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الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان العمانيين في والية الدقم :دراسة ميدانية
()2015-2017
منير كرادشة* ،شيخة المديلوية**

ملخـص
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصة ةةادية للسة ةةكان العمانيين في والية الدقم ،من
هدفت هذه الد ارسة ةةة الت التعر علت الخصة ةةا
خالل اجراء د ارسةةة ميدانية معتمدة علت مسةةا لةةامل لجمي األسةةر الناطنة في هذه الوالية ،والبالغ عددهم ( )737أس ةرة توزعت
علت  23قرية خالل الفترة ( .)2017-2015وقد استخدمت الدراسة لتحليل البيانات عدة طرق احصا ية مناسبة مثل التوزيعات
التك اررية والنسة ةةبية باسة ةةتخدام البرنامي االحصة ةةا ي المعرو بة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ( .)SPSSوخلصة ةةت الد ارسة ةةة الت وجود انخفاض واضة ةةا في
مسة ةةتويات الدخل اللة ةةألرر ألسة ةةر منطنة الدقم ،كما أبرزت النتا ي بأن أغلب سة ةةكان الوالية يمتازون بأرصة ةةدتألم الثنافية النروية،
انخفاض مسةةتوياتألم التعليمية بلةةكل الفت .كما أكدت النتا ي انخفاض مسةةتول الخدمات الصةةحية المندمة للسةةكان خاصةةة فيما
يتعلق بالمؤلة ة ة ة ة ة ةرات الص ة ة ة ة ة ةةحية وذات العالقة في انتل ة ة ة ة ة ةةار األمراض ووفيات األطفال وتعنيدات الحمل وا نجاب وا جألاض.
وخلصت الدراسة الت ضرورة االلتفات للدور الممكن أن تلعبه التغيرات االجتماعية والثنافية في المنطنة لحساسيتألا ،خاصة في
ظل الوجود المكث للعمالة الوافدة .كما خلصت لضرورة تألي ة المجتم والية الدقم للتعامل م التغيرات المحتملة في المجاالت
المختلفة ،السة ةةيما تلت التي يمكن أن تمس البناءات التنليديةل وذلت تفاديا لظألور ألة ةةكال من التغيرات غير المتسة ةةنة م طبيعة
المجتم وقيمه ومعاييره.
الكلمات الدالة الخص ة ة ةةا
الرعور.

الديموغرافية ،الخص ة ة ةةا

االجتماعية واالقتص ة ة ةةادية ،التحوالت االجتماعية ،نمط ا نتاج ،ا نتاج

الكل عن مالما السكان المحليين ورصد خصا صألم
المختلفة ،لأنه أن يندم معار عمينة ومعطيات مألمة حول
تراكيبألم ،وسماتألم الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية،
ومدل فاعليتألم ا نتاجية ،ومعدالت ا عالة التي تسود بينألم،
كما تكل مدل قدراتألم علت االستخدام األمثل للموارد المتاحة.
تلعب دو ار مألما في تلكيل
خاصة وأن جملة هذه الخصا
رأس المال البلرر والفكرر وتحديد معالمه ،الذر في ضو ه
تتحدد قدرة المجتم علت مواكبة التطور والتندم ،خاصة ضمن
أطر المجتمعات المحلية التي تلألد عمليات تنموية ضخمة
كإنلاء المناطق االقتصادية والمناطق التنموية الخاصة ،والتي
عادة ما تتسم– هذه المجتمعات في خضم هذه العمليات-
بديناميكيتألا العالية ،وسرعة التغير في أبنيتألا االقتصادية وفي

المقدمة
السكان
تؤكد األدبيات التنموية أن مسألة تحديد خصا
وخلفياتألم االجتماعية واالقتصادية والثنافية المختلفة ،تعد مدخالً
أساسياً لعمليات تخطيط وتنظيم المجتمعات النامية ،ومرتك اًز
مألماً لتنميتألا وتطورها وضبط مساراتألال كما تعد من أهم
منومات نجاح هذه الخطط .والثابت في هذه األدبيات ،أن عملية
* استاذ دكتور ،مركز البحوث االنسانية ،جامعة السلطان قابوس،
سلطنة عمان.
** مساعدة باحث ،مركز البحوث االنسانية ،جامعة السلطان قابوس،
سلطنة عمان.
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الخصا

منير كرادلة ،ليخة المديلوية

الديموغرافية واالجتماعية...

تعترضه اثناء عملية التنمية ،كما تتطلب تحنيق فألم أعمق
لواقعألم ،والتعر علت ما يملكون من قدرات تمكنألم من
االستفادة من مكتسبات عملية التنمية (.Aggarwal, A. (2007
وتجدر االلارة بألذا السياق أن الدراسات المسحية كتلت التي
تستند اليألا هذه الدراسة ،تظل وسيلة مألمة لمعاينة هذه
وتلخيصألا ،وتفكيت مالمحألا ومعرفة عالقتألا
الخصا
بعملية التنمية ومسارتألا ،والكل عن مدل توافق طرفي معادلة
"السكان والتنمية".

هياكلألا االجتماعية والثنافية.
وتلير المداوالت الدولية في هذا السياق ،الت بالغ أهمية
المناطق االقتصادية التنموية الخاصة ،وما تتضمنه من
ملروعات مختلفة ،في اكساب المنطنة المستنطبة صفة
العالمية ،من خالل تحفيزها لعمليات االستثمار واكساب
المناطق الحاضنة لألا لسمات التعددية ،وجذب العمالة من بلدان
مختلفة سواء لالستثمار أو االستنرارل والت اقتران عملية التنمية
والتحديث بزيادة سرعة تحول هذه المناطق المستنطبة من أماكن
مأهولة بأعداد قليلة من السكان الت مناطق اقتصادية عالمية
مستنطبة للسكان وبأعداد كبيرةل وبظألور بي ة اجتماعية
واقتصادية جاذبة ،ونلوء لبكة من المصالا والعالقات
البرغماتية والنفعية بين السكان المحليين في المجتمعات
الحاضنة لألا ،وبروز تحوالت جذرية وكبيرة علت واق السكان
االجتماعي واالقتصادر والثنافي وعلت أنماط عالقاتألم النديمة.
ويبدو أن خصوصية مضامين العالقة بين العنصر السكاني
من جألة وعملية التنمية والتحديث التي تطال المجتمعات
المحلية من جألة أخرلل ليست عالقة سببية بسيطة ،وانما هي
عالقة مركبة ومتداخلة ومعندة ،تلترت فيألا عناصر كثيرة
وتتداخل ،وتتص بطبيعة تبادلية وبلدة تناطعألا وكثرة
متالزماتألا .اال أن العنصر البلرر يبنت العنصر األكثر محورية
ضمن هذه المعادلة ،وكثي ار ما ينظر اليه كأداة التنمية ورأس
مالألا الفكرر وأساسألا (كرادله)2013 ،ل اال أن هذا المعطت
يبنت محكوماً العتبارات تتعلق بعملية التنمية نفسألا ،وما توفره
في سياقاتألا من مكاسب اجتماعية واقتصادية ،ومن مكاسب
مختلفة للسكان ،كما يبنت مرتألناً بما يملكه السكان من معار
وافية ،وما يملكون من أدوات ومألارات مناسبة تحتاجألا عملية
التنمية ،وهو ما يؤكد بأن طبيعة هذه العالقة ،ال تمثل تصو ار
بنا يا أحاديا ،انما تصو ار مركبا يتضمن طا فة مختلفة من
العوامل والمتغيرات المتداخلة.
وتؤكد خالصة التجارب العالمية بألذا السياق ،بأن فألم
طبيعة العالقة المعند والمتداخلة بين خلفيات السكان المحليين
االجتماعية واالقتصادية والثنافية ومضامين عملية التنمية التي
يمكن أن تصيب أطر حياتألم ومحيطألم االجتماعي ،يتطلب
والت حد بعيد تحنيق معرفة موضوعية لمالما هؤالء السكان
وقدرتألم تنديم استجابات مناسبة لمواجألة التحديات الممكن أن

مشكلة الدراسة
لعبت المناطق االقتصادية الخاصة الموجودة في مناطق
دور محورًيا في تنمية المجتمعات التي تنام
مختلفة من العالم ًا
فيألال باعتبارها مناطق متكاملة تلمل جملة من الملروعات
االقتصادية الكبرل ،كالمناطق الصناعية ،والمناطق الحرة،
ومناطق التصدير ،والمناطق الخاصة السياحية ،والمناطق
اللوجستيةل والتي عادة ما تضم منظومة متكاملة من الملروعات
التنموية ،والبي ة االجتماعية ،واالقتصادية والخدمية الالزمة
لتلغيلألا وادارتألا .وتمثل المنطنة االقتصادية الخاصة في والية
الدقم احدل أهم المناطق االقتصادية في اللرق األوسط ولمال
أفرينيا ،والتي رافق قيامألا حدوث تغيرات مألمة وكبيرة علت بنية
المجتم المحلي (الذر يتسم بكونه من نمط المجتمعات التنليدية
ذات البناءات النبلية المحافظة والنا مة علت نمط ا نتاج
التنليدر كصيد األسمات والرعي وتربية الحيوانات والحر
التنليدية) ،والتي اتسمت بأنألا جاءت علت لكل طفرات متسارعة
ومتالحنة وتخللألا بروز تغيرات سريعة في أنماط االنتاج
وتحولألا الت أنماط انتاجية حديثة تمتاز باستخدامألا المكث
للتكنولوجيا المتندمة ،وبزيادة عوامل الجذب السكاني ،وبروز
مظاهر واضحة لعمليات التحول االقتصادر واالجتماعي
والثنافي في الوالية ،والتي حملت تأثيرات عمينة علت مالما
السكان سواء الديموغرافية أو االجتماعية أو االقتصادية .وقد
اعتبرت كثير من األدبيات االقتصادية واالجتماعية أن مالما
السكان المختلفة لديدة الحساسية لعمليات التنمية والتحديث،
وقد تلكل أهم المعوقات وراء عدم تجاوب عملية التنمية باللكل
المطلوب وفللألا في الوصول الت غاياتألا (بركات،)2007 ،
مؤكدة أن نجاح عملية التنمية في تحنيق أهدافألا ،أمر ملكوت
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التنمية .كما تكمن أهمية هذه الدراسة من سعيألا لتوفير قاعدة
بيانات موضوعية ولاملة ،وتوفير مرجعيات مألمة حول جوانب
مختلفة لألذه الظاهرة المركبةل األمر الذر قد يساعد في الوصول
الت توصي أكثر دقة وعمناً لمالما السكان المحليين في والية
الدقم ،وخصا صألم المختلفة ،وبالتالي المساهمة في تحديد
نوعية السياسات والبرامي الممكن أن تسألم في تمكينألم ورف
مستول كفاءاتألم ،ودمجألم في عملية التنمية والتحديث التي
تطال واليتألم.

فيه مالم يؤخذ بالحسبان تلت االعتبارات ذات العالقة بالعنصر
البلرر وخصا صه ،خاصة وأن كثي ار من التجارب الدولية قد
سجلت اخفاقألا في تحنيق أهدافألا المرجوة ،وأرجعت ذلت
وبصورة أساسية لعدم األخذ بعين االعتبار خصوصية العالقة
المتبادلة بين واق المجتم المحلي ومكونه البلرر من جألة
ومتطلبات عملية التنمية من جألة أخرل .وانطالقا مما سبق فإن
ملكلة الدراسة تتحدد في التساؤالت التالية
 -1ما أهم مالما سكان والية الدقم الديموغرافية؟
 -2ما أهم مالما السكان االجتماعية في والية الدقم؟
السكان االقتصادية في والية الدقم؟
 -3ما أهم مالما خصا
السكنية لسكان والية الدقم؟
 -4ما أهم الخصا
 -5ما طبيعة االوضاع الصحية لسكان والية الدقم؟

أهداف الدراسة
تألد هذه الدراسة بالتحديد الت
 -1كل ومعاينة أهم المالما الديموغرافية لسكان والية الدقم.
االجتماعية
 -2كل ومعاينة أهم المالما أو الخصا
لسكان والية الدقم.
االقتصادية
 -3كل ومعاينة أهم المالما أو الخصا
لسكان والية الدقم.
السكنية لسكان والية الدقم.
 -4كل ومعاينة أهم الخصا
 -5التعر علت االوضاع الصحية لسكان والية الدقم.

أهمية الدراسة
تنب أهمية الدراسة من تعدد مضامين الظاهرة موضوع
البحث ،وتنوع آثارها وعمنألا ،كما تأتي أهميتألا باعتبارها من
الدراسات التنموية النليلة التي تصب جل اهتمامألا في معاينة
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
وتحليل الخصا
لسكان مجتم محلي ممثال بسكان والية الدقم في سلطنة عمان،
التي تلألد تغييرات تنموية مألمة وعمينة بسبب انلاء المنطنة
االقتصادية الخاصة فيألا .كما تبرز أهمية هذه الدراسة من
سعيألا لتنديم معرفة دقينة وموضوعية حول مالما سكان والية
الدقم ومعاينة خصا صألم المختلفة وربطألا بعملية التنمية التي
تسود منطنتألم ،ومحاولة تنديم رؤل أكثر عمنا وتفصيالً حول
م مجريات عملية التنمية السريعة
مدل مواءمة هذه الخصا
التي تلألدها الوالية ،والتي قد تحنق مزيد من الفألم لكالية
العالقة بين طرفي معادلة "السكان والتنمية".
كما تنب أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات التي حاولت
تحليل ومعاينة أوجه هذه العالقة وتفاصيلألال اذ أن اغلب الجألود
التي بذلت ضمن هذا ا طار ،لم تتعرض بصورة مفصلة
لكالية هذه العالقة وحيثياتألا ،علت الرغم من خصوصيتألا
وعمق انعكاساتألا سواء علت حياة السكان أو علت عملية
)*)

التعريفات ا ج ار ية للخصا
واردة في الجداول المرفنة.

مصطلحات الدراسة
 .1منطنة الدقم االقتصادية الخاصة تعتبر من أهم المناطق
عد
االقتصادية الخاصة في اللرق األوسط ولمال أفرينيا ،وتُ ّ
موذجا متكامالً واع ًدا
المنطنة االقتصادية الخاصة في الدقم ن ً
أن يصبا أحد أبرز المناطق االقتصادية العالمية ،اذ
تتضمن جملة من الملروعات التنموية وهي ميناء الدقم،
والحوض الجا  ،ومطار الدقم الدولي ،ومجم المصفاة
والصناعات البتروكيماوية ،والمنطنة الصناعية ،ومنظومة
األنلطة السمكية ،والمنطنة السكنية ،ومنطنة الخدمات
السياحية والترفيألية ،والمدينة التعليمية ،ومنظومة خدمات
وننل متكاملة.
 .2التغير االجتماعي عرفه انطوني سميث ( )A. Smithعلت
أنه نوع من االختال المتالحق الذر يحدث بمرور الوقت
(*)

المختلفة للسكان المحليين اعتمدت كما هي
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الديموغرافية واالجتماعية...

الدراسات السابقة
كلفت المراجعة المتأنية لألدبيات والدراسات السابنة
الديموغرافية
والمتعلنة بإلكالية العالقة بين الخصا
واالجتماعية واالقتصادية والسكنية والصحية للسكان من جألة،
وعملية التنمية التي تصيب مجتمعاتألم المحلية من جألة أخرل،
ندرة مثل هذه الدراسات ،علت الرغم من أهميتألا في تنديم معرفة
دقينة حول المالما المختلفة للعنصر البلرر ،ومدل مالءمته
لعملية التنمية السا دة ،خاصة وأن طبيعة هذه المالما تلكل
مرتكزات أساسية محددة الستجابات السكان ومواقفألم ومدل
تفاعلألم م عملية التنمية والتحديث التي تطال مناطنألم ،ومدل
قدرتألم علت تحنيق متطلباتألا .وقد توخت أثناء عرض نتا ي هذه
الدراسات مناقلتألما استعراضألا ضمن اطارين عريضين ممثلين
في الدراسات العربية والدراسات األجنبية ،كذلت بتسلسل زمني
متصاعد (أر من أألقدم لألحدث)ل وذلت بألد تحنيق نوع من
االتساق في عراض هذه النتا ي والبناء عليألا ،وفيما يلي عرض
مفصل ألهم نتا ي هذه الدراسات.
أوال :الدراسات العربية
كلفت دراسة العثمان ( )1992بعنوان "الخصا
االجتماعية -االقتصادية لمنطنة البادية اللمالية التنموية في
األردن وأسلوب تنميتألا -دراسة في تنمية المجتمعات المحلية"،
والتي تم تطبينألا علت عينة علوا ية بلغت ( )352أسرة ،والتي
التملت علت ( )3013فردا من منطنة البادية اللمالية التنموية
الديموغرافية واالجتماعية
باألردنل أن طبيعة الخصا
للسكان المحليين كان لألا اثا اَر سلبية علت عملية التنميةل ولكلت
قيودا علت خطط التنمية ومساراتألا بسبب انخفاض مستوياتألا،
كما لكلت معوقات حنينة في وجه عملية التطور والتحديث في
بة كبر حجم األسرة،
هذه المنطنة ،وتمثلت هذه الخصا
واستمرار اتجاهات األسر نحو تفضيل الحصول علت أسر كبيرة
الحجم ،ارتفاع مستويات األمية بين الجنسين ،وانخفاض
المستول التعليمي للسكان بلكل عام ،وعدم مال مة مألارتألم
ومعارفألم العامة م متطلبات عملية التنمية التي تسود في
مناطنألم.
وفي معاينته لكالية العالقة بين مسألة النمو السكاني
والتنمية في سوريا في الفترة ما بين  ،1995 –1970سعت نعيم
( )1999من خالل دراسته الموسومة بة "النمو السكاني والتنمية

داخل الوحدات المستمرة الحدوث" كما يعرفه كنجزلي ديفز
( )K. Davisعلت أنه مجموعة االختالفات التي تحدث داخل
التنظيم االجتماعي والتي تظألر علت كل البناءات والنظم
التي تحدث في المجتم " عبدالرحمن ومصطفت 2000
 .)15-12بينما عرفه معن خليل بانه "تحول اجتماعي في
المجال الثنافي والمؤسسي عبر الزمن" وعرفه الحسن بأنه
"التحول التلنا ي المخطط الذر يط أر علت البنت التحتية
والفوقية للمجتم حيث تتحول هذه البنت من أنماطألا
البسيطة الت المعندة" (ورد في الغربي.)2012 ،
عرفه جام  ،علت أنه التغيير االرتنا ي والجذرر
التنمية ّ
والمستمر ،والمخطط في بناء النظم االقتصادية،
واالجتماعية ،والسياسية ،والثنافية (الريفية والحضرية)،
وذلت من خالل عمليات التنمية اللاملة من قبل الجألات
الحكومية واألهلية ،والذر يتمثل في االستغالل األمثل
للموارد الطبيعية والمادية والبلرية (دون اخالل بالتوازن
البي ي) لتحنيق العدالة التوزيعية للمردودات التنموية الناجمة
من الرخاء االقتصادر ،والرفاه االجتماعي ،وضمان الرضا
النفسي للسكان المحليين (جام .)575 2009 ،
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان
الخصا
السكان وخلفياتألم المختلفة سواء
وينصد بألا خصا
الديموغرافية أو االجتماعية أو االقتصادية والصحية
والديموغرافية والسكنية ،ويمكن تحديدها وتعريفألا اج ار ياً
كاآلتي
الديموغرافية ،وتتمثل في منطنة السكن ،مكان
الخصا
ا قامة.
االجتماعية ،وتتمثل في النوع االجتماعي،
الخصا
التركيب العمرر ،الحالة االجتماعية ،عدد األطفال،
المستول التعليمي.
االقتصادية ،وتتمثل في الدخل اللألرر ،الحالة
الخصا
العملية ،الندرة علت االدخار ،مندار االدخار.
الصحية ،وتتمثل في الوض الصحي ألفراد
الخصا
االسرة ،عدد ا عاقات وأنواعألا.
السكنية ،وتتمثل في طبيعة السكن ،ملكية
الخصا
السكن ،عدد الغر .
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البدو في محافظة الناهرة .وقد توصلت الدراسة الت انخفاض
المستول التعليمي للسكان المحليين ،وانتلار الزواج الداخلي
بينألم كأحد أنماط الزواج السا دة في تلت المجتمعات التي يغلب
عليألا طاب البداوة .كما بينت الدراسة بأن هنات أثر سلبي
السكان المحليين سواء االجتماعية
واضا النخفاض خصا
أو االقتصادية علت عملية التنمية في هذه المجتمعات ،كما
أوضحت استمرار ليوع وانتلار بناءات اجتماعية تنليدية قبلية
وموروثات ثنافية جامدة ،األمر الذر انعكس تباعا علت مجريات
عملية التنمية في هذه المجتمعات المحلية وعلت مستويات
ا نجاز والتحديث فيألا.
بذات السياق توصلت دراسة عوض ( )2011حول "األثار
االجتماعية للملروعات النومية لرق العوينات نموذجا
بجمألورية مصر العربية" ،والتي أجريت علت عينة قوامألا
( )720مفردة ،الت أن قيام الملروعات التنموية في هذه
المناطق قد أدل الت تفكيت نسيي مالما الحياة االجتماعية التي
يألفألا االفراد ،مما زاد ملاعرهم السلبية وفندان األمن
االجتماعي ،األمر الذر أثر سلبا علت عمليات التنمية والتطوير
في مناطنألم ،وهي من وجألة نظر الدراسة تمثل نتاج للتغيرات
المتسارعة والناجمة عن تبدل األدوار التنليدية لألفراد لتحل
محلألا أدوار وظيفية جديدة مالزمة لألنماط ا نتاجية الجديدة
التي بدأت تظألر في مناطنألم كنتاج لعملية التحديث والتنمية،
األمر الذر خلق تحديات جديدة أما السكان لم يألفوها.
كما أبرزت دراسة الزهراني وآخرون ) )2013حول
العامة للسكان بمدينة تبوت دراسة تحليلية من
"الخصا
منظور التفاعل المكاني االجتماعي" ،والتي اعتمدت علت
البيانات الرسمية الموفرة من قبل و ازرة االقتصاد والتخطيط ،أن
من أهم التغيرات التي برزت علت مدينة تبوت في العنود األخيرة
التي صاحبت عمليات التنمية والتطوير في المدينة تمثلت في
اختالل التراكيب النوعية للسكان ،وارتفاع نسب الذكور منارنة
بنسب ا ناث وبلكل كبير ،وعزت ذلت بسبب عامل الألجرة
سواء الداخلية أو الخارجية التي الزمت عملية التنمية وما رافنألا
من حرات سكاني وزيادة عوامل الطلب علت العمل من قبل أفراد
مجتم مدينة تبوت.
وفي دراسة السلمي ( )2016والموسومة بة "التغيرات
االجتماعية واالقتصادية المصاحبة لبرامي التنمية الريفية

االقتصادية واالجتماعية ترابط وثيق وعالقات متبادلة" ،الت
البحث في األسس النظرية للعالقة بين النمو السكاني والتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،معتمدا علت المنألي الوصفي
التحليلي ،حيث توصل الت مجموعة من النتا ي أهمألا أن
التنمية تعد عملية مستمرة ومتواصلة ،وال يمكن ربطألا فنط
بمعدالت النمو االقتصادرل وانما هنات عوامل اجتماعية وبي ية
أخرل ال بد أن تؤخذ بالحسبان أثناء رسم سياساتألا وتنويمألا
والحكم عليألا ،كما يجب األخذ بعين االعتبار المعطيات
االجتماعية والديموغرافية والثنافية للمجتم باعتبارها تلكل
المحكات األساسية في تحديد مالما تطور المجتم  ،كما تحكم
سير عملية تنميته ومسارتألا المختلفة.
وفي ذات السياق ،سعت دراسة محمد ( ،)2000بعنوان
"األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثنافية للتنمية المستدامة
للنرية الريفية الصحراوية" ،الت تلخي األوضاع االجتماعية
واالقتصادية والثنافية للسكان ،ومعرفة اتجاهاتألم نحو برامي
كذلت علت
التنمية المستدامة واستراتيجياتألا ،والتعر
الصعوبات التي تواجه هذه البرامي التنموية .وقد استندت الدراسة
في معالجة بياناتألا الت المنألي الوصفي التحليلي المنارن
باستخدام أداة االستبانات والمنابالت الفردية والجماعية البؤرية
لجم البيانات ،اضافة ألداة المالحظة لرصد مظاهر حياة
سكان النرل .وقد بلغ حجم العينة ( )425من أرباب األسر في
النرل الصحراوية األرب في مصر والمحددة في الدراسة.
وتوصلت النتا ي الت اتجاه السكان لتبني قيم والمعتندات المعوقة
لعملية التنمية المستدامة والتي تمثلت بة كبر حجم األسرة،
انتلار نمط زواج األقارب والزواج المبكر ،كما الارت الدراسة
الت استنادة بعض النرل المحيطة من عملية التنمية التي تسود
في مناطنألم ،وبروز تغيرات مألمة في قيم أفرادها خاصة فيما
يتعلق بزيادة تنبلألم لمسألة خروج ا ناث لسوق العمل ،وتغير
كثير من في النيم ذات العالقة بسن الزواج والسن عند ا نجاب،
كذلت في اتجاهات السكان نحو مسؤوليتألم المجتمعية.
السكان في نمو
وفي معرض مناقلته لعالقة خصا
المناطق المحلية ،سعت السيد ( )2011بدراسته الموسومة بة
السكان في المجتمعات البدوية في نطاق محافظة
"خصا
الناهرة" ،والتي تم تطبينألا علت ( )1589نسمة من افراد األسر
البدوية ،الت التعر علت أثر التنمية الحضرية علت السكان
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با ناث .وألارت الدراسة الت أن خلق هذه الفر ال يولّد الدخل
فنط للسكان المحليين ،بل يخلق فوا د عديدة مثل تحسين نوعية
حياة العمال المحليين ،وتعزيز مستويات انتاجيتألم ،والحد من
الفنر .وخلصت الدراسة الت أن مثل هذه المناطق لألا تأثير
مبالر وعميق علت التنمية البلرية ،من خالل توفير فر
العمل والمألارة ،وفي الحد من البطالة ،وتوليد الدخل ،ورف
مستول المعيلة لسكان المنطنة.
كما كلفت دراسة بو هاو وآخرون ( ،)Pu Hao, 2011حول
"تطوير واعادة تطوير النرل الحضرية في لنتن بجمألورية
الصين اللعبية" ،الت ظألور الطاب الحضرر في النرل الصين
اللعبية بعد عملية التنمية التي لألدتألا هذه المناطق وزيادة
ظألور خدمات البنية التحتية واللوارع المعبدة ،وزيادة انلاء
المباني واللنق وزيادة توافر االجتماعية والترفيألية للسكان .وقد
ألارت الدراسة الت أن تطوير هذه النرل قد أسألم في زيادة
عوامل الجذب للمألاجرين بحثا عن فر عمل في المصان
والمؤسسات الخدمية التي اتاحتألا عملية التنمية في هذه
المناطق .كما الارت الدراسة الت بروز آثار واضحة علت بنية
الألرم االجتماعي في هذه النرل ،وخلق طبنتين اجتماعيتين
متمايزتين تمثلتا في ف ة األغنياء وأصحاب االمتيازات من
سكان النرل الحضرية ،وطبنة من ذور الدخل المتدني من
المألاجرين الت المناطق الحضرية.
وفي دراسة لسوميت وسارما (،)Saumik & Sarma: 2013
الموسومة بة "آثار سبل العيش علت األسر النازحة دراسة
تطبينية علت منطنة فالتا االقتصادية في غرب البنغال" ،والتي
تم اجراؤها علت عينة تكونت من ( )1017أسرة ،وضمت
( )630أسرة متضررة من (النازحين واألراضي المكتسبة)
و( )387أسرة لم تتأثر .وقد خلصت الدراسة الت أن أفراد األسر
النازحة لديألم أعلت معدالت ملاركة في سوق العمل في
المنطنة الصناعية ،واتسام هذه األسر بانخفاض مستويات
تعليمألا واتساع الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بنسب مساهمتألا
بسوق العمل ولصالا الذكور ،وضع مساهمة السكان ا ناث
في النلاط االقتصادر في تلت المنطنة.

بالمجتم العربي السعودر" ،والتي تم تطبينألا علت عينة بلغت
( )200مفردة من الناطنين في قرية ستارة في المملكة العربية
السعودية .حيث توصلت الدراسة الت تنوع في طبيعة التغيرات
االجتماعية وتعددها ،لتلملت التحول في نوع األسرة ووظا فألا،
وعزو اللباب عن العمل الزراعي ،وزيادة هجراتألم نحو
المدن ،وارتفاع المستول التعليمي للسكان ،وتحسن البنية التحتية
والخدمات الصحية في المجتم  ،اضافة الت زيادة اهتمام
المؤسسات العاملة بمسةألة الرفاه االجتماعي.
ثانيا :الدراسات االجنبية
سعت دراسة ريتلارد ( ،)Richard, 2003بعنوان "تأثير
االستثمار األجنبي المبالر علت التكنولوجيا وننل المعرفة
لألمريكيين األصليين في المناطق االقتصادية الخاصة"ل الت
تحليل ودراسة منومات النمو االقتصادر الناجا ،وأثره علت
ملروعات التنموية التي تستخدم في المناطق االقتصادية
الخاصة في أمريكا ،وتنصي مجاالت النمو االقتصادر
ا يجابية المجاورة للملروعات .وقد أظألرت النتا ي أن تطوير
الندرة علت االبتكار للسكان المحليين تعتمد علت زيادة الندرة
االستيعابية للمناطق االقتصادية ،وتوفير أسس عملية النمو
االقتصادر المستدام في المحلية والمجاورة علت حد سواء .كما
توصلت الدراسة الت أن أهم جوانب االستثمار الناجا تمثل في
مدل مطابنته بين احتياجات المجتم المحلي وقدرات اللركات
األجنبية ،ومدل تسأليل وتلجي سيران وانتلار التكنولوجيا في
هذه المناطق ،ومدل نجاح اللركات في ننل المألارات للسكان
المحليين ،خاصة فيما يتعلق برف مستويات تعليمألم ورف
مستول مألاراتألم في مجال التواصل االجتماعي واالبتكار،
واستخدام التكنولوجيا الجديدة في عمليات ا نتاج.
وخلصت دراسة أجروال ( ،)Aggarwal, 2007الموسومة
بة"تأثير المناطق االقتصادية الخاصة في العمالة والفنر والتنمية
البلرية"ل والتي تم تطبينألا علت المجتمعات المحلية التابعة
للمناطق االقتصادية الخاصة بدولة الألند ،الت أن تأثير المناطق
االقتصادية علت العمالة المحلية يمتد من خالل ثالث قنوات
ر يسية وهي توفير فر عمل مبالرة للعمالة المحلية الماهرة
في المصان والملروعات االستثمارية ،وتوفير فر عمل غير
مبالرة للعمالة المحلية غير الماهرة متعلنة بالننل واالتصاالت
الخدمية ،وتوفير فر عمل خاصة
وفي مختل الوظا

تعقيب على الدراسات السابقة
يتضا من خالل المراجعة المتأنية لألدبيات السابنة
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للتطوير ،كثير ما تواجه تحديات غاية في التعنيد نتيجة عدم
استعداد الناس وجاهزيتألم لألا ولما يالزمألا من عمليات تحديث
وتغيرل وعدم وجود ثنافة مناسبة تألي ة لألذا التغير (Aggarwal,
) .2007اذ كثي ار ما تواجه عملية التنمية بمنظومة من النيم
االجتماعية والمعتندات وأنماط من السلوت وطرق المعيلة التي
يغلب عليألا طاب التنليدر والمحافظة ،والتي ال تنسجم في كثير
من األحيان م عملية التنمية والتحديث وما يسودها من عمليات
تغير ونماء ،والتي قد تلكل ما يمكن تسميته بة "النيود
السكان
االجتماعية الثنافية للتنمية ،المرتبطة عادة بخصا
وخلفياتألم المختلفةل األمر الذر يؤكد أهمية مراعاة طبيعة
الظرو االجتماعية والثنافية السا دة في المجتم  ،كذلت سمات
وخلفيات السكان المحليين المختلفة ،ومدل تجاوبألم م عملية
التنمية وما يالزمألا من عمليات تحديث ،ومدل مراعاة منظومة
النيم السا دة واستجابتألا لعملية التنمية ومتالزماتألال ومدل
تألي تألا للخطط واآلليات لتسألل عملية دمي العنصر البلرر في
عملية التنمية ومساراتألا ،وتألي ة الجماعات المحلية ومؤسسات
المجتم لعملية التحديث والتغير هذه (أبو طاحون.)2003 ،
كما تؤكد بعض المداخل النظرية التي تناولت الكالية عملية
التنمية ،بأن نجاحألا في أر مجتم ل يبنت مرهون بطبيعة
المحيط االجتماعي وخصوصيته الثنافية واالجتماعية ،فالمجتم
كنسق اجتماعي ثنافي يسعت عادة الت تحنيق التوازن واالنسجام
بين كافة مكوناته ،وذلت باالعتماد المتبادل بين مختل هذه
المكونات بلكل يؤدر الت خلق نوع من التوازن وتكامل بينألا.
وضمن هذه الرؤية فأن سير عملية التنمية بالصورة المطلوبة،
وتحنيق أهدافألا وما يتخللألا من عمليات انتنال للمجتم من
طوره التنليدر البسيط الت طور المجتم الحديث المعند ،يتطلب
الكثير من العمل لتألي ة ألبنيته االجتماعية واالقتصادية والثنافية
قبل الولوج بعمليات التغير المادر (الحوراني.)2007 ،
فيما رهن بعض المفكرين االجتماعيين نجاح العملية
السيكولوجية
التنموية في أر مجتم  ،بطبيعة الخصا
للمكون البلرر ،حيث رأل ماكليالند  McClellandفي عام
1962م ،وهيجن  Hagenفي عام 1962م ،ولومبيتر
 Schumpeterأن طبيعة منظومة النيم والدواف اللخصية
والسيكولوجية لدل عناصر المجتم  ،هي المحدد األساسي
لمستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتم ونجاحألا

لموضوع الدراسة ،الت أن أغلب هذه الدراسات تميل الت تأكيد
وجود عالقة متبادلة بين مسألة التنمية االقتصادية ومساراتألا
السكان وخلفياتألم المختلفة ،فألنات من الدراسات
وخصا
العنصر البلرر علت مسارات
التي رصدت أهمية أثر خصا
عملية التنمية ونجاحألا ،بالمنابل رصدت دراسات أخرل أثر
عمليات التنمية نفسألا علت عناصر المجتم المحلي ،بينما
رصدت بعض الدراسات طبيعة العالقة المتبادلة والمتداخلة بين
هذه العناصر وعملية التنمية ومآالتألا.
وفي اطار هذا التنوع في الدراسات الميدانية واختال
مداخلألا وأوجه اهتماماتألا وتباين نتا جألا ،يتضا تفرد هذه
الدراسة عن باقي الدراسات بتركيزها علت محاولة رصد
االجتماعية واالقتصادية والصحية لسكان منطنة
الخصا
نا ية تلألد عملية تحوال اجتماعي واقتصادر سريعة وجذرية،
كما تتميز هذه الدراسة بأنألا من الدراسات المسحية اللاملة،
والتي تسعت الت رصد مالما سكان مجتم والية الدقم وكل
خصا صألم الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية ،ومناطعتألا
قدر ا مكان بعمليات التغييرات والتحديث العمينة التي تلألدها
منطنتألم.
اإلطار النظري
أبعادا اجتماعية
تتضمن عملية التنمية بمفألومألا العام،
ً
وثنافية واقتصادية وبي ية حاسمة التأثير علت واق السكان
وظرو معيلتألم ،سواء بسبب نتا جألا المبالرة علت المكون
البلرر أو علت موروثألم الثنافي واالجتماعي ،أو بسبب طبيعة
مضامينألا وعمق انعكاساتألا علت المحيط االجتماعي وابنيته
االقتصادية والثنافية .ويبدو أنه ورغم المكتسبات العديدة التي
ترافق عملية التنمية في المجتم ل اال أنألا تواجه بكثير من
التحديات ،ولعل أهمألا ذات المتدفق من مفاصل البناءات
االجتماعية والثنافية السا دة في المجتمعات نفسألا ،خاصة تلت
المجتمعات التي تتص بالتنليدية والمحافظة ،بسبب ما تحويه
من نظم ومؤسسات تميل الت المحافظة مثل مؤسسة النبيلة
واألسرة ،وما تتضمنه من روابط أولية وعالقات قرابيه وما تتخلله
من عادات وتناليد وقيم تميل الت الثبات والجمود.
وتظألر تجارب العديد من الدول في مجال التنمية والتخطيط
أن العمليات التنموية التي تكون عادة مدعومة بإرادة رسمية
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حتمية التغير وتدف به.
ويبدو ان فعل عملية التغير االجتماعي المرتبط بعملية
التنمية والتحديث ،عادة ما يأخذ لكال متدرجا في المجتمعات،
بحيث يأخذ اتجاه عاموديا خطيا ،يتم بمنتضاها تحول األبنية
التنليدية الساكنة والبسيطة الت أبنية حديثة مركبة ومعندة ،والتي
يبدو أنألا قد مألدت لظألور مجتمعات ما بعد الصناعة ،وأسألمت
بتطور النظم االقتصادية العالمية وتعند لبكاتألا ،كما يظألر أنألا
قد أسألمت وبنوة في توطين سياسات التنمية االقتصادية وضبط
مساراتألا والتحكم بانعكاساتألا المتعددة علت الدول الساعية
للتطوير والتحديث .وهو ما يؤكد أن عملية التغير هي مسألة
حتميته ،يمكن أن تمس كافة المجتمعات وحتت النا ية والساكنة
منألا ،األمر الذر يتطلب التحضير لألا وربطألا بالجوانب
السكان وخلفياتألم االجتماعية
اللخصية وبخصا
واالقتصادية والثنافية المختلفة .م ضرورة مراعاة أن طبيعة
هذه العالقة بين "السكان والتنمية" ،ال تمثل تصو ار بنا يا أحاديا،
انما تصو ار مركبا يتضمن طا فة مختلفة من العوامل والمتغيرات
المتداخلة والمتبادلة التأثير كما أسلفنا.

(اورد في الجوهرر ،)2010 ،بينما يؤكد ماكليالند علت دور
الفرد وما يملكه من أفكار في عملية التغير االجتماعي وعزاها
ألهمية وعمق دور األفكار التي يحملألا ،في تبديل أنماط حياته
وتبنيه لنم ومعتندات حديثة مؤاتية لعملية التغير والتحديث ،مؤكد
علت أهمية تبنت الفرد لنيم مثل الدافعية لإلنجاز ،موضحا بأن
عملية التنمية االقتصادية التي تطال المجتمعات عادة ما تكون
مسبوقة بظألور محركات سابنة "ومعززة لألا" تتعلق بالدافعية
لإلنجاز ،وهو ما دعاه ماكليالند بة" االنجاز" ،مؤكد بأن المجتم
الذر تبرز فيه مثل هذه المحركات ،يكون اقدر من غيره علت
أحداث التغير المطلوب .وهو ما ينابل مفألوم "اللخصية
النمطية" عند هيجن ،الذر أكد أن تحنيق مفألوم التنمية ،يتطلب
توافر مستول عال من الدافعية لإلنجاز لدل األفراد ،وبروز
اللخصية ا بداعية ،وهو ما تفتنده المجتمعات التنليديةل نظ ار
لطبيعة بناءاتألا االجتماعية والثنافية ،التي تميل الت المحافظة
والسكون ،ولطبيعة مكونه البلرر الذر يفتند في اغلب األحيان
الندرة علت المنافسة واالنجاز ،وعدم االهتمام بنيمة الوقت
والنظام (عبد الحميد ،ومصطفت .)2010 ،ويفترض هيجن بألذا
أن بوادر التغير في األبنية التنليدية للمجتمعات
الخصو
البسيطة ،يبدأ عندما تبرز في هذه المجتمعات عناصر قادرة
علت احداث التغير ،ولديألا قدرة علت األبداع واالبتكار والتجديد
وتبني كل ما هو جديد ،والتي قد تلكل أكبر تألديد لألبنية
االجتماعية والثنافية النديمة ،ومثل هذه العناصر عادة ما تظألر
بالتدرج ويرتبط عادة بظألورها بروز معطيات وظرو اجتماعية
وثنافية مؤاتية ودافعة لعملية التغير االجتماعي (عبد الحميد،
ومصطفت.)2010 ،
بالمنابل يرل لومبيتر من خالل مفألوم "المنظم والنا د
الملألم" ،أن النوة الدافعة للتنمية االقتصادية تنوم ظألور لخصية
النا د الملألم ،ويرل أن البي ة الرأسمالية هي من تملت امكانيات
االبتكار وتحرت عملية التنمية االقتصادية (اورد في الجوهرر،
 .)281 –296 2010ويؤخذ علت هذا االتجاه تجاهله لمسألة
التنوع ومرونة الثنافات المختلفة عبر التاريخ ،رغم رؤيته
للمجتمعات التنليدية كمجتمعات تغلب عليألا سمة االمتثال
والسكون واغفاله للحرات النسبي الذر يحدث في مختل
الثنافات التنليدية ،نتيجة لعوامل التحديث والتنمية وانتلارها
األفني ،ونتيجة للأليمنة االقتصادية العالمية التي تؤكد علت

منهجية الدراسة
تعد الدراسة من نمط الدراسات الوصفية التحليلية ،والتي
نظر لطبيعة
اعتمدت في جم بياناتألا علت المسا اللاملً ،ا
الألد العام الذر تتركز حوله الدراسة والمتمثل في رصد
الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
ودراسة الخصا
التغيرات التي طرأت علت هذه
لسكان والية الدقم ،ورصد أهم ّ
الخصا  ،وعليه فإن األسلوب الوصفي يعد أكثر األساليب
مالءمة لتحنيق أهدا الدراسة وا جابة علت تساؤالتألا .وبصورة
أكثر تحديد فند اعتمدت هذه الدراسة لتحنيق أهدافألا -وبصورة
أساسية -علت المنألي الوصفي التحليلي عن طريق اجراء دراسة
مسحية لكافة األسر العمانية الناطنة في والية الدقم.
مجتمع الدراسة
يتمثل مجتم الدراسة في جمي المواطنين العمانيين
المنيمين في والية الدقم بمحافظة الوسطت ،والبالغ عددهم
) )4062نسمة .وقد استندت الدراسة علت في جم بياناتألا
علت المسا اللامل لجمي األسر العمانية الناطنة في والية
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األس لة التي تم اقتراحألا ،لتخرج االستبانة بصورتألا النألا ية.
كما تم اجراء اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ (Cronbach's
)alphaل بألد قياس االتساق الداخلي لفنرات األداة م المحاور
التي تندرج ضمنألا ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي
( ).702الستبانة األسرة ،مما يلير الت ثبات منبول ألس لة
الدراسة واتساقألا ،وهي قيمة تفي بأغراض الدراسة واألهدا
التي صممت األداة لتحنينألا.

الدقم بمحافظة الوسطت ،والتي توزعت علت  23قرية ،وتم تنفيذ
الدراسة خالل الفترة من  2015الت 2017م ،وقد لكل أرباب
هذه األسر المصدر الر يسي الستنصاء وجم بياناتألا.
مجال الدراسة وحدودها
المجال البشري :تم تطبيق الدراسة علت أرباب األسر
العمانية المنيمة في والية الدقم بمحافظة الوسطت ،والذين توزعوا
علت  23قرية والذين لكلوا ا طار العام للدراسة ومجالألا
البلرر.
المجال المكاني :قامت الدراسة علت المسا اللامل لجمي
مناطق الدقم بمحافظة الوسطت ،والتي بلغ عددها  23قرية،
وذلت باستخدام االستبانة كأداة للدراسة.
المجال الزماني :تم تنفيذ الدراسة خالل الفترة من 2015
الت 2017م.

المعالجة اإلحصائية
اعتمدت الدراسة علت استخدام مجموعة من النماذج
ا حصا ية باالستعانة ببرنامي الحزم ا حصا ية المتعار عليه
في العلوم االجتماعية ()SPSSل وذلت بألد معالجة بيانات
الدراسة ،والكل عن تفاصيلألا وتحليل حيثياتألا .وقد تراوحت
هذه األساليب بين النماذج ا حصا ية الوصفية مثل التوزيعات
عد هذا
وي ّ
النسبية والتك اررية والمتوسطات واالنحرافات المعياريةُ ،
النموذج من التحليل من أنسب النماذج ا حصا ية لطبيعة
ظاهرة الدراسة ،خاصة عندما تكون البيانات مصنفة ضمن
منياس اسمي ومرتبة علت لكل تك اررات ونسب.

أدوات جمع البيانات
قامت الدراسة بتطبيق أداة االستبانة كوسيلة لجم البيانات
عن السكان المحليين بالوالية ،وقد تضمنت االستبانة  10محاور
الديموغرافية
ر يسية تم التركيز فيألا علت أهم الخصا
واالجتماعية واالقتصادية والثنافية والصحية للسكان العمانيين
في منطنة الدقم االقتصادية ،من خاللألا دراسة الوض العام
للسكان بالمنطنة ،وتوصي أنماط العالقات التبادلية النا مة
بينألم وبين مختل الملاري االقتصادية ،وقد تم اعتماد أرباب
هذه األسر المصدر الر يسي لجم بياناتألا.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
يكل التراث السوسيولوجي في معالجاته ألسس التنمية
ومنومات نجاحألا ،مدل اختال الرؤل حول أهمية الخصا
االجتماعية واالقتصادية لسكان المجتمعات المحلية ،وأثرها في
عمليات التحديث التطور ،بدءا بالنماذج الثنا ية ،الذر أكد أهمية
نمط المجتمعات المحلية سواء أكانت تنليدية أم حديثة كمؤلر
اجتماعي يكل عن لكل وطبيعة العالقات االجتماعية السا دة
في المجتم قدر الدراسة ،وأثرها علت قيم وممارسات السكان
ديناميتألم ،ونلاطألم االقتصادر ،ومدل فاعليتألم االنتاجية،
ودافعيتألم للمنافسة واالنجاز .تؤكد النماذج النظرية التنموية علت
أهمية الموق الجغرافي ،وحجم وطبيعة الموارد الطبيعية في
المجتم علت عملية التنمية .ويبرز المدخل التنمور
النفسية واللخصية
السيكولوجي ليركز علت أثر الخصا
لألفراد في تحديد مستويات التنمية بين المجتمعات ،وهو ما
يمكن توظيفه في رصد وتحديد مدل توفر فر التطوير ألبناء
المجتم المحلي ،وطبيعة توقعاتألم المستنبلية ،با ضافة لما

صدق االستبانة وثباتها
ُينصد بصدق االستبانة وضوح االستبانة ،وموضوعية ما
تحتويه من أس لة وفنرات ومصطلحات ،ومدل صالحيتألا
للتحليل ا حصا ي ،ومندرتألا علت قياس ومعاينة موضوع
صممت
الدراسة ،ودقتألا في قياس وتحنيق األهدا التي ُ
ألجلألا .وقد تم التأكد من صدق االستبانة عن طريق صدق
المحكمين ،حيث تم عرض االستبانة علت ( )18محكم من
المتخصصين واألكاديميين من كلية اآلداب والعلوم االجتماعية
بناء في ضوء توجيألاتألم
في جامعة السلطان قابوس ،وتم ً
واقتراحاتألم اجراء التعديالت المطلوبة ،واضافة الكثير من
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عرض مفص ٌل ألهم هذه النتا ي
وفيما يلي
ٌ
أوالً :الخصائص الديموغرافية ألفراد مجتمع الدراسة
يرتكز هذا الجزء من الدراسة علت محاولة تنديم عرض
الديموغرافية ألرباب األسر في مجتم والية
مفصل للخصا
الدقم ،ومحاولة تنديم تصورات تفصيلية ودقينة حول خلفياتألم
عرض مفص ٌل ألهم هذه النتا ي
هذه ،وفيما يلي
ٌ

يمكن أن يندمه من مؤلرات ذات الصلة بنوعية الحياة الصحية
للسكان المحليين .ووفي ضوء ما تندم فسينوم هذا الجزء من
الدراسة ،بعرض أهم النتا ي الوصفية لخلفيات سكان والية الدقم
خصا صألم الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية
وباألخ
والسكنية والصحية المختلفة ،ومن جوانب مختلفة في محاولة
لتوصي ومعاينة هذه الخصا  ،ومحاولة فألمألا بلكل دقيق.

الجدول ()1
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لنوعهم االجتماعي
النسبة %
التكرار
النوع
ذكر

أنثت

451

61.2

1

0.1

285

غير مبين (بيانات مفنودة)

737

المجموع

توضا نتا ي الجدول ( )1أن أغلب أفراد مجتم الدراسة
من ارباب األسر (الذين أجابوا علت االستبانة) هم من الذكور
وبنسبة ( ،)%61.2بالمنابل لكلت نسبة ا ناث ()%38.7
من حجم مجتم الدراسة ،مما قد يسألم بتعزيز وجألات نظر
وأفكار تمثل لريحة الذكور باعتبارها الف ة األكثر تمثيالً في
أحيانا لصالحألم
مجتم الدراسة ،اذ قد تميل بعض األفكار
ً

38.7
100.0

وتعبر بلكل أكثر عن وجألات نظرهم وخصوصيتألم وقيمألم
الذكورية بحكم طبيعة التوزيعات التك اررية هذهل خاصة وأن
مجتم الدقم ما يزال مجتمعاً محافظا علت بناءاته التنليدية ذات
الصيغ األبوية ،ويعد بطبيعة تكوينه مجتمعا تنليديا يملت كل
المجتم الذكورر ،وما زال يتميز بوال ه النبلي ،التي
خصا
يلكل االطار العام لبنيته االجتماعية والثنافية.

الجدول ()2
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لتراكيبهم العمرية
النسبة %
التكرار
العمر
 64-15سنة

 65سنة فأكثر

611

82.9

71

0.1

55

غير مبين (بيانات مفنودة)

737

المجموع

تظألر نتا ي الجدول ( )2تركز أعمار المبحوثين من ارباب
األسر العمانية في والية الدقم عند الف ة العمرية ()64-15
اقتصاديا ،بينما
وبنسبة ( ،)%91.7وهي تلكل الف ة النلطة
ً
تلكل ف ة كبار العمر أر فوق الة  64عام ما نسبته (.)%8.3
ويمكن أن تندم هذه التراكيب العمرية كثير من المؤلرات حول

.7

100

مواق واتجاهات هذه الف ة العمرية ،التي تعد محور عملية
التنمية والتحديث في الوالية ومحور نلاطألا االقتصادر -وهي
الف ة األكثر تمثيالً في عينة الدراسة -ولألا خصوصيتألا
االجتماعية واالقتصادية والثنافية ،منارنة بباقي الف ات العمرية.
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الجدول ()3

التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لعدد افراد األسرة
النسبة %
التكرار
عدد افراد األسرة
ال يوجد

32

4-6

211

3-1

 7فأكثر

ال ينطبق

المجموع

4.3

257

34.9

182

24.7

55

737

أما فيما يتعلق بعدد افراد األسرة ألرباب األسر في والية
الدقم ،فتبرز نتا ي جدول ( )3أن أغلب هذه األسر تتكون
أحجامألا من ( )1-3أطفال وبما نسبته ( ،)%34.9بالمنابل
ّبين ما نسبته ( )%28.6بأن أحجام أسرهم تتراوح بين ()6-4
أطفال ،فيما ألار ما ينارب رب العينة ( )%24.7الت أن
أحجام أسرهم تتجاوز الة  7أطفال ،وهي نتيجة تؤكد ارتفاع
مستويات خصوبة المرأة في والية الدقم ،وهو ما يتفق م طبيعة
األرصدة االجتماعية والثنافية الريفيةل التي تميل الت انجاب
أكبر قدر من األطفال وتكوين أسر كبيرة الحجم ،وتعظيم
االنجاز االنجابي للمرأةل كون األبناء يلكلون منفعة وعا د
اقتصادياً واجتماعياً لألباء ومصدر ضمان وحماية لألم ،خاصة
في حال العجز والمرض والليخوخة ،كذلت بسبب قصر مدة

28.6
7.5

100.0

اعالتألم في مثل هذه المناطق النا ية وكثافة استخداماتألم في
اقتصاديات األسرة ،وزيادة االعتماد علت ما يندمونه من
مساعدات عينية ومادية (كرادله ،)27 2015 ،كما يبدو أن
األطفال في هذه المناطق النا ية البسيطة ما زالوا يلكلون أداة
ثمينة بيد المرأة لتأكيد انجازها ا نجابي وتحنيق مكانتألا
االجتماعية سواء داخل نطاق اسرتألا أو مجتمعألا.
ثانيا :الخصائص االجتماعية ألفراد مجتمع الدراسة
يسعت الجدول ( )4الت توضيا جملة من الخصا
االجتماعية ألرباب األسر من السكان العمانيين الناطنين في
والية الدقم ،والتي سيتم استعراضألا وفنا آللية محددة تكفل
اعطاء صورة متكاملة عن هذه األوضاع ،وفيما يلي عرض
مفصل ألهم هذه النتا ي

الجدول ()4
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لحالتهم االجتماعية
التكرار

النسبة %

متزوج

534

72.5

أرمل

78

10.6

أعزب

الحالة االجتماعية

مطلق

غير مبين (بيانات مفنودة)

المجموع

62
62
1

737

يتضا من خالل النراءة المتأنية الجدول ( )4الذر يتضمن

8.4
8.4
0.1

100.0

وصفاً للحالة االجتماعية ألفراد مجتم الدراسة من أرباب األسر
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بناءات اجتماعية وثنافية تنليدية محافظة ،قد عزز من اعتماد
السكان المحليين علت اقتصاديات العا لةل والتي لكلت أهم
أسس تدعيم بناء األسرة وتماسكألا في الوالية .كما يبدو أن
خصوصية هذه البناءات في والية الدقم وخصوصية روافدها
االجتماعية واالقتصادية والثنافية ،قد عززت تماست األسرة كما
عززت من وجودها ومحافظتألا علت روابطألا قوية ومتوازنة.

حاليا ،وبنسبة
العمانية في والية الدقم ،بأن أغلبألم من المتزوجين ً
تصل الت ( )%72.5والذر يتمتعون باتحادات زواجية
متماسكة .بينما وصلت نسبة االتحادات الزواجية المنتألية
بالطالق الت ( ،)%8.4كما بلغت نسبة االتحادات التي انتألت
بة"الترمل" بسبب وفاة أحد الزوجين الت ()%10.6ل وهي نتيجة
تؤكد ارتفاع نسبة االتحادات الزوجية المتماسكة في والية الدقم.
ويبدو أن سيادة نمط االنتاج الرعور والصيد واستمرار سيادة

الجدول ()5
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لمستوياتهم التعليمية
المستوى التعليمي للربة األسرة
المستوى التعليمي لرب األسرة
التكرار

النسبة %

ين أر ويكتب

144

19.5%

دبلوم عام

288

أمي

أساسي

أمي

ين أر ويكتب

155

21.0%

دبلوم عام

123

16.7%

8

1.1%

بكالوريوس

4

0.5%

دبلوم عالي

26

دراسات عليا
غير مبين
مفنودة)
المجموع

5

(بيانات

311

42.2%

158

52

بكالوريوس

39.1%

التكرار

النسبة %

7.1%
3.5%
7%.

59

8.0

737

100.0

66

أساسي

21.4%
9.0%

دبلوم عالي

16

دراسات عليا

0

غير مبين (بيانات مفنودة)

59

8.0

المجموع

737

100.0

أما بخصو المستويات التعليمية السا دة لألرباب األسر
من الذكور في والية الدقم ،فتبين نتا ي الجدول ( )5وجود
انخفاض ملموس وواضا في مستويات تعليمألم في الوالية،
بينت النتا ي أن أغلبألم من األميين وبنسبة تصل الت
حيث ّ
( ،)%39.1كما بينت النتا ي بأن ( )%19.5منألم ينرأون
ويكتبون فنط أر دون أر مؤهل علمي ،وبأن هنات ()%21.0
يحملون الدبلوم العام .بالمنابل بينت النتا ي بأن نسبة حملة
البكالوريوس لم تتجاوز ( )%1.1وفي حين وصلت للدراسات
العليا ( ،)%0.7مما يؤكد انخفاض المستويات التعليمية
لألرباب األسر من الذكور في والية الدقم ،رغم أن هنات تغيرات
ايجابية ومألمة وملحوظة بدأت تفرض حضورها علت الواق
التعليمي لسكان المنطنة.

2.2%
0%

كما يالحظ من خالل نتا ي الجدول ( )5ارتفاع نسبة األمية
عند لدل ارباب األسر من ا ناث وبنسبة ( ،)%42.2بينما
بلغت نسبة من ينرأن ويكتبن ( )%21.4فنط ،كما يالحظ
انخفاض نسبة الحاصالت علت درجات علمية عليا كالدبلوم
العالي الت ( )%2.2والبكالوريوس ( ،).5%مما يوضا بأن
هنات انخفاض واضا في المستويات التعليمية لربات األسر في
مجتم والية الدقم .وهو ما تؤكده البيانات الصادرة عن المركز
الوطني لإلحصاء والمعلومات (المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات )9 2013 ،والت انخفاض مستويات تعليم سكان
محافظة الوسطت منارنة بغيرها من المحافظات ،والت ارتفاع
مستويات األمية فيألا الت ( .)%36وتلير دراسة كرادلة
والمحروقية ( )2015بألذا الخصو أن كثير من النساء في
-220-
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تاينولي (Tianyuli,

قيم (البلولي ،أميرة .)2013 ،وتؤكد دراسة
) 2010بألذا السياق عمق أثر ارتفاع المستويات التعليمية ألفراد
المجتم المحلي علت مستويات نموه االقتصاد ونجاح عملية
التنمية فيه ،موضحا أن ثنافة المجتم وارتفاع مستويات تعليم
عناصره ،قد تلكل العنصر األساسي في نجاح عملية التنمية
االقتصادية.

المجتمعات التنليدية البسيطة كمجتم الدقم يلكلن هدفا للزواج
المبكر ،بسبب امتالكألن النليل من البدا ل خارج اطار العالقة
الزواجية .وهو– بلكل عام -مؤلر مألم ويحمل مضامين
اجتماعية واقتصادية وثنافية متنوعة قد تنعكس علت كثير من
مواق السكان واتجاهاتألم حول عملية التنمية التي تلألدها
تعد عملية تربوية عمينة
الوالية ،السيما وأن عملية التعليم ُ
وحاسمة األثر علت فكر ا نسان ومعتنداته وعلت ما يحمله من

الجدول ()6
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لمنطقة سكنهم
النسبة %
التكرار
المنطقة
وادر صار

233

31.6

ظألر

199

27.0

جويرة

34

4.6

نفون
ثلين

27
25

3.7
3.4

رأس مدركة

111

15.1

ديثاب

32

4.3

هيتام

المجموع

76

737

يتبين من خالل قراءة المتآنية لنتا ي الجدول ( )6أن أغلب
أرباب األسر من سكان والية الدقم ،يتركزون في منطنة وادر
صار وبنسبة تصل الت ( ،)%31.6تليألا منطنة ظألر بنسبة
تركز ( ،)%27.0ومن ثم منطنة رأس مدركة وبنسبة (،)%15.1
وهيتام ( .)%10.3كما يالحظ من خالل النتا ي بأن أقل نسبة
تركز للسكان موجودة في منطنة ثلين وبنسبة ( ،)%3.4كذلت
في منطنة نفون ( )%3.7وديثاب ( )%4.3وجويرة ( ،)%4.6ما
يوضا أن أغلب سكان والية الدقم يتمحور تركزهم بلكل خا
في كل من وادر صار وظألر ورأس مدركة .ويمكن عزو أنماط
هذه التوزيعات لطبيعة أنماط انتاجألم التي تنوم علت نمط ا نتاج
الرعور وطبيعة البناءات االجتماعية الثنافية السا دة في الوالية،
وايضاً وفنا لطبيعة مناطق تركز الملاري االقتصادية
واالجتماعية التي الزمت قيام منطنة الدقم االقتصادية ،والتي
صاحبألا حرات جغرافي مكث للسكان تجاه هذه المناطق.

10.3
100.0

يالحظ من نتا ي الجدول ( )7فيما يتعلق بمكان اقامة
المبحوثين من أرباب األسر في والية الدقم وهل ينطنون في
(مركز الدقم /قرية /بادية) ،أن أغلبألم ينطنون في مناطق ريفية
(النرل المحيطة بمركز والية الدقم) وبنسبة ( ،)%56.4وفي
المرتبة الثانية من حيث نسبة التركز جاء مركز والية الدقم
وبنسبة ( )%23.1و( )%8.4للذين ينطنون في مناطق البادية.
كما أظألرت النتا ي بأن هنات ( )%10.7من ارباب األسر
العمانيين قيد الدراسة ،هم من خارج والية الدقم ،وهي نتيجة
توضا أن أغلب سكان والية الدقم هم من الناطنين في المناطق
الريفية المحيطة في قلب الوالية ومن الذين يمتازون بأرصدتألم
الثنافية الريفية التي تميل الت البداوةل وببناءات تنليدية متوارثة،
فيألا كثير من المحافظة ،ومن الذين يمتازون بوالءاتألم النبليةل
التي تلكل ا طار العام لمواقفألم وممارساتألم االجتماعية
واالقتصادية المختلفة.
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الجدول ()7
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لمكان إقامتهم
النسبة %
التكرار
مكان اإلقامة
1.4
10
غير مبين (بيانات مفنودة)
8.4
62
بادية
56.4
416
قرية
23.1
170
مركز والية الدقم
10.7
79
من خارج الدقم
100.0
737
المجموع

فيألا ،كما تكل أوجه ومالما أوضاعألم المألنية ،ومستويات
دخلألم اللألرر ،ومندرتألم علت االدخار ،وفيما يلي توضيحاً
لذلت

ثالثا :الخصائص االقتصادية ألفراد مجتمع الدراسة
االقتصادية للسكان المحليين مدل
تعكس الخصا
ديناميتألم ومدل مساهمتألم في األنلطة االقتصادية وفاعليتألم

الجدول ()8
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لحالتهم العملية
النسبة %
التكرار
16.8
124
ال يعمل
3.9
29
يبحث عن عمل
0.7
5
غير راغب في العمل
38

5.2

ال يعمل بلكل دا م

المجموع
موظ في الحكومة
موظ في مؤسسة خاصة

737
196
120

100%
26.6
16.3

يعمل في الصيد

110

14.9

غير مبين (بيانات مفنودة)

74

10.0

تعمل

47

غير مبين (بيانات مفنودة)

الحالة العملية لرب األسرة

يعمل في الرعي
صاحب عمل

الحالة العملية لربة أسرة

المجموع

ال تعمل

74

15
26

519

70.4

32

4.3

غير مبين (بيانات مفنودة)

63
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3.5

737

باحثه عن عمل

المجموع

2.0

%100

76

غير ذلت

10.0

737

6.4

10.3
8.5

%100

المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلّد  ،12العدد 2019 ،2

والمؤسسات الخدمية في مناطنألم المحلية.
أما فيما يتعلق بالحالة العملية لألرباب األسر من ا ناث،
حاليا ،كما
فيتبين النتا ي أن هنات ( )%70.4منألن ال يعملن ً
ترتف نسبة من يبحثن عن عمل الت ( ،)%10.3وهي نتيجة
تؤكد أن هنات انخفاض واضا وملموس في نسب مساهمة المرأة
في سوق العمل في والية الدقم ،ووجود طلب كامن وواضا لدل
هذه اللريحة السكانية علت دخول سوق العمل ،وهو ما يؤكد
يدا من االهتمام سواء
أهمية اعطاء هذه اللريحة السكانية مز ً
في مجال التأهيل أو التدريب أو فيما يتعلق برف مستواهن
يدا من فر المساهمة في سوق العمل
التعليمي سعيا لتحنيق مز ً
لألذه اللريحة من السكان .وتعزو دراسة كرادله وآخرون (كراله
وآخرون )2018 ،غياب المرأة عن المساهمة في سوق العمل
في والية الدقم لمجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية
والثنافية المتداخلة ،كذلت بسبب قلة الفر المتاحة لألا في
المنطنة ،وأيضا كنتاج للنظرة التنليدية التي تحاصرها بادروها
التنليدية داخل األسرة كزوجة وربة بيت .ما يؤكد بأن هذه
التغي ارت التي أصابت منطنة الدقم لم تمس جوهر الكالية المرأة
في الوالية والتي ما زالت مختزلة ومحاصرها بلرطألا األنثور
وأدوارها التنليدية وبخصوصيتألا األنثوية رغم بروز مؤلرات
عديدة تؤكد حدوث تغيرات ولو نسبية فيما يتعلق بمساهمة المرأة
االقتصادية في الوالية قيد الدراسة.

تبرز نتا ي الجدول ( )8الحالة العملية لألرباب األسر قيد
الدراسة ،اذ توضا النتا ي وجود ارتفاع واضا في نسب األرباب
األسر من الذكور غير العاملين في والية الدقم وبنسبة تصل
الت ( ،)%16.8وبأن هنات ( )%3.9يبحثون عن عمل وبوجود
( )%5.2يعملون بلكل غير دا م .كما تُبين نتا ي الجدول نفسه
بأن أغلبية العاملين من الذكور يعملون في النطاع الحكومي
وبنسبة ( )%26.6و( )%16.3يعملون في مؤسسات خاصة
و( )%14.9منألم يعملون في الصيد ،و( )%2.0يعملون في
الرعي.
وتوضا هذه النتيجة بمجملألا ارتفاع نسب غير العاملين
والباحثين عن عمل من أرباب األسر من الذكور في الوالية،
كذلت تُبين أن أغلبألم يعملون في المؤسسات الحكومية ،كما
توضا النتا ي انخفاض نسب العاملين في أنماط ا نتاج النا م
علت الصيد الرعي .وهي نتيجة تؤكد بمجملألا وجود تحوالت
عمينة وجذرية في طبيعة مألن سكان المنطنة وفي طبيعة أنماط
نتاجا صافياً للتغيرات السريعة المصاحبة
انتاجألم والتي قد تُ ّ
عد ً
قامة منطنة الدقم االقتصادية الخاصة .وهي نتيجة متفنة م
ما خلصت اليه دراسة جودكند وويست (Goodkind, & West,
) 2002والتي ألارت الت عزو معظم سكان النرل عن العمل
في الزراعة ،وتركألم لألعمال التنليدية ،وذلت بسبب تطلعألم
أفضل والتي توفرها الملاري االستثمارية
للعمل بوظا

الجدول ()9
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانية وفقاً لمقدار دخلهم الشهري ألسرهم
النسبة %
التكرار
مقدار الدخل (باللاير العماني)
 400فأقل

469

63.6

43

5.8

699-400

175

1000-1299

30

أكثر من 1600

5

700-999

6

1300-1599

9

غير مبين (بيانات مفنودة)

737

المجموع
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الدخل اللألرر معطيات أخرل مألمة وعمينة تتعلق بطبيعة
الظرو واألحوال المعيلية والصحية الصعبة التي تحيط
بعناصرها وحجم التحديات التي يواجألونألا ،ال سيما في ظل
التحوالت السريعة والجذرية التي طرأت علت واليتألم .وتذهب
دراسة جون ( )JOHN, 2005بألذا الصدد الت أن االستثمار
األجنبي في الملروعات المختلفة قد ساهم في رف مستول
معيلة السكان المحليين ،وفي تغير وتحسين أنماط انتاجألم
المحلية ،كذلت في توفير العمالة المحلية الالزمة ،وفي تطوير
مرافق انتاجية لتوظي وخلق فر جديدة للعمالة المحلية ،وفي
رف مستول رفاهية السكان ،مما يؤكد دور الملروعات التنموية
في رف مستول معيلة السكان المحليين وتحسين مستويات
رفاهم.

تبين نتا ي الجدول ( )9بأن أغلب األسر في مجتم الدراسة
وبنسبة ( )%63.6لم يتجاوز دخلألا اللألرر  400لاير عماني،
وبأن هنات ( )%23.7من األسر تتراوح مداخيلألم بين -400
 699ريةال عماني .بالمنابل تنخفض نسبة األسر ذات الدخل
اللألرر العالي وبلكل واضا خاصة ف ة ()1299 –1000
لاير عماني لتصل ( )%4.1فنط ،وهي نتيجة تدلل علت تركز
مستول الدخل اللألرر لألسرة في والية الدقم عند مستويات
الدخل المنخفض ،وهي نتيجة تنطور علت مضامين اجتماعية
واقتصادية مختلفة باعتبار أن مندار دخل األسرة اللألرر عادة
ما يالزمه أثار عمينة علت تطلعات عناصرها ومواقفألم
المختلفة ،حيث أن ارتفاع هذه المداخيل اللألرية يجعلألم أكثر
رغبة في ا فادة مما تتيحه عملية التنمية من معطيات ،وفي
رف مستول خبراتألم ومعارفألم .بينما يتضمن انخفاض مندار

الجدول ()10
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من ارباب االسر العمانية وفقا لميلهم لالدخار ومقداره

هل تنوم األسرة باالدخار

662

89.8

737

100

30

4.1

نعم

63

غير مبين (بيانات مفنودة)

12

ال يدخرون ليء

667

100-199

13

 300فأكثر

11

ال

المجموع
>99
مندار االدخار (باللاير العماني)

التكرار

النسبة %

16

200-299

737

المجموع

توضا نتا ي الجدول ( )10أن هنات نسبة قليلة من أرباب
األسر من سكان المنطنة قادرين علت تكوين مدخرات ،وبنسبة
ال تتعدل ( ،)%8.5بالمنابل ألارت النسبة العظمت منألم
( )%90.5بأنألم ال يدخرون أر ليء ،وهي نتيجة الفتة لالنتباه
خاصة في ضوء تأكيد األغلبية العظمت من سكان هذه الوالية
عدم قدرتألم علت االدخار ،حتت بوجود نسبة محددة من األفراد

8.5
1.6

90.5
1.8
2.2
1.5

100

قيد الدراسة ألاروا لميلألم لالدخار وبلكل لألرر .والظاهر أن
حجم هذه االدخارات لم تتجاوز  99لاير عماني -وهي نتيجة
تحمل مضامين اقتصادية مألمة حول ضع قدرة السكان
المحليين علت االدخار بلكل لألرر ،كما قد تدلل علت ضع
أمكانيات السكان االقتصادية علت تعظيم مدخراتألم ،كما قد
تحمل مؤلرات حول مدل كفاية مداخيلألم اللألرية لسد متطلبات
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ينوم الجدول ( )11وبلكل أساسي علت رصد خصا
طبيعة السكن ألرباب األسر العمانيين في والية الدقم ،وقد
السكنية في مجتم البحث في طبيعة
حددت هذه الخصا
المسكن ،وملكيته ،وعدد الغر  ،والتي يمكن تفصيلألا كاآلتي

حياتألم األساسية وما يط أر عليألا من مستجدات في ضوء عملية
التحول السري التي يلألدها مجتمعألم ،وكثرة التحديات
وصعوبات التي بدأت تفرضألا ظرو الحياة المتغيرة في الوالية
ومتطلباتألا.
رابعا :الخصائص السكنية ألفراد مجتمع الدراسة

الجدول ()11
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من أرباب األسر العمانيين في والية الدقم وفقاً لطبيعة سكنهم
النسبة %
التكرار
طبيعة السكن
لنة

9

عريش

62

فيال

بيت عربي

64

8.7

458

62.1

45

6.1

بيت من مواد غير ثابتة

92

غير مبين (بيانات مفنودة)

7

غير ذلت
المجموع

1.2

737

توضا نتا ي الجدول ( )11أن أغلب أفراد مجتم الدراسة
من ارباب األسر العمانية ،ينطنون في بيت عربي وبنسبة
( ،)%62.1وبأن هنات ( )%12.5ينطنون في بيت من مواد
غير ثابتة ،و( )%8.4منألم ينطنون في عريش ،منابل
( )%8.7منألم ينطنون في فيال و( )%1.2في لنة .وهي
نتيجة توضا أن هنات نسبة مألمة من سكان والية الدقم مازالوا
يعيلون ضمن ظرو معيلية قد تكون صعبة ،كون أغلبألا

8.4

12.5
0.9

100.0

من البيوت المصنوعة من مواد غير ثابتة أو عريش ،وهي نتيجة
تؤكد تضمن األنماط المعيلة للسكان المحليين لظرو معيلية
غير سأللة ،وتؤكد أن طبيعة حياتألم يتخللألا كثير من التحديات
والصعوبات المعيلية ،كما تؤكد حاجتألم لمزيد من الخدمات
األساسية ،وهي مسا ل -كما يبدو -قد بدأت تلكل أهم أوليات
المعنين في هذه المنطنة ،ويتبدل ذلت من خالل حجم التغير
والتحديث في البنية التحتية الذر بدأ يظألر في هذه المنطنة.

الجدول ()12
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من ارباب األسر العمانية وفقاً لملكية السكن
النسبة %
التكرار
ملكية السكن
84.5
623
ملت خا
6.9
51
ملت ملترت
3.1
23
ملت ملروعات المنطنة
2.0
15
ايجار
2.3
17
غير ذلت
1.1
8
غير مبين (بيانات مفنودة)
100.0
737
المجموع
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الت أحد الملروعات النا مة في المنطنة .وهي نتيجة تبرز أن
أغلب سكان الوالية ينطنون في مساكن خاصة يملكونألا ،وان
كان بعضألا ال يتعدل عن كونه عريش أو بيت لعبي أو بيت
من مواد غير ثابتة.

أما فيما يتعلق بملكية المساكن فتوضا نتا ي الجدول ()12
أن أغلب ملكيات هذه المساكن تعود الت سكان المنطنة وبنسبة
( ،)%84.5بينما ألار ( )%6.9فنط الت أن ملكية المسكن
هي ملكية ملتركة ،كما بين ( )%3.1أن ملكية المسكن تعود

الجدول ()13
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من ارباب األسر العمانية في والية الدقم وفقاً لعدد الغرف في مسكنهم
عدد الغرف

غير مبين

غرفة

3-2

 4وأكثر

غير ذلت (بيانات مفنودة)
المجموع

التكرار

النسبة %

135

18.3

130

17.6

5

441
26

737

أما فيما يتعلق بعدد الغر في المسكن ،فتبرز نتا ي الجدول
أعاله أن أغلب هذه المساكن تحتور علت ( )2-3غرفة وبنسبة
 ،%59.8بينما ألار  %17.6من المبحوثين من أرباب األسر
في والية الدقم الت توافر ( )4غر وأكثر في المسكن ،كما
ألار ما ينارب ( )%18.3من سكان الوالية الت أنألم يعيلون
في مساكن ال تتوافر فيألا اال غرفة واحدة فنط ،وهي نتيجة
يدا من البحث
تستحق التوق عندها مطوًال واعطاؤها مز ً
والدراسة ،خاصة وأن مثل هذه المؤلرات الواضحة حول وجود
نسب مألمة من األسر تعيش في مساكن ال تتوافر فيألا غير
غرفة واحدة ،تتضمن دالالت مألمة حول وجود ظرو معيلية
يدا من
وسكنية صعبة متنوعة تحيط بألذه األسر وتستدعي مز ً
الدراسة والبحث ،وال سيما عند اآلخذ بعين االعتبار كبر حجم
األسرة في والية الدقم ،وارتفاع عدد أفرادها ،وقد لكلت مثل هذه
الجوانب أهم أوجه اهتمام المعنين ويظألر ذلت من خالل مظاهر
التغير والتحديث العديدة التي بدأت تتجلي بلكل واضا علت
مساكن السكان المحليين.
خامسا :الخصائص الصحية ألفراد مجتمع الدراسة
الصحية ألسر
كرس جدول ( )14لرصد بعض الخصا
تندم مؤلرات
أفراد مجتم الدراسة ،خاصة وأن هذه الخصا
مألمة حول أوضاع السكان ومدل قدرتألم علت اداء منالطألم

0.7

59.8
3.5

100

المختلفة ومستول انتاجيتألم وقدرتألم علت العمل وا نجاز
والتي
والمنافسة ،وفيما يلي عرض تفصيلي لألذه الخصا
تمثلت في ا صابة باألمراض ،حدوث وفيات األطفال في
األسرة ،سبق تعرض األسرة لواقعة جألاض ،يمكن توضيحألا
كاآلتي
يتضا من خالل نتا ي الجدول ( )14أن هنات نسبة بسيطة
من ارباب األسر العمانيين في والية الدقم قد ألاروا لمعاناة
أسرهم من األمراض ،وبنسبة ( )%16.8منابل ()%81.7
ألاروا لعدم معاناتألم من أر أمراض تذكر .كما تبرز النتا ي
ارتفاع نسب تعرض األسرة في والية الدقم لوفاة أحد أطفالألا،
وبنسبة ( )%22.1وهذا المؤلر يحمل في طياته مؤلرات
صحية مألمة حول ضع وتردر األوضاع الصحية لألطفال
في الوالية .كذلت توضا النتا ي ارتفاع مستويات ا جألاض
سواء ألسباب عمدية أو غير عمدية لدل النساء المتزوجات في
والية الدقم ،حيث وصلت نسب تعرضنألن لمثل هذه األحداث
الحيوية الت ( ،)%26.5مما يدل علت وجود ظرو صحية
صعبة وعدم توافر خدمات ذات عالقة بمرحلة األمومة أثناء
فترة الحمل والوالدة وبلكل مناسب .كما يمكن عزو ارتفاع نسب
تعرض االمألات لإلجألاض بلنيه العمدر والعفور ،لعدم توفر
الخدمات الصحية الكافية والالزمة لألم الحامل ،خاصة تلت
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الحديث حجم االهتمام الذر بدأ يبرز بمثل هذه الجوانب ذات
العالقة باألوضاع الصحية لسكان والية الدقم ،والتي كما يبدو
قد تنديمألا علت سلم األوليات واعطاؤها كثير من األهمية.

الخدمات ذات العالقة بمرحلة األمومة والطفولة ،وحتت ان
وبعيدا
توافرت هذه الخدمات فألي تتركز في قلب والية الدقم،
ً
عن التجمعات السكانية الريفية ذات الطاب المتباعدة والذر ين
في كثير من األحيان علت أط ار الوالية .وتؤكد اللواهد

الجدول ()14
التوزيعات النسبية والتكرارية للمبحوثين من ارباب األسر العمانية وفقاً لصحة ومعدالت وفيات أطفالهم ومعدالت اإلجهاض
النسبة %
التكرار
الخصائص الصحية للمبحوثين
16.8
124
نعم
81.7
602
ال
1.5
11
غير مبين (بيانات مفنودة)
ا صابة باألمراض
100
737
المجموع
22.1
163
نعم
75.8
559
ال
0.3
2
ال ينطبق
وفيات األطفال

غير مبين (بيانات مفنودة)

المجموع
نعم
ال
ال ينطبق
غير مبين (بيانات مفنودة)
المجموع

ا جألاض

1.8

13

100
26.5
63.8
7.6
2.2
100

737
193
471
56
16
737

الجدول ()15
التوزيعات النسبية للمبحوثين من ارباب األسر العمانية في والية الدقم وفقاً لبروز حاالت اإلعاقة في أسرهم
النسبة %
التكرار
وجود حاالت من اإلعاقة لدى األسرة
نعم

62

غير مبين (بيانات مفنودة)

51

ال

المجموع

المراجعة المتأنية الجدول ( )15تبرز ارتفاع نسب حاالت
ا عاقة لدل األسر في والية الدقم ،حيث ألار ( )%8.4من
ارباب هذه األسر ،الت معاناتألم من وجود اعاقة ألحد أفراد

8.4

624

84.7

737

100.0

6.9

األسرة سواء كانت بصرية أو سمعية ،أو حركية أو حسية أو
جسدية ،بالمنابل ألار  %84.7بأنه ال توجد أر حالة اعاقة
بين أفراد األسرة .وهي نتيجة تنزع لتأكيد وجود معاناة لدل

-227-

الخصا

منير كرادلة ،ليخة المديلوية

الديموغرافية واالجتماعية...

واعطا ألا مزيدا من البحث والتحليل بسبب عمق انعكاساتألا
سواء علت الفرد المعاق أو علت اسرته أو علت المجتم برمته.

لريحة واضحة من أسر والية الدقم من هذه الظاهرة ،والتي قد
تحمل األسرة وعناصرها تبعات اجتماعية واقتصادية وثنافية
ً
ونفسية كبيرة ومتنوعةل وهي نتيجة تستحق التوق عندها

الجدول ()16
التوزيعات النسبية للمبحوثين من ارباب األسر العمانية في والية الدقم وفقاً لنوع اإلعاقة في السرة
النسبة %
التكرار
نوع اإلعاقة
نعم

12

1.6

ال ينطبق

631

85.6

737

100.0

55

7.5

49

ال

غير مبين (بيانات مفنودة)

45

نعم

5

المجموع
ال

ال ينطبق

737

100.0

35

4.7

نعم

25

ال ينطبق

737

100.0

45

6.1

نعم

15

ال ينطبق

غير مبين (بيانات مفنودة)

المجموع

يوضا الجدول ( )16أن أهم ألكال ا عاقة التي تعاني منألا
األسرة في والية الدقم ا عاقات الجسدية ،التي جاءت في المرتبة
األولت وبنسبة  ،%3.4وتليألا ا عاقات ذات العالقة بالنطق
والتي بلغت نسبتألا  ،%2.0ثم جاءت في المرتبة الثالثة ا عاقات
السمعية وبنسبة  ،%1.6وفي المرتبة األخيرة جاءت ا عاقات
البصرية وبنسبة  .%0.7وهي نتيجة توضا وجود نسبة واضحة

3.4

632

غير مبين (بيانات مفنودة)

ال

6.1

85.8

45

المجموع

7.

632

غير مبين (بيانات مفنودة)

ال

6.1

85.8

45

المجموع

6.6

6.1
2

632

85.8

737

100

45

6.1

من األسر تعاني من أحد ألكال ا عاقة حدل عناصرها ،وبأن
انتلار بينألا ،تلتألا ا عاقات ذات
ًا
ا عاقات الجسدية هي األكثر
العالقة بحاسة النطق ثم السمعية ثم البصرية ،وهي نتا ي الفتة
لالنتباه وتحتاج أيضاً لمزيد من البحث والتحليل ،خاصة بسبب
المعطيات االجتماعية واالقتصادية والثنافية التي تمر بألا األسر
التي تعاني من وجود اعاقة ألحد أفرادها.
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من قبوله لمبدأ ملاركة المرأة سواء االقتصادية واالجتماعية،
ورغم ذلت فأن نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ما زالت
منخفضةل اذ هنات ما نسبته ( )%70.4من النساء في والية
الدقم ال يعملن حالياً.
بينت النتا ي أن أغلب أرباب األسر يتسمون بانخفاض
ّ .5
مستوياتألم التعليمية وبلكل الفت لالنتباهل حيث بلغت نسبة
الذين يحملون لألادات بكالوريوس فما فوق ( )%0.7فنط،
بينما بلغت نسبة النساء األميات (.)%42.2
 .6أظألرت نتا ي الدراسة انخفاض مستويات دخل األسرر
اللألرر في منطنة الدقم ،حيث أوضحت الدراسة أن أكثر
من نص األسر بلغت مداخيلألم اللألرية أقل من ()400
لاير عماني ،وبنسبة وصلت الت (.)%63.6
 .7كلفت نتا ي الدراسة وجود نسبة محدودة من األسر قيد
الدراسة ،لديألم قدرة علت االدخار لألرًيال وأن حجم هذه
االدخارات لم يتجاوز  99رياالً عمانياً -وهي نتيجة تحمل
مضامين اقتصادية مألمة وعمينة حول أمكانيات السكان
االقتصادية وقدراتألم علت ا يفاء بحاجاتألم األساسية ،ومدل
كفاية مداخيلألم اللألرية لسد متطلبات الحياة األساسية
ومستجداتألا ،خاصة في ظل التغيرات العمينة التي بدأت
تلألدها الوالية وزيادة متطلبات الحياة فيألا.
بينت الدراسة أن هنات نسبة واضحة من السكان ما زالوا
ّ .8
يعيلون ضمن ظرو معيلية وسكنية غير مال مة كونألم
يعيلون في البيوت المصنوعة من مواد غير ثابتة ،وهي
نتا ي تستحق الوقو عندها واعطاءها مزيد من االهتمام
والبحث والتحليل (وهي جوانب لكلت أولويات المعنين في
الوالية) ،م األخذ بعين االعتبار ان بيانات الدخل التي
يدلي بألا أرباب األسر قد ال تكون دقينة بسبب حساسية مثل
هذه البيانات بالنسبة لألذه األسر.
 .9أكدت النتا ي انخفاض مستول الخدمات الصحية لسكان
مجتم والية الدقم ككل فيما يتعلق بمؤلرات انتلار
األمراض ووفيات األطفال وتعنيدات الحمل وا نجاب
وا جألاض (وهي ايضا من الجوانب التي بدأت تحظت
باهتمام كبير من قبل المعنين في الوالية).
التوصيات
 .1يبدو أن طبيعة التحوالت التي يلألدها مجتم والية الدقم،

الخالصة
سعت هذه الدراسة الت تنديم معرفة دقينة وموضوعية حول
مالما سكان والية الدقم وخصا صألم الديموغرافية واالجتماعية
واالقتصادية والصحية المختلفة ،وربطألا بعملية التنمية التي
تسود منطنتألم ،وذلت في محاولة لتكوين رؤل أكثر عمنا
سكان المنطنة قيد
وتفصيالً حول مدل مواءمة خصا
الدراسة لعمليات التنمية السريعة ،وخاصة وأن العنصر السكاني
يلكل مرتك از أساسيا وبالغ األهمية في تنرير معالم نجاح مسيرة
هذه العملية ووصولألا الت أهدافألا .وقد اعتمدت الدراسة بصورة
أساسية علت االستبانة كأداة لجم البيانات ،والتي تضمنت
أس لة متنوعة ذات عالقة مبالرة بالظاهرة قيد الدراسة ،وقد تم
االستناد في هذه الدراسة ،الت منألي المسا االجتماعي اللامل
باالعتماد علت التحليل الكمي ،وباالستعانة ببرنامي الحزم
ا حصا ية المتعار عليألا في العلوم االجتماعية ()SPSSل
وذلت بألد معالجة بيانات الدراسة وتحليلألا ،باستخدام نماذج
احصا ية متعددة مناسبة ومعبرة احصا يا عن الظاهرة
المدروسة ،وما يالزمألا مؤلرات ،والتي تمتاز بندرتألا علت
توصي الظاهرة وتلخيصألا بلكل لامل ودقيق ،وقد توصلت
الدراسة لمجموعة من النتا ي والتوصيات أهمألا
أوالً :أهم النتائج:
 .1أبرزت نتا ي الدراسة أن أغلب سكان منطنة الدقم يمتازون
بأرصدتألم الثنافية الريفية ،وبأن أغلبألم ينطنون في مناطق
ريفية (قرل) وبنسبة ( ،)%56.4وهي نتيجة يمكن أن
تنعكس علت كثير من مواق ووجألات نظر السكان ازاء
كثير من الظواهر التي تعترض حياتألم.
 .2كلفت نتا ي الدراسة أن عرل الوحدات الزواجية والعالقات
األسرية مازالت قوية في والية الدقم ،حيث بلغت نسبة األسر
التي يعيش الزوجان فيألا معاً ( )%72.5منابل ()%8.4
مطلنين.
 .3اتضا من خالل نتا ي الدراسة أن عنصر التعليم أصبا يعد
من أهم العناصر واالعتبارات التي ترف من مكانة الفرد
االجتماعية في والية الدقمل اذ أكد أكثر من نص مجتم
الدراسة هذا االتجاه.
 .4أسألم قيام المنطنة االقتصادية في تغيير نظرة المجتم
المحلي نحو عمل المرأة ومسألة مساهمتألا االقتصادية ،وزاد
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بمألن حديثة ،وخاصة في بعض النطاعات التي تصن
بالريادية السيما تلت التي تتمالت م حركة التنمية
والتحديثل باعتبار أن الرات السكان المحليين في مثل هذه
النطاعات الرياديةل يفترض أن يلكل أحد أولويات عمليات
التنمية في مجتم الدقم ،وهدفاً ر يسياً يجب العمل عليه،
خاصة في ظل حاجات المجتم لتنمية عناصره النادرة علت
الريادة واالبتكار والمبادرة.
يدا
 .5ضرورة االلتفات لوض المرأة في والية الدقم واعطا ألا مز ً
من االهتمام والعمل علت تمكينألا واالستفادة من قدراتألا
الكامنة ،بلكل يعزز تحررها من كثير من النيم والمعتندات
النديمة التي كانت تحاصرها بأدوارها التنليدية التي دأبت
علت تأديتألا "كزوجة وربة بيت فنط" .وضرورة العمل علت
دمجألا أكثر في عملية التنمية التي تلألدها والية الدقمل
األمر الذر سيكون له مردود ايجابي ومن نواحي اجتماعية
واقتصادية وثنافية سواء علت المرأة نفسألا أو علت مجتمعألا
برمته.
 .6يجدر التنويه هنا الت أن عملية تمكين السكان المحليين
اقتصاديال ال يتم اال من خالل خطط مسبنة
اجتماعيا و
ً
ً
وبرامي مدروسة ومنظمة ،لضمان نجاح وتحنيق كافة
األهدا ا نما ية للمجتم  ،األمر الذر من لأنه تحنيق
الكثير من المناف االقتصادية واالجتماعية العالي.
 .7زيادة الجألود لتكوين نماذج نسا ية ناجحةل األمر الذر قد
كثير من ا ناث في مجتم والية الدقم الت تنليد
ًا
يدف
ومحاكاة مثل هذه النماذج االجتماعيةل مما يعزز روح
المبادرة لديألن واالنخراط بمألن حديثة وعصرية تتمالت م
عملية التنمية التي تمر بألا الوالية ،والتي تحتاج الت ملاركة
كل عناصره الفاعلة في العملية االقتصادية.

وما ط أر عليه من تغيرات اقتصادية واجتماعية وثنافية
وتكنولوجية ،وما سيترتب ذلت من تغيرات والتي قد تكون
أعمق وأوس في المدل المنظور ،يؤكد ضرورة اعادة النظر
في فيما يمكن أن تتركه هذه التغيرات من أثار علت الألياكل
البنا ية لمجتم والية الدقم ،بمختل أبعادها االقتصادية
واالجتماعية والثنافية ،وضرورة تحنيق مزيد من الدمي
للسكان المحليين في عملية التنمية ،وتمكينألم وتأهيلألم
ار أكثر فاعلية في عملية التنمية
وتدريبألم ،ومنحألم أدو ًا
والتحديث التي تلألدها واليتألم.
 .2كما يبدو أن هنات فجوة واسعة بين مستويات التحصيل
التعليمي لسكان المنطنة من جألة ،وطبيعة المألن المتاحة
من جألة أخرل .ويبدو أن أهم العوامل االضافية المعززة
التساع حدة هذه الفجوة ،ضع ما يملكه السكان المحليين
من خبرات ومألارات التي تتطلبألا عملية التنمية والتحديث
ومعار دقينة وعاليةل مما يؤكد ضرورة االلتفات لمسألة
رف مستول تعليم السكان وتدريبألم وتأهليألم ،وربط هذه
العمليات بطبيعة الفر الممكن أن تتيحألا عملية التنمية
والتحديث في واليتألم.
 .3ان تعزيز دخول السكان النادرين علت العمل والراغبين
لسوق العمل وبمألن مختلفة ،خاصة تلت األنماط المألنية
الحديثة والتي تصن بمألن غير تنليدية والتي تحتاجألا
عملية التنمية في المنطنة االقتصادية الخاصة في الواليةل
سيسألم في زيادة دوران عجلة التنمية ،وسيساعد السكان
علت تحنيق كثير من أهدافألم المأمولة ،وسيسألم أيضاً في
اقتصاديا ،األمر الذر
اجتماعيا و
زيادة عمليات تمكينألم
ً
ً
سينعكس ايجاباً علت سير عملية التنمية في الوالية وتطورها.
 .4اعطاء مزيد من االهتمام لمسألة انخراط السكان المحليين

بركات ،حليم (" )2009المجتم العربي المعاصر بحث في التغير
واألحوال والعالقات" .ط ،1مطبعة السفير ،و ازرة الثنافة– عمان
األردن.
البلولي ،أميرة (" )2013ملروع الدقم ملروع اقتصادر أم قطب
تنمور"( ،رسالة ماجستير غير منلورة) ،كلية األداب -جامعة
السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

المصادر والمراجـع
المراجع العربية
أبو طاحون ("" )1998في النظريات االجتماعية المعاصرة" المكتب
الجامعي الحديث ،األسكندرية ،ط ،1مصر.
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جام  ,محمد نبيل . (200( .علم االجتماع المعاصر وصايا التنمية.
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Demographic, and Socio- Economic Characteristics of Omanian Citizens of Wilayat Al-Duqm:
A Field Study (2015-2017)
Muneer Karadsheh*, Shaikha Al-Medelwi**

ABSTRACT
This is a field study aiming to explore the demographic, economic and social characteristics of wilayat AlDuqm's citizens and it is based on a comprehensive survey of all families living in the wilayat, (737)
Families, divided into 23 villages, during (2015-2017). Statistical techniques such as Frequency Distribution
and using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), were used to analyze the collected data.
The study revealed that families in Al-Duqm have a rural culture, low monthly incomes, and a remarkably
low level of education. Furthermore, the results also illustrated that the health services offered to Al-Duqm's
people are at low levels, especially with regard to the spread of diseases, children's deaths, pregnancy,
abortion and childbirth complications. Additionally, the study pointed to the significant and sensitive role
that cultural and social changes play, particularly with the existence of a large number of foreign labors and
the rise of their unacceptable and unusual behaviors towards the citizens. It also illustrated the importance
of preparing Al-Duqm's society on how to deal with the expected changes that might happen in different
fields as a result of the Special Economic Zone of Al-Duqm projects, specifically those that might affect the
traditional structure of the local society and might cause other types of consistent changes in social harmony
and norms.
Keywords: Demographic Characteristics, Socio-Economic Characteristics, Social Transformation,
Production Pattern, Pastoral Production.
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