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مقــــدمة

ال�صباب هم عماد الدول، وثروة الوطن،  ولذلك تعول  عليهم  الدول لك�صب رهان امل�صتقبل،  فمرحلة ال�صباب هي من مراحل العطاء االن�صاين 

والبناء ملا تت�صم به هذه املرحلة احلياتية باحليوية والقوة والعطاء.    

ياأتي هذا الكتيب ليلقي ال�صوء على ال�صورة العامة لل�صباب العماين من واقع البيانات امل�صتقاة من التعداد وال�صجالت االإدارية وامل�صوح االإجتماعية 

يف ال�صلطنة، حيث ي�صتعر�ض توزيعهم اجلغرايف، وو�صعهم العملي واملهني )االقت�صادي(، وو�صعهم االجتماعي من خالل التطرق اإىل احلالة 

الزواجية ومعدل اخل�صوبة،  وكذلك معدالت اجلرائم بينهم ونوعيتها لدى هذه الفئة.

و ي�صتعر�ض الكتيب اأي�صا الو�صع ال�صحي لل�صباب من حيث االإعاقة و االأمرا�ض كال�صكري ونق�ض املناعة املكت�صبة، والو�صع التعليمي و الثقايف من 

خالل اإلقاء ال�صوء على عادات القراءة ونوعية الربامج و املوؤ�ص�صات التي ت�صتقطب اهتمام فئة ال�صباب .

اجلدير بالذكر انه مت  تعريف الفئة العمرية لل�صباب يف هذا الكتيب وفق تعريف هيئة االأمم املتحدة التي تعرف ال�صباب باالأ�صخا�ض الذين ترتاوح 

.1

اأعمارهم بني) 15- 24( �صنة

العدد  املتوفر لعام 2013م هو  واأن  الغالب،  بيانات عام 2011م يف  الكتيب  هي  اإعداد هذا  املتوفرة حني  البيانات  اأن  اإىل  االإ�صارة   وال بد من 

االإجمايل لل�صباب العمانيني فقط.

اآملني اأن  نكون قد وفقنا يف نقل ملحة اإح�صائية عامة عن و�صع ال�صباب العماين يف ال�صلطنة.

13- االأمم املتحدة الإقرار اجلمعية العامة RES /A /50/81 برنامج العمل العاملي لل�صباب حتى �صنة 2000م وما بعدها 1996م
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الوضع السكاني...
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• 	 )24-15( العمرية  الفئة  يف  العمانيون  ال�صباب  �صكل 

مار�ض  يف  العمانيني  اإجمايل  من   )%22( حوايل  �صنة 

عام 2013م.

• يقل  حجم ال�صباب يف الفئة العمرية  )15-19( �صنة 	

عن حجم ال�صباب يف الفئة العمرية )20-24( �صنة ، 

بفارق %2.

• تبلغ ن�صبة النوع بني ال�صباب حوايل 104 �صاب لكل 100 	

اإنها  تبلغ 103 لل�صكان العمانيني ب�صكل  فتاة، يف حني 

عام.

أوال: الوضع السكاني

1- التوزيع العمري ح�سب اجلن�س:

%78 %22
الشباب )15-

24( سنة

%51

%51

%49

%49

�صكل )1(: ن�صبة ال�صباب العمانيني )15-24( �صنة من اإجمايل 

ال�صكان العمانيني  يف مار�ض 2013م

 امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، 2013م، ن�صرة اإح�صاءات ال�صكان ، االإ�صدار2، م�صقط.
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 )19-15(
 %10

)24-20(
%12
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• كل 	 يف  العمانيني  ال�صكان  من  ال�صباب  ن�صبة  تبلغ 

حمافظة حوايل %22.

• ترتفع ن�صبة النوع بني العمانيني يف حمافظتي م�صندم 	

والربميي اإىل 111 ذكر لكل 100 اأنثى يف حني ت�صاوت 

ال�صرقية  �صمال  حمافظة  يف  واالإناث  الذكور  ن�صبة 

لت�صبح ن�صبة النوع 100.

�صكل )2(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة يف 2- التوزيع اجلغرايف:

املحافظات يف مار�ض 2013م
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 امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، 2013م، ن�صرة اإح�صاءات 

ال�صكان ، االإ�صدار2، م�صقط.
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• طالب 	 هم  العمانيني)%51(  ال�صباب  ن�صف  من  اأكرث 

متفرغون للدرا�صة .

• حوايل ربع ال�صباب العمانيني  الذكور يعملون،  وحوايل 	

ربع  ال�صابات العمانيات  متفرغات لالأعمال املنزلية.

ثانيا: الوضع العملي والمهني

1- العالقة بقوة العمل:

�صكل )3(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة 

ح�صب العالقة بقوة العمل لعام 2010م

 امل�صدر: تعداد 2010م.

1% غير قادر على 
51% طالب العمل/مكتفي

متفرغ

19% باحث عن 
عمل

16.7% يعمل
12.2% التفرغ لألعمال 

المنزلية
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• العمرية )19-15( 	 الفئة  العمانيني يف  ال�صباب  معظم 

ال  غالبيتهم  اأن  اإذ  اقت�صاديا،  ن�صطني  غري  هم  �صنة 

يزالون طالب متفرغون للدرا�صة اإن كانت باملدار�ض اأو 

من  اأن حوايل %80  كما  العايل.  التعليم  موؤ�ص�صات  يف 

الن�صطني هم باحثون عن عمل.

• 3% فقط من ال�صباب يف الفئة العمرية )15-19( �صنة 	

اأ�صعافها  ع�صر  اإىل  الن�صبة  هذه  وترتفع  م�صتغلون  هم 

 ،%30 حوايل  لتبلغ  �صنة   )24-20( العمرية  الفئة  يف 

وذلك الن غالبية ال�صباب يف الفئة العمرية  االأوىل هم 

يف املقاعد الدرا�صية.

• 12% من ال�صباب العمانيني يف الفئة العمرية )19-15( 	

�صنة هم باحثون عن عمل وترتفع الن�صبة اإىل نحو %26 

يف الفئة العمرية )20-24( �صنة.

2- حالة الن�ساط االقت�سادي:

�صكل )4(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة 

ح�صب الن�صاط االقت�صادي والفئة العمرية لعام 2010م

 %15
نشط 

اقتصاديا

 %3
يعمل

 %12
باحث عن عمل

%30
يعمل
 %26

باحث عن عمل

 %85
غير نشط 
اقتصاديا

)15-19( سنة

)20-24( سنة

 امل�صدر: تعداد 2010م.

مالحظة:

- ن�صط اقت�صاديا : ) يعمل، باحث عن عمل �صبق له العمل، باحث عن عمل 

مل ي�صبق له العمل(.

- غري ن�صط اقت�صاديا : )طالب متفرغ للدرا�صة، متفرغ لالأعمال املنزلية، 

ال يرغب بالعمل مكتفي، غري قادر على العمل(.

 %56
نشط 

اقتصاديا

 %44
غير نشط 
اقتصاديا
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الحالة 
العملية

• الغالبية العظمى من ال�صباب العمانيني العاملني �صواء 	

من الذكور اأو االإناث ، يعملون باأجر.

• حوايل 4% فقط من ال�صباب العمانيني يعملون حل�صابهم 	

العامالت حل�صابهن عن   االإناث  ن�صبة  اخلا�ض، وتزيد 

الذكور .

3- احلالة العملية:

 امل�صدر: تعداد 2010م.

يعمل لحسابهيعمل بأجر

%96%3.1

%94%4.5

صاحب عمل

يعمل بدون أجر

%0.8

%0.2

%0.6

%0.8

�صكل )5(: التوزيع الن�صبي للعمانيني  يف الفئة العمرية )15-

24( �صنة ح�صب احلالة العملية واجلن�ض لعام  2010م.



1313

جدول )1(: توزيع  ال�صباب العمانيني العاملني بالقطاع العام ح�صب اجلن�ض والفئات 

العمرية و نوع املوؤ�ص�صة احلكومية لعام 2011م

القطاع  فئات العمر

االإجمايل  اإناث  ذكور 

)%(  العدد  )%(  العدد  )%(  العدد  

  

19-15

1413.92101630.6اخلدمة املدنية

5554.59456452.9�صوؤون البالط

1817.82102016.5ديوان البالط

000000الهيئات العامة

10110020100121100املجموع

  

24-20

319462426898694473.1اخلدمة املدنية

143527.91363.1157116.5�صوؤون البالط

4108741.74845.1ديوان البالط

2765.42275.25035.3الهيئات العامة

514810043541009502100املجموع

  

24-15

320861.1427097.6696072.3اخلدمة املدنية

149028.41453.3163517�صوؤون البالط

4288.2761.75045.2ديوان البالط

2765.32275.25035.2الهيئات العامة

524910043741009623100املجموع

54.545.5100اإجمايل ال�صباب )15-24( �صنة

9463964619159258اإجمايل العمانيني العاملني يف القطاع العام

6.04%6.77%5.55%ال�صباب العاملني من اإجمايل العاملني

4- العاملون يف القطاع العام:

• 6% من العمانيني العاملني يف القطاع العام هم يف الفئة 	

العمرية )15-24( �صنة.

• حوايل 72% من ال�صباب العمانيني  العاملني يف القطاع 	

اخلدمة  موؤ�ص�صات  يف  يعملون  2011م   عام  يف  العام 

املدنية.

• ي�صكل ال�صباب الذكور العاملني يف القطاع العام حوايل 	

54.5% من اإجمايل ال�صباب العاملني يف هذا القطاع. 

 امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، 2012م، الكتاب االح�صائي ال�صنوي ، االإ�صدار40، م�صقط.



• الغالبية العظمى )89%( من ال�صباب العماين مل ي�صبق 	

لهم الزواج، خ�صو�صا ال�صباب يف الفئة العمرية )15-

19( �صنة حيث تبلغ ن�صبة املتزوجني منهم 2.5%  فقط 

يف  املتزوجني  ن�صبة  تزيد  بينما  االإناث.  من  اغلبهم 

الفئة العمرية التالية لت�صل اإىل %20.

• ن�صبة 	 من  اأعلى  املتزوجات  االإناث  ن�صبة  عام  ب�صكل 

العمرية  الفئة  يف  اأو�صح  ب�صكل  الفارق  ويظهر  الذكور 

املتزوجات  ال�صابات  ن�صبة  تبلغ  �صنة، حيث   )24-20(

حوايل 17% مقارنة بنحو 5% فقط لل�صباب الذكور .

ثالثا: الوضع االجتماعي

1- احلالة الزواجية:

�صكل )6(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة 

ح�صب احلالة الزواجية واجلن�ض لعام 2010م

 امل�صدر: تعداد 2010م.

املتزوجون: 

بلغت ن�صبة ال�صباب املتزوجني11.2%؛ 

تنخف�ض هذه الن�صبة بني 

الذكور اىل %5.2

 وبني االإناث اىل %17.4

املطلقون:

بلغت ن�صبة ال�صباب املطلقني نحو 

 ،%0.2

حيث بلغت الن�صبة بني

 الذكور %0.1

 وبني االإناث %0.4. 

مل يتزوج اأبدا:

بلغت ن�صبة الذين مل ي�صبق لهم الزواج 

اأبدا 88.6% ؛ 

ترتفع الن�صبة بني الذكور اىل %94.7

 وبني االإناث اىل %82.2

االأرامل:

ن�صبة االأرامل �صبه معدومة بني 

ال�صباب العمانيني. 

امل�صدر: تعداد 2010م

16
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2- معدالت اخل�سوبة:

• 	 )19-15( للمراهقات  العمرية  اخل�صوبة  معدل  يبلغ 

�صنة حيث يبلغ )12.1(مولودًا لكل األف امراأة، ويبداأ 

ليبلغ  �صنة   )24-20( العمرية  الفئة  يف  االرتفاع  يف 

)105( مولودًا لكل األف امراأة، ويعد ذلك اأمرا طبيعيا 

اإذا ما علمنا اأن متو�صط العمر عند الزواج االأول ح�صب 

تعداد 2010م بلغ 26�صنة لالإناث، اأي اإنه جتاوز العمر 

24 �صنة- العمر االأق�صى لفئة ال�صباب قيد الدرا�صة.

امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، 2012م ، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2012، االإ�صدار 40، م�صقط .

1- اخل�صوبة العمرية تر�صد عدد املواليد االأحياء للن�صاء يف فئة عمرية معينة بغ�ض النظر عن احلالة الزواجية، 

ويتم احت�صابه كاالآتي:

   معدل اخل�صوبة  لفئة عمرية ما   =  )عدد املواليد االأحياء للن�صاء يف الفئة العمرية املحددة/ عدد الن�صاء يف 

الفئة العمرية املحددة يف منت�صف ال�صنة( ×   1000

لكل األف امراأة عمانية عام 
 1

�صكل )7(: معدل اخل�صوبة العمرية

2011م
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• حيث 	 من  االأوىل  املرتبة  االأ�صخا�ض  �صد  جرائم  حتتل 

ال�صباب من كال اجلن�صني  يرتكبها  التي  نوع اجلرائم 

تليها جرائم بدون �صحايا.

3- اجلرائم:

 
1

�صكل )8(: املتهمون املحكوم عليهم  يف الفئة العمرية )15- 23(

�صنة ح�صب نوع اجلرمية لعام 2011م

 %69
بقية السكان 

العمانيين
% 80.4

%14.1

%4.8

%0.7

 %31
الشباب 
العمانيين

جرائم ضد األشخاص ) القتل، اإليذاء، السرقة، االغتصاب(.

جرائم ضد الممتلكات ) سرقة السيارات، واإلحراق العمد(.

جرائم بدون ضحايا  ) القمار، البغاء واستخدام المخدرات(.

جرائم الياقة البيضاء ) الرشوة، والفساد ، واالختالس، والتزوير(.

مالحظة:
1- الشكل ال يشمل الشباب في عمر 24 سنة وذلك ألن 

البيانات المتوفرة تدمجهم مع الفئات األكبر سنا.

امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، 2012م ، الكتاب 

االإح�صائي ال�صنوي 2012م، االإ�صدار 40، م�صقط.
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الوضع الصحي...
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بلغت ن�صبة االإعاقة بني ال�صباب العمانيني حوايل %2.	•

• حوايل 15% من اإجمايل العمانيني ذوي االإعاقة هم �صباب.	

• عن 	 ناجمة  ال�صباب  بني  االإعاقات  اأخما�ض  ثالثة  عن  يزيد  ما 

اأ�صباب خلقية، وربعها يعود الأ�صباب مر�صية.

• 7% من االإعاقات املنت�صرة بني ال�صباب الذكور كان �صببها حوادث 	

�صري. 

رابعا: الوضع الصحي 

1- االإعاقة:

�صكل )10(: التوزيع االن�صبي لل�صباب ذوي االإعاقات ح�صب نوع 

االإعاقة 2010م  �صكل )9(:التوزيع الن�صبي ال�صباب العمانيني ذوي االإعاقة )15-

24( �صنة ح�صب �صبب االإعاقة 2010م

نسبة إجمالي الشباب المعاقين 
)24-15(

الذكور  54.8% واإلناث %45.2

حركة الجزء األعلى من الجسم
الذكور %6.2 
واإلناث %4.9

السمع حتى بالسماعة
الذكور %7.4 
واإلناث %8.3

المشي أو صعود السلم
الذكور %13 
واإلناث %9.2

االعتناء بالنفس
الذكور %15.1 
واإلناث %13.6

النظر حتى بالنظارة
الذكور %28.8

 واإلناث %38.8

التذكر والتركيز
الذكور %17.6

 واإلناث %15.3

التواصل باللغة المعتادة
الذكور %11.8

 واإلناث %9.9

 امل�صدر: تعداد 2010م.

 امل�صدر: تعداد 2010م.

حادثمرضخلقي
سير

إصابة
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أسباب
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• ال�صكري عام 2011م 	 امل�صتجدة ملر�صى  عدد احلاالت 

يف الفئة العمرية )15-19( �صنة بلغت 49 حالة و 88 

حالة يف الفئة العمرية )20-24( �صنة.

• عدد 	 يفوق  ال�صباب  الذكور  من  ال�صكري  مر�صى  عدد 

االإناث ال�صابات.

• ال�صكان 	 جملة  من  فقط   %3 حوايل  ال�صباب  ي�صكل 

العمانيني امل�صابني مبر�ض ال�صكري يف ال�صلطنة.

2- مر�س ال�سكري:

�صكل )11(: التوزيع الن�صبي للحاالت اجلديدة ملر�صى ال�صكري 

من ال�صباب العمانيني )15-24( �صنة ح�صب اجلن�ض 2011م

  امل�صدر: وزارة ال�صحة. التقرير ال�صحي ال�صنوي )2011(، م�صقط.

% 45
اإلناث

%55
الذكور

%79.2
بقية السكان 

العمانيين %2.8
الشباب

)15-24( سنة
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3-فريو�س العوز املناعي املكت�سب )االيدز(:

جدول )3(: التوزيع الن�صبي لالإ�صابات  اجلديدة بفريو�ض العوز املناعي املكت�صب 

)االإيدز( يف وزارة ال�صحة لعام 2011م ح�صب النوع  والفئة العمرية 

الن�صبة  العدد   النوع العمر  

  

ال�صباب )24-15(

1575ذكور

525اإناث

20100االإجمايل

جميع الفئات العمرية

10269ذكور

4631اإناث

148100االإجمايل

• بلغت عدد احلاالت اجلديدة التي مت ت�صجيلها عام 2011م  ملر�صى االيدز من ال�صباب ع�صرين حالة، ت�صكل حوايل 2.5% من جملة احلاالت 	

اجلديدة التي مت ت�صجيلها.

• ترتفع عدد احلاالت اجلديدة  للم�صابني بااليدز من ال�صباب الذكور يف عام 2011م لت�صكل ثالث اأ�صعاف ال�صابات االإناث. 	

امل�صدر: وزارة ال�صحة. التقرير ال�صحي ال�صنوي )2011( ، م�صقط .
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الوضع التعليمي...
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خامسا: الوضع التعليمي

1- احلالة التعليمية:
�صكل )12(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة 

ح�صب احلالة التعليمية واجلن�ض لعام 2010م

 امل�صدر: تعداد 2010م.

ذكور

إناث

الحالة التعليمية

األميون  %1.1 

%0.9

%1.3 

بلغت نسبة حاملي مؤهل  
الدبلوم التعليم العام:%46.2

%45.6

%46.8

الملمون بالقراءة والكتابة 
دون الحصول على أي 
مؤهل تعليمي: %1.3  

 %1.1  

%1.6

حاملي مؤهل دون دبلوم 
التعليم العام: %44.1

 %46.5

%41.7

مالحظة:

- موؤهل دون دبلوم التعليم العام ) من مل يكمل ال�صف الثاين ع�صر، اأو ال�صهادة الثانوية العامه 

ح�صب النظام التعليمي ال�صابق (.

- موؤهل دبلوم التعليم العام )من اأنهى ال�صف الثاين ع�صر بنجاح، وحملة الثانوية العامة يف 

النظام التعليمي ال�صابق(.

- موؤهل الدبلوم ما بعد املدر�صي فاأعلى ) هم حملة �صهادة الدبلوم واأي�صا احلا�صلني على ال�صهادة 

اجلامعية واملاج�صتري والدكتوراه (.

حملة شهادة الدبلوم ما بعد 
المدرسي فأعلى: %7.3

 %6

%8.7
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• من 	 التعليمية  املوؤهالت  على  احلا�صلني  ن�صبة  تقاربت 

اجلن�صني لتبلغ 97% من االإناث و 98% من الذكور.

• ال�صابات العمانيات اأكرث تعليما عن نظرائهن الذكور، 	

حيث بلغت ن�صبة حملة موؤهالت الدبلوم ما بعد املدر�صي 

فاأعلى  من االإناث حوايل 9% مقابل 6% من الذكور.

امل�صدر: بيانات تعداد2010م

�صكل )13(: التوزيع الن�صبي للحالة التعليمية لل�صباب العمانيني 

ح�صب اجلن�ض لعام 2010م

مؤهل دون 
الدبلوم العام

%46

يقرأ ويكتب
% 1

يقرأ ويكتب
% 1

بكالوريوس فأعلى
% 2

بكالوريوس فأعلى
% 4

مؤهل الدبلوم 
بعد المدرسي

% 4

مؤهل الدبلوم 
بعد المدرسي

% 5

إناث

ذكور

أمي
% 1

أمي
% 1

مؤهل دون 
الدبلوم العام

%42

مؤهل 
الدبلوم العام

%46

مؤهل 
الدبلوم العام

%47
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• لعام 	 العايل  بالتعليم  االلتحاق  ن�صبة  بلغت   

2010/2009م حوايل  59%، حيث بلغت ن�صبة الذكور 

69% واالإناث 50%. وقد ارتفعت هذه الن�صبة يف الدفعة 

جنحوا  الذين  الطالب  ن�صبة  بلغت  حيث  تليها،  التي 

ومت  2010/2009م  الدرا�صي  للعام  العام  الدبلوم  يف 

قبولهم مبوؤ�ص�صات التعليم العايل  عام 2011/2010م 

حوايل %64. 

•  بالرغم من اأن ن�صبة الذكور امللتحقني بالتعليم العايل 	

العام  هي  الدبلوم  الناجحني من  الذكور  اإجمايل  من 

ن�صب  اأن  اإال  لالإناث،  بالن�صبة  نظريتها  من  اأعلى 

االلتحاق كانت اأكرث ارتفاعا بني االإناث اإذ ارتفعت من 

يف   %58 اإىل  2010/2009م  الدرا�صي  العام  يف   %50

العام الدرا�صي التايل ، يف حني ارتفعت ن�صبة االلتحاق 

للذكور من 69% اإىل 70% يف الفرتة ذاتها. 

2- ن�سب االلتحاق  يف التعليم العايل:
الناجحني من ال�صف 

1

الثاين ع�صر

امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2010م و 2011م و2012م.

1 - ي�صمل الناجحني من املدار�ض احلكومية واملدار�ض اخلا�صة ومراكز تعليم الكبار.

2- ن�صبة االلتحاق مبوؤ�ص�صات التعليم العايل من اإجمايل الناجحني يف الدبلوم العام = ) عدد املقبولني يف 

اجلامعات والكليات لعام دار�صي معني/ عدد الناجحني من الدبلوم العام للعام الدرا�صي الذي ي�صبقه( × 100

العام الدراسي
2011/2010م

العام الدراسي
2010/2009م

نسبة االلتحاق2 في مؤسسات 
التعليم العالي %58.97

%68.8
%50.4

نسبة االلتحاق في مؤسسات 
التعليم العالي %64.03

 %70.3
ذكور%58

إناث

2009/2008م 	• الدرا�صي  العام  يف  العام  الدبلوم  موؤهل  على  احلا�صلني  بلغ   

والطالبات   ،17974 منهم  الذكور  الطالب  عدد  وكان  وطالبة،  طالبًا   28865

20891، وارتفع عدد الناجحني يف العام الدرا�صي الذي يليه 2010/2009م اإىل 

41678 طالبًا وطالبة، حيث مثل الذكور 49% منهم واالإناث %51. 
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• اإجمايل 	 من   %52 حوايل   االإناث  ت�صكل   عام  ب�صكل 

الطلبة والطالبات املقيدين يف موؤ�ص�صات التعليم العايل 

للعام الدرا�صي 2011/2010م .

• الكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة ت�صتوعب 	

ال�صحية  املعاهد  اأن  حني  يف  االإناث  من  اأكرث  ذكورا 

لالإناث  اأكرث  مقاعد  تخ�ص�ض  ال�صحة  لوزارة  التابعة 

عن الذكور.

• العلوم 	 كليات  يف  والذكور  االإناث  ن�صب  تتعادل 

جامعة  يف  متقاربة  اأي�صا  ن�صبهم  اأن  كما  التطبيقية، 

ال�صلطان قابو�ض.

3- املقيدون يف التعليم العايل:

�صكل )14(: التوزيع الن�صبي للطلبة املقيدون  مبوؤ�ص�صات 

التعليم العايل ح�صب اجلن�ض ونوع املوؤ�ص�صة للعام الدرا�صي 

2010م/2011م

امل�صدر: املركز الوطني لالإح�صاء واملعلومات، 2012م ، الكتاب االإح�صائي ال�صنوي 2012، االإ�صدار 40، 

م�صقط .



الوضع الثقافي...
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سادسا: الوضع الثقافي

1-م�ساهدة التلفزيون واال�ستماع لالإذاعة:

�صكل )15(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني)15-24( �صنة  ح�صب 

اجلن�ض وم�صاهدة التلفزيون واال�صتماع لالإذاعة عام 2009م

إناث

%98.1

%38.4

ذكور

اإلستماع لإلذاعةمشاهدة التلفزيون

ذكور

%96.2

%68.8

إناث

• ي�صاهد التلفاز ن�صبة كبرية من ال�صباب من كال اجلن�صني ت�صل اإىل نحو  %96.5.	

• اأما االإذاعة فامل�صتمعني من ال�صباب لرباجمها ي�صكلون حوايل 69% من ال�صباب الذكور، و حوايل 38.4% فقط من االإناث. 	

امل�صدر: م�صح الثقافة 2008-2009  م



31 امل�صدر: م�صح الثقافة 2008-2009  م

• بالن�صبة للذكور ال�صباب احتلت الربامج الريا�صية اأعلى 	

الربامج  تلتها   ثم   %  79 بلغت  بن�صبة  م�صاهدة  ن�صبة 

الفنية والرتفيهية بحوايل %73.

•   احتلت الربامج الفنية والرتفيهية اأعلى ن�صبة م�صاهدة 	

الربامج  تلتها   %  86.6 بلغت  حيث  لالإناث  بالن�صبة 

ال�صيا�صية  الربامج  وحظيت   .%49 بن�صبة  الدينية 

ال�صباب  قبل  من  م�صاهدة  ن�صبة  باأقل  واالقت�صادية 

للذكور  و %6  امل�صاهدة  حوايل %13  ن�صبة  بلغت  حيث 

واالإناث على التوايل.

�صكل ) 16(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة 

وم�صاهدة برامج التلفزيون املف�صلة عام 2009م

%35.4

%11.8
%15.9

%21.1

%14

%0.3

%17.3

%12.1

%7.2
%4.3
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• الربامج االإذاعية املف�صلة لدى الذكور من ال�صباب هي 	

حوايل  م�صتمعيها  ن�صبة  بلغت  اإذ  االإخبارية،  الربامج 

40%، يليها الربامج ال�صيا�صية واالقت�صادية على عك�ض 

الربامج التي يتم متابعتها يف التلفاز حيث كانت هذه 

الربامج يف ذيل قائمة املتابعة.

• تركزت اهتمامات ال�صابات العمانيات يف متابعة برامج 	

الربامج  تلتها  ثم   %13 حوايل  بلغت  بن�صبة  االأطفال 

االأ�صرية  الربامج  اأما   .%12 بحوايل  الدينية  االإذاعية 

فلم حتظ باهتمام ال�صباب فكانت االأقل متابعة مقارنة 

ببقية الربامج حيث بلغت ن�صبة  م�صتمعيها حوايل %3 

من الذكور و 1%  فقط من االإناث.

�صكل ) 17(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني)15-24( �صنة  

وبرامج االإذاعة املف�صلة عام 2009م

%5.8

%1

%2.4

%2.4

%4.8

%2

%0.1

%6.9

%6.3

%6.4

دينية
ثقافية/
تعليمية
علمية

سياسية/
اقتصادية

فنية 
وترفيهية

أسرية

اخبارية

رياضية

أطفال

أخرى

امل�صدر: م�صح الثقافة 2008-2009  م
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%85.4

%44

%86

%46

• ي�صتخدمون 	 العمانيني  ال�صباب  من   %86 حوايل 

احلا�صوب، دون فروق كبرية بني اجلن�صني. 

• العاملية 	 املعلومات  �صبكة  م�صتخدمي  ن�صبة  ت�صل 

اإىل  62.5% وهم  العمانيني  ال�صباب  )االنرتنت( بني 

ميثلون حوايل 72.9% من اإجمايل م�صتخدمي احلا�صب 

االآيل، و تتقارب ن�صبة اال�صتخدام من قبل اجلن�صني.

2- اإ�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت:
�صكل )18(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني)15-24( �صنة  

ح�صب اجلن�ض وا�صتخدام جهاز احلا�صوب واالنرتنت عام 2010م   

إناثذكور

األنترنت الحاسوب

امل�صدر: بيانات تعداد 2010م
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• لديهم 	 العمانيني  ال�صباب  من   %80 عن  يزيد  ما 

عن  االإناث  بني  الن�صبة  وتزيد  ؛  بالقراءة  اهتمامات 

الذكور .

• ال�صباب ب�صكل عام ال يق�صون اأوقاتًا طويلة يف ممار�صة 	

القراءة حيث جاءت النتائج م�صرية اإىل اأن حوايل %35 

من ال�صباب الذين ميار�صون القراءة يق�صون 4 �صاعات 

فاأقل يف االأ�صبوع وحوايل 23% منهم يق�صون 9 �صاعات 

فاأقل.

3- ممار�سة القراءة:

التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني )15-24( �صنة 

ح�صب اجلن�ض و�صاعات القراءة ا�صبوعيا

) 4-1 (
ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

) 9-5 (

) 14-10 (

) 19-15 (

أكثر 
من 20
ساعة

ذكور

إناث

%34.6

%21.9

%12.2

%3.4

%6.4

%37.5

%17.8

%3.6

%1.8

%5.1

نسبة الشباب الذين يمارسون 
القراءة

%78.5
%82.2

امل�صدر: م�صح الثقافة 2008-2009  م
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امل�صدر: م�صح الثقافة 2008-2009  م

• ت�صتقطب املعار�ض اهتمام  ال�صباب بن�صبة بلغت %44 	

العامة  املكتبات  تليها  للذكور،    %26 وحوايل  لالإناث 

الريا�صية  النوادي  وزيارة   ،  )%  23( لالإناث  بالن�صبة 

بالن�صبة للذكور ) %21(.

4- زيارة املوؤ�س�سات الثقافية:

�صكل )19(: التوزيع الن�صبي لل�صباب العمانيني)15-24( �صنه  

ح�صب اجلن�ض و زيارة املوؤ�ص�صات الثقافية 
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