة املطلقني وتزايد االأرامل مقارنًة باإجمايل 

حمافظات. فقد �س���هدت ن�سبة من مل يتزوج ابدًا �سعودًا؛ حيث �سجلت 

45% يف تع���داد 2003 م، ويف تع���داد 2010م 46% بف���ارق ق���دره %1، 

وتنخف����ص ن�س���ب هذه الفئ���ة عن اإجمايل ال�س���لطنة يف تع���داد 2003م 

وتزداد يف تعداد 2010م. كما يلحظ تقارب ن�سبة املتزوجني بني تعدادي 2003م و 2010م، مع انخفا�ص طفيف يف تعداد 

2010م، حيث �س���جلت اأعلى بقليل من 48%. مع ملحظة �س���عود ن�س���بة املتزوجني مقارنة باإجم���ايل املحافظات يف تعداد 

2003 م، وهبوط يف تعداد 2010م.

وت�س���هد حمافظة م�سندم تراجعًا يف ن�س���بة املطلقني، كما تاأتي يف نهاية ترتيب حمافظات ال�سلطنة يف ن�سبة املطلقني؛ 

حيث �سجلت يف تعداد 2003م 1%، ويف تعداد 2010م 1%. وهناك تراجعًا اأي�سًا بني االأرامل مبحافظة م�سندم، بالرغم من 

ارتفاعها عن اإجمايل حمافظات ال�سلطنة، حيث �سجلت 5% يف تعداد 2003م و4% يف تعداد 2010م.

1-7-4 حمافظة الربميي

يتمي���ز االجت���اه العام لتط���ور احلالة الزواجية يف حمافظ���ة الربميي بهبوط يف معدالت من مل يت���زوج ابدًا واملطلقني، 

و�س���عود فئة املتزوجني واالأرامل. تت�س���در حمافظة الربميي حمافظات يف ن�سب ممن مل يتزوج ابدًا ؛ حيث تاأتي يف املرتبة 

االأوىل، على الرغم ما ت�سهده من انخفا�ص لهذه الفئة، حيث �سجلت يف تعداد 2003م 53% ويف تعداد 2010م 47% بفارق 

الرابعة بعد  املرتبة  تاأتي حمافظة ظفار يف 

حمافظات الو�صطى وجنوب و�صمال ال�صرقية 

من حيث معدلت الطالق.
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ق���دره 6%. وم���ن ثم تنخف�ص ن�س���ب املتزوجني مقارنًة باإجمايل حمافظات ال�س���لطنة، رغم االجتاه لل�س���عود الوا�س���ح بني  

تعدادي 2003م و 2010م، حيث �سجلت على التوايل 42% و 48% بفارق %6.

كما ت�س���هد حمافظة الربميي هبوطًا يف معدالت الطلق مقارنًة باإجم���ايل املحافظات بني تعدادي 2003م و 2010م؛ 

�س���جلت على التوايل 2% و 2%. ويف نف�ص ال�س���ياق، هناك موؤ�سرات بثبات معدالت الرتمل يف حمافظة الربميي. فقد جاءت 

الن�سبة بني تعدادى 2003م و2010م %3.

1-7-5 حمافظة الداخلية 

ر�سد اجتاه تطور موؤ�سرات احلالة الزواجية يف حمافظة الداخلية 

ب���ني تع���دادي 2003م و 2010م هبوط���ًا بني من مل ي�س���بق لهم الزواج، 

واملطلقني واالأرامل، بينما �سعدت فئة املتزوجني، حيث �سجلت البيانات 

تراجع���ًا بني من مل ي�س���بق له���م الزواج من 44% يف تع���داد 2003م اإىل 

42% يف تع���داد 2010م بفارق ق���دره 2%، ومن ثم تنخف�ص عن اإجمايل 

املحافظات.

بينم���ا احتل���ت حمافظة الداخلية موقع ال�س���دارة بني حمافظات ال�س���لطنة يف ن�س���ب املتزوجني بني تع���داد 2003م و 

2010م ؛ حيث �سجلت 49% يف تعداد 2003م و52% يف تعداد 2010م.

ومن ثم �س���هدت تراجعًا بني املطلقني من 2% يف تعداد 2003م اإىل 1% يف تعداد 2010م، وبذلك ينخف�ص عن اإجمايل 

حمافظات ال�س���لطنة. بينما �سهدت فئة االأرامل ا�ستقرارًا ن�سبيًا مييل للرتاجع الب�سيط؛ حيث �سجلت 5% يف تعداد 2003م 

و4% يف تعداد 2010م، هذا مع ارتفاع ن�سبة االأرامل مقارنًة باإجمايل حمافظات بني تعدادي 2003م و 2010م. 

1-7-6 حمافظة �شمال الباطنة

�س���هدت حمافظة �س���مال الباطنة انخفا�سًا يف ن�سب فئة من مل ي�سبق لهم الزواج، ومن ثم �سعود فئة املتزوجني؛ حيث 

�سجلت االأوىل 49% يف تعداد 2003م و45% يف تعداد 2010م بفارق قدره 4% مع ملحظة ارتفاع هذه الفئة مقارنًة باإجمايل 

املحافظات. اأما فئة املتزوجني فقد �س���جلت يف تعداد 2003م 45% �س���عدت اإىل 49% يف تعداد 2010م بفارق قدره 4% مع 

ملحظة انخفا�ص هذه الفئة عن اإجمايل املحافظات يف تعداد 2003م وتقاربها يف تعداد 2010م.

كما اأن هناك انخفا�سًا بني فئة املطلقني عمومًا يف حمافظة �سمال الباطنة عن اإجمايل حمافظات ال�سلطنة خا�سة يف 

تعداد 2003 م؛ حيث �سجلت 2%، وتراجعت يف تعداد 2010م اإىل 1%. اأما فئة االأرامل فقد حققت تراجعًا ن�سبيًا، وتتقارب 

اإىل حد ما مع اإجمايل املحافظات؛ حيث بلغت 4% يف تعداد 2003م و4% يف تعداد 2010م.

حمافظة  يف  امل��ت��زوج��ني  ن�����ص��ب��ة  ارت��ف��ع��ت 

يف   %52 اإىل  2003م  يف   %49 من  الداخلية 

2010م.
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1-7-7 حمافظة جنوب الباطنة  

تر�س���د البيانات تراجعًا اأي�س���ًا يف حمافظة جنوب الباطنة ملن مل 

يت���زوج ابدًا، و�س���عود لفئة املتزوج���ني مماثل للجتاه الع���ام الإجمايل 

حمافظات ال�سلطنة. حيث �سجلت الفئة االأوىل يف تعداد 2003م %46,4 

انخف�س���ت اإىل 46% يف تع���داد 2010م بف���ارق ق���دره 3%. ومبقارنته���ا 

باإجمايل املحافظات يلحظ اأنها تنخف�ص يف تعداد 2003م وتزداد يف تعداد 2010م.

اأما فئة املتزوجني، فقد �س���عدت من 47% يف تعداد 2003م اإىل 49% يف تعداد 2010م بفارق قدره 2%. ومن ثم تزداد 

ب�سكل طفيف عن اإجمايل املحافظات يف تعداد 2003 م، وتنخف�ص قليًل يف تعداد 2010م.

وتت�س����ابه هن����ا حمافظتا �س����مال وجنوب الباطن����ة فيما حققته من ن�س����ب املطلقني الت����ي تنخف�ص عن اإجم����ايل حمافظات 

ال�سلطنة. لذا فقد �سهدت حمافظة جنوب الباطنة تراجعًا يف ن�سب املطلقني من 2% يف تعداد 2003م اإىل 1% يف تعداد 2010م.

اأما فئة االأرامل يف حمافظة جنوب الباطنة فقد �س���هدت تراجعًا اأي�س���ًا، وتزداد قليًل عن ن�س���بة االأرامل على م�س���توى 

اإجمايل املحافظات؛ حيث بلغت يف تعداد 2003م  حوايل 5% و4% يف تعداد 2010م.

1-7-8 حمافظة جنوب ال�شرقية

ر�س���دت البيان���ات تراجع���ًا اإىل حد ما يف مع���دل كل من مل يت���زوج ابدًا، واملطلق���ني واالأرامل، بينما �س���هدت معدالت 

املتزوجني �س���عودًا. فقد �س���جلت ن�سب ممن مل ي�س���بق لهم الزواج هبوطًا بني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث جاءت على 

التوايل 44% و42% بفارق قدره 2%، وبوجه عام تنخف�ص هذه الفئة عن اإجمايل حمافظات ال�س���لطنة. يف مقابل انخفا�ص 

معدل من مل يتزوج ابدًا، هناك بطبيعة احلال �س���عود يف ن�س���ب املتزوجني بني تعدادي 2003 م/2010م؛ حيث جاءت على 

التوايل 47% و51% بفارق قدره 4%، ومن ثم يرتفع عن اإجمايل حمافظات ال�سلطنة.

اأما فئة مطلق، فعلى الرغم مما ت�سهده من تراجع اإىل حد ما اإال اأنها حققت معداًل مرتفعًا مقارنًة باإجمايل املحافظات؛ 

حي���ث تاأتي يف املرتبة الثالثة بعد حمافظتي الو�س���طى و�س���مال ال�س���رقية، و�س���جلت 4% يف تع���داد 2003 م، و3% يف تعداد 

2010م. كما تاأتي اأي�س���ًا ن�س���بة االأرامل يف حمافظة جنوب ال�س���رقية من اأعلى املعدالت بالنظر اإىل اإجمايل املحافظات؛ 

حيث حتتل املرتبة الثانية بعد حمافظة �سمال ال�سرقية، وذلك على الرغم مما ت�سهده من تراجع طفيف؛ حيث �سجلت بني 

تعدادي 2003م و 2010م على التوايل 5% و%4.

1-7-9 حمافظة �شمال ال�شرقية

�سهدت حمافظة �سمال ال�سرقية تراجعًا ب�سيطًا بني من مل يتزوج ابدًا، وتراجعًا ملحوظًا يف فئتي املطلقني واالأرامل، بينما 

هناك �سعود بني املتزوجني. ففي اإطار من مل ي�سبق لهم الزواج حققت املحافظة ا�ستقرار ن�سبي بني تعدادي 2003م و 2010م 

مييل نحو االنخفا�ص، �سجل يف تعداد 2003م 43% و42% يف تعداد 2010م، واإجمااًل ينخف�ص عن اإجمايل حمافظات ال�سلطنة.

تراجعت ن�صبة املطلقني يف جنوب الباطنة من 

2% يف 2003م اإىل 1% يف 2010م.
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اأما املتزوجني، فاالجتاه ي�س���ر نحو ال�س���عود من 48% يف تعداد 2003 م، اإىل 51% يف تعداد 2010م بفارق قدره %3، 

وهذا من اأعلى معدالت املتزوجني اإجمااًل بعد حمافظة الو�سطى بني تعدادي 2003م و 2010م.

اأما املطلقني، فعلى الرغم من اأن االجتاه ي�سر نحو الهبوط اإال اأنها حققت معدالت طلق مرتفعة بالنظر اإىل اإجمايل 

املحافظات، وتاأتي بعد حمافظة الو�س���طى يف تعداد 2003 م؛ حيث �س���جلت بني تعدادي 2003م و 2010م على التوايل %4 

و3% كما تتميز حمافظة �سمال ال�سرقية باأعلى معدل اأرامل على م�ستوى اإجمايل حمافظات ال�سلطنة، هذا على الرغم اأن 

االجتاه ي�سر نحو الهبوط بني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث �سجلت على التوايل 5% و%5.

1-7-10 حمافظة الظاهرة

�سهدت حمافظة الظاهرة تراجعًا بني من مل يتزوج ابدًا واملطلقني واالأرامل و�سعودًا بني املتزوجني؛ حيث �سجلت ن�سبة الفئة 

االأوىل 48% يف تع����داد 2003 م، تراجع����ت اإىل 46% يف تعداد 2010م، وبذلك فقد حققت ن�س����ب متقاربة مع اإجمايل املحافظات 

يف تع����داد 2003 م، وانخف�س����ت يف تع����داد 2010م. اأما فئة املتزوجني فقد �س����جلت يف تعداد 2003م 46% �س����عدت اإىل 49% يف 

تعداد 2010م بفارق قدره حوايل 3%، ومن ثم تتقارب مع اإجمايل املحافظات يف تعداد 2003 م، وتنخف�ص يف تعداد 2010م.

وت�س���ر البيانات اإىل تراجع ن�سبة املطلقني حيث كانت 2% يف تعداد 2003 م، و1% يف تعداد 2010م، واإجمااًل تنخف�ص 

عن اإجمايل املحافظات يف ن�س���بة املطلقني. كما �س���هدت فئة االأرامل انخفا�س���ًا طفيفًا من 4% يف تعداد 2003م اإىل 4% يف 

تعداد 2010م، و تتقارب اإىل حد ما مع ن�سبة االأرامل على م�ستوى اإجمايل املحافظات.

1-7-11 حمافظة الو�شطى 

تتميز حمافظة الو�سطى باأن اأكرث من ن�سف �سكانها من الُعمانيني 

ممن يف �س���ن ال���زواج من املتزوج���ني وفق بيانات تع���داد 2010م، ومع 

ذلك ي�س���ر اجت���اه تط���ور احلال���ة الزواجي���ة ب�س���كل مغاير ع���ن بقية 

املحافظات؛ نتيجة �سعود فئة من مل ي�سبق لهم الزواج، وهبوط طفيف 

بني املتزوجني، وتتما�س���ى مع االجتاه العام نحو هبوط ن�س���ب املطلقني 

واالأرامل رغم متيزها مبعدالت مرتفعة مقارنًة باإجمايل املحافظات.

فعلى الرغم من �سعود معدالت من مل ي�سبق لهم الزواج بني تعدادي 2003م و 2010م، اإال اأنها تنخف�ص وب�سكل وا�سح 

ع���ن اإجم���ايل املحافظات؛ حيث جاءت على التوايل 38% و40.4% بفارق قدره 3%. وقد يرجع ذلك اإىل اأنها اأ�س���بحت من 

املناطق اجلاذبة لفئات من ال�سباب غر املتزوجني للعمل يف بع�ص امل�سروعات اجلديدة.

واأي�سًا، على الرغم من اجتاه معدالت املتزوجني نحو الهبوط بني تعدادي 2003م و 2010م اإال اأنها يف مقدمة املحافظات، 

حيث حققت املرتبة االأوىل يف تعداد 2003م واملرتبة الثانية يف تعداد 2010م، حيث �سجلت على التوايل 53% و%51. 

ن�صف  من  اأكرث  باأن  الو�صطى  حمافظة  تتميز 

من  ال��زواج  �صن  يف  ممن  الُعمانيني  من  �صكانها 

املتزوجني وفق بيانات تعداد 2010م.
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اأم���ا معدالت الطلق، فقد ت�س���درت حمافظة الو�س���طى حمافظات، وجاءت يف املرتبة االأوىل ب���ني تعدادي 2003م و 

2010م، حيث �س���جلت على التوايل 5% و4%. وهذا يف احلقيقة يتناق�ص مع ال�س���ياق التقليدي الغالب يف املحافظة اأي�س���ًا، 

�س���واء من اجتاه ال�س���عود لفئة م���ن مل يتزوج ابدًا، وتزايد معدالت الطلق مما ي�س���رتعي االنتب���اه ويجعلها منطقة جذب 

للباحثني االجتماعيني للبحث عن اأ�سباب هذه الظواهر التي تبدو متناق�سة مع ال�سياق االجتماعي العام للمحافظة.

كم���ا تت�س���در حمافظة الو�س���طى معدل الرتمل اأي�س���ًا، حيث ج���اءت يف املرتب���ة الثانية بني حمافظات ال�س���لطنة بعد 

حمافظة �سمال ال�سرقية بني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث �سجلت على التوايل 4% و%4.

1-8 احلالة الزواجية للُعمانيني ح�شب املحافظات والنوع

من اأهم موؤ�سرات احلالة الزواجية ح�سب املحافظات واجلن�ص بني تعدادي 2003م و 2010م ما ياأتي:

- يو�س���ح اجلدول رقم )1-16( توزيع احلالة الزواجية ح�س���ب املحافظات واجلن�ص لل�س���كان الُعمانيني ممن يف �سن 

الزواج يف تعداد 2003م اأن ن�سبة النوع لهذه الفئة من ال�سكان الُعمانيني بلغت 101,1 اأي ما يقرب من 101 رجال لكل 100 

من الن�ساء. ويبني اجلدول اإجمااًل اإن الفروق بني اجلن�سني يف احلالة الزواجية تبدو متباينة؛ فتبدو طفيفة بني املتزوجني، 

ووا�س���حة بني مل يتزوج ابدًا، وغالبية املطلقني واالأرامل من االإناث؛ حيث اأن فئة من مل يتزوج ابدًا �س���جلت فروق وا�س���حة 

بني اجلن�س���ني؛ حيث جاءت ن�س���بة الذكور 56% واالإناث 44%. اأما فئة املتزوجني حتظى بفروق طفيفة بني اجلن�سني �سجلت 

49% للذكور و51% للإناث. وتتميز فئة املطلقني بفروق وا�س���حة بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث؛ حيث بلغت 66% والذكور 

33%. اأما االأرامل فاأغلبهم من الن�ساء؛ حيث �سجلن 89% والذكور %11.

 جدول )1-16( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والنوع لتعداد 2003 م

املحافظات / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سقط

70.63457.356.85251.61.59631.07198.86129.80752.6ذكور

52.68542.753.35248.43.55669.07.40991.211117.01347.4اإناث

123.319100.0110.204100.05.152100.08.128100.017246.820100.0جملة

ظفار

26.53658.919.98149.093423.041711.16047.92851.5ذكور

18.51841.120.79251.02.18470.03.33288.934045.16648.5اإناث

45.054100.040.773100.03.118100.03.749100.040093.094100.0جملة
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املحافظات / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سندم

3.53960.73.21251.49454.311819.836.96654.1ذكور

2.29139.33.03848.67945.747980.2165.90345.9اإناث

5.830100.06.250100.0173100.0597100.01912.869100.0جملة

الربميي

6.69653.65.22052.816147.110116.1812.18652.0ذكور

5.79646.44.67447.218152.952683.96611.24347.9اإناث

12.492100.09.894100.0342100.0627100.07423.429100.0جملة

الداخلية

32.32055.630.47746.970731.75839.13264.11948.5ذكور

25.83444.434.55553.11.52168.35.83190.931868.05951.5اإناث

58.154100.065.032100.02.228100.06.414100.0350132.178100.0جملة

�سمال 

الباطنة

55.70355.544.17148.11.21239.11.13812.634102.25850.0ذكور

44.62844.547.75351.91.88860.97.92187.4276102.46650.0اإناث

100.331100.091.924100.03.100100.09.059100.0310204.724100.0جملة

جنوب 

الباطنة

29.73853.227.28047.970536.766912.21658.40848.5ذكور

26.15846.829.63152.11.21763.34.83187.818862.02551.5اإناث

55.896100.056.911100.01.922100.05.500100.0204120.433100.0جملة

جنوب 

ال�سرقية

20.38356.918.58148.295733.648712.61740.42549.7ذكور

15.44943.120.00851.81.89566.43.38387.419640.93150.3اإناث

35.832100.038.589100.02.852100.03.870100.021381.356100.0جملة

�سمال 

ال�سرقية

16.00655.115.48746.580632.235910.52932.68747.7ذكور

13.05644.917.79753.51.69667.73.07389.52093583152.3اإناث

29.062100.033.284100.02.50299.93.432100.023868.518100.0جملة

الظاهرة

16.71053.614.61048.635036.432611.71232.00849.1ذكور

14.49346.415.46851.461263.62.45088.317533.19850.9اإناث

31.203100.030.078100.0962100.02.776100.018765.206100.0جملة
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املحافظات / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

الو�سطى

2.45567.12.69353.014230.76616.585.36455.5ذكور

1.20232.92.39347.032169.333583.5464.29744.5اإناث

3.657100.05.086100.0463100.0401100.0549.661100.0جملة

اإجمايل

411.2225532.15650.3..280.72056.1238.56448.97.66433.6983ذكور

3988.81841526.13249.7..220.11043.9249.46151.11515066.4570اإناث

500.830100.0488.025100.022.814100.044.553100.020661.058.288100.0جملة

- اأما اجلدول رقم )1-17( يبني توزيع احلالة الزواجية ح�س���ب املحافظات واجلن�ص لل�س���كان الُعمانيني من يف �س���ن 

الزواج يف تعداد 2010م، ومن اأهم موؤ�س���راته اأن ن�س���بة النوع بلغت 101,6 اأي ما يقرب 102 من الذكور لكل 100 من 

االإن���اث لهذه الفئة اإجمااًل. وت�س���ر البيانات اأن هناك فروق بني اجلن�س���ني ت�س���ر يف نف�ص اجت���اه تعداد 2003 م؛ ففي 

فئة من مل يتزوج ابًدا �س���جلت فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور حيث جاءت 56% واالإناث 44%. اأما فئة املتزوجني 

ت�سهد فروق طفيفة ل�سالح االإناث؛ حيث �سجلت 50% والذكور 50%. و�سجلت فئة املطلقني فروق وا�سحة بني اجلن�سني 

ل�س���الح االإن���اث حيث بلغت م���ا يزيد عن الثلثني 71% والذك���ور 29%. والغالبية العظمى من االأرامل من الن�س���اء حيث 

�سغلت 90% بينما الذكور %10.   

 جدول )1-17( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والنوع لتعداد 2010م

املحافظات / النوع

غر اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سقط

68.20156.3770.55251.221.57527.617748.405141.10751.56ذكور

52.79643.6367.19348.784.13072.398.43791.600132.55648.44اإناث

1.20.997100.00137.745100.05.705100.009.211100.005273.663100.00جملة

ظفار

28.95757.8525.63249.3088826.584009.66155.87851.01ذكور

21.10042.1526.36550.702.45373.423.74190.34053.65948.99اإناث

50.057100.0051.997100.03.341100.004.141100.001109.537100.00جملة
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املحافظات / النوع

غر اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سندم

794752.56 4.01657.313.75351.335738.5112118.50ذكور

7.17447.44 2.99242.693.55848.679161.4953381.50اإناث

15.121100.00 7.008100.007.311100.0148100.00654100.00جملة

الربميي

7.46356.456.97651.5613631.268911.62114.66552.46ذكور

5.75843.556.55348.4429968.7467788.38013.28747.54اإناث

13.221100.0013.529100.0435100.00766100.00127.952100.00جملة

الداخلية

38.52954.4842.65948.8862326.975788.22382.39249.24ذكور

32.18745.5244.60951.121.68773.036.45091.78084.93350.76اإناث

70.716100.0087.268100.02.310100.007.028100.003167.325100.00جملة

�سمال 

الباطنة

64.87056.0261.18349.161.01531.891.04010.693128.11150.60ذكور

50.92543.9863.27350.842.16868.118.69389.311125.06049.40اإناث

115.795100.00124.456100.003.183100.009.733100.004253.171100.00جملة

جنوب 

الباطنة

74.39749.75 37.12754.6036.01049.0060329.5065710.96ذكور

75.13150.25 30.87345.4037.47751.001.44170.505.34089.04اإناث

149.528100.00 68.000100.0073.487100.02.044100.005.997100.00جملة

جنوب 

ال�سرقية

22.71455.8924.06249.0185928.8743210.54148.06849.65ذكور

17.92544.1125.03050.992.11671.133.66789.46248.74050.35اإناث

40.639100.0049.092100.02.975100.004.099100.00396.808جملة

100.00

�سمال 

ال�سرقية

40.90948.78 19.56855.322034847.9465028.403388.97ذكور

42.96851.23 15.80444.6822.09552.061.63971.603.43091.03اإناث

83.872100.00 35.372100.0042.443100.02.289100.003.768100.00جملة

الظاهرة

19.71554.9718.59548.9723026.782939.25338.83649.88ذكور

16.14845.0319.37451.0362973.222.87390.75139.02550.12اإناث

35.863100.0037.969100.0859100.003.166100.00477.861100.00جملة

الو�سطى

6.01851.01 2.84459.622.96749.1114929.505812.06ذكور

5.77948.99 1.92640.383.07450.8935670.5042387.94اإناث

11.797100.00 4.770100.006.041100.0505100.00481100.00جملة
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املحافظات / النوع

غر اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اإجمايل

314.00455.83312.73749.546.78528.524.7809.7517638.32350.40ذكور

248.43444.17318.60150.461.700971.4844.26490.254628.31249.60اإناث

562.438100.00631.338100.0023.794100.0049.044100.00211.266.635100.00جملة

واإذا تعر�س���نا تف�س���يًل لتوزيع احلالة الزواجية للُعمانيني ح�س���ب املحافظات واجلن�ص بني تعدادي 2003 م/2010م 

ميكن تناولها ح�سب ت�سنيف احلالة الزواجية كاالآتي:

1-8-1 مل ي�شبق لهم الزواج

�س���غلت فئة من مل يتزوج ابدًا 47% يف تعداد 2003م من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج. وت�سهد هذه 

الفئة فروقًا بني اجلن�س���ني ل�سالح الذكور؛ حيث �س���جلت 56% للذكور و44% للإناث، وحققت ن�سبة النوع بني من مل يتزوج 

ابدًا 127.6 اأي ما يقرب 128 من الرجال لكل 100 من الن�ساء، وترتفع بذلك عن ن�سبة النوع الإجمايل ال�سكان الُعمانيني 

ممن يف �س���ن الزواج؛ ويعزى ذلك اإىل اختلف ال�س���ن عند الزواج بني اجلن�س���ني يف �سياق املجتمع الُعماين، ف�سًل عن اأن 

عدد ال باأ�ص به مازال يف مراحل التعليم املختلفة.

وبالنظر للفروق بني اجلن�سني بني من مل يتزوج ابدًا يف اإطار حمافظات ال�سلطنة يت�سح اأن هناك اختلف؛ ففي بع�ص 

املحافظات يرتفع فيها ن�سبة الذكور عن املعدل االإجمايل ملحافظات ال�سلطنة، ومن ثم تنخف�ص ن�سبة االإناث؛ حيث يزداد 

الفارق بني الذكور واالإناث ل�س���الح الذكور ب�س���كل ملحوظ يف حمافظة الو�س���طى حيث �سجلت 67% واالإناث 33%، ثم تاأتي 

حمافظة م�سندم بن�سبة 61% للذكور و39% للإناث، وحمافظة ظفار بن�سبة 59% للذكور و%41.

كما اأن هناك بع�ص املحافظات - مع ا�س���تمرار الفروق ل�س���الح الذكور- تزداد فيها ن�سب االإناث عن املعدل االإجمايل 

لفئة من مل ي�س���بق لهم الزواج، ومن ثم تنخف�ص ن�س���بة الذكور. ففي حمافظة الربميي جاءت ن�س���بة الذكور 54% واالإناث 

46%، وحمافظ���ة الظاه���رة 53% ذكور و47% اإناث، وحمافظة جنوب الباطنة 53% ذك���ور و47% اإناث. ثم تاأتي املحافظات 

االأخرى بفروق بني اجلن�سني تقرتب من اإجمايل املحافظات يف معدل الفروق بني اجلن�سني لهذه الفئة.

وي�س���ر تعداد 2010م اإىل اأن ن�س���بة فئة من مل ي�سبق لهم الزواج تنخف�ص عن تعداد 2003 م؛ حيث �سجلت ن�سبة %44 

من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج. وت�س���هد هذه الفئة فروق بني اجلن�سني ل�س���الح الذكور اأي�سًا؛ حيث 

�سجلت 56% للذكور و44% للإناث بن�سبة نوع بلغت تقريبًا 126.
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وبالنظر لفئة من مل يتزوج ابدًا يف حمافظات يف تعداد 2010م، فهناك حمافظات تتقارب معدل الفروق بني اجلن�سني 

مع اإجمايل املحافظات مثال جنوب ال�س���رقية، و�س���مال ال�س���رقية، والظاهرة. وهناك بع�ص املحافظات زادت الفروق بني 

اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور عن املعدل االإجمايل- كما �سبقت االإ�س���ارة- تاأتي يف مقدمتها حمافظة الو�سطى؛ حيث �سجلت 

ن�س���بة الذكور 60% واالإناث 40%، ثم حمافظة ظفار 58% للذكور و42% للإناث، وحمافظة م�س���ندم 57% ذكور و43% اإناث، 

وحمافظة الربميي 56% ذكور و44% اإناث، وحمافظة �س���مال الباطنة 55% ذكور و45% اإناث. وهناك معدالت متقاربة بني 

اجلن�سني يف حمافظتي جنوب الباطنة والداخلية. 

1-8-2 املتزوجون 

يو�س���ح اجل���دول رق���م )1-16( اأن فئ���ة املتزوج���ني يف تع���داد 

2003 م، �س���غلت ن�س���بة 46% من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف 

�س���ن الزواج. وتك�س���ف البيانات اإجمااًل عن فروق بني اجلن�س���ني بني 

املتزوجني ل�سالح االإناث؛ حيث بلغت 51% والذكور 49%، وبلغت ن�سبة 

النوع يف اإطار هذه الفئة ما يقرب من 96%، وتنخف�ص هنا ن�سبة النوع 

مقارنة بن�سبة النوع لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج. وهذا اأمر طبيعي يرتبط كما �سبقت االإ�سارة اإىل اختلف �سن 

الزواج بني اجلن�سني، اإىل جانب ارتباط بع�ص الرجال باأكرث من زوجة يف اإطار تعدد الزواجات.

وبالنظر للفروق بني اجلن�س���ني داخل فئة املتزوجني يف حمافظات ال�سلطنة يف تعداد 2010م يلحظ اأن هناك تباينًا؛ 

فهن���اك حمافظ���ات تقرتب من املعدل االإجمايل للفروق بني اجلن�س���ني مثال حمافظات �س���مال الباطنة والظاهرة وجنوب 

ال�س���رقية. بينما جند حمافظة ظفار ت�س���جل تقارب بني اجلن�س���ني، حيث �س���كل الذكور 49% واالإناث 51%؛ مما ي�سر اإىل 

انخفا�ص معدل تعدد الزوجات باملحافظة.

وعلى الطرف االأخر، هناك حمافظات �س���جلت تفوق لن�س���ب الذكور على ح�س���اب االإناث بني فئة املتزوجني، تاأتي على 

التوايل يف مقدمتها حمافظة الو�سطى 53% ذكور و47% اإناث، وحمافظة الربميي 53% ذكور و47% اإناث، وحمافظة م�سقط 

52% ذكور و48% اإناث، وحمافظة م�سندم 51% ذكور و49% اإناث. وهنا يلحظ اختلف طبيعة كل حمافظة مما يرجح اأنها 

اأ�سبحت جاذبة لل�سكان ممن يف �سن العمل من املتزوجني.

ويف هذا ال�س����ياق، ي�س����ر تعداد 2010م يف اجلدول رقم )1-17( اأن فئة املتزوجني تقرتب من ن�س����ف ال�س����كان الُعمانيني 

ممن يف �سن الزواج، ومن ثم تزداد ب�سكل ملحوظ مقارنة بتعداد 2003 م؛ حيث �سغلت ن�سبة 50%. كما اأو�سحت البيانات على 

م�س����توى اإجمايل املحافظات اأن هناك فروقًا طفيفة بني اجلن�س����ني ل�س����الح االإناث بطبيعة احلال؛ حيث �سجلت 51% والذكور 

50%، وجاءت ن�سبة النوع بني املتزوجني تت�سق مع ن�سبة النوع الإجمايل ال�سكان الُعمانيني؛ حيث بلغت ما يقرب )102(.

اجلن�صني  بني  فروقًا  �صجلت  حمافظات  ث��الث 

ل�صالح الذكور بني املتزوجني تاأتي يف مقدمتها 

اإن���اث،  و%47  ذك���ور   %52 ال��رمي��ي  حمافظة 

وحمافظة م�صندم 51% ذكور و49% اإناث 
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اأما بالن�س���بة لتوزيع املتزوجني ح�س���ب اجلن�ص بني حمافظات ال�س���لطنة، فيلحظ اأن عددًا ال باأ�ص به من املحافظات 

تقرتب من املعدل االإجمايل للفروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث مثال حمافظات �سمال الباطنة، جنوب الباطنة، الظاهرة، 

الداخلية، جنوب ال�س���رقية، الو�سطى، وظفار. كما �سجلت حمافظة �سمال ال�سرقية معدل �سعود اأعلى للإناث على ح�ساب 

الذكور؛ حيث بلغت 52% والذكور %48. 

وعلى جانب اأخر، هناك ثلث حمافظات �س���جلت فروق بني اجلن�س���ني ل�سالح الذكور بني املتزوجني تاأتي يف مقدمتها 

حمافظة الربميي 52% ذكور و48% اإناث، وحمافظة م�س���ندم 51% ذكور و49% اإناث، وحمافظة م�س���قط 51% ذكور و%49 

اإناث. وقد يعزو ذلك اإىل اأن هذه املحافظات اجلاذبة للرجال من �سباب املتزوجني �سواء للتعليم اأو للعمل.

1-8-3 املطلقون

ي�سر تعداد 2003م يف اجلدول رقم )1-16( اأن فئة املطلقني �سغلت ن�سبة 2% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني ممن يف 

�سن الزواج. وتك�سف البيانات اإجمااًل عن فروق وا�سحة بني اجلن�سني لهذه الفئة ل�سالح االإناث؛ حيث بلغت 66% والذكور 

33% اأي ما يقرب من الثلثني من املطلقني اإناث يف اإطار ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج. وقد بلغت ن�سبة النوع يف 

اإطار هذه الفئة 49. ويرجع ذلك اإىل اأن الرجال لديهم فر�ص اأكرب للزواج مرة اأخرى من الن�ساء، ومن ثم اخلروج من فئة 

املطلقني والدخول اإىل فئة املتزوجني.

وبالنظ���ر للف���روق بني اجلن�س���ني داخل فئة )مطل���ق( يف حمافظات ال�س���لطنة يلحظ اأن هناك تباين���ًا يف درجة ونوع 

الفروق بني اجلن�س���ني. فهناك حمافظات يزداد لديها الفارق بني اجلن�س���ني ل�سالح االإناث عن املعدل االإجمايل منها على 

التوايل: حمافظة ظفار 70% اإناث و30% ذكور، وحمافظة الو�س���طى 69% اإناث و31% ذكور، وحمافظة م�س���قط 69% اإناث 

و%31. 

كما اأن هناك حمافظات اأخرى ينخف�ص لديها الفارق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث عن املعدل االإجمايل، تاأتي على 

التوايل حمافظة �سمال الباطنة )61%( اإناث و )39%( ذكور، وحمافظة جنوب الباطنة 63% اإناث و37% ذكور، وحمافظة 

الظاهرة 64% اإناث و36% ذكور.

وتتق���ارب الف���روق بني اجلن�س���ني يف حمافظة الربميي حيث �س���جلت االإن���اث 53% والذكور 47%. وهن���ا تاأتي حمافظة 

م�س���ندم ت�س���ر عك�ص اجت���اه الفروق بني اجلن�س���ني يف فئة )مطلق(؛ حي���ث تزداد اأع���داد الذكور مقارن���ًة باالإناث يف فئة 

املطلقني؛ حيث بلغت ن�سبة الذكور 54% واالإناث %46. 

وتو�س���ح موؤ�س���رات تع���داد 2010م، كما يف اجلدول رق���م )1-17( اأن فئة املطلقني تنخف�ص معدالته���ا مقارنة بتعداد 

2003 م، حي���ث �س���جلت 2% يف تعداد 2010م. وت�س���ر البيانات على م�س���توى اإجمايل املحافظات تزاي���د حدة الفروق بني 

اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث، حيث �سجلت ما يزيد عن الثلثني 71% والذكور 29%، وجاءت ن�سبة النوع بني املطلقني ما يقرب 

من 40 اأي حوايل 40 من الرجال لكل 100 من الن�ساء.
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ويف اإط���ار حمافظات ال�س���لطنة، تق���رتب بع�ص املحافظات من املع���دل االإجمايل للفروق بني اجلن�س���ني يف حمافظات 

�س���مال ال�س���رقية، جنوب ال�سرقية، م�س���قط، وجنوب الباطنة. بينما يزداد معدل االإناث عن املعدل االإجمايل للمحافظات 

يف ث���لث حمافظات تاأتي على الت���وايل: حمافظة ظفار 73% اإناث و27% ذكور، وحمافظة الظاهرة 73% اإناث،27% ذكور، 

وحمافظة الداخلية 73% اإناث و27% ذكور.

وهناك عدد من املحافظات تزداد فيها ن�سب الذكور عن املعدل االإجمايل - مع احلفاظ على الفارق ل�سالح االإناث- 

لفئة املطلقني، وتاأتي على التوايل م�س���ندم، �س���مال الباطنة، الربميي، والو�س���طى. حيث �س���جلت م�سندم 39% ذكور و%61 

اإناث، و�س���مال الباطنة 32% ذكور و68% اإناث، والربميي 31% ذكور 69%، اأما حمافظة الو�س���طى فقد �س���غل الذكور %30 

واالإناث %70.

1-8-4 الأرامل

يبني اجلدول رقم )1-16( اأن فئة االأرامل يف تعداد 2003م �س���غلت ن�س���بة 2% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني ممن يف 

�س���ن الزواج، وتك�س���ف البيانات اإجمااًل عن اأن الغالبية العظمى من االأرامل من الن�س���اء، ومن ثم هناك فروق وا�سحة بني 

اجلن�س���ني؛ حيث بلغت ن�س���بة االإناث 89% والذكور 11%. وقد بلغت ن�س���بة النوع يف اإطار هذه الفئة ما يقارب 13 اأي 13من 

الرجال لكل 100 من الن�س���اء. ويرجع ذلك - كما �س���بقت االإ�س���ارة - اإىل اأن الرجال لديهم فر�ص اأكرب للزواج مرة اأخرى 

من الن�س���اء، ومن ثم اخلروج من فئة اأرمل والدخول اإىل فئة متزوج مرة اأخرى، اأما الن�س���اء تخ�سع اإىل ما يف�سله ال�سياق 

التقليدي من اهتمام باالأ�سرة ورعاية االأبناء بداًل من الزواج مرة اأخرى.

اأما بالن�سبة لفئة )اأرمل( يف اإطار حمافظات ال�سلطنة يف تعداد 2003 م، اأ�سارت البيانات اأن اأغلب املحافظات حققت 

مع���دل فروق بني اجلن�س���ني يقرتب م���ن اإجمايل املحافظات. بينما هن���اك بع�ص املحافظات يزداد فيه���ا حدة الفروق بني 

اجلن�سني ل�سالح االإناث بطبيعة احلال، وخا�سة حمافظتي م�سقط والداخلية؛ حيث �سجلت االأوىل 91% اإناث و 9% ذكور، 

والثانية 91% اإناث و9% ذكور.

وهناك اأي�سًا بع�ص املحافظات ينخف�ص الفارق بني اجلن�سني عن املعدل االإجمايل، حيث ت�سعد معدالت الذكور- مع 

احلفاظ على غلبة ن�س���اء- كما يف حمافظتي الربميي والو�س���طى؛ حيث جاءت االأوىل 84% اإناث و16% ذكور، والثانية %84 

اإناث و 17% ذكور. 

ويف تعداد 2010م، كما يف اجلدول رقم )1-17( تو�سح البيانات اأن فئة االأرامل تنخف�ص ن�سبتها مقارنة بتعداد 2003 

م، حيث �س���جلت 4% يف تعداد 2010م. وت�س���ر البيانات على م�ستوى اإجمايل املحافظات تزايد حدة الفروق بني اجلن�سني 

ل�س���الح االإناث، حيث اأن غالبية االأرامل من الن�س���اء؛ حيث �س���جلت 90% والذكور 10%، وجاءت ن�سبة النوع بني االأرامل ما 

يقرب من 11 اأي 11 من الرجال لكل 100 من الن�ساء.
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وعلى م�ستوى توزيع فئة )اأرمل( ح�سب اجلن�ص يف حمافظات يف تعداد 2010م، يلحظ اأن هناك عددًا من املحافظات 

تقرتب من املعدل االإجمايل للفروق بني اجلن�سني مثال: الظاهرة، ظفار، �سمال ال�سرقية، م�سقط، والداخلية، وهناك عدد 

اآخر من املحافظات �س���جلت ارتفاع يف معدل الذكور من فئة اأرمل مع ا�س���تمرار الفارق ل�س���الح االإناث، وتاأتي على التوايل: 

حمافظة م�س���ندم 19% ذكور و81% اإناث، وحمافظة الو�س���طى 12% ذكور و88% اإناث، وحمافظة الربميي  12% ذكور و%88 

اإناث، وحمافظة ال�سرقية 11% ذكور و89% اإناث، وحمافظة جنوب الباطنة 11% ذكور و89% اإناث، وحمافظة �سمال الباطنة 

11 ذكور و89 اإناث.  وقد يت�سح االأمر اأكرث من خلل اإلقاء ال�سوء على توزيع احلالة الزواجية ح�سب واليات ال�سلطنة.

1-9 احلالة الزواجية للُعمانيني ح�شب الوليات والنوع

يف �سياق ر�سد اجتاه تطور موؤ�سرات احلالة الزواجية لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج ح�سب واليات حمافظات 

ال�سلطنة واجلن�ص )اأنظر جدوىل 3, 4 بامللحق(، �سوف نعر�ص واليات كل حمافظة على حده وفقًا لفئات احلالة الزواجية 

بني تعدادي 2003م و 2010م كاالآتي:

1-9-1 وليات حمافظة م�شقط 

حقق����ت فئة من مل ي�س����بق لهم الزواج اإجم����ااًل يف واليات حمافظة 

م�س����قط ن�س����بة 50% يف تعداد 2003 م، وانخف�س����ت يف تعداد 2010م 

44%. وهنا ي�س����ر تعداد 2003م اإىل تزايد هذه الفئة يف والية ال�س����يب 

بن�سبة 52%، ووالية مطرح بن�سبة 51%، بينما تنخف�ص يف والية قريات 

بن�سبة 47%. هذا مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور.

اأما يف تعداد 2010م اختلف االأمر؛ حيث يلحظ تزايد من مل يتزوج ابدًا يف واليتي م�سقط وقريات، حيث �سجلت على 

التوايل 46% و46%، بينما تنخف�ص يف واليتي مطرح والعامرات، و�س���جلت على 43%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�سالح 

الذكور. 

اأما فئة املتزوجني، اأ�سارت البيانات اإىل �سعود وا�سح يف واليات حمافظة م�سقط؛ حيث كانت يف تعداد 2003م %45، 

ويف تعداد 2010م 50%. ويزداد معدل الزواج يف تعداد 2003م يف والية بو�سر بن�سبة 47%، وتنخف�ص يف والية م�سقط %43. 

هذا مع وجود فروق ل�سالح الذكور يف واليات مطرح وبو�سر وال�سيب، بينما ت�سهد واليات العامرات وقريات فروق ل�سالح 

االإناث، مما يرجح وجود تعدد الزوجات فيهما. كما تقرتب ن�سب اجلن�سني يف والية م�سقط.

ويف تعداد 2010م، يزداد معدل املتزوجني يف واليات: بو�سر، العامرات، ومطرح مبعدالت تزيد عن 51%، وتنخف�ص يف 

واليتي م�س���قط وقريات مبعدل يزيد قليًل عن 47%. هذا مع وجود فروق ل�س���الح االإناث با�ستثناء والية م�سقط؛ حيث جاء 

الفارق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور اأي�سًا لنف�ص االأ�سباب ال�سالف ذكرها.

وم�صقط  قريات  وليتي  يف  الأرامل  ن�صب  تزايد 

ما يقارب 4،5%، وتنخف�ص يف ولية بو�صر حيث 

بني  وا���ص��ح��ة  ف���روق  وج���ود  م��ع   ،%2،7 �صجلت 

اجلن�صني ل�صالح الإناث خا�صة يف ولية ال�صيب.
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كما �س���جلت ن�س���ب املطلقني يف واليات حمافظة م�س���قط ارتفاعًا طفيفًا مقارنًة باإجمايل واليات رغم ما ت�س���هده من 

انخفا����ص طفي���ف؛ حي���ث كانت يف تعداد 2003م  ح���وايل 2.1% ويف تعداد 2010م حوايل 2%. فف���ي تعداد 2003م يزداد 

مع���دل الط���لق يف واليتي م�س���قط وقريات حيث تزيد عن 2%، وتقل يف والية بو�س���ر حيث تقرتب م���ن 2%، مع وجود فروق 

بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث، وتزداد ب�س���كل اأكرث و�س���وحًا يف والية ال�س���يب. اأما يف تعداد 2010م، يلحظ تباين وا�سح 

بني واليات حمافظة م�س���قط، حيث يزداد معدل املطلقني يف واليات مطرح، وم�س���قط، وقريات بحيث تربو على 2% بينما 

تنخف����ص يف والي���ات العامرات وبو�س���ر عن ذلك، وهناك فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث يف جمي���ع واليات حمافظة 

م�سقط.

اأما فئة االأرامل، فقد �س���جلت واليات حمافظة م�س���قط ارتفاعًا طفيفًا من 3,3% يف تعداد 2003م اإىل 3,4% يف تعداد 

2010م. وت�س���ر بيانات تعداد 2003م اإىل تزايد ن�س���ب االأرامل يف واليتي قريات وم�سقط حيث تربو على 4,5%، وتنخف�ص 

يف والية بو�سر حيث �سجلت 2,7%، مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح االإناث خا�سة يف والية ال�سيب. ويف تعداد 

2010م يلحظ تزايد معدل االأرامل يف والية قريات بن�س���بة 4,5%، وتنخف�ص يف والية بو�س���ر بن�سبة 2,8%، مع وجود فروق 

ل�سالح االإناث.

1-9-2 وليات حمافظة ظفار  

تزداد ن�س���بة من مل يتزوج ابدًا يف واليات حمافظة ظفار 

ع���ن اإجمايل واليات بني تعدادي 2003م و 2010م رغم امليل 

للنخفا����ص؛ حيث �س���جلت عل���ى الت���وايل 48% و46%. ففي 

تعداد 2003 م، تزداد ب�س���كل وا�س���ح ن�س���بة مم���ن مل يتزوج 

ابدًا يف واليت���ي مرباط وطاقة حيث جاءت على التوايل %51 

و49%، وتقل يف والية مق�س���ن 38%، مع وجود فروق ل�س���الح الذكور بطبيعة احلال يف هذه الفئة كما �س���بقت االإ�س���ارة. اأما 

يف تعداد 2010م، تزداد اأي�س���ًا ن�س���بة ممن مل يتزوج ابدا يف والية مرباط 52%، بينما تقل يف والية مزيونة 39%، مع وجود 

فروق ل�سالح الذكور.

اأما ن�سب املتزوجني، فقد دلت موؤ�سرات تطور احلالة الزواجية عن انخفا�ص وا�سح يف واليات حمافظة ظفار مقارنة 

باإجمايل واليات، رغم امليل للرتفاع بني تعدادي 2003م و 2010م، حيث �سجلت على التوايل 44% و%47. 

فف���ي تع���داد 2003 م، تزداد يف واليتي ثمريت 53% ومق�س���ن 52%، وتنخف�ص ب�س���كل وا�س���ح يف واليت���ي مرباط %39، 

و�س���لكوت 40%، مع اختلف ن�س���ب الذكور واالإناث يف هذه الفئة بني واليات حمافظة ظفار؛ حيث جاءت ل�سالح االإناث – 

االجتاه ال�س���ائد يف واليات -  يف واليات �س���للة، طاقة، مرباط، �س���دح، رخيوت، �سلكوت.  بينما جاءت ل�سالح الذكور يف 

واليات ثمريت، مق�س���ن، �س���اليم وجزر احللنيات، وهذا قد يرجع الأ�س���باب خا�س���ة بطبيعة تلك الواليات حيث يقيم فيها 

اأعداد من الرجال املتزوجني للعمل، واأ�سرهم يف واليات اأو حمافظات اأخرى داخل ال�سلطنة.

�صجلت فئة من مل يتزوج ابدا يف وليات حمافظة ظفار 

و2010م  2003م  تعدادي  بني  الوليات  اجمايل  عن 

للميل لالنخفا�ص حيث �صجلت على التوايل 48% و%46
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اأما يف تعداد 2010م، تزداد فئة املتزوجني ب�س���كل ملحوظ يف والية ثمريت 55% بحيث ت�س���درت ن�سبة املتزوجني على 

م�س���توى واليات ال�س���لطنة، تليها والية مزيونة 54%. وتقل ب�س���كل وا�س���ح يف والية مرباط 40%. مع ملحظة التقارب بني 

اجلن�سني، حيث هناك فروق ب�سيطة ل�سالح االإناث.

كما تتميز واليات حمافظة ظفار بارتفاع ن�سب املطلقني مقارنة باإجمايل الواليات، رغم امليل للنخفا�ص الب�سيط بني 

تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث بلغت على التوايل 3,4% و3%. اأما بالن�س���بة للتوزيع الن�س���بي للمطلقني يف واليات حمافظة 

ظفار يف تعداد 2003 م، فت�سر البيانات اإىل تزايد وا�سح يف ن�سبة املطلقني يف واليتي �سلكوت و�ساليم وجزر احللنيات، 

بحي���ث ج���اءت على الت���وايل 7% و6%، وتنخف�ص يف والية ثمريت 2%، مع وجود فروق ل�س���الح االإن���اث. ويف تعداد 2010م، 

يلحظ ا�ستمرار تزايد ن�سبة املطلقني يف واليتي �ساليم وجزر احللنيات و �سلكوت مع تراجع ن�سبي يف الثانية، حيث بلغت 

االأوىل 5,2%، والثانية 5,1%. وتنخف�ص يف والية ثمريت 2,5%، مع وجود فروق ل�سالح االإناث اأي�سًا.

اأما ن�س���بة االأرامل يف واليات حمافظة ظفار تنخف�ص عن اإجمايل واليات يف تعداد 2003 م، وتتقارب اإىل حد كبر يف 

تعداد 2010م، مع امليل للنخفا�ص، حيث �س���جلت على التوايل 4% و4%. وتزداد ن�س���بة االأرامل يف تعداد 2003م يف واليتي 

مرباط 5% و رخيوت 5%، وتنخف�ص يف والية �س���اليم وجزر احللنيات 2%، مع وجود فروق وا�س���حة بني اجلن�س���ني ل�سالح 

االإناث. ويف تعداد 2010م، تزداد ن�سبة االأرامل يف والية مرباط اأي�سًا 5%، وتنخف�ص يف والية �سليم وجزر احللنيات %2، 

مع وجود غلبة للإناث يف هذه الفئة كما هو احلال يف جميع واليات ال�سلطنة.

1-9-3 وليات حمافظة م�شندم  

�س���جلت فئة من مل ي�س���بق له���م الزواج يف والي���ات حمافظة 

م�سندم انخفا�س���ًا يف تعداد 2003 م، وارتفاعًا يف تعداد 2010م 

عن اإجمايل واليات لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج؛ حيث 

ج���اءت على التوايل 45% و 46%. ففي تعداد 2003 م، تزداد هذه 

الفئ���ة يف والي���ة مدح���اء 49%، وتنخف�ص يف والية خ�س���ب %44، 

مع تزايد ن�س���ب الذك���ور مقارنة باالإناث. اأم���ا يف تعداد 2010م، 

يلحظ اأن والية مدحاء اأي�سا جاءت يف مقدمة الواليات ولكن بن�سب مرتفعة 52%، ووالية خ�سب اأي�سًا اأقل الواليات بن�سبة 

45%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور.

اأم���ا فئ���ة املتزوجني يف واليات حمافظة م�س���ندم، فقد �س���جلت معدالت ت�س���ر عك�ص اجتاه تطور موؤ�س���رات املتزوجني 

يف واليات، حيث تزايدت يف تعداد 2003م وت�س���ر نحو االنخفا�ص يف تعداد 2010م، حيث �س���جلت على التوايل 48,6% و 

48,4%. و�س���جلت بيانات تعداد 2003 م، تباين بني واليات املحافظة يف معدالت املتزوجني، حيث تزداد بطبيعة احلال يف 

والية خ�س���ب 50%، وتنخف�ص يف والية مدحاء 45%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور، وهنا تختلف عن بقية 

واليات ال�س���لطنة يف ارتفاع ن�س���ب الذكور يف فئة املتزوجني. ويف تعداد 2010م، تزداد معدالت املتزوجني يف والية خ�س���ب 

ولي��ات  يف  ال���زواج  لهم  ي�صبق  مل  من  فئة  �صجلت 

2003م،  ت��ع��داد  يف  انخفا�صًا  م�صندم  حمافظة 

ولي��ات  اإجمايل  عن  2010م  تعداد  يف  وارتفاعًا 

ال�صلطنة لل�صكان الُعمانيني ممن يف �صن الزواج.
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50%، وتنخف�ص يف والية مدحاء 44%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور خا�س���ًة يف واليات خ�س���ب، بخا، دبا 

ومدحاء. 

حققت واليات حمافظة م�س���ندم اأقل معدل طلق بني تعدادي 2003م و 2010م بالنظر اإىل اإجمايل واليات ال�س���لطنة 

لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج؛ حيث جاء على التوايل 1% و 0,1%. وهناك اختلف بني واليات املحافظة يف تعداد 

2003 م، حيث تزداد ن�س���ب املطلقني يف والية خ�س���ب 1%، وتنخف�ص يف والية بخا 0,1%، هذا مع االختلف يف الفروق بني 

اجلن�س���ني، حيث تاأتي ل�س���الح الذكور يف واليتي خ�س���ب وبخا، وتت�ساوى ن�سب اجلن�س���ني يف والية دبا، وتزداد الفروق بني 

اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث يف والية مدحاء. ويف تعداد 2010م، تزداد يف والية دبا 1%، وتنخف�ص ب�س���كل وا�س���ح يف مدحاء 

0,7%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث.

كما حققت واليات حمافظة م�سندم معدل ترمل بني تعدادي 2003م و 2010م يفوق املعدل االإجمايل لواليات ال�سلطنة، 

حيث جاءت على التوايل 4,6% و 4,3%. ففي تعداد 2003م، يلحظ تزايد يف ن�س���ب االأرامل، خا�س���ة يف والية دبا %5,4، 

وتنخف�ص يف والية خ�س���ب 4%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث. اأما تعداد 2010م ي�سهد تقارب بني واليات 

حمافظة م�س���ندم يف ن�س���ب االأرامل، بينما تزداد والية خ�س���ب زيادة طفيفة 4%، وتنخف�ص اأي�س���ًا قليًل والية بخا 4%، مع 

وجود فروق ل�سالح االإناث.

1-9-4 وليات حمافظة الربميي 

تتمي���ز واليات حمافظة الربميي بتزايد ن�س���بة مم���ن مل يتزوج 

اب���دًا مقارنة باإجمايل الوالي���ات، مع امليل للنخفا����ص بني تعدادي 

2003م و 2010م؛ حي���ث بلغ���ت على التوايل 53% و 47%. ففي تعداد 

2003م تتزايد ن�س���بة ممن مل ي�س���بق لهم ال���زواج يف والية الربميي 

54% باعتباره���ا عا�س���مة املحافظة ومركز اخلدم���ات، ومن ثم  قد 

تتوف���ر فيه���ا فر�ص عمل جتذب ال�س���باب مم���ن مل يتزوج ابدًا. وتنخف����ص هذه الفئة يف والية حم�س���ه 45% مع وجود فارق 

بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور. اأما يف تعداد 2010م �سهدت هذه الفئة انخفا�س���ًا مقارنًة بتعداد 2003م. وتتقارب واليات 

املحافظة يف ن�س���ب من مل ي�س���بق لهم الزواج، مع تزايد طفيف يف والية الربميي اأي�س���ًا 48%، وتنخف�ص يف والية ال�س���نينة 

42%، مع وجود فروق ل�سالح الذكور بطبيعة احلال.

اأما ن�س���بة املتزوجني يف واليات حمافظة الربميي، فقد اأو�س���حت البيانات انخفا�س���ًا وا�س���حًا، مع امليل للرتفاع بني 

تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث كانت 42% زادت اإىل 48%. اأما بالن�سبة لتوزيع هذه الفئة بني واليات املحافظة، ففي تعداد 

2003م تزداد ن�سبة املتزوجني يف والية حم�سه 48%، وتنخف�ص يف والية الربميي 41% نظرًا الختلف طبيعة كل منهما كما 

�س���بقت االإ�سارة، مع وجود فارق بني اجلن�سني ل�س���الح الذكور، وهذا قد يرجع الأ�سباب خا�سة بطبيعة املحافظة حيث تقع 

على حدود دولة االإمارات، ويقيم فيها اأعداد من الرجال املتزوجني للعمل، واأ�س���رهم يف واليات اأو حمافظات اأخرى داخل 

وليات  يف  ال��زواج  له  ي�صبق  مل  من  فئة  �صجلت 

حمافظة الرميي انخفا�صًا بني تعدادي 2003م 

و2010م حيث بلغت على التوايل 53% و %47.
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ال�س���لطنة. ويف تعداد 2010م، حققت والية ال�س���نينة اأعلى معدل للمتزوجني بني واليات حمافظة الربميي 54%، وتنخف�ص 

ن�سبة املتزوجني يف والية الربميي 48%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور اأي�سًا.

وتنخف����ص معدالت الطلق يف والي���ات حمافظة الربميي عن اإجمايل واليات مع امليل لل�س���عود بني تعدادي 2003م و 

2010م، حيث �س���جلت على التوايل 2% و2% وتتقارب ن�س���بة املطلقني بني واليات حمافظة الربميي يف تعداد 2003 م، مع 

وجود ارتفاع طفيف يف والية الربميي 2%، بينما تزداد يف والية ال�س���نينة بن�س���بة 9%، وتنخف�ص يف والية حم�س���ه 0,1% يف 

تعداد 2010م. هذا مع وجود فروق وا�سحة ل�سالح االإناث عامًة.

كما تنخف�ص معدالت الرتمل يف واليات حمافظة الربميي عن اإجمايل واليات ال�سلطنة رغم امليل الطفيف لل�سعود 

بني تعدادي 2003م و 2010م، حيث �س����جلت على التوايل 3% و 3%. ويف تعداد 2003 م، تزداد ن�س����بة االأرامل يف والية 

حم�سه 5%، وتقل يف والية الربميي 3%، مع غلبة االإناث يف هذه الفئة. اأما يف تعداد 2010م، يلحظ اأي�سًا تزايد والية 

حم�سه 4%، وانخفا�ص والية ال�سنينة 1%، مع غلبة االإناث اأي�سًا.

1-9-5 وليات حمافظة الداخلية 

تتمي���ز واليات حمافظة الداخلية بانخفا�ص ن�س���ب من مل يتزوج 

اب���دًا عن اإجمايل واليات ال�س���لطنة بني تع���دادي 2003م و 2010م، 

كما تتباين ن�س���ب هذه الفئة ح�س���ب واليات حمافظة الداخلية، ففي 

تعداد 2003م تزداد ن�س���بة ممن مل يتزوج ابدًا يف والية نزوى %46، 

وتنخف����ص يف واليت���ي ازك���ي 41%، واحلم���راء 42%، م���ع ف���روق بني 

اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور. اأما يف تعداد 2010م، تزداد ن�س���بة هذه 

الفئة اأي�سًا يف والية نزوى 43% نظرًا لكونها عا�سمة حمافظة الداخلية، تزداد فيها فر�ص العمل واخلدمات املختلفة، لذا 

تتوفر فيها عوامل جذب لل�سكان ممن يف �سن العمل من غر املتزوجني. بينما تنخف�ص ن�سبة هذه الفئة يف والية ازكي اأي�سًا 

41%، مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور.

كما حققت ن�س���ب املتزوجني يف والي���ات حمافظة الداخلية اأعلى معدل مقارنة باإجمايل واليات ال�س���لطنة بني تعدادي 

2003م و 2010م، م���ع االجت���اه لل�س���عود؛ حيث �س���جلت على الت���وايل 49% و52%. فف���ي تعداد 2003 م، ت���زداد يف واليتي 

احلمراء وازكي، حيث تربو على 52%، وتنخف�ص يف والية �س���مائل 47%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث. اأما 

يف تعداد 2010م، يلحظ تزايد ن�سبة املتزوجني يف واليات ازكي، بدبد، احلمراء، بهلء، ونزوى، بلغت اأق�ساها يف ازكي 

53%، وتنخف�ص يف والية �س���مائل واأدم قليًل. كما توجد فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث، مما يدل على تواجد ظاهرة 

تعدد الزوجات يف هذه الواليات.

وبطبيعة احلال تنخف�ص معدالت الطلق يف واليات حمافظة الداخلية مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة بني تعدادي 

2003م و 2010م، م���ع االجت���اه للهبوط؛ حيث �س���جلت على التوايل 2% و 1%. وتتباين ن�س���ب املطلقني يف واليات املحافظة، 

حمافظة  ولي���ات  يف  ال��رم��ل  م��ع��دلت  ترتفع 

الداخلية عن اإجمايل وليات ال�صلطنة، مع ميل 

لالنخفا�ص بني تعدادي 2003م و 2010م، حيث 

�صجلت على التوايل 5% و%4. 
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فف���ي تعداد 2003 م، تزداد يف واليت���ي اأدم 3%، وبدبد 2%، وتنخف�ص يف واليتي احلمراء ونزوى بحيث تزيد قليًل عن %1، 

وتزداد هذه الفئة بني االإناث كما هو احلال يف اأغلب واليات ال�سلطنة.

وترتف���ع مع���دالت الرتمل يف واليات حمافظة الداخلية عن اإجمايل واليات ال�س���لطنة، مع ميل للنخفا�ص بني تعدادي 

2003م و 2010م، حيث �سجلت على التوايل 5% و4%. وتزداد يف تعداد 2003م يف كل من والية منح 6% و�سمائل 5%، وتقل 

يف والية نزوى 4%، مع وجود فروق وا�سحة ل�سالح االإناث بطبيعة احلال كغرها من واليات. اأما يف تعداد 2010م، يلحظ 

تقارب بني واليات حمافظة الداخلية، مع تزايد يف والية ازكي 5%، وانخفا�ص يف والية نزوى 4%، كما تزداد الفروق ل�سالح 

االإناث اأي�سًا.

1-9-6 وليات حمافظة �شمال الباطنة 

ت�س���ر اجتاهات تطور فئة من مل ي�س���بق لهم ال���زواج يف واليات 

حمافظة �سمال الباطنة تراجعًا بني تعدادي 2003م و 2010م، هذا 

على الرغم من ارتفاعها عن اإجمايل واليات ؛ حيث �سجلت يف تعداد 

2003م 50% ويف تع���داد 2010م 46%. وت�س���ر بيانات تعداد 2003م 

اإىل تباين بني واليات املحافظة يف معدل مل يتزوج ابدًا ؛ حيث تزداد 

يف والية �سحار حيث �س���جلت ن�سبة50%، وتنخف�ص يف والية ال�سويق 

بن�س���بة 48%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذك���ور، كما هو احلال يف معظم واليات. اأم���ا بيانات تعداد 2010م، 

تظهر تزايدًا يف هذه الفئة يف والية �سحم بن�سبة 46%، وانخفا�سًا يف والية �سنا�ص ن�سبة 31%، مع وجود فروق بني اجلن�سني 

ل�سالح الذكور.

اأما ن�سب املتزوجني يف واليات حمافظة �سمال الباطنة يتقارب مع اإجمايل واليات، وخا�سة يف اجتاه ال�سعود امللحوظ؛ 

حيث �س���جلت يف تعداد 2003م 45%، ويف تعداد 2010م 49%. وتو�س���ح بيانات تعداد 2003م تقارب بني واليات املحافظة 

�س���واء يف ال�س���عود اأو الهبوط قليًل، حيث �س���جلت هذه الفئة يف والية ال�سويق 46%، ويف والية �سحار 44%، مع وجود فروق 

بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث يف جميع الواليات. اأما بيانات تعداد 2010م، ت�سر اإىل تزايد معدل املتزوجني يف والية لوى 

51%، وانخفا�ص ب�س���كل وا�سح يف والية �س���نا�ص 32%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث يف جميع واليات �سمال 

الباطنة، مما يدل على وجود تعدد الزواجات.

ومتيل معدالت الطلق للنخفا�ص قليًل يف واليات حمافظة �س���مال الباطنة مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة؛ ففي 

تعداد 2003م �س���جلت 2%، ويف تعداد 2010م ن�س���بة 1%. وتتقارب واليات حمافظة �س���مال الباطنة يف ن�س���ب املطلقني من 

واقع تعداد 2003 م، فقد �سجلت والية �سحم اأعلى ن�سبة 2%، ووالية اخلابورة اأقل ن�سبة 1%، مع وجود فروق بني اجلن�سني 

ل�س���الح االإناث. اأما يف تعداد 2010م، �س���جلت البيانات تباين بني واليات املحافظة؛ حيث ترتفع يف والية �س���حم و�سجلت 

2%، وانخف�ست يف والية �سنا�ص 0,8%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث اأي�سًا.

وترتفع معدلت املتزوجني يف وليات حمافظة 

مع   ، ال��ولي��ات  اإج��م��ايل  ع��ن  الباطنة  �صمال 

تعدادي  ب��ني  �صجلت  حيث  امللحوظ  ال�صعود 

2010/2003، 45% و49% على التوايل. 
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كما ت�سر البيانات اأن فئة االأرامل تزداد قليًل يف واليات حمافظة �سمال الباطنة عن اإجمايل واليات، على الرغم اأنها 

متيل نحو االنخفا�ص، حيث �سجلت بني تعدادي 2003م و 2010م على التوايل 5% و 4%. وتتقارب ن�سب االأرامل يف واليات 

حمافظ���ة �س���مال الباطنة يف تع���داد 2003 م، بحيث هناك زيادة طفيفة يف والية �س���نا�ص 5%، وانخفا�ص ب�س���يط يف والية 

�سحار 4%، هذا مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح االإناث. اأما يف تعداد 2010م، يلحظ اختلف بني الواليات 

يف ن�س���ب االأرامل، حيث زادت يف والية �س���حم 4%، وانخف�ست يف والية �س���نا�ص 3%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح 

االإناث وب�سكل وا�سح كما هو احلال يف اأغلب واليات.  

1-9-7 وليات حمافظة جنوب الباطنة 

تتمي���ز واليات حمافظ���ة جنوب الباطن���ة بارتفاع يف ن�س���ب من 

مل يت���زوج ابدًا مقارن���ًة باإجمايل املحافظات، عل���ى الرغم من امليل 

للنخفا����ص؛ حي���ث �س���جلت يف تع���داد 2003م 46% و45% يف تعداد 

2010م. وتتباي���ن والي���ات حمافظة جنوب الباطن���ة يف معدل من مل 

يت���زوج اب���دًا يف تع���داد 2003 م، فتزداد يف واليتي امل�س���نعة وبركاء 

حيث ج���اءت على التوايل 48% و 48%، وتنخف�ص ب�س���كل وا�س���ح يف 

واليتي العوابي ونخل؛ حيث �سجلت على التوايل 40% و43%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور. 

اأم���ا يف تع���داد 2010م، يلحظ تقارب بني واليات حمافظة جنوب الباطنة يف مع���دالت من مل يتزوج ابدًا مع االرتفاع 

الطفي���ف يف والية امل�س���نعة 47%، واالنخفا�ص يف واليتي نخل ووادي املع���اول حيث جاءت على التوايل 43% و43.19%، مع 

وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور.

اأما فئة املتزوجني، متيل للرتفاع مع اأنها تنخف�ص ب�سكل طفيف عن اإجمايل واليات ال�سلطنة، حيث �سجلت يف تعداد 

2003م 47%، و 49% يف تعداد 2010م. ففي تعداد 2003م ت�سهد واليات حمافظة جنوب الباطنة تباين يف ن�سب املتزوجني، 

تزداد يف واليتي العوابي 53%، ونخل 50%، وتنخف�ص يف واليتي امل�سنعة وبركاء حيث �سجلت على التوايل 45,6% و %46,5، 

مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث. اأما يف تعداد 2010م، تتباين اأي�سًا واليات املحافظة يف ن�سب املتزوجني، مع 

�س���عود اأي�س���ًا يف والية العوابي 51%، والهبوط يف والية امل�سنعة 47%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث، كما هو 

احلال يف بع�ص واليات، تعك�ص وجود ظاهرة تعدد الزوجات.

تتمي����ز والي����ات حمافظة جن����وب الباطنة بانخفا�����ص يف معدل الطلق عن اإجمايل واليات ال�س����لطنة، حيث �س����جلت بني 

تع����دادي 2003 م/2010م، 1,6% و2%. اأما بالن�س����بة لتوزيع ن�س����ب املطلقني يف واليات املحافظ����ة يف تعداد 2003 م، يلحظ 

تقارب بينها با�ستثناء زيادة طفيفة يف واليتي بركاء وامل�سنعة تربو 2%، وانخفا�سًا ب�سيطًا يف والية الر�ستاق 1%، مع فروق بني 

اجلن�س����ني ل�س����الح االإناث. ويف تعداد 2010م اأو�سحت البيانات اأن هناك اختلف يف معدل الطلق بواليات حمافظة جنوب 

الباطنة، حيث تزداد يف والية امل�سنعة 2%، وتنخف�ص يف والية الر�ستاق 0,1%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث.

وترتفع ن�صب الأرامل يف وليات حمافظة جنوب 

الباطنة عن اإجمايل ن�صبة هذه الفئة يف وليات 

تعدادي  ب��ني  لالنخفا�ص  امليل  م��ع  ال�صلطنة، 

2003م و 2010م حيث �صجلت على التوايل %5 

و%4. 
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وترتفع ن�س���ب االأرامل يف واليات حمافظة جنوب الباطنة عن اإجمايل ن�س���بة هذه الفئة يف واليات ال�س���لطنة، مع امليل 

للنخفا�ص بني تعدادي 2003م و 2010م حيث �س���جلت على التوايل 5% و4%. وت�س���ر البيانات عن وجود تباين بني واليات 

املحافظة يف معدل الرتمل؛ حيث �سجلت اأعلى معدل يف والية بركاء 4%، هذا مع وجود فروق بني اجلن�سني وا�سحة ل�سالح 

االإناث. ويف تعداد 2010م يختلف معدل الرتمل بني واليات املحافظة، بحيث تزداد يف والية وادي املعاول 5%، وتنخف�ص يف 

والية بركاء 4%، هذا مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني ل�سالح االإناث. 

1-9-8 وليات حمافظة جنوب ال�شرقية 

تنخف�ص معدالت من مل يتزوج ابدًا يف واليات حمافظة جنوب 

ال�س���رقية مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة، مع امليل للنخفا�ص 

ب���ني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث �س���جلت عل���ى التوايل 44% و 

42%. اأما بالن�سبة لتوزيع فئة من مل يتزوج ابدًا يف واليات حمافظة 

جنوب ال�س���رقية من واقع تعداد 2003 م، فيلحظ �س���عود وا�سح 

يف والية �سور كونها اأكرث جذبًا لل�سكان كمركز رئي�سي للمحافظة، 

حي���ث بلغ���ت 49%، وهب���وط يف والي���ة جعلن بني بو علي 39%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذك���ور. ويف تعداد 

2010م، تزداد ن�س���بة من مل يتزوج ابدًا يف والية �س���ور اأي�س���ًا 45، وتنخف�ص اأي�س���ًا يف والية جعلن بني بو علي 38%، مع 

ملحظة تراجع وا�س���ح يف الواليتني مقارنًة بتعداد 2003 م، مع وجود فارق وا�س���ح بني اجلن�س���ني ل�سالح الذكور بطبيعة 

احلال.

اأما ن�سب املتزوجني، فقد حققت واليات جنوب ال�سرقية معدالت متزوجني مرتفعة قليًل عن اإجمايل واليات ال�سلطنة 

ب���ني تع���دادي 2003م و 2010م، هذا مع امليل لل�س���عود؛ حيث �س���جلت على الت���وايل 47% و 50%. وتتباين واليات حمافظة 

جنوب ال�س���رقية يف ن�س���ب املتزوجني، ففي تعداد 2003 م، تزداد يف والية جعلن بني بو علي 54%، بينما جاءت والية �سور 

باأقل ن�س���بة 42%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث يف واليات املحافظة با�ستثناء والية م�سره جاءت الفروق 

ل�س���الح الذكور، خمالفة بذلك كافة واليات ال�س���لطنة. ويف تعداد 2010م، تزداد هذه الفئة ب�س���كل وا�سح يف والية جعلن 

بني بو علي 56%، وتنخف�ص يف والية �سور كذلك 47%، وجاءت الفروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث.

وت���زداد معدالت الطلق يف اإجمايل واليات حمافظة جنوب ال�س���رقية مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة، حيث حتتل 

املرتب���ة الثانية بعد حمافظة الو�س���طى يف تع���داد2010م، واملرتبة الثالثة يف تعداد 2003 م، هذا مع امليل لل�س���عود؛ حيث 

جاءت على التوايل 4% و 3%. وتتباين واليات املحافظة يف ن�سب املطلقني بني تعدادي 2003م و 2010م. ففي تعداد 2003 

م، تزداد يف والية م�س���ره 5%، وهنا تاأتي بعد والية بديه يف حمافظة �س���مال ال�س���رقية من حيث ن�سبة املطلقني، وتنخف�ص 

يف والية جعلن بني بو على 3%، ويف تعداد 2010م تزداد يف والية م�سره اأي�سًا بن�سبة 5%، وتنخف�ص يف والية جعلن بني 

بو علي بطبيعة احلال 2,3%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث عامًة.  

حققت وليات جنوب ال�صرقية معدلت متزوجني 

بني  ال�صلطنة  وليات  اإجمايل  عن  قلياًل  مرتفعة 

2010م، هذا مع امليل لل�صعود؛  2003م و  تعدادي 

حيث �صجلت على التوايل 47% و %50.
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اأما ن�س���ب االأرامل �س���جلت معدالت مرتفعة يف واليات حمافظة جنوب ال�س���رقية مقارنًة باإجمايل واليات بني تعدادي 

2003م و 2010م، مع امليل للنخفا�ص؛ حيث �س���جلت على التوايل 5% و 4%. ففي تعداد 2003 م، تزداد ن�س���بة االأرامل يف 

والية �سور 5%، وتنخف�ص يف والية م�سره 4%، مع غلبة االإناث يف هذه الفئة. اأما تعداد 2010م، تتقارب واليات حمافظة 

جن���وب ال�س���رقية، مع تزايد والي���ة الكامل والوايف حيث بلغت 5%، وتنخف�ص يف والية م�س���ره اإىل 4%، مع فروق وا�س���حة 

ل�سالح االإناث كما هو احلال يف كافة واليات ال�سلطنة. 

1-9-9 وليات حمافظة �شمال ال�شرقية 

ت�س���هد واليات حمافظة �سمال ال�س���رقية هبوطا يف معدالت من 

مل يت���زوج ابدًا مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة، ه���ذا مع االجتاه 

نحو االنخفا�ص قليًل؛ حيث �سجلت يف تعداد 2003م 42% و 42% يف 

تعداد 2010م. و�س���جلت واليات حمافظة �س���مال ال�سرقية يف تعداد 

2003م تباين يف ن�سبة من مل يتزوج ابدًا؛ حيث ت�سعد يف والية اإبراء 

اإىل 48% وتنخف����ص يف واليت���ي دما والطائيني ووادي بني خالد، حي���ث جاءت على التوايل 39% و 39%، مع وجود فروق بني 

اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور. كما ر�سدت البيانات تباين يف معدالت هذه الفئة بني واليات املحافظة يف تعداد 2010م؛ حيث 

تزداد اأي�سًا يف والية اإبراء 46%، بينما تنخف�ص يف والية القابل 41%، مع الفارق بني الذكور واالإناث ل�سالح الذكور.

وتتزايد ن�س���ب املتزوجني يف واليات حمافظة �س���مال ال�سرقية مقارنًة باإجمايل واليات ال�سلطنة، مع امليل للرتفاع بني 

تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث �س���جلت على التوايل 49% و 51%. وتتباين ن�س���ب املتزوجني يف واليات املحافظة يف تعداد 

2003 م؛ حيث �س���عدت واليتي دما والطائيني 53% ووادي بني خالد 51%، وانخف�س���ت يف والية اإبراء 45%، مع وجود فروق 

بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث. كما تباينت معدالت هذه الفئة يف واليات املحافظة اأي�س���ًا يف تعداد 2010م، حيث ارتفعت 

والي���ة دما والطائيني 53%، وانخف�س���ت والية بديه 47%، مع تزايد االإن���اث مقارنًة بالذكور، نظرًا الإقرتان الرجل باأكرث من 

زوجة.

اأما معدالت الطلق يف واليات حمافظة �سمال ال�سرقية، فت�سر البيانات اإىل �سعود هذه الفئة؛ حيث احتلت يف تعداد 

2003م املرتبة الثانية - بعد حمافظة الو�س���طى - يف اإجمايل واليات ال�س���لطنة بن�سبة 4%، انخف�ست يف تعداد 2010م اإىل 

3%. ففي تعداد 2003م تزداد ن�س���بة املطلقني يف والية بديه باأعلى ن�س���بة بني واليات ال�سلطنة 8%، واأقل ن�سبة مطلقني على 

م�ستوى واليات املحافظة جاءت لوالية اإبراء 2%، مع وجود فارق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث. اأما يف تعداد 2010م، تزداد 

اأي�سًا ن�سبة املطلقني يف والية بديه مع امليل للنخفا�ص مقارنًة بتعداد 2003 م، حيث �سجلت  5%، بينما تنخف�ص يف والية 

دما والطائيني بن�سبة 2%، مع تزايد للإناث مقارنًة بالذكور.

وحتتل واليات حمافظة �سمال ال�سرقية املرتبة االأوىل يف ن�سب االأرامل يف تعداد 2003 م، حيث �سجلت 5%، انخف�ست 

يف تعداد 2010م اإىل حوايل 5% مع ا�ستمرار متيز حمافظة �سمال ال�سرقية باأعلى ن�سبة اأرامل، وتتقارب واليات املحافظة 

حمافظة  ولي��ات  يف  املتزوجني  معدلت  ترتفع 

2010م  و  2003م  تعدادي  بني  ال�صرقية  �صمال 

حيث �صجلت  على التوايل 49% و %51
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يف ن�س���ب االأرام���ل بوج���ه عام. ففي تعداد 2003م �س���جلت ارتفاع طفي���ف يف واليتي بديه ووادي بني خالد بن�س���بة 6% لكل 

منهما، وهبوطًا ب�سيطًا اأي�سًا يف والية اإبراء 4%، مع غلبة االإناث يف فئة االأرامل. ويف تعداد 2010م، �سجلت زيادة يف والية 

وادي بني خالد اأي�سًا 5%، وانخفا�ص يف والية اإبراء 4%، مع تزايد االإناث ب�سكل وا�سح. 

1-9-10 وليات حمافظة الظاهرة 

ت�س���ر بيان���ات تع���داد 2003م اإىل اأن هن���اك تقاربًا يف ن�س���ب 

م���ن مل يتزوج ابدًا بواليات حمافظة الظاه���رة مع اإجمايل واليات 

حمافظ���ات ال�س���لطنة، بينما يف تع���داد 2010م ارتفعت هذه الفئة 

ع���ن املع���دل االإجم���ايل رغم ما ت�س���هده م���ن هبوط ن�س���بي؛ حيث 

�سجلت على التوايل 48% و 46%. اأما بالن�سبة لتوزيع هذه الفئة بني 

واليات املحافظة، يو�س���ح تعداد 2003م �س���عود والية �س���نك 49%، وهبوط والية ينقل 44%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني 

ل�س���الح الذكور. ويف تعداد 2010م يلحظ اأي�س���ًا �سعود والية �سنك 48%، وانخفا�سًا يف والية ينقل 43%، مع وجود فروق 

بني اجلن�سني ل�سالح الذكور اأي�سًا.

كما تتقارب ن�س���ب املتزوجني يف واليات حمافظة الظاهرة مع اإجمايل الواليات يف تعداد 2003 م، وتنخف�ص يف تعداد 

2010م برغم من االجتاه نحو ال�س���عود؛ حيث �س���جلت على التوايل 46% و 49%. ويك�س���ف توزيع فئة املتزوجني بني واليات 

املحافظة يف تعداد 2003م على تزايد يف والية ينقل 49%، وانخفا�س���ا يف والية �س���نك 44%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني 

ل�س���الح االإناث. ويف تعداد 2010م، تزداد اأي�س���ًا وب�سكل ملحوظ يف والية ينقل 50%، وتنخف�ص يف والية �سنك اأي�سًا %46، 

مع تزايد االإناث مقارنة بالذكور.

اأما معدالت الطلق، فقد �س���جلت انخفا�س���ًا ملحوظًا يف واليات حمافظة الظاهرة مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة 

ب���ني تع���دادي 2003م و 2010م؛ حيث �س���جلت على التوايل 2% و 1%. ففي تعداد 2003م ت�س���هد واليات حمافظة الظاهرة 

تقارب يف ن�سب املطلقني، رغم ما ت�سهده بع�سها من انخفا�ص اأو ارتفاع طفيف. اأما يف تعداد 2010م، يلحظ تزايد ن�سب 

املطلقني يف والية �سنك2%، وانخفا�ص يف والية عربي 1%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث.

وتزداد معدالت الرتمل يف واليات حمافظة الظاهرة مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة بني تعدادي 2003م و 2010م 

مع امليل للنخفا�ص؛ حيث �س���جلت على التوايل 4% و 4%. ففي تعداد 2003 م، ت�س���عد ن�س���بة االأرامل يف والية �س���نك %5، 

وتنخف�ص يف والية عربي 4%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني وا�س���حة ل�س���الح االإناث. ويف تعداد 2010م، حظيت واليات 

املحافظة بن�سب تختلف عن تعداد 2003 م، فقد �سعدت ن�سب االأرامل يف والية ينقل 5%، وتنخف�ص يف والية عربي 4%، مع 

وجود فروق وا�سحة ل�سالح االإناث.

ولي��ات  يف  انخفا�ص  ال��ط��الق  م��ع��دلت  �صجلت 

حمافظة الظاهرة بني تعدادي 2003م و 2010م 

حيث �صجلت على التوايل 2% و %1
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1-9-11 وليات حمافظة الو�شطى 

اأ�سارت البيانات اأن هناك انخفا�سًا وا�سحًا يف واليات حمافظة 

الو�س���طى مقارنًة باإجمايل واليات ال�س���لطنة يف ن�س���ب من مل يتزوج 

ابدًا رغم ما ت�س���هده من �سعود بني تعدادي 2003م و 2010م، حيث 

�سجلت على التوايل 38% و 40%. ووفق بيانات تعداد 2003 م، تزداد 

ن�سبة من مل يتزوج ابدًا يف والية هيما 41% نظرًا لقدرتها على جذب 

ال�سكان ممن يف �سن العمل غر املتزوجني من املناطق االأخرى �سواء 

داخل املحافظة اأو خارجها، باعتبارها املركز احل�ساري املركز الرئي�سي ملحافظة الو�سطى. وتنخف�ص هذه الفئة يف والية 

حم���وت اإىل 37%، م���ع وجود فروق ل�س���الح الذكور عامًة. اأما يف تعداد 2010م، يلحظ تزايد ن�س���بة من مل يتزوج ابدًا يف 

واليت���ي الدق���م واجلازر مبا يربو على 42%، وتنخف�ص يف والية هيم���ا 39%، مع غلبة الذكور بطبيعة احلال يف هذه الفئة يف 

جميع واليات ال�سلطنة. 

وهنا يت�سح اأن هناك تغر حدث يف طبيعة بع�ص واليات حمافظة الو�سطى؛ حيث كانت هيما يف تعداد 2003م من اأكرث 

واليات املحافظة  يف ن�س���بة من مل ي�س���بق لهم الزواج للأ�س���باب ال�س���ابق ذكرها، ثم برزت واليتي الدقم واجلازر يف تعداد 

2010م من الواليات اجلاذبة لل�س���كان للعمل بني من مل يتزوج ابدًا؛ نظرًا ملا يتوفر فيها من مقومات جديدة كامل�س���روعات 

اجلذبة لقوة العمل ال�سابة.

اأم���ا بالن�س���بة لفئ���ة املتزوجني، فهناك اختلف يف ما ت�س���غله من ن�س���بة يف واليات املحافظة مقارن���ًة باإجمايل واليات 

ال�س���لطنة بني تعدادي 2003م و 2010م، فقد احتلت املرتبة االأويل بني اإجمايل واليات ال�س���لطنة يف تعداد 2003 م؛ حيث 

بلغت 53%، بينما انخف�ست قليًل يف تعداد 2010م؛ حيث �سجلت 51%. ففي تعداد 2003 م، ت�سرتك جميع واليات املحافظة 

يف اأن اأكرث من ن�س���ف �س���كانها ممن يف �س���ن الزواج من املتزوجني، تزداد قليًل يف والية اجلازر 54%، وتنخف�ص قليًل يف 

والية هيما %51. 

وقد جاءت الفروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث يف واليات حموت، والدقم، ول�س���الح الذكور يف والية هيما واجلازر. 

اأما يف تعداد 2010م، �سكلت ن�سب املتزوجني يف واليات حمافظة الو�سطى اأكرث من ن�سف ال�سكان الُعمانيني ممن يف �سن 

ال���زواج؛ حي���ث بلغت 51%، تزداد يف والية هيما 54%، وتنخف�ص يف والية اجلازر 49%، مع غلبة االإناث، مما قد ي�س���ر اإىل 

تواجد ظاهرة تعدد الزوجات يف بع�ص واليات حمافظة الو�سطى. 

كم���ا حققت واليات حمافظة الو�س���طى اأعلى معدل لفئة مطلق مقارنًة باإجمايل والي���ات، مع امليل للهبوط بني تعدادي 

2003م و 2010م ؛ حي���ث �س���جلت عل���ى التوايل 5% و 4%. مما يفتح املجال للت�س���اوؤل حول اأ�س���باب تزايد معدل الطلق يف 

حمافظة الو�س���طى. ففي تعداد 2003 م، تقاربت واليات حمافظة الو�س���طى يف ن�س���بة املطلقني، مع تزايد ب�س���يط يف والية 

حموت 5%، وتنخف�ص قليًل يف والية هيما 4%، مع وجود فروق وا�س���حة ل�س���الح االإناث. اأما يف تعداد 2010م تزداد ن�س���ب 

املطلقني يف والية اجلازر 6%، وتنخف�ص يف والية هيما 4%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث.

حققت وليات الو�صطى معدلت مل يتزوج ابدا 

مرتفعة قلياًل عن اإجمايل الوليات بني تعدادي 

حيث  لل�صعود؛  امليل  مع  هذا  2010م،  و  2003م 

�صجلت على التوايل 38% و %40.

text.indd   67 5/28/15   3:29 PM



68

تتباين ن�س���ب االأرامل يف واليات حمافظة الو�س���طى بني تعدادي 2003م و 2010م، حيث �سجلت يف تعداد 2003م %4، 

تنخف�ص قليًل عن اإجمايل واليات ال�س���لطنة، ويف تعداد 2010م تتزايد ن�س���بة االأرامل عن اإجمايل واليات ال�سلطنة وبلغت 

4%. وتزداد ن�سبة االأرامل يف تعداد 2003م يف والية الدقم 5%، وتنخف�ص يف والية اجلازر 3% مع غلبة االإناث. اأما يف تعداد 

2010م، تزداد يف والية الدقم 5%، وتنخف�ص يف والية اجلازر اأي�سًا 3%، مع كون هذه الفئة غالبيتها من االإناث كما �سبقت 

االإ�سارة.
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2-1 مقدمة

ي�س���مل هذا الف�س���ل عر�سًا لتوزيع احلالة الزواجية ح�س���ب اخل�سائ�ص االجتماعية وت�س���مل: توزيع احلالة الزواجية 

ح�س���ب امل�س���توى التعليمي، واأمناط الن�س���اط / العلقة بقوة العمل، وهذا وفقًا لبيانات تعداد 2003م وتعداد 2010م، كما 

يعر����ص ال�س���ن عند الزواج االأول، وعدد الزوجات يف الع�س���مة، ح�س���ب بيانات تعداد 2003م فقط نظ���رًا لعدم توفر هذه 

املتغرات يف تعداد 2010م.

2-2 احلالة الزواجية ح�شب احلالة التعليمية

با�س���تقراء م�س���مون اجل���دول )2-1( ميك���ن الق���ول اأن خلل 

الف���رتة ب���ني تع���دادي 2003م و2010م �س���هدت احلال���ة التعليمي���ة 

لل�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن ال���زواج تغرات هامة، ت�س���ر اإىل 

ارتفاع امل�س���توى التعليمي بوجه عام؛ يتج�س���د يف هبوط وا�س���ح على 

امل�س���توى العددي والن�س���بي لفئة االأميني، واملرحلة االبتدائية/ احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�س���ي، و�سعود عددي ون�سبي 

اأي�سًا للحا�سلني على الثانوية العامة، وتزايد عددي ون�سبي للحا�سلني على دبلوم ما بعد الثانوية العامة، واحلا�سلني اأي�سًا 

على الدرجة اجلامعية االأوىل وما بعد اجلامعي. 

ومن اأهم موؤ�سرات تطور امل�ستوى التعليمي لل�سكان الُعمانيني الهبوط الوا�سح يف اأعداد ون�سب االأميني من 231.804 

ن�سمة بن�سبة 22% يف تعداد 2003 م، اإىل 178.762 ن�سمة بن�سبة 14%. هذا اإىل جانب االرتفاع الوا�سح اأي�سًا لعدد ون�سبة 

احلا�س���لني على الثانوية العامة من 237.101 ن�س���مة بن�س���بة 22% يف تعداد 2003 م، و�س���لت اإىل 450.531 ن�سمة بن�سبة 

36% يف تعداد 2010م.

 اجلدول )2-1( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية لتعداد 2003 م

احلالة التعليمية

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

14.4432.9166.50834.111.24649.338.25285.91355231.80421.9اأمي

22.4104.585.66817.63.65016.03.5227.912811.537810.9يقراأ ويكتب

املرحلة االبتدائية/ احللقة 

االأوىل من التعليم االأ�سا�سي

111.52922.375.55015.53.10013.99252.1140191.24418.1

املرحلة االإعدادية/ 

احللقة الثانية من 

التعليم االأ�سا�سي

161.02332.238.0457.81.3596.03500.899200.87619.0

انخف�صت ن�صبة الأمية بني ال�صكان العمانيني من 

22% يف 2003م اإىل 14% يف 2010م.
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احلالة التعليمية

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

164.10732.870.27414.42.1609.54010.9159237.10122.4املرحلة الثانوية

10.8012.222.3634.65252.31140.31533.8183.2دبلوم / ما بعد الثانوية

15.7733.225.2185.24872.11090.21541.6024.0بكالوريو�ص/لي�سان�ص

4520.12.6380.5610.350.003.1560.3ماج�ستر

430,04840,1140,010,015430,0دكتوراه

2490,01.2770,02120,08740,01542.7660,0غر مبني

500.830100488.02510022.81410044.55310020661.058.288100,0جملة

 اجلدول )2-2( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان اُلُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية لتعداد 2010م

احلالة التعليمية

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج ابدًا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

11.1432.0119.45618.98.88137.339.28280.10178.76214.1اأمي

10.3231.870.59311.23.21113.55.46811.2189.5967.1يقراأ ويكتب

املرحلة االبتدائية/ احللقة 

االأوىل من التعليم االأ�سا�سي

77.71713.862.93210.02.67511.21.6113.32144.93711.4

املرحلة االإعدادية/ احللقة 

الثانية من 

التعليم االأ�سا�سي

148.80026.573.36711.62.49910.59882.02225.65617.8

254.91145.3189.97330.14.47918.81.1642.44450.53135.6املرحلة الثانوية

29.9855.342.8976.88903.72640.5174.0375.9دبلوم 

28.1595.062.89610.09734.12280.5092.2567.3بكالوريو�ص/لي�سان�ص

1.2160.27.6521.21570.7290.109.0540.7ماج�ستر

1830.01.5690.3290.1100.001.7910.1دكتوراه

10.030.000.000.011150.0غر مبني

562.438100631.33810023.79410049.044100211.266.635100.0جملة

 تابع اجلدول )2-1( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية لتعداد 2003 م
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العلقة بني احلالة التعليمية واحلالة الزواجية بني تعدادي 2003م و2010م ميكن اإي�شاحها يف الآتي:

2-2-1  مل يتزوج ابداً 

ت�س���ر البيانات اإىل اأن فئة من مل يتزوج ابدًا من ال�سكان الُعمانيني 

�س���هدت تطورًا يف امل�ستوى التعليمي بني تعدادي 2003م و2010م؛ حيث 

انخف�ست ن�سب االأمية، ومن يقراأ ويكتب ل�سالح احلا�سلني على الثانوية 

العامة، والدرجة اجلامعية االأوىل وما بعدها.  ففي تعداد 2003م �س���غل 

احلا�س���لني على )الثانوية العامة( عدد 164.107 ن�س���مة بن�س���بة %33 

من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن مل ي�س���بق لهم الزواج، وهي اأعلى ن�س���بة بني من مل يتزوج ابدًا، ثم تليها احلا�س���لني 

على )االإعدادية/احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي( بعدد 161.023 ن�سمة بن�سبة 32%، بحيث �سكلت هاتني الفئتني ما 

يقرب 65% من اإجمايل من مل ي�سبق لهم الزواج، وهذا نظرًا ال�ستمال هذه الفئة االأعمار من )15 �سنة فاأكرث( لذا عدد ال 

باأ�ص به مازال يف مرحلة الدرا�سة، اأو من اأنهى تعليمه عند هذه امل�ستويات االأقل من املتو�سطة يف التعليم.

وا�ستمر الو�سع يف تعداد 2010م مع ارتفاع عددي ون�سبي للم�ستويات التعليمية اأقل من املتو�سطة بني من مل يتزوج ابدًا 

بلغت 254.911 ن�س���مة بن�س���بة 45% من احلا�س���لني على )الثانوية العامة(، و148.800 ن�سمة بن�سبة 26% من احلا�سلني 

على )االإعدادية/احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�س���ي(، وبلغت هذه الفئة جمتمعة 72% من اإجمايل من مل يتزوج ابدًا يف 

تعداد 2010م.

وج���اءت يف املرتب���ة الثانية احلا�س���لني على )االبتدائي���ة/ احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�س���ي( م���ع وجود اختلف 

بني تعدادي 2003م و2010م؛ حيث بلغت يف تعداد 2003م )111.529( ن�س���مة بن�س���بة 22%، انخف�س���ت على امل�س���توى 

العددي والن�سبي يف تعداد 2010م، بعدد 77.717 ن�سمة بن�سبة 14%، وذلك نظرًا ال�ستكمال البع�ص منهم ملراحل التعليم 

املختلفة.

وتاأتي مرحلة )دبلوم( يف املرتبة الثالثة يف تعداد 2010م بني من مل ي�س���بق لهم الزواج من ال�س���كان الُعمانيني، بينما 

احتلت املرتبة الرابعة يف تعداد 2.003؛ حيث كانت 10.801 ن�س���مة بن�س���بة 2%، بينما �سعدت اإىل 29.985 ن�سمة بن�سبة 

5% يف تعداد 2010م، نظرًا لتوافر العديد من الربامج التعليمية وخا�س���ة التقنية ملخرجات الثانوية العامة، �س���من برامج 

التاأهيل متهيدا للت�سغيل.

اأما احلا�س���لني على )بكالوريو�ص/لي�سان�ص فما فوق( بني من مل يتزوج ابدًا، فقد ارتفع عددهم ون�سبتهم بني تعدادي 

2003م و2010م، حي���ث �س���كلت جمتمعة يف تعداد 2003م )16.268( ن�س���مة بن�س���بة 3%، ارتفع���ت يف تعداد 2010م اإىل 

29.558 ن�س���مة بن�سبة 5%؛ وذلك لتزايد الفر�ص املتاحة لل�س���باب الُعماين من اجلن�سني ال�ستكمال مراحل التعليم العايل 

�سواء داخل ال�سلطنة اأو خارجها.

بينما  اأميون  ابدًا  3% ممن مل يتزوج  حوايل 

الزواج  لهم  �صبق  من  بني  الأميني  ن�صبة  تبلغ 

.%34
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2-2-2 املتزوجون

يف اإط���ار توزي���ع املتزوج���ني الُعمانيني ح�س���ب احلالة التعليمي���ة املختلفة يو�س���ح تع���دادي 2003م و2010م، اأن هناك 

اختلفًا يف امل�ستويات التعليمية يعك�ص ما �سهدته ال�سلطنة من نه�سة يف جمال التعليم؛ حيث انخف�ست االأمية على امل�ستوى 

العددي والن�س���بي ل�س���الح ارتفاع امل�س���تويات التعليمية االأخرى على امل�ستوى العددي والن�سبي اأي�س���ًا �سواء من احلا�سلني 

على )الثانوية العامة( اأو )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص وما بعدها(، وهذا نتيجة انت�س���ار قنوات التعليم املختلفة، مبا فيها تعليم 

الكبار، والفر�ص املتاحة من قبل جهات العمل خا�س���ة احلكومية، من خلل املنح الدرا�س���ية للعاملني ال�س���تكمال التعليم، 

وخا�سة التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي.

فف���ي تع���داد 2003 م، احتلت االأمية املرتب���ة االأوىل بني املتزوجني الُعمانيني بعدد 166.508 ن�س���مة بن�س���بة 34% من 

اإجمايل املتزوجني، انخف�ست على امل�ستوى العددي والن�سبي يف تعداد 2010م اإىل 119.456 ن�سمة بن�سبة 19%. كما جاء 

من يقراأ ويكتب بني املتزوجني يف املرتبة الثانية يف تعداد 2003 م، بعدد 85.668 ن�س���مة بن�س���بة 18%، انخف�ست يف تعداد 

2010م، اإىل 70.593 ن�س���مة بن�س���بة 11%. اأما املتزوجني احلا�س���لني على )املرحلة االبتدائية/ احللقة االأوىل من التعليم 

االأ�سا�س���ي( جاءت يف املرتبة الثالثة يف تعداد 2003 م، بعدد 75.550 ن�س���مة بن�سبة 15%، انخف�ست يف تعداد 2010م اإىل 

62932 ن�سمة بن�سبة%10.

ويظه���ر تعداد 2010م ارتفاعًا يف امل�س���توى التعليمي بني املتزوجني، حيث �س���جل احلا�س���لون عل���ى )الثانوية العامة( 

املرتبة االأوىل، باختلف عددي ون�س���بي عن تعداد 2003 م، حيث كان عددهم 70.274 ن�س���مة بن�س���بة 14%، �س���عد اإىل 

189.973 ن�س���مة بن�س���بة 30%. كما �س���جل احلا�س���لون على )االإعدادية/ احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�س���ي( من بني 

املتزوجني يف تعداد 2003 م، عدد38.045 ن�س���مة بن�س���بة 8%، ارتفع اإىل 73.367 ن�س���مة بن�س���بة 12%. كما �سعد م�ستوى 

)دبلوم( بني املتزوجني على امل�س���توى العددي والن�س���بي، ففي تعداد 2003م من 22.363 ن�س���مة بن�سبة 2%، اإىل 42.897 

ن�سمة بن�سبة 7% يف تعداد 2010م.

اأما بالن�س���بة للمتزوجني احلا�س���لني على )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص فما فوق( فقد �س���جلوا تطورًا ملحوظًا بني تعدادي 

2003م و 2010م؛ ففي تعداد 2003م بلغ العدد 28.340 ن�س���مة بن�س���بة 6%. ويف تعداد 2010م، بلغ العدد 72.117 ن�سمة 

بن�سبة 11%. وذلك نتيجة انت�سار التعليم اجلامعي يف ال�سلطنة، وال�سعي ال�ستكمال التعليم �سواء داخل ال�سلطنة اأو خارجها؛ 

نتيجة الإعلء قيمة التعليم يف ال�سياق االجتماعي الثقايف للمجتمع الُعماين املعا�سر.

2-2-3 املطلقون 

ك�سفت البيانات اأن هناك اجتاهًا ي�سر نحو حت�سن يف امل�ستوى 

التعليمي بني املطلقني من ال�سكان الُعمانيني، ففي حني كانت ن�سبة 

االأمي���ة تقرتب من ن�س���ف املطلقني يف تعداد 2003 م، انخف�س���ت 

اإىل م���ا يزي���د قليًل عن الثل���ث يف تعداد 2010م. هذا ف�س���ًل عن 

انخفا����ص على م�س���ار من )يق���راأ ويكت���ب( و)االبتدائية/ احللقة 

هناك اجتاه ي�صري نحو حت�صن يف امل�صتوى التعليمي 

بني املطلقني من ال�صكان الُعمانيني، ففي حني كانت 

تعداد  يف  املطلقني  ن�صف  من  تقرب  الأمية  ن�صبة 

يف  الثلث  عن  قلياًل  يزيد  ما  اإىل  انخف�صت   ،2003

تعداد 2010.
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االأوىل م���ن التعليم االأ�سا�س���ي( و)االإعدادية/احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�س���ي( ل�س���الح ارتفاع م�س���تويات )الثانوية 

العام���ة( و )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص فما فوق( من خلل مقارنة تعدادي 2003م و 2010م. وهذا نتيجة انت�س���ار الرغبة يف 

ا�ستكمال مراحل التعليم بني فئات املطلقني كغرهم من الفئات الُعمانية، كما �سبقت االإ�سارة.

ففي تعداد 2003 م، �س���غلت اأعداد االأميني بني املطلقني من ال�س���كان الُعمانيني 11.246 ن�سمة بن�سبة 49%، انخف�ست 

يف تعداد 2010م على امل�س���توى العددي والن�س���بي؛ حيث بلغت 8.881 ن�سمة بن�س���بة 37%. كما جاء من )يقراأ ويكتب( من 

بني املطلقني يف تعداد 2003م بعدد 3.650 ن�سمة بن�سبة 16%، انخف�ست على امل�ستوى العددي والن�سبي يف تعداد 2010م، 

حيث بلغت 3.211 ن�سمة بن�سبة 13%. اأما املطلقني من احلا�سلني على )االبتدائية/املرحلة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي( 

يف تعداد 2003م بلغ عددهم 3.100 ن�س���مة بن�س���بة 14%، انخف�س���ت هذه الفئة على امل�س���توى العددي والن�س���بي يف تعداد 

2010م، حيث جاء العدد 2.675 ن�سمة بن�سبة %11.

ث���م ج���اءت املرحلة الثانوية من حيث الرتتيب يف تعداد 2003 م، بعدد 2.160 ن�س���مة بن�س���بة 9%، بينما �س���عدت على 

امل�س���توى العددي والن�س���بي يف تعداد 2010م و�س���جلت املرتبة الثانية بني املطلقني، بعدد 4.479 ن�س���مة بن�س���بة 19%. لذا 

ر�س���دت البيانات ارتفاع يف امل�س���توى التعليمي ب���ني املطلقني خلل الفرتة الزمنية ما بني تع���دادي 2003م و 2010م. كما 

�س���جلت البيانات تطور على امل�س���توى العددي والن�س���بي بني املطلقني و�سل اإىل ال�سعف من احلا�س���لني على )االإعدادية/

احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي( للن�سف بني تعدادي 2003م و 2010م؛ حيث كانت 1.359 ن�سمة بن�سبة 6% يف تعداد 

2003 م، ارتفعت اإىل 2.499 ن�سمة بن�سبة 11% يف تعداد 2010م.

اأما املطلقني احلا�س���لني على )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص فما فوق( �سهدت تزايد عددي ون�سبي اأي�سًا بني تعدادي 2003م 

و 2010م؛ يف حني �س���جلت يف تعداد 2003م )562( ن�س���مة بن�سبة 2%، و�سعدت يف تعداد 2010م اإىل 1.159 ن�سمة بن�سبة 

5%. وذل���ك لتزاي���د الرغبة يف ا�س���تكمال مراحل التعليم الع���ايل بني كافة فئات املجتمع الُعم���اين بغ�ص النظر عن اجلن�ص 

والعمر.

2-2-4 الأرامل 

ت�س���هد فئة اأرمل بني تع���دادي 2003م و 2010م اأقل م�س���تويات 

تعليمي���ة بني فئات احلال���ة الزواجية االأخرى، �س���واء مل يتزوج ابدًا، 

واملتزوج���ني، واملطلق���ني. ومع ذل���ك يلحظ اأن هناك تطور ب�س���يط 

ي�س���ر يف اجتاه حت�س���ن امل�س���توى التعليمي بني االأرامل، يت�س���ح من 

خ���لل انخفا����ص ن�س���بة )االأمي���ة( و)م���ن يق���راأ ويكتب( ل�س���الح 

احلا�سلني على )االبتدائية/ احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي( و 

)االإعدادية/احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي(. هذا مع ملحظة تدين اأعداد احلا�سلني على م�ستويات تعليمية اأعلى. 

وهذا يعزو اإىل جناح برامج تعليم الكبار املوجهة للجن�سني يف ال�سلطنة، ف�سًل عن اأن اأغلب االأرامل من الن�ساء واملتقدمات 

 2003 تعداد  يف  الأرام��ل  بني  الأميني  عدد  بلغ 

يف  انخف�صت   ،%86 بن�صبة  ن�صمة   )38.252(

والن�صبي؛  العددي  م�صتوى  على   2010 تعداد 

حيث بلغ 39.282 ن�صمة بن�صبة %80.
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يف العمر كما �سبقت االإ�سارة يف موا�سع �سابقة. 

وقد بلغ عدد االأميني بني االأرامل يف تعداد 2003م )38.252( ن�س���مة بن�س���بة 86%، انخف�س���ت يف تعداد 2010م على 

م�ستوى العددي والن�سبي؛ حيث بلغ 39.282 ن�سمة بن�سبة 80%. وذلك النت�سار برامج تعليم الكبار والتي ت�ستهدف العديد 

من فئات املجتمع، خا�س���ًة كبار ال�س���ن من اجلن�س���ني. وتاأتي يف املرتبة الثانية بني االأرامل من )يقراأ ويكتب( بعدد 3522 

ن�سمة بن�سبة 8% يف تعداد 2003 م، اإزدادت على امل�ستوى العددي والن�سبي اإىل 5468 ن�سمة بن�سبة 11% يف تعداد 2010م. 

وهذا يرجع اإىل ح�سول عدد من االأميني من اجلن�سني وخا�سة الن�ساء على �سهادة اإمتام برامج تعليم الكبار.

اأم���ا احلا�س���لني على م�س���تويات التعليمية اأقل م���ن الثانوية العام���ة )االبتدائية/احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�س���ي( 

و)االإعدادية/ احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�س���ي( فقد بلغت جمتمعة عدد 1.275 ن�س���مة بن�س���بة 3% يف تعداد 2003 م، 

ارتفعت على امل�ستوى العددي والن�سبي يف تعداد 2010م اإىل 2599 ن�سمة بن�سبة %5.

كما ظهر امل�س���توى التعليمي )الثانوية العامة( من بني االأرامل خا�س���ة يف تعداد 2010م، حيث �س���كل يف تعداد 2003م 

)401( ن�سمة بن�سبة 0,1%، �سعدت يف تعداد 2010م اإىل 1.164 ن�سمة بن�سبة %2.

2-3 احلالة الزواجية ح�شب احلالة التعليمية والنوع

يو�سح اجلدول رقم )2-3( و)2-4( )اأنظر امللحق( توزيع احلالة الزواجية لل�سكان الُعمانيني ح�سب احلالة  التعليمية 

والن���وع بني تعدادي 2003م و 2010م. وبقراءة م�س���مون اجلدولني يتب���ني اأن هناك اختلفًا بني تعدادي 2003م و 2010م 

ي�س���ر اإىل تطور امل�س���تويات التعليمية لل�س���كان الُعمانيني عرب فئات احلالة الزواجية، مع وجود فروق بني اجلن�سني، وهذا 

يت�سح من العر�ص االآتي:

- �س���كل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف م�س���توى )الثانوية العامة( املرتبة االأوىل من حيث التوزيع العددي والن�س���بي بني 

تع���دادي 2003م و 2010م، حي���ث بلغ 237.101 ن�س���مة بن�س���بة 22% يف تع���داد 2003 م، مع وجود ف���روق طفيفة بني 

اجلن�سني ل�سالح االإناث بن�سبة 51%. تزايدت هذه الفئة بحيث �سكلت ما يزيد عن ثلث ال�سكان الُعمانيني ممن يف �سن 

الزواج يف تعداد 2010م، بعدد 450.531 ن�س���مة بن�س���بة 36%، مع وجود تزايد ب�سيط ل�سالح الذكور حيث بلغت ن�سبة 

الذكور 53%. وهذا موؤ�س���ر على تطور احلالة التعليمية مع االأخذ يف االعتبار حداثة نه�س���ة التعليم يف ال�س���لطنة، التي 

بداأت يف �سبعينيات القرن املا�سي. ويتوزع �سكان من يف م�ستوى )الثانوية العامة( على فئات احلالة الزواجية كاالآتي:

- تربز بو�س���وح بني من مل يتزوج ابدًا واملتزوجني على التوايل ممن يف م�س���توى )الثانوية العامة(. ففي تعداد 2003م 

اأكرث من ثلثي ال�س���كان الُعمانيني ممن يف م�س���توى )الثانوية العامة( بن�سبة 69% مل يتزوج ابدًا، مع وجود تقارب وا�سح 

بني اجلن�س���ني. بينما �سكل املتزوجون ما يقرب من ثلث ال�سكان مع زيادة طفيفة ل�سالح االإناث بن�سبة 54%. ويف تعداد 

2010م، انخف�س���ت ن�س���بة مل يتزوج ابدًا ل�س���الح املتزوجني بطبيعة احلال. حيث كان حوايل ن�س���ف ال�سكان ممن يف 

م�س���توى الثانوية العامة بني من مل يتزوج ابدًا بن�س���بة 57% مع وجود فروق ب�س���يطة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 
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56%، واإزدادت فئة املتزوجني ممن يف م�س���توى )الثانوية العامة(، بلغت اأقل من ن�س���ف �س���كان بن�س���بة 42% مع وجود 

تقارب بني اجلن�سني.  

- وياأتي عدد ال�س���كان من االأميني يف املرتبة الثانية يف تعداد 2003 م، ويف املرتبة الثالثة يف تعداد 2010م. فقد بلغت 

231.804 ن�س���مة بن�س���بة 22%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�س���الح االإناث بن�سبة 67% يف تعداد 2003م. انخف�ست 

على امل�س���توى العددي والن�سبي معدل ال�سكان من االأميني يف تعداد 2010م، حيث بلغت 17.8762 ن�سمة بن�سبة %14، 

مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث بن�س���بة 68%. ويتوزع ال�س���كان الُعمانيني من االأمي���ني على فئات احلالة 

الزواجية كاالآتي:

بوجه عام تظهر هذه الفئة بني املتزوجني واالأرامل على التوايل، ففي تعداد 2003م �سغلت فئة املتزوجني ما يزيد عن 

ثلثي اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني من االأميني، بن�س���بة 72%، مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�سالح االإناث بن�سبة62%، بينما 

�س���غلت االأرامل ن�س���بة 17%، الغالبية من االإناث بن�سبة 90% من اإجمايل ال�سكان من االأميني االأرامل. اأما املطلقني ف�سجلت 

5% مع تزايد اأعداد االإناث مقارنًة بالذكور حيث بلغت 73% اإناث.

اأما تعداد 2010م، فقد انخف�س���ت فيه ن�س���بة املتزوجني، حيث �سجلت 67% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني االأميني، مع 

وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث بن�س���بة 62%. بينما ازدادت  ن�س���بة االأرامل اإىل 22%، اأغلبهم من االإناث بن�سبة 

91% من اإجمايل ال�سكان من االأميني االأرامل. كما �سجلت ن�سبة املطلقات 5% بفروق وا�سحة ل�سالح االإناث بن�سبة %76.

- وت�س���كل فئتا )االبتدائية/احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�سي( و )االإعدادية/احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي( 

جمتمعة املرتبة الثالثة من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني املوزعني ح�س���ب امل�س���توى التعليمي. وت�سهد هذه الفئة جمتمعة 

تراجع على امل�س���توى العددي والن�س���بي بني تعدادي 2003م و2010م؛ حيث �س���كلت 392.120 ن�س���مة بن�س���بة 37% يف 

تعداد 2003م. ويف تعداد 2010م، �س���غلت 370.593 ن�س���مة بن�س���بة 29%، مع وجود تقارب بني اجلن�سني بني تعدادي 

2003م و2010م. وتتوزع هذه الفئة التعليمية ح�سب احلالة الزواجية واجلن�ص كاالآتي:

ويو�س���ح تعدادى 2003م و2010م اأن ثلثي �س���كان هذه الفئة مل يتزوج ابدًا، ثم ما يقرب من الثلث من املتزوجني، مع 

وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بني من مل يتزوج ابداً واملتزوجني بني تعدادي 2003 م/2010م. 

- وتاأتي فئة من )يقراأ ويكتب( يف املرتبة الرابعة من حيث عدد 

�س���كان هذه الفئة من اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن 

ال���زواج. وت�س���ر البيان���ات اإىل انخفا�ص على امل�س���توى العددي 

والن�س���بي لهذه الفئة يف تعداد 2010م مقارن���ًة بتعداد 2003م. 

ففي تعداد 2003م بلغ العدد 115.378 ن�س���مة بن�س���بة 11% مع 

وجود فروق ب�س���يطة بني اجلن�س���ني ل�سالح الذكور بن�سبة 57%. ويف تعداد 2010م، �س���كلت هذه الفئة 89.596 ن�سمة 

بن�سبة 7%، مع وجود تقارب بني اجلن�سني. ويتوزع من يف م�ستوى )يقراأ ويكتب( ح�سب احلالة الزواجية كاالآتي:

يف تعداد 2003 كان ما يقارب من ثالثة اأرباع من 

مع   ،%74 بن�صبة  املتزوجني  من  ويكتب(  )يقراأ 

وجود فروق بني اجلن�صني ل�صالح الذكور.
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يف تع���داد 2003م كان م���ا يق���رب من ثلثة اأرباع من )يق���راأ ويكتب( من املتزوجني بن�س���بة 74%، مع وجود فروق بني 

اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 57%، ثم تاأتي من مل يتزوج ابدًا بن�سبة 19%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور 

بن�س���بة 64%. و�س���جلت املطلقني ن�س���بة 3% مع وجود فروق ل�س���الح االإناث بن�س���بة 61%، اأما االأرامل فبلغت 3% اأغلبها من 

االإناث. 

ويف تع���داد 2010م، جن���د ما يزيد عن ثلثة اأرباع من )يقراأ ويكتب( من املتزوجني بن�س���بة 79% مع وجود تقارب بني 

اجلن�س���ني اإىل حد ما. ثم ياأتي من مل يتزوج ابدًا بن�س���بة 12% مع وجود فروق ب�س���يطة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 

58%. اأما فئة االأرامل واملطلقني فقد �س���كلت على التوايل ن�س���بة 6% و4% من اإجمايل من )يقراأ ويكتب( مع غلبة االإناث يف 

هذه الفئة.

- اأما يف م�س���توى )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص فما فوق(، تاأتي يف املرتبة اخلام�س���ة من حيث ما �سغلته من عدد �سكان من 

اإجمايل ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج. وقد �س���هدت ه���ذه الفئات جمتمعة بني تع���دادي 2003م و2010م تطورًا 

ملمو�س���ًا على امل�ستوى العددي والن�س���بي. ففي تعداد 2003 م، بلغت جمتمعة 45301 ن�سمة بن�سبة 4% مع وجود تقارب بني 

اجلن�س���ني يف اإطار من يف م�س���توى )الدرجة اجلامعية االأوىل( مع زيادة ب�س���يطة ل�س���الح االإناث 57%، وغلبة الذكور عن 

االإناث يف م�ستوى )املاج�ستر و الدكتوراة( حيث �سجل الذكور ما يزيد عن %80. 

اأما يف تعداد 2010م، �سهدت هذه الفئات التعليمية جمتمعة �سعودًا عدديًا ون�سبيًا؛ حيث بلغت 103.101 ن�سمة بن�سبة 

8%، هذا  مع تقارب بني اجلن�س���ني ممن يف م�س���توى )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص(، وتفوق يف اأعداد الذكور مقارنًة باالإناث يف 

ممن يف م�ستوى )املاج�ستر والدكتوراة( بحيث بلغت ما يقرب 75% ذكور. اأما على م�ستوى توزيعات هذه الفئات التعليمية 

)بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص ا فما فوق( ح�س���ب احلالة الزواجية واجلن�ص، بوجه عام تزداد بني املتزوجني بني تعدادي 2003م 

و2010م، مع االختلف يف التمثيل الن�سبي ح�سب احلالة الزواجية واجلن�ص.

يف تع���داد 2003م كان م���ا يقرب م���ن ثلثي ممن يف م�س���توى )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص( من املتزوجني بن�س���بة 61% مع 

فروق ب�س���يطة بني اجلن�س���ني ل�سالح الذكور بن�سبة 60%. كما كان اأي�سًا معظم من يف م�ستوى )املاج�ستر والدكتوراه( من 

املتزوجني بن�سبة تزيد عن 85% من اإجمايل ال�سكان يف هذا امل�ستوى التعليمي، مع غلبة الذكور عن االإناث.

ث���م تاأت���ي فئة من مل يتزوج ابدًا ما يزيد عن الثلث من اإجمايل ممن يف م�س���توى )بكالوريو�ص/لي�س���ان�ص(، وتنخف�ص 

مع ارتفاع امل�س���توى التعليمي، ففي م�ستوى )املاج�ستر( ن�سبة 14%، و)الدكتوراه( ن�سبة 8%، مع وجود فروق بني اجلن�سني 

ل�سالح الذكور يف م�ستوى )بكالوريو�ص/لي�سان�ص، واملاج�ستر( ول�سالح االإناث يف م�ستوى )الدكتوراة(.

اأما يف تعداد 2010م كان اأي�س���ًا ما يزيد عن ثلثي من يف م�س���توى )بكالوريو�ص/لي�سان�ص( من املتزوجني، بن�سبة %69 

مع تقارب بني اجلن�س���ني. وتزداد ن�س���ب املتزوجني كلما �سعدنا يف امل�س���تويات التعليمية االأعلى، ففي م�ستوى )املاج�ستر( 

بلغت 85% مع وجود فارق وا�سح بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 79%، ويف م�ستوى )الدكتوراة( جاءت 88% مع وجود 

فارق وا�سح ل�سالح الذكور %80.
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وياأتي من مل ي�س���بق لهم الزواج ما يقرب من الثلث من اإجمايل ممن يف م�س���توى )الدرجة اجلامعية االأوىل( بن�س���بة 

31% مع وجود فروق ب�س���يطة بني اجلن�س���ني ل�سالح االإناث، حيث �س���جلت 56%، وتنخف�ص اأي�سًا - كما يف تعداد 2003 م- 

كلما �س���عدنا يف امل�س���تويات التعليمية االأعلى؛ حيث �س���جل من يف م�ستوى )املاج�ستر( ن�س���بة 13% مع وجود فروق ب�سيطة 

ل�سالح االإناث بن�سبة 55%، وم�ستوى )الدكتوراة( ن�سبة 10% مع وجود فروق وا�سحة ل�سالح االإناث حيث بلغت %63.  

- ويف النهاية ياأتي من يف م�س���توى )دبلوم(، حيث �س���جلت �سعود على امل�ستوى العددي والن�سبي بني تعدادي 2003م و 

2010م، حيث بلغت يف تعداد 2003م )33.818( ن�س���مة بن�س���بة 3% مع وجود فروق ب�س���يطة بني اجلن�سني ل�سالح الذكور 

بلغ���ت 55%. واإزدادت ه���ذه الفئ���ة يف تع���داد 2010م بحيث و�س���لت اإىل 74.037 ن�س���مة بن�س���بة 6% مع وج���ود تقارب بني 

اجلن�س���ني. اأما بالن�س���بة لتوزيعات من يف م�ستوى )دبلوم( على فئات احلالة الزواجية واجلن�ص لل�سكان الُعمانيني ممن يف 

�سن الزواج، بوجه عام هناك اختلف بني تعدادي 2003م وتعداد 2010م.

يف تعداد 2003م �س���جل املتزوجون ثلثي ال�س���كان الُعمانيني من يف م�ستوى )دبلوم( بن�سبة 66% مع وجود فروق ب�سيطة 

بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة 57%. بينما الثلث بني ممن مل يتوزج ابدًا بن�سبة 32% مع زيادة طفيفة ل�سالح الذكور 

52%، كما تظهر بني املطلقني بن�سبة ب�سيطة 2% تزداد بني االإناث. 

اأم���ا يف تع���داد 2010م، يلحظ اأن من يف م�س���توى )دبل���وم( يتوزعون بني املتزوجني ومن مل يت���زوج ابدًا ؛ حيث بلغت 

الفئة االأوىل 58%، ومن مل يتزوج ابدًا ن�س���بة 41% مع وجود تقارب بني اجلن�س���ني يف الفئتني. هذا اإىل جانب ن�س���بة ب�سيطة 

للمطلقني، حيث �سجلت 1% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني يف هذا امل�ستوى التعليمي، تزداد بني االإناث حيث بلغت %74. 

 جدول )2-3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية والنوع لتعداد 2003 م

احلالة التعليمية / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اأمي

7.62652.862.55437.63.04627.13.92610.37277.22433.3ذكور

6.81747.2103.95462.48.20072.934.32689.71283154.58066.7اإناث

14.4436.2166.50871.811.2464.938.25216.51355231.80421.9جملة

يقراأ ويكتب

14.32263.949.06657.31.40838.669419.72165.51156.8ذكور

8.08836.136.60242.72.24261.42.82880.310749.86743.2اإناث

22.41019.485.66874.33.6503.23.5223.1128115.37810.9جملة

املرحلة االبتدائية/

احللقة االأويل من 

التعليم االأ�سا�سي

75.96768.140.40453.51.22539.511011.932117.73861.6ذكور

35.56231.935.14646.51.87560.581588.110873.50638.4اإناث

111.52958.375.55039.53.1001.69250.5140191.24418.1جملة
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احلالة التعليمية / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

املرحلة 

االعدادية/احللقة 

الثانية من التعليم 

االأ�سا�سي

85.93753.422.91860.264347.35916.925109.58254.6ذكور

75.08646.615.12739.871652.729183.17491.29445.5اإناث

161.02380.238.04518.91.3590.73500.299200.87619.0جملة

املرحلة الثانوية

82.55750.332.60746.482438.26416.027116.07949.0ذكور

81.55049.737.66753.61.33661.933784.0132121.02251.0اإناث

164.10769.270.27429.62.1600.94010.2159237.10122.4جملة

دبلوم

5.60651.912.78957.219837.72219.3318.61855.1ذكور

5.19548.19.57442.832762.39280.71215.20045.0اإناث

10.80131.922.36366.15251.61140.31533.8183.2جملة

بكالوريو�ص/

لي�سان�ص

8.26152.415.05659.722446.02321.1323.56756.7ذكور

7.51247.610.16240.326354.08678.91218.03543.4اإناث

15.77337.925.21860.64871.21090.31541.6023.9جملة

ماج�ستر

27761.32.22284.23760.7120.02.53780.4ذكور

17538.741615.82439.3480.061919.6اإناث

45214.32.63883.6611.950.23.1560.3جملة

دكتوراه

1944.241786.2428.610.0144281.4ذكور

2455.86713.81071.400.0010118.6اإناث

437.948489.1142.610.015430.1جملة

غر مبني

1480.05310.0550.0830.0418580.0ذكور

1010.07460.01570.07910.011319080.0اإناث

2490.01.2770.02120.08740.01542.7660.0جملة

اإجمايل

28.072056.1238.56448.97.66433.64.98311.2225532.15650.3ذكور

220.11044.0249.46151.115.15066.439.57088.81841526.13249.7اإناث

500.83047.3488.02546.122.8142.244.5534.220661058.288100.0جملة

 تابع جدول )2-3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية والنوع لتعداد 2003 م
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 جدول )2-4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية والنوع لتعداد 2010م

احلالة التعليمية / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

اأمي

6.10054.745.28437.92.12824.03.4198.756.93131.9ذكور

5.04345.374.17262.16.75376.035.86391.3121.83168.2اإناث

11.1436.211.945666.88.8815.039.28222.0178.76214.1جملة

يقراأ ويكتب

6.00958.237.91853.795629.884815.5145.73251.0ذكور

4.31441.832.67546.32.25570.24.62084.5043.86449.0اإناث

10.32311.570.59378.83.2113.65.4686.1189.5967.1جملة

املرحلة 

االبتدائية/احللقة 

االأويل من التعليم 

االأ�سا�سي

44.67257.533.28452.985331.91348.3278.94554.5ذكور

33.04542.529.64847.11.82268.11.47791.7065.99245.5اإناث

77.71753.662.93243.42.6751.91.6111.1214.493711.4جملة

املرحلة 

االعدادية/احللقة 

الثانية من التعليم 

االأ�سا�سي

85.55757.540.15354.786034.412112.32126.69356.1ذكور

63.24342.533.21445.31.63965.686787.8098.96343.9اإناث

148.80065.973.36732.52.4991.19880.42225.65617.8جملة

املرحلة الثانوية

143.61356.394.22949.61.38230.916414.14239.39253.1ذكور

111.29843.795.74450.43.09769.11.00085.90211.13946.9اإناث

254.91156.6189.97342.24.4791.01.1640.34450.53135.6جملة

دبلوم

15.00750.122.43652.323326.24215.9137.71951.0ذكور

14.97850.020.46147.765773.822284.1036.31849.1اإناث

29.98540.542.89757.98901.22640.4174.0375.9جملة

بكالوريو�ص/

لي�سان�ص

12.42744.132.12851.128729.53615.844.87848.7ذكور

15.73255.930.76848.968670.519284.247.37851.4اإناث

28.15930.562.89668.29731.12280.392.2567.3جملة

ماج�ستر

55245.46.05279.17346.51137.96.68873.9ذكور

66454.61.60020.98453.51862.12.36626.1اإناث

1.21613.47.65284.51571.7290.39.0540.7جملة
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احلالة التعليمية / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

دكتوراه

6736.61.25279.81344.8550.01.33774.7ذكور

11663.431720.21655.2550.045425.4اإناث

18310.21.56987.6291.6100.61.7910.1جملة

غر مبني

010.000.000.0780.0ذكور

120.000.000.0470.0اإناث

130.000.000.011150.0جملة

اإجمايل

314.00455.8312.73749.56.78528.54.7809.817638.32350.4ذكور

24.843444.2318.60150.517.00971.544.26490.34628.31249.6اإناث

562.43844.4631.33849.823.7941.949.0443.9211.266.635100.0جملة

2-3-1 الزواج والطلق واحلالة التعليمية بني تعدادى 2003م و2010م:

يو�س���ح ج���دول )2-5( التوزيع الن�س���بى حلاالت الزواج والطلق ح�س���ب احلالة التعليمية والن���وع يف تعدادى  2003م 

و2010م وذلك على النحو التايل:

- �س���هدت الفرتة م���ن 2003م اإىل 2010م انخفا�س���ًا كبرًا يف 

ن�س���بة االأميني بني املتزوجني الذكور واالإناث حيث تو�سح الن�سب يف 

ج���دول رقم )3-5( انخفا�ص ن�س���ب االأميات م���ن 42% من اإجمايل 

االإناث 15 �س���نة فاأكرث املتزوجات يف ع���ام 2003م اإىل 23% يف عام 

2010م وانخفا����ص ن�س���ب االأزواج االأمي���ني م���ن 26% م���ن اإجمايل 

الذكور 15 �س���نة فاأكرث  يف عام 2003 م اإىل 15% يف عام 2010م وكذلك احلال يف حاالت الزواج لكل من الذكور واالإناث 

من حملة ال�س���هادة االبتدائية. ويتغر توجه الن�س���ب مع امل�ستويات التعليمية االأعلى من ال�س���هادة االبتدائية، حيث �سهدت 

الفرتة املذكورة ارتفاعًا يف ن�س���ب اجلامعيني من 7% يف عام 2003م اإىل 13% يف عام 2010م، وارتفعت تلك الن�س���بة عند 

االإناث ارتفاع كبر خلل تلك الفرتة من 4% يف عام 2003 م%  اإىل 10%، مما يدل على توجه الن�ساء الُعمانيات نحو اإكمال 

الدرا�سة اجلامعية واالنخراط يف العمل قبل الزواج وهذا يف�سر اأي�سًا تاأخر �سن الزواج  للن�ساء.

من   %26 م��ن  الأم��ي��ني  الأزواج  ن�صب  انخف�صت 

اإجمايل الذكور 15 �صنة فاأكرث  يف عام 2003اإىل 

15% يف عام 2010.

 تابع جدول )2-4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واحلالة التعليمية والنوع لتعداد 2010م
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جدول )2-5( التوزيع الن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية)متزوج ومطلق( و 

النوع واحلالة التعليمية بني تعدادى   2003م و2010م

احلالة التعليمية

مطلقمتزوج

تعداد2010متعداد 2003 متعداد2010متعداد 2003 م

اناث %ذكور%اناث %ذكور %اناث %ذكور%اناث %ذكور %

26,241,714,523,339,754,131,439,7اأمي

20,614,712,110,318,414,814,113,3يقراأ ويكتب

املرحلة االبتدائية/احللقة 

االأوىل من التعليم االأ�سا�سي

16,914,110,69,316,012,412,610,7

املرحلة االإعدادية/احللقة 

الثانية من التعليم االأ�سا�سي

9,66,112,810,48,44,712,79,6

13,715,130,130,110,88,820,418,2املرحلة الثانوية

5,43,87,26,42,62,23,43,9دبلوم/

7,44,112,610,33,52,05,54,6بكالوريو�ص/لي�سان�ص

0,20,30,00,00,71,00,00,0غر مبني

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإجمايل

- انخفا����ص ن�س���ب الطلق لكل من الذكور واالإن���اث االأميني فى عام 2010م حيث بلغت تلك الن�س���ب 40%، 54% على 

الرتتي���ب يف عام 2003م وانخف�س���ت اإىل 31%،40% يف ع���ام 2010م وهذا يتطابق مع انخفا�ص ن�س���ب الزواج للذكور 

االأميني واالإناث االأميات، كما يعك�ص ن�سب االأمية للمجتمع ب�سكل عام.

اأما االرتفاع يف ن�س���ب الطلق يف امل�س���تويات التعليمية العليا فرمبا يعود اإىل التفاوت اأو التباين  يف م�س���تويات التعليم 

بني الزوج والزوجة.

2-4 احلالة الزواجية ح�شب العلقة بالقوة الب�شرية و بقوة العاملة والنوع

با�س���تقراء م�سمون اجلدول رقم )2-6( و)2-7( ميكن اإجمال 

الفروق بني اجلن�س���ني بح�سب القوة الب�سرية/ القوة العاملة لل�سكان 

الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج بني تعدادي 2003م و2010م، وذلك 

ح�سب الرتتيب التنازيل من االأكرب اإىل االأ�سغر وفقا للتمثيل الن�سبي 

لكل فئة عمل يف االآتي:

�صن  يف  ممن  الُعمانيني  ال�صكان  ثلث  من  يقرب  ما 

فروق  وج��ود  مع  امل�صكن  خ��ارج  م�صتغل  ال���زواج 

وا�صحة بني اجلن�صني ل�صالح الذكور.
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- ما يقرب من ثلث ال�س���كان الُعمانيني ممن يف �س���ن الزواج )م�س���تغل خارج امل�س���كن( مع وجود فروق وا�س���حة بني 

اجلن�سني ل�سالح الذكور، برغم من اأنها ت�سر نحو الهبوط.

- ما يزيد قليًل عن ربع ال�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج )التفرغ للأعمال املنزلية( الغالبية املطلقة ن�ساء.

- اأما فئة )طالب( �س���غلت ما يقل عن ربع ال�س���كان مع امليل للهبوط العددي والن�س���بي، وتتقارب الفروق بني اجلن�سني 

مع زيادة ب�سيطة ل�سالح الذكور.

- ثم تاأتي فئة )م�ستغل من داخل امل�سكن(، التي �سهدت اختلفًا بني تعدادي 2003م و2010م؛ حيث �سغلت ما يقرب 

م���ن 11% �س���جل الذكور ما يق���رب من الثلثني يف تعداد 2003 م، ثم �س���هدت هبوطًا حادًا يف تع���داد 2010م، مع غلبة 

الن�ساء.

- ظه���ور فئ���ة )باحث عن عمل ومل ي�س���بق له العم���ل( يف تعداد 2010م، حيث بلغت ما يزيد ع���ن 10% مع وجود فروق 

ل�سالح الذكور. 

كما ميكن تناول الفروق بني اجلن�شني بح�شب احلالة الزواجية القوة الب�شرية/ القوة العاملة تف�شيًل فيما ياأتي:

- �س���جل املتزوجون ما يقرب من ثلثي امل�س���تغلني خارج امل�س���كن بن�س���بة 66%، غالبيتهم من الذكور حيث بلغت ن�س���بة 

الذكور يف هذه الفئة 87%، ثم ياأتي من مل ي�س���بق لهم الزواج ما يقرب من الثلث 32%، ترتكز اأي�س���ًا بني الذكور بن�سبة 

79%. وت�سغل فئتي املطلقني واالأرامل ن�سبة ب�سيطة من بني فئة )م�ستغل خارج امل�سكن(، حيث بلغت االأوىل )املطلقني( 

2%، والثانية )االأرامل( 0,6% ترتكز بني الذكور بحوايل الثلثني فيهما. 

اأم���ا يف تع���داد 2010م �س���كل املتزوجون ما يزيد من ثلثي فئة م�س���تغل خارج امل�س���كن هذه الفئة بن�س���بة 67% غالبيتها 

من الذكور بن�س���بة 81%. و�س���جل من مل يتزوج ابدًا ما يقرب من ثلث هذه الفئة بن�س���بة 32%، مع وجود فروق وا�س���حة بني 

اجلن�س���ني ل�سالح الذكور بن�سبة 77%، ثم تاأتي فئتي املطلقني واالأرامل بن�سب ب�سيطة، �سجلت الفئة االأوىل )مطلق( %1,5 

مع وجود تقارب بني اجلن�سني، والفئة الثانية )اأرمل( 0,4% بلغت ن�سبة االإناث فيها حوايل الثلثني.

- ويف املرتب���ة الثاني���ة م���ن بني فئات القوة الب�س���رية/ الق���وة العاملة، جاءت فئ���ة )التفرغ للأعمال املنزلية( بن�س���ب 

متقاربة بني تعدادي 2003م و2010م، حيث بلغت حوايل ربع اإجمايل ال�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج، ميثل بني 

املتزوجون مبا يقرب من ثلثة اأرباع هذه الفئة، ثم من مل ي�س���بق لهم الزواج بحوايل �ُس���د�ص هذه الفئة، وتاأتي االأرامل 

واملطلقني بن�سب ب�سيطة، وغالبية هذه الفئة من الن�ساء يف جميع فئات احلالة الزواجية.

- تاأتي فئة )طالب متفرغ( يف املرتبة الثالثة من الفئات املرتبطة بقوة الب�سرية/ بقوة العاملة لل�سكان الُعمانيني ممن 

يف �سن الزواج، ففي تعداد 2003م بلغت ما يقرب من ربع من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني، تركزت فيها بطبيعة احلال 

فئ���ة من مل ي�س���بق لهم الزواج بن�س���بة 99% من اإجمايل فئة )طال���ب(، مع وجود تقارب بني اجلن�س���ني بزيادة طفيفة 

ل�سالح الذكور، ون�سبة ب�سيطة من املتزوجني 1% مع غلبة االإناث. 
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ويف تعداد 2010م، انخف�ست فئة )طالب متفرغ( اإىل 20%، تزداد فيها فئة من مل يتزوج ابًدا اأي�سًا، مع زيادة طفيفة 

ل�س���الح الذكور. و�س���كلت ن�س���بة املتزوجني من اإجمايل هذه الفئة 2% بزيادة عددية ون�س���بية مقارنًة بتعداد 2003 م، مع 

وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث، حيث بلغت الثلثني. مبا يدل على ا�س���تمرار زواج بع�ص الفتيات يف �سن مبكر اأو 

قبل االنتهاء من التعليم.

- ويف املرتبة الرابعة اختلفت فئات القوة الب�سرية/ القوة العاملة، ففي تعداد 2003م برزت بو�سوح فئة )م�ستغل من 

داخل امل�سكن( بن�سبة 11%، �سكل من مل يتزوج ابدًا 20% من اإجمايل امل�ستغلني من داخل امل�سكن، مع وجود فروق بني 

اجلن�سني ل�سالح االإناث، و�سكل املتزوجني ن�سبة 66% مع غالبية من االإناث اأي�سًا، ون�سبة ب�سيطة من املطلقني %5.

اأما يف تعداد 2010م ظهرت فئة )باحث عن عمل ومل ي�سبق له العمل( بن�سبة 10% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني ممن 

يف �س���ن الزواج، معظمهم ممن مل ي�س���بق له الزواج بن�سبة 84%، مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح الذكور بن�سبة %59. 

كما �سكل املتزوجني ن�سبة 15%، ما يقرب من الثلثني منهم من االإناث.

- وتاأت���ي فئ���ة )غر ق���ادر على العم���ل( يف املرتبة اخلام�س���ة، حيث بلغت يف تع���داد 2003م 5% من اإجمايل ال�س���كان 

الُعمانيني ممن يف �سن الزواج، توزعت بني فئات احلالة الزواجية، حيث �سكل املتزوجني منهم ما ن�سبته 44% الن�سبة 

االأكرب منهم ذكور بن�س���بة 71%، فجاء االأرامل بن�س���بة 31% مع غلبة االإناث بن�س���بة 84%، جاءت فئة من مل يتزوج ابدًا 

بن�سبة 16% ما يزيد عن الثلثني منهم من الذكور، و�سجل املطلقني ن�سبة 7% �سكل االإناث منهم ما يقرب من الثلثني. 

ويف تعداد 2010م، �س���كل املتزوجون حوايل ن�س���ف فئة )غر قادر على العمل(، مع وجود فروق وا�سحة بني اجلن�سني 

ل�س���الح الذكور بن�س���بة 79%، وتاأتي فئة االأرامل بن�س���بة 27% مع غلبة االإناث. اأم فئة من مل ي�سبق لهم الزواج �سكلت ن�سبة 

17% تزداد بو�سوح فيها الذكور بن�سبة 68%، وجاءت ن�سبة املطلقني 6% مع وجود فروق ب�سيطة بني اجلن�سني ل�سالح االإناث 

بن�سبة 55%. وهذه الفئة منها املر�سى واالأ�سخا�ص من ذوي االإعاقة، وغرهم.

- اأم���ا فئة )ال يرغ���ب بالعمل/مكتف���ي( اأي ال يعمل ولديه دخل 

يكفيه، جاءت يف نهاية اأنواع الن�س���اط ح�س���ب الرتتيب، وتنت�سر 

هذه الفئ���ة بني املتقدمني يف العمر واملتقاعدين من اجلن�س���ني. 

بلغت هذه الفئة 5% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني يف �سن الزواج 

يف تع���داد 2003 م، 74% من ه���ذه الفئة متزوجني غالبيتهم من 

الذكور بن�س���بة 93%. ثم تاأتي فئة من مل يتوزج ابدًا بن�س���بة 15% مع وجود فروق بني اجلن�س���ني ل�س���الح الذكور بن�سبة 

62%. و�س���جلت االأرامل ن�س���بة 7%، ما يقرب من الثلثني منهم من االإناث بن�سبة 61%. وبلغت ن�سبة املطلقون 4%، �سكل 

الذكور ما يقرب من الثلثني.

ويف تعداد 2010م، بلغت فئة )ال يرغب بالعمل/ مكتفي( ما ن�س���بته 3%، يزداد فيها املتزوجون بن�س���بة 87% معظمهم 

من الذكور بن�سبة 95%، ثم تاأتي االأرامل بن�سبة 6% مع وجود فروق بني اجلن�سني ل�سالح االإناث بن�سبة 54%. و�سجل من مل 

يتزوج ابدًا  واملطلقون ن�سب متقاربة تربو على 3% اأغلبهم من الذكور.

ال�صكان العمانيني  10% من  2010 كان  يف تعداد 

لهم  ي�صبق  مل  عمل  عن  باحثون  ال��زواج  �صن  يف 

العمل، معظمهم ممن مل ي�صبق لهم الزواج.
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ومما �شبق ميكن ا�شتخل�ص الآتي:

- من مل يتزوج ابدًا، ترتفع ن�سبتهم يف فئة )طالب متفرغ( مع تقارب بني اجلن�سني، تليها )م�ستغل من داخل امل�سكن( 

ثلثني من الذكور، ثم )م�ستغل من خارج امل�سكن( ثلث اأرباعها من الذكور.

- املتزوجون، ترتفع ن�س���بتهم بو�س���وح يف فئتي )م�س���تغل خارج امل�س���كن( و )ال يرغب بالعمل/ مكتفي( مع غالبية من 

الذكور، ثم )التفرغ للأعمال املنزلية( بغالبية مطلقة تقريبًا للن�ساء.

- اأما املطلقون، ترتفع ن�سبتهم فئة )غر قادر على العمل( باأغلبية ما يقرب من الثلثني من الن�ساء، ثم )مكتفي/ لديه 

م�سدر دخل( ثلثني من الذكور، و )التفرغ للأعمال املنزلية( باأغلبية مطلقة للن�ساء بطبيعة احلال.

- اأما فئة االأرامل، تظهر يف فئتي )غر قادر على العمل( و )التفرغ للأعمال املنزلية( باأغلبية للن�ساء اأي�سًا.

جدول )2-6( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية والعلقة 

بالقوة الب�شرية وبالقوة العاملة واجلن�ص وفقاً لتعداد 2003 م

العلقة بقوة الب�سرية وبقوة 

العمل / النوع

غر اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�ستغل خارج 

امل�سكن

25883.7..77.22079.4176.27686.73.90665.584843.957307ذكور

20.03820.627.05813.32.05334.51.08356.13550.26716.3اإناث

97.25831.5203.33465.95.9591.91.9310.692308.57429.2جملة

م�ستغل داخل 

امل�سكن

10412.734713.02713.4164.8049412.3ذكور

71487.32.31987.017486.631895.213.52687.7اإناث

81820.32.66666.32015.03348.314.0200.4جملة

باحث عن عمل 

�سبق له العمل

4.24784.07.49487.056178.93744.011.234085.3ذكور

80616.01.12413.015021.14756.012.12814.7اإناث

5.05334.98.61859.67114.9840.6214.4681.4جملة

باحث عن عمل مل 

ي�سبق له العمل

58.38861.92.04937.715826.6510.03160.63160.4ذكور

35.88938.13.38662.343673.44590.06139.81739.6اإناث

94.27793.95.4355.45940.6500.092100.4489.5جملة

التفرغ للعمال 

املنزلية

1150.3630.0390.4470.212650.1ذكور

35.18799.7203.542100.09.07899.621.59099.8778270.17599.9اإناث

35.30213.1203.60575.39.1173.421.6378.0779270.44025.6جملة

طالب

130.24451.757420.43218.517.136130.88751.3ذكور

121.74048.32.24179.614181.51392.987124.22248.7اإناث

251.98498.82.8151.11730.1140.0123255.10924.1جملة
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العلقة بقوة الب�سرية وبقوة 

العمل / النوع

غر اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

ال يرغب يف 

العمل/مكتفي

4.63861.935.40393.01.47066.11.38138.52542.91783.3ذكور

261.51458.60516.7..2.85238.12.6517.075533.9202اإناث

7.49014.538.05473.92.2254.33.5837.017051.5224.9جملة

غر قادر على 

العمل

5.65567.116.23270.91.44839.12.59216.14925.97650.1ذكور

2.77832.96.64929.12.25160.913.54483.965225.87449.9اإناث

8.43316.322.88144.13.6997.116.13631.170151.8504.9جملة

غر مبني

10901260230560253390ذكور

1060491011207280811.5180اإناث

21506170135078401061.8570جملة

اإجمايل

280.72056.1238.56448.97.66433.64.98311.2225532.15650.3ذكور

220.11043.9249.46151.115.15066.439.57088.81841526.13249.7اإناث

500.83047.3488.02546.122.8142.244.5534.220661.058.288100.0جملة

جدول )2-7( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية والعلقة 

بالقوة الب�شرية وبالقوة العاملة واجلن�ص وفقاً لتعداد 2010م

العلقة بقوة الب�سرية وبقوة 

العمل / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�ستغل خارج 

امل�سكن

106.71877.023.814081.5341653.264233.4034891679.4ذكور

31.90323.054.10618.5300046.8128366.709029220.6اإناث

138.62131.6292.24666.564161.519250.4043920834.7جملة

م�ستغل داخل 

امل�سكن

976.03326.272.3112.404475.8ذكور

1.53494.15.02293.829797.745897.70731194.2اإناث

1.63121.05.35469.03043.94696.1077580.6جملة

باحث عن عمل 

�سبق له العمل

5.03180.36.18484.829971.23050.901154482.3ذكور

1.23119.71.10615.212128.82949.20248717.7اإناث

6.26244.67.29052.04203.0590.40140311.1جملة

تابع جدول )2-6( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والعلقة بالقوة الب�شرية وبالقوة العاملة واجلن�ص وفقاً لتعداد 2003 م
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العلقة بقوة الب�سرية وبقوة 

العمل / النوع

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا
غر 

مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

باحث عن عمل مل 

ي�سبق له العمل

64.23758.76.79935.229727.488.607134154.9ذكور

45.15241.312.49564.878872.68591.405852045.1اإناث

109.38984.219.29414.910850.8930.1012986110.3جملة

املتفرغ للأعمال 

املنزلية

1.3012.82.4071.01731.63621.3042431.3ذكور

45.21197.2234.09899.01035898.42658298.7031624998.7اإناث

46.51214.5236.50573.8105313.3269448.4032049225.3جملة

طالب

127.97351.71.73534.3149.7731.8212973151.3ذكور

119.49848.33.32465.713190.31568.2012296848.7اإناث

247.47197.95.0592.01450.1220.0225269920.0جملة

ال يرغب يف 

العمل/مكتفي

1.13276.531.88494.9100473.198745.903500790.7ذكور

34723.51.7135.136926.9116254.1035919.3اإناث

1.4793.833.59787.013733.621495.60385983.1جملة

غر قادر على 

العمل

7.50267.925.25178.9157244.7273315.733706158.0ذكور

3.55232.16.73621.1194455.31464884.302688042.0اإناث

1105417.33198750.035165.51738127.23639415.1جملة

غر مبني

130.050.030.000.012330.0ذكور

60.010.010.020.04140.0اإناث

190.060.040.020.016470.0جملة

اإجمايل

31400455.831273749.5678528.547809.81763832350.4ذكور

24843444.231860150.51700971.54426490.3462831249.6اإناث

56243844.463133849.8237941.9490443.9211266635100.0جملة

2-5 املتزوجون الُعمانيون ح�شب ال�شن عند الزواج الأول والنوع

يو�س����ح اجلدول )3-8( وال�س����كل رقم )3-1( توزيع فئات العمر لل�سن عند الزواج االأول ح�سب النوع للُعمانيني يف تعداد 

2003 م، وت�سر البيانات بوجه عام  اإىل انخفا�ص �سن الزواج بني الُعمانيني من واقع تعداد 2003 م؛ فقد جاءت على التوايل 

تابع جدول )2-7( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والعلقة بالقوة الب�شرية وبالقوة العاملة واجلن�ص وفقاً لتعداد 2010م
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فئة 15-19 بعدد 194.587 ن�س����مة بن�س����بة 36%، ثم الفئة العمرية )20-24( بعدد 170.836 ن�س����مة بن�سبة 31%، اأما الفئة 

العمرية 25-29 �سجلت 82229 ن�سمة بن�سبة 15%، والفئة العمرية )اأقل من 15 �سنة( بعدد 66.998 ن�سمة بن�سبة %12.

كما ت�س���ر البيانات اإىل ارتفاع ال�س���ن عند الزواج االأول بني الذكور مقارنًة باالإناث. لذا جاءت ن�سب االإناث يف الفئات 

العمرية على التوايل تبداأ من )15-19( بن�سبة 48% من اإجمايل االإناث، ثم الفئة العمرية )20-24( بن�سبة 24%، والفئة 

العمرية )اأقل من 15( بن�س���بة 21%. اأما الذكور فجاء ترتيب الفئات العمرية لل�س���ن عند الزواج االأول على التوايل )20-

24( بن�سبة 40 % من اإجمايل الذكور، والفئة العمرية )25-29( بن�سبة 26%، ثم الفئة العمرية )15-19( بن�سبة %21.

 جدول )2-8( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب ال�شن عند الزواج الأول

والنوع يف تعداد 2003 م

ال�سن عند الزواج االأول

النوع

اجلملة

االإناثالذكور

%عدد%عدد%عدد

48442.06215420,96699812,3اأقل من 15�سنة

19 -155254921,214203847,819458735,7

24-2010028940,57054723,817083631,4

29-256421125,9180186,18222915,1

34-30173207.030761,0203903,7

39-3552262,17590,359851,1

44-4018680,82310,120990,4

49-457520,3680,08200,2

6570,3650,07170,1  50 �سنة فاأكرث

247711100296956100544667100اجلملة

45,554,5100,0الن�سبة من اإجماىل املتزوجني

وبوجه عام يعك�ص ترتيب الفئات العمرية لل�سن عند الزواج االأول للجن�سني انخفا�سًا اإىل حد ما، يعزو اإىل اإعلء قيمة 

الزواج يف ثقافة املجتمع الُعماين، مما يوؤدي اإىل زواج ال�س���باب من اجلن�س���ني خلل مراحل التعليم طاملا تتوفر الظروف 

املادية واالجتماعية لذلك. هذا يف اإطار تعداد 2003 م، ولكن هناك العديد من املوؤ�س���رات الدالة على ارتفاع �س���ن الزواج 

لدى اجلن�سني وخا�سًة الذكور يف تعداد 2010م يف موا�سع متفرقة من هذا التقرير.
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2-6 املتزوج���ون الُعماني���ون ح�ش���ب ال�ش���ن عن���د ال���زواج الأول واحلال���ة 

الزواجية

يو�سح اجلدول رقم )2-9( وال�سكل رقم )2-1( توزيع املتزوجني الُعمانيني ح�سب فئات العمر لل�سن عند الزواج االأول 

واحلالة الزواجية يف تعداد 2003م. وت�س���ر البيانات اأن توزيعات فئات العمر لل�س���ن عند الزواج االأول بني الُعمانيني �سواء 

املتزوج���ني اأو من �س���بق لهم الزواج من املطلقني واالأرامل جاءت متقارب���ة بني املتزوجني واملطلقني، مع انخفا�ص يف العمر 

ب�س���يط بني املطلقني، بينما تقل االأعمار عند الزواج االأول بني االأرامل، نظرًا لتزايد هذه الفئة بني املتقدمني يف العمر من 

اجلن�سني كما �سبقت االإ�سارة.

 جدول )2-9( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

وال�شن عند الزواج الأول يف تعداد 2003 م

فئات ال�سن

اأرملمطلقمتزوج

غر مبني

جملة

%عدد%عدد%عدد%عدد

50.87410,63.87918,211.94229,930366.99812,3اأقل من 15 �سنة

19 -15167.86634,88.52839,917.63244,2559194.58735,7

24-20158.79832,95.20324,46.59316,5240170.83631,4

29-2577.40416,12.39911,22.3655,96182.22915,1

34-3018.6913,98413,98492,11520.3963,7

39-355.4011,12821,32880,795.9801,1

44-401.8410,41210,61350,322.0990,4

49-457350,2510,2330,18200,2

506150,1580,3480,157220,1 �سنة فاأكرث

482.22510021.36210039.8851001.195544.667100اإجمايل
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�شكل )2-1( التوزيع الن�شبى ل�شكان)15 �شنة فاأكرث( ح�شب  احلالة الزواجية

وال�شن عند الزواج الأول لتعداد 2003 م

 

 

ومن ثم تاأتي توزيعات فئات العمر لل�سن عند الزواج االأول ح�سب احلالة الزواجية للعُمانيني كاالآتي:

- بالن�س����بة للمتزوج����ني، جاءت الفئات العمرية لل�س����ن عن����د الزواج االأول 

عل����ى التوايل )15-19( بعدد 167.866 ن�س����مة بن�س����بة 35% من اإجمايل 

املتزوج����ني، والفئة العمرية )20-24( عدد )158.798( ن�س����مة بن�س����بة 

33%، ثم فئة )25-29( بن�سبة 16% ثم الفئة العمرية )اأقل من 15( عدد 

50874 ن�س����مة بن�س����بة 11%، اأي م����ا يقرب 88% من اإجمايل املتزوجني تزوجوا خلل الفئ����ات العمرية من اأقل من )15-

24(؛ ويعزو ذلك اإىل اأن عدد الباأ�ص به منهم من متو�سطي العمر وكبار ال�سن وخا�سًة الن�ساء.

- اأما فئة املطلقني، فقد �س���جلت نف�ص ترتيب املتزوجني للفئات العمرية لل�س���ن عند الزواج االأول مع اختلف التوزيع 

الن�س���بي، ففي الفئة العمرية )15-19( عدد 8528 ن�س���مة بن�س���بة 40%، والفئة العمرية )20-24( عدد 5203 ن�س���مة 

بن�س���بة 24%، ثم الفئة العمرية )اأقل من 15 �س���نة( عدد 3.879 ن�سمة بن�سبة 18%، اأي ما يقرب من 82% من اإجمايل 

املطلقني تزوجوا خلل العمر من اأقل من )15-24( اأي�سًا.

- ويختل���ف االأرام���ل عن املتزوجني واملطلقني، حيث يرتكز ال�س���ن عن���د الزواج االأول على الت���وايل يف الفئات العمرية 

)15-19( عدد 17632 ن�سمة بن�سبة 44%، والفئة )اأقل من 15�سنة( عدد 11.942 ن�سمة بن�سبة 30% وهو اأعلى معدل 

بني فئات احلالة الزواجية يف فئات العمر ال�سغرى. ثم تاأتي الفئة العمرية )20-24( عدد 6593 ن�سمة بن�سبة %17. 

ما يقرب من 90% من االأرامل تزوجوا خلل العمر من اأقل من )15-24( اأغلبهم من كبار ال�سن االأميني كما اأو�سحت 

البيانات يف موا�سع متفرقة.

مرة  لأول  تزوجوا  املتزوجني  من   %35

يف فئة العمر )15-19( �صنة.
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2-7 . املتزوج���ون الُعماني���ون ح�ش���ب ال�ش���ن عن���د ال���زواج الأول والقط���اع 

والتح�ضر

يو�س���ح اجلدول رقم )2-10( وال�س���كل رقم )2-2( توزيع املتزوجني الُعمانيني ح�سب ال�سن عند الزواج االأول وقطاع 

املجتمعات )ح�سر/القرى( يف تعداد 2003م. ويبني اجلدول اأن �سكان احل�سر 365398 ن�سمة بن�سبة 67%، و�سكان القرى 

179.269 ن�سمة بن�سبة 33% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني املتزوجني اأو ممن �سبق لهم الزواج )املطلقني/االأرامل(.

اجلدول )2-10( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( للمتزوجني الذين �شبق لهم 

الزواج ح�شب ال�شن عند الزواج الأول والقطاع يف تعداد 2003 م

ال�سن عند الزواج االأول

القطاع

اجلملة

القرىح�سر

%عدد%عدد%عدد

47.02712.919.97111.166.99812.3اأقل من 15�سنة

19 -15124.33034.070.25739.2194.58735.7

24-20116.63031.954.20630.2170.83631.4

29-2558.30216.023.92713.482.22915.1

34-3013.4503.76.9463.920.3963.7

39-353.6301.023501.35.9801.1

44-401.1950.39040.52.0990.4

49-454330.13870.28200.2

504010.13210.27220.1 �سنة فاأكرث

365.398100.0179.269100.0544.667100.0اجلملة

وت�س���ر البيانات اإىل اأن ترتيب الفئات العمرية لل�س���ن عند الزواج االأول بني احل�سر والقرى ياأتي جملة متقارب، ولكن 

هناك �س���عود ن�س���بي ملن تزوجوا يف فئات تعك�ص الزواج املبكر )15-19( يف القرى، حيث �سجلت هذه الفئة العمرية لل�سن 

عند الزواج االأول اأعلى ن�سبة يف القرى بعدد 70.257 ن�سمة بن�سبة 39% من اإجمايل �سكان القرى الُعمانيني املتزوجني اأو 

ممن �سبق لهم الزواج )املطلقني/االأرامل(. بينما يف احل�سر عدد 124.335 ن�سمة بن�سبة %34.

ثم تاأتي الفئة العمرية )20-24( تزداد قليًل يف احل�س���ر �س���جلت 11.6630 ن�س���مة بن�س���بة 42%، ويف القرى 54206 

ن�س���مة بن�س���بة 30%. اأما الفئة العمرية )25-29( تزداد اأي�س���ًا يف احل�سر 58302 ن�سمة بن�س���بة 16%، ويف القرى 23927 

ن�سمة بن�سبة %13. 
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2-8 املتزوجون الُعمانيون )Pكور( ح�شب عدد الزوجات يف الع�شمة:

يبني اجلدول رقم )2-11( وال�س���كل رقم )2-2( توزيع الذكور الُعمانيني املتزوجني ح�سب عدد الزوجات يف الع�سمة 

يف تعداد 2003م. وتك�س���ف البيانات اأن غالبية هذه الفئة لديهم زوجة واحدة يف الع�س���مة 223145 ن�س���مة بن�س���بة %93. 

وهناك من لديه زوجتان �س���غل على امل�س���توى العددي والن�سبي 12.984 ن�سمة بن�س���بة 5%. ثم تت�ساءل ب�سكل وا�سح ن�سب 

من لديهم اأكرث من زوجتني، حيث �سجلت 810 ن�سمة بن�سبة %0,3.

جدول )2-11( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب عدد الزوجات يف الع�شمة 

لتعداد 2003 م

%عددعدد الزوجات يف الع�سمة

223.14593,5زوجة واحدة

12.9845,4زوجتني

7080,3ثلث زوجات

1020,0اأربع زوجات

17820.7غر مبني

238.721100.0جملة

�شكل )2-2(التوزيع الن�شبي الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( املتزوجني ح�شب عدد الزوجات يف الع�شمة

وفقاً لتعداد 2003م
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2-9  املتزوج���ون الُعماني���ون )الذكور( ح�ش���ب ع���دد الزوجات يف الع�ش���مة 

والقطاع والتح�شر

ي�سر اجلدول رقم )2-12( اإىل توزيع الرجال الُعمانيني املتزوجني ح�سب عدد الزوجات يف الع�سمة وقطاع املجتمعات 

)ح�سر/القرى(. وبالنظر اإىل توزيعات عدد الزوجات يف الع�سمة ح�سب القطاع يلحظ بوجه عام تزايد ب�سيط بني من 

لديه زوجة واحدة يف احل�س���ر مقارنة بالقرى، بالرغم اأنهما �س���جل اأغلبية. ففي حني �س���جل احل�س���ر 94% �سجل القرى 

93%. ومن ثم ترتفع قليًل بني �سكان القرى ممن لديه زوجتني مقارنًة باحل�سر، ففي حني �سجل القرى 6%، �سجل احل�سر 

5%. اأما من لديه اأكرث من زوجتني يف الع�س���مة تتقارب باحل�س���ر والقرى مع زيادة طفيفة يف احل�س���ر حيث جاءت %0,4 

والقرى %0,3.

جدول )2-12( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( للمتزوجني ح�شب عدد 

الزوجات يف الع�شمة واحلالة احل�شرية لتعداد  2003 م

عدد الزوجات يف 

الع�سمة

احلالة احل�سرية

اجلملة القرىح�سر

%عدد%عدد

151.80893,771.33793.0223.145زوجة

8.3695,24.6156,012.984زوجتني

4960,32120,3708ثلث زوجات

830,1190,0102اأربع زوجات

1.221056101.782غر مبني

161.97767,976.74432,2238.721اإجمايل
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3-1 مقدمة:

بوجه عام تر�س���د بيانات تعداد 2010م تزايدًا  على امل�س���توى العددي والن�سبي لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج 

)15 �س���نة فاأكرث( من اإجمايل �س���كان ال�س���لطنة؛ حيث بلغ العدد يف تعداد 2003م )1.058.288( ن�سمة بن�سبة 45% من 

اإجمايل �سكان ال�سلطنة ون�سبة 59% من اإجمايل ال�سكان العمانيني، �سعد العدد يف تعداد 2010م اإىل 1.266.635 ن�سمة 

بن�سبة 46% من اإجمايل �سكان ال�سلطنة ون�سبة 65% من اإجمايل ال�سكان الُعمانيني مبعدل منو �سكاين بلغ )2,6%(. وتزداد 

ن�س���بة النوع ب�س���كل طفيف يف تعداد 2010م اإىل ما يقرب من 102، بينما �س���جلت ن�سبة النوع يف تعداد 2003م )101( اأي 

101 من الذكور لكل 100 اأنثى. 

كما تو�س���ح اجتاهات تطور موؤ�س���رات احلياة االجتماعية لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج )15 �سنة فاأكرث( بني 

تعدادي2003م و2010م، تغرات وا�س���حة تبدو من خلل ال�س���عود على امل�س���توى العددي والن�س���بي بني فئات املتزوجني، 

و�سعود على امل�ستوى العددي والهبوط على امل�ستوى الن�سبي بني فئات من مل ي�سبق لهم الزواج، ف�سًل عن تغرات طفيفة 

بني فئات املطلقني واالأرامل؛ حيث ت�س���ر املوؤ�س���رات اإىل االجتاه نحو ال�س���عود الب�س���يط على امل�س���توى الع���ددي والهبوط 

الطفيف على امل�ستوى الن�سبي.  ومن ثم تتفاوت ن�سبة النوع بني فئات احلالة الزواجية للُعمانيني؛ حيث �سجلت ن�سبة النوع 

لفئ���ة )مل يتزوج اأبدًا( يف تعداد 2003م )127(، بينما �س���جلت ن�س���بة النوع يف تع���داد 2010م )126(. اأما فئة )متزوج( 

�س���جلت ن�س���بة النوع يف تعداد 2003م )95(، بينما �س���عدت يف تعداد 2010م اإىل )98(. اأما فئة )مطلق( تنخف�ص ن�سبة 

النوع فيها، وجاءت على التوايل ما يقرب 51 و40 بني تعدادي 2003م و2010م. وتنخف�ص اأي�س���ًا ب�س���كل وا�سح ن�سبة النوع 

بني فئة )اأرمل( حيث �سجلت بني تعدادي2003م و2010م على التوايل ما يقرب من 13 و11.

وبطبيعة احلال تبدو هذه املوؤ�سرات ذات اأهمية يف �سياق ر�سد اجتاه تطور موؤ�سرات احلالة الزواجية لل�سكان الُعمانيني 

ممن يف �س���ن الزواج )من 15�س���نة فاأكرث(. كما ميكن ا�ستخل�ص اأهم املوؤ�سرات التف�سيلية التي تعك�ص احلجم واالنت�سار 

اجلغرايف، واخل�سائ�ص االجتماعية فيما يلي:

3-2 تطور موؤ�شرات احلالة الزواجية ح�شب فئات العمر: 

- هن���اك تباي���ن يف اجت���اه تطور موؤ�س���رات احلال���ة الزواجية ح�س���ب 

توزيع���ات الفئات العمرية يف تعداد 2010م، يك�س���ف ه���ذا التباين عن 

وجود علقة وا�س���حة تر�سدها توزيعات احلالة الزواجية ح�سب فئات 

العمر يف تعداد 2010م؛ فعلى �س���بيل املثال هناك ارتباط عك�س���ى بني 

توزيع من مل ي�سبق لهم الزواج ح�سب فئات العمر املختلفة، حيث تزداد 

يف فئات العمر ال�س���غرى، وتقل كلما �س���عدنا اإىل اأعلى يف فئات العمر 

االأك���رب، بينما ترتكز فئة )متزوج( بني فئات العمر ال�س���ابة يف الغالب 

)25- 44(. اأم���ا فئ���ة )مطل���ق( متتد من الفئات العمرية ال�س���غرى اإىل الفئ���ات العمرية ما بعد املتو�س���طة.  اأما فئة 

مل  من  توزيع  بني  عك�صى  ارتباط  هناك 

العمر  ف��ئ��ات  ح�صب  ال���زواج  لهم  ي�صبق 

العمر  فئات  يف  ت���زداد  حيث  املختلفة، 

يف  اأعلى  اإىل  �صعدنا  كلما  وتقل  ال�صغرى، 

فئات العمر الأكر.
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االأرامل ترتبط ارتباطًا طرديًا بالعمر حيث تزداد كلما �سعدنا يف فئات العمر املتقدمة، وترتكز يف الغالب بني الن�ساء، 

يف فئات العمر املمتدة من املتو�سطة اإىل املتقدمة اأي من )45-  85 �سنة فاأكرث(. 

- تقارب ن�س���بة االإناث اللتي مل ي�سبق لهن الزواح للفئات العمرية )15-19( �سنة، )20-24( �سنة يف عامي 2003م 

و2010م حيث بلغت تلك الن�س���بة 96%، 69% من اإجمايل االإناث 15�س���نة فاأكرث عام 2003م و96%، 68% من اإجمايل 

االإناث 15�سنة عام 2010م .

- زيادة ن�س���بة الذين مل ي�س���بق لهم الزواج لكل من الذكور واالإناث للفئات العمرية 25 اإىل اأقل من 50 �س���نة  وترتكز 

الزيادة ب�سكل كبر يف بع�ص الفئات العمرية املهمة حيث ارتفعت ن�سبة من مل يتزوج ابدًا يف الفئة العمرية )29-25( 

�س���نة من 27% يف عام 2003م اإىل 33% يف عام 2010م، كذلك ارتفعت تلك الن�س���بة للفئة العمرية ) 25-29( للذكور 

من 50% يف عام 2003م اإىل 52% من اإجمايل الذكور يف عام 2010م، وارتفعت الن�س���بة للإناث للفئة العمرية )30-

34( �س���نة من 9% من اإجمايل االإناث يف نف�ص الفئة العمرية يف عام 2003م اإىل 17% يف عام 2010م، وارتفعت ن�س���بة 

من مل يتزوج ابدًا للفئة العمرية )30-34( �سنة من 16% يف عام 2003م اإىل 20% يف عام 2010م. ويلحظ اأن ن�سب 

الزيادة يف ن�س���ب من مل يتزوج ابدًا للذكور للفئات العمرية من 25 اإىل اأقل من 50 �س���نة اأقل من تلك الن�س���ب للإناث 

مم���ا يوؤكد تاأخر �س���ن الزواج للإناث بدرجة اأكرب خ���لل الفرتة الزمنية 2003 م-2010م. حيث ت�س���ر البيانات اإىل 

ارتفاع �س���ن الزواج عند الزواج االأول من )28 �س���نة عام 2003م اإىل  28.4 عام 2010م( للذكور ومن ) 24.7�س���نة 

عام 2003م اإىل  25.8عام 2010م ( للإناث.

- اأما على م�س���توى الفئات العمرية للن�س���اء املتزوجات يلحظ تقارب ن�س���ب الن�ساء املتزوجات للفئات العمرية )15-

19(، )20-24( �س���نة يف عامي 2003م و 2010م حيث بلغت تلك الن�س���بة 4%،30% من اإجمايل االإناث 15�سنة فاأكرث 

على الرتتيب يف عام 2003م 4%،31% من اإجمايل االإناث 15�سنة فاأكرث على الرتتيب يف عام 2010م. انخفا�ص ن�سبة 

املتزوجات يف الفئة العمرية )25-29( �س���نة من 69% عام 2003م اإىل 65% يف عام 2010م ويف الفئة العمرية )30-

34( �سنة من 85% من اإجمايل االإناث 15�سنة فاأكرث يف عام 2003م اإىل 79% من اإجمايل االإناث 15�سنة فاأكرث يف عام 

2010م وي�س���تمر االنخفا�ص لتلك الن�س���بة يف عام 2010م ولكن بن�س���ب اأقل حتى الفئة العمرية )40-44( �سنة  حيث 

تبداأ تلك الن�سبة باالرتفاع يف ال�سنوات املتقدمة.

- بالن�سبة للذكور ارتفعت ن�سبة الذكور املتزوجني من اإجمايل الذكور 15 �سنة فاأكرث من 45% يف عام 2003م اإىل %49 

يف عام 2010م. 

- اأم���ا على م�س���توى الفئات العمري���ة للذكور املتزوجي���ني ال توجد تغرات 

جوهرية يف ن�سب املتزوجيني من اإجمايل الذكور 15�سنة فاأكرث بني تعدادي 

2003م و 2010م . حي���ث ارتفع���ت ن�س���بة الذكور املتزوجي���ني  من اإجمايل 

الذكور 15 �س���نة فاأكرث بزي���ادة طفيفة  يف عام 2010م للفئتيني )19-15( 

من  ال��ذك��ورامل��ت��زوج��ني  ن�صبة  ارت��ف��ع��ت 

اإجمايل الذكور 15 �صنة فاأكرث من 45% يف 

عام 2003 اإىل 49% يف عام 2010. 
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�س���نة، )20-24( �س���نة من 0,2%، 7,4% على الرتتيب يف عام 2003م اإىل  1,2%، 9,7% على الرتتيب يف عام 2010م، 

وتقاربت تلك الن�سبة للفئات العمرية التالية حتى العمر 55 �سنة فاأكرث يف تعدادي 2003م و 2010م.

توجد فروق كبرة بني االإناث والذكور لن�س����بة املتزوجيني للفئات العمرية االأوىل )15-19(، )20-24(، )25- 29( �س����نة 

بني تعدادي 2003م و 2010م حيث بلغت ن�س����ب املتزوجي����ني 1,2%، 9,4%، 47,2% من اإجمايل الذكور يف هذه الفئات العمرية 

على الرتتيب عام 2010م ون�سب املتزوجات 3,9%، 31%، 64,5% من االإناث يف هذه الفئات العمرية على الرتتيب عام 2010م.

عدم  وجود تغر كبر يف ن�س����ب الرجال املطلقني من اإجمايل الذكور 15 �س����نة فاأكرث بني تعدادي 2003م و 2010م حيث 

كان����ت ن�س����بتهم 1,4%، 1,1% م����ن اإجمايل الذكور 15�س����نة فاأكرث يف تع����دادي 2003م و 2010م على الرتتي����ب، وكذلك احلال 

بالن�سبة للإناث حيث بلغت ن�سبتهن من اإجمايل االإناث 15�سنة فاأكرث 2,9%، 2,7% بني تعدادي 2003م و 2010م على الرتتيب. 

وال توجد فروق كبرة على م�س����توى الفئات العمرية للإناث والذكور، اإال اأنه فى الغالب تتزايد ن�س����بة الن�س����اء املطلقات للفئات 

العمرية املتقدمة  بينما تقل للذكور املطلقني  .

بالن�س���بة لل�س���كان االأرامل 15�س���نة فاأكرث هناك تغر طفي���ف جدًا خلل الف���رتة 2003 م- 2010م حيث تراوحت بني 

4,2% ، 3,9% من اإجمايل ال�س���كان 15�س���نة فاأكرث، اإال اأنه يلحظ ارتفاع ن�س���بة الن�ساء االأرامل من اإجمايل االإناث 15�سنة 

فاأك���رث ب���ني تعدادي 2003م و 2010م حيث بلغت ن�س���بتهن 7,5%، 7% على الرتتيب مقارن���ًة بالرجال االأرامل والذين بلغت  

ن�سبتهم 0,9%، 0,7% على الرتتيب.

ويلح����ظ وج����ود علقة طردية قوية بني ن�س����بة االأرامل والفئات العمرية للن�س����اء حيث تزداد ن�س����بة الن�س����اء االأرامل من 

اإجمايل الن�س����اء يف الفئة العمرية مع تقدم الفئات العمرية خ�سو�س����ًا 70 �سنة فاأكرث، حيث بلغت تلك الن�سبة 60% تقريبًا من 

اإجمايل الن�س����اء يف الفئة العمرية، وقد يعك�ص ذلك باالإ�س����افة اإىل االأ�س����باب االجتماعية التي مت ذكرها الرتفاع ن�سبة الن�ساء 

االأرامل ارتفاع متو�سط عمر الن�ساء عن متو�سط عمر الذكور.

3-3 اأهم موؤ�شرات احلجم والنت�شار اجلغرايف: 

- يف تع����داد2010م، يلح����ظ تقارب عددي ون�س����بي ب����ني الذكور 

واالإناث يف �س����ن الزواج مع زيادة طفيفة ل�س����الح الذكور بني ال�س����كان 

الُعمانيني ممن يف �سن الزواج )15 �سنة فاأكرث(.

- تزايد عددي ون�سبي �سواء بني الذكور املتزوجني، اأو بني االإناث 

م���ن املطلق���ات واالأرامل. ويرجع تزايد ن�س���ب الذكور املتزوجني 

يف تعداد 2010م اإىل حت�س���ن الظروف املعي�سية واجتاه ال�سباب 

للزواج ومن ثم اال�ستقرار. بينما ت�سر الزيادة بني االإناث املطلقات واالأرامل اإىل اأنها نتيجة غر مبا�سرة لتزايد معدل 

الزواج، والذي قد يختلف بطبيعة احلال ح�سب اأمناط املجتمعات )ح�سر/القرى(.

2010م  تعداد  يف  تراجعًا  املطلقني  ن�صب  ت�صهد 

التقارب  مالحظة  مع  2003م،  بتعداد  مقارنة 

القرى  ل�صالح  �صئيل  بفارق  والقرى  احل�صر  بني 

تعداد  يف  احل�صر  ول�صالح  2003م،  تعداد  يف 

2010م.
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- مع االجتاه العام لتزايد ن�س���ب املتزوجني يف تعداد 2010م، تبدو اأكرث و�س���وحًا يف املناطق القروية مقارنًة باملناطق 

احل�سرية؛ حيث �سجلت 50% يف تعداد 2010م بينما كانت يف تعداد 2003م 49% من اإجمايل �سكان القرى.

- كما �س���هدت ن�س���ب فئة من مل ي�سبق لهم الزواج  انخفا�س���ًا يف تعداد 2010م، مع تزايد هذه الفئة يف قطاع احل�سر 

ب�سكل ملحوظ مقارنًة بقطاع القرى.

- ت�س���هد ن�س���ب املطلقني تراجعًا يف تعداد 2010م مقارنة بتعداد 2003 م، مع ملحظة التقارب بني احل�س���ر والقرى 

بفارق �سئيل ل�سالح القرى يف تعداد 2003 م، ول�سالح احل�سر يف تعداد 2010م.

- كما ت�سر اجتاهات ن�سب االأرامل للنخفا�ص يف تعداد 2010م، اإال اأن القرى تتميز بن�سب تفوق احل�سر عامًة.

- ارتفاع ن�سبة الذكور الذين مل يتزوج ابدًا  من اإجمايل الذكور يف كل من احل�سر والقرى عن ن�سب احلاالت الزواجية 

االأخرى، حيث تبلغ ن�س���بة الذكور الذين مل يتزوج ابدًا  49,3%، 48,9% من اإجمايل الذكور 15�س���نة فاأكرث يف احل�س���ر 

والقرى على الرتتيب .

-  ارتفاع ن�سبة االإناث املتزوجات من اإجمايل االإناث يف احل�سر وكذلك ارتفاع تلك الن�سبة للإناث يف القرى عن ن�سب 

احلاالت الزواجية االأخرى بني تعدادي 2003م و 2010م، حيث تبلغ ن�س���بة االإناث املتزوجات 51% من اإجمايل االإناث 

15�سنة فاأكرث يف احل�سر وبلغت تلك الن�سبة 51% من اإجمايل االإناث يف القرى .

- رغم اختلف ن�سبة كل من الذكور واالإناث الذين مل ي�سبق لهم الزواج وكذلك ن�سبة كل من الذكور واالإناث املتزوجني 

يف احل�سر عن تلك الن�سب يف القرى فى عام 2003 م، هناك تقارب يف تلك الن�سب لكل من الذكور واالإناث يف احل�سر 

والقرى يف عام 2010م.

- التوجد فروق جوهرية يف ن�سب املطلقني واالأرامل لكل من الذكور واالإناث يف احل�سر عن تلك الن�سب يف القرى بني 

تعدادي 2003م و 2010م. 

مما �سبق يت�سح اأن منط الزواج والطلق والرتمل قد يختلف ح�سب النوع اإال اأنه ال يختلف كثرًا يف احل�سر عن القرى  

وذلك طبقًا لبيانات بني تعدادي 2003م و 2010م. 

- كما �س���هدت حمافظات ال�س���لطنة تراجعًا يف ن�س���ب من )مل يتزوج ابدًا( ولكن ب�س���كل متفاوت، ب�س���كل عام تت�سدر 

حمافظ���ة الربميي حمافظات ال�س���لطنة يف ن�س���بة من مل يتزوج ابدًا رغ���م امليل للنخفا�ص يف تع���داد 2010م، وتاأتي 

حمافظة الو�سطى اأقل املحافظات يف هذه الفئة مع االجتاه نحو االرتفاع. 

- يف مقاب���ل ذل���ك، تتجه معدالت املتزوجني - على م�س���توى اإجمايل املحافظات - اإىل ال�س���عود، وتت�س���در حمافظة 

الو�س���طى قائم���ة املحافظات يف ن�س���بة املتزوج���ني يف تع���داد 2003 م، وحمافظ���ة الداخلية يف تع���داد 2010م. وتاأتي 

حمافظة الربميي اأقل معدل للمتزوجني بني حمافظات ال�سلطنة يف تعداد 2003 م، وحمافظة ظفار يف تعداد 2010م.
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- ت�س���هد فئة )مطلق( انخفا�س���ًا طفيفًا بوجه عام، حيث �س���جلت 2% يف تعداد 2010م. وتت�س���در حمافظة الو�سطى 

معدالت املطلقني، تليها حمافظتي �س���مال وجنوب ال�س���رقية وحمافظة ظفار، وتاأتي حمافظة م�سندم اأقل املحافظات 

يف ن�سب املطلقني.

- كم���ا ي�س���ر اجتاه معدالت الرتمل نحو الهبوط الطفيف اأي�س���ًا يف تعداد 2010م، حيث بل���غ يف تعداد 2010م %3,9. 

وتت�س���در قائمة املحافظات يف معدالت الرتمل حمافظة �س���مال ال�سرقية، تليها حمافظتي الداخلية وم�سندم، وت�سجل 

حمافظة الربميي اأقل ن�سب للرتمل على م�ستوى حمافظات ال�سلطنة.

- �س���جلت واليات حمافظة م�س���ندم يف فئة )متزوج( معدالت ت�س���ر عك�ص اجتاه تطور موؤ�س���رات احلالة الزواجية يف 

واليات ال�س���لطنة، حيث ت�س���ر فئة )متزوج( نحو االنخفا�ص يف تعداد 2010م، وتزداد الفروق بني اجلن�س���ني ل�سالح 

الذكور خا�سًة يف  والية مدحاء.

- تعك����ص موؤ�س���رات تط���ور احلالة الزواجي���ة يف فئة )مت���زوج( بني واليات حمافظ���ة الداخلية وجود تع���دد الزوجات 

با�ستثناء والية �سمائل.

- كما ت�س���ر موؤ�س���رات تطور احلالة الزواجية يف واليات حمافظة الو�س���طى اإىل اأن هناك  تغر حدث يف طبيعة بع�ص 

الواليات باملحافظة؛ حيث كانت هيما يف تعداد 2003م من اأكرث واليات املحافظة  يف ن�سبة فئة )مل يتزوج اأبدًا(، بينما 

برزت واليتي الدقم واجلازر يف تعداد 2010م من الواليات اجلاذبة لل�سكان للعمل بني من مل ي�سبق لهم الزواج؛ نظرًا 

ملا يتوفر فيها من مقومات جديدة كامل�سروعات اجلاذبة لقوة العمل ال�سابة. 

- تزاي���دت معدالت الطلق بو�س���وح يف تع���داد 2010م يف والية اجلازر بحيث حققت اأعلى معدل طلق على م�س���توى 

واليات ال�س���لطنة، ثم واليات بدية مبحافظة �س���مال ال�س���رقية، وم�سره، و�س���اليم وجزر احللنيات مبحافظة ظفار. 

بينما حققت والية مرباط اأعلى معدل ترمل يف واليات ال�سلطنة. 

3-4 من اأهم موؤ�شرات اخل�شائ�ص الجتماعية:

- �سهدت فئة )مل يتزوج اأبدًا( تطورًا يف امل�ستوى التعليمي يف تعداد 2010م، حيث انخف�ست ن�سبة االآميني، ومن يقراأ 

ويكتب ل�س���الح احلا�س���لني عل���ى الثانوية العامة، والدرج���ة اجلامعية االأوىل وم���ا بعدها، هذا مع تقارب وا�س���ح بني 

اجلن�سني. 

- هناك اختلف يف امل�س���تويات التعليمي���ة يف تعداد 2010م يف 

فئة )متزوج( يعك�ص تطور على م�سار امل�ستويات التعليمية؛ حيث 

انخف�س���ت االأمية ل�س���الح ارتفاع امل�س���تويات التعليمية االأخرى 

من احلا�س���لني على )الثانوية العامة( و)الدرجة اجلامعية وما 

امل�صتوى  اأبدًا( تطورًا يف  �صهدت فئة )مل يتزوج 

التعليمي يف تعداد 2010، حيث انخف�صت ن�صبة 

الآميني، ومن يقراأ ويكتب ل�صالح احلا�صلني على 

الثانوية العامة، والدرجة اجلامعية الأوىل وما 

بعدها، هذا مع تقارب وا�صح بني اجلن�صني.
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بعدها(، مع وجود فروق طفيفة بني اجلن�س���ني ل�س���الح االإناث. وهذا نتيجة انت�س���ار قنوات التعليم املختلفة، مبا فيها 

تعليم الكبار، والفر�ص املتاحة من قبل جهات العمل خا�س���ة احلكومية، من خلل املنح الدرا�س���ية للعاملني ال�ستكمال 

التعليم، وخا�سة التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي.

- واأي�س���ًا هناك اجتاه ي�س���ر نحو حت�سن يف امل�س���توى التعليمي بني فئة )مطلق( من اجلن�سني يف تعداد 2010م، حيث 

انخف�س���ت معدالت )االأمية( ومن )يقراأ ويكتب( و )االبتدائية/ احللقة االأوىل من التعليم االأ�سا�س���ي( و)االإعدادية/

احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�س���ي( ل�س���الح ارتفاع م�س���تويات )الثانوية العامة( و )الدرجة اجلامعية فما فوق(. 

وهذا نتيجة انت�سار الرغبة يف ا�ستكمال مراحل التعليم بني فئات املطلقني كغرهم من الفئات الُعمانية.

- بينما تر�س���د موؤ�س���رات تطور احلالة الزواجية تطورًا ب�س���يطًا يف اجتاه حت�سن امل�ستوى التعليمي بني االأرامل، يت�سح 

م���ن خلل انخفا�ص ن�س���بة )االأمي���ة( و)من يقراأ ويكتب( ل�س���الح احلا�س���لني على )االبتدائي���ة/ احللقة االأوىل من 

التعليم االأ�سا�سي( و)االإعدادية/احللقة الثانية من التعليم االأ�سا�سي(، هذا مع ملحظة تدين اأعداد احلا�سلني على 

م�س���تويات تعليمية اأعلى. وهذا يعزو اإىل جناح برامج تعليم الكبار املوجهة للجن�س���ني يف ال�سلطنة، ف�سًل عن اأن اأغلب 

االأرامل من الن�ساء املتقدمات يف العمر.

- �س���هدت احلالة التعليمية لل�س���كان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج تغرات هامة، ت�س���ر اإىل ارتفاع امل�ستوى التعليمي 

بوجه عام؛ يتج�س���د يف هبوط وا�سح على امل�ستوى العددي والن�س���بي لفئة االأميني، واملرحلة االبتدائية/ احللقة االأوىل 

من التعليم االأ�سا�س���ي، و�س���عود عددي ون�سبي اأي�سًا للحا�س���لني على الثانوية العامة، وتزايد عددي ون�سبي للحا�سلني 

على دبلوم ما بعد الثانوية العامة، واحلا�سلني اأي�سًا على الدرجة اجلامعية االأوىل وما بعدها.

- �س���هدت الفرتة من 2003م اىل 2010م انخفا�س���ًا كبرًا يف ن�س���بة االأميني لكل من االإناث والذكور املتزوجني حيث 

انخف�س���ت ن�س���بة املتزوجات االأميات من 42% من اإجمايل املتزوجات 15 �س���نة فاأكرث يف عام 2003م اإىل 23% يف عام 

2010م وانخفا����ص ن�س���ب االأزواج االأمي���ني من 26% من اإجمايل املتزوجون 15 �س���نة فاأكرث  يف ع���ام 2003 ماإىل %15 

يف ع���ام 2010م وكذل���ك احلال فى حاالت الزواج لكل من الذكور واالإناث من حملة ال�س���هادة االبتدائية. ويتغر توجه 

الن�سب مع امل�ستويات التعليمية االأعلى من ال�سهادة االبتدائية، حيث �سهدت الفرتة املذكورة ارتفاع يف ن�سب اجلامعيني 

ب���ني الذكور املتزوج���ني من 7% يف عام 2003م اإىل 13% ف���ى عام 2010م، وارتفعت تلك الن�س���بة للناث اأرتفاع كبر 

خ���لل تل���ك الفرتة من 4% يف ع���ام 2003 م%  اإىل 10%، مما يدل على توجة الن�س���اء الُعمانيات نحو اإكمال الدرا�س���ة 

اجلامعية واالنخراط يف العمل قبل الزواج وهذا يف�سر اأي�سًا تاأخر �سن الزواج  للن�ساء.

- انخفا����ص ن�س���ب االأمي���ني ل���كل من الذك���ور واالإناث املطلقني ف���ى عام 2010م حي���ث بلغت تلك الن�س���ب %40، %54 

عل���ى الرتتي���ب يف عام 2003م وانخف�س���ت اإىل 31%،40% يف  عام 2010موهذا يتطابق مع انخفا�ص ن�س���ب االأمية بني 

املتزوجني الذكور واالإناث، كما يعك�ص انخفا�ص ن�سب االأمية للمجتمع ب�سكل عام .

- تر�س���د اجتاهات تطور موؤ�س���رات نوع الن�ساط/ العلقة بقوة العمل لل�سكان الُعمانيني ممن يف �سن الزواج يف تعداد 
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2010م اأن هناك اجتاهًا �س���اعدًا على امل�س���توى العددي والن�س���بي لتوزيعات قوة العمل ح�س���ب احلال���ة الزواجية بني 

فئات )م�س���تغل خارج امل�سكن( و)م�ستغل داخل امل�سكن(، يف مقابل انخفا�ص عددي ون�سبي لفئات )طالب( و)متفرغ 

للأعمال املنزلية( و )اليرغب بالعمل/مكتفي(. 

- وقد برزت بو�س���وح فئة )طالب متفرغ( بني من )مل يتزوج ابدًا  ( نظرًا ل�س���مول احلالة الزواجية لل�سكان الُعمانيني 

م���ن )15 �س���نة فاأكرث( عدد الباأ�ص به منهم ما زال على مقاعد الدرا�س���ة، ونتيج���ة لعمليات الدفع الدميوغرايف انتقل 

بع�سًا من هذه الفئة العمرية اإىل قوة العمل يف تعداد 2010م.

- وتزداد فئتا )م�ستغل من خارج امل�سكن( و )التفرغ للأعمال املنزلية( بني فئة )متزوج( مع غالبية للن�ساء.

- وجاءت فئتا )التفرغ للأعمال املنزلية( و )م�ستغل خارج امل�سكن( بني فئة )مطلق( مع وجود فروق وا�سحة ل�سالح 

االإناث خا�سًة يف الفئة االأوىل، اأما فئة )اأرمل( ظهرت بو�سوح بني فئتي )التفرغ للأعمال املنزلية( و )غر قادر على 

العمل( بغالبية الن�ساء.

- كم���ا تو�س���ح موؤ�س���رات احلالة الزواجي���ة للُعمانيني يف تع���داد 2010م، اإىل ارتفاع �س���ن الزواج خا�س���ًة بني الذكور 

وا�ستمرار تواجد الزواج املبكر بني االإناث من واقع بيانات توزيع احلالة الزواجية ح�سب فئات العمر لل�سن عند الزواج 

االأول. 

- كم���ا ت�س���ر موؤ�س���رات تعداد 2003م بوجه ع���ام يف اإطار ترتيب الفئات العمرية لل�س���ن عند الزواج االأول للجن�س���ني 

انخفا����ص ال�س���ن عن���د الزواج االأول للجن�س���ني اإىل حد م���ا، مع االرتفاع ب���ني الذكور مقارن���ًة باالإناث؛ نظرًا لل�س���ياق 

االجتماعي الثقايف الذي يف�س���ل اأن تكون الفتاة اأ�س���غر من ال�س���اب عند الزواج، كما يعزو اإىل اإعلء قيمة الزواج يف 

ثقافة املجتمع الُعماين، مما يوؤدي اإىل زواج ال�س���باب من اجلن�س���ني خلل مراحل التعليم طاملا تتوفر الظروف املادية 

واالجتماعية.

-  كما اأن توزيعات فئات العمر لل�سن عند الزواج االأول بني الُعمانيني )املتزوجني اأو من �سبق لهم الزواج من املطلقني 

واالأرامل( جاءت متقاربة بني املتزوجني واملطلقني، مع انخفا�ص يف العمر ب�سيط بني املطلقني، بينما تقل االأعمار عند 

الزواج االأول بني االأرامل، نظرًا لتزايد هذه الفئة بني املتقدمني يف العمر من اجلن�سني.

- وتبني اأي�س���ًا موؤ�س���رات تعداد 2003 م، اأن غالبية املتزوجني من الرجال لديهم زوجة واحدة يف الع�س���مة. وهناك 

ن�سبة ب�سيطة ممن لديهم زوجتني اأو اأكرث تقرتب جمتمعة من 6%، تزداد ب�سكل طفيف يف القرى مقارنًة باحل�سر.
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 ملحق ) 1 ( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والوليات لتعداد 2003 م

املحافظات/الواليات

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

غر 

مبني

جملة

عددعدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سقط

670549.85582943.343312.465854.35013450م�سقط

2028450.681754043.838582.1413353.34540022مطرح

1066448.111030746.504221.907733.49022166العامرات

2255548.272199947.089372.0112352.64346729بو�سر

5351151.474512143.4021112.0332213.109103973ال�سيب

960046.88940845.944932.419794.78020480قريات

12331949.9611020444.6551522.0981283.2917246820جملة

ظفار

3128548.492856444.2719573.0324133.7430464523�سللة

463449.83388141.743643.914024.32189299طاقة

415551.08320139.352833.484655.72308134مرباط

107347.1996042.221114.881225.3682274رخيوت

116039.97155053.28672.301113.82142902ثمريت

75647.2564540.311167.25744.6391600�سلكوت

7537.5010452.00105.0084.003200مق�سن

�سليم وجزر 

احللنيات

69942.9678948.49925.65392.4081627

121748.01107942.561184.651154.5462535�سدح

4505448.404077343.8031183.3537494.0340093094جملة

م�سندم

364043.79417150.171191.433684.43158313خ�سب

111347.87105745.46281.201255.3822325دبا

63348.1060946.28130.99614.6401316بخا

44448.5241345.14131.42434.702915مدحاء

583045.30625048.571731.345974.641912869جملة

الربميي

1131654.29864441.473051.465102.457020845الربميي

117645.51125048.37371.431174.5342584حم�سه

1249253.32989442.233421.466272.687423429جملة
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املحافظات/الواليات

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

غر 

مبني

جملة

عددعدد%عدد%عدد%عدد%عدد

الداخلية

1511545.561618348.783801.1514174.277833173نزوى

1147144.471266149.093641.4112264.757125793بهلء

272543.90301248.531141.843445.54126207منح

360641.57455152.47991.144024.63168674احلمراء

311741.99369149.722022.723785.09357423اأدم

695740.83888152.122611.538985.274317040ازكي

1031944.611095247.355492.3712425.46923131�سمائل

484445.12510147.512592.415074.722610737بدبد

5815444.006503249.2022281.6964144.85350132178جملة

�سمال 

الباطنة

2560450.112258644.207471.4621004.115851095�سحار

1171448.791075044.783681.5311384.743724007�سنا�ص

638248.65596445.462021.545494.192113118لوى

2156249.381933444.286961.5919924.567843662�سحم

1164848.771077245.103191.3411034.624223884اخلابورة

2342147.842251845.997681.5721774.457448958ال�سويق

10033149.019192444.9031001.5190594.42310204724جملة

جنوب 

الباطنة

1740345.971812147.874351.1518144.798337856الر�ستاق

210640.10277252.78681.292985.6785252العوابي

364642.96422549.791351.594535.34278486نخل

264944.97279847.50961.633465.8725891وادي املعاول

1667447.601628046.476621.8913823.943435032بركاء

1341848.071271545.555261.8812074.325027916امل�سنعة

5589646.415691147.2619221.6055004.57204120433جملة

 تابع ملحق) 1 ( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والوليات لتعداد 2003 م
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املحافظات/الواليات

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

غر 

مبني

جملة

عددعدد%عدد%عدد%عدد%عدد

جنوب 

ال�سرقية

1505449.241272941.6411413.7315815.176630571�سور

الكامل 

والوايف

422744.51450947.482983.144414.64219496

جعلن بن 

بوح�سن

522940.95632049.495674.446144.814012770

جعلن بن 

بوعلي

945039.141292153.516242.5810754.457524145

187242.80211048.242225.081593.64114374م�سره

3583244.043858947.4328523.5138704.7621381356جملة

�سمال 

ال�سرقية

549847.93519245.262382.075014.374211471اإبراء

1234442.631408948.669863.4114424.989328954امل�سيبي

366440.56418146.296627.335075.61199033بديه

274640.41340250.072834.163364.94286795القابل

وادي بني 

خالد

154139.32200751.211283.272205.61233919

دما 

والطائيني

326939.17441352.882052.464265.10338346

2906242.423328448.5825023.6534325.0123868518جملة

الظاهرة

2346648.302235646.026731.3919614.0412848584عربي

371144.48406748.741371.643954.73348344ينقل

402648.63365544.151521.844205.07258278�سنك

3120347.853007846.139621.4827764.2618765206جملة

الو�سطى

45741.1056650.90454.05413.6931112هيما

178636.76258153.122414.962144.40374859حموت

69637.7295251.60894.82975.26111845الدقيم

71838.9298753.50884.77492.6631845اجلازر

365737.85508652.644634.794014.15549661جملة

50083047.3248802546.11228142.16445534.2120661058288اإجمايل

 تابع ملحق) 1 ( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والوليات لتعداد 2003 م
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 ملحق )2( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والوليات لتعداد 2010م

املحافظات/الواليات

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

غر 

مبني

جملة

عددعدد%عدد%عدد%عدد%عدد

م�سقط

624546.26635747.093072.275904.37013499م�سقط

1470143.001750151.198192.4011683.42134190مطرح

1290343.031536051.235621.8711593.87029984العامرات

2175043.602576351.649851.9713882.78349889بو�سر

5449444.526157950.3025072.0538343.131122415ال�سيب

1090446.041118547.225252.2210724.53023686قريات

12099744.2113774550.3357052.0892113.375273663جملة

ظفار

3289945.223511148.2620942.8826503.64072754�سللة

532250.07456842.973223.034183.93010630طاقة

413851.59324740.482342.924025.0108021مرباط

121548.04109543.301003.951194.7102529رخيوت

175438.87249555.281132.501513.3504513ثمريت

71545.1171344.98815.11764.7901585�سلكوت

159238.51223954.161403.391633.9404134مزيونة

16640.9921352.59133.21133.210405مق�سن

�سليم وجزر 

احللنيات

76540.8096951.68975.17442.3501875

149148.24134743.581474.761053.4013091�سدح

5005745.705199747.533413.0541413.781109539جملة

م�سندم

431745.03475349.57940.984244.4209588خ�سب

131446.95132947.48361.291204.2902799دبا

73049.2668446.15110.74573.8501482بخا

64751.6854543.5370.56534.2301252مدحاء

700846.35731148.351480.976544.33015121جملة
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املحافظات/الواليات

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

غر 

مبني

جملة

عددعدد%عدد%عدد%عدد%عدد

الربميي

1186147.751191347.964041.636602.66124839الربميي

128643.82151951.75260.891043.5402935حم�سه

7441.579754.4952.8121.120178ال�سنينة

1322147.301352948.404351.567662.74127952جملة

الداخلية

1764743.052140852.233950.9615413.76040991نزوى

1375641.911732252.783571.0913874.23032822بهلء

335041.97414951.991171.473654.5707981منح

468742.62580552.78890.814173.79010998احلمراء

384142.16464150.942242.464054.4509111اأدم

893841.021154552.982871.3210214.69021791ازكي

1295542.851535250.785991.9813264.39330235�سمائل

554241.37704652.602421.815664.23013396بدبد

7071642.268726852.1523101.3870284.203167325جملة

�سمال 

الباطنة

2815745.773042049.446581.0722893.72061524�سحار

1406831.471413231.613540.7911542.58144709�سنا�ص

718844.45818550.621991.235983.70116171لوى

2484645.932629748.628061.4921413.96054090�سحم

1394145.811498749.253531.1611463.77230429اخلابورة

2759545.053043549.698131.3324053.93061248ال�سويق

11579545.7412445649.1631831.2697333.844253171جملة

جنوب 

الباطنة

2068345.782216549.064280.9519034.21045179الر�ستاق

292043.25346551.33660.983004.4406751العوابي

453543.17532750.711351.295074.83010504نخل

305043.19356050.41971.373555.0307062وادي املعاول

2021144.862257150.107161.5915573.46045055بركاء

1660147.461639946.896021.7213753.93034977امل�سنعة

6800045.487348749.1520441.3759974.010149528جملة

 تابع ملحق )2( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والوليات لتعداد 2010م
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املحافظات/الواليات

اأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبدا

غر 

مبني

جملة

عددعدد%عدد%عدد%عدد%عدد

جنوب 

ال�سرقية

1569445.291624946.9011523.3215514.48334649�سور

الكامل 

والوايف

514144.86550348.023002.625154.49011459

جعلن بن 

بوح�سن

650441.29802250.935693.616564.16015751

جعلن بن 

بوعلي

1141637.591703656.097122.3412083.98030372

188441.16228249.862425.291693.6904577م�سره

4063941.984909250.7129753.0740994.23396808جملة

�سمال 

ال�سرقية

618845.70655248.392561.895454.02013541اإبراء

1479741.201860851.818882.4716244.52035917امل�سيبي

458642.48511947.425715.295204.82010796بديه

340340.59433951.752683.203744.4608384القابل

وادي بني 

خالد

212143.70237248.881222.512384.9004853

دما 

والطائيني

427741.20545352.531841.774674.50010381

3537242.174244350.6022892.7337684.49083872جملة

الظاهرة

2708546.232862248.866041.0322703.87458585عربي

422642.95502251.041071.094844.9209839ينقل

455248.24432545.831481.574124.3709437�سنك

3586346.063796948.778591.1031664.07477861جملة

الو�سطى

44638.7261953.73403.47474.0801152هيما

251739.45334052.342614.092634.1206381حموت

101942.49117248.87984.091094.5502398الدقيم

78842.2391048.771065.68623.3201866اجلازر

477040.43604151.215054.284814.08011797جملة

56243844.4063133849.84237941.88490443.87211266635اإجمايل

 تابع ملحق )2( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني)15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية

واملحافظة والوليات لتعداد 2010م
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ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية والوليات 

والنوع لتعداد 2003 م

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

م�سقط

6909-  3824291211360ذكور

6541-28812917218525اإناث

13450-67055829331585جملة

 مطرح

124349744293134122606ذكور

785077965651201417416اإناث

20284175408581335540022جملة

العامرات 

11208-  5952508311063ذكور

10958-47125224312710اإناث

22166-1066410307422773جملة

 بو�سر 

123971152727292224290ذكور

10158104726651143122439اإناث

22555219999371235346729جملة

ال�سيب

3077823162664278354885ذكور

227332195914472943649088اإناث

5351145121211132219103973جملة

قريات 

9909-  5249442414492ذكور

10571-43514984349887اإناث

20480-96009408493979جملة

�سللة 

18432139545342545233226ذكور

12853146101423215925231297اإناث

31285285641957241330464523جملة

طاقة

266218621014104666ذكور

19722019263361184633اإناث

46343881364402189299جملة

مرباط 

23601557975944077ذكور

17951644186406264057اإناث

41553201283465308134جملة
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

رخيوت

658472411911191ذكور

4154887010371083اإناث

107396011112282274جملة

ثمريت

704797281501544ذكور

4567533996141358اإناث

1160155067111142902جملة

�سلكوت

4663265690857ذكور

29031960659743اإناث

7566451167491600جملة

مق�سن 

4958402113ذكور

264668187اإناث

751041083200جملة

�سامي وجزر 

احللنيات 

48542938120964ذكور

21436054278663اإناث

699789923981627جملة

�سدح 

72052635811290ذكور

4975538310751245اإناث

1217107911811562535جملة

خ�سب

22282096687734472ذكور

1412207551291123841اإناث

36404171119368158313جملة

دبا 

681571142301289ذكور

4324861410221036اإناث

111310572812522325جملة

بخا

 

 

728-  383326712ذكور

588-250283649اإناث

1316-6336091361جملة

تابع ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2003 م
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

مدحا ء

247219560477ذكور

1971948372438اإناث

44441313432915جملة

الربميي 

5995457114478610794ذكور

532140731614326410051اإناث

1131686443055107020845جملة

حم�سه 

 

701649172321392ذكور

475601209421192اإناث

117612503711742584جملة

نزوى 

85917722108108516534ذكور

6524846127213097316639اإناث

151151618338014177833173جملة

بهلء

61685697129139812141ذكور

5303696423510876313652اإناث

114711266136412267125793جملة

منح 

14611407272702922ذكور

1264160587317123285اإناث

27253012114344126207جملة

احلمراء 

20462118275024243ذكور

1560243372352144431اإناث

3606455199402168674جملة

اأدم

17951750603783650ذكور

13221941142341273773اإناث

31173691202378357423جملة

ازكي

38264115758228100ذكور

31314766186816418940اإناث

695788812618984317040جملة

تابع ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2003 م

text.indd   115 5/28/15   3:29 PM



116

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

�سمائل 

57325217195108611258ذكور

4587573535411346311873اإناث

103191095254912426923131جملة

بدبد 

27012451863215271ذكور

21432650173475255466اإناث

484451012595072610737جملة

�سحار

14274109722902551125802ذكور

113301161445718454725293اإناث

256042258674721005851095جملة

�سنا�ص

67155265163200512348ذكور

499954852059383211659اإناث

117141075036811383724007جملة

لوى 

34962904878526574ذكور

28863060115464196544اإناث

638259642025492113118جملة

�سحم

118619204255252821580ذكور

97011013044117407022082اإناث

215621933469619927843662جملة

اخلابوراة

64275125125103311783ذكور

5221564719410003912101اإناث

116481077231911034223884جملة

ال�سويق 

1293010701292243524171ذكور

104911181747619346924787اإناث

234212251876821777448958جملة

الر�ستاق 

88058552184242517788ذكور

8598956925115727820068اإناث

174031812143518148337856جملة

تابع ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2003 م
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

العوابي 

11111323244102499ذكور

99514494425782753اإناث

210627726829885252جملة

نخل

19162019605124048ذكور

1730220675402254438اإناث

36464225135453278486جملة

وادي املعاول

13851332333602786ذكور

126414666331023105اإناث

264927989634625891جملة

بركاء

92447960230152317589ذكور

7430832043212303117443اإناث

166741628066213823435032جملة

امل�سنعة 

72776094174147613698ذكور

6141662135210604414218اإناث

134181271552612075027916جملة

�سور

85236173344197415241ذكور

6531655679713846215330اإناث

1505412729114115816630571جملة

الكامل والوايف 

220621271024944488ذكور

20212382196392175008اإناث

42274509298441219496جملة

جعلن بني بو ح�سن

308329902166046353ذكور

21463330351554366417اإناث

522963205676144012770جملة

جعلن بني بو علي

54146164197166411945ذكور

403667574279097112200اإناث

94501292162410757524145جملة

تابع ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2003 م
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

م�سره 

11571127981512398ذكور

715983124144101976اإناث

18722110222159114374جملة

اإبراء

309225088046135739ذكور

24062684158455295732اإناث

549851922385014211471جملة

امل�سيبي

66676415294137413517ذكور

5677767469213058915437اإناث

123441408998614429328954جملة

بديه 

216119762396214439ذكور

15032205423445184594اإناث

36644181662507199033جملة

القابل 

15051610854333246ذكور

12411792198293253549اإناث

27463402283336286795جملة

وادي بني خالد 

848929432121843ذكور

693107885199212076اإناث

15412007128220233919جملة

دما والطائيني 

17332049655063903ذكور

15362364140376274443اإناث

32694413205426338346جملة

عربي

1246910905251223523853ذكور

1099711451422173812324731اإناث

2346622356673196112848584جملة

ينقل

20371920444954055ذكور

1674214793346294289اإناث

37114067137395348344جملة

تابع ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2003 م
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

�سنك 

22041785555424100ذكور

1822187097366234178اإناث

40263655152420258278جملة

هيما

3263441661693ذكور

13122229352419اإناث

457566454131112جملة

حموت

11711267713652550ذكور

6151314170178322309اإناث

17862581241214374859جملة

الدقم

43646126152940ذكور

26049163829905اإناث

6969528997111845جملة

اجلازر

52262129901181ذكور

19636659403664اإناث

718987884931845جملة

اإجمايل 

28072023856476644983225532156ذكور

22011024946115150395701841526132اإناث

500830488025228144455320661058288جملة

تابع ملحق )3( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان العمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2003 م
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ملحق )4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية والوليات 

والنوع لتعداد 2010م

جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

م�سقط

7013-  362032528160ذكور

6486-26253105226530اإناث

13499-62456357307590جملة

مطرح

85799486273133118472ذكور

612280155461035015718اإناث

14701175018191168134190جملة

العامرات

14956-  70007712132112ذكور

15028-590376484301047اإناث

29984-12903153605621159جملة

بو�سر

1199013465292106325856ذكور

9760122986931282024033اإناث

21750257639851388349889جملة

ال�سيب

3121831224666266163375ذكور

232763035518413568059040اإناث

5449461579250738341122415جملة

قريات

11435-  5794541313197ذكور

12251-51105772394975اإناث

23686-10904111855251072جملة

�سللة

37199-1915917263528249ذكور

35555-137401784815662401اإناث

72754-328993511120942650جملة

طاقة

5347-299822269330ذكور

5283-23242342229388اإناث

10630-53224568322418جملة

مرباط

4045 -234916025638ذكور

3976-  17891645178364اإناث

8021-41383247234402جملة
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

رخيوت

1296-7055463015ذكور

1233-51054970104اإناث

2529-12151095100119جملة

ثمريت

2304-102212383212ذكور

2209-  732125781139اإناث

4513-17542495113151جملة

�سلكوت

828-415370349ذكور

757-3003434767اإناث

1585-7157138176جملة

مزيونة

2110-93311154121ذكور

2024-659112499142اإناث

4134-15922239140163جملة

مق�سن

212-9910652ذكور

193 -67107811اإناث

405-  1662131313جملة

�سليم وجزر احللنيات

959-4394842610ذكور

916-3264857134اإناث

1875-7659699744جملة

�سدح

838682431411578ذكور

6536651049101513اإناث

1491134714710513091جملة

خ�سب

5012-  247824083888ذكور

4576-1839234556336اإناث

9588-4317475394424جملة

دبا

1486-7606961317ذكور

1313-55463323103اإناث

2799-1314132936120جملة

تابع ملحق )4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2010م
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

بخا

789-42235458ذكور

693-308330649اإناث

1482-7306841157جملة

مدحاء

660 -35629518ذكور

592-  291250645اإناث

1252-647545753جملة

الربميي

6675615712781113041ذكور

51865756277579011798اإناث

1186111913404660124839جملة

حم�سه

1522-  74076778ذكور

1413-5467521996اإناث

2935-  1286151926104جملة

ال�سنينة

102-485220ذكور

76-264532اإناث

178-749752جملة

 نزوى

20242-95971044687112ذكور

20749-8050109623081429اإناث

40991-17647214083951541جملة

بهلء

16058-7454839384127ذكور

16764-630289292731260اإناث

32822 -13756173223571387جملة

منح

3832-  174920242831ذكور

4149-1601212589334اإناث

7981-33504149117365جملة

تابع ملحق )4( التوزيع العددي والن�شبي لل�شكان الُعمانيني )15 �شنة فاأكرث( ح�شب احلالة الزواجية 

والوليات والنوع لتعداد 2010م
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جملةغر مبنياأرملمطلقمتزوجمل يتزوج اأبداالواليات / النوع

احلمراء

5351-250427772248ذكور

5647-2183302867369اإناث

10998-4687580589417جملة

اأدم

4440-211822485024ذكور

4671-17232393174381اإناث

9111-38414641224405جملة

اإزكي

10528 -476056068082ذكور

11263-  41785939207939اإناث

21791-8938115452871021جملة

�سمائل

73357716222123315399ذكور

562076363771203014839اإناث

12955153525991326330235جملة

بدبد

6542-  301234495031ذكور

6854-25303597192535اإناث

133396-55427046242566جملة

�سحار

31355-1585515011205284ذكور

30169-12302154094532005اإناث

61524-28157304206582289جملة

�سنا�ص

81167010121136115384ذكور

595271222331018014325اإناث

14068141323541154129709جملة

لوى

38834027717218054ذكور

3305415812852608117اإناث

71888185199598116171جملة
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�سحم

27144-  1379512888230231ذكور

26946-11051134095761910اإناث

54090-24846262978062141جملة

اخلابورة

77497362117110115339ذكور

619276252361036115090اإناث

13941149873531146230429جملة

ال�سويق

30835-  1547214885271207ذكور

30413-12123155505422198اإناث

61248-27595304358132405جملة

الر�ستاق

22354-1123810739151226ذكور

22825-9445114262771677اإناث

45179-20683221654281903جملة

العوابي

3293-154516942232ذكور

3458-1375177144268اإناث

6751-  2920346566300جملة

نخل

5115-242426053452ذكور

5389-21112722101455اإناث

10504-45355327135507جملة

وادي املعاول

3434-162017483432ذكور

3628-1430181263323اإناث

7062-3050356097355جملة

بركاء

22854-1133711161193163ذكور

22201-8874114105231394اإناث

45055 -20211225717161557جملة

امل�سنعة

17347-  89638063169152ذكور

17630-  763883364331223اإناث

34977-16601163996021375جملة
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�سور

86747998314158117145ذكور

702082518381393217504اإناث

156941624911521551334649جملة

الكامل والوايف

5440-  264026439958ذكور

6019-25012860201457اإناث

11459-51415503300515جملة

جعلن بني بو ح�سن

7916-3732394317467ذكور

7835-27724079395589اإناث

15751-65048022569656جملة

جعلن بني بو علي

15257-66108331185131ذكور

15115-480687055271077اإناث

30372-11416170367121208جملة

م�سره

2310 -105811478718ذكور

2267 -8261135155151اإناث

4577-18842282242169جملة

اإبراء

1505514032164206329460ذكور

12030145904402064129125اإناث

27085286226042270458585جملة

امل�سيبي

17093-  78258909231128ذكور

18824-697296996571496اإناث

35917-14797186088881624جملة

بديه

5341-2629247618650ذكور

5455-19572643385470اإناث

10796-45865119571520جملة

القابل

4145-193121206331ذكور

4239-14722219205343اإناث

8384-34034339268374جملة
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وادي بني خالد

2327-114511193726ذكور

2526-976125385212اإناث

4853-21212372122238جملة

دما والطائيني

4906-224525615050ذكور

5475-20322892134417اإناث

10381-42775453184467جملة

عربي

7092--379331638353ذكور

6449-23953389173492اإناث

13541-61886552256545جملة

ينقل

4833-229824502758ذكور

5006-1928257280426اإناث

9839- 42265022107484جملة

�سنك

4543 -236221133929ذكور

4894-  21902212109383اإناث

9437-45524325148412جملة

هيما

592-266310610ذكور

560-1803093437اإناث

1152-4466194047جملة

حموت

3288 -154416279027ذكور

3093-9731713171236اإناث

6381-25173340261263جملة

الدقم

1197-5755812714ذكور

1201-4445917195اإناث

2398-1019117298109جملة

اجلازر

941 -459449267ذكور

925-3294618055اإناث

1866-78891010662جملة
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اإجمايل

3140043127376785478017638323ذكور

24843431860117009442644628312اإناث

5624386313382379449044211266635جملة
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