
Enhancing Knowledge 

SULTANATE  OF  OMAN

يـــــــــــــــــــــز الــمــعــــــرفـــــــــــــــــــة تـعـــــــز

ســـــلـــطــــــــــــــــنـــــــة ُعــــــمــــــــــــــــــــــان

الخصائص االجتماعية واالقتصادية
لكبــــــــــار الســــــــــن

2015

6

cover.indd   1 5/19/15   11:11 AM



الخصائص ا�جتماعية
وا�قتصادية لكبار السن

٢٠١٥

text.indd   1 5/19/15   10:32 AM



حضرت صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

text.indd   3 5/19/15   10:32 AM



مقدمة

ي�سر اإدارة املركز الوطني للإح�ساء واملعلومات اأن تقدم درا�سة حتليلية لكبار ال�سن يف ال�سلطنة، وتعنى هذه الدرا�سة 

بخ�س���ائ�ص كبار ال�س���ن العمانيني واأمناط توزيعه���م، وتعد من اأهم العوامل التي ت�س���اعد متخ���ذي القرارعلى التخطيط 

وو�سع الربامج التي ت�ستهدف اإدماج ال�سكان يف عمليات وبرامج التنمية خا�سة ، وذلك لتحقيق معدالت النمو املتزايد يف 

خمتلف القطاعات االقت�س���ادية من خلل اإ�س���تغلل طاقات وقدرات كل اأبناء ال�س���لطنة 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 باإ�سدار جمموعة من الدرا�سات الدورية التي تلقي ال�سوء على حجم وتوزيع ال�سكان واأمناط منوهم، 

ويف هذه الدرا�س���ة نلقي ال�س���وء على كبار ال�سن وتوزيعهم على حمافظات وواليات ال�س���لطنة، وكذلك خ�سائ�سهم ح�سب 

امل�س���كن واالأ�س���ر املعي�س���ية ، وخ�سائ�س���هم الدميوجرافية، وتوزيعهم ح�س���ب النوع وعلقتهم برب االأ�س���ر، وي�سمل اأي�سا 

خ�سائ�س���هم التعليمية ، وو�سعهم االقت�سادي ، وخ�سائ�ص ذوي االإحتياجات اخلا�سة منهم ، وذلك وفقًا لبيانات ونتائج 

تعداد ال�سكان وامل�ساكن لعام 2010م يف �سلطنة عمان.

ويحدون���ا االأم���ل اأن حتق���ق هذه الدرا�س���ة االأهداف التي اأع���دت من اأجلها، كم���ا نطمح اإىل تقدمي املزي���د واملفيد من 

املوؤ�س���رات ذات العلقة بكبار ال�س���ن 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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الفصل ا�ول
خصائص المساكن 

لكبار السن
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1-1 مقدمة

يعر�ص هذا الف�س���ل االأو�ساع ال�س���كنية لكبار ال�سن وملكيتهم للم�سكن وجتهيزات امل�س���كن، وهي املحددات التي توؤثر 

على وتعك�ص م�ستوى معي�سة كبار ال�سن يف �سلطنة عمان ونوعية حياتهم. 

1-2 حيازة امل�صكن والنوع 

با�س���تقراء البيان���ات الواردة باجلدول رق���م )1-1( والتي تتعلق بنمط 

ملكية امل�س���كن الذي يعي�ص فيه كبار ال�سن، يتبني عدم وجود فروق قوية بني 

نتائ���ج تع���داد 2010 ونتائج تعداد 2003، اإذ تفيد بيان���ات تعداد 2010 باأن 

)95.2%( من كبار ال�س���ن ميلكون امل�س���اكن التي يعي�س���ون به���ا، يف املقابل 

)93.2%( يف تع���داد 2003، كم���ا اأن الفروق بني نتائ���ج التعدادين يف باقي 

اأمناط ال�س���كن مل تكن فروقًا جوهرية، وعليه ميكن اأن نقرر اأن التوزيع الن�س���بي لكبار ال�س���ن طبقًا لنمط ملكية ال�سكن يف 

تعداد2010 مل يتغري عنه يف تعداد 2003. كما يت�س���ح من البيانات الواردة يف ذات اجلدول ارتفاع ن�س���بة الذين ي�س���كنون 

يف اإيجار غري موؤثث ارتفاعًا طفيفًا لت�س���ل اإىل )3.2%( يف مقابل )3.1%( يف التعداد ال�س���ابق، كذلك انخف�س���ت ن�س���بة 

احلا�س���لني على ال�س���كن مقابل عمل من )0.2%( يف 2003 لت�سل اإىل )0.1%( يف 2010، كما انخف�ست ن�سب ال�سكن يف 

اإيجار موؤثث من )0.4%( يف 2003 اإىل )0.2%( يف 2010 ، وكذلك انخف�س���ت ن�س���بة الذين يقطنون بنظام امل�ساعدة من 

)1.8%( يف عام 2003 اإىل )1.0%( يف عام 2010.

جدول رقم )1-1( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب حيازة امل�صاكن لتعدادي 2010و 2003

تعداد 2003%تعداد 2010%حيازة امل�ساكن

95.293.2ملك

3.23.1اإيجار غري موؤثث

2.4. اإيجار موؤثث 

1.2. مقابل عمل

1.01.8 م�ساعدة

21.1.اأخرى 

0.2.غري مبني

100.0100.0االإجمايل

لنمط  طبقًا  ال�سن  لكبار  الن�سبي  التوزيع 

يتغري  مل  ت��ع��داد2010  يف  ال�سكن  ملكية 

عنه يف تعداد 2003.
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اإن اإقامة الغالبية العظمى من كبار ال�سن يف منازل ميتلكونها اإمنا يدل على متا�سك االأ�سرة العمانية وحر�سها ال�سديد 

على احت�سان كبار ال�سن فيها، وكذلك عدم التفكري يف اإيداعهم م�سحة اأو م�ست�سفى اأو موؤ�س�سة رعاية تقدم لهم اخلدمات 

التي يحتاجونها بعيد عن ذويهم.

جدول رقم )1-2( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب نوع امل�صاكن لتعدادي 2010و 2003

تعداد 2003%تعداد 2010%نوع امل�ساكن

32.622.8فيل

53.858.5منزل عربي

7.04.7�سقة

2.56.8قروي

1.61.7غرفة

1.23.2عري�ص اأو �سندقة

1.20.7وحدات �سكنية اأخرى

0.00.4خيمة

0.01.3م�ساكن عامة1)*(

10.0.غري مبني

100.0100.0املجموع

تبني البيانات الواردة باجلدول رقم )1-2( التوزيع الن�سبي لكبار ال�سن طبقًا لنوع امل�سكن الذي يعي�سون فيه وفقًا لنتائج 

تع����داد 2010 ومقارنتها بالن�س����ب املماثلة لها يف نتائج تعداد 2003، واأهم هذه النتائ����ج متثلت يف عدم ظهور بع�ص اأمناط اأو 

اأنواع امل�س����اكن التي بينتها نتائج التعداد ال�س����ابق، على �س����بيل املثال مل ت�س����ر نتائج التعداد احلايل اإىل اأن هناك كبار ال�س����ن 

مازالوا يقطنون يف خيام، يف حني كانت الن�سبة يف التعداد ال�سابق )0.4%( )426 فرد فقط(، كما مل تظهر النتائج احلالية 

وج����ود كبار �س����ن يقطنون يف موؤ�س�س����ات للرعاية اأو �س����قق فندقية اأو فنادق اأو يف �س����كن جماعي، يف ح����ني اأن النتائج الواردة 

باجلدول اخلا�ص بتعداد 2003 تفيد بوجود ن�س����ب – واإن كانت قليلة – ت�س����كن يف تلك االأمناط من امل�س����اكن، كما انخف�س����ت 

ن�سبة من يقطنون يف امل�ساكن العربية من )58.5%( يف تعداد 2003 اإىل )53.8%( يف تعداد 2010، واأي�سًا انخف�ست ن�سب 

قاطن����ي املن����ازل القروية من )6.8%( يف تع����داد 2003 اإىل )2.5%( يف تعداد 2010 ، كذلك ن�س����بة من يقطنون يف العري�ص 

اأو ال�س����ندقة م����ن )3.2%( يف 2003 اإىل )1.2%( يف 2010، وكذل����ك قاطن����ي الغرفة الواحدة م����ن )1.7%( يف 2003 اإىل 

)1.6%( يف 2010، وُيف�سر �سبب هذا التح�سن الذي طراأ على بع�ص اأمناط اأو اأنواع امل�ساكن االقت�سادية لكبار ال�سن ب�سفة 

ل الدولة م�سئوليتها يف هذا اجلانب، والبدء يف تنفيذ م�سروعات االإ�سلح االجتماعي املتعلقة ببناء امل�ساكن  خا�س����ة اإىل حتمُّ

االجتماعية وتوزيعها على حمدودي الدخل من املواطنني طبقًا للحاجة اإليها، كما ُيعزى هذا التغري اإىل التح�س����ن الذي طراأ 

على بع�ص اخلدمات التي تقدم للمواطنني وخا�سًة تلك اخلدمات املتعلقة بال�سمان االجتماعي وما اإىل غري ذلك.
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كما تفيد بع�ص الن�س���ب الواردة بجدول )1-2( اإىل اأن التح�س���ن يف نوعية واأمناط امل�س���اكن التي يقطنها كبار ال�س���ن 

مل ي�س���مل امل�س���اكن االجتماعية فقط، بل اأن التح�س���ن �س���مل ن�س���بة اأولئك الذين يقطنون يف فلل حيث ارتفعت الن�سبة من 

)22.8%( يف تعداد 2003 اإىل )32.6%( يف تعداد 2010، كذلك ارتفعت ن�س���بة قاطني ال�س���قق ال�سكنية من )4.7%( يف 

2003 اإىل )7.0%( يف 2010، وميكن تف�سري ذلك باأن التغري الذي طراأ على النمط املعماري يف �سلطنة عمان والتحول من 

االمتداد االأفقي اإىل االمتداد الراأ�س���ي يف البناء، حيث اجته كثري من املواطنني اإىل بناء العمارات متعددة الطوابق عو�سًا 

عن فلل والبيوت، وبالتايل فاإن معظم امل�ساكن املتوفرة متثلت يف ال�سقق ال�سكنية، مما يزيد من ن�سبة قاطنيها ب�سفة عامة 

ومن بينهم كبار ال�سن ب�سفة خا�سة.

1-3عدد غرف امل�صكن

اأم���ا عن متو�س���ط عدد الغرف يف املن���ازل التي يقطنها كبار ال�س���ن يف 

�س���لطنة عمان، فتفيد نتائج تعداد ال�سكان لعام 2010 اإىل اأن هذا املتو�سط 

بل���غ )5.42( غرف���ة يف مقاب���ل )5.33( غرف���ة يف تع���داد 2003، يف حني 

بلغ متو�س���ط ع���دد غرف النوم يف امل�س���كن )3.59( غرفة ن���وم، يف مقابل 

)3.45( غرفة نوم طبقًا لنتائج تعداد 2003. 

يو�س���ح جدويل )1-3( ، )1-4( وجود حت�س���ن يف م�ستوى ال�سكن الذي يقطنه كبار ال�سن من حيث عدد الغرف وعدد 

غرف النوم مقارنة باأو�ساعهم ال�سكنية يف عام 2003، اأي اأن االأو�ساع احلالية الأماكن اإقامة امل�سنني ت�سهد حت�سن ملحوظ 

يف عدد الغرف ب�س���فة عامة، وعدد غرف النوم ب�س���فة خا�س���ة، ووفقًا لذلك فاإن مكان اإقامة امل�سن ال ي�سكل اأدنى م�سكلة 

بالن�س���بة للأ�س���رة العمانية؛ وعلى ذلك ومتا�س���يًا مع مت�سك االأ�س���رة العمانية ببقاء امل�س���ن داخلها وحر�سها على خدمته 

بنف�سها، فاإن التفكري يف توفري وتقدمي برامج رعاية للم�سنني يجب اأن تاأخذ يف ح�سبانها تقدمي اخلدمات الرعائية للم�سن 

داخ���ل اأ�س���رته، ومن ثم يجب تدريب بع�ص اأع�س���اء االأ�س���رة وتاأهيلهم لتقدمي ما ميكن تقدميه م���ن خدمات داخل حميط 

االأ�س���رة وفى مكان اإقامة امل�س���ن، خا�س���ًة تلك اخلدمات التي ال تتطلب حترك وانتقال امل�س���ن للح�س���ول عليها من خلل 

موؤ�س�سات رعاية امل�سنني.

جدول رقم )1-3( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب عدد الغرف يف امل�صكن لتعدادي2003و2010

2010%2003%عدد الغرف يف امل�سكن

2.32.9واحدة

8.24.9اثنتان

14.910.3ثلث

18.814.4اأربع

19.117.0خم�ص

13.514.9�ست

ارتفع متو�سط عدد الغرف يف املنازل التي 

من  عمان  �سلطنة  يف  ال�سن  كبار  يقطنها 

 )5.42( اإىل   2003 يف  غرفة   )5.33(

غرفة يف 2010.
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2010%2003%عدد الغرف يف امل�سكن

8.611.1�سبع

14.423.7ثمان غرف فاأكرث

0.0.9غري مبني

100.0100.0املجموع

جدول رقم )1-4( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب عدد غرف النوم يف امل�صكن لتعدادي 2010و2003

تعداد 2003%تعداد 2010%عدد غرف النوم بامل�سكن

4.011.9واحدة

25.825.0اثنتان

24.827.1ثلث

19.217.1اأربع

11.28.8خم�ص

6.44.9�ست

3.42.1�سبع

4.43.2ثمان غرف فاأكرث

0.90.0غري مبني

100.0100.0االإجمايل

1-4 مياه ال�صتخدام املنزيل ومياه ال�صرب

تتعر����ص الدرا�س���ة يف هذ الق�س���م اإىل تقدمي و�س���ف حتليل���ي للمرافق 

املت�س���لة باملن���زل ال���ذي يقطنه امل�س���ن، من حيث م�س���در املياه اخلا�س���ة 

باال�ستخدام املنزيل، وكذلك اخلا�سة مبياه ال�سرب، باالإ�سافة اإىل التعرف 

عل���ى مدى امتلك كبار ال�س���ن بع����ص االأجهزة التي تعينهم على االت�س���ال 

باالآخرين، وكذلك م���ع العامل اخلارجي كالهاتف الثابت والنقال واالنرتنت 

والراديو والتلفزيون.

ت�س����ري النتائج الواردة باجلدول )1-5( اإىل حدوث حت�س����ن ملحوظ يف اعتماد كبار ال�س����ن على امل�سادر العامة 

للمياه املخ�س�سة لل�ستخدام املنزيل، حيث ارتفعت ن�سبة منازل كبار ال�سن التي تعتمد على م�سدر املياه العمومي 

م����ن )25.4%( يف 2003 اإىل )50.0%( يف 2010، وكذل����ك ارتفع����ت ن�س����بة االعتماد على نقطة مي����اه عمومية من 

التي  ال�سن  كبار  م��ن��ازل  ن�سبة  ارتفعت 

من  العمومي  امل��ي��اه  م�سدر  على  تعتمد 

يف   )%50.0( اإىل   2003 يف   )%25.4(

2010
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)13.6%( يف 2003 اإىل )21.7%( يف 2010، وتقل�س����ت ن�س����بة االعتماد على �س����بكة خا�سة متامًا يف 2010 بعدما 

كان����ت الن�س����بة )16.1%( يف 2003، كما انخف�س����ت ن�س����بة االعتماد عل����ى بئر خا�ص م����ن )21.0(% يف 2003 اإىل 

)14.6%(، وكذلك انخفا�ص ن�سبة االعتماد على بئر خارج املربع ال�سكني من )20.2%( يف 2003 اإىل )%11.2( 

يف 2010، كما انخف�س����ت ن�س����بة االعتماد على الفلج اأي�س����ًا من )2.1%( يف 2003 اإىل )0.9%( يف 2010، واأخريًا 

انعدمت ن�س����بة االعتماد على مياه االأودية متامًا يف عام 2010 كم�س����در لل�ستخدام املنزيل بعدما كانت )%0.5( 

يف عام 2003. وميكن تف�سري ذلك باهتمام الدولة يف العقد االأخري با�ستثمار االرتفاع الذي حدث يف الناجت العماين 

من النفط يف تدعيم وتنمية البنية التحتية )االأ�سا�س����ية( للدولة ومن بينها االهتمام ب�سبكات املياه العامة وحماولة 

اإي�س����الها اإىل كاف����ة التجمعات ال�س����كنية يف ال�س����لطنة، ومن ثم تزايد االعتماد على ا�س����تخدام مياه �س����بكات املياه 

احلكومية وانخفا�ص االعتماد على امل�س����ادر التقليدية. اإن هذا التح�س����ن الذي اأ�س����ارت اإلي����ه نتائج جدول )5-1( 

ال ميك����ن مع����ه اإغفال اأو اإهمال ن�س����ب لي�س����ت بالقليلة من كبار ال�س����ن مازالوا يعتمدون على م�س����ادر تقليدية كمياه 

الفل����ج، اأو م�س����ادر للمي����اه من خارج نطاق جتمعاتهم ال�س����كنية اأو االعتماد على بئر خا�����ص، مع ملحظة اأن هناك 

ن�س����بة يعتمدون على م�س����ادر اأخرى مل يبينها التعداد والتي قد ال تكون �س����احلة لل�س����رب اأو اال�ستخدام املنزيل يف 

االأ�س����ا�ص. ومن ثم فاإن ذلك يعد اإ�س����ارة وا�سحة اإىل وجوب حتديد املناطق التي ي�س����كن بها هوؤالء وتو�سيل �سبكات 

املياه احلكومية اإليها؛ حتى ال يعاين كبار ال�سن بدنيًا يف عملية نقل املياه من خارج مناطقهم ال�سكنية اأو اقت�ساديًا 

ب�سرائها اأو �سحيًا نتيجة ال�ستخدامهم مياه الفلج اأو اأية م�سادر اأخرى للمياه غري �سحية.

جدول رقم )1-5( التوزيع الن�صبي مل�صادر املياه لال�صتخدام املنزيل 2010و2003

تعداد 2003%تعداد 2010%م�سدر املياه

50.025.4�سبكة املياه العامة 

21.713.6نقطة مياه حكومية 

0.016.1�سبكة خا�سة

14.621.0بئر خا�ص بامل�سكن

11.220.2بئر خارج امل�سكن

92.1.فلج

0.0.5الوادي 

70.0.م�سادر اأخرى

1.01.2غري مبني 

100.0100.0املجموع
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كما اأفادت النتائج الواردة يف اجلدول )1-5( بتح�س���ن م�س���ادر مياه اال�س���تخدام املنزيل لكبار ال�س���ن، اأي�س���ًا تفيد 

النتائج الواردة باجلدول رقم )1-6( اإىل حدوث حت�سن ملحوظ يف م�سادر مياه ال�سرب لكبار ال�سن، حيث ارتفعت ن�سبة 

و�س���ول �س���بكة املياه العمومية اإىل املنازل كم�سدر ملياه ال�س���رب من )22.6%( يف 2003 اإىل )38.7%( يف 2010، كذلك 

ارتفعت ن�س���بة م�س���تخدمي نقطة جتمع من �س���بكة املياه العمومية من )21.9%( يف 2003 اإىل )26.1%( يف 2010، كما 

ارتفعت ن�س���بة االعتماد على املياه املعباأة يف زجاجات من )7.7%( يف 2003 اإىل )20.7%( يف 2010، ومن ثم يف املقابل 

تقل�س���ت ن�س���ب اأخرى منها ن�سبة االعتماد على مياه البئر اخلا�ص من )5.7%( يف 2003 اإىل )4.4%( يف 2010، وكذلك 

انخفا�ص ن�س���بة االعتماد على مياه االآبار من خارج املربع ال�س���كنى من )20.0%( يف 2003 اإىل )7.0%( فقط يف 2010، 

وكذلك تقل�س���ت ن�س���بة االعتماد على مياه الفلج كم�سدر لل�سرب من )2.6%( يف 2003 اإىل )1.4%( يف 2010، واختفت 

متامًا ن�سبة االعتماد على مياه االأودية كم�سدر لل�سرب بعدما كانت)0.2%( يف عام 2003. 

جدول رقم )1-6( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب م�صادر املياه لل�صرب لتعدادي2003و2010

تعداد 2003%تعداد 2010%م�سدر املياه

38.722.6�سبكة املياه العامة 

26.121.9نقطة مياه حكومية 

4.45.7بئر خا�ص بامل�سكن

7.020.0بئر خارج امل�سكن

1.42.6الفلج

20.77.7مياه معباأة 

0.0.2وادي

70.0.م�سادر اأخرى

0.017.4�سبكة خا�سة

1.01.9غري مبني 

100.0100.0املجموع

وتوجد اإ�س���ارة وا�س���حة هنا اأي�سًا اإىل التح�سن امللحوظ يف م�س���ادر مياه ال�سرب يف املجتمع العماين وخا�سًة ما يتعلق 

بكبار ال�س���ن، ويعزى هذا التح�س���ن امللحوظ اإىل اهتمام احلكومة بتدعيم البنية التحتية وما تت�س���منه من مرافق اأ�سا�سية 

من بينها مرفق املياه احلكومي، وا�س���تمرار عملها على تو�س���يلها اإىل معظم املحافظات والتجمعات ال�س���كنية بال�س���لطنة، 

وكذلك االهتمام بتكرير وحتلية وتنقية املياه اإىل درجة جتعلها �ساحلة متاما لل�سرب دون حدوث تاأثريات �سلبية تذكر على 

�س���حة املواطنني، ومن ثم اأ�س���هم ذلك يف ارتفاع ن�سبة املعتمدين على هذا امل�سدر كم�سدر اآمن لل�سرب يف 2010، اإذ تبلغ 

ن�س���بة االعتماد على مياه ال�س���رب احلكومية )64.8%( تقريبًا، اأي ما يقرب من ثلثي كبار ال�سن باملجتمع العماين، كما اأن 
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انخفا�ص االعتماد على بئر للمياه من خارج احلي اأو االعتماد على بئر خا�ص للمياه يف عام 2010 يعك�ص اإجنازات ال�سلطنة 

يف هذا املجال، ومقدرتها على اإي�سال �سبكات املياه العمومية اإىل مناطق مل تكن لت�سلها على االإطلق قبل عام 2003.

كما اإن ارتفاع ن�س���بة كبار ال�س���ن من م�س���تخدمي املياه املعباأة يف زجاجات 

يعك�ص حدوث ارتفاع ملحوظ يف امل�ستوى االقت�سادي لهم، وكذلك ارتفاع درجة 

الوع���ي ال�س���حي كونهم اأ�س���بحوا يف مرحل���ة عمرية متقدمة تتطل���ب منهم اأن 

يكونوا اأكرث حر�سًا على حالتهم ال�سحية عن ذي قبل.

وفى ظل هذا الو�س���ع املتح�سن املتعلق مب�سدر مياه ال�سرب لكبار ال�سن 

باملجتمع العماين، تنبه الدرا�س���ة اإىل اأنه مازالت ن�س���بة من كبار ال�س���ن تقدر ب� )1.4%( تعتمد على مياه الفلج كم�س���در 

اأ�سا�سي لل�سرب، ون�سبة )0.7%( مازالت تعتمد على م�سادر اأخرى قد ال يكون �ساحلة لل�سرب.

باالإ�س���افة اإىل ما �س���بق ميكن القول اأن هذا التح�س���ن الذي اأ�س���ارت اإليه نتائج اجلدول ال�سابق ال ميكن معه اإغفال اأو 

اإهمال ن�س���ب لي�س���ت بالقليلة من كبار ال�سن مازالوا يعتمدون على م�س���ادر مياه تقليدية يف ال�سرب كمياه الفلج، فقد قدر 

ع���دد كبار ال�س���ن الذين يعتمدون على مياه الفلج يف ال�س���رب ب���� )1594( فرد، من بينه���م )65.7%( من قاطني املناطق 

القروية و)34.3%( من قاطني املناطق احل�سرية، كما اأن )42.0%( منهم يتمركزون يف حمافظة الداخلية و)%19.2( 

يف حمافظة �سمال ال�سرقية، و)18.1%( يف حمافظة جنوب الباطنة، و)9.1%( يف حمافظة الظاهرة، والباقني يف جنوب 

ال�س���رقية، وحمافظة �س���مال الباطنة، حمافظة م�س���قط، حمافظة الربميي يف حني مل ت�س���جل اأي ح���االت يف حمافظات: 

م�سندم وظفار والو�سطى من الذين يعتمدون على مياه الفلج كم�سدر رئي�سي لل�سرب. 

1-5 حيازة الأ�صرة لالجهزة والت�صهيالت املنزلية

لقد حاز مو�سوع االت�سال على اهتمام املتخ�س�سني والباحثني يف العلوم االجتماعية واالإن�سانية ناهيك عن ذلك االهتمام 

ال����ذي ح����ازه من قبل املتخ�س�س����ني والعلماء يف جم����ال التكنولوجيا والتقني����ات احلديثة، هذا االهتمام ال����ذي جعل الكثريين 

ي�س����فون الع�س����ر الذي نعي�سه ب�سفات عدة منها على �سبيل املثال ال احل�سر: ع�س����ر االت�ساالت، ع�سر ال�سماوات املفتوحة، 

ع�سر الف�سائيات، ثورة االت�ساالت وما اإىل غري ذلك من �سمات ميكن اأن ن�ستدل منها على عظم واأهمية مو�سوع االت�سال.

وتتعاظم و�س���ائل االت�س���ال وتتزايد اأهميتها بالن�س���بة للم�س���نني، حيث يحتاج امل�سن اإىل التوا�س���ل مع االآخرين ب�سكل 

م�ستمر، وبخا�سة بعد اأن تقاعد عن عمله واأ�سبح يعانى من تزايد وقت الفراغ الذي قد ال يتمكن من ا�ستثماره ب�سكل جيد؛ 

مما يجعله عر�س���ة للإ�س���ابة بامللل اأو االكتئاب اأو ما اإىل غري ذلك من توترات نف�س���ية وانفعالية توؤثر على حالته النف�سية 

ومن ثم علقاته االجتماعية باأ�سرته وجمتمعه كما اأن و�سائل االت�سال تعد من حمددات �سلمة كبار ال�سن اإذ اأنها و�سيلة 

توا�س���لهم مع ذويهم يف حالة احتياجهم الأى م�س���اعدة اأو تعر�سهم الأى طارئ �سحي. لذا فاإننا �سوف نركز يف هذه الفقرة 

على االإ�سارة اإىل و�سائل االإعلم والرتفيه واالت�سال التي يعتمد عليها كبار ال�سن.

مازال 1.4% من كبار ال�سن يعتمدون على 

و%7  ال�سرب،  ملياه  كم�سدر  الفلج  مياه 

يعتمدون على م�سادر اأخرى قد ل تكون 

�ساحلة لل�سرب.

text.indd   21 5/19/15   10:32 AM



22

جدول رقم )1-7( التوزيع الن�صبي لالجهزة والت�صهيالت املنزلية لدى كبار ال�صن العمانيني لتعداد 2010

ن�سبة التوافر لدى كبار ال�سن العمانينين�سبة التوافر لدى كل ال�سكان العمانينيانواع االجهزة والت�سهيلت املنزلية

25.927.6الهاتف الثابت

98.294.8الهاتف النقال

67.856.2احلا�سوب

42.9ا�سرتاك االنرتنت  56.2

44.949.7الراديو

97.894.3التلفزيون

تبني النتائج الواردة باجلدول رقم )1-7( توفر العديد من االجهزة والت�س���هيلت املنزلية لدى كبار ال�س���ن العمانيني 

بدرجة متميزة جدًا خا�سة اإذا ما قورنت هذه الدرجة مع درجة املجتمع ككل، حيث يزيد توفر الهاتف الثابت بدرجة اأكرب 

ت�س���ل اإىل )27.6%( لدى امل�س���نني، يف حني اأن ن�س���بة توفره يف املجتمع ككل بلغت )25.9 %( فقط، كما تقل ن�س���بة توافر 

الهات���ف النقال لدى كبار ال�س���ن حيث بلغت )94.8%( يف حني بلغت درجة توفره ل���دى جميع العمانيني )98.2%(، ووفق 

هذه النتائج فاإن الهاتف الثابت اأواًل ثم النقال ثانيًا ُيعدان و�س���ائل االت�س���ال املتاحة التي يجب اأن تعتمد عليها املوؤ�س�س���ات 

االجتماعية التي ت�ستهدف تقدمي خدمات للم�سنني والتوا�سل معهم.

كم����ا تتوف����ر لدى كب����ار ال�س����ن من العماني����ني احلوا�س����يب االآلية بن�س����بة 

)56.2%(، بينما تزداد هذه الن�س����بة لت�س����ل اإىل )67.8%( لدى العمانيني 

ككل، يف حني اأن ن�سبة ا�سرتاك االنرتنت تبلغ )35.8%)لدى كبار ال�سن وهى 

ن�س����بة اأعلي من ن�س����بة توفره لدى جميع الفئات العمري����ة ككل باملجتمع حيث 

بلغت الن�س����بة )42.9%(، ويعود ذلك اإىل اعتماد كثري من ال�س����باب واالأ�س����ر 

عل����ى اأجهزة الهاتف النقال يف الولوج اإىل االنرتنت؛ وذلك ب�س����بب �س����هولة اخلدمة وقلة تكلفتها وظه����ور اأجيال من الهواتف 

الذكية ذات اإمكانيات وتقنيات و�سرعات عالية جدًا، كما يوجد من غري امل�سنني عدد كبري يف القطاع احلكومي وفى القطاع 

اخلا�ص وهذا العدد يعتمد على اال�س����رتاك املوؤ�س�س����ي يف الدخول اإىل االنرتنت، كما اأن كثري من االأ�س����واق التجارية واملقاهي 

وبع�����ص املوؤ�س�س����ات توفر خدمة االنرتنت الل�س����لكية جمانًا وب����دون احلاجة اإىل كلمة مرور، وبالت����ايل ال حاجة لدى كثري من 

ال�سباب يف ال�سعي لتوفري هذه اخلدمة داخل منازلهم. 

اأما فيما يتعلق بو�سائل االت�سال )االإعلم والرتفيه( كالراديو والتلفزيون، فيزداد توافر جهاز الراديو لدى كبار ال�سن 

من العمانيني حيث بلغت ن�سبته )49.7%( يف مقابل )44.9%( للمجتمع ككل، وميكن اأن يف�سر هذا يف �سوء ارتباط كبار 

ال�س���ن بالراديو – كاأول و�س���يلة ات�س���ال عرفوها – ل�سهولة حمله ونقله وت�سغيله، كما يتوافر لدى كبار ال�سن اأجهزة التلفاز 

لديهم  امل�سنيني  م��ن   )%43.8( ح��وايل 

حوا�سب اآلية، و)64.2%( لديهم ا�سرتاك 

انرتنت.
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حي���ث بلغت الن�س���بة )94.3%( فق���ط يف مقابل)97.8%( للمجتم���ع ككل، والنتيجة االأخرية هذه تنب���ه اإىل اأهمية تدعيم 

م�س���در من امل�س���ادر املهمة يف االت�س���ال وتو�س���يل املعلومات واملعارف لكبار ال�س���ن من العمانيني، اأال وهو جهاز التلفاز، 

وبالتايل ميكن العمل على توفري اأجهزة التلفاز الأ�سر كبار ال�سن التي ال يتوفر لديها، حتى ميكنهم اال�ستفادة من كثري من 

الربامج التوعوية: الدينية وال�سحية والثقافية وكذلك متابعة االأخبار املحلية والعاملية.
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2-1مقدمة 

ت�سري الدرا�سة يف هذا الف�سل اإىل اخل�سائ�ص االجتماعية لكبار ال�سن من واقع بيانات تعداد 2010ومقارنتها بيانات 

تعداد 2003من ناحية العمر والنوع واحلالة الزواجية والعلقة برب االأ�سره واحلالة التعليمية ون�سبة االأميه وتوزعهم على 

حمافظات وواليات ال�سلطنة.

2-2 الواقع الدميوجرايف لكبار ال�صن 

ت�سري نتائج التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن 2010، اإىل اأن عدد �سكان ال�سلطنة بلغ )2.77( مليون ن�سمة، حيث ميثل 

ال�س���كان ما دون �س���ن اخلام�سة ع�سر من العمر ن�س���بة )27.8%(، وبلغت ن�سبة من يقعون يف املرحلة العمرية )من 15 اإىل 

59 �سنة( )68.1%( بينما بلغت ن�سبة كبار ال�سن الذين بلغوا من العمر 60 �سنة فاأكرث )%4.1(.

ال�صكل )2-1( التوزيع الن�صبي لل�صكا¿ يف ال�صلطنة ح�صب فئات العمر لتعداد 2010

كما تبني البيانات الواردة باجلدول رقم )2-1( اأن عدد كبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان بلغ )113( األف م�سن، ي�سكلون 

ن�س���بة )4.1%( من اإجمايل ال�س���كان، وباإجراء مقارنة مع نتائج التعداد ال�سابق لل�سلطنة الذي مت تنفيذه يف عام 2003م، 

ويت�س���ح لنا وجود انخفا�ص طفيف يف ن�س���بة كبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان يف التعداد احلايل مقارنة بن�سبتهم يف التعداد 

ال�سابق، حيث بلغت ن�سبتهم يف تعداد2003 )4.2%( فقط.

وم���ن خلل مقارن���ة نتائج التعدادين ال�س���ابق االإ�س���ارة اإليهما )2010 

و2003(، ميك���ن ملحظ���ة انخفا�ص طفي���ف – قد ال يذك���ر – فيما يتعلق 

مبتو�س���ط العمر لكبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان حيث بلغ )69.05( �س���نة، 

طبق���ًا لتع���داد 2010 يف ح���ني كان متو�س���ط العم���ر لكب���ار ال�س���ن وفق���ًا 

بلغت ن�سبة ال�سكان )من 15 اإىل S 59سنة( 

طبقًا لنتائج تعداد 2010 )68.1%( وهي 

ن�سبة تفو¥ الن�سبة املناXرة لها يف نتائج 

تعداد 2003 والتي بلغت )%62.0(.
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لتعداد2003)69.25( �س���نة. وال ميكن اإرجاع ذلك اإىل انخفا�ص م�س���توى اخلدمات ال�سحية املتوفرة للمواطن العماين، 

واإمنا قد يعزى اإىل ارتفاع م�ستوى الدقة التي نفذ بها التعداد االأخري.

كم���ا تو�س���ح النتائج ال���واردة باجلدول رق���م )2-1( اأن هناك تغري يف 

الرتكي���ب العمري ل�س���كان املجتمع العم���اين حيث جند انخفا�س���ًا ملحوظًا 

يف ن�س���بة م���ن ه���م اأقل من )15( �س���نة، اإذ بلغت الن�س���بة يف تع���داد 2010 

)27.8%(، بينما كانت الن�سبة )33.8%( طبقًا لنتائج تعداد 2003، وهذا 

قد يعني انخفا�س���ًا يف ن�س���بة االإعالة يف املجتمع العماين، ذلك الذي ميكن 

تف�س���ريه يف �س���وء التح�سن امللحوظ يف برامج اخلدمات ال�سحية وخا�سة االأولية والوقائية منها، وكذلك االأثر غري مبا�سر 

النت�س���ار التعليم وتو�س���ع براجمه يف املجتمع العماين ذلك االأثر الذي انعك�ص على تاأخر ال�س���ن عند الزواج للمرة االأوىل، 

وكذلك امليل اإىل تكوين اأ�س���رة �س���غرية وتبنى مفاهيم تنظيم االأ�سرة واملباعدة بني الوالدات، وما اإىل غري ذلك. كما يعزو 

هذا االنخفا�ص جزئيًا اإىل ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي تكون عادًة يف �سن العمل )15-59( �سنة مما يوؤدى اإىل زيادة 

ن�سبة هذه الفئة اإىل اإجمايل ال�سكان وما يوؤكد ذلك وجود زيادة ملحوظة يف ن�سبة القوى القادرة على العمل واالإنتاج حيث 

بلغت ن�س���بة ال�س���كان )من 15 اإىل 59 �س���نة( طبقًا لنتائج تعداد 2010 )68.1%( وهي ن�سبة تفوق الن�سبة املناظرة لها يف 

نتائج تعداد 2003 والتي بلغت )%62.0(.

كذلك تو�سح النتائج حدوث انخفا�ص طفيف يف ن�سبة كبار ال�سن عن تلك الن�سبة التي اأفرزتها نتائج تعداد 2003، اإذ 

تبلغ طبقًا لنتائج لتعداد2010 )4.1%( مقارنًة بن�س���بة )4.2%( يف تعداد 2003. ويف�س���ر ذلك االنخفا�ص يف ن�س���بة كبار 

ال�س���ن يف التعداد احلايل عنها يف التعداد ال�س���ابق ب�س���بب زيادة ن�س���بة الوافدين، والتي بلغت )29.4%)مقارنة بن�س���بة 

)23.9%( يف التعداد ال�س���ابق، وكما هو معروف فاإن الغالبية العظمى من الوافدين يكونون �س���من الفئة العمرية القادرة 

على العمل واالإنتاج، وبالتايل فاإن تراجع ن�س���بة كبار ال�س���ن باملجتمع العماين يكون �سيئًا طبيعيًا ب�سبب زيادة ن�سبة العمالة 

الواف���دة، كما اأن حدوث انخفا�ص يف ن�س���بة كبار ال�س���ن يف �س���لطنة ُعمان ال يعنى انخفا�س���ًا يف اأعداده���م، اإذ اأن مقارنة 

االأع���داد طبقًا لنتائج التعدادين ال�س���ابقني ميك���ن اأن تدلل على وجود زيادة يف االأعداد بالرغم من انخفا�ص الن�س���بة، اإذ 

بلغت اأعداد كبار ال�سن طبقًا لتعداد 2010 )113( األف م�سن، يف حني كانت تلك االأعداد طبقًا لنتائج تعداد 2003 )98( 

األف م�سن، اأي بزيادة قدرها اأكرث من )15( األف م�سن يف تعداد 2010.

وبنظرة اأكرث �س���مولية ميكن القول اأن الزيادة يف اأعداد كبار ال�س���ن يف 

الوطن العربي وخا�سًة يف �سلطنة عمان تواكبها زيادة على امل�ستوى العاملي؛ 

وميكن اإرجاع هذه الزيادة يف اأعداد امل�سنني اإىل التحول الدميوجرايف الذي 

�س���هده العامل، وبداأ حديث���ًا يف الدول العربية، واملتمث���ل بانخفا�ص معدالت 

اخل�سوبة، وانخفا�ص معدالت الوفيات مما اأدى اإىل تغري يف الهيكل العمري 

لل�س���كان، مما يوؤدي اإىل ارتفاع حاد يف ن�س���بة ال�سكان يف �س���ن العمل )15- 64(، وانخفا�ص ن�سبة ال�سكان يف فئة االأطفال 

تراجع ن�سبة كبار ال�سن باملجتمع العماين 

ن�سبة  زي��ادة  ب�سبب  طبيعيًا  �سيئًا  يكون 

العمالة الوافدة.

املتوقع  العمر  معدل  ي�سل  اأن  ويتوقع 

بحلول  ع��ام��ًا   )72( اإىل  ال���ولدة  عند 

عام  بحلول  عامًا  و)76(  2025م،  ع��ام 

2050م.
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من )0- 14(، وارتفاع بطيء واإن كان تدريجيًا يف ن�س���بة كبار ال�س���ن )65عامًا فاأكرث(. ولذلك فاإن ظاهرة ال�سيخوخة هي 

يف مراحلها االأوىل يف الدول العربية حيث ت�سكل بداية تراجع اخل�سوبة اجتاهًا حديثًا ن�سبييًا، ففي معظم الدول العربية، 

هناك تقدم كبري فيما يتعلق بالعمر املتوقع عند الوالدة خلل العقدين املا�س���يني فقد بلغ معدل العمر املتوقع عند الوالدة 

يف املنطقة العربية )58( عامًا للرجال، و)61.3(عامًا للن�س���اء يف الفرتة )1980- 1985(، اأما حاليًا فالن�س���اء والرجال 

على ال�سواء يعي�سون لفرتة اأطول 7 �سنوات مما عا�ص نظراوؤهم قبل )20( عامًا، ويتوقع اأن ي�سل معدل العمر املتوقع عند 

الوالدة اإىل )72( عامًا بحلول عام 2025، و)76( عامًا بحلول عام 2050.

جدول رقم )2-1( التوزيع العددي والن�صبي لل�صكا¿ ح�صب فئات العمر والنوع لتعدادي 2003و2010

فئات العمر

اإجمايل ال�سكاناإناثذكور

%العدد%العدد%العدد

2
0

1
0

د 
دا

���
ع
ت

394.35124.5377.48632.5771.83727.8اأقل من 15 �سنة

1.157.97071.8730.05162.91.888.02168.1من 15 اإىل 59 �سنة

6060.0873.753.5344.6113.6214.1 �سنة فاأكرث

1.612.408100.01.161.071100.02.773.479100.0املجموع

2
0

0
3

د 
دا

ع�
ت

403.97030.8387.92937.8791.89933.8اأقل من 15 �سنة

855.73665.2595.12257.91.450.85862.0من 15 اإىل 59 �سنة

6053.5334.144.5254.398.0584.2 �سنة فاأكرث

1.313.239100.01.027.576100.02.340.815100.0املجموع

�صكل )2-2( التغÒ يف اأعداد كبار ال�صن العمانيني لتعدادي 2003 و2010
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وف���ى �س���وء النتائ���ج املطروحة م�س���بقًا ميكن القول اأن ن�س���بة كبار ال�س���ن يف املجتمع العماين طبق���ًا لتعدادي )2010 

و2003( ُتع���د منخف�س���ة عن املعدل العاملي الذي بلغ )8%( طبقًا الإح�س���اءات 2009، كم���ا ورد يف تقرير اجلمعية العاملية 

الثانية لل�س���يخوخة يف االإعلن ال�سيا�س���ي وخطة عمل مدريد الدولية لل�س���يخوخة 2002 يف املادة الثانية اأن العامل �سي�سهد 

حتواًل دميوجرافيًا غري م�سبوق، واأنه بحلول عام 2050 �سيزداد عدد االأ�سخا�ص الذين تزيد اأعمارهم على )60( �سنة من 

)600( مليون �س���خ�ص اإىل نحو بليوين �س���خ�ص، وباأنه يتوقع اأن تت�ساعف ن�سبة االأ�سخا�ص الذين تزيد اأعمارهم على 60 

�سنة من )10%( اإىل )21%(، و�ستكون هذه الزيادة االأكرب واالأ�سرع يف البلدان النامية، حيث يتوقع اأن يت�ساعف عدد كبار 

ال�سن اأربع مرات خلل فرتة ال� 50 �سنة املقبلة. وُي�سكل التحول الدميوجرايف حتديًا جلميع املجتمعات العربية خللق مزيد 

من الفر�ص، وخا�س���ًة فر�ص كبار ال�س���ن بغية متكينهم من امل�س���اركة التامة يف جميع جوانب احلياة. كما تتوقع اإح�ساءات 

االأمم املتحدة اأن هناك حالة حتول دميوجرايف تاريخي الأول مرة يف العامل من حالة ارتفاع معدالت املواليد والوفيات اإىل 

حالة تتميز بانخفا�ص معدالت املواليد والوفيات، مما �سيوؤدي اإىل ت�ساوى بني ن�سبتي كبار ال�سن و�سغار ال�سن يف العامل.

2-3 التوزيع النوعي لكبار ال�صن 

اأم���ا م���ا يتعلق بالتوزي���ع النوعي لكبار ال�س���ن )عماني���ون ووافدون( يف 

�سلطنة عمان طبقًا لتعداد 2010، فت�سري النتائج الواردة باجلدول )1-2(. 

اإىل اأن كبار ال�سن من الذكور ي�سكلون ن�سبة )52.9%( تقريبًا، بينما ت�سكل 

كبريات ال�س���ن من االإناث ن�س���بة )47.1%( من اإجمايل امل�سنني يف �سلطنة 

عمان، بالرغم من اأن الن�سب ال�سابقة تبني وجود فروق ملحوظة بني الذكور 

واالإناث اإال اأنها توؤكد على وجوب توفري برامج الرعاية اخلا�سة بكبار ال�سن 

الذكور واالإناث على حٍد �س���واء دون متييز، ولكن مبقارنة نتائج تعداد 2010 مع نتائج التعداد ال�سابق 2003 جند اختلف 

ن�س���ب كبار ال�سن من الذكور واالإناث، حيث بلغت ن�سبة الذكور )54.6%( بينما بلغت ن�سبة االإناث )45.4%(. اإن املقارنة 

ال�س���ابقة توؤكد على انخفا�ص ن�س���بة الذكور يف التعداد احلايل عن ن�س���بتهم يف التعداد ال�س���ابق، ويف املقابل ارتفعت ن�سبة 

االإناث يف التعداد احلايل 2010 عن نظرياتها يف التعداد ال�سابق2003، كما تبني النتائج الواردة باجلدول )2-2( ارتفاع 

عدد امل�سنات يف تعداد 2010 حيث بلغ عددهن حوايل )54( األف م�سنة، بينما كان عددهن طبقًا لتعداد 2003 )45( األف 

م�سنة اأي بزيادة قدرها )9( اآاللف م�سنة. 

جدول رقم )2-2( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب النوع لتعدادي 2010 و2003

الن���وع

املجموعاإن�����اثذك����ور

%العدد%العدد%العدد

60.08752.953.53447.1113.621100.0تع��داد 2010

53.53354.644.52545.498.058100.0تع��داد 2003

ن�سبة  ي�سكلون  الذكور  من  ال�سن  كبار  اأن 

كبريات  ت�سكل  بينما  تقريبًا،   )%52.9(

من   )%47.1( ن�سبة  الإن���اث  م��ن  ال�سن 

اإجمايل امل�سنني يف �سلطنة عمان.
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اأما فيما يتعلق بالتوزيع النوعي لكبار ال�س���ن من العمانيني طبقًا لتعداد 2010، فت�س���ري النتائج الواردة باجلدول )2-

3(. اإىل اأن كبار ال�س���ن من الذكور ي�س���كلون ن�س���بة )50.9%( تقريبًا، بينما �س���كلت االإناث ن�س���بة )49.1%( من اإجمايل 

كبار ال�س���ن، وبالرغم من اأن الن�س���ب ال�س���ابقة ال تبني وجود ف���روق ملحوظة بني الذكور واالإن���اث اإال اأنها توؤكد على وجوب 

توفري برامج الرعاية اخلا�سة بكبار ال�سن للذكور واالإناث على حٍد �سواء دون متييز. مبقارنة نتائج تعداد 2010 مع نتائج 

التعداد ال�سابق 2003 كما يت�سح من النتائج جند ارتفاع يف اأعداد كبار ال�سن يف كليهما على حد �سواء طبقًا لنتائج تعداد 

2010 اخت���لف يف ن�س���ب كبار ال�س���ن من الذكور واالإناث، حيث انخف�س���ت ن�س���بة الذكور م���ن )53.1%( يف تعداد 2003 

اإىل )50.9%( يف التع���داد احلايل، بينما ارتفعت ن�س���بة االإناث م���ن )46.9%( يف تعداد 2003 اإىل )49.1%( يف التعداد 

احلايل. 

جدول رقم )2-3( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن العمانيني ح�صب النوع لتعدادي 2010 و2003

الن���وع

املجموعاإن�����اثذك����ور

%العدد%العدد%العدد

51.47750.949.66849.1101.145100.0تع��داد 2010

47.45453.141.88246.989.336100.0تع��داد 2003

اإن النتائج ال�س���ابقة واملتعلقة بالتوزيع النوعي لكبار ال�س���ن من العمانيني توؤكد على اأهمية التخطيط لو�س���ع وت�سميم 

برامج رعاية اجتماعية و�س���حية وخدمية لكبار ال�س���ن من الذكور واالإناث على حد �سواء؛ حتى يتوفر لهم م�ستوى منا�سب 

من احلياة الكرمية يف املجتمع.

اأم���ا من حيث مقارنة ن�س���بة كبار ال�س���ن م���ن العمانيني م���ع نظريتها 

اخلا�سة بالوافدين، فت�سري نتائج تعداد 2010 اإىل اأن ن�سبة كبار ال�سن من 

العماني���ني بلغت )89%( من اإجمايل كبار ال�س���ن بينما بلغت ن�س���بتهم من 

الوافدين )11%( فقط. ويرجع انخفا�ص ن�س���بة كبار ال�س���ن من الوافدين 

ب�س���بب اأن ا�س���تقدام الوافدي���ن يك���ون بغر����ص احلاجة اإىل الق���وة العاملة 

املنتج���ة، وهذا يعنى اأن غالبية امل�س���تقدمني من الوافدين يكونوا ممن يف �س���ن العمل واالإنت���اج، اأي يف الفئة العمرية من 

15 اإىل 59 �س���نة، كما تتوقف زيادة ن�س���بة كبار ال�س���ن من الوافدين على اأمرين هما: زيادة عدد امل�س���تغلني يف هذه الفئة 

العمري���ة، وكذل���ك عدد املرافقني الأ�س���رهم. ومبقارنة هذه النتائج مع نتائج تعداد 2003 جند اأن ن�س���بة كبار ال�س���ن من 

املواطن���ني يف 2003 بلغت )91.1%( بينما �س���كل كبار ال�س���ن م���ن الوافدين )8.9%( فقط، وهذا يعني انخفا�ص ن�س���بة 

امل�س���نني العمانيني يف التعداد احلايل مقارنة بالتعداد ال�س���ابق، اإال اأن هذا االنخفا�ص يف الن�س���بة ال يعني انخفا�س���ًا يف 

العدد كما �سبق القول.

بلغت  العمانيني  م��ن  ال�سن  ك��ب��ار  ن�سبة 

)89%( من اإجمايل كبار ال�سن بينما بلغت 

ن�سبتهم من الوافدين )11%( فقط.
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ال�صكل )2-3( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب اجلن�صية والنوع لتعداد 2010

2-4 توزيع كبار ال�صن ح�صب النوع واملحافظات 

يو�س���ح جدول )2-4( توزيع كبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان طبقًا للنوع على حمافظات ال�سلطنة، وكما هو ملحظ فاإن 

)63%( من كبار ال�سن يتمركزون يف اأربعة حمافظات فقط وهي: م�سقط و�سمال الباطنة والداخلية وجنوب الباطنة، وهو 

ما ي�س���ري اإىل وجوب اهتمام وا�سعي ال�سيا�س���ات واملخططني بالرتكيز على اإن�ساء اأندية امل�سنني ومراكز خدماتهم يف هذه 

املحافظات؛ الأنها ت�سم العدد االأكرب من كبار ال�سن يف ال�سلطنة، مع عدم اإهمال باقي الواليات واملحافظات.

جدول رقم )2-4( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب املحافظة والنوع لتعداد2010

املح���افظ��ة

االإجم����ايلاإن���اثذك����ور

الرتتي��ب

%ع��دد%ع��دد%ع��دد

13.18311.611.51610.124.69921.71م�سقط

11.63710.210.3779.122.01419.42�سمال الباطنة

7.3636.57.0416.214.40412.73الداخلية

6.8666.05.8425.112.70811.24جنوب الباطنة

4.8564.34.4183.99.2748.25ظفار

4.7544.24.2833.89.0378.06جنوب ال�سرقية 

4.4393.93.9693.58.4087.47�سمال ال�سرقية

3.7433.33.7403.37.4836.68الظاهرة

1.3581.21.0210.92.3792.19الربميي

1.0821.07870.71.8691.610م�سندم

8060.75400.51.3461.211الو�سطى

60.08752.953.53447.1113.621100.0املجموع

text.indd   32 5/19/15   10:32 AM



33

يتوزع كبار ال�س���ن )عمانيون ووافدون( على حمافظات �س���لطنة عمان بن�س���ب خمتلفة؛ اإال اأن حمافظة م�سقط وحدها 

يتمرك���ز به���ا اأكرث من خم�ص امل�س���نني حيث يعي�ص فيها حوايل )25( األف م�س���ن، ي�س���كلون ن�س���بة )21.7%( من اإجمايل 

امل�س���نني يف ال�س���لطنة، وتاأتي حمافظة �سمال الباطنة يف املرتبة الثانية حيث بلغ عدد امل�سنني بها )22( األف م�سن ي�سكلون 

ن�سبة )19.4%( من اإجمايل امل�سنني يف ال�سلطنة، ثم تاأتي حمافظة الداخلية يف املرتبة الثالثة اإذ بلغ عدد كبار ال�سن بها 

حوايل )14( األف م�سن �سكلوا ن�سبة )12.7%(، ثم حمافظة جنوب الباطنة يف املرتبة الرابعة اإذ بلغ عدد كبار ال�سن بها 

)13( األف م�س���ن �س���كلوا ن�سبة )11.2%( من اإجمايل امل�سنني يف �سلطنة عمان، ويعر�ص ال�سكل )2-4( توزيع كبار ال�سن 

على حمافظات ال�سلطنة.

ال�صكل )2-4( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب املحافظة لتعداد 2010

اأم����ا من حيث توزيع كبار ال�س����ن على املناطق احل�س����رية والقروية، 

فاإننا نلحظ فرقًا �سا�سعًا بني مناطق ال�سلطنة ح�سب ن�سيبها من كبار 

ال�سن، حيث و�سل عدد كبار ال�سن يف املناطق احل�سرية اإىل )78( األف 

م�س����ن ي�سكلون ن�سبة )68.9%( من اإجمايل امل�سنني بال�سلطنة، يف حني 

و�سل عدد كبار ال�سن يف املناطق القروية اإىل )35( األف م�سن، ي�سكلون 

ن�س����بة )31.1%( منه����م. وميكن تف�س����ري ذلك يف �س����وء توفر الوظائف 

واخلدمات وخا�سًة اخلدمات ال�سحية ب�سكل اأكرث يف املناطق احل�سرية 

عنه����ا يف املناطق القروي����ة؛ االأمر الذي يجعل املتقاعدين م����ن املوظفني احلكوميني اأو من يعمل����ون بالقطاع اخلا�ص 

يف�س����لون البقاء واالإقامة باملناطق احل�س����رية؛ لتوفر تلك اخلدمات وخا�سة اخلدمات ال�سحية التي يكونوا يف اأم�ص 

احلاجة اإليها؛ نتيجة املعاناة املتوقعة من اأمرا�ص ال�سيخوخة التي ميكن اأن تداهمهم يف حلظات غري متوقعة.

اأما من حيث توزيع كبار ال�س����ن من املواطنني العمانيني على املناطق احل�س����رية والقروية، تفيد النتائج اأن عدد 

كبار ال�س����ن من العمانيني الذين يقيمون يف املناطق احل�س����رية و�سل اإىل )67( األف م�سن ي�سكلون ن�سبة )%66.2(، 

و���س��ل ع����دد ك��ب��ار ال�����س��ن يف امل��ن��اط��ق 

ي�سكلون  م�سن  األ∞   )78( اإىل  احل�سرية 

امل�سنني  اإج��م��ايل  م��ن   )%68.9( ن�سبة 

بال�سلطنة، يف حني و�سل عدد كبار ال�سن 

يف املناطق القروية اإىل )35( األ∞ م�سن، 

ي�سكلون ن�سبة )31.1%( منهم.
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يف حني بلغ عدد املقيمني باملناطق القروية )34( األف م�سن �سكلوا ن�سبة )33.8%(، وذلك وفقًا لنتائج تعداد 2010، 

وهذا التوزيع مل يختلف كثريًا عن توزيع كبار ال�سن يف ال�سلطنة ب�سفة عامة )عمانيون ووافدون(. 

ال�صكل )2-5( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن العمانيني ح�صب التح�صر لتعداد 2010

2-5 ال�صر املعي�صية لكبار ال�صن 

نظرًا الأن اللغة العربية اأغنى من اللغات االأخرى يف م�س���طلحات القرابة فاإنها ت�س���تخدم كلمة ”اأ�سرة“ لت�سري بها اإىل 

اجلماع���ة املكون���ة من الزوج والزوجة واأوالدهم���ا غري املتزوجني الذين يقيمون معًا يف م�س���كن واحد، فرد اأو جمموعة من 

االأفراد، تربطهم اأو ال تربطهم �س���لة قرابة، ي�س���رتكون معًا يف كل من ال�س���كن ووجه اأو اأكرث من ترتيبات املعي�سة، وام�سوا 

ليلة االإ�سناد الزمني للتعداد يف م�سكن واحد.

وُيع���د املجتمع العم���اين اأحد املجتمعات املحافظة الذي تلعب في���ه العادات والتقاليد دورًا مهم���ا يف حياة اأفراده، كما 

يحر�ص ب�س���كل م�س���تمر ومتوا�س���ل على املحافظة على النم���ط الثقايف الذي مييزه، والذي ي�س���فى على االأ�س���رة العمانية 

خ�سو�سية معينة، اإذ اأنها اأحد مظاهر اأو مكونات ذلك النمط، فهي اللبنة االأوىل التي حتظى بالتقدير واالحرتام من كل 

اأفرادها، والتي يحر�س���ون بدورهم على دميومتها وا�س���تمراريتها اإذ اأنها اأداة خلق التوحد واالندماج والتوا�س���ل والرتابط 

بني جميع االأبناء، بل وبني االأبناء والعائلة والقبيلة واملجتمع املحلي.

كما توؤدى االأ�س���رة العماني���ة دورًا بارزًا يف حياة اأبنائها يف جميع مراحلهم العمري���ة، بداية من مرحلة الطفولة مرورًا 

مبرحلة املراهقة وال�سباب، فمرحلة الن�سج واال�ستقرار، اإىل اأن ي�سلوا اإىل مرحلة ال�سيخوخة، وهى يف تعاملها مع اأبنائها 

يف كل تلك املراحل اإمنا تلعب اأدوارًا متعددة ومتمايزة ومتما�سية مع طبيعة املرحلة التي مير بها الفرد املنتمى اإليها.
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 وقد و�س����ل اإجمايل عدد االأ�سر يف ال�س����لطنة طبقًا لتعداد عام 2010 اإىل 

)402( األف اأ�سرة بزيادة قدرها )59( األف اأ�سرة اأو حوايل )17%( عما كانت 

عليه يف تعداد 2003، وقد بلغ عدد االأ�س����ر املعي�س����ية منها )399( األف اأ�س����رة، 

اأما الباقي وقدره ثلثة اآالف اأ�سرة فهي اأ�سر جماعية وهى االأ�سر التي تواجدت 

يف امل�س����اكن العام����ة واالأف����راد الذي����ن مت عدهم كمجموعات. وت�س����م االأ�س����ر 

املعي�س����ية العمانية )2.03( مليون فرد، ويبلغ متو�س����ط عدد اأفرادها )7.8( 

فرد لكل اأ�سرة، وهذا املتو�سط يقل قليًل عما كان عليه يف ال�سابق وفقا لنتائج 

تعدادي 1993 و2003، حيث بلغ املتو�سط اآن ذاك 8 اأفراد لكل اأ�سرة.

تب���ني البيان���ات ال���واردة باجل���دول رق���م )2-5( توزيع كبار ال�س���ن يف 

�س���لطنة عمان طبقًا للحالة الزواجية، حيث يت�س���ح اأن الن�سبة االأكرب منهم 

م���ن املتزوجني حي���ث بلغت ن�س���بتهم يف التعداد احل���ايل )65%(، يف مقابل 

)63.2%( يف تعداد 2003، بينما بلغت ن�سبة االأرامل )27.8%( يف التعداد 

احلايل يف مقابل ن�س���بة )27.4%( يف التعداد ال�س���ابق، ويلحظ اأن الفرق بني الن�س���بتني االأخريتني يكاد يكون قليًل جدًا، 

اإال اأن الف���رق يف الع���دد كب���ري حيث يبلغ )4732( األف اأرمل ويو�س���ح هذا الفرق اأن العدد يف تزاي���د، وبالتايل على اجلهات 

امل�س���ئولة ع���ن توفري الرعاية االجتماعية وال�س���حية اأن ت�س���ع يف اعتبارها ه���ذا الرقم، ومن ثم التفك���ري يف كيفية وطريقة 

توفري اخلدمات املنا�سبة لهم. ويف الرتتيب الثالث اأتت ن�سبة املطلقني واملطلقات من كبار ال�سن اإذ بلغت يف التعداد احلايل 

)4.8%( وه���ي ن�س���بة اأق���ل من مثيلتها يف التعداد ال�س���ابق اإذ كان���ت )5.6%(، ثم يف الرتتيب االأخري اأتت ن�س���بة الذين مل 

يتزوج���وا حي���ث بلغت يف التعداد احلايل )1.8%(، بينما كانت يف التعداد ال�س���ابق )2.7%( فق���ط. وفقًا للبيانات احلالية 

ميك���ن اأن نقرر اأن ترتيب احلالة الزواجية لكبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان يف تع���داد 2010 مل يتغري عن ذلك الرتتيب الذي 

اأفرزته نتائج تعداد 2003. 

جدول رقم )2-5( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب احلالة الزواجية لتعدادي 2003و2010

احلالة الزواجية

تع��داد 2003تع��داد 2010

%العدد%العدد

2.0971.82.6842.7مل يتزوج

74.43765.562.00763.2متزوج

5.4614.85.4965.6مطلق

31.60827.826.87627.4اأرمل

180.01.0221.0غري مبني

113.621100.098.058100.0املجموع

الن�سبة الأكرب منهم من املتزوجني حيث 

بلغت ن�سبتهم يف التعداد احلايل )%65(، 

 ،2003 ت��ع��داد  يف   )%63.2( مقابل  يف 

يف   )%27.8( الأرام��ل  ن�سبة  بلغت  بينما 

التعداد احلايل يف مقابل ن�سبة )%27.4( 

يف التعداد ال�سابق

املعي�سية  الأ���س��رة  حجم  متو�سط  يبلغ 

العمانية )7.8( فرد لكل اأ�سرة.
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ال�صكل )2-6( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب احلالة الزواجية لتعداد 2010

لقد اأ�س���ارت النتائج الواردة يف اجلدول رقم )2-5( اإىل اأن ن�س���بة املتزوجني من كبار ال�س���ن بلغت يف التعداد احلايل 

)66%(، وبتحليل اأدق لهذه الن�س���بة لتحديد احلالة الزواجية لكبار ال�س���ن من العمانيني وفقًا للنوع، تبني النتائج الواردة 

باجلدول رقم )2-6( اأنه من بني جمموع كبار ال�س���ن من العمانيني الذكور بلغت ن�س���بة املتزوجني )86.8%( بينما بلغت 

ن�س���بة كبار ال�س���ن العمانيات املتزوجات )39.3%( فقط، كما بلغت ن�س���بة االأرمل من الذكور)7.4%( يف حني كانت ن�سبة 

االأرامل من االإناث )52.9%(، وميكن تف�س���ري الفارق الكبري يف ن�س���بة املتزوجني ون�س���بة الرتمل بني كبار ال�س���ن من حيث 

الن���وع اإىل اأن احتمال زواج امل�س���ن الذكر بعد وفاة زوجته يكون اأك���رب بكثري من احتمال زواج االأنثى بعد وفاة زوجها، حيث 

تلعب النواحي البيولوجية وكذلك االجتماعية والثقافية ال�س���ائدة دورًا مهمًا يف ت�س���جيع زواج الذكور بينما حتد من جمرد 

تفك���ري امل�س���نات االإناث يف االإقدام على مثل هذه اخلطوة، كما اأن امل�س���نات االأرامل ال يقدم���ن على الزواج مرة اأخرى بعد 

وفاة الزوج اإذ تعطى االأولوية للتفرغ لرتبية االأبناء وتويل م�سئوولية ت�سيري دفة احلياة االأ�سرية يف حماولة مللء الفراغ الذي 

حدث ب�سبب وفاة االأب.

اإن ارتف���اع ن�س���بة االأرامل من امل�س���نات بدرج���ة اأكرب من الذكور اإمن���ا يتطلب معه توجيه االهتمام اإىل هذه ال�س���ريحة 

االجتماعية املهمة من خلل توفري برامج خا�س���ة بهن، اأما بخ�س���و�ص الفروق بني امل�س���نني الذكور واالإناث يف املتغريات 

االأخرى املتعلقة بو�س���ف احلالة الزواجية، فيمكن القول اأنها ن�س���ب �س���عيفة لكنها تو�س���ف على اأنها الن�سب االأهم واالأوىل 

بالرعاي���ة، وتتمث���ل يف: ن�س���بة من مل يتزوج مطلقًا )2.3%( من الذكور امل�س���نني يف مقابل )0.9%( من االإناث امل�س���نات، 

وكذلك ن�س���بة )3.5%( من امل�س���نني الذكور املطلقني يف مقابل )6.9%( من امل�س���نات املطلقات، واإن كانت هذه الن�س���ب 

�سعيفة اأو حمدودة اإال اإننا هنا ال يجب اأن ننظر اإىل الن�سب فقط، ولكن يجب اأن ننظر اإليها يف �سوء االأعداد الفعلية التي 

متثلها، فعدد من مل يتزوج مطلقًا من كبار ال�س���ن )ذكور واإناث( بلغ )1642( م�س���ن وم�س���نة ي�س���كلون ما ن�سبته )%1.6( 

من اإجمايل امل�س���نني، وبلغ عدد املطلقني واملطلقات )5233( م�س���ن ي�س���كلون ن�س���بة )5.2%( من اإجمايل كبار ال�سن، اإال 

اأن الربامج التي ميكن اقرتاحها وتقدميها للأرامل من امل�س���نات ميكن اأن تت�س���ع لتاأخذ يف ح�سبانها ن�سبة املطلقات ون�سبة 

اللتي مل تتزوجن اأي�سًا.
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 جدول رقم )2-6( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن العمانيني

ح�صب النوع واحلالة الزواجية لتعداد 2010

احلالة الزواجية

اإناثذكور

%العدد%العدد

1.2002.34420.9مل يتزوج

44.69186.819.49539.3متزوج

1.7993.53.4346.9مطلق

3.7867.426.29752.9اأرمل

10.000.0غري مبني

51.477100.049.668100.0املجموع

2-6- منط الأ�صرة املعي�صية 

اأم���ا عن منط املعي�س���ة االأ�س���رية، فتو�س���ح بيانات التع���داد اأن الغالبية 

العظمى من ال�س���كان يقيمون يف معي�س���ة اأ�س���رية، حيث اأفادت نتائج تعداد 

2010 اأن )99.7%(يعي�س���ون يف نظ���ام اأ�س���رى طبيع���ي )االأ�س���رة مبعناها 

احلقيقي(، بينما )0.3%( فقط من جمموع ال�س���كان يعي�س���ون يف م�ساكن 

جماعية، اأما ما يتعلق بنمط معي�س���ة كبار ال�س���ن يف ال�س���لطنة، فتبني نتائج 

التعداد اأن )100%( منهم يعي�سون يف اأ�سر، وهذا يبني اأهمية ووجوب توفري 

الدعم املعنوي والنف�سي واالجتماعي وال�سحي لتلك االأ�سر التي يعي�ص فيها 

كبار ال�س���ن من اأجل �س���مان ح�س���ن الرعاية واخلدمة املقدمة لهم، خا�س���ة يف ظل تاأثر االأ�س���رة ب�س���ورة عامة بالتغريات 

التاريخية واالجتماعية واالقت�س���ادية والعمرانية التي مرت بها املجتمعات يف خمتلف اأنحاء العامل حيث تغري بناء االأ�سرة 

وانكم�ست وظائفها.

اأ( العالقة برب الأ�صرة:

ُيعرف رب االأ�س���رة على اأنه الفرد من االأ�س���رة املعي�سية الذي تعتربه االأ�سرة رئي�س���ًا لها، وال ي�سرتط يف رب االأ�سرة اأن 

يكون اأكرب اأفرادها �س���نًا اأو اأكرثهم دخًل اأو من نوع معني )ذكر اأو اأنثى(، كما ال ي�س���رتط اأن تربطه �س���لة قرابة ببع�ص اأو 

كل اأفرادها، غري اأنه ي�س���رتط اأن يكون بالغًا ورا�س���دًا ومدرجًا من بني اأفرادها عند العد )اأهم نتائج التعداد على م�س���توى 

ال�سلطنة 2010(.

الن�سبة الأكرب منهم من املتزوجني حيث 

بلغت ن�سبتهم يف التعداد احلايل )%65(، 

 ،2003 ت��ع��داد  يف   )%63.2( مقابل  يف 

يف   )%27.8( الأرام��ل  ن�سبة  بلغت  بينما 

التعداد احلايل يف مقابل ن�سبة )%27.4( 

يف التعداد ال�سابق
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لقد بينت نتائج تعداد 2010 اأن ن�س���بة كبار ال�سن الذين يرتاأ�سون اأ�سر 

بلغت )48.4%( من جمموع امل�سنني باملجتمع العماين، يف مقابل )%49.1( 

وفق لنتائج تعداد 2003، وهذه تعد ن�سبًا متقاربة، ويقدم اجلدول رقم )2-

7( روؤي���ة ترتيبية للمواقع التي ي�س���غلها كبار ال�س���ن داخل االأ�س���رة، وقد مت 

ترتيب �س���غل كبار ال�س���ن لهذه املواقع بطريقة تنازلية حيث تبني اأن الن�سبة 

االأكرب من كبار ال�س���ن ي�س���غلون مكانة رب االأ�سرة، وهذا يدلل على اأن الكثري من امل�سنني مازالوا يتمتعون بقدر من القدرة 

العقلية والنف�سية واالجتماعية التي متكنهم من املحافظة على دورهم ومكانتهم يف اأ�سرهم االأ�سلية التي كونها يف ال�سابق، 

كما تعك�ص هذه الن�س���بة ما يتمتع به كبار ال�س���ن من تقدير واحرتام من قبل باقي اأع�س���اء االأ�سرة يف اإطار املجتمع العربي 

امل�س���لم الذي يعي�س���ون فيه، اإال اأن هذه الن�س���بة تختلف بني امل�س���نني الذكور واالإناث، حيث تتوزع بن�سبة )43%( للذكور يف 

مقاب���ل )5.5%( للإناث، وهذا التوزيع يف�س���ر يف �س���وء ثقافة املجتم���ع العماين الذي يعطى القوامة لرب االأ�س���رة الرجل 

م�س���تندًا على املعتقد الديني واالإرث ال�س���رعي ما دام هذا الرجل قادرًا على ت�س���يري دفة احلياة االأ�س���رية، وفى حالة عدم 

وجود الرجل اأو عدم قدرته على اإدارة �س���ئون االأ�س���رة، فلي�ص هناك ما مينع اأن تقود املراأة االأ�سرة ومن خلل هذا املنظور 

ميكن تربير �سبب بلوغ ن�سبة امل�سنات التي ت�سغل مكانة رب االأ�سرة )5.5%( من اإجمايل امل�سنني بال�سلطنة.

يف حني بينت النتائج اأي�س���ًا اأن ن�س���بة )23%( من اإجمايل كبار ال�س���ن كانوا اأباء اأو اأمهات يف اأ�س���رهم املعي�سية، ومثَّل 

الذكور ن�س���بة )4%( واالإناث )19%(، وتف�س���ر ن�س���بة ارتفاع االأمهات عن االآباء يف �س���وء ارتفاع العمر املتوقع بعد الوالدة 

للإناث يف مقابل الذكور، وكذلك يف وجود فارق يف ال�س���ن عند الزواج بني الذكور واالإناث، اأما عن �س���غل كبار ال�سن ملكانة 

اأو موق���ع االأزواج والزوج���ات تبني النتائج اأن الن�س���بة كان���ت )0.3%( للذكور يف مقاب���ل )13.5%( للإناث. هذه البيانات 

تت�س���من اإ�سارة وا�سحة لتما�سك االأ�س���رة العمانية وترابطها، فمازالت االأ�سرة العمانية ت�سم بني طياتها م�سنني وم�سنات 

من االأبناء والبنات واالأخوة واالأخوات واالأعمام والعمات واالأجداد واجلدات وكذلك اأقارب اآخرين قد ال يرتبطون ب�س���لة 

قرابة مبا�سرة اأو من درجة قريبة، كما ت�سم االأ�سر العمانية اأي�سًا كبار �سن قد ال يرتبطون باأي �سلة قرابة معها.

جدول رقم )2-7( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب النوع وعالقته برب الأ�صرة لتعداد 2010

العلقة برب االأ�سرة

الن����وع

املجم��وع

اناثذكور

%العدد%العدد%العدد

48.80843.06.2115.555.01948.4رب االأ�سرة

4.5284.021.63819.026.16623.0اأم اأو اأب

3630.315.23813.515.64613.8الزوج اأو الزوجة

1.7611.55.6645.07.4256.5اأقارب اآخرين

4110.42.6942.43.1052.7جد اأو جدة

اأ�سر  يرتاأ�سون  الذين  ال�سن  كبار  ن�سبة 

امل�سنني  جم��م��وع  م��ن   )%48.4( بلغت 

 )%49.1( مقابل  يف  العماين،  باملجتمع 

وفق لنتائج تعداد 2003.
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العلقة برب االأ�سرة

الن����وع

املجم��وع

اناثذكور

%العدد%العدد%العدد

6870.66860.81.5551.4اأخ اأو اأخت

1.2721.13230.31.5951.4ال توجد �سلة قرابة

1340.13550.34890.4عامل منزل

490.02420.22910.3زوج ابنة اأو زوجة ابن

700.1610.11310.1ابن اأو ابنة

2.0041.81950.22.1991.9غري مبني

60.08752.953.53447.1113.621100.0املجم���وع

ب( التوزيع الن�صبي لأرباب الأ�صر من كبار ال�صن ح�صب فئات العمر

ت�سري النتائج الواردة باجلدول رقم )2-8( اإىل مقارنة التوزيع الن�سبي الأرباب االأ�سر من كبار ال�سن باملجتمع العماين 

بني تعدادي 2010 و2003، اإذ يتبني من هذه النتائج اأن ن�سبة تراأ�ص امل�سن للأ�سرة التي يعي�ص بها تقل تدريجيًا مع االنتقال 

م���ن فئة عمري���ة اإىل فئة عمرية اأكرب، وقد حافظت هذه الن�س���ب جميعها على قيمها وترتيبها الن�س���بي يف كل التعدادين، 

وميكن تف�سري ذلك باأنه كلما ازداد عمر امل�سن كلما تناق�ست قدراته العقلية وال�سحية نتيجة مداهمة اأمرا�ص كرب ال�سن 

وال�سيخوخة له؛ ومن ثم قلت قدرته على اإدارة �سئون اأ�سرته االأمر الذي يجعله يعهد بقيادة االأ�سرة – طوعًا اأو كرهًا - اإىل 

من هو اأكرث �سلحية من اأع�سائها االآخرين. 

جدول رقم )2-8( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن كاأرباب اأ�صر ح�صب فئات العمر لتعدادي2010و2003

الفئة العمرية

تعداد 2003تعداد 2010

الن�سبة املئويةالعددالن�سبة املئويةالعدد

20.20636.719.43040.4من 60- 64�سنة

12.80423.310.64522.1من 65- 69�سنة

11.31320.68.84718.4من 70- 74 �سنة

5.0649.23.5457.4من 75- 79 �سنة

3.3596.13.1646.6من 80- 84 �سنة

852.2734.12.3784.9 �سنة فاأكرث

134.3--غري مبني

55.019100.048.143100.0املجموع
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2-7 امل�صتوى التعليمي لكبار ال�صن 

اأ( الأمية

ُيعد الفرد اأميًا )ذكرًا كان اأو اأنثى( الذي يبلغ من العمر15 �س���نة اأو اأكرث وال ي�س���تطيع كتابة وقراءة بيان مب�س���ط عن 

حياته اليومية يت�سمن كلمات واأرقام وباأي لغة كانت. ويعترب اأميًا كذلك الفرد الذي ي�ستطيع القراءة دون الكتابة.

وفى هذا االإطار تفيد نتائج تعداد 2010 اإىل اأن ن�سبة االأمية يف املجتمع العماين بلغت )13.1%( من اإجمايل ال�سكان 

)املواطنني والوافدين(، ت�س���ل هذه الن�س���بة بني العمانيني اإىل )14.1%(، بينما ت�سل بني الوافدين اإىل )11.2%( )مع 

.)ïاالأخذ يف االعتبار اأن ن�سبة غري قليلة من العمالة الوافدة تتمثل يف العمالة غري املاهرة والعمالة املنزلية....اإل

وقد تناق�س���ت ن�س���بة االأمي���ة باملجتمع العم���اين طبقًا لنتائج تع���داد 2010، حيث بين���ت نتائج تعداد 2003 اأن ن�س���بة 

االأمية كانت اأعلى من ذلك؛ حيث بلغ )18.6%(، بني اإجمايل ال�س���كان )عمانيني ووافدين(، بينما بلغت ن�س���بة االأمية بني 

املواطن���ني العمانيني اأنف�س���هم )21.9%(، يف حني كانت الن�س���بة اأق���ل بني الوافدين حيث و�س���لت اإىل )11.3%(، وميكن 

اإرجاع �س���بب التناق�ص يف هذه الن�سبة بني العمانيني اإىل االأثر االيجابي النت�سار التعليم ب�سكله املنظم والذي بداأ مع بداية 

ع�سر النه�سة املباركة.

ويف املقابل ميثل كبار ال�سن االأميون نحو )30.5%( من اإجمايل االأميني باملجتمع العماين، )ال�سكل رقم 2-7(. ويعود 

ارتفاع ن�سبة اأمية كبار ال�سن يف املجتمع العماين اإىل اأن التعليم يف املا�سي مل يكن متاحًا لكافة اأبناء املجتمع، اإذ مل ينت�سر 

التعليم ب�سكل قوي ومنظم اإال بداية من عام 1970، يف حني متثل الفئة العمرية من 15 اإىل 59 �سنة )56.3%( من االأميني 

ب�س���بب متركز الن�س���بة االأكرب من العمالة الوافدة بها م�س���تملة على ما بهم من االأميني، وتكاد تنعدم ن�سبة من تقل عن 15 

�سنة لت�سل اإىل )0.6%(، ب�سبب توفر املدار�ص وانت�سار التعليم.

ال�صكل )2-7( التوزيع الن�صبي لالأميني ح�صب العمر لتعداد 2010

اأما عن و�س���ع كبار ال�س���ن )عمانيني ووافدين( يف ه���ذا االإطار فيتبني 

م���ن اجلدول رقم )2-8( اأن )70.1%( من كبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان 

اأميون، واأن ن�س���بة االأمية بني كبار ال�س���ن من االإن���اث )86.2%( وتنخف�ص 

الإناث  من  ال�سن  كبار  بني  الأمية  ن�سبة 

)86.2%( وتنخف�ص عند امل�سنني الذكور 

اإىل )%55.7(.
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عن���د امل�س���نني الذكور اإىل )55.7%( وهى ن�س���ب مرتفعة جدًا، وميكن تف�س���ري ذلك االرتفاع يف �س���وء ع���دم توفر التعليم 

واإتاحته للجميع، باالإ�س���افة اإىل عزوف الكثريين - يف املا�س���ي - عن تعليم االإناث وتف�س���يل اإتاحة الفر�سة لتعليم الذكور 

فقط. كما بلغت ن�س���بة كبار ال�س���ن من امللمني بالقراءة والكتابة )17%(، حيث اإن )87.1%( من كبار ال�س���ن دون م�ستوى 

التعليم االبتدائي وهذا ي�س���ري اإىل �س���رورة اأن يهتم القائمون على التخطيط خلدمة ورعاية كبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان 

بتوفري الربامج التعليمية املنا�س���بة التي ميكنها اأن ت�س���هم يف تقلي�ص ن�س���بة االأمية بني كبار ال�س���ن يف املجتمع؛ ملا لها من 

مردودات اإيجابية عليهم وعلى املجتمع ككل، يف كافة النواحي االجتماعية وال�سحية والثقافية وكذلك االقت�سادية.

ومبقارنة نتائج تعداد 2003 بنتائج تعداد 2010 يت�س���ح انخفا�ص ن�س���بة اأمية كبار ال�س���ن حيث بلغت يف تعداد 2003 

)78.4%(، اأي اأنها انخف�س���ت مبقدار )3.8%( تقريبًا، بينما ح�س���ل ارتفاع يف ن�س���بة من يقراأ ويكتب يف التعداد احلايل 

حي���ث بلغ���ت )17.0%( بينما كانت يف التعداد ال�س���ابق )13.2%( فقط، ويف�س���ر ذلك التح�س���ن يف �س���وء االأثر االإيجابي 

النت�سار التعليم منذ عام 1970من القرن املن�سرم. 

اأما من حيث النوع فتظهر البيانات ذاتها اأي�سًا تفاوتًا كبريًا بني الذكور واالإناث يف كافة املراحل التعليمية، فعلى �سبيل 

املثال بلغت ن�س���بة امل�س���نني احلا�سلني على االبتدائية )4.3%( بني الذكور يف مقابل )1.3%( بني االإناث، وكذلك بالن�سبة 

للحا�سلني على االإعدادية )3.2%( للذكور يف مقابل )0.8%( للإناث، والثانوية 3.4% للذكور يف مقابل )1.4%( للإناث، 

و�س���هادة الدبل���وم العام )0.2%( للذكور مقابل )0.1%( للإناث، و�س���هادة الدبل���وم )2.1%( للذكور يف مقابل )%0.7( 

للإناث، واحلا�س���لني على البكالوريو�ص )3.6%( للذكور يف مقابل )1.1%( للإناث، واملاج�س���تري )1.2%( للذكور مقابل 

)0.4%( للإناث، واأخريًا بلغت ن�سبة احلا�سلني على درجة الدكتوراه )0.8%( للذكور يف مقابل )0.1%( للإناث. وميكن 

اأن ُيع���زى ذل���ك التفاوت امللحوظ يف تفوق كبار ال�س���ن الذكور على االإناث يف احل�س���ول على �س���هادات يف خمتلف املراحل 

التعليمية اإىل العديد من االأ�س���باب منها على �س���بيل املثال ال احل�س���ر: عدم انت�س���ار املدار�ص يف كافة واليات وحمافظات 

ال�سلطنة قبل عام 1970؛ مما �سيق فر�ص التعليم لكثري من االإناث يف ظل الثقافة ال�سائدة قدميًا والتي كانت ت�سجع على 

تعليم الذكور دون االإناث، باالإ�س���افة اإىل ت�س���رب وانقطاع ن�سبة كبرية من االإناث عن التعليم ب�سبب الزواج املبكر، وكذلك 

عدم توفر التعليم اجلامعي داخل ال�سلطنة اإال مع اإن�ساء جامعة ال�سلطان قابو�ص يف عام 1986.

ال�صكل )2-8( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب احلالة التعليمية لتعداد 2010
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كما حتمل البيانات املو�س���حة باجلدول رقم )2-9( اإ�س���ارات اإجمالية وا�س���حة اإىل ح�س���ول بع�ص كبار ال�سن )ذكور 

واإناث( على �س���هادات درا�س���ية، حيث ح�سلت على ال�سهادة االبتدائية ن�سبة )2.9%( وعلى االإعدادية )2.0%(، واحللقة 

االأوىل م���ن التعلي���م االأ�سا�س���ي )0.1%(، واحللقة الثانية من التعليم االأ�سا�س���ي )0.1%(، وعل���ى الثانوية )2.5%( وعلى 

�س���هادة الدبل���وم العام )0.2%(، وعلى دبلوم بع���د الثانوي )1.4%(، وعلى درجة البكالوريو����ص )2.4%(، وعلى الدرجة 

املاج�ستري)0.8%( وعلى درجة الدكتوراه )%0.5(. 

اإن الن�س���ب التي تدلل على ح�سول كبار ال�س���ن على �سهادات تعليمية متدرجة ومتنوعة؛ واإمنا ت�سري اإىل جانب ايجابي 

لدى كبار ال�سن يتمثل يف اإمكانية توافر الكثري من القدرات واملهارات واخلربات لديهم؛ مما ي�ستوجب على القائمني على 

اأم���ور التخطيط لربامج وخدمات رعاية امل�س���نني اأن ياأخ���ذوا ذلك يف االعتبار، والتفكري يف كيفية اال�س���تفادة من كل تلك 

اخلربات واملهارات والقدرات املتنوعة، وتوظيفها بطريقة منا�سبة؛ كي يتم اال�ستفادة منها يف اأداء اأدوار ايجابية ت�سهم يف 

خدمة ذاتها، وكذلك خدمة املجتمع ب�سكل عام يف كافة املجاالت.

جدول رقم )2-9( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب النوع واحلالة التعليمية لتعداد2010

احلالة التعليمية

الن����وع

كل اجلن�سني

اناث ذكور

%العدد%العدد%العدد

33.49055.746.14586.279.63570.1اأمي 

15.13225.24.1857.819.31717.0يقر اأو يكتب

2.6084.36921.33.3002.9االبتدائية

1.9033.2407.82.3102.0االإعدادية

2.0423.47741.42.8162.5الثانوية العامة

50.122.072.1 التعليم االأ�سا�سي احللقة االأوىل

52.136.188.1التعليم االأ�سا�سي احللقة الثانية 

135.266.1201.2الدبلوم العام 

1.2682.1363.71.6311.4دبلوم

2.1873.65751.12.7622.4البكالوريو�ص 

7361.2194.4930.8املاج�ستري 

482.874.1556.5الدكتوراه 

2.01.03.0غري مبني

60.087100.053.534100.0113.621100.0املجموع
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ب( التوزيع النوعي لكبار ال�صن من العمانيني ح�صب للحالة التعليمية

فيما يتعلق بكبار ال�سن من املواطنني العمانيني، تبني النتائج الواردة باجلدول رقم )2-10( اأن ن�سبة االأمية بني كبار 

ال�س���ن العمانيني بلغت )76.6%(، كما اأن ن�س���بة الذين ي�س���تطيعون القراءة والكتابة بلغت )16.7%(، وبجمع الن�س���بتني 

ال�سابقتني يت�سح اأن )93.3%( من كبار ال�سن العمانيني )ذكور واإناث( دون م�ستوى التعليم االبتدائي ، وتعد هذه الن�سبة 

مرتفعة جدًا، يجب االنتباه اإليها وو�س���ع الربامج التعليمية املنا�س���بة التي ميكن اأن ت�س���هم يف انخفا�س���ها، وم�ساعدة كبار 

ال�سن على رفع م�ستواهم التعليمي.

جدول رقم )2-10( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن العمانيني ح�صب احلالة التعليمية لتعداد 2010

احلالة التعليمية

الن����وع

االإجمايل

اناثذكور

%العدد%العدد%العدد

32.36262.945.11490.877.47676.6اأمي 

13.52826.33.3536.816.88116.7يقر اأو يكتب 

1.9713.84801.02.4512.4االبتدائية 

8040120 التعليم االأ�سا�سي احللقة االأوىل

1.3362.6210.41.5461.5االإعدادية

9.02.011.0التعليم االأ�سا�سي احللقة الثانية

1.0792.1237.51.3161.3الثانوية العامة

37.19.046.0الدبلوم العام 

424.8105.2529.5دبلوم

476.9118.2594.6البكالوريو�ص 

157.321.0178.2املاج�ستري 

88.214.0102.1الدكتوراه 

2.01.03.0غري مبني

51.477100.049.668100.0101.145100.0املجموع

وبا�س���تقراء البيان���ات الواردة باجلدول رق���م )2-10( والتي تتعلق باحلالة التعليمية لكبار ال�س���ن م���ن العمانيني من 

حيث النوع، تظهر البيانات ذاتها تفاوتًا كبريًا بني الذكور واالإناث يف كافة املراحل التعليمية، حيث بلغت ن�س���بة االأمية بني 

كبار ال�س���ن الذكور )62.9%( بينما كانت بني االإناث )90.8%( وهي ن�س���بة مرتفعة جدًا، كذلك بلغت ن�سبة اللتي يقراأن 

ويكتنب من االإناث )6.8%( فقط يف حني بلغت ن�س���بة الذكور )26.3%(، اإن الن�س���ب ال�س���ابقة تو�سح ارتفاع معدل االأمية 

ب�سكل كبري بني امل�سنات العمانيات االأمر الذي يتطلب مع توفري برامج ملحو اأمية هذه الفئة العمرية وب�سفة خا�سة االإناث.
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كما بلغت ن�س���بة احلا�س���لني عل���ى االبتدائية من كبار ال�س���ن )%3.8( 

للذك���ور يف مقاب���ل )1.0%( للإن���اث، وكذل���ك بالن�س���بة للحا�س���لني على 

االإعدادية )2.6%( للذكور يف مقابل )0.4%( للإناث، والثانوية )%2.1( 

للذكور يف مقابل )0.5%( للإناث، و�سهادة الدبلوم العام )0.1%( للذكور 

مقاب���ل )0.0%( للإن���اث، و�س���هادة الدبل���وم )0.8%( للذك���ور يف مقابل 

)0.2%( للإناث، واحلا�سلني على البكالوريو�ص )0.9%( للذكور يف مقابل )0.2%( للإناث.

اأما عن الدرجات العلمية املتقدمة املاج�س���تري والدكتوراه، فقد بلغت ن�س���بة ح�س���ول كبار ال�س���ن من الذكور على هذه 

ال�س���هادات )0.3%( و)0.2%( على الرتتيب. يف حني �س���جلت النتائج ح�سول عدد قليل جدا من امل�سنات العمانيات على 

هذه الدرجات العلمية املتقدمة.

وميكن اأن يعزى ذلك التفاوت امللحوظ يف تفوق كبار ال�س���ن الذكور على االإناث يف احل�س���ول على �سهادات يف خمتلف 

املراحل التعليمية اإىل العديد من االأ�سباب �سبقت االإ�سارة اإيل بع�سها والتي منها على �سبيل املثال ال احل�سر: عدم انت�سار 

املدار����ص يف كافة واليات وحمافظات ال�س���لطنة قبل ع���ام 1970 مما قلل فر�ص كثري من االإناث يف التعليم، وتاأخر اإن�س���اء 

اجلامعات والكليات باملجتمع العماين، والثقافة ال�سائدة قدميا والتي كانت ت�سجع على تعليم الذكور دون االإناث، باالإ�سافة 

اإىل ت�سرب وانقطاع ن�سبة كبرية من االإناث عن التعليم ب�سبب الزواج املبكر.

اأم���ا م���ن حيث التوزيع الن�س���بي لكبار ال�س���ن )العمانيني( طبق���ا للحالة التعليمي���ة واملنطقة، فتفي���د البيانات الواردة 

باجلدول رقم )2-11(. اأن ن�س���بة االأمية بني كبار ال�س���ن باملناطق القروية بلغت )83.4%( وهي اأعلى من ن�سبة انت�سارها 

بني كبار ال�س���ن باملناطق احل�س���رية حيث بلغت ن�س���بتها باحل�س���ر )73.1%(، وهذه الن�س���ب تفيد يف التاأكيد على اأهمية 

قيام اجلهات املخت�س���ة مبواجهة م�س���كلة حمو االأمية بالرتكيز على توفري الف�سول الدرا�سية لكبار ال�سن يف كافة املناطق 

القروية واحل�سرية، كما اأفادت بارتفاع ن�سبة الذين يقروؤون ويكتبون من كبار ال�سن يف املناطق احل�سرية عنها يف املناطق 

القروية، حيث بلغت الن�سبة يف احل�سر )18.1%( يف حني كانت يف القرى )14.0%( فقط.

اأما من حيث اجلوانب امل�س���يئة التي تظهرها البيانات ال�س���ابقة فيت�س���ح وجود ن�س���ب قليلة من كبار ال�س���ن باملناطق 

احل�س���رية من احلا�س���لني على �س���هادات متنوعة، كما ت�س���منت املناطق القروية اأي�س���ًا اأعدادا قليلة جدًا منهم، وبالتايل 

ميكن اال�ستفادة منهم واإتاحة الفر�ص اأمامهم للم�ساركة يف االأعمال املجتمعية التطوعية ذات الطبيعة االإن�سانية، وحماولة 

توظيفهم وا�ستثمار خرباتهم يف امل�ساركة يف عملية التنمية املجتمعية حتى يتمكنوا من التحول من جمرد فئة معالة اأو تكاد 

تعول نف�سها بالكاد، اإىل فئة قادرة على خدمة نف�سها، وتلعب دورًا ايجابيًا يف تنمية جمتمعها. 

العمانيني  ل��ل��ذك��ور  التعليمي  امل�ستوى 

الإن���اث  ب��ني  ن��ظ��ريه  م��ن  اأع��ل��ى  امل�سنني 

العمانيات امل�سنات.
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جدول رقم )2-11( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن العمانيني يف التح�صر ح�صب احلالة التعليمية 

لتعداد 2010

احلالة التعليمية

املجتمع ككلقرىح�سر

%العدد%العدد %العدد

48.93573.128.54183.477.47676.6اأمي

12.09318.14.78814.016.88116.7يقر اأويكتب

1.9412.95101.52.4512.4االبتدائية

10التعليم االأ�سا�سي احللقة االأوىل

 

.0

2.012.0

1.3202.0226.71.5461.5االإعدادية

11.00.011.0التعليم االأ�سا�سي احللقة الثانية

1.1951.8121.41.3161.3الثانوية العامة

16.046.0..40الدبلوم العام

510دبلوم

 

.8

19.1529.5

580.914.0594.6البكالوريو�ص

173.35.0178.2املاج�ستري

102.20.0102.1الدكتوراه

201.030غري مبني

66.912100.034.233100.101.145100.0املجموع

وق���د مت ترتيب حمافظات ال�س���لطنة من حيث ن�س���بة امل�س���نني االأميني املقيم���ني فيها اإىل اإجمايل امل�س���نني االأميني يف 

ال�سلطنة طبقًا لنتائج تعداد 2010؛ وذلك لتحديد املحافظات االأكرث احتواء لكبار ال�سن االأميني الإعطائها اأولوية متقدمة 

عن غريها يف �س���لم ترتيب االأولويات عند التخطيط لتنفيذ الربامج التعليمية املوجهة مل�س���اعدة كبار ال�سن من العمانيني. 

وقد جاء ترتيب املحافظات من حيث ن�سبة االأمية كما يف اجلدول رقم )12-2(.
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جدول رقم )2-12( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن الأميني العمانيني ح�صب املحافظات لتعداد 2010

الرتتيبالن�سبة ل�سكان املحافظةكبار ال�سن االأمينياملحافظة

1%17.31122.3�سمال الباطنة 

2%10.86814.0م�سقط 

3%10.68513.8الداخلية 

4%9.75312.6 جنوب الباطنة 

5%7.1839.3جنوب ال�سرقية 

6%6.3618.2 �سمال ال�سرقية 

7%5.8447.5 ظفار 

8%5.4687.1 الظاهرة 

9%1.4821.9م�سندم 

10%1.3631.8الربميي 

11%1.1581.5الو�سطى 

%77.476100املجم�����وع

وتاتي حمافظة �سمال الباطنة يف الرتتيب االأول من حيث ن�سبة امل�سنني االأميني اإىل اإجمايل عدد االأميني يف ال�سلطنة 

)22.3%( من امل�سنني االأميني يف ال�سلطنة، تليها م�سقط بن�سبة )14.0%( ثم الداخلية بن�سبة )13.8%( وجنوب الباطنة 

بن�س���بة )12.6%( ثم توايل حمافظات ال�س���لطنة بن�س���ب اأقل من 10% من امل�س���نني االأميني يف ال�س���لطنة نهاية مبحافظة 

الو�سطى التى ال تتعدى ن�سبة امل�سنني االأميني بها )1.5%( من اإجمايل امل�سنني االأميني بال�سلطنة.

ج( ترتيب الوليات من حيث ن�صبة الأمية لكبار ال�صن من العمانيني

من اجلدول اأدناه مت ترتيب توزيع ن�سبة االأمية على واليات ال�سلطنة طبقا لنتائج تعداد 2010؛ وذلك لتحديد الواليات 

االأكرث احتواء لكبار ال�سن االأميني من العمانيني؛ وذلك الإعطائها اأولوية متقدمة عن غريها يف �سلم ترتيب االأولويات عند 

التخطيط لتنفيذ الربامج التعليمية املوجهة مل�ساعدة كبار ال�سن على حمو االأمية. وقد جاء ترتيب الواليات من حيث ن�سبة 

االأمي���ة به���ا كما هو مبني يف اجلدول التايل رقم )13(. والذي كان على النحو التايل: �س���حار ،ال�س���يب ، ال�س���ويق ، عربي 

،�س���حم ، �س���للة ، الر�ستاق ، بركاء، امل�سيبي ، �س���نا�ص. ويف املقابل اأتت الواليات الع�سر االأقل من حيث ن�سبة كبار ال�سن 

االأميني من العمانيني على النحو التايل: الدقم ، حم�س���ة ، بخاء ، اجلازر ، �س���ليم وجزر احللنيات ، �س���لكوت ، هيماء ، 

مدحا ، مق�سن ، ال�سنينة.
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جدول رقم )2-13( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن الأميني العمانيني  ح�صب الوليات لتعداد 2010

%اأمية كبار ال�سن بالوالية%اأمية كبار ال�سن بالواليةالوالية

812نخل41425.3-�سحار

799احلمراء41305.3ال�سيب

779بدبد39965.2ال�سويق

776ينقل38435.0عربي

767طاقة36154.7�سحم

745اإبراء32704.2�سللة

732حموت31494.1الر�ستاق

719القابل26363.4بركاء

712اأدم26323.4امل�سيبي

568مرباط24543.2�سنا�ص

503وادي بني خالد24473.2�سور

497العوابي23813.1نزوى

428منح23293.0بهلء

406وادي املعاول22552.9امل�سنعة

326م�سرية22432.9جعلن بني بو علي

297املزيونة19482.5اخلابورة

269ثمريت18472.4�سمائل

245دبا18182.3قريات

216�سدح14581.9مطرح

199رخيوت14081.8اإزكي

192الدقم13181.7بو�سر

180حم�سة12971.7جعلن بني بوح�سن

162بخا12931.7العامرات

142جلازر11691.5الربميي

132�سليم وجزر احللنيات11561.5لوى

111�سلكوت9861.3خ�سب

92هيماء9031.2بدية

89مدحا8701.1الكامل والوايف

15مق�سن8591.1دماء والطائيني

14ال�سنينة8511.1م�سقط

77476العدد الكلي لكبار ال�سن من االميني8491.1�سنك
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8 - ا�صتخدام احلا�صوب والنرتنت

اأم���ا م���ن حيث القدرة على اال�س���تخدام فتفيد النتائج ال���واردة باجلدول رقم )2-14( اإىل تدنى قدرة كبار ال�س���ن يف 

�س���لطنة عمان على ا�س���تخدام احلا�س���وب واالنرتنت، حيث اأفادت ن�س���بة )2.9%( فقط باأن لديهم القدرة على ا�ستخدام 

احلا�س���وب وذلك يف مقابل )57.5%)من امل�س���تخدمني من جميع الفئات العمرية باملجتمع العماين، اأما بخ�س���و�ص قدرة 

كبار ال�سن على ا�ستخدام االنرتنت فقد جاءت متدنية جدًا، حيث بلغت )2.1%( فقط يف مقابل )36.1%( جلميع الفئات 

العمرية.

جدول رقم )2-14( التوزيع الن�صي لكبار ال�صن العمانيني ح�صب ا�صتخدام احلا�صوب والنرتنت لتعداد 2010

ن�سبة اال�ستخدام بني كبار ال�سن %ن�سبة اال�ستخدام بني كل العمانيني%القدرة على اال�ستخدام

57.52.9احلا�سوب

36.12.1االنرتنت

يف �سوء ما �سبق فاإن توفر اأجهزة مهمة كاحلا�سوب وتوفر خدمة االنرتنت يتطلب معه االهتمام بو�سع برامج تدريبية 

ملن يرغب من كبار ال�سن؛ لتدريبهم على كيفية التعامل مع احلا�سوب وكيفية ا�ستخدام االنرتنت وحتقيق اأق�سى ا�ستفادة 

منها ب�س���كل �س���ليم. وهنا يت�سح �س���رورة اأن تتحمل بع�ص موؤ�س�س���ات املجتمع املدين ومنظمات العمل اخلريي والتطوعي، 

ومنظم���ات القط���اع اخلا����ص دورًا حموريًا يف هذا التدريب، كما يجب اأن ت�س���عى هذه املنظمات للتوا�س���ل مع كبار ال�س���ن 

وم�س���اعدتهم عل���ى امت���لك املزيد م���ن اأجهزة الرادي���و والتلفاز واحلوا�س���يب االآلية، وخط���وط الهاتف النق���ال واأجهزته 

وتخفي�ص كلفته وكذلك تخفي�ص ا�س���رتاك االنرتنت لكبار ال�س���ن اأو جعله �سيئًا رمزيًا اأو باملجان، باالإ�سافة اإىل توفري خط 

�س���اخن لكبار ال�س���ن على مدار ال�ساعة ميكنهم من االإبلغ عن �سكوى اأو طلب م�ساعدة عاجلة من اجلهات املخت�سة، ومن 

ثم ال بد من وجود فرق عمل منظمة حكومية وتطوعية تعمل على تلقى �سكاوى امل�سنني وزيارتهم يف اأماكن اإقامتهم لتقدمي 

امل�ساعدة املطلوبة. 
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3-1 مقدمة

يعر�ص هذا الف�س���ل الو�س���ع االقت�س���ادي لكبار ال�س���ن من حيث علقتهم بقوة العمل والقطاعات االقت�سادية االأكرث 

ا�ستيعاباً لهم واملهن املنت�سرة بينهم.

و�س���وف يرك���ز هذا الف�س���ل عل���ى حتليل بع����ص املتغريات الت���ي تتعلق 

باخل�س���ائ�ص االقت�سادية لكبار ال�سن يف �سلطنة عمان طبقًا لنتائج تعداد 

2010، وم���ن ب���ني هذه املتغ���ريات علقة كبار ال�س���ن بقوة العم���ل، واحلالة 

العملية لكبار ال�سن والنوع، وكبار ال�سن والنوع وقطاع العمل احلايل، وتوزيع 

كبار ال�سن على قطاعات العمل املجتمعي، والتوزيع املهني والن�سبي والنوعي 

لكبار ال�سن ح�سب الن�ساط االقت�سادي، والتوزيع املهني، كما �ستجرى بع�ص 

املقارنات بني نتائج التعداد احلايل ونتائج تعداد 2003، وكذلك بني املواطنني والوافدين يف بع�ص املتغريات املهمة. وقبل 

البدء يف التحليل يلقى الف�سل ال�سوء حول مرحلة ال�سيخوخة وارتباطها بالن�ساط االقت�سادي لكبار ال�سن يف املجتمع. 

3-2 عالقة كبار ال�صن بقوة العمل 

تبني النتائج املتعلقة باحلالة العملية لكبار ال�سن يف �سلطنة عمان طبقًا 

لتع���داد 2010، اأن )83.4%( م���ن اإجمايل كبار ال�س���ن ال ميار�س���ون عمًل 

اقت�ساديًا، مبعنى اأنها فئة غري ن�سطة اقت�ساديًا، وهذا يدعم االجتاه الذي 

ينظ���ر اإىل فئ���ة كبار ال�س���ن على اأنها فئة معالة ت�س���تحق الدع���م والرعاية.

يف حني اأن ن�س���بة )16.3%( فقط من كبار ال�س���ن ميثلون الن�س���بة الن�سطة 

اقت�ساديًا موزعون كما يلي: )15.3%( ي�ستغلون خارج امل�سكن اأي يف اأن�سطة اقت�سادية منظمة اأو �سبه منظمة، و)%1.0( 

فقط ي�س���تغلون داخل امل�س���كن. هذه الن�س���بة الن�س���طة اقت�س���اديًا من كبار ال�س���ن متثل )2.9%( فقط من اإجمايل القوى 

الن�س���طة اقت�س���اديًا يف املجتمع العماين ككل، حيث ي�س���طر كثري من امل�س���نني اإىل العمل لتوفري الدخ���ل اللزم الإعالتهم 

واإعالة اأ�سرهم.

وبت�سليط ال�سوء اأكرث على النتائج الوارد باجلدول رقم )3-1( يت�سح اأن )37.4%( من كبار ال�سن غري قادرين على 

العمل، وبالتايل ميكن و�س���فهم باأنهم غري ن�س���يطني اقت�س���اديًا، وهذه الن�س���بة تعد االأوىل بالرعاية واالهتمام، اإذ اأنها قد 

تكون يف حاجة اإىل امل�س���اعدة االقت�س���ادية  واالجتماعية والنف�سية وال�س���حية، وبالتايل فاإنها يجب اأن تعطى االأولوية عن 

غريها من الفئات االأخرى. كما بينت النتائج اأي�س���ًا تفرغ ن�س���بة تقدر بحوايل )27.8%( للأعمال املنزلية، كما ال ترغب 

ن�س���بة )18.1%( يف العمل وقد يكون كبار ال�سن الذين تت�سمنهم الن�سبتني ال�سابقتني من �سمن من �سيطر عليهم االجتاه 

نحو العزلة االجتماعية وعدم الرغبة يف امل�س���اركة املجتمعية واأخريًا فاإن ن�س���بة قليلة جدًا )0.4%( اأعربت عن رغبتها يف 

ل  ال�سن  ك��ب��ار  اإج��م��ايل  م��ن   )%83.4(

اأن  ح��ني  يف  اقت�ساديًا،  عماًل  ميار�سون 

ال�سن  كبار  م��ن  فقط   )%16.3( ن�سبة 

ميثلون الن�سبة الن�سطة اقت�ساديًا.

حوايل )27.8%( من كبار ال�سن متفرغون 

ن�سبة  ترغب  ل  كما  املنزلية،  لالأعمال 

)18.1%( يف العمل.
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البحث عن عمل، وهذه الن�س���بة واإن كانت قليلة جدًا اإال اأنها يجب اأن ت�س���تدعي انتباه اجلمعيات االأهلية والتطوعية وكذلك 

�سركات القطاع اخلا�ص التي تبحث عن موظفني بنظام املكافاأة اأو العمل التطوعي غري املاأجور. 

جدول رقم )3-1( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن )60 �صنة فاكرث( ح�صب عالقة قوة العمل والنوع 

لتعداد2010

العلقة بقوة العمل

املجموعاإناثذكور

%العدد%العدد%العدد

م�ستغل خارج امل�سكن
16.59714.6741.717.33815.3

م�ستغل داخل امل�سكن
379.3736.61.1151.0

باحث عن عمل )�سبق له العمل(
439.49.0448.4

باحث عن عمل)مل ي�سبق له العمل(
420.1.043.0

متفرغ للأعمال املنزلية
1.1471.030.39626.831.54327.8

طالب متفرغ
5.01.06.0

ال يرغب يف العمل )مكتفى(
18.73016.51.8631.620.59318.1

غري قادر على العمل
22.70120.019.77317.442.47437.4

غري مبني
47.014.061.1

املجموع
113.621100.0113.621100.0113.621100.0

اإن م���ن اأهم النتائ���ج التي بينها التحليل ال�س���ابق للجدول رقم )1-3( 

يتمثل يف وجود ن�س���بة غري قليلة من كبار ال�سن مازالت تو�سف باأنها ن�سطة 

اقت�س���اديًا، وت�س���نف من �س���من الق���وى العامل���ة يف املجتمع، وه���ذا يعزز 

م���ن ق���وة االجتاه الذي ينظر اإىل فئة امل�س���نني على اأنها فئ���ة متتلك القدرة 

واخلربة وميكنه���ا اأن متار�ص دورًا ايجابيًا يف املجتمع، بعك�ص االجتاه الذي 

ينظر اإليهم على اأنهم فئة معالة ت�ستحق الدعم والرعاية.

اأما من حيث النوع فتو�س���ح النتائج اأن كبار ال�س���ن من الذكور كانوا اأكرث انخراطًا من االإناث يف الن�س���اط االقت�سادي 

يف املجتم���ع العماين؛ وذلك الأن رعاية االأ�س���رة واالإنفاق عليها يف املجتمعات العربية واالإ�س���لمية تعد م�س���ئولية الرجل يف 

املقام االأول، حيث جند فارقًا �سا�سعًا بني الذكور الن�سطني اقت�ساديًا واالإناث الن�سطات، فقد بلغت ن�سبة الذكور الن�سطني 

اقت�س���اديًا )28.3%( من اإجمايل كبار ال�س���ن بينما بلغت ن�سبة االإناث الن�سطات اقت�ساديًا )2.8%( فقط. اأما من حيث 

تفرغ كبار ال�سن للأعمال املنزلية فالفرق هنا كان ل�سالح االإناث، حيث بلغت ن�سبة االإناث )56.8%( يف مقابل )%1.9( 

فقط للذكور، وميكن تف�سري هذا الفارق باأنه طبيعيًا؛ الأنه يتوافق االأعمال املنزلية ذات الطبيعة الن�سوية. 

اقت�ساديًا  الن�سطني  الذكور  ن�سبة  بلغت 

بينما  ال�سن  كبار  اإجمايل  من   )%28.3(

اقت�ساديًا  الن�سطات  الإن��اث  ن�سبة  بلغت 

)2.8%( فقط
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�صكل رقم )1-3(

التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ح�صب العالقة بقوة العمل لتعداد 2010

اأم���ا من حيث الن�س���اط االقت�س���ادي واملنطقة ال�س���كنية، فق���د اأفادت 

النتائج الواردة باجلدول رقم )3-1(. اأن كبار ال�س���ن باملناطق احل�س���رية 

اأكرث م�س���اهمًة وانخراطًا يف الن�ساط االقت�سادي باملجتمع العماين )داخل 

وخارج امل�س���كن( حيث بلغت ن�سبتهم )18.3%( من اإجمايل كبار ال�سن يف 

احل�سر يف مقابل )11.9%( فقط يف املناطق القروية.

وميكن تف�سري ذلك يف �سوء توفر فر�ص العمل يف املناطق احل�سرية عنها يف املناطق القروية ، كما اأفادت النتائج اأن 

ن�سبة كبار ال�سن الذين يتفرغون للأعمال املنزلية كانت ن�سبتهم يف املناطق احل�سرية )27.4%( يف مقابل )28.5%( يف 

املناطق القروية ، وبلغت ن�سبة الباحثني عن عمل يف )0.4%)يف كل من املناطق احل�سرية والقروية. وفيما يتعلق بالرغبة 

يف العمل فقد بلغت ن�س���بة من ال يرغبون يف العمل )18.3%( يف املناطق احل�س���رية مقابل )17.8%( يف املناطق القروية 

، اأم���ا م���ا يتعلق بعدم القدرة على العمل فقد كانت ن�س���بة غ���ري القادرين على العمل )35.5%( يف املناطق احل�س���رية يف 

مقابل )41.5%( يف املناطق القروية، وهذه الن�سبة تعك�ص مدى حاجة غري القادرين على العمل من كبار ال�سن يف املناطق 

احل�س���رية والقروية اإىل اخلدمات والرعاية ال�س���حية والنف�سية واالجتماعية التي متكنهم من موا�سلة احلياة واال�ستمتاع 

بها بقدر معقول.

العمل  على  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  ن�سبة  كانت 

)35.5%( يف املناطق احل�سرية يف مقابل 

)41.5%( يف املناطق القروية.
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جدول رقم )3-2( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب التح�صر والعالقة بقوة العمل لتعداد 2010

العلقة بقوة العمل 

االإجمايلقرىح�سر

% العدد%العدد%العدد

13.35817.13.98011.31.733815.3م�ستغل خارج امل�سكن

9011.22140.61.1151.0م�ستغل داخل امل�سكن

3370.41110.34480.4باحث عن عمل )�سبق له العمل(

220.0210.1430.0باحث عن عمل)مل ي�سبق له العمل(

21.48527.410.05828.531.54327.8متفرغ للأعمال املنزلية

60.000.060.0طالب متفرغ

14.30018.36.29317.820.59318.1ال يرغب يف العمل )مكتفى(

27.82735.514.64741.542.47437.4غري قادر على العمل

530.180.0610.1غري مبني

78.289100.035.332100.0113.621100.0املجموع

3-3 كبار ال�صن واحلالة العملية

يبني جدول رقم )3-2( توزيع كبار ال�س���ن ح�س���ب احلالة العملية والنوع، ويت�س���ح منه اأن من بني الذين ي�س���همون يف 

الن�س���اط االقت�سادي بلغت ن�سبة اأ�س���حاب العمل )8.3%(، منهم )8.0%( ذكور و)0.3%( فقط من االإناث، بينما بلغت 

ن�س���بة م���ن يعمل حل�س���ابه )17.9%(، )15.8%( من الذك���ور)2.0%( فقط من االإناث، وكانت الن�س���بة االأكرب منهم من 

الذين يعملون باأجر حيث بلغت )72.8%( معظمهم من الذكور بن�س���بة )67.6%( واالإناث بن�سبة )5.2%( فقط، واأخريًا 

بلغت م�ساهمة كبار ال�سن يف االأعمال غري املاأجورة )ومنها التطوعية على �سبيل املثال( )1.0%( توزعت بن�سبة )%0.7( 

للذكور و)0.3%( فقط للإناث، وهذه الن�سبة ال�سئيلة تلفت االنتباه اإىل وجوب اهتمام املجتمع بكافة منظماته احلكومية 

وغري احلكومية با�ستثمار القدرات واخلربات املتوفرة لدى كبار ال�سن واال�ستفادة منهم يف العمل التطوعي.

جدول رقم )3-3(  التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب احلالة العملية والنوع لتعداد 2010

احلالة العملية

االإجمايلاإناثذكور

%العدد%العدد%العدد

1.5198.058.31.5778.3�ساحب عمل

2.98815.83862.03.37417.9يعمل حل�سابه
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احلالة العملية

االإجمايلاإناثذكور

%العدد%العدد%العدد

12.77867.69895.213.76772.8يعمل باأجر

130.753.31831.0يعمل بدون اأجر 

17.41592.11.4867.918.901100.0املجموع

تظهر البيانات الواردة يف جدول )3-4( توزيع كبار ال�س���ن ح�س���ب احلالة العملية طبقًا للجن�س���ية )عماين – وافد( 

حيث زادت ن�س���بة كبار ال�س���ن من العمانيني كاأ�س���حاب اأعمال عن الوافدين، اإذ بلغت ن�س���بة العمانيني اأ�س���حاب االأعمال 

)7.5%( من اإجمايل كبار ال�س���ن امل�س���اهمني يف الن�ساط االقت�سادي، يف حني تدنت ن�سبة اأ�سحاب االأعمال من الوافدين 

لتبلغ )0.9%)فقط، وقد تدخل هذه الن�س���بة يف �س���ريحة امل�س���تثمرين الذين ي�س���مح لهم القانون العماين باإن�ساء االأعمال 

ومتلكها ب�سروط حمددة اأي�سًا زادت ن�سبة كبار ال�سن من العمانيني الذين يعملون حل�سابهم اخلا�ص فبلغت )17.5%( يف 

مقابل )0.3%( فقط لكبار ال�سن الوافدين.

وفى اجتاه معاك�ص زادت ن�س���بة كبار ال�س���ن من الوافدين من فئة املوظفني باأجر لتبلغ )39.6%( يف مقابل )%33.2( 

فقط لكبار ال�س���ن من العمانيني، واأخريا بلغت ن�س���بة كبار ال�سن من العمانيني الذين ي�سهمون يف الن�ساط االقت�سادي من 

خلل العمل غري املاأجور )التطوعي على �سبيل املثال( لتبلغ )0.9%( يف مقابل )0.1%( فقط لكبار ال�سن الوافدين.

اإن التحليل ال�س���ابق يدلل على وجود م�س���اهمة - واإن مل تكن على امل�ستوى املاأمول فيه - من جانب كبار ال�سن عمانيني 

ووافدين بدرجات ون�سب متفاوتة يف الن�ساط االقت�سادي يف املجتمع العماين.

جدول رقم )3-4( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب اجلن�صية واحلالة العملية لتعداد2010

احلالة العملية

االإجمايلوافدونعمانيون

%العدد%العدد%العدد

1.4157.5162.91.5778.3�ساحب عمل

3.31417.560.33.37417.9يعمل حل�سابه

6.28033.27.48739.613.76772.8يعمل باأجر

163.920.11831.0يعمل بدون اأجر 

11.17259.17.72940.918.901100.0املجموع
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3-4 كبار ال�صن ح�صب القطاع 

تظهر البيانات الواردة باجلدول )35( توزيع كبار ال�س���ن من امل�س���اهمني يف الن�س���اط االقت�س���ادي باملجتمع العماين 

ح�سب القطاع والنوع.

واملدق����ق يف ه����ذه البيانات ميكنه ا�س����تنتاج اأن القطاع اخلا�ص اأكرث 

جاذبيًة عن غريه من قطاعات العمال حيث ا�س����توعب ن�سبة )%50.5( 

من جملة كبار ال�س����ن امل�ساهمني يف الن�ساط االقت�سادي باملجتمع، لكن 

هذه الن�س����بة العاملة بالقطاع اخلا�ص كان غالبيتهم من الذكور بن�س����بة 

)49.0%( يف مقاب����ل )1.5%( للإناث، تلي ذل����ك قطاع العمل العائلي 

حيث اجتذب )25.4%( من جملة كبار ال�س����ن امل�س����اهمني يف الن�س����اط 

االقت�س����ادي باملجتمع وقد تكونت هذه الن�س����بة من )20.9%( للذكور و)4.6%( للإن����اث، وفى الرتتيب الثالث ياأتي 

القطاع احلكومي كثالث قطاعات العمل جذبًا ل - عمالة كبار ال�س����ن وذلك بن�س����بة )21.9%( منهم )20.2%( من 

الذكور و)1.7%( من االإناث. واأخريًا ياأتي القطاع االأهلي الذي مل يجتذب اإال ن�سبة قليلة جدًا من كبار ال�سن الغالبية 

العظمى منهم من الذكور والقلة من االإناث. 

جدول رقم )3-5( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب النوع وقطاع العمل لتعداد 2010

قطاع العمل

املجموعاإناثذكور

%عدد%عدد%عدد

3.81220.23181.74.13021.9حكومي

9.25449.02891.59.54350.5خا�ص

3.94820.98614.64.80925.4عائلي

177.97.01841.0اأهلي

2061.15.02111.1اأخرى

.18.160.241غري مبني

17.41592.11.4867.918.901100.0املجموع

تتعلق الن�سب الواردة باجلدول رقم )3-6( بكبار ال�سن من العمانيني والوافدين الذين لديهم اإ�سهام فعلي يف الن�ساط 

االقت�سادي باملجتمع العماين فقط، كما ا�ستبعد التحليل كبار ال�سن الذين مل يكن لديهم اإ�سهام يف الن�ساط االقت�سادي، 

ومن ثم ت�سري البيانات اإىل زيادة ن�سبة كبار ال�سن من العمانيني امل�ساهمني يف الن�ساط االقت�سادي مقارنًة بكبار ال�سن من 

الوافدين، حيث بلغت ن�سبة العمانيني )59.1%( يف مقابل )40.9%( للوافدين.

غريه  عن  جاذبيًة  اأكرث  اخلا�ص  القطاع 

ا�ستوعب  حيث  ال��ع��م��ال  ق��ط��اع��ات  م��ن 

ال�سن  كبار  جملة  من   )%50.5( ن�سبة 

امل�����س��اه��م��ني يف ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي 

باملجتمع.
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جدول رقم )3-6( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب القطاع واجلن�صية لتعداد 2010

قطاع العمل

املجموعوافدونعمانيون

%عدد%عدد%عدد

3.16816.89625.14.13021.9حكومي

3.75719.95.78630.69.54350.5خا�ص

3.91320.78964.74.80925.4عائلي

164.920.11841.0اأهلي

161.950.32111.1اأخرى

9.015.124.1غري مبني

11.17259.17.72940.918.901100.0املجموع

وبتحليل تف�س���يلي لهذه الن�س���ب تبني النتائج اأن اإ�سهام كبار ال�س���ن من العمانيني يف القطاع العائلي كان االأكرث وذلك 

بن�س���بة )20.7%( يف مقابل )4.7%( للوافدين، ثم زادت ن�س���بة م�س���اهمة الوافدين يف القطاع اخلا�ص على العمانيني اإذ 

بلغت الن�س���بة )30.6%( للوافدين يف مقابل )19.9%( للعمانيني، ثم تزايدت ن�س���بة امل�ساهمني من كبار ال�سن العمانيني 

يف القطاع احلكومي لتبلغ )16.8%( يف مقابل )5.1%( فقط للوافدين، وباملثل كان اإ�سهام كبار ال�سن العمانيني يف العمل 

االأهلي اأف�س���ل من الوافدين حيث كانت الن�س���بة )0.9%( يف مقابل )0.1%( فقط للوافدين. اأما عن امل�س���اركة يف قطاع 

العم���ل االأهل���ي )اجلمعيات االأهلية والعمل التطوعي( اأو�س���حت البيانات وجود انخفا�ص ملحوظ يف م�س���اركة كافة اأفراد 

املجتم���ع م���ن العمانيني والوافدين يف هذا القطاع حيث بلغت ن�س���بة امل�س���اركة يف اأعمال هذا القط���اع )0.1%( فقط لهم 

جميعاً.

وتظهر املقارنة بني نتائج التعدادين )2003 و2010( فيما يخت�ص بتوزيع 

كب����ار ال�س����ن على قطاعات العمل ال����واردة باجلدول رق����م )3-7(. انخفا�ص 

ن�س����بة العاملني بالقطاع احلكومي حي����ث بلغت )21.9%( يف التعداد احلايل 

يف مقاب����ل )24.3%( يف التعداد ال�س����ابق، وكذلك انخفا�ص ن�س����بة العاملني 

بالقطاع العائلي من )36.5%( يف التعداد ال�سابق اإىل )25.4%( يف التعداد 

احلايل، بينما ارتفعت ن�سبة العاملني بالقطاع اخلا�ص لت�سل اإىل )%50.5( 

يف التعداد احلايل يف مقابل )38.0%( يف التعداد ال�س����ابق، وكذلك ارتفعت 

ن�س����بة العاملني بالقطاع االأهلي حيث بلغت )1.0%( يف التعداد احلايل يف مقابل )0.08%( يف التعداد ال�س����ابق. اإن م�سمون 

التغ����ري الذي ت�س����ري اإليه نتائج املقارنة احلالية يو�س����ح حدوث حت�س����ن ملحوظ يف توزيع كبار ال�س����ن عل����ى قطاعات العمل يف 

املجتمع، اإذ اأن انكما�ص ن�س����بة العاملني بالقطاع احلكومي يف مقابل ارتفاعها يف القطاع اخلا�ص ميكن و�س����فه باأنه حت�س����ن 

ان��خ��ف�����س��ت ن�����س��ب��ة ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع 

احلكومي حيث بلغت )21.9%( يف 2010 

بينما   ،2003 يف   )%24.3( مقابل  يف 

اخلا�ص  بالقطاع  العاملني  ن�سبة  ارتفعت 

لت�سل اإىل )50.5%( يف 2010 يف مقابل 

)38.0%( يف 2003.
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اإيجاب����ي؛ مل����ا له من دور يف اإف�س����اح املجال اأمام القدرات ال�س����ابة من العامل����ني بالقطاع احلكومي الكت�س����اب اخلربة وحتمل 

امل�سئولية يف العمل احلكومي، وفى نف�ص الوقت اإ�سارة اإىل اأن خربات ومهارات كبار ال�سن ال تذهب هباء ولكن يتم ا�ستيعابها 

واال�ستفادة منها يف القطاع اخلا�ص الذي يعتمد معيار التوظيف فيه على عن�سري اخلربة واملهارة لدى امل�سن.

كما اأن من بني النتائج االإيجابية التي يجب التوقف عندها هو التح�سن امللحوظ يف ن�سبة كبار ال�سن العاملني يف جمال 

العمل االأهلي والتطوعي، حيث و�س���لت يف تعداد 2010 اإىل )0.1%( فقط بينما مل تكن متثل �س���يئًا يذكر يف تعداد 2003، 

)14 حالة فقط(. 

جدول رقم )3-7( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب نوع القطاع لتعدادي 2003 و2010

نوع القطاع 

كبار ال�سن 2003كبار ال�سن 2010

%عدد%عدد

4.13021.94.13324.3حكومي

9.54350.56.47038.0خا�ص

4.80925.46.21236.5عائلي

1841.0140.08اأهلي

2111.11230.7اأخرى

24.1760.5غري مبني

18.901100.017.028100.0املجموع

وخل�س���ة النتائج ال�س���ابقة تفيد تف�س���يل كبار ال�س���ن اإىل االجتاه اإىل العمل يف القطاع اخلا�ص وقلة اجنذابهم للعمل 

يف القط���اع احلكوم���ي )قد يكون ب�س���بب تقل�ص الفر�ص املتاحة اأو ب�س���بب ارتفاع رواتب بع�ص الوظائ���ف بالقطاع اخلا�ص 

وخا�سة التي تتطلب املهارة واخلربة وحتديد القانون �سن التقاعد يف الوظائف احلكومية(، اأي�سًا انخفا�ص ن�سبة العاملني 

بالقط���اع العائل���ي وذلك ب�س���بب معاناة ال�س���ناعات احلرفية العائلية من املناف�س���ة يف ظل العوملة التي ت�س���ود العامل االآن، 

فاأ�س���بحت بع�ص ال�س���ناعات احلرفية العائلية غري قادة على اال�س���تمرار يف ظل ارتفاع تكلفة اإنتاجها وارتفاع اأ�س���عارها 

مقارنة مبثيلتها امل�س���توردة منخف�سة التكلفة وال�س���عر، اأما فيما يتعلق بالقطاع االأهلي فيمكن القول اأن االرتفاع الطفيف 

ال���ذي ح���دث ما هو اإال نتيجة الرتفاع ن�س���بة التعلي���م والوعي الديني واالجتماعي وتنامي قيم امل�س���اركة وحتمل امل�س���ئولية 

االجتماعية بني كبار ال�سن مما يدفعهم اإىل امل�ساركة يف االأعمال االأهلية والتطوعية.

3-5 اأق�صام الن�صاط القت�صادي

وبخ�سو�ص توزيع كبار ال�سن من العمانيني طبقًا للن�ساط االقت�سادى، تبني النتائج الواردة باجلدول رقم )3-8(. اأن 

هن���اك تغ���ري طفيف قد حدث بني التعدادين، حيث حدث انخفا�ص ملحوظ يف ن�س���بة كبار ال�س���ن امل�س���تغلني بالزراعة من 
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)20.6%( يف عام 2003 اإىل )11.6%( يف عام 2010، كما طال االنخفا�ص امل�ستغلني بال�سيد حيث انخف�ست الن�سبة من 

)9.6%( عام 2003 اإىل )7.0%( عام 2010، وكذلك حدث انخفا�ص طفيف يف ن�سبة كبار ال�سن امل�ستغلني باأن�سطة غري 

مبينة / غري كاملة التو�سيف حيث انخف�ست الن�سبة من )2.2%( يف عام 2003 اإىل )0.1%( يف عام 2010.

اأما من حيث االرتفاع فقد ارتفعت ن�س���ب كبار ال�سن امل�ستغلني يف املهن 

االأخ���رى كله���ا مقارنة بن�س���بتهم يف ع���ام 2003، ولكنه���ا ارتفاعات طفيفة 

يف جممله���ا. فطبق���ًا لنتائ���ج تع���داد 2010 بلغت ن�س���بة امل�س���تغلني يف مهن 

االإدارة العامة والدفاع وال�س���مان االجتماعي االإجباري )23.2%(، ون�سبة 

)17.4%( ي�س���تغلون مبه���ن جت���ارة اجلمل���ة والتجزئة واإ�س���لح املركبات 

والدرجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية، ون�سبة )13.0%( ي�ستغلون يف جمال 

النق���ل والتخزين واالت�س���االت، ون�س���بة )5.8%( ي�س���تغلون باالإن�س���اءات، 

ون�س���بة )5.4%( ي�س���غلون يف التعليم، ون�س���بة )4.6%( ي�س���غلون يف ال�س���ناعة التحويلية، ون�س���بة )3.1%( يف االأن�س���طة 

العقارية وااليجارية واأن�س���طة امل�س���اريع التجارية، ون�س���بة )2.7%( يف التعدين وا�س���تغلل املحاجر، ون�س���بة )1.2%( يف 

اأن�س���طة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية االأخرى، ون�سبة )1.0%( يف اإمدادات الغاز والكهرباء واملياه، ون�سبة 

)0.7%( يف الو�ساطة املالية، و)0.6%( يف الفنادق واملطاعم، و)0.6%( يف اأن�سطة االأ�سر اخلا�سة التي تعني اأفرادا الأداء 

االأعمال املنزلية، ون�سبة )0.1%( ي�سغلون يف املنظمات والهيئات غري االإقليمية. 

جدول رقم )3-8( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن العمانيني ح�صب الن�صاط القت�صادي لتعدادي 2003و2010

اأق�سام الن�ساط االقت�سادي

كبار ال�سن 2010كبار ال�سن 2003

%%

24.43.1االإدارة العامة والدفاع وال�سمان االجتماعي االإجباري

16.217.4جتارة اجلملة والتجزئة واإ�سلح املركبات والدرجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية

8.80.9النقل والتخزين واالت�ساالت 

20.611.6الزراعة والغابات واحلراجة 

9.67.0�سيد اال�سماك 

3.95.8االإن�ساءات 

3.123.2التعليم

4.34.6ال�سناعة التحويلية

1.40.7االأن�سطة العقارية واالإيجارية واأن�سطة امل�ساريع التجارية

كبار  ن�سبة  يف  ملحوظ  انخفا�ص  ح��دث 

ال�سن امل�ستغلني بالزراعة من )20.6%( يف 

عام 2003 اإىل )11.6%( يف عام 2010. 

بال�سيد  امل�ستغلني  النخفا�ص  طال  كما 

حيث انخف�ست الن�سبة من )9.6%( عام 

2003 اإىل )7.0%( عام 2010.
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اأق�سام الن�ساط االقت�سادي

كبار ال�سن 2010كبار ال�سن 2003

%%

1.62.7التعدين وا�ستغلل املحاجر

1.25.4ال�سحة والعمل االجتماعي

1.01.2 اأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية االأخرى

0.51.0اإمدادات الغاز والكهرباء واملياه

2.20.1اأن�سطة غري مبينة / غري كاملة التو�سيف

0.613.0الو�ساطة املالية

0.40.6الفنادق واملطاعم 

0.31.2 اأن�سطة االأ�سر اخلا�سة التي تعني اأفرادا الأداء االأعمال املنزلية

0.00.6املنظمات والهيئات غري االإقليمية

100.0100.0املجموع

وبرغم كل االختلفات يف توزيع املهني لكبار ال�سن العمانيني ح�سب الن�ساط االقت�سادي والتي تظهرها نتائج املقارنة 

بني تعدادي 2003 و2010، تظل ن�س���بة امل�س���تغلني باالإدارة العامة والدفاع وال�سمان االجتماعي االإجباري يف املقدمة يليهم 

امل�ستغلني بتجارة اجلملة والتجزئة واإ�سلح املركبات والدرجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية ثم امل�ستغلني يف النقل والتخزين 

واالت�ساالت ويعمل بهذه االأن�سطة اأكرث من ن�سف كبار ال�سن امل�ستغلني.

كما يلحظ من اجلدول رقم )3-9( وجود فروق هائلة يف توزيع كبار ال�سن على الن�ساط االقت�سادي طبقًا للنوع، اإذ 

يلحظ ب�س���فة عامة اأن ن�س���بة الذكور امل�ستغلني اأكرث من االإناث، حيث بلغت ن�س���بة الذكور )92.9%( يف حني بلغت ن�سبة 

االإن���اث)7.1%( فقط، وقد لوحظ هذا االرتفاع يف كافة اأالن�س���طة الرئي�س���ية، كما خلت اأن�س���طة بعينه���ا متامًا من متثيل 

اأي ن�س���بة من االإناث بها، ومنها على �س���بيل املثال اأن�س���طة ال�س���يد واالإن�س���اءات والتعدين وا�س���تغلل املحاجر، واإمدادات 

الغاز والكهرباء واملياه، واأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية االأخرى، واملنظمات والهيئات غري االإقليمية؛ 

وذلك ب�س���بب اأن متطلبات بع�ص من هذه االأن�س���طة ال تنا�س���ب طبيعة وخ�س���ائ�ص االإناث، كما اأن ثقافة املجتمع العماين 

بو�س���فه جمتمع���ا حمافظًا ال ت�س���مح للإناث بالعمل يف بع�ص من هذه االأن�س���طة، اإال اأن هذه الثقاف���ة املجتمعية ال حتد من 

ممار�سة االإناث اأعمااًل تتعلق باأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية، وكذلك تلك املمار�سات املتعلقة بالعمل 

باملنظمات والهيئات غري االإقليمية.
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جدول رقم )3-9( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن من العمانيني ح�صب الن�صاط القت�صادي والنوع لتعداد 2010

املجموع%اإناث%ذكور%اأق�سام الن�ساط االقت�سادي

24.01.025.0االإدارة العامة والدفاع وال�سمان االجتماعي االإجباري

14.92.016.8جتارة اجلملة والتجزئة واإ�سلح املركبات والدرجات النارية وال�سلع ال�سخ�سية

12.6.112.8النقل والتخزين واالت�ساالت 

10.6.611.2الزراعة والغابات واحلراجة 

6.8.06.8�سيد اال�سماك 

5.5.05.6االإن�ساءات 

4.7.65.4التعليم

2.91.64.5ال�سناعة التحويلية

2.9.23.1االأن�سطة العقارية واالإيجارية واأن�سطة امل�ساريع التجارية

2.7.02.7التعدين وا�ستغلل املحاجر

1.0.21.2ال�سحة والعمل االجتماعي

1.1.01.1اأن�سطة اخلدمة املجتمعية واالجتماعية وال�سخ�سية االأخرى

1.0.01.0اإمدادات الغاز والكهرباء واملياه

8.1.9.اأن�سطة غري مبينة / غري كاملة التو�سيف

7.1.7.الو�ساطة املالية

5.1.الفنادق واملطاعم 

 

.6

3.3.6. اأن�سطة االأ�سر اخلا�سة التي تعني اأفرادا الأداء االأعمال املنزلية

1.00.1.املنظمات والهيئات غري االإقليمية

93.16.9100.0املجموع

بينما �سهدت بع�ص االأن�سطة تواجدًا للإناث بها، واإن كانت بن�سب قليلة جدًا مقارنًة بالذكور، ومن اأمثلة هذه االأن�سطة 

جت���ارة اجلملة والتجزئة واإ�س���لح املركب���ات والدرجات النارية وال�س���لع ال�سخ�س���ية، واالإدارة العامة والدفاع وال�س���مان 

االجتماعي االإجباري، وال�س���ناعة التحويلية ، واأن�س���طة االأ�سر اخلا�سة التي تعني اأفرادا الأداء االأعمال املنزلية، واالأن�سطة 

العقارية وااليجارية واأن�سطة امل�ساريع التجارية، وال�سحة والعمل االجتماعي، والو�ساطة املالية، والفنادق واملطاعم.

3-6 اأق�صام املهن

يبني اجلدول رقم )3-10( توزيع امل�س���تغلني من كبار ال�س���ن )عمانيني ووافدين( على اأق�س���ام املهن الرئي�س���ية، حيث 

يت�س���ح وجود بع����ص املهن التي يقبل العماني���ون على العمل بها اأكرث م���ن الوافدين منها مهن الزراع���ة وتربية احليوانات 
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والطيور وال�سيد حيث بلغت ن�سبة العمانيني العاملني بها )18.1%( من اإجمايل كبار ال�سن امل�ستغلني يف مقابل )%5.8( 

بني الوافدين، وكذلك ن�سبة العمانيني يف مهن البيع )15.8%( يف مقابل )5.1%( بني الوافدين، وامل�ستغلني غري امل�سنفني 

ح�س���ب املهن بلغت ن�سبة العمانيني )7.4%( يف مقابل )1.3%( للوافدين، ون�سبة العمانيني يف املهن الكتابية )2.4%( يف 

مقابل )1.9%( للوافدين.

جدول رقم )3-10( التوزيع الن�صبي للم�صتغلني من كبار ال�صن ح�صب اأق�صام املهن واجلن�صية لتعداد 2010

املهنة الرئي�سية

ن�سبة التوزيع املهني

االإجمايلوافدونعمانون

23.724.524.0املهن الهند�سية االأ�سا�سية امل�ساعدة

18.15.813.0مهن الزراعة وتربية احليوانات والطيور وال�سيد

15.85.111.3مهن البيع

14.114.914.4مهن اخلدمات

11.215.112.8مديرو االإدارة العامة واالأعمال وامل�ستثمرون العاملون

7.41.34.9م�ستغلني غري م�سنفني ح�سب املهن

2.93.33.1مهن العمليات ال�سناعية والكيمائية وال�سناعات الغذائية

2.820.710.3االخت�سا�سيون يف املوا�سيع العلمية والفنية واالإن�سانية

2.41.92.2املهن الكتابية

1.77.54.1الفنيون يف املوا�سيع العلمية والفنية واالإن�سانية

100.0100.0100.0املجموع

اإن بع����ص م���ن هذه املهن يرتب���ط بالبيئة العمانية كمهنة ال�س���يد والزراعة، والبع�ص االآخر يرتب���ط باالأعمال املنزلية 

التقليدية كرتبية احليوان والطيور، كما اأن ق�س���مًا اآخر من هذه املهن ال يتطلب اإال احلد االأدنى من املهارات واملعارف مثل 

املهن الكتابية واملهن املتعلقة باأعمال البيع وكذلك مهن امل�ستغلني غري امل�سنفني، كل ذلك ميكن اأن يف�سر �سبب اإقبال كبار 

ال�سن من العمانيني على اال�ستغال بهذه املهن.

بينما املهن التي يزيد اجتذابها للعمالة الوافدة عن العمالة الوطنية متثلت يف املهن الهند�س���ية االأ�سا�س���ية امل�س���اعدة 

)24.5%( من اإجمايل امل�س���نني الوافدين يف مقابل )23.7%( للعمانيني )بفارق �س���عيف(، واالخت�سا�سيون يف املوا�سيع 

العلمية والفنية واالإن�سانية حيث بلغت ن�سبة الوافدين )20.7%( يف مقابل )2.8%( فقط للعمانيني، مديرو االإدارة العامة 

واالأعمال وامل�ستثمرون العاملون حيث بلغت ن�سبة الوافدين )15.1%( يف مقابل )11.2%( للعمانيني، الفنيون يف املوا�سيع 
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العلمية والفنية واالإن�س���انية حيث بلغت ن�س���بة الوافدين )7.5%( يف مقابل )1.7%( للعمانيني، مهن العمليات ال�سناعية 

والكيمائية وال�س���ناعات الغذائية حيث بلغت ن�س���بة الوافدين )3.3%( يف مقابل )2.9%( للعمانيني، واأخريا بلغت ن�س���بة 

الوافدين يف مهن اخلدمات )14.9%( يف مقابل )14.1%( للعمانيني.

ويلح���ظ اأن كل تل���ك امله���ن التي تزيد فيها ن�س���ب العمالة الوافدة من كبار ال�س���ن، هي مهن تتطل���ب نوعًا مميزا من 

التعليم، اأو ت�سرتط قدرًا من اخلربة واملهارة والتدريب قد ال يتوفر لدى الكثري من كبار ال�سن من العمانيني، حيث اإن هذه 

الفئة العمرية لكبار ال�س���ن من العمانيني- كما اأو�س���حنا �س���ابقًا - مل حتظى بالقدر املتميز من التعليم؛ الأن التعليم ب�سكله 

املنظم يف �سلطنة عمان مل يتاح لكافة املواطنني العمانيني اإال بداية من ع�سر النه�سة املباركة، وحتديد منذ العام 1970.
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4-1 مقدمة 

يتناول الف�س���ل الرابع من الدرا�س���ة حجم م�س���كلة االإعاقة لدى كبار ال�س���ن يف �س���لطنة عمان، وتت�س���ح اأهمية عر�ص 

وحتليل تلك اخل�س���ائ�ص من خلل االرتباط الوثيق بني التقدم يف العمر واحلالة ال�س���حية للإن�س���ان، حيث يوؤكد الواقع 

عل���ى وج���ود علقة وثيقة بني التقدم يف العمر واالإعاقة باأنواعها املختلفة التي مت ت�س���نيفها يف تعداد 2010 ، فاإن التحليل 

يف هذا الف�س���ل �س���وف يقت�س���ر فقط على تناول االإعاقة واأ�س���بابها وما يرتبط بها من متغريات اأخرى ح�س���ب تعريفها يف 

بيانات تعداد 2010. 

وبتحليل بيانات تعداد ال�س���كان 2010 يف �س���لطنة عمان يت�س���ح لنا اأن ن�س���بة االإعاقة بني العمانيني بلغت 3.2% ، وهى 

ن�سبة اأعلى من تلك الن�سبة التي بينها التعداد ال�سابق، حيث بلغت ن�سبة االإعاقة طبقا لنتائج تعداد )2003( 1.8% فقط، 

وفى كل االأحوال ُتعد اأقل من الن�سبة املتعارف عليها عامليا وهي )%10(. 

جدول رقم )4-1( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن ذوي الإعاقة من العمانيني ح�صب املحافظة لتعداد 2010

املحافظة

ال�سكان العمانيون

معدل االإعاقة لكل 100 من العمانيني

املعوقنيجملة ال�سكان

407.00611.41528.0م�سقط 

164.0733.55121.6ظفار

21.8981.33861.1م�سندم

43.0261.34231.2الربميي 

269.0698.16230.3الداخلية

386.53514.52437.6�سمال الباطنة

234.4157.55733.6جنوب الباطنة

157.2813.81124.2جنوب ال�سرقية

136.1134.32631.8�سمال ال�سرقية

118.8775.73248.2الظاهرة

19.04341822.0الو�سطى 

1957.33662.50631.9املجموع

اأما بخ�سو�ص معدل االإعاقة بني كبار ال�سن وتوزيعهم على حمافظات ال�سلطنة، فت�سري النتائج الواردة باجلدول رقم 

)4-2( اإىل اأن اأعلى معدل كان يف حمافظة م�س���ندم حيث بلغ )38.0%( كبار ال�س���ن العمانيني، ثم الظاهرة )%30.7(، 

وجنوب الباطنة )25.9%(، و�س���مال الباطنة )25.6%(، والداخلية )22.6%(، وم�س���قط )22.1%(، و�س���مال ال�سرقية 
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)21.7%(، والربمي���ي )20.7%(، وجن���وب ال�س���رقية )18.6%(، ظف���ار )15.1%(، الو�س���طى )13.7%(، يف ح���ني بلغ 

متو�سط املعدل العام للإعاقات بني كبار ال�سن على م�ستوى ال�سلطنة )23.2%( اإعاقة من كبار ال�سن العمانيني.

جدول رقم )4-2( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ذوي الإعاقة من العمانيني  ح�صب املحافظة لتعداد 2010

املحافظة

كبار ال�سن العمانيون

معدل االإعاقة لكل 100من كبار ال�سن

املعوقني من كبار ال�سناإجمايل كبار ال�سن

1.63262038.0م�سندم

7.1482.19630.7الظاهرة

12.2513.17625.9جنوب الباطنة

20.9605.37425.6�سمال الباطنة

13.9043.14022.6الداخلية

17.0783.78222.1م�سقط

8.2371.74421.7�سمال ال�سرقية

1.82937920.7الربميى

8.7531.62518.6جنوب ال�سرقية

8.1231.22315.1ظفار

1.23016913.7الو�سطى

101.14523.42823.2املجموع

اإن���ه م���ن املهم االأخذ يف االعتبار مع���دل االإعاقة لكل األف من ال�س���كان، من اأجل القيام بالدرا�س���ات املتعمقة لتحديد 

اأ�سباب انت�سار االإعاقة ومتركزها مبحافظات معينة، وقلتها اأو ندرتها من حمافظات اأخرى؛ حتى ميكن اتخاذ االإجراءات 

الوقائية للحد من انت�س���ارها، كما اأن حتديد املحافظات والواليات االأكرث اإ�س���ابة باالإعاقة، مُيكن من اإقامة مراكز واأندية 

لرعاية ذوي االعاقة وكذلك جتهيز املراكز ال�س���حية وموؤ�س�س���ات الرعاية االجتماعية بها ب�سكل يتنا�سب مع ن�سبة ونوعية 

االإعاقة بها.

4-2 التوزيع النوعي لكبار ال�صن ذوي الإعاقة 

اأما فيما يتعلق بن�سبة االإعاقة بني كبار ال�سن فتو�سح البيانات املتح�سل عليها من تعداد 2010 اأن ن�سبة ذوي االإعاقة 

منهم بلغت )23.2%(، بينما كانت هذه الن�سبة )13.7%( يف تعداد 2003. وقد تف�سر ارتفاع ن�سبة ذوي االإعاقة من كبار 

ال�س���ن يف التعداد احلايل ب�س���بب ارتفع م�ستوى اخلدمات ال�س���حية يف املجتمع العماين عن ذي قبل؛ مما مكن الكثري من 

امل�س���نني املعوق���ني من احلياة فرتة اأطول عن ذي قبل والتعاي�ص ب�س���كل توافقي مع االإعاق���ة التي يعانون منها، كذلك ميكن 
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الق���ول اأن ارتف���اع درجة الوعي باالإعاقة لدى املواطنني جعلتهم يك�س���فون عن اإعاقات لدى ذويهم من كبار ال�س���ن كانوا ال 

يعدونها يف املا�سي اإعاقات، وكان يخجل بع�سهم يف الك�سف عنها. 

جدول رقم )4-3( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن العمانيني ح�صب النوع ووجود اإعاقة لتعداد 2010

الن����وعالتعداد

االإعاق������ة

املجموع

ال توجد اإعاقةتوجد اإعاقة

2
0

1
0

د 
دا

ع
11.639.250.9ذكورت

11.537.649.1اإناث

23.276.8100.0املجموع

2
0

0
3

د 
دا

ع
8.045.153.1ذكورت

7.039.946.9اإناث

15.085.0100.0املجموع 

اأم���ا بخ�س���و�ص التوزي���ع النوعي لكبار ال�س���ن طبق���ًا للإعاقة، ت�س���ري 

البيانات الواردة باجلدول رقم )4-3( اإىل ت�س���اوى ن�س���بة االإعاقة بني كبار 

ال�س���ن ذكورًا واإناث���ًا طبقا لنتائج تعداد 2010، حيث بلغت الن�س���بة لكليهما 

تزيد عن)11%( من اإجمايل كبار ال�س���ن، وُتعد هذه الن�س���ب ن�س���بًا مرتفعة 

ع���ن مثيلته���ا يف تعداد 2003، حيث كانت ن�س���بة االإعاقة لدى كبار ال�س���ن 

الذكور )8.0%( وبني االإناث )7.0%(، وهى كما ذكرنا ُتعد ن�سبًا منخف�سة 

عن ما ورد يف التعداد احلايل، وميكن تف�س���ري ذلك يف �س���وء التقدم والتطور احلادث يف اأ�س���لوب وم�ستوى تقدمي خدمات 

الرعاية ال�س���حية على امل�س���توى العاملي- ومردوده على امل�س���توى املحلي – ذلك الذي اأ�سهم يف م�ساعدة املعوقني من كبار 

ال�سن على احلياة يف ظل ظروف االإعاقة التي يعانون منها فرتة اأطول عن ذي قبل.

4-3 التوزيع النوعي لكبار ال�صن ح�صب نوع الإعاقة

اأما عن اأنواع االإعاقة اأو ال�سعوبات التي يعانى منها كبار ال�سن يف �سلطنة عمان، تفيد نتائج حتليل بيانات تعداد 2010 

كما يت�س���منها اجلدول رقم )4-4( اأن االإعاقة احلركية املتمثلة يف امل�س���ي اأو �س���عود ال�سلم هي اأكرث اأنواع االإعاقة انت�سارًا 

بني كبار ال�س���ن حيث بلغت ن�س���بتها )38%(، ميثل الذك���ور منهم )17.9%( يف مقابل )20.2%( اإناث، وُيف�س���ر ذلك من 

خلل االرتباط بني التقدم يف العمر والقدرة على احلركة. 

ياأتي يف الرتتيب الثاين االإعاقة املتعلقة بالب�سر حيث بلغت الن�سبة )%34.8( 

ميث���ل الذكور منهم )19%( من اإجمايل املعاق���ني يف مقابل )15.9%( اإناث ، وفى 

هذا االإطار توؤكد منظمة ال�سحة العاملية على اأن ن�سبة االإعاقة الب�سرية هي االأكرب 

ال�سن  كبار  بني  الإع��اق��ة  ن�سبة  ت�ساوت 

 ،2010 تعداد  لنتائج  طبقا  واإناثًا  ذكورًا 

عن  تزيد  لكليهما  الن�سبة  بلغت  حيث 

)11%( من اإجمايل كبار ال�سن.

اأو  امل�سي  يف  املتمثلة  احلركية  الإعاقة 

الإعاقة  اأن���واع  اأك��رث  هي  ال�سلم  �سعود 

انت�سارًا بني كبار ال�سن حيث بلغت ن�سبتها 

.)%38(
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فيما بني اأنواع االإعاقة، حيث تتوقع بلوغ عدد املكفوفني يف عام 2020م اإىل )75( مليون �سخ�ص منهم )7( مليون موزعون على العامل 

العربي؛ وعليه يجب و�س���ع ذلك يف االعتبار واال�س���تعداد من قبل اأجهزة الرعاية االجتماعية وال�سحية لتنفيذ برامج وقائية للحد من 

انت�سار االإعاقة الب�سرية، وذلك من خلل الفح�ص الدوري للعيون ومن ثم االكت�ساف املبكر الأمرا�سها، وكذلك تزويد �سعاف الب�سر 

من كبار ال�سن باالأجهزة الطبية والنظارات املخ�س�سة واالأدوية اللزمة لذلك باأ�سعار رمزية اأو جمانية، اأو من خلل م�ساعدتهم على 

اإجراء العمليات اجلراحية لعلج بع�ص االأمرا�ص قبل تطورها ومن ثم تدهور القدرة على االإب�سار معها، باالإ�سافة اإىل قيام اجلهات 

املخت�سة بن�سر التوعية ال�سحية لدى كافة االأ�سر - دون ا�ستثناء - ب�سرورة الك�سف املبكر واملتابعة الدورية للقدرة على االإب�سار وذلك 

من اأجل االكت�ساف املبكر للم�سكلت املتعلقة بها، حتى ميكن علجها ومن ثم املحافظة على ما تبقى بها من قدرة على االإب�سار. كما 

ي�س���ري ذلك اإىل �سرورة اإن�س���اء مراكز رعاية املكفوفني وتاأهيلهم وكذا �سعاف الب�سر، واحلر�ص على تواجدها يف خمتلف حمافظات 

ال�س���لطنة، وتزويدها بالعنا�س���ر الب�س���رية والفنية املوؤهلة واملدربة للتعامل مع ه���ذه الفئات، كذلك توفري كافة امل�س���تلزمات التعليمية 

واحلياتية التي متكنها من اال�ستمتاع بحياتهم بكرامة واأمان.

اأما يف الرتتيب الثالث للإعاقات االأكرث انت�سار بني كبار ال�سن، تاأتى م�سكلة االعتناء بالنف�ص، مبعنى عدم قدرة امل�سن 

على االعتناء بنف�سه وخدمة ذاته يف كثري من االأمور ال�سخ�سية، وذلك بن�سبة )11.6%(، ميثل الذكور منهم )5.0%( يف 

مقابل )6.6%( اإناث، وُيعد التقدم يف العمر ال�س���بب الرئي�ص يف هذه امل�س���كلة، وحتتاج هذه الفئة اأنا�ص موؤهلني مرافقني 

قادرين على القيام برعاية امل�سن.

يف الرتتيب الرابع اأتت م�س���كلة ال�س���مع )حتى مع ا�ستخدام ال�سماعة( بن�س���بة )7.2%(، ميثل الذكور منهم )%3.8( 

واالإناث )3.4%(، ثم ال�سعوبة يف حركة اجلزء االأعلى من اجل�سم بن�سبة )4.7%( ميثل الذكور منهم )2.7%( واالإناث 

)2.0%(، ثم ال�س���عوبة يف القدرة على التذكر والرتكيز بن�س���بة )3.0%( ميثل الذكور منهم )1.4%( واالإناث )%1.6(، 

واأخريًا �سعوبة التوا�سل باللغة املعتادة بن�سبة )0.6%( ميثل الذكور منهم )0.4%( يف مقابل )0.2%( اإناث.

جدول رقم )4-4( التوزيع العددي والن�صبي لكبار ال�صن ح�صب النوع ونوع الإعاقة اأو ال�صعوبات لتعداد 2010

نوعية االإعاقة

النوع

املجموع اإناثذكور

%العدد%العدد%العدد

4.18717.94.72420.28.91138.0 امل�سي اأو �سعود ال�سلم

4.44719.03.71615.98.16334.8 النظر حتى ولو مع ا�ستخدام نظارة

1.1805.01.5426.62.72211.6 االعتناء بالنف�ص

8953.87943.41.6897.2ال�سمع حتى مع ا�ستخدام ال�سماعة

6352.74712.01.1064.7 حركة اجلزء االأعلى من اجل�سم

3271.43761.67033.0التذكر اأو الرتكيز

83.451.2134.6 التوا�سل باللغة املعتادة 

11.75450.211.67449.823.428100.0املجموع
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ال�صكل )4-1( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن املعاقني ح�صب نوع الإعاقة  لتعداد2010

 

4-4 التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن املعوقني ح�صب نوع الإعاقة واأ�صبابها

اأم���ا عن م�س���توى هذه االإعاق���ة اأو ال�س���عوبات فقد ت�س���منت البيانات 

ت�س���نيفا للمعوقني مكونًا من ثلث م�س���تويات: امل�س���توى االأول ي�س���مل كبار 

ال�سن الذين يعانون من بع�ص ال�سعوبة، وهذا هو امل�ستوى الذي يقرتب من 

امل�س���توى العادي وبلغت ن�س���بته )45.5%(، اأما امل�ستوى الثاين في�سمل كبار 

ال�س���ن الذين يعانون من اإعاقة اأو �س���عوبة كبرية وقد مثل ن�سبة)%40.3(، 

واأخ���ريًا ت�س���من امل�س���توى الثالث م���ن الت�س���نيف كبار ال�س���ن الذين ميكن 

و�سفهم معوقني بالفعل وهم ميثلون )14.2%( من اإجمايل كبار ال�سن املعوقني.

اأما عن اأ�سباب االإعاقة التي يعانى منها كبار ال�سن، فيعد التقدم يف العمر ال�سبب االأول وراء تلك االإعاقة وذلك بن�سبة 

)69.7%(، ثم االعاقة ب�س���بب املر�ص بن�س���بة )21.4%(، ثم االإعاقة اخللقية بن�س���بة )4%(، ثم ب�سبب حوادث ال�سيارات 

)2.3%(، ثم اأ�سباب اأخرى بن�سبة )1.4%(. واأخريًا )1.2%( ناجتة عن اإ�سابات العمل.

جدول رقم )4-5( التوزيع الن�صبي لكبار ال�صن املعوقني ح�صب نوع الإعاقة واأ�صبابها لتعداد 2010

�سبب االإعاق�ة

ن����وع االإعاق������ة

النظر حتى 

مع النظارة

ال�سمع حتى مع 

ال�سماعه

امل�سي 

وال�سعود

التذكر 

والرتكيز

العناية 

بالنف�ص

التوا�سل 

باللغة 

املعتادة

حركة اجلزء 

االأعلى من 

اجل�سم

املجموع

6.86.8.95.02.139.62.94.0منذ امليلد

23.012.320.019.320.832.136.821.4املر�ص

7.53.92.81.3.76.92.3.حادثة �سيارة

1.0.91.5.6.32.22.71.2اإ�سابة عمل

67.178.672.171.074.923.947.869.7كرب ال�سن

1.4.91.51.3.61.52.91.4اأ�سباب اأخرى

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0املجموع

بع�ص  من  يعانون  ال�سن  كبار  من   %45.5

ال�سعوبة و40.3% يعانون من اإعاقة ذات 

�سعوبة كبرية و14.2% يعانون من اإعاقة 

ذات اأعلى م�ستوى �سعوبة.
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وف���ى حماولة لرب���ط ال�س���بب باالإعاق���ة الت���ي اأحدثها، تب���ني البيانات 

الواردة باجلدول رقم )4-5( اأن كرب ال�س���ن ال�س���بب الرئي�س���ي وراء وجود 

تلك االإعاقة، فكما اأ�س���رنا اأنه ميثل ن�س���بة )69.7%( من اإجمايل االأ�سباب 

املوؤدية للإعاقة التي يعانى منها كبار ال�س���ن، فعلى �س���بيل املثال �س���كل كرب 

ال�س���ن ك�س���بب حمدث للإعاقة ن�س���بة )78.6%( من االإعاقة املتعلقة بال�س���مع، و)74.9%( من االإعاق���ة املتعلقة بالعناية 

بالنف����ص، و)72.1%( من االإعاقة املتعلقة بامل�س���ي و�س���عود ال�س���لم، و)71.0%( م���ن االإعاقة املتعلق���ة بالتذكر والرتكيز، 

و)67.1%( من االإعاقة املتعلقة بالنظر، و)47.8%( من االإعاقة املتعلقة بحركة اجلزء العلوي من اجل�س���د، و)%23.9( 

من االإعاقة املتعلقة بالتوا�سل باللغة املعتادة. وب�سفة عامة مت الرتكيز يف هذا التحليل على التقدم يف العمر ك�سبب حمدث 

للإعاقات املتنوعة؛ للإ�س���ارة اإىل وجوب االهتمام باخل�س���ائ�ص وامل�س���كلت ال�س���حية لكبار ال�س���ن والعمل على تهيئتهم 

نف�س���يًا واجتماعي���ًا لتقبل مثل تلك االإعاقة والتعاي�ص معها هذا من ناحي���ة، ومن ناحية اأخرى اأهمية توعية وتدريب وتاأهيل 

بع�ص اأفرد اأ�سرة امل�سن وغريهم من املتطوعني من اأبناء املجتمع مل�ساعدة امل�سنني على التكيف يف ظل ظروف االإعاقة التي 

يعان���ون منه���ا. وفى هذا االإطار ميكن اأن تقدم اجلمعيات االأهلي���ة والتطوعية برامج لتدريب وتاأهيل املتطوعني على خدمة 

كبار ال�سن وم�ساعدتهم ب�سفة عامة واملعوقني منهم ب�سفة خا�سة. 

اإن الرتكي���ز على التقدم يف العمر ك�س���بب رئي�س���ي وراء ظهور كثري م���ن االإعاقة املتنوعة لدى امل�س���نني ال يجعلنا نغفل 

االهتمام باالأ�س���باب االأخرى، فاهتمامنا بها يحد يف امل�س���تقبل من ارتفاع ن�س���ب االإعاقة بني هذه الفئة العمرية. وقد مثل 

املر�ص ك�س���بب للإعاقات يف هذه الفئة )21.4%(، وهذا يدعو اجلهات املخت�س���ة لدرا�س���ة اأكرث عمقا للتعرف على طبيعة 

ونوعية االأمرا�ص التي �سببت تلك االإعاقة، وكيفية م�ساعدة امل�سنني على الوقاية منها وبذل اجلهود احلثيثة لتوفري م�ستوى 

متقدم من اخلدمة والرعاية ال�س���حية بالقدر الذي ي�س���هم يف علجها ويحد من تاأثرياتها ال�س���لبية املخلفة للإعاقة لدى 

امل�س���ن. كذلك االإعاقة امل�س���احبة للم�سن منذ امليلد فقد �سكلت ن�س���بة )4%( من جملة االأ�سباب املوؤدية للإعاقة، ويف�سر 

ذلك يف �سوء عدم توفر خدمات الرعاية االأولية املتعلقة باحلمل والوالدة وخدمات ما بعد الوالدة واللقاحات والتطعيمات 

يف فرتة ما قبل عام 1970، حيث كانت تفتقر ال�سلطنة اإىل كثري من املقومات 

االأ�سا�سية للرعاية ال�سحية االأولية، اإال اأن هذا الو�سع تغري بدرجة كبرية يف الوقت احلايل. كما ال ميكن جتاهل انت�سار 

ظاه���رة زواج االأقارب وما ينت���ج عنها من اأمرا�ص وراثية متعددة من بينها ظهور االإعاقة باأنواعها واأمناطها وم�س���توياتها 

املختلفة. وتعد حوادث ال�س���يارات �س���ببًا مهمًا يف اإحداث االإعاقة لدى كبار ال�س���ن حيث بلغت ن�س���بتها )2.3%(، وكما هو 

معروف اأن �سلطنة عمان ُتعد من البلدان التي حتتل مرتبة متقدمة بني بلدان العامل يف كرثة حوادث ال�سيارات.

التقدم يف العمر هو ال�سبب يف 69.7% من 

الإعاقة.
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نتائج الدرا�صة

5-1-1 الو�صع الدميوجرايف لكبار ال�صن:

بلغ عدد �سكان �سلطنة عمان وفق تعداد 2010، )2.77( مليون ن�سمة، �سكل ال�سكان ما دون �سن اخلام�سة ع�سر من 

العمر ن�س����بة )27.8%(، وبلغت ن�س����بة من يقعون يف املرحلة العمرية )من 15 اإىل 59 �سنة( )68.1%( بينما بلغت ن�سبة 

كبار ال�سن )60 �سنة فاأكرث( )4.1%( وهذا يعني انخفا�ص ن�سبة كبار ال�سن يف �سلطنة عمان يف التعداد احلايل مقارنًة 

بن�س����بتهم طبقًا للتعداد ال�س����ابق، حيث بلغت ن�سبتهم يف التعداد ال�سابق2003، )4.2%( فقط، وال يعنى انخفا�ص ن�سبة 

كبار ال�سن يف �سلطنة ُعمان انخفا�سًا يف اأعدادهم، اإذ اأن مقارنة االأعداد طبقًا لنتائج التعدادين ال�سابقني يت�سح وجود 

زيادة يف االأعداد بالرغم من انخفا�ص الن�س����ب، اإذ بلغت اأعداد كبار ال�س����ن طبقًا لتعداد 2010، )113( األف م�س����ن، يف 

حني كانت يف تعداد 2003،)98( األف م�سن، اأي بزيادة قدرها حوايل )24( األف م�سن يف تعداد 2010، وتعد ن�سبة كبار 

ال�سن يف املجتمع العماين طبقًا لتعدادي )2010 و2003( منخف�سة عن املعدل العاملي الذي بلغ )%8(.

ارتفعت ن�س���بة االإناث وانخف�ص ن�س���بة الذكور يف التعداد احلايل 2010عن نظرياتها يف التعداد ال�س���ابق 2003، حيث 

�س���كل كبار ال�س���ن الذكور ن�س���بة)52.9%( تقريبًا، بينما �س���كلت االإناث ن�س���بة )47.1%( من اإجمايل امل�سنني يف �سلطنة 

عمان )عمانيون ووافدون( يف التعداد احلايل، يف حني بلغت ن�سبة الذكور )54.6%( ون�سبة االإناث )45.4%( يف التعداد 

ال�س���ابق، كما انخف�س���ت ن�س���بة كبار ال�س���ن العمانيني من الذكور من )53.1%( يف تعداد 2003 اإىل )50.9%( يف تعداد 

2010، بينما ارتفعت ن�س���بة االإناث من )46.9%( يف تعداد 2003 اإىل )49.1%( يف التعداد احلايل، واأيا كان االنخفا�ص 

يف ن�س���ب الذكور واالرتفاع يف ن�س���ب االإناث اإال اأن الواقع يوؤكد وجود ارتفاع يف اأعداد كبار ال�س���ن يف كليهما على حد �س���واء 

طبقًا لنتائج تعداد 2010.

انخف�س���ت ن�س���بة امل�س���نني العمانيني يف التعداد احلايل مقارنًة بالتعداد ال�س���ابق، اإال اأن هذا االنخفا�ص يف الن�سبة ال 

يعني انخفا�س���ًا يف العدد، اإذ جند اأن ن�س���بة كبار ال�سن من املواطنني يف 2003 بلغت )91.1%( بينما �سكل كبار ال�سن من 

الوافدين )8.9%( فقط، اأما يف التعداد احلايل فقد بلغت ن�سبة كبار ال�سن العمانيني )89.0%( بينما بلغت ن�سبتهم من 

الوافدين)11.0%( فقط.

متركز )63.0%( من كبار ال�س���ن يف اأربعة حمافظات فقط هي: م�س���قط و�س���مال الباطنة والداخلية وجنوب الباطنة 

على الرتتيب، بينما تتوزع الن�س���ب الباقية على املحافظات االأخرى، وقد و�س���ل عدد كبار ال�س���ن يف املناطق احل�سرية اإىل 

حوايل )78( األف م�سن ي�سكلون ن�سبة )68.9%( من اإجمايل امل�سنني بال�سلطنة، يف حني و�سل عددهم يف املناطق القروية 

اإىل حوايل )35( األف م�سن، ي�سكلون ن�سبة )%31.1(.

وقد بلغ عدد كبار ال�س���ن العمانيني منهم باملناطق احل�س���رية و�س���ل اإىل )67( األف م�سن، مثلوا ن�سبة )66.2%(، يف 
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حني بلغ عددهم باملناطق القروية )34( األف م�س���ن، مثلوا ن�س���بة )33.8%(، كما يتمركز معظم امل�سنني من الوافدين يف 

املناطق احل�سرية اأي�سًا ب�سبب تواجد موؤ�س�سات عملهم فيها.

5-1-2 ال�صر املعي�صية لكبار ال�صن:

بل���غ اإجمايل عدد االأ�س���ر يف ال�س���لطنة طبقا لتعداد عام 2010 حوايل )402( األف اأ�س���رة بزي���ادة قدرها )17%( عما 

كانت عليه يف تعداد 2003، وقد بلغ عدد االأ�سر املعي�سية منها )399( اآالف اأ�سرة، اأما الباقي وقدره )3.012( األف اأ�سرة 

فهي اأ�سر جماعية.

ويعي�ص كل امل�سنني يف �سلطنة عمان يف اأ�سر معي�سية وبلغت ن�سبة كبار ال�سن الذين يراأ�سون اأ�سر )48.4%( من جمموع 

امل�سنني، تتوزع بن�سبة )43.0%( للذكور يف مقابل )5.5%( للإناث يف 2010، وتقل ن�سبة تراأ�ص امل�سن للأ�سرة التي يعي�ص 

بها تدريجيًا باالنتقال من فئة عمرية اإىل فئة عمرية اأعلى.

وتو�سح بيانات تعداد 2010 اأن الن�سبة االأكرب من كبار ال�سن املتزوجني حيث بلغت ن�سبتهم )65%(، بينما بلغت ن�سبة 

االأرمل )27.8%(، وبلغت ن�سبة املطلقني واملطلقات )4.8%(، وبلغت ن�سبة الذين مل يتزوجوا )%1.8(.

وهناك فروق وا�سحة يف توزيع الذكور واالإناث ح�سب احلالة الزواجية اإذ بلغت ن�سبة املتزوجني من الذكور )%87.6(، 

بينما بلغت ن�سبة املتزوجات )40.7%( فقط، كما بلغت ن�سبة االأرمل من الذكور )6.7%( يف حني كانت ن�سبة االأرامل من 

االإناث )%51.6(.

النتائج املتعلقة باحلالة التعليمية

تو�س���ح البيانات اأن )70.1%( من كبار ال�س���ن يف ال�س���لطنة اأميون، واأن ن�س���بة اأمية االإناث بلغت )86.2%( اأعلى من 

ن�س���بتها ل���دى الذك���ور )55.7%( وفى كل االأحوال تعد ن�س���با مرتفعة جدًا، وميثل كبار ال�س���ن االأمي���ون نحو)43.1%)من 

اإجمايل االأميني باملجتمع العماين كما بلغت ن�س���بة امللمني بالقراءة والكتابة 17.0%، وباإ�س���افتهم اإىل ن�س���بة كبار ال�س���ن 

االأميني فاإن ذلك يعني اأن )87.1%( من كبار ال�سن دون م�ستوى التعليم االبتدائي.

انخف�س���ت ن�س���بة اأمية كبار ال�س���ن يف التع���داد احلايل عن ال�س���ابق، حيث بلغ���ت يف ع���ام 2003 )78.4%(، اأي اأنها 

انخف�ست مبقدار )7.3%( تقريبًا، بينما ح�سل ارتفاع يف ن�سبة من يقراأ ويكتب يف التعداد احلايل حيث بلغت )%17.0( 

بينما كانت يف التعداد ال�سابق )13.2%( فقط.

بلغ���ت ن�س���بة االأمي���ة بني كبار ال�س���ن العماني���ني )76.6%(، كما اأن ن�س���بة الذين ي�س���تطيعون الق���راءة والكتابة بلغت 

)16.7%(، وبجمع الن�سبتني ال�سابقتني يت�سح اأن )93.3%( من كبار ال�سن العمانيني )ذكور واإناث( دون م�ستوى التعليم 

االبتدائي ، كما يوجد تفاوت كبري بني الذكور واالإناث يف كافة املراحل التعليمية ل�سالح الذكور.
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بلغ���ت ن�س���بة االأمية بني كبار ال�س���ن الذكور )62.9%( بينم���ا كانت بني االإناث )90.8%( ، كذلك بلغت ن�س���بة اللتي 

يقراأن ويكتنب من االإناث )6.8%( فقط يف مقابل )26.3%( للذكور.

�س���جلت النتائج ح�س���ول عدد قليل جدًا من امل�س���نات العمانيات على درجات علمية متقدمة كاملاج�س���تري والدكتوراه، 

بينما كانت ن�سبة ح�سول الذكور على هذه ال�سهادات )0.3%( و)0.2%( على الرتتيب.

ن�س���بة االأمية بني كبار ال�س���ن باملناطق القروية بلغت )83.4%( من بني جمموع امل�س���نني بالقرى، وهى اأعلي من ن�سبة 

انت�س���ارها بني كبار ال�س���ن باملناطق احل�س���رية حيث بلغت ن�س���بتها باحل�س���ر )73.1%(. وارتفعت ن�س���بة الذين يقراأون 

ويكتبون من كبار ال�سن يف املناطق احل�سرية عنها يف القروية، حيث بلغت الن�سبة يف احل�سر )18.1%( يف حني كانت يف 

الريف )14.0%( فقط.

املحافظات االأعلى يف ن�س���بة كبار ال�س���ن العمانيني االأميني بها كانت حمافظة م�س���ندم يف الرتتيب االأول بن�سبة قدرها 

)7.4%( من جمموع �س���كان املحافظة، ثم يف الرتتيب الثاين حمافظة الو�س���طى بن�س���بة )6.2%(، ثم يف الرتتيب الثالث 

حمافظة جنوب ال�س���رقية بن�س���بة )4.7%( ثم رابعًا حمافظة �سمال ال�س���رقية بن�سبة )4.6%(، ثم خام�سًا �سمال الباطنة 

بن�س���بة قدره���ا )4.6%(، ث���م �ساد�س���ًا حمافظة الظاه���رة بن�س���بة )4.3%(، ثم �س���ابعًا حمافظة جنوب الباطنة بن�س���بة 

)4.2%(، ث���م ثامن���ًا حمافظة الداخلية بن�س���بة )4.01%(، ثم تا�س���عًا حمافظة الربميي بن�س���بة )3.73%(، ثم عا�س���رًا 

حمافظة ظفار بن�سبة )3.67%(، واأخريًا حمافظة م�سقط بن�سبة )%2.88(.

الواليات الع�س���ر االأعلى من حيث ن�س���بة كبار ال�س���ن االأميني من العماني���ني كانت على النحو التايل: ال�س���نينة، بوخا، 

خ�سب، حموت، دبا، وادي بنى خالد، �سنك، �سنا�ص، مدحاء ثم بدية.

الواليات الع�سر االأقل من حيث ن�سبة كبار ال�سن االأميني من العمانيني كانت على النحو التايل: بو�سر، مق�سن، ال�سيب، 

العامرات، �سللة، منح، الربميى، اإبراء، مدحا، وادي املعاول.

5-1-4 الأو�صاع ال�صكنية لكبار ال�صن 

ال توجد فروق قوية بني نتائج تعداد 2010 ونتائج تعداد 2003 فيما يتعلق بنمط ملكية كبار ال�س���ن للم�س���كن، اإذ تفيد 

بيانات تعداد 2010 باأن )95.2%( منهم ميلكون امل�ساكن التي يعي�سون بها، يف مقابل )93.2%( يف تعداد 2003، كما اأن 

الفروق بني نتائج التعدادين يف باقي اأمناط ال�سكن مل تكن فروقًا جوهرية، وعليه ميكن اأن نقرر اأن التوزيع الن�سبي لكبار 

ال�س���ن طبقًا لنمط ملكية ال�س���كن يف تعداد2010 مل يتغري عنه يف تعداد 2003. كما لوحظ عدم ظهور بع�ص اأمناط اأو اأنوع 

امل�س���اكن لكبار ال�سن: كاخليام، وال�سكن يف موؤ�س�س���ات للرعاية اأو �سقق فندقية اأو فنادق اأو يف اإ�سكان جماعي والتي كانت 

موجودة يف 2003.

وق���د حدث حت�س���ن يف م�س���توى ال�س���كن ال���ذي يقطنه كبار ال�س���ن من حي���ث عدد الغ���رف وعدد غرف الن���وم يف عام 

2010مقارنة باأو�ساعهم ال�سكنية يف عام 2003.
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�س���هدت امل�س���ادر العامة للمياه املخ�س�س���ة لل�ستخدام املنزيل لدى كبار ال�سن حت�س���ن ملحوظ، حيث ارتفعت ن�سبة 

املنازل التي تعتمد على م�سدر املياه العمومي من )25.4%( يف 2003 اإىل )50.0%( يف 2010. اإال اأن ن�سبًا لي�ست بالقليلة 

من كبار ال�سن ما زالوا يعتمدون على م�سادر تقليدية كمياه الفلج، اأو م�سادر للمياه من خارج نطاق جتمعاتهم ال�سكنية اأو 

االعتماد على بئر خا�ص. كما حدث حت�سن ملحوظ يف م�سادر مياه ال�سرب لكبار ال�سن، حيث ارتفعت ن�سبة و�سول �سبكة 

املياه العمومية اإىل منازلهم من )22.6%( يف 2003 اإىل )38.7%( يف 2010، وارتفعت ن�س���بة االعتماد على املياه املعباأة 

يف زجاجات من )7.7%( يف 2003 اإىل )20.7%( يف 2010، كما تقل�س���ت ن�س���بة االعتماد على مياه الفلج من )%2.6( 

يف 2003 اإىل )1.4%( يف 2010، واختفت متامًا ن�سبة االعتماد على مياه االأودية بعدما كانت )0.2%( يف عام 2003. 

5-1-5 و�صائل الت�صال لدى كبار ال�صن العمانيني:

يتوفر الهاتف الثابت واالنرتنت والراديو لدى كبار ال�س���ن بدرجة اأكرب من توفره يف املجتمع ككل اإال اأن الهاتف النقال 

واحلا�سوب والتلفاز توفروا بدرجة اأقل لدى كبار ال�سن العمانيني مقارنًة بدرجة التوفر باملجتمع ككل.

تدنى قدرة كبار ال�س���ن يف ال�س���لطنة على ا�س���تخدام احلا�س���وب واالنرتنت، مقارنًة بباقي الفئات العمرية؛ حيث بلغت 

ن�سبة امل�ستخدمني منهم للحا�سوب)6.9%( فقط وللنرتنت )5.7%( فقط. 

5-1-6 اخل�صائ�ص القت�صادية لكبار ال�صن:

بلغت ن�س���بة الفئة غري الن�س���طة اقت�ساديًا )83.4%( من اإجمايل كبار ال�س���ن، بينما بلغت الن�سبة الن�سطة اقت�ساديًا 

)16.3%( من كبار ال�س���ن، كما بلغت ن�س���بة غري القادرين على العمل )37.4%(، وكذلك بن�سبة تقدر ب� )27.8%( تفرغ 

للأعمال املنزلية، ون�س���بة غري الراغبني يف العمل )18.1%(، بينما بلغت ن�س���بة الباحثني عن عمل )0.4%( فقط، ويعد 

كبار ال�س���ن من الذكور اأكرث انخراطًا عن االإناث يف الن�س���اط االقت�سادي يف املجتمع العماين. كما اأن كبار ال�سن باملناطق 

احل�سرية اأكرث م�ساهمة وانخراطًا يف الن�ساط االقت�سادي باملجتمع العماين عن كبار ال�سن باملناطق القروية.

ميكن ت�س���نيف كبار ال�س���ن من العمانيني الذين ي�س���همون يف الن�ساط االقت�سادي ميكن ت�س���نيفهم تنازليا كما يلي: 

العمل باأجر حيث بلغت الن�س���بة )33.2%( ، ثم الذين يعملون حل�سابهم )17.5%(، ثم �ساحب عمل )7.5%(، ثم العمل 

غري املاأجور )0.9%(، بينما �س���نف اإ�س���هام كبار ال�س���ن من الوافدين كما يلي: )36.9%( م���ن املوظفني باأجر )%0.9( 

�س���احب عم���ل، )0.3%( ممن يعملون حل�س���ابهم، واأخريًا )0.1%( يعملون بعمل غري ماأجور. ومن هذه الن�س���ب يت�س���ح 

انخفا�ص ن�سبة اأ�سحاب االأعمال من كبار ال�سن، وكذلك ن�سبة امل�ساهمني يف االأعمال غري املاأجورة بدرجة كبرية جدًا.

 تنخف�ص ن�س���بة كبار ال�س���ن الذين يعملون بالقطاع احلكومي، بينما ترتفع ن�سبة الذين يعملون بالقطاع اخلا�ص، حيث 

يع���د القط���اع اخلا�ص اأكرث جاذبية عن غريه من قطاعات العمال حيث ا�س���توعب ن�س���بة )50.5%( من جملة كبار ال�س���ن 

امل�س���اهمني يف الن�س���اط االقت�س���ادي باملجتمع، وكان غالبية العاملني بالقطاع اخلا�ص من الذكور، تلي ذلك قطاع العمل 
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العائلي، وفى الرتتيب الثالث ياأتي القطاع احلكومي كثالث قطاعات العمل جذبا لعمالة كبار ال�س���ن. واأخريًا ياأتي القطاع 

االأهلي الذي مل يتمكن من اجتذاب اإال ن�سبة قليلة جدًا من كبار ال�سن الغالبية العظمى منهم من الذكور والقلة من االإناث.

هذا وتنخف�ص ن�سبة العاملني بالقطاع احلكومي والقطاع العائلي يف التعداد احلايل 2010، عن التعداد ال�سابق 2003، 

بينما ارتفعت ن�سبة العاملني بالقطاع اخلا�ص والعاملني بالقطاع االأهلي يف تعداد 2010 عن نظريتها يف تعداد 2003.

ت�س���ري الدرا�س���ة اإىل حدوث تغري طفيف يف توزيع كبار ال�سن من العمانيني على االأن�س���طة االقت�سادية يف 2010، عما 

كان عليه الو�سع يف 2003، كما ت�سري اإىل وجود فروق هائلة يف توزيع كبار ال�سن على املهن طبقًا للنوع طبقا لنتائج تعداد 

2010، اإذ يلحظ ب�سفة عامة اأن ن�سبة الذكور امل�ستغلني باملهن املختلفة اأكرث من االإناث، كما خلت مهن بعينها متامًا من 

متثيل اأي ن�سبة من االإناث بها.

وجود بع�ص املهن التي يزداد بها ن�س���بة كبار ال�سن من العمانيني على الوافدين منها: مهن الزراعة وتربية احليوانات 

والطيور وال�س���يد، وغري امل�س���نفني ح�س���ب املهنة، واملهن الكتابية، بينما املهن التي تزيد فيها ن�س���بة العمالة الوافدة من 

امل�سنني على العمالة الوطنية )مهن تتطلب نوعًا مميزًا من التعليم، اأو ت�سرتط قدرًا من اخلربة واملهارة والتدريب( متثلت 

يف املهن التالية: املهن الهند�س���ية االأ�سا�س���ية امل�س���اعدة )بفارق �س���عيف(، واالخت�سا�سيون يف املوا�س���يع العلمية والفنية 

واالإن�س���انية، ومديرو االإدارة العامة واالأعمال، وامل�س���تثمرون العاملون، والفنيون يف املوا�س���يع العلمية والفنية واالإن�س���انية، 

ومهن العمليات ال�سناعية والكيمائية وال�سناعات الغذائية، ومهن اخلدمات.

5-1-7 انت�صار الإعاقة بني كبار ال�صن:

بلغت ن�سبة االإعاقة ب�سكل عام )3.2%( من جمموع ال�سكان، وهى ن�سبة اأعلى من ن�سبة االإعاقة يف تعداد 2003 حيث 

بلغت )1.8%( فقط، وفى كل االأحوال ُتعد اأقل من الن�سبة املتعارف عليها عامليًا.

وترتفع ن�سبة كبار ال�سن املعوقني يف تعداد 2010 لت�سل اإىل )23.2%(، بينما كانت هذه الن�سبة )13.7%( يف تعداد 

.2003

ت�ساوى ن�سبة االإعاقة بني كبار ال�سن ذكورًا واإناثًا طبقًا لنتائج تعداد 2010، حيث بلغت لكليهما )11.6%( من اإجمايل 

كب���ار ال�س���ن، وُتعد هذه الن�س���ب ن�س���بًا مرتفعة عن مثيلته���ا يف تعداد 2003، حيث كانت ن�س���بة االإعاقة لدى كبار ال�س���ن 

الذكور)7.3%( وبني االإناث )%6.4(.

اأكرث اأنواع االإعاقة انت�س���ارًا كانت االإعاقة احلركية حيث بلغت ن�س���بتها )38.0%( ، تلها يف الرتتيب مبا�سرة االإعاقة 

الب�س���رية بن�س���بة )34.8%( ، ثم �س���عوبة االعتناء بالنف�ص بن�س���بة )11.6%(، ثم ال�سعوبة يف ال�س���مع ولو مع ا�ستخدام 

ال�س���ماعة الطبي���ة حيث بلغت الن�س���بة )7.2%( ثم ال�س���عوبة يف حركة اجلزء االأعلى من اجل�س���م بن�س���بة )4.7%(، ثم 

ال�سعوبة يف القدرة على التذكر والرتكيز بن�سبة )3.0%(، واأخريًا �سعوبة التوا�سل باللغة املعتادة بن�سبة )0.6%(. ويعد 
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التقدم يف العمر ال�سبب االأول وراء تلك االإعاقة وذلك بن�سبة )69.7%(، ثم االإ�سابة ببع�ص االأمرا�ص بن�سبة )%21.4(، 

ثم االإعاقة منذ امليلد بن�س���بة )4.0%(، ثم ب�س���بب حوادث ال�س���يارات )2.3%(، ثم )1.2%( ناجتة عن اإ�سابات العمل، 

واأخريا اأ�سباب اأخرى بن�سبة )%1.4(.

اأما عن م�ستوى االإعاقة لدى كبار ال�سن فاإن امل�ستوى الذي يقرتب من امل�ستوى العادي بلغت ن�سبته )45.5%(، وي�سمل 

امل�س���توى الثاين الذين يعانون من اإعاقة اأو �س���عوبة كبرية وقد مثل ن�س���بة )40.3%(، واأخريًا ت�س���من امل�س���توى الثالث من 

الت�سنيف كبار ال�سن الذين ميكن اعتبارهم معوقني بالفعل وهم ميثلون)14.2%( من اإجمايل كبار ال�سن املعوقني.

text.indd   80 5/19/15   10:32 AM



Enhancing Knowledge 

SULTANATE  OF  OMAN

يـــــــــــــــــــــز الــمــعــــــرفـــــــــــــــــــة تـعـــــــز

ســـــلـــطــــــــــــــــنـــــــة ُعــــــمــــــــــــــــــــــان

الخصائص االجتماعية واالقتصادية
لكبــــــــــار الســــــــــن

2015

6

cover.indd   1 5/19/15   11:11 AM


