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مقدمـــــــــــة 

يعد مو�سوع ت�سغيل القوى العاملة الوطنية على درجة كبرية من االأهمية يف ال�سلطنة، 

وتبذل اجلهود من اأجل توفري فر�ص عمل منا�سبة يف خمتلف قطاعات العمل من اأجل 

هم  ال�سباب  اإن  وحيث  التعليمية.  م�ستوياتهم  مبختلف  عمل  عن  الباحثني  ا�ستيعاب 

واحلفاظ  امل�ستدام  النمو  حتقيق  يف  الزاوية  وحجر  الت�سغيل  وبرامج  �سيا�سات  حمور 

على املكت�سبات التنموية التي حتققت على اأر�ص ال�سلطنة، فاإن الو�سول اإىل فهم اأعمق 

لتوجهاتهم نحو �سوق العمل يعد اأولوية ل�سمان جناح هذه ال�سيا�سات والربامج وحتقيق 

الدورة  بتنفيذ  واملعلومات  لالإح�ساء  الوطني  املركز  قام  هنا  ومن  املرجوة.  النتائج 

�سهر مايو 2015  العمل خالل  �سوق  العماين نحو  ال�سباب  الثالثة من درا�سة توجهات 

التي حدثت  والتغريات  الوظيفية  وتف�سيالتهم  ال�سباب  التعرف على اجتاهات  بهدف 

يونيو من  �سهر  تنفيذها يف  والتي مت  للدرا�سة  الثانية  الدورة  منذ  االجتاهات  تلك  يف 

عام 2014. 

ول�سمان احل�سول على نتائج ممثلة ملختلف �سرائح ال�سباب، ا�ستهدفت الدرا�سة ثالث 

ال�سلطنة  بداخل  العايل  التعليم  مقاعد  على  الطلبة  هم:  ال�سباب  من  اأ�سا�سية  فئات 

�سواء يف برامج الدبلوم ما بعد املدر�سي ، اأو املنخرطون يف مقاعد الدرا�سة اجلامعية، 

وال�سباب  العاملة،  القوى  �سجل  هيئة  يف  وامل�سجلون  عمل  عن  الباحثون  وال�سباب 

العمل. ومت احل�سول على عينات ع�سوائية ممثلة من  امل�ستغلون يف خمتلف قطاعات 

هذه الفئات الثالث وا�ستطالع اآرائها اإما عرب االت�سال الهاتفي من قبل كوادر مدربة 

وموؤهلة يف هذا املجال، اأو عرب الربيد االلكرتوين وا�ستمارة الكرتونية مت ا�ستيفاوؤها من 

قبل املبحوث نف�سه.

وي�ستهدف هذا التقرير ا�ستعرا�ص نتائج هذه الدرا�سة من خالل الف�سل االأول الذي 

ال�سباب،اأما  لعينات  العامة  واخل�سائ�ص  ومنهجيتها  الدرا�سة  اأهداف  ي�ستعر�ص 

الف�سول االأربعة الالحقة فقد ا�ستعر�ست جميعها نتائج الدرا�سة حيث تناول الف�سل 

الثاين التاأهيل العلمي وعالقته ب�سوق العمل، وجوانب النق�ص التي يراها ال�سباب يف 

تاأهيلهم العلمي، فيما تناول الف�سل الثالث تف�سيالت العمل لدى ال�سباب العمانيني، 

الر�سا  ومقدار  الوظائف،  اختيار  وحمددات  عمل،  على  واحل�سول  البحث  وو�سائل 

الوظيفي لدى امل�ستغلني. وتناول الف�سل الرابع راأي ال�سباب حول دور الدولة يف الت�سغيل، 

مثل  املعلومات  على  ال�سباب  منها  يح�سل  التي  امل�سادر  اخلام�ص  الف�سل  وا�ستعر�ص 

بني  ا�ستخدامها  ومعدالت  واجلرائد،  والتلفاز  االجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  االنرتنت 

الفئات املختلفة من ال�سباب.
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1 أهداف الدراسة ومنهجيتها
حتتل ق�سية ت�سغيل ال�سباب الُعماين م�ساحًة كبريًة من اهتمام جميع اأجهزة الدولة يف ال�سلطنة، يف الوقت الذي تت�سافر 

فيه اجلهود لزيادة فر�ص العمل ال�ستيعاب ال�سباب يف خمتلف قطاعات العمل حتى يتمكنوا من امل�ساركة بقوة يف دفع عجلة 

التنمية وتعزيز م�سرية العملية التنموية يف ُعمان.

لتوفري  واملعلومات  لالإح�ساء  الوطني  املركز  جهود  اإطار  يف  العمل  نحو  الُعماين  ال�سباب  لتوجهات  الدرا�سة  هذه  وتاأتي 

املعلومات واملوؤ�سرات ال�سرورية عن التف�سيالت والطموحات الوظيفية لل�سباب، ومتابعة التغريات التي قد تطراأ على تلك 

املوؤ�سرات ب�سكل دوري، مما ي�ساعد �سانعي القرار واأجهزة الدولة املختلفة املعنية بالت�سغيل يف ر�سم ال�سيا�سات املنا�سبة 

لتلبية تلك الطموحات واال�ستفادة من هذه الطاقات الفتية باأف�سل �سورة ممكنة. ويتم اإجراء هذه الدرا�سة ب�سكل �سنوي 

للو�سول اإىل فهم اأعمق لتوجهات ال�سباب ومتابعة تغريها. وقد مت تنفيذ الدورة احلالية )الثالثة( للدرا�سة خالل �سهر 

مايو من عام 2015م، وقد �سبقتها دورتان مت تنفيذهما خالل عامي 2013 و2014.

ويعر�ص هذا التقرير نتائج الدورة الثالثة من درا�سة توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل والتغريات التي حدثت يف تلك 

التوجهات عن الدورتني ال�سابقتني.

1.1 أهداف الدراسة
ر�سم  يف  ت�ساعد  والتي  الُعماين  لل�سباب  الوظيفية  التف�سيالت  عن  دورية  وموؤ�سرات  بيانات  توفري  اإىل  الدرا�سة  تهدف 

�سيا�سات ت�سغيل ال�سباب، حيث توفر الدرا�سة بيانات تف�سيلية عن:

قطاع العمل املف�سل لدى ال�سباب، ومدى تف�سيل العمل بالقطاع احلكومي اأو اخلا�ص.  

متطلبات �سوق العمل، ومدى تلبية مهارات ال�سباب وتاأهيلهم الدرا�سي لتلك املتطلبات، وحتديد جوانب النق�ص   

التي يجب معاجلتها.

معايري اختيار الوظيفة التي يتطلع اإليها ال�سباب، ومدى اأهمية كل منها.  

احلد االأدنى للراتب املقبول من قبل ال�سباب، ومدى اختالف ذلك احلد االأدنى بني القطاعني احلكومي واخلا�ص.  

الر�سا الوظيفي للم�ستغلني �سواء يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ص، واأ�سباب عدم الر�سا.  

مدى ال�سعور باالأمان الوظيفي بني امل�ستغلني بالقطاعات املختلفة.  

اخلطط امل�ستقبلية بعد التخرج لطلبة التعليم العايل.  

بال�سحف،.. االإعالنات  التوظيف،  مكاتب  )االنرتنت،  عمل  عن  البحث  يف  ال�سباب  ي�ستخدمها  التي  الو�سائل   

وغريها(.

مدى مناف�سة العمالة الوافدة، وتقييم ال�سباب لتلك املناف�سة، ومدى اأهمية تلك العمالة لالقت�ساد الُعماين.  

روؤية ال�سباب لطبيعة الدور الذي يجب اأن تقوم به الدولة لت�سغيل ال�سباب، وتقييمهم لذلك الدور، ومدى انت�سار   

الوا�سطة يف احل�سول على الوظائف احلكومية.

م�سادر املعلومات وو�سائل االإعالم التي يثق بها ال�سباب للح�سول على املعلومات اخلا�سة بالتوظيف وغريه من   

االأمور، كذلك مدى ا�ستخدام ال�سباب لتكنولوجيا االت�سال احلديثة )االنرتنت، في�سبوك، تويرت، وغريها(.
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1.2 تصميم العينة
من   7997 بلغت  ع�سوائية  عينة  على  اإجراوؤها  مت  العام  للراأي  ا�ستطالعات  ثالثة  بيانات  على  الدرا�سة  نتائج  ا�ستندت 

ال�سباب الُعماين يف فئة العمر)18-30( �سنة. وقد مت ت�سميم عينة الدرا�سة بالطرق االإح�سائية املنا�سبة لتغطي جميع 

حمافظات ال�سلطنة، والذكور واالإناث، وامل�ستويات التعليمية املختلفة. وكما هو مو�سح يف ال�سكل )1-1(، ول�سمان متثيل 

العينة لل�سباب ب�سكل جيد، فقد ركزت اال�ستطالعات التي مت اإجراوؤها على ثالث فئات خمتلفة من ال�سباب، وهي: الطلبة 

املقيدين على مقاعد التعليم العايل، وال�سباب الباحثون عن عمل، باالإ�سافة اإىل ال�سباب امل�ستغلني بالقطاعني احلكومي 

واخلا�ص. ونعر�ص فيما يلي ملخ�سا خل�سائ�ص العينة يف كل فئة من ال�سباب واأ�سلوب جمع البيانات بها.

استطالع طلبة التعليم العالي
مت ا�ستخدام قوائم الطلبة الُعمانيني املقيدين يف �سجالت وزارة التعليم العايل خالل العام الدرا�سي 2015/2014 كاإطار 

ل�سحب عينة ع�سوائية ب�سيطة من طلبة التعليم العايل بلغ حجمها 30000 طالب وطالبة يف فئة العمر )18-30( �سنة، 

وقد روعي يف تلك العينة اأن تغطي جميع حمافظات ال�سلطنة، وموؤ�س�سات التعليم العايل، والتخ�س�سات العلمية املختلفة. 

وقد اعتمد ا�ستطالع طلبة التعليم العايل على اأ�سلوب اال�ستطالع عرب االإنرتنت يف جمع البيانات، حيث مت اإر�سال الدعوة 

خالل  من  باآرائهم  واالإدالء  اال�ستطالع  �سفحة  لزيارة  بالعينة  اختيارهم  مت  الذين  الطلبة  اإىل  االإلكرتوين  الربيد  عرب 

اال�ستبيان االإلكرتوين. وقد قام با�ستيفاء اال�ستبيان 3607 طالبًا وطالبة خالل الفرتة )7-31( مايو 2015م، وميثل ذلك 

ن�سبة ا�ستجابة مقدارها 12% بارتفاع ب�سيط عن الن�سب امل�سجلة يف الدورتني ال�سابقتني لال�ستطالع يف عامي 2014 و2013 

اال�ستيفاء  يتطلب  والذي  اال�ستطالعات  من  النوع  هذا  ملثل  مقبولة  الن�سب  هذه  وتعترب  الرتتيب(.  و10%على   %11.5(

الذاتي لال�ستمارة عرب االنرتنت. 

�سكل )1-1(: توزيع عينة الدرا�سة من ال�سباب

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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استطالع الشباب الباحثين عن عمل
العاملة  القوى  �سجل  لدى هيئة  امل�سجلني  �سنة  العمر )30-18(  فئة  الباحثني عن عمل يف  ال�سباب  قوائم  ا�ستخدام  مت 

. ومت ت�سميم و�سحب عينة طبقية متنا�سبة مع احلجم لتمثل جميع حمافظات ال�سلطنة، 
1

كاإطاٍر ل�سحب عينة اال�ستطالع

املعاينة  ن�سبة  زيادة  ومتت  فاأعلى(،  جامعي– جامعي  – ثانوي/دون  ثانوي  من  )اأقل  التعليم  وم�ستوى  للجن�ص،  وفقًا 

عن  التقديرات  بع�ص  على  احل�سول  ميكن  حتى  والو�سطى(  والربميي  م�سندم  )حمافظات  العدد  قليلة  املحافظات  يف 

خ�سائ�ص ال�سباب الباحثني عن عمل بتلك املحافظات، باالإ�سافة اإىل التقديرات على امل�ستوى االإجمايل لل�سلطنة.

وقد اعتمد ا�ستطالع ال�سباب الباحثني عن عمل على اأ�سلوب اال�ستطالع عرب الهاتف )الثابت واملتنقل( جلمع البيانات، 

حيث مت اإجراء مقابالت هاتفية مع 3148 من ال�سباب الباحثني عن عمل خالل الفرتة )10-28( مايو 2015م، بن�سبة 

ا�ستجابة بلغ مقدارها %88.

استطالع الشباب المشتغلين
على غرار ا�ستطالع ال�سباب الباحثني عن عمل، مت ا�ستخدام قوائم ال�سباب امل�ستغلني، يف القطاعني احلكومي واخلا�ص، 

يف فئة العمر )18-30( �سنة امل�سجلني لدى هيئة �سجل القوى العاملة كاإطاٍر ل�سحب عينة ا�ستطالع ال�سباب امل�ستغلني، 

وقد بلغ عددهم باالإطار 48415 �سابًا و�سابة. مت ت�سميم و�سحب عينة طبقية متنا�سبة مع احلجم لتمثل جميع حمافظات 

ال�سلطنة، وفقًا للجن�ص، وم�ستوى التعليم )اأقل من ثانوي– ثانوي/دون جامعي– جامعي فاأعلى(. كذلك اعتمد ا�ستطالع 

ال�سباب امل�ستغلني على اأ�سلوب اال�ستطالع عرب الهاتف )الثابت واملتنقل( جلمع البيانات، حيث مت اإجراء مقابالت هاتفية 

مع 1242 من ال�سباب امل�ستغلني خالل الفرتة )10-28( مايو 2015م، وميثل ذلك ن�سبة ا�ستجابة مقدارها %86.

1.3 خصائص الشباب بعينة الدراسة

يع النوعي التوز
كما هو مبني يف �سكل )1-2(، �سكلت االإناث 58% من العينة االإجمالية لل�سباب بينما مثل الذكور 42%. وتزيد ن�سبة الذكور 

عن االإناث يف عينة ا�ستطالع امل�ستغلني )79% مقابل 21%(، بينما تقرتب من ن�سف عينة االإناث يف ا�ستطالعي طلبة 

التعليم العايل والباحثني عن عمل. ويعك�ص التوزيع الن�سبي للذكور واالإناث بالعينات الثالث اإىل حد كبري الن�سب املوجودة 

فعلًيا يف كل فئة من ال�سباب، وفق قوائم وزارة التعليم العايل وهيئة �سجل القوى العاملة.

1 ت�سمن هذا االإطار 98933 �سابا و�سابة باحثني عن عمل.
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�سكل )1-2(: التوزيع النوعي لعينة ال�سباب

     امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يع العمري التوز
اأن اأكرث من ن�سف ال�سباب  يعر�ص �سكل )1-3( التوزيع العمري لعينة ال�سباب يف عينة الدرا�سة، ونالحظ من ال�سكل 

يف العينة ترتاوح اأعمارهم بني 18و23 �سنة، وبلغ متو�سط العمر لعينة طلبة التعليم العايل 22 �سنة، مقابل 23.8 �سنة 

للباحثني عن عمل، و 25 �سنة للم�ستغلني.

�سكل )1-3(: التوزيع العمري لعينة ال�سباب

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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المستوى التعليمي
تعليم  ال�سكل )1-4(، �سكل احلا�سلون على  التعليمية، فكما يو�سح  امل�ستويات  �سباًبا من خمتلف  الدرا�سة  �سملت عينة 

بني  الباقية  الن�سبة  توزعت  بينما  لل�سباب.  االإجمالية  العينة  من   %51 العايل(  التعليم  طلبة  فيهم  )مبا  فاأعلى  جامعي 

ال�سباب احلا�سلني على تعليم اأقل من الثانوي )14%( واحلا�سلني على تعليم ثانوي/دون اجلامعي )%35(.

�سكل )1-4(: التوزيع الن�سبي لعينة ال�سباب ح�سب امل�ستوى التعليمي

     امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يع الجغرافي التوز
�سملت عينة الدرا�سة يف اال�ستطالعات الثالثة �سبابًا من كافة حمافظات ال�سلطنة، ويبني �سكل )1-5( التوزيع اجلغرايف 

لعينة ال�سباب يف عينة الدرا�سة، ونالحظ من ال�سكل وجود تنا�سب بني اأعداد ال�سباب يف العينة من فئات اال�ستطالعات 

الثالثة واأعدادها الفعلية طبقًا لقوائم وزارة التعليم العايل وهيئة �سجل القوى العاملة، وقد مت زيادة االأعداد يف حمافظات 

الو�سطى وم�سندم والربميي يف ا�ستطالع الباحثني عن عمل حتى ميكن ا�ستخراج بع�ص النتائج على م�ستوى املحافظة.
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�سكل )1-5(: التوزيع اجلغرايف لعينة ال�سباب

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

1.4 تصميم االستمارة
عمل،  عن  والباحثني  العايل،  التعليم  )طلبة  الثالثة  اال�ستطالعات  يف  البيانات  جلمع  امل�ستخدمة  اال�ستمارات  تت�سابه 

وامل�ستغلني( يف معظم اأجزائها، حيث ت�سمل كل منها ثالثة اأق�سام رئي�سية باالإ�سافة اإىل املقدمة وق�سم خا�ص بالبيانات 

التعريفية وال�سخ�سية للم�ستجيب، كما هو مو�سح فيما يلي )مرفق ا�ستمارة اال�ستطالع يف ملحق اأ(:

املقدمة: ويتم فيها �سكر امل�ستجيب على اال�سرتاك يف اال�ستطالع، والتعريف باجلهة املنفذة له، والتاأكيد على   

ال�سرية املطلقة للبيانات ال�سخ�سية. 

البيانات التعريفية وال�صخ�صية: ي�سمل هذا الق�سم بع�ص البيانات اخللفية ال�سرورية عن امل�ستجيب والتي تفيد   

البيانات  بع�ص  اإىل  باالإ�سافة  االإقامة،  وحمافظة  واجلن�ص،  الدرا�سي،  واملوؤهل  العمر،  مثل  البيانات،  حتليل  يف 

للتعرف على امل�ستوى االقت�سادي لالأ�سرة مثل متو�سط االإنفاق ال�سهري لالأ�سرة وعدد اأفرادها، وبع�ص البيانات 

االأخرى.

تف�صيالت العمل: يت�سمن هذا الق�سم بيانات عن التاأهيل العلمي لل�سباب، ومدى مالءمته ملتطلبات �سوق العمل   

من املهارات املختلفة )من وجهة نظر ال�سباب(، وجوانب النق�ص التي قد ي�سعر بها ال�سباب يف تاأهيلهم العلمي، 

ع�سكرية  جهات  مدنية،  )خدمة  املختلفة  بالقطاعات  للعمل  ال�سباب  تف�سيالت  ترتيب  عن  ال�سوؤال  يتم  كذلك 

القطاعني  يف  للعمل  املقبول  للراتب  االأدنى  واحلد  خا�ص(،  قطاع  اأخرى،  حكومية  وموؤ�س�سات  هيئات  واأمنية، 

احلكومي واخلا�ص، ومدى مناف�سة العمالة الوافدة ومدى فائدتها لالقت�ساد العماين، وحمددات اختيار الوظيفة 

واالأمان  بالر�سا  ال�سعور  ومدى  للم�ستغلني،  العمل  قطاع  عن  بيانات  الق�سم  هذا  يوفر  و  ال�ساب.  يف�سلها  التي 

الوظيفي، وبيانات عن اأ�ساليب البحث عن عمل التي ي�ستخدمها الباحثون عن عمل، واخلطط امل�ستقبلية لطلبة 

التعليم العايل.

الق�صم الثاين - دور الدولة: يوفر هذا الق�سم من اال�ستبيان بيانات عن روؤية ال�سباب للدور الذي يجب اأن تلعبه   

الدولة يف توفري فر�ص العمل لل�سباب، وكذلك تقييمهم لذلك الدور، والتفكري يف اإن�ساء م�سروع خا�ص، باالإ�سافة 

اإىل مدى الثقة يف ت�سريحات امل�سئولني عن اأمور التوظيف، والعدالة يف احل�سول على الوظائف احلكومية، ومدى 

الر�سا عن االأداء احلكومي ب�سكل عام.

الق�صم الثالث-و�صائل الإعالم: ي�سمل هذا الق�سم اأ�سئلة عن م�سادر احل�سول على املعلومات ب�سكل عام بالن�سبة   

ال�سباب  ا�ستخدام  كٍل منها، وكذلك مدى  التليفزيون( ومدى م�سداقية  الورقية،  لل�سباب )االنرتنت، اجلرائد 

الأدوات االإعالم االجتماعي مثل في�سبوك، وتويرت، وغريها من و�سائل التوا�سل احلديثة.
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الفصل الثاني

التأهيل العلمي  والبحث عن عمل

أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي

2015

2014

٪85

٪85

الباحثون عن عمل 

٪71

٪71

طلبة التعليم العالي 

٪77

٪82

المشتغلون 

20142015
طلبة التعليم العالي 

الباحثون عن عمل 

المشتغلون 

محدودية  التدريب العملي

محدودية  التدريب العملي

تطوير المناهج الدراسية

محدودية  التدريب العملي

عدم إتقان اللغة االنجليزية

تطوير المناهج الدراسية

نسب الشباب الذين يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد
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2 التأهيل العلمي والبحث عن عمل
مع  العمل(  على  الطلب  )جانب  املختلفة  واملهارات  التخ�س�سات  من  العمل  �سوق  متطلبات  بني  والتطابق  التقابل  يعد 

خمرجات النظام التعليمي والتدريبي )جانب العر�ص( من اأهم عالمات جناح �سيا�سات التعليم والت�سغيل. يتناول هذا 

الف�سل من الدرا�سة مدى كفاءة التاأهيل العلمي لل�سباب، ومدى مالئمته ملتطلبات �سوق العمل، والتعرف على بع�ص اأوجه 

الق�سور يف التاأهيل العلمي لل�سباب والتي قد تعوق ح�سولهم على وظيفة جيدة. كذلك يتم التعرف على طرق واأ�ساليب 

البحث عن عمل باالإ�سافة اإىل طول الفرتة التي يق�سيها ال�سباب للح�سول على فر�سة عمل.

2.1 مدى مالئمة التأهيل العلمي لمتطلبات سوق العمل
�سوؤال  مت  العمل،  ل�سوق  والتدريبي  العلمي  تاأهيلهم  مالءمة  ملدى  ال�سباب  روؤية  على  للتعرف 

ال�سباب بالعينة )احلا�سلني على تعليم ثانوي فاأعلى(: “هل ترى اأن تاأهيلك الدرا�سي يوؤهلك 

ل�سوق العمل ب�سكل جيد؟«. ويبني �سكل )2-1(  اأن ن�سبة كبرية من ال�سباب يعتقدون اأن لديهم 

تاأهيل علمي منا�سب ل�سوق العمل، وت�سل هذه الن�سبة ذروتها بني الباحثني عن عمل )%85(، 

تليها الن�سبة بني امل�ستغلني )77%(، ثم طلبة التعليم العايل )%71(.

نالحظ كذلك عدم وجود تفاوت كبري بني ن�سبة من يعتقدون مبالءمة تاأهيلهم العلمي ل�سوق 

التي  امل�ستغلني  بني  الن�سبة  با�ستثناء  للدرا�سة،  ال�سابقة  االأعوام  عن   2015 عام  يف  العمل 

انخف�ست مبقدار خم�ص نقاط مئوية بني عامي 2014 و2015.

�سكل )2-1(: تطور ن�سب ال�سباب الُعماين الذين يعتقدون اأن تاأهيلهم العلمي منا�سب ل�سوق العمل

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

ونالحظ من ال�سكل )2-2( اأن 82% من امل�ستغلني يف القطاع احلكومي يعتقدون اأن تاأهيلهم العلمي منا�سب ل�سوق العمل 

مقابل 88% يف عام 2014 و80% يف عام 2013. اأما امل�ستغلني يف القطاع اخلا�ص فبلغت الن�سبة لديهم 72% يف عام 2015 

مقابل 77% و62% يف عامي 2014 و2013 على الرتتيب.

نسبة كبيرة من الشباب 
العماني تعتقد أن 
تأهيلها العلمي مناسب 
لسوق العمل، وترتفع 
هذه النسبة بين الباحثين 
عن عمل بشكل أكبر 
من المشتغلين وطلبة 
التعليم العالي.
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�سكل )2-2(: ن�سب امل�ستغلني يف القطاع اخلا�ص واحلكومي الذين يعتقدون اأن تاأهيلهم العلمي منا�سب 

ل�سوق العمل

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

العمل  �سوق  ينا�سب  العلمي  تاأهيلهن  اأن  يعتقدن  االإناث  اأن  اإىل  عام  ب�سكل  املعرو�سة يف جدول )1-2(،  النتائج  وت�سري 

بدرجة اأكرب من الذكور، حيث تبلغ الن�سبة بني امل�ستغالت اإىل )85.9%( مقابل )73.1%( للم�ستغلني من الذكور، وتبلغ 

الن�سبة بني الباحثات عن عمل )85.5%( مقابل )82.6%( للباحثني عن عمل من الذكور، بينما تزيد الن�سبة قلياًل بني 

الذكور عن االإناث من طلبة التعليم العايل.

ترتفع مع  العمل  ل�سوق  العلمي منا�سب  تاأهيلهم  اأن  يعتقدون  الذين  ال�سباب  ن�سبة  اأن  نالحظ كذلك من جدول )1-2( 

ل�سوق  ال�سباب  تاأهيل  التعليم اجلامعي يف  اأهمية  اإىل  ي�سري  امل�ستغلني )مما  اأو�سح بني  وب�سورة  التعليم  ارتفاع م�ستوى 

العمل بدرجة اأكرب من امل�ستويات التعليمية االأقل(، فعلى �سبيل املثال تبلغ تلك الن�سبة بني احلا�سلني على تعليم جامعي 

فاأعلى من امل�ستغلني )83.6%(، بزيادة حوايل 8 نقاط مئوية عن الن�سبة بني احلا�سلني على تعليم ثانوي/دون اجلامعي 

.)%75.2(

جدول )2-1(: ن�سب ال�سباب الذين يعتقدون اأن تاأهيلهم العلمي منا�سب ل�سوق العمل، ح�سب اجلن�ص 

وم�ستوى التعليم.

 م�صتغلونباحثون عن عمل طلبة التعليم العايل 

اجلن�ص

71.582.673.1ذكور

70.285.585.9اإناث

م�ستوى التعليم

84.475.2ثانوي/دون اجلامعي

87.883.6جامعي فاأعلى

 84.776.6 70.6 االإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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2.2 جوانب النقص في التأهيل العلمي 
 يبني اجلدول)2-2( وجود بع�ص التباينات بني ال�سباب من عينات الدرا�سة الثالث يف اأهم 

�سبيل  واالإناث. على  الذكور  التباينات بني  بع�ص  العلمي، وكذلك  تاأهيلهم  النق�ص يف  جوانب 

املثال جاءت حمدودية التدريب العملي يف الرتتيب االأول جلوانب النق�ص يف التاأهيل العلمي 

يليها احتياج  ب�سيط عن عام 2014 )%54.7(،  بارتفاع  العايل )%55.8(  التعليم  بني طلبة 

 ،)%45.2(  2014 عام  عن  ون�سف  نقطتني  بفارق   )%42.7( تطوير  اإىل  الدرا�سية  املناهج 

ثم �سعف م�ستوى اللغة االإجنليزية )34.5%( يف املرتبة الثالثة مقابل )31.9%( لعام 2014، 

العلمي  التاأهيل  النق�ص يف  باأن ترتيب هذه اجلوانب مماثل لرتتيب جوانب  بالذكر  واجلدير 

للدورة الثانية من اال�ستطالع )2014( مع وجود اختالف يف الن�سب.

 كما جاءت اجلوانب الثالثة ال�سابقة كاأهم اأوجه النق�ص يف التاأهيل العلمي للباحثني عن عمل 

تطوير  اإىل  الدرا�سية  املناهج  احتياج  النق�ص  اأهم جوانب  كان  امل�ستغلني  لل�سباب  بالن�سبة  اأما  الن�سب.  اختالف يف  مع 

)38.1%(، ثم حمدودية التدريب العملي )29.6%(، باالإ�سافة اإىل اأن التخ�س�ص غري مطلوب يف �سوق العمل بدرجة 

كبرية  )20.8%( وهي اأهم اجلوانب لعام 2014 وبالرتتيب ذاته.

بينت النتائج اأي�سًا اأن هناك بع�ص اأوجه الق�سور يف التاأهيل العلمي تظهر بني االإناث اأكرث من الذكور، مثل اأن التخ�س�ص 

غري مطلوب يف �سوق العمل بني امل�ستغالت وطالبات التعليم العايل، بينما ظهر نق�ص التدريب العملي واحتياج املناهج اإىل 

تطوير بني الذكور من طلبة التعليم العايل اأكرث من االإناث .

جدول رقم )2-2(: جوانب النق�ص يف التاأهيل العلمي لل�سباب العماين ح�سب اجلن�ص.

جوانب النق�ص يف التاأهيل العلمي

م�صتغلون باحثون عن عمل طلبة التعليم العايل 

جملةاإناثذكورجملةاإناثذكورجملةاإناثذكور

63.252.055.829.732.331.529.629.429.6التدريب العملي غري متوفر/غري كايف

48.140.142.729.223.725.239.134.538.1املناهج الدرا�سية حتتاج اإىل تطوير

18.823.121.720.618.319.019.428.920.8التخ�س�ص غري مطلوب يف �سوق العمل

34.534.634.519.028.425.517.93.915.8�سعف م�ستوى اللغة االإجنليزية

4.32.73.27.65.96.52.47.93.5جوانب اأخرى

12.011.811.98.64.95.93.415.85.4غري متاأكد/ال اأعرف

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

اأمــا من حيث امل�ستوى العلمي للباحثني عن عمل وامل�ستغلني ، فاإنه من املالحظ وجود تفاوت كبري يف ترتيب جوانب النق�ص 

يف التاأهيل العلمي ، كما هو مو�سح يف اجلدول )2-3( ؛ فمحدودية التدريب العملي كانت اجلانب االأهم بالن�سبة للباحثني 

تعليم  على  للحا�سلني  بالن�سبة  الرئي�سي  الق�سور  جانب  كان  حني  يف   )%31.6( ثانوي  تعليم  على  احلا�سلني  عمل  عن 

امل�ستغلني فاحتياج  لل�سباب  بالن�سبة  اأما   ، العمل )%49.8(  الطلب على تخ�س�ساتهم يف �سوق  جامعي منهم حمدودية 

املناهج الدرا�سية اإىل تطوير كانت هي اجلانب االأبرز من جوانب الق�سور لكل من احلا�سلني على تعليم ثانوي )%38.2( 

واحلا�سلني على تعليم جامعي )%37.2(.

أهم جوانب النقص 
في التأهيل العلمي:  
محدودية التدريب 
العملي،  وعدم تطوير 
المناهج،  وضعف اللغة 
ية،  وأن التخصص  اإلنجليز
غير مطلوب في سوق 
العمل.
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جدول رقم )2-3(: جوانب النق�ص يف التاأهيل العلمي لل�سباب العماين ح�سب م�ستوى التعليم.

جوانب النق�ص يف التاأهيل العلمي

 م�صتغلون باحثون عن عمل

طلبة التعليم 

العايل

ثانوي/دون 

اجلامعي
جامعي فاأعلى

ثانوي/دون 

اجلامعي
جامعي فاأعلى

55.831.629.630.426.5التدريب العملي غري متوفر/غري كايف

42.726.412.638.237.2املناهج الدرا�سية حتتاج اإىل تطوير

21.716.849.818.636.8التخ�س�ص غري مطلوب يف �سوق العمل

34.527.04.416.87.9�سعف م�ستوى اللغة االإجنليزية

3.25.717.01.914.9جوانب اأخرى

11.95.710.26.20.0غري متاأكد/ال اأعرف

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

2.3 فترة البحث عن عمل 
كما هو مبني يف �سكل )2-3(، بلغ و�سيط طول فرتة البحث عن عمل بني ال�سباب الباحثني عن عمل ثالث �سنوات ون�سف 

يف عام 2015م، اأي اأن ن�سف ال�سباب يق�سون اأكرث من ثالث �سنوات ون�سف يف البحث عن عمل )بينما الن�سف االآخر 

يق�سي اأقل من ذلك(، بانخفا�ص مقداره 6 اأ�سهر)ن�سف �سنة( عن الو�سيط يف عام 2014م، ولكنه يظل اأعلى من القيمة 

امل�سجلة يف عام 2013م )3 �سنوات(. 

وت�سري نتائج اال�ستطالع يف �سكل )2-3( اإىل ات�ساع الفجوة بني الذكور واالإناث يف طول فرتة 

البحث عن عمل من �سنة الأخرى ل�سالح الذكور. ففي عام 2013، كان و�سيط فرتة البحث عن 

عمل ثالث �سنوات لكل من الذكور واالإناث، يف حني بلغ الو�سيط لالإناث 4 �سنوات ون�سف يف 

عام 2015، وهو ما يقارب مرتني ون�سف قيمته للذكور )اأقل من �سنتني(.

اأمــا ح�سب املوؤهـل الدرا�سي، فاإنه من املالحظ وجود تفاوت يف و�سيط فرتة البحث عن عمل 

ح�سب املوؤهالت الدرا�سية لل�سباب الباحثني عن عمل. ففي عام 2015، كانت اأقل قيمة لو�سيط 

فرتة البحث عن عمل بني احلا�سلني على موؤهل اأقل من ثانوي )اأقل من �سنتني( بينما كانت 

اأكرب قيمة للحا�سلني على موؤهل ثانوي/دون اجلامعي )4 �سنوات(، ويختلف ذلك عن الو�سع 

يف عام 2013، حيث كان احلا�سلني على تعليم جامعي/فاأعلى يق�سون اقل فرتة يف البحث عن 

عمل )�سنتني( مقارنة باحلا�سلني على تعليم اأقل من اجلامعي )3 �سنوات(.

نصف الشباب الباحثين عن 
عمل يقضون أكثر من 
3 سنوات ونصف في 
البحث عن عمل عام 
2015م مقابل 4 سنوات 
في 2014م.

وتنخفض هذه الفترة 
إلى أقل من سنتين بين 
الباحثين عن عمل الذكور 
مقابل 4 سنوات ونصف 
بين نظائرهم من اإلناث.
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�سكل )2-3(: و�سيط فرتة البحث عن عمل )بال�سنوات( بني ال�سباب الباحثني عن عمل

     امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

2.4 وسائل البحث عن عمل 
تتنوع الو�سائل التي قد ي�ستخدمها الباحثون عن عمل يف املعرفة عن الفر�ص الوظيفية واحل�سول على وظيفة. ومن الو�سائل 

االأكرث �سيوعًا يف ُعمان: الت�سجيل يف هيئة �سجل القوى العاملة، ومتابعة اإعالنات التوظيف يف اجلرائد اأو على االإنرتنت، اأو 

التقدم بال�سرية الذاتية وطلب التوظيف اإىل جهة العمل ب�سكل مبا�سر، اأو ا�ستخدام مكاتب التوظيف، باالإ�سافة اإىل بع�ص 

الطرق التقليدية عن طريق االأهل واالأ�سدقاء.

الباحثون عن عمل
كما هو مبني يف ال�سكل )2-4( تتعدد الو�سائل التي ي�ستخدمها ال�سباب للبحث عن عمل، وكون 

عينة الباحثني قد اأخذت من هيئة �سجل القوى العاملة، كان من الطبيعي اأن يكون الت�سجيل من 

خالل الهيئة اأكرث الو�سائل ا�ستخدامًا، حيث وجد اأن 9 من كل 10 باحثني عن عمل ي�ستخدمونه 

يف البحث عن العمل. وجاءت م�ساعدة االأهل واالأ�سدقاء يف املرتبة الثانية للو�سائل امل�ستخدمة 

)67%(، ثم اإعالنات التوظيف يف اجلرائد املطبوعة )66%(، بينما تاأتي مكاتب التوظيف يف 

اآخر القائمة حيث ي�ستخدمها اأكرث قلياًل من ربع ال�سباب الباحثني عن عمل )%27(.

سبعة من كل عشرة 
من الشباب يعتمدون 
على مساعدة األهل 
واألصدقاء في البحث 
عن عمل، بينما يعتمد 
ربع الشباب على مكاتب 
التوظيف. 
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�سكل )2-4(: و�سائل البحث عن عمل لدى الباحثني عن عمل ح�سب اجلن�ص

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

ونالحظ وجود بع�ص التفاوت يف اأ�ساليب البحث عن عمل ح�سب اجلن�ص؛ حيث جند اأن الذكور اأكرث اإقبــااًل من االإناث على 

التقدم بطلب للتوظيف من تلقاء اأنف�سهم )76% مقابل 54% على الرتتيب(، وا�ستخدام مكاتب التوظيف )35% للذكور 

مقابل 21% لالإناث(، يف حني جند اأن االإناث ُيقبلن على اإعالنات التوظيف على االإنرتنت بدرجة اأكرب قلياًل من الذكور 

)52% مقابل 48% على الرتتيب(.

�سكل )2-5(: و�سائل البحث عن عمل لدى الباحثني عن عمل ح�سب التعليم

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

ويبني �سكل )2-5( اأي�سًا وجود بع�ص التفاوت يف اأ�ساليب البحث عن عمل ح�سب م�ستوى التعليم؛ حيث ي�ستخدم ال�سباب 

احلا�سلني على موؤهل جامعي فاأعلى اإعالنات التوظيف يف اجلرائد وعلى االإنرتنت بدرجة اأكرب من االأقل تعليمًا.
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المشتغلون
العمل، وقد  للم�ستغلني ح�سب قطاع  الوظيفة احلالية  ال�سكل )2-6( م�سدر املعرفة عن  امل�ستغلون، فيبني  ال�سباب  اأمــا 

تنوعت م�سادر معرفتهم عن الوظيفة التي ي�سغلونها حاليًا، فنجد اأن ثالثة من كل ع�سرة منهم قد عرفوا عن وظيفتهم 

احلالية عن طريق االأهل واالأ�سدقاء اأو عن طريق موؤ�س�سة العمل نف�سها، وترتفع هذه الن�سب لل�سباب العاملني يف القطاع 

اخلا�ص بن�سبة 40% و35% على الرتتيب. بينما ا�ستخدم ن�سبة اأقل من ال�سباب و�سائل البحث االأخرى مثل متابعة االإعالنات 

املطبوعة، والت�سجيل يف هيئة �سجل القوى العاملة، اأو من خالل وزارة اخلدمة املدنية وغريها من الو�سائل.

�سكل )2-6(: م�سدر املعرفة عن الوظيفة احلالية للم�ستغلني ح�سب قطاع العمل

   امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

ومن ال�سكل )2-7( نالحظ وجود بع�ص التفاوت يف معرفة ال�سباب امل�ستغلني عن وظيفتهم احلالية ح�سب اجلن�ص؛ على 

�سبيل املثال جند اأن )32%( من الذكور علموا من وظيفتهم احلالية من خالل موؤ�س�سة العمل نف�سها مقابل)22%( لالإناث، 

بينما ا�ستعانت االإناث بوزارة اخلدمة املدنية ومتابعة االإعالنات على االإنرتنت بدرجة اأكرب من الذكور.

�سكل )2-7(: م�سدر املعرفة عن الوظيفة احلالية للم�ستغلني ح�سب اجلن�ص

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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الفصل الثالث

تفضيالت العمل لدى الشباب العماني

20142015

٪65٪71 طلبة التعليم العالي 

٪95٪92 الباحثون عن عمل 

٪87٪82 المشتغلون 

تفضيل العمل في القطاع الحكومي
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نتناول يف هذا الق�سم التف�سيالت الوظيفية لل�سباب، وي�سمل ذلك: نوع قطاع العمل املف�سل، 

اإىل  باالإ�سافة  واحلكومي،  القطاعني اخلا�ص  اأي من  للعمل يف  للراتب  املقبول  االأدنى  واحلد 

املعايري التي يراعيها ال�سباب عند اختيار الوظيفة التي يلتحقون بها.

3.1 قطاع العمل المفضل لدى الشباب
ت�سري نتائج اال�ستطالع اإىل اأن الغالبية العظمى من ال�سباب ال زالوا يف�سلون العمل يف القطــاع 

بن�سبة  الباحثني عن عمل  القطاع احلكومي لدى  لتف�سيل  ن�سبة  اأعلى  احلكومي، كما هو مبني يف �سكل )3-1(، وكانت 

)92%( وبانخفا�ص بلغ ثالث نقاط مئوية عن العام ال�سابق، اأمــا اأقل ن�سبة لتف�سيل القطاع احلكومي فكانت بني طلبة 

التعليم العايل وبلغت 71%، والتي �سجلت ارتفــاعًا مبقدار اأربع نقاط مئوية عن العام ال�سابق، بينما بلغت الن�سبة )%83( 

بني امل�ستغلني )مقابل 85% العام ال�سابق(.

�سكل )3-1(: تف�سيل القطاع احلكومي لدى ال�سباب

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

الهيئات  يف  العمل  هو  العايل  التعليم  لطلبة  االأول  التف�سيل  اأن  جند  تف�سياًل،  اأكرث  وب�سكل 

اخلدمة  ثم   ،)%29( بن�سبة  اخلا�ص  القطاع  التف�سيل  يف  يليها   )%49( بن�سبة  احلكومية 

املدنية بن�سبة )16%(. اأما ال�سباب امل�ستغلون فيف�سل )33%( منهم العمل يف قطــاع اخلدمة 

املدنية كتف�سيل اأول، ثم الهيئات احلكومية بن�سبة )30%(، بينما يف�ســل )17%( منهم العمل 

اأمــا بالن�سبة للباحثني عن عمل فتف�سيلهم االأول هو الهيئات احلكومية  يف القطــاع اخلا�ص. 

)8%(.وقد  اخلا�ص  القطاع  واأخريًا   ،)%40( املدنية  اخلدمة  طفيف  وبفارق  تليها   ،)%41(

يعزى التف�سيل املرتفع ن�سبيـًا للهيئات احلكومية اإىل غياب الوعي اأو املعرفة بتوحيد الرواتب 

والعالوات بني قطاع اخلدمة املدنية والهيئات احلكومية .

وكما هو  املختلفة.  التعليم  واالإناث، وبني م�ستويات  الذكور  املف�سل بني  العمل  التفاوت يف قطاع  بع�ص  النتائج  واأظهرت 

مو�سح يف اجلدول )3-1(، يالحظ  اأن تف�سيل القطاع احلكومي لدى االإناث ب�سكل عام اأكرث من الذكور، ويت�سح ذلك 

للذكور،   )%50.8( مقابل  احلكومي  القطاع  االإناث  من   )%82.1( تف�سل  حيث  العايل،  التعليم  طلبة  بني  اأكرب  ب�سكل 

92٪ من  الباحثين عن 
عمل، و 71٪ من طلبة 
التعليم العالي  يفضلون 
العمل في القطاع 
الحكومي.

اإلناث يفضلن العمل 
الحكومي بدرجة أكبر من 
يد تفضيل  الذكور، كما يز
القطاع الحكومي بين 
الباحثين عن عمل مع 
ارتفاع مستوى التعليم.
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مقارنة ب)81.2%( من االإناث و )48%( من الذكور يف عام 2014.

ووفقــًا للم�ستويات التعليمية، جند زيادة تف�سيل القطاع احلكومي مع ارتفاع م�ستوى التعليم بني الباحثني عن عمل. حيث 

لل�سباب  بالن�سبة  اأمــا   ،  )%97.2( بن�سبة  احلكومي  للقطاع  تف�سيــاًل  االأكرث  هم  منهم  اجلامعي  املوؤهل  حملة  اأن  جند 

من   )%23.1( تقريبًا  اأربعة  كل  من  فواحد  التعليم،  م�ستوى  ارتفاع  مع  يقل  احلكومي  القطاع  تف�سيل  فنجد  امل�ستغلني 

احلا�سلني على موؤهل جامعي فاأعلى من امل�ستغلني يف�سل العمل بالقطــاع اخلا�ص .

جدول )3-1(: قطاع العمل املف�سل لدى ال�سباب ح�سب اجلن�ص وم�ستوى التعليم.

 

 

امل�صتغلونالباحثون عن عملطلبة التعليم العايل 

قطــاع خا�صقطــاع حكوميقطــاع خا�صقطــاع حكوميقطــاع خا�صقطــاع حكومي

اجلن�ص 

50.849.288.711.380.919.1ذكور

82.117.994.55.592.27.8اإناث

م�صتوى التعليم 

891186.613.4اأقل من الثانوي

93.36.782.517.5ثانوي/دون اجلامعي

71.428.697.22.876.923.1جامعي فاأعلى

71.428.692.27.883.116.9اإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

3.2 درجة تفضيل القطاع الحكومي 
خالل ثالث دورات من ا�ستطالع توجهات ال�سباب العماين نحو العمل، ميكن مالحظة اأن العمل 

يف القطــاع احلكومي ياأتي يف مقدمة تف�سيالت العمل لدى ال�سباب مبختلف فئاته، ومن هذا 

املنطلق كان من ال�سروري معرفة اإىل اأي مدى يذهب هذا التف�سيل؟ وهل ميكن حتفيز ال�سباب 

العماين للعمل يف القطاع اخلا�ص اإذا زاد الراتب ال�سهري املقدم لهم عن الراتب ال�سهري يف 

القطــاع احلكومي؟ وما هي ن�سبة الزيادة يف راتب القطاع اخلا�ص عن احلكومي التي ميكن اأن 

حتقق ذلك التحفيز؟ وحتقيقًا لهذا الغر�ص مت �سوؤال ال�سباب الباحثني عن عمل وطلبة التعليم 

العايل يف عينة الدرا�سة �سوؤااًل افرتا�سيًا: “اإذا عر�ست عليك وظيفتان: االأوىل حكومية والثانية 

يف القطاع اخلا�ص وكان راتب القطاع اخلا�ص يزيد بن�سبة 25%، اأيهما تف�سل؟”. اإذا اأجاب 

ال�ساب باأنه ما يزال يف�سل العمل احلكومي حتى مع وجود تلك الن�سبة من الزيادة يف الراتب 

اإذا كان راتب القطاع اخلا�ص  “ اأيهما تف�سل  الن�سبة ون�ساأله:  يف القطاع اخلا�ص يتم زيادة 

يزيد بن�سبة 50%؟”.

وب�سكل عام، كما هو مو�سح يف ال�سكل )3-2(، توؤكد النتائج اأن هناك تف�سياًل قويًا للعمل يف القطاع احلكومي حتى مع 

تقا�سي راتب اأقل من القطاع اخلا�ص، على �سبيل املثال يف�سل اأكرث من ثالثة اأرباع ال�سباب الباحثون عن عمل القطاع 

أكثر من ثالثة أرباع 
الباحثين عن عمل 
يفضلون العمل بالقطاع 
الحكومي حتى لو كان 
الراتب أقل بنسبة ٪50 
عن القطاع الخاص.
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احلكومي حتى مع زيادة راتب القطاع اخلا�ص، مما يعني اأن هناك اأ�سبابًا اأخرى جتعل ال�سباب يف�سلون القطاع احلكومي 

على القطــاع اخلا�ص، و�سوف نتطرق لذكر هذه االأ�سباب ب�سي من التف�سيل يف حمددات اختيار الوظيفة .

كذلك بالن�سبة لطلبة التعليم العايل، فت�سري النتائج اأن ما يقارب الن�سف منهم على ا�ستعداد للعمل يف القطــاع اخلا�ص 

يف حال كان الراتب اأعلى ب25% اأو 50% عن القطاع احلكومي.

�سكل )3-2(: قطاع العمل املف�سل لدى ال�سباب بافرتا�ص زيادة الراتب يف القطاع اخلا�ص عن احلكومي

     امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

التعليم العايل هن االأكرث ميواًل للعمل يف  اأن االإناث على مقاعد  اإىل  النتائج، كما هو مو�سح يف جدول )2-3(،  وت�سري 

اأن )37%( منهن م�ستعدات للعمل يف القطاع  القطــاع اخلا�ص يف حال زيادة الراتب مقارنة بالباحثات عن عمل حيث 

اخلا�ص يف حال كانت الزيادة بواقع )25%( مقارنة بحوايل )16.4%( من الباحثات عن عمل. وترتفع هذه الن�سبة ب�سكل 

طفيف لت�سل اإىل )37.8%( لطالبات التعليم العايل مقابل )20.3%( من الباحثات عن عمل، اإذا ما عر�ص عليهن زيادة 

مقدارها )50%( عن راتب القطاع احلكومي.

اأما بالن�سبة للذكور فاإن )64%( من طلبة التعليم العايل م�ستعدون للعمل يف القطــاع اخلا�ص يف حال كانت الزيادة بواقع 

)25%( مقارنة بحوايل)29%( من الباحثني عن عمل ، وال تختلف هذه الن�سب كثريًا يف حال كانت الزيادة بواقع %50.
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جدول )3-2(: قطاع العمل املف�سل لدى ال�سباب يف حال زيادة الراتب يف وظيفة القطــاع اخلا�ص ح�سب اجلن�ص

املوؤ�صر
 الباحثون عن عملطلبة التعليم العايل 

 اإجمايل اإناث ذكور   اإجمايلاإناث ذكور 

راتب القطــاع اخلا�ص يزيد بن�صبة %25

26.252.943.870.683.278.2القطاع احلكومي

64.437.046.329.116.421.4القطاع اخلا�ص

9.410.19.90.30.40.4غري متاأكد/ ال يعرف

راتب القطــاع اخلا�ص يزيد بن�صبة %50

18.746.340.070.879.376.3القطاع احلكومي

69.237.844.928.420.323.2القطاع اخلا�ص

12.115.915.00.80.40.6غري متاأكد/ ال يعرف

 100.0 100.0 100.0100.0  100.0100.0 االإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

اتجاهات المشتغلين نحو االنتقال بين العمل الحكومي والخاص
مت �سوؤال ال�سباب امل�ستغلني بالقطاع احلكومي �سوؤااًل افرتا�سيًا: “هل توافق على االنتقال اإىل وظيفة يف القطاع اخلا�ص اإذا 

عر�ست عليك وظيفة براتب اأعلى؟ وما هي ن�سبة الزيادة املطلوبة لذلك؟” ، كذلك مت �سوؤال امل�ستغلني بالقطاع اخلا�ص: 

كانت براتب اأقل من الذي تتقا�ساه حاليًا؟«.  اإذا  تقبلها  هل  حكومية  وظيفة  عليك  عر�ست  “اإذا 
وت�سري النتائج يف اجلدول )3-3( اإىل اأن حوايل ن�سف ال�سباب امل�ستغلني )53.2%( يف القطاع 

احلكومي يوافقون على االنتقال اإىل القطاع اخلا�ص مع زيادة الراتب. وكان متو�سط الزيادة يف 

الراتب املطلوبة لالنتقال للقطاع اخلا�ص مرتفعة اإىل حد ما وبلغت )52%( من الراتب الذي 

يتقا�سونه حاليـًا بالقطاع احلكومي )مقابل 43% من الراتب يف عام 2014( . 

وتزيد ن�سبة ال�سباب امل�ستغلني يف القطاع احلكومي الذين يوافقون على االنتقال اإىل القطاع 

اخلا�ص مع زيادة الراتب مع انخفا�ص امل�ستوى التعليمي فتبلغ 66.4% الأ�سحاب التعليم االأقل 

بني  تزيد  الن�سبة  فاإن  كذلك   ، فاأعلى  اجلامعي  التعليم  الأ�سحاب   %43.9 مقابل  ثانوي  من 

الذكور )59.4%( عن االإناث )%31.8( . 

�سكل )3-3(: اجتاهات ال�سباب امل�ستغلني نحو االنتقال بني العمل احلكومي واخلا�ص

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

5  من كل 10 من 
المشتغلين بالقطاع 
الحكومي يوافقون 
على االنتقال إلى 
القطاع الخاص إذا  زاد 
راتبهم بالقطاع الخاص 
بمتوسط ٪52.
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اأما ال�سباب امل�ستغلون يف القطاع اخلا�ص، فاإن اأكرث من ن�سفهم )50.7%( يف�سلون االنتقال اإىل القطــاع احلكومي حتى 

لو براتب اأقل وهي نف�ص الن�سبة تقريبًا يف العام ال�سابق. ويزيد هذا االجتاه بني الذكور ومع انخفا�ص امل�ستوى التعليمي .

جدول )3-3(: اجتاهات امل�ستغلني نحو االنتقال بني العمل احلكومي واخلا�ص

ن�صبة الذين يرغبون يف النتقال من القطاع 

احلكومي اإىل القطــاع اخلا�ص براتب اأعلى 

ن�صبة الذين يرغبون يف النتقال من القطاع 

اخلا�ص اإىل القطاع احلكومي براتب اأقل 

اجلن�ص

59.453.7ذكور

31.839.3اإناث

م�ستوى التعليم

66.457.3اأقل من الثانوي

53.746.8ثانوي/دون اجلامعي

43.938.6جامعي فاأعلى

 53.250.7 االإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

3.3 محددات اختيار الوظيفة 
من املهم عند التخطيط لتوظيف ال�سباب اأن نتعرف على معايري اختيار ال�سباب للوظيفة، واأهم 

العوامل التي يفكرون بها عند التقدم ل�سغل وظيفة معينة اأو عند املفا�سلة بني ما قد يعر�ص 

تف�سيل  مثل  ال�سباب  لدى  الوظيفية  التوجهات  تف�سري  يفيد ذلك يف  كما  عليهم من وظائف، 

العمل يف القطاع احلكومي على القطاع اخلا�ص، اأو جتنب مهن معينة واالإقبال على اأخرى. 

اأو عوامل للمفا�سلة قد يفكر فيها  مت �سوؤال ال�سباب يف عينة اال�ستطالع عن ت�سعة اعتبارات 

ال�سباب عن اختيار الوظيفة، ومت تكوين موؤ�سر رقمي لتلخي�ص تف�سيالت ال�سباب لكل عامل من 

عوامل املفا�سلة ترتاوح قيمته بني )0( و )10(، بحيث ياأخذ القيمة )0( اإذا كان العامل غري 

مهم على االإطالق، بينما ياأخذ القيمة )10( اإذا كان العامل مهم جدًا بالن�سبة لل�ساب، ويو�سح 

جدول )3-4( متو�سط درجة االأهمية للعوامل املختلفة.

ت�سري النتائج يف جدول )3-4( اأن اأهم العوامل التي حتدد اختيار الوظيفة لدى ال�سباب العماين هو اأن تتمتع باالأمــان 

الوظيفي، واأن تكون الرواتب واحلوافز بها جيدة، واأن يكون بها فر�ص جيدة للرتقي.

أهم محددات اختيار 
الوظائف للشباب 
العماني: األمــان 
الوظيفي، والرواتب 
والحوافز،   و فرص 
الترقي الجيدة.
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جدول )3-4(: متو�سط درجة االأهمية ملحددات اختيار الوظيفة لدى ال�سباب العماين.

حمددات اختيار الوظيفة
امل�صتغلونالباحثون عن عملطلبة التعليم العايل

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

6.98.47.98.38.68.57.98.48.0يف القطاع احلكومي

8.78.78.78.78.78.78.68.88.7نظام جيد للتقاعد

9.39.39.38.78.88.78.89.08.9الراتب واحلوافز بها جيدة

8.48.58.58.08.18.18.07.87.9يف نف�ص جمال التخ�س�ص

9.39.39.38.78.98.89.08.78.9بها فر�سة جيدة للرتقي

6.68.37.77.48.78.27.28.07.4يف نف�ص حمافظة االإقــامة

7.78.98.58.18.98.68.18.98.3مريحة و�ساعات العمل بها حمدودة

9.29.59.48.89.29.09.19.59.2تتمتع باال�ستقرار واالأمان الوظيفي

8.38.78.68.58.98.78.68.88.7منا�سبة لو�سعك ومكانتك االجتماعية

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

و ميكن مالحظة بع�ص الفروق يف حمددات اختيار الوظيفة بني فئات ال�سباب الثالث. حيث ينظر الطالب الذكور يف 

الوظيفة،  اأهم حمددات اختيار  اأنها  الراتب اجليد واحلوافز، وتواجد فر�ص الرتقي على  اإىل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

فيما تعترب االإنــاث اال�ستقرار واالأمــان الوظيفي اأهم املحددات الختيار الوظيفة، يليها بعد ذلك الراتب واحلوافز اجليدة 

وتوفر فر�ص الرتقي .

وال يختلف االأمر كثريًا عند الباحثني عن عمل وال�سباب امل�ستغلني، حيث ياأتي اال�ستقرار واالأمــان الوظيفي يف املرتبة االأوىل 

يف حمددات اختيارهم للوظائف تليها فر�ص الرتقي والراتب واحلوافز اجليدة .

ووفقــًا للم�ستويات التعليمية للباحثني عن عمل وامل�ستغلني ، يالحظ ارتفاع اأهمية املحددات بارتفاع امل�ستوى التعليمي، ففي 

الوقت الذي يعترب فيه امل�ستغلون احلا�سلون على موؤهل ثانوي اأو اأقل االأمــان واال�ستقرار الوظيفي اأهم املحددات الختيــار 

الوظيفة، يعد وجود فر�ص الرتقي هي املحدد االأهم الختيــار الوظيفة للحا�سلني على املوؤهالت اجلامعية.

�سكل )3-4(: حمددات اختيار الوظيفة لل�سباب الباحثني عن عمل ح�سب اجلن�ص

        امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م. االأجور
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3.4 األجور
تعد االأجور اأحد اأهم عوامل املفا�سلة بني الوظائف املختلفة، وبني العمل يف القطاعات املختلفة 

كذلك �سواء كانت حكومية اأو خا�سة، كذلك يعترب التعرف على الراتب االأدنى الذي يقبل به 

ال�ساب للعمل يف وظيفة معينة من البيانات الهامة لت�سكيل ال�سيا�سات املتعلقة بالت�سغيل. لذلك 

مت �سوؤال ال�سباب الباحثني عن عمل، وطلبة التعليم العايل: ما هو اأدنى راتب �سهري تقبله اإذا 

عر�ست عليك وظيفة يف القطاع اخلا�ص؟ ويف القطاع احلكومي؟ كذلك مت التعرف على فئة 

االأجر احلايل للم�ستغلني، وهو ما نوجزه فيما يلي.

الحد األدنى المقبول للراتب
يو�سح التحليل يف جدول )3-7( و�سكل )3-5( ارتفاع متو�سط احلد االأدنى لالأجر املقبول بني الذكور عن االإناث، ومع 

ارتفاع م�ستوى التعليم. نالحظ كذلك ب�سكل عام، اأن متو�سط احلد االأدنى املقبول لالأجور يختلف قلياًل ح�سب نوع قطاع 

العمل، خا�ص اأم حكومي. 

وقد  الباحثني عن عمل،   كثريًا عن  العايل  التعليم  لدى طلبة  املقبول  لالأجر  االأدنى  ارتفاع احلد  النتائج كذلك  تو�سح 

يكون ذلك نتيجة طبيعية لالختالف يف امل�ستويات التعليمية بني املجموعتني، باالإ�سافة اإىل اأن فرتة البحث عن عمل قد 

جتعل ال�ساب يقلل من متو�سط االأجــر الذي يرغب فيه مقارنة مبا كان يطمح اإليه اأثناء الدرا�سة. على �سبيل املثال، يرتفع 

متو�سط احلد االأدنى لالأجر املقبول لدى طلبة التعليم العايل يف القطــاع اخلا�ص لي�سل اإىل حوايل 886 ريااًل مقابل 830 

ريااًل للقطــاع احلكومي. يف املقابل يرتفع متو�سط االأجــر املقبول للعمل يف القطاع اخلا�ص لدى الباحثني عمل لي�سل اإىل 

454 ريااًل مقابــل 499 ريااًل للعمل يف القطــاع احلكومي . 

جدول )3-7(: متو�سط احلد االأدنى لالأجر )ريال عماين( املقبول لطلبة التعليم العايل والباحثني عن 

عمل يف القطاعني احلكومي والقطاع اخلا�ص.

الباحثني عن عملطلبة التعليم العايل 

 احلد الأدنى للعمل يف 

القطاع احلكومي

احلد الأدنى للعمل يف 

القطاع اخلا�ص

احلد الأدنى للعمل يف 

القطاع احلكومي

احلد الأدنى للعمل يف 

القطاع اخلا�ص

اجلن�ص

900.7994.0497.6478.1ذكور

792.7829.9500.3439.0اإناث

م�صتوى التعليم

449.5423.8اأقل من الثانوي

492.4444.5ثانوي/ دون اجلامعي

794.6698.7جامعي فاأعلى

454.3 499.2 885.9 829.6 االإجمايل

متوسط الحد األدنى 
المقبول للراتب للباحثين 
عن عمل يبلغ 499 لاير 
للعمل في القطاع 
الحكومي مقابل 454 
لاير في القطاع الخاص.
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 �سكل )3-5(:  متو�سط احلد االأدنى لالأجور )ريال عماين( املقبول للباحثني عن عمل يف القطاعني 

احلكومي واخلا�ص

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يو�سح اجلدول)3-8( وجود بع�ص التفاوت يف احلد االأدنى املقبول لطلبة التعليم العايل ح�سب تخ�س�ساتهم الدرا�سية، 

احلكومي  للقطاع  ريال   965( ال�سحية  والعلوم  الطب  تخ�س�ص  طالب  لدى  املقبول  االأدنى  احلد  متو�سط  يرتفع  حيث 

تقنية  تخ�س�ص  طالب  لدى  املقبول  االأدنى  احلد  متو�سط  اأن  جند  املقابل  يف  اخلا�ص(  القطاع  يف  للعمل  ريال  و1029 

املعلومات  776 ريال للعمل يف القطاع احلكومي و810 ريال للعمل يف القطاع اخلا�ص.

جدول )3-8(: متو�سط احلد االأدنى لالأجر )ريال عماين( املقبول لطلبة التعليم العايل ح�سب التخ�س�ص الدرا�سي

 التخ�ص�ص

وما هو اأدنى راتب �صهري تقبله اإذا 

عر�صت عليك وظيفة يف القطاع 

احلكومي؟

ما هو اأدنى راتب �صهري تقبله اإذا 

عر�صت عليك وظيفة يف القطاع 

اخلا�ص؟

771.53810.7التجارة واالقت�ساد واإدارة االأعمــال

878.951015.29العلوم الطبيعية والريا�سية والكيميائية

965.361028.59الطب والعلوم ال�سحية

801.91846.62العلوم االجتماعية واالأدبية والقانونية

775.9810.15تقنية املعلومات

891.86971.56العلوم الهند�سية

718.96744.79اأخرى *

829.66886.15اإجمــايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

*ت�سمل تخ�س�ص العلوم الدينية وال�سرعية والفنون .
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الراتب الحالي للمشتغلين
يبني جدول )3-9( التوزيع الن�سبي لعينة ال�سباب امل�ستغلني ح�سب فئة الراتب احلايل. واأظهر 

اجلدول اأن تقريبًا اثنني من كل خم�سة من ال�سباب )39%( يتقا�سون راتبا �سهريا اأكرث من 500 

ريال. نالحظ كذلك وجود ن�سبة لي�ست �سغرية من ال�سباب )8%( يتقا�سون راتبا اأقل من احلد 

االأدنى املعمول به يف ال�سلطنة والذي يبلغ 325 ريااًل.

جدول )3-9(: التوزيع الن�سبي لل�سباب امل�ستغلني ح�سب فئة الراتب احلايل )ريال عماين(.

الراتب احلايل )ريال عماين(

اأكرث من 9011000-7011000-501900-325700-500اأقل من 325

اجلن�ص

8.656.221.36.93.04.0ذكور

5.742.819.222.17.13.0اإناث

م�ستوى التعليم

15.376.28.20.00.00.4اأقل من الثانوي

5.650.828.210.52.52.4ثانوي/ دون اجلامعي

0.02.618.536.822.020.1جامعي فاأعلى

قطاع العمل

0.019.322.842.811.72.8قطاع حكومي

9.057.820.55.82.83.8قطاع خا�ص

 3.93.7  10.2 53.420.8 8.0 االإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

ويو�سح اجلدول )3-10( التوزيع الن�سبي لل�سباب امل�ستغلني الذين يتقا�سون راتبا اأقل من احلد االأدنى حيث  لوحظ اأن 

اأغلبهم من الذكور بن�سبة ) 84.7%( ،  كمــا اأن 3 من كل 5 منهم هم من احلا�سلني تعليم اأقل من الثانوي ، وبح�سب قطاع 

العمل فاإن الغالبية العظمى منهم يعملون يف القطاع اخلا�ص .

جدول )3-10(: التوزيع الن�سبي لل�سباب امل�ستغلني الذين يتقا�سون راتب اأقل من 325 ريال عماين

قطاع العمل امل�ستوى التعليمي اجلن�ص 

 قطاع خا�صقطاع حكومي  جامعي فاأعلىثانوي/دون اجلامعي  اأقل من ثانوياإنــاث ذكور 

84.8  15.260400 4.795.3 

يبًا اثنان من كل  تقر
خمسة من الشباب 
)39٪( يتقاضيان راتبا 
يا أكثر من 500 لاير،  شهر
وترتفع تلك النسبة إلى 
97٪ للحاصلين على 
تعليم جامعي.
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3.5 منافسة العمالة الوافدة
بع�ص  يف  العجز  لتغطية  اإليها  احلاجة  بني  التوازن  وحتقيق  الوافدة  العمالة  مو�سوع  يعد 

التخ�س�سات التي تتطلبها التنمية امل�ستمرة وامل�سروعات التنموية الكبرية وبني مناف�سة تلك 

العمالة لالأيدي العاملة الوطنية وخا�سة من ال�سباب من املو�سوعات التي تهم العديد من الدول 

عن  اال�ستطالع  عينة  يف  ال�سباب  �سوؤال  مت  وقد  عمان.  �سلطنة  ومنها  العمالة  لهذه  امل�ستقبلة 

روؤيتهم ملناف�سة العمالة الوافدة ودورها يف االقت�ساد العماين؛ هل هو دور اإيجابي اأم �سلبي.

يو�سح ال�سكل )3-6( اأن ن�سبة كبرية من ال�سباب من جميع الفئات يعتقدون اأن مناف�سة العمالة 

الوافدة قد توؤثر �سلبــَا يف فر�ص العمل املتاحة يف املجال الذي يعملون فيه اأو يرغبون العمل به ، 

وي�سود هذا االعتقاد ب�سكل اأكرب بني طلبة التعليم العايل بني الباحثني عن عمل )76%(، بينما 

كان امل�ستغلون اأقل اعتقادًا بذلك )%61(.

�سكل )3-6(: مناف�سة العمالة الوافدة

   امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

ويو�سح اجلدول )3-11( اأن الذكور هم االأكرث اعتقادًا اأن مناف�سة العمالة الوافدة قد حتد من فر�ص العمل املتاحة لهم 

مقارنة باالإناث يف فئتي امل�ستغلني وطلبة التعليم العايل، اأما الباحثون عن عمل فرتتفع ن�سبة االإناث عن الذكور يف اعتقاد 

ذلك )77.5% لالإناث مقابل 73% للذكور(.

وتظهر بع�ص الفروق بني عينة ال�سباب يف هذا االعتقاد ح�سب امل�ستوى التعليمي، فحملة املوؤهالت اجلامعية من الباحثني 

عن عمل هم االأكرث اعتقادا بوجود تاأثري �سلبي للعمالة الوافدة يف ح�سول ال�سباب العماين على فر�ص عمل ، اأما يف فئة 

امل�ستغلني فاإن هذا االعتقاد يزداد لدى احلا�سلني على موؤهالت جامعية و احلا�سلني على موؤهل اأقل من الثانوي.

ثالثة أرباع الشباب الباحثين 
عن عمل وطلبة التعليم 
العالي يعتقدون أن 
العمالة الوافدة تقلل 
من فرص العمل في 
يدون  المجال الذي ير
العمل به.
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جدول )3-11(: ن�سب ال�سباب الذين يعتقدون اأن مناف�سة العمالة الوافدة قد تقلل فر�ص العمل ح�سب 

اجلن�ص وم�ستوى التعليم.

م�صتغلون باحثون عن عمل طلبة التعليم العايل 

اجلن�ص

78.573.062.1ذكور

75.377.556.6اإناث

م�صتوى التعليم

67.363.8اأقل من الثانوي

79.159.0ثانوي/دون اجلامعي

82.963.4جامعي فاأعلى

61.0 75.8 76.4 اإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

3.6 الرضا الوظيفي 
ال �سك اأن الر�ســا الوظيفي من اأهم العوامل التي تدفع اإىل االإتقــان يف العمل، واحلر�ص عليه ، فكلمــا زاد م�ستوى الر�ســا 

وم�ستوى االأمان الوظيفي كلما زادت اإنتاجية امل�ستغلني وجودة هذه االإنتاجية من ناحية وزاد كذلك م�ستوى ال�سعادة لدى 

االأفراد من ناحية اأخرى. وقد مت �سوؤال عينة ال�سباب امل�ستغلني: اإىل اأي مدى اأنت را�سي اأو غري را�سي عن عملك احلايل؟ 

)را�ٍص جدًا، را�ٍص، حمايد، غري را�ٍص، غري را�ٍص على االإطالق(، كذلك مت ال�سوؤال عن اأ�سباب عدم الر�سا اإن وجدت.

الرضا الوظيفي
ا�ستقرار  اإىل   ،)7-3( �سكل  يف  مو�سح  هو  كما  الثالثة،  دورته  يف  اال�ستطالع  نتائج  وت�سري 

م�ستويات الر�ســا الوظيفي لل�سباب امل�ستغلني اإىل حد كبري مقارنة بال�سنتني ال�سابقتني، حيث 

جند اأن ن�سبة ال�سباب الرا�سني اأو الرا�سني جدًا بلغت 73% مقابل 74% و 68% عامي 2014 

و2013 على الرتتيب.

اأي�سا اإىل ارتفاع ن�سبة الر�سا الوظيفي بني العاملني بالقطاع احلكومي كثريا  النتائج  وت�سري 

عن العاملني بالقطاع اخلا�ص )89% مقابل 64% على الرتتيب(، وارتفاعه كذلك بني االإناث 

)78%( عن  الذكور )72%(. كما ت�سري النتائج اإىل ارتفاع ن�سبة الر�سا الوظيفي بني اأ�سحاب 

التعليم اجلامعي )82%( عن احلا�سلني على تعليم ثانوي/دون اجلامعي )76%(، واالأقل من 

الثانوي )%65(.

ترتفع نسبة الرضا 
الوظيفي بشكل 
ملحوظ في القطاع 
الحكومي عن الخاص، 
ومع ارتفاع مستوى 
التعليم، وبين اإلناث عن 
الذكور.
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�سكل )3-7(:  تغري ن�سب ال�سباب امل�ستغلني الرا�سني/الرا�سني جدًا عن وظائفهم )%(

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

أسباب عدم الرضا الوظيفي
مت �سوؤال ال�سباب امل�ستغلني الذين اأعربوا عن عدم ر�ساهم عن عملهم احلايل عن اأ�سباب عدم 

اأن ال�سبب االأول لعدم الر�سا هو  الر�سا. واأظهرت النتائج، كما هو مو�سح يف �سكل )8-3(، 

عدم كفاية الراتب )53%(، يليه اأن ظروف العمل ال�سعبة واأن العمل مرهق )30%(، يف حني 

ذكر )27%( اأن طبيعة العمل غري منا�سبة لهم اأو غري جيدة، اأو اأن احلوافز غري جيدة )%13(، 

باالإ�سافة اإىل بع�ص االأ�سباب االأخرى املو�سحة يف �سكل )8-3(.

الر�سا  عدم  اأ�سباب  حول  واالإناث  الذكور  بني  االختالف  بع�ص  وجود  من  كذلك  ونالحظ 

الوظيفي؛ فقد ركز الذكور ب�سكل اأكرب من االإناث على اأن الراتب غري جيد ) 55% مقابل %43 

على الرتتيب(، واأن ظروف العمل �سعبة اأو اأن العمل مرهق )31% مقابل 27% على الرتتيب(، 

واأن طبيعة العمل غري منا�سبة ) 27% مقابل 24% على الرتتيب(، بينما ركزت االإناث بدرجة 

اأكرب من الذكور على اأن العمل ال يتنا�سب مع مهاراتهن )17% مقابل 8% على الرتتيب(، و�سعوبة الو�سول ملكان العمل 

)14% مقابل 9% على الرتتيب(.

أهم أسباب عدم الرضا 
الوظيفي على الترتيب: 
عدم كفاية الراتب، 
وظروف العمل الصعبة، 
وطبيعة العمل غير 
المناسبة.
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�سكل )3-8(: اأ�سباب عدم الر�سا الوظيفي بني ال�سباب امل�ستغلني ح�سب اجلن�ص )%(

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

نالحظ اأي�سًا،  كما هو مبني يف جدول )3-12(، اختالف اأ�سباب عدم الر�سا الوظيفي باختالف قطاع العمل وامل�ستوى 

اأهمها  احلكومي  من  اأكرب  ب�سكل  اخلا�ص  بالقطاع  امل�ستغلون  ال�سباب  عليها  ركز  التي  االأ�سباب  بع�ص  فهناك  التعليمي، 

عدم الر�سا عن الراتب ) 54.5% يف القطاع اخلا�ص مقابل 41.9% للحكومي(، واأن ظروف العمل �سعبة ) 30.7% يف 

القطاع اخلا�ص مقابل 26.5% للحكومي(، و�سوء معاملة الروؤ�ساء ) 14.6% يف القطاع اخلا�ص مقابل 3.7% يف القطاع 

اأ�سباب  احلكومي(، وو�سع احلوافز الوظيفية ) 14.3% يف القطاع اخلا�ص مقابل 8.0% للحكومي(. يف املقابل هناك 

اأخرى ركز عليها ال�سباب يف القطاع احلكومي ب�سكل اأكرب من القطاع اخلا�ص مثل: �سعوبة الو�سول ملكان العمل )%16.6 

للقطاع احلكومي مقابل 8.4% للخا�ص(، واأن العمل ال يتنا�سب مع مهارات امل�ستغل ) 16.2% للقطاع احلكومي مقابل 

8.8% للخا�ص(.

معاملة  و�سوء  العمل  ظروف  و�سعوبة  االأجور  �سعف  نتيجة  الوظيفي  الر�سا  عدم  ن�سب  ترتفع  التعليمي  امل�ستوى  وح�سب 

الروؤ�ساء لدى اأ�سحاب التعليم دون اجلامعي، بينما يزيد عدم الر�سا لدى اأ�سحاب التعليم اجلامعي فاأعلى  ب�سبب طبيعة 

العمل غري املنا�سبة، اأو اأن العمل ال يتنا�سب مع مهارات امل�ستغل.

جدول )3-12(: اأ�سباب عدم الر�سا الوظيفي  املختلفة ح�سب قطاع العمل وم�ستوى التعليم )%(

 م�صتوى التعليم  قطاع العمل

قطــاع 

حكومي 

 قطــاع 

خا�ص

 اأقل من 

الثانوي

ثانوي/دون 

اجلامعي

جامعي 

فاأعلى
 اإجمايل

41.954.560.551.021.252.6الراتب غري جيد 

26.530.732.529.818.330.0ظروف العمل �سعبة/العمل مرهق

27.426.322.827.341.426.5طبيعة العمل غري منا�سبة/غري جيدة

8.014.311.815.010.313.3احلوافز غري جيدة 

3.714.617.010.94.212.9املعاملة من الروؤ�ساء غري جيدة

16.68.410.98.79.410.0مكان العمل بعيد/ي�سعب الو�سول اإليه

16.28.84.39.941.09.7العمل ال ينا�سب مهاراتي

1.35.02.06.53.54.4عدم وجود فر�ص جيدة للرتقي

0.00.40.00.70.00.4املعاملة من الزمالء غري جيدة

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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3.7 األمان الوظيفي 
يعترب االأمان الوظيفي من االأمور الهامة لل�سعور باال�ستقرار النف�سي والتي توؤدي اإىل االجتهاد 

يف العمل. ونق�سد باالأمان الوظيفي هنا �سعور امل�ستغل اأنه غري معر�ص لرتك العمل )اأو دفعه اإل 

ذلك( ب�سكل فجائي اأو غري عادل. وقد مت �سوؤال ال�سباب امل�ستغلني يف عينة اال�ستطالع: اإىل اأي 

مدى ت�سعر باالأمان الوظيفي يف عملك احلايل؟ )بدرجة عالية، متو�سطة، بدرجة منخف�سة(. 

اإما  الوظيفي  باالأمان  امل�ستغلني ي�سعرون  ال�سباب  اأن 84% من  البيانات يف �سكل )9-3(  تبني 

من  منخف�سة  درجة  لديهم   %16 مقابل   ،)%40( متو�سطة  بدرجة  اأو   )%44( عالية  بدرجة 

ال�سعور باالأمان الوظيفي. ونالحظ اأن ن�سبة من ي�سعرون باالأمان الوظيفي بدرجة عالية تزيد 

كثريًا بني امل�ستغلني بالقطاع احلكومي عن القطاع اخلا�ص، وتزيد مع ارتفاع م�ستوى التعليم، 

وبني االإناث عن الذكور بدرجة طفيفة.

�سكل )3-9(: ال�سعور باالأمان الوظيفي )%(

   امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

3.8 التقاعد المبكر 

�سن  اإىل  االنتظار  وعدم  معينة من اخلدمة  بعد فرتة  التقاعد  اأحيانًا  امل�ستغلني  بع�ص  يف�سل 

التقاعد القانوين، وقد يكون ذلك الأ�سباب خمتلفة: ليفتح م�سروعا خا�سا، اأو لرعاية االأ�سرة 

)خا�سة لل�سيدات(، وغريها من االأ�سباب. لر�سد هذه الظاهرة مت �سوؤال امل�ستغلني من ال�سباب: 

النا�ص ترتك العمل قبل اأن ي�سلوا اإىل �سن التقاعد، هل تنوي ذلك؟” واإذا اأجاب بنعم  “بع�ص 
ن�ساأله: “ما هو ال�سن الذي تنوي عنده اأن ترتك العمل؟”، ويلخ�ص �سكل )3-10( تلك النتائج.

84٪ من الشباب 
المشتغلين يشعرون 
باألمان الوظيفي. 
وترتفع النسبة كثيرًا 
في القطاع الحكومي 
عن الخاص، ومع ارتفاع 
مستوى التعليم، وقلياًل 
بين اإلناث عن الذكور.

واحد من كل خمسة 
من الشباب المشتغلين 
ينوي التقاعد قبل بلوغ 
السن القانوني، وقد 
بلغ وسيط سن التقاعد 
40 سنة لمن يرغب في 
التقاعد المبكر.
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�سكل )3-10(: اجتاه امل�ستغلني اإىل التقاعد املبكر )%(

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

كما هو مبني يف �سكل )3-10(، تقريبًا واحد من كل خم�سة )22%( من ال�سباب امل�ستغلني ينوون التقاعد قبل بلوغ ال�سن 

القانوين. وقد بلغ و�سيط �سن التقاعد ملن يرغب يف التقاعد املبكر 40 �سنة )اأي اأن ن�سف امل�ستغلني يفكرون يف التقاعد 

قبل بلوغ هذه ال�سن(، ويقل ال�سن اإىل 35 �سنة للحا�سلني على تعليم اأقل من ثانوي، ويرتفع اإىل 45 �سنة للجامعيني.

القطاع احلكومي عن اخلا�ص )34% مقابل 15% على  امل�ستغلني يف  املبكر بني  التقاعد  ينوون  ن�سبة من  زيادة  ونالحظ 

الرتتيب(، وبني االإناث عن الذكور )31% مقابل 19% على الرتتيب(، وبني احلا�سلني على م�ستوى اأعلى من التعليم: %39 

للحا�سلني على تعليم جامعي فاأعلى مقابل 10% فقط للحا�سلني على تعليم اأقل من ثانوي.
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الفصل الرابع

دور الدولة في تشغيل الشباب

الرضا عن األداء الحكومي بشكل عام

4 من كل 5 راضون عن األداء الحكومي

2 من كل 5 راضيان عن األداء الحكومي

طلبة التعليم العالي 

الباحثون عن عمل  المشتغلون 
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يتناول هذا الق�سم من اال�ستطالع جهود الدولة يف ت�سغيل ال�سباب، وكيف يرى ال�سباب الدور الذي يجب اأن تلعبه الدولة 

يف هذا املجال، ومدى ثقتهم يف ت�سريحات امل�سئولني احلكوميني حول ت�سغيل ال�سباب ور�ساهم عن االأداء احلكومي ب�سكل 

عام، ومدى توفر العدالة يف احل�سول على الوظائف احلكومية، وكذلك توجه ال�سباب اإىل اإقامة م�سروعات �سغرية.

4.1 دور الدولة في توفير فرص العمل للشباب
تختلف روؤية ال�سباب – واملواطنني عمومًا – للدور الذي يجب اأن تقوم به الدولة لتوفري فر�ص العمل الأبنائها من جمتمع 

الآخر ح�سب طبيعة النظام االقت�سادي واالجتماعي والثقايف. 

هل الدولة مسئولة عن توفير وظيفة لكل شاب؟
يبني �سكل )4-1( اأن هناك ن�سبة كبرية من ال�سباب تعتقد اأن الدولة يجب اأن تكون م�سوؤولة عن 

توفري وظيفة لكل �ساب، تزيد هذه الن�سبة ب�سكل خا�ص بني ال�سباب الباحثني عن عمل لت�سل 

اإىل )89%(، مقابل )82%( للم�ستغلني، و)81%( لطلبة التعليم العايل. وتبني النتائج اأي�سًا اأن 

هناك اجتاها لتزايد اعتقاد ال�سباب مب�سوؤولية الدولة عن توفري فر�سة عمل لكل �ساب من �سنة 

اإىل اأخرى، ويت�سح هذا ب�سكل اأكرب بني طلبة التعليم العايل حيث زادت الن�سبة من )59%( عام 

2013 اإىل )81%( يف عام 2015.

�سكل )4-1(:  تطور ن�سب ال�سباب الذي يعتقدون اأن الدولة يجب اأن تكون م�سوؤولة عن توفري وظيفة لكل �ساب

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

الرضا عن دور الدولة في توفير فرص عمل للشباب
مت �سوؤال ال�سباب يف عينة اال�ستطالع عن تقييمهم ومدى ر�ساهم عن الدور الذي تلعبه الدولة حاليًا لتوفري فر�ص العمل 

التعليم  واأخريًا طلبة  الباحثني عن عمل )%73(،  ثم  امل�ستغلني )%82(،  بني  اأق�ساها  الر�سا  ن�سبة  بلغت  وقد  لل�سباب. 

العايل، والذين بلغت ن�سبة ر�ساهم )36%(، كما هو مو�سح يف جدول )1-4(. 

9 من كل 10 من الشباب 
الباحثين عن عمل 
يعتقدون أن الدولة 
مسؤولة عن توفير 
وظيفة لكل شاب.
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واأظهرت النتائج ب�سكل عام اأن ن�سبة الر�سا عن دور الدولة يف توفري فر�ص العمل بني الذكور 

اأعلى من االإناث وخا�سة بني طلبة التعليم العايل )41% للذكور مقابل 34% لالإناث(. ونالحظ 

بني  الر�سا  ن�سبة  تبلغ  املثال  �سبيل  فعلى  التعليم،  م�ستوى  ارتفاع  مع  يقل  الر�سا  م�ستوى  اأن 

الن�سبة بني احلا�سلني على  تقريبًا �سعف  ثانوي )82%( وهي  اأقل من  تعليم  احلا�سلني على 

تعليم جامعي فاأعلى )%43(.

توفري  الدولة يف  دور  الرا�سني عن  ال�سباب  ن�سب  الذي حدث يف  التطور  �سكل )2-4(  ويبني 

فر�ص عمل لل�سباب خالل ال�سنوات الثالث املا�سية، حيث نالحظ الثبات الن�سبي يف م�ستوى 

طلبة  بينما  ر�سا،  االأكرث  هم  امل�ستغلون  يظل  حيث  املختلفة،  ال�سباب  جمموعات  بني  الر�سا 

التعليم العايل هم االأقل ر�سا وبفارق كبري عن املجموعتني االأخريني. 

جدول )4-1(: ن�سب ال�سباب الرا�سني عن دور الدولة يف توفري فر�ص عمل لل�سباب ح�سب اجلن�ص وم�ستوى التعليم.

 م�صتغلونباحثون عن عمل طلبة التعليم العايل 

    اجلن�ص

41.178.882.1ذكور

33.969.881.1اإناث

  م�صتوى التعليم 

 اأقل من الثانوي

 

 

81.886.7

72.481.1ثانوي/دون اجلامعي

42.672.3جامعي فاأعلى

81.9 73.4 36.4     االجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

�سكل )4-2(:  تغري ن�سب ال�سباب الرا�سني عن دور الدولة يف توفري فر�ص عمل لل�سباب

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

82٪ من الشباب 
المشتغلين راضون عن 
دور الدولة في توفير 
فرص عمل للشباب، 
مقابل 73٪ للباحثين 
عن عمل، و36٪ فقط 
لطلبة التعليم العالي.
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الرضا عن األداء الحكومي بشكل عام
مت �سوؤال عينة ال�سباب يف اال�ستطالع عن تقييمهم ومدى ر�ساهم عن االأداء احلكومي ب�سكل 

عام. ويبني �سكل )4-3( اأن تقريبًا 80% من امل�ستغلني و79% من الباحثني عن عمل را�سني عن 

االأداء احلكومي، بينما تقل الن�سبة لت�سل اإىل 39% من طلبة التعليم العايل. 

كما يبني ال�سكل اأن هناك اجتاها متزايدا مل�ستوى الر�سا عن االأداء احلكومي ب�سكل عام خالل 

لل�سباب من  مئوية  نقاط  يقارب 10  الر�سا مبا  ن�سبة  ارتفعت  ال�سابقة، حيث  �سنوات  الثالث 

املجموعات املختلفة. 

�سكل )4-3(:  تطور ن�سب ال�سباب الرا�سني عن االأداء احلكومي ب�سكل عام

                    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يحات المسئولين الحكوميين حول توظيف الشباب الثقة في تصر
مت �سوؤال ال�سباب يف عينة اال�ستطالع: اإىل اأي مدى ت�سدق ت�سريحات امل�سوؤولني احلكوميني حول توظيف ال�سباب؟ ويبني 

توظيف  حول  احلكوميني  امل�سوؤولني  ت�سريحات  يف  يثقون   )%79( عمل  عن  الباحثني  من  كبرية  ن�سبة  اأن   )4-4( �سكل 

ال�سباب، وتنخف�ص الن�سبة قلياًل اإىل 75% للم�ستغلني، و71% لطلبة التعليم العايل. 

ويبني �سكل )4-4( اأن هناك اجتاها متزايدا ب�سكل عام لتزايد م�ستوى الثقة يف ت�سريحات امل�سوؤولني احلكوميني عن 

التوظيف خالل الثالث �سنوات ال�سابقة بني امل�ستغلني والباحثني عن عمل،  بينما انخف�ست الن�سبة قلياًل بني طلبة التعليم 

العايل. 

79٪ من الباحثين عن عمل 
يحات المسئولين  يثقون في تصر
الحكوميين عن التوظيف، مقابل 

75٪ من المشتغلين،  و71٪ من 
طلبة التعليم العالي.

4 من كل 5 من الشباب 
المشتغلين والباحثين عن 
عمل راضون عن األداء 
الحكومي، مقابل 2 من 
كل 5 من طلبة التعليم 
العالي.
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�سكل )4-4(:  تغري ن�سبة الثقة يف ت�سريحات امل�سوؤولني احلكوميني عن التوظيف

                    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

4.2 العدالة في الحصول على الوظائف الحكومية
“الوا�سطة”  بانت�سار  �سعورهم  ومدي  احلكومية،  الوظائف  على  احل�سول  يف  بالعدالة  ال�سباب  �سعور  مدى  لقيا�ص 

وا�ستخدمها يف االلتحاق بالوظائف العامة، مت �سوؤالهم: هل تعتقد اأن احل�سول على وظيفة يف احلكومة يتم بطريقة عادلة 

اأم يخ�سع للوا�سطة؟ ويعر�ص جدول )2-4( ن�سب ال�سباب الذين يعتقدون اأن احل�سول على 

الوظائف احلكومية يتم اأحيانًا/غالبًا.

وتو�سح النتائج اأن االعتقاد با�ستخدام الوا�سطة ينت�سر بدرجة اأكرب بني طلبة التعليم العايل 

)87%(، يليهم الباحثون عن عمل )65%(، ثم امل�ستغلون )62%(. نالحظ اأي�سا اأن االعتقاد 

با�ستخدام الوا�سطة يزيد ب�سكل اأكرب بني االإناث عن الذكور، ومع ازدياد م�ستوى التعليم بني 

الباحثني عن عمل.

جدول )4-2(: ن�سب ال�سباب الذين يعتقدون اأن احل�سول على الوظائف احلكومية يتم اأحيانًا/غالبًا عن 

طريق الوا�سطة ح�سب اجلن�ص وم�ستوى التعليم.

م�ستغلون  باحثون عن عملطلبة التعليم العايل 

اجلن�ص

82.85860.4ذكور

89.77068.7اإناث

م�صتوى التعليم  

اأقل من الثانوي
 

 

53.554.7

69.766.2ثانوي/دون اجلامعي

76.761.8جامعي فاأعلى

62.1 65.2 87.3 اإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

87٪ من طلبة التعليم 
العالي يعتقدون أن 
الحصول على الوظائف 
الحكومية يتم أحيانا/غالبا 
يق الواسطة. عن طر
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4.3 االتجاه نحو المشروعات الصغيرة
ت�سجع الدولة ال�سباب وتدعمهم الإقامة م�سروعات �سغرية بدال من انتظار الوظيفة احلكومية. 

ويعترب اإن�ساء �سندوق الرفد اأحد مظاهر هذا الدعم، والذي مت اإن�ساوؤه بهدف متكني ال�سباب 

العماين من تاأ�سي�ص امل�ساريع اخلا�سة كاأحد الو�سائل لتوفري فر�ص عمل لل�سباب. وقد مت �سوؤال 

ال�سباب عن مدى قبولهم لفكرة اإقامة م�سروع خا�ص بهم، ويعر�ص جدول )4-3( هذه النتائج.

جدول )4-3(: ن�سب ال�سباب الذين يفكرون يف اإقامة م�سروع خا�ص ح�سب اجلن�ص وم�ستوى التعليم.

م�ستغلونباحثون عن عمل طلبة التعليم العايل 

اجلن�ص

35.849.374.8ذكور

23.643.559.8اإناث

م�صتوى التعليم  

اأقل من الثانوي

 

 

44.866.3

46.473.8ثانوي/دون اجلامعي

44.075.7جامعي فاأعلى

71.6 45.8 27.7 اإجمايل

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يليهم   ،%72 اإىل  ت�سل  بن�سبة  امل�ستغلني  بني  اأكرب  بدرجة  خا�ص  م�سروع  اإقامة  يف  يفكرون  الذين  ال�سباب  ن�سبة  ترتفع 

 .%28 ت�سل  العايل حيث  التعليم  طلبة  بني  م�ستوياتها  اأدنى  اإىل  الن�سبة  وتقل   ،%46 بن�سبة  عن عمل  الباحثون  ال�سباب 

ونالحظ اأن التفكري باإقامة م�سروع �سغري يزيد بدرجة ملحوظة بني الذكور عن االإناث )75% للذكور مقابل 60% لالإناث 

بني امل�ستغلني(.

بني  خا�ص  م�سروع  اإقامة  يف  يفكرون  الذين  ال�سباب  لن�سب  عام  ب�سكل  متزايدا  اجتاها  هناك  اأن   )5-4( �سكل  ويبني 

امل�ستغلني والباحثني عن عمل خالل ال�سنوات الثالث االأخرية، بينما انخف�ست الن�سبة قلياًل بني طلبة التعليم العايل بني 

عامي 2013 و2014 من 34% اإىل 28% ثم ثبتت عند ذلك امل�ستوى خالل عام 2015. 

46٪ من الباحثين عن 
عمل يفكرون في 
إقامة مشروع خاص 
مقابل 28٪ من طلبة 
التعليم العالي )بعد 
التخرج(.
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�سكل )4-5(:  تغري ن�سب ال�سباب الذين يفكرون يف اإقامة م�سروع خا�ص

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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الفصل الخامس

اإلعالم ومصادر المعلومات

95٪ على األقل من الشباب
يحات وأخبار يصدقون ما يكتب في الجرائد من تصر

٪95

94٪ على األقل من الشباب
يحات وأخبار يون العماني من تصر يصدقون ما يقال في التلفز

٪94
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الق�سم من  يهدف هذا  لذا  بها،  ويثقون  املعلومات  منها  ي�ستقون  التي  امل�سادر  معرفة  اإىل  ال�سباب  مع  التوا�سل  يتطلب 

الدرا�سة اإىل التعرف على امل�سادر املختلفة للمعلومات بالن�سبة لل�سباب �سواء كانت و�سائل االإعالم التقليدية كال�سحف 

واملدونات  وتويرت،  في�سبوك،  مثل  االجتماعي )مثل  التوا�سل  كو�سائل  االإعالم احلديثة  و�سائل  اأو  والتلفزيون،  واملجالت 

االإلكرتونية، وغريها( .

5.1 اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
 تظهر النتائج يف �سكل )5-1( اأن تطبيق وات�ص اآب هو من اأكرث و�سائل التوا�سل االجتماعي 

ا�ستخدامًا بني ال�سباب العماين، حيث ي�ستخدمه ب�سكل يومي ما يقارب )95%( من ال�سباب. 

وتو�سح النتائج بع�ص التباين يف ا�ستخدام االنرتنت وو�سائل التوا�سل االأخرى بني فئات ال�سباب 

الثالث، فن�سبة ا�ستخدام االنرتنت للت�سفح والبحث ت�سل اإىل اأعلى قيمة لها بني طلبة التعليم 

العايل )85%(، ثم امل�ستغلني )58%(، واأخريًا بني الباحثني عن عمل )%40(. 

ن�سبة  اأعلى  اأن  نالحظ  وتويرت،  في�سبوك  مثل  االأخرى  االجتماعي  التوا�سل  لو�سائل  بالن�سبة 

للباحثني  وتبلغ )23%(، مقابل )%12(  امل�ستغلني  توجد بني  يومي  ب�سكل  في�سبوك  ال�ستخدام 

لتويرت بني الطلبة  اليومي  ن�سبة اال�ستخدام  العايل. يف املقابل ترتفع  التعليم  عن عمل وطلبة 

)21%(،  بينما ت�سل اأدنى م�ستوى لها بني الباحثني عن عمل )%10(.

�سكل )5-1(: ن�سب اال�ستخدام اليومي لالنرتنت وو�سائل التوا�سل االجتماعي

      امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

95٪ من الشباب 
العماني يستخدم 
تطبيق واتس آب بشكل 
يومي.
أعلى نسب الستخدام 
الفيسبوك يوميًا توجد 
بين المشتغلين )٪23(، 
وأعلى نسب الستخدام 
التويتر توجد بين طلبة 
التعليم العالي  )٪21(.
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5.2 الجرائد الورقية
اأظهرت نتائج اال�ستطالع اأن امل�ستغلني هم االأكرث قراءة للجرائد الورقية ب�سكل يومي )21%(، بينما كان الباحثني عن 

عمل هم االأكرث قراءة لها مبعدل مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع )40%(. وب�سكل عام يعترب طلبة التعليم العايل االأقل قراءة 

للجرائد الورقية، حيث يقراأها )8%( منهم فقط ب�سكل يومي و)24%( مبعدل مرة اأو مرتني اأ�سبوعيا، كما هو مو�سح يف 

�سكل )2-5(.

كما اأظهرت النتائج اأن ن�سب الذكور الذين يقروؤون اجلرائد الورقية ب�سكٍل يومي تزيد عن االإناث بن�سب متفاوتة، حيث 

بلغت بالن�سبة للم�ستغلني )22%( ، وللباحثني عن عمل )17%( ، ولطلبة التعليم العايل )13%(، مقابل )19%(، و)%12(، 

و)6%( لالإناث على الرتتيب.

�سكل )5-2(: ن�سب قراءة اجلرائد الورقية

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

5.3 مشاهدة التلفزيون
يومي  ب�سكل  للتلفزيون  م�ساهدة  االأكرث  عمل  عن  الباحثني  اأن   )3-5( �سكل  يف  النتائج  تبني 

م�ساهدة  الفئات  اأقل  العايل  التعليم  طلبة  يعترب  بينما   ،)%45( امل�ستغلون  يليهم   ،)%63(

.)%37(

اأن االإناث الباحثات عن عمل ي�ساهدن التلفزيون يوميا اأكرث من الذكور  كما اأظهرت النتائج 

بني  االإناث  عن  الذكور  بني  امل�ساهدة  ن�سبة  تزيد  بينما  الرتتيب(،  على   %55 مقابل   %69(

امل�ستغلني )41% مقابل 46% على الرتتيب(.

63٪ من الشباب الباحثين 
عن عمل يشاهدون 
يون بشكل يومي،   التلفز
مقابل 45٪ من 
المشتغلين، و37٪ من 
طلبة التعليم العالي .
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�سكل )5-3(: ن�سب م�ساهدة التلفزيون

     امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

�سكل )5-4(: ن�سب م�ساهدة التلفزيون ب�سكل يومي ح�سب اجلن�ص

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

 مشاهدة التلفزيون العماني
مت �سوؤال ال�سباب يف عينة اال�ستطالع الذين ي�ساهدون التلفزيون: اأيهما تف�سل م�ساهدة القنوات 

ال�سباب طلبة  االأكرب من  الن�سبة  �سكل )5-5(  النتائج يف  وتظهر  العمانية؟  اأم غري  العمانية 

العمانية  بن�سب )48%( و )%45(  القنوات غري  العايل وامل�ستغلني يف�سلون م�ساهدة  التعليم 

على الرتتيب، بينما تزيد ن�سبة م�ساهدة القنوات العمانية بدرجة اأكرب بني الباحثني عن عمل 

.)%42(

42٪ من الشباب 
الباحثين عن عمل 
يفضلون مشاهدة 
يونية  القنوات التلفز
العمانية، مقابل ٪30 
من المشتغلين، و٪6 
فقط من طلبة التعليم 
العالي .
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�سكل )5-5(: ن�سب تف�سيل القنوات التلفزيونية املختلفة

   امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يونية المفضلة البرامج التلفز
تظهر النتائج بخ�سو�ص نوعية الربامج التلفزيونية التي يقبل عليها ال�سباب، كما هو مو�سح يف جدول )5-1(، اأن الربامج 

الرتفيهية )اأفالم، م�سل�سالت، برامج ترفيهية، وغريها( هي النوعية املف�سلة لطلبة التعليم العايل )73%( وامل�ستغلني 

)46%(، بينما تاأتي الربامج ال�سيا�سية واالجتماعية يف التف�سيل االأول للباحثني عن عمل.  

ت�سري النتائج اأي�سًا اإىل وجود بع�ص االختالفات بني الذكور واالإناث بخ�سو�ص نوعية الربامج التلفزيونية املف�سلة، فعلى 

�سبيل املثال يف�سل الذكور ب�سكل عام الربامج الريا�سية اأكرث من االإناث، بينما تف�سل االإناث الربامج الرتفيهية ب�سكل 

اأكرب.

جدول )5-1(: ن�سب تف�سيل الربامج التلفزيونية املختلفة ح�سب اجلن�ص.

اأنواع الربامج

امل�صتغلونالباحثون عن عملطلبة التعليم العايل

اإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكوراإجمايلاإناثذكور

62.778.673.240.943.542.544.250.945.6الربامج الرتفيهية

66.259.461.719.744.735.125.942.929.4الربامج الثقافية/التعليمية/ الوثائقية

33.031.832.26.516.012.45.48.56.0الربامج الدينية

38.625.530.043.047.846.042.029.739.4الربامج ال�سيا�سية واالجتماعية

47.6720.834.6315.234.02.827.5الربامج الريا�سية

0.20.80.30.20.80.60.20.40.2برامج اأخرى

امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.
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5.4 درجة المصداقية لوسائل اإلعالم المختلفة
االإعالم  و�سائل  اأكرث  من  الورقية  واجلرائد  العماين  التلفزيون  اأن  اال�ستطالع  نتائج  اأظهرت 

م�سداقية، حيث يثق يف تلك امل�سادر اأكرث من )95%( من ال�سباب. وتاأتي و�سائل االإعالم/

يثق  امل�ستقاة منها، حيث  االأخبار  الثانية من حيث م�سداقية  املرتبة  التوا�سل االجتماعي يف 

بها)82%( من طلبة التعليم العايل مقابل )64%( من امل�ستغلني.

�سكل )5-6(: ن�سب ال�سباب الذين ي�سدقون االأخبار )اأحيانًا اأو دائمًا( من و�سائل االإعالم املختلفة

    امل�سدر: ا�ستطالع توجهات ال�سباب الُعماين نحو العمل، الدورة الثالثة، يونيو 2015م.

يون العماني  يعتبر التلفز
والجرائد الورقية 
أكثر وسائل اإلعالم 
مصداقية، بينما نجد 
أن وسائل اإلعالم 
االجتماعي أقلها 
مصداقية.
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المالحق

)استمارات االستطالعات الثالثة(

1- استمارة طلبة التعليم العالي

2- استمارة الباحثون عن عمل

3- استمارة المشتغلون
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٢ 
 

  السالم علیكم،
نرجو ، بعمل استطالع للرأي العام حول توجهات الشباب العماني نحو العمل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، نحن نقوم من.........  معك

مع العلم بأنه قد تم اختیارك في عینة االستطالع بطریقة  ،لبیاناتا على سریةلك كد ؤ ونالبسیطة،  سئلةباإلجابة على بعض األمنك التفضل 
  هل توافق أن تشترك معنا باالستطالع؟ .دقائق خمسوسوف تستغرق حوالي ضبط الجودة أن المكالمة ستكون مسجلة ألغراض و ، عشوائیة

  البیانات التعریفیة والشخصیة
  : ..................توقیت بدایة المقابلة            ٢٠١٥:    /    /   تاریخ المقابلة : .................            رقم التلیفون

  ١  ................................. تمت  :المقابلةنتیجة   ١  .................... ........ تم االتصال  :نتیجة االتصال
  ٢  ......................... تمت جزئیا   ٢  ............................... رقم خاطئ

  ٣  ............................. رفض   ٣  ............................تعذر االتصال
  ٤  ........المطلوبشخص الیوجد  ال   ٤  .............................. وجد ردیال 

  ٥  ...االستبیان ال ینطبق على الشخص    ٥ ........................... مشغولالرقم 
  ٦  ).سجل وقت إعادة االتصال( تأجلت   ٦ ..................ال یمكن الوصول إلیھ

  ٧ ......................... لم یتم االتصال      
  ٨ .........................انقطع االتصال      

  :نبدأ بالتعرف على بعض البیانات الخاصة بك

١. 
؟   هل تعمل حالیًا

نحن نقوم باالستطالع مع ": إذا كان المبحوث یعمل
  "، نشكرك على حسن تقدیرك وتعاونكالباحثین عن عمل

................................................................نعم 
................................................................  ال 

١  
٢    

    العمر                        سنة  ؟)بالسنوات الكاملة(تبلغ من العمر كم  .٢
................................................................  ذكر   الجنس .٣

................................................................  أنثى  
١  
٢    

 ما هي المحافظة التي تقیم بها حالیا؟ .٤
  

  ٠١  .........................    مسقط
  ٠٢  ...........................  ظفار

  ٠٣  .........................   مسندم 
  ٠٤  ........................  البریمي 
  ٠٥  .......................  الداخلیة 
  ٠٦  ..................  شمال الباطنة 

  ٠٧  .................   جنوب الباطنة
  ٠٨  ................   الشرقیة جنوب 
  ٠٩  .................   الشرقیة شمال 
  ١٠  .......................  الظاهرة 
  ١١  ......................  الوسطى 

٥. 
 ما هو المؤهل الدراسي الذي حصلت علیه؟ 

 
  )٠٨انتقل إلى السؤال رقم " یقرأ ویكتب/أمي" لو(

  ١  ............................  أمي
  ٢  .....................  یقرأ ویكتب

  ٣  .........................   ابتدائیة
  ٤  ......................... إعدادیة

  ٥  ....................  ثانویة عامة
  ٦  ......)حلقة أولى( تعلیم أساسي 

  ٧  ......  )ثانیةحلقة (تعلیم أساسي 
  ٨  ..............  دبلوم التعلیم العام

  ٩  ..............  الثانویةدبلوم بعد 
  ١٠  ............  لیسانس/ بكالوریوس
  ١١  .......................ماجستیر

  ١٢  ......................... دكتوراه

٧. 

  :لو المؤهل دبلوم بعد الثانویة فأعلى
  وما هو التخصص؟

................................  إدارة األعمال-االقتصاد-التجارة
................................  العلوم الطبیعیة والریاضیة والكیمیائیة 

................................  العلوم الطبیة والصحیة 
................................  العلوم االجتماعیة واألدبیة والقانونیة

................................  والشرعیة العلوم الدینیة
................................  تقنیة المعلومات 
................................................................العلوم الهندسیة 

................................................................  الفنون
................................  )_____________یذكر(تخصص آخر 

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧ 
٨  

٩٦    
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٣ 
 

الذین تأكلون وتشربون (كم عدد أفراد أسرتك المعیشیة  .٨
  بما فیهم أنت؟) وتدبرون أموركم معاً 

........................................    
  

  ؟)باللایر(اإلنفاق الشهري لألسرة تقریبًا كم یبلغ متوسط  .٩
  )اقرأ الخیارات للمبحوث(

  ١  .................    ٥٠٠أقل من 
٢  ....................  ٩٩٩-٥٠٠  

٣  ................. ١٤٩٩-١٠٠٠  

٤  ................   ٢٠٠٠-١٥٠٠  
  ٥  ..................  فأكثر ٢٠٠٠

  ٨  ............  لم یحدد/ ال یعرف 
................................................................نعم   هل سبق لك العمل؟ .١٠

................................................................  ال 
١  
٢    

١١. 
منذ أن تركت عملك ( منذ متى وأنت تبحث عن عمل

      السنة                  الشهر     ؟)السابق
  
 

  البحث عن عمل وتفضیالت العمل: القسم األول
  :واآلن نتعرف على تأهیلك الدراسي وتفضیالت العمل الخاصة بك

 :فأعلى لو المؤهل ثانوي .١٠١
بشكل  هل ترى أن تأهیلك الدراسي یؤهلك لسوق العمل 

  ؟جید

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  ١٠٣انتقل إلى 

ما هي جوانب النقص في تأهیلك الدراسي التي تعتقد  .١٠٢
 تعوق التحاقك بسوق العمل؟قد أنها 

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................  كافي غیر/التدریب العملي غیر متوفر
................................  تحتاج إلى تطویر المناهج الدراسیة 

................................  سوق العملفي  غیر مطلوبالتخصص 
................................  ضعف مستوى اللغة اإلنجلیزیة

................................  )_____________تذكر(جوانب أخرى 
................................ال أعرف /غیر متأكد

A 
B 
C 
D 
X 
Z 

  

  قطاع الذي تفضل العمل به؟الما هو  .١٠٣
  )اقرأ الخیارات للمبحوث(

  :التفضیل األول
  :التفضیل الثاني
  :التفضیل الثالث
  :التفضیل الرابع

................................................................  الخدمة المدنیة
................................  هیئات ومؤسسات حكومیة أخرى

................................  جهات عسكریة وأمنیة 
................................................................  قطاع خاص

................................  )_____________تذكر(أخرى 

    

تقبله إذا  )باللایر العماني( ما هو أدنى راتب شهري .١٠٤
  عرضت علیك وظیفة في القطاع الخاص؟

  

 ) لایر عماني(أدني راتب شهري 
 ٩٩٩٧... ال أوافق على العمل في القطاع الخاص

  ٩٩٩٨....................... أي راتب/ال یعرف
  

أدنى راتب شهري تقبله إذا عرضت علیك وظیفة وما هو  .١٠٥
  في القطاع الحكومي؟

 ) لایر عماني(أدني راتب شهري 
................................  ال أوافق على العمل في القطاع الخاص

................................  أي راتب/ال یعرف

  
٩٧  
٩٨  

  

األولى حكومیة والثانیة في  :ناعلیك وظیفت تإذا عرض .١٠٦
 نسبةالقطاع الخاص وكان راتب القطاع الخاص یزید ب

  ، أیهما تفضل؟%٢٥

................................  الوظیفة الحكومیة 
................................................................  القطاع الخاص 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  
  ١٠٨انتقل إلى 

 نسبةأیهما تفضل إذا كان راتب القطاع الخاص یزید ب .١٠٧
  ؟%٥٠

................................  الوظیفة الحكومیة 
................................................................  القطاع الخاص 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

فرص العمل تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تقلل هل  .١٠٨
  ؟العمل به في المجال الذي ترید

  
 
  

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  
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٤ 
 

١٠٨
  أ

بشكل عام، إلى أي مدى تعتقد بأن وجود العمالة الوافدة 
  باألعداد الحالیة یفید أو یضر باالقتصاد العماني؟

................................................................  مفید جدا 
................................................................  مفید 
................................................................  محاید
................................................................  ضار

................................................................  ضار جدا
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

  :عندما تفكر في العمل بوظیفة معینة، إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أن تكون الوظیفة .١٠٩

  مهم جدا    
١  

  مهم
٢  

  محاید
٣  

  غیر مهم
٤  

  غیر مهم على اإلطالق
٥  

  عرفأال 
٨  

              في القطاع الحكومي    - أ 
              تقاعدجید للنظام بها     -ب 
              جیدةبها والحوافز راتب ال    -ج 
              التخصصمجال نفس في     - د 
              للترقيجیدة فرص بها     -ه 
              أو قریبة منها محافظة اإلقامةنفس في     -و 
              ةمعقولبها عمل الساعات مریحة و     -ز 
              تتمتع باالستقرار واألمان الوظیفي     -ح 
              مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعیة    -ط 

  :هل بحثت عن عمل باستخدام الوسائل التالیة .١١٠
.................  التوظیف في الجرائد؟إعالنات   . أ

..............   إعالنات التوظیف على اإلنترنت؟  . ب
..............................  ؟مكاتب التوظیف  . ت
.........  التقدم بطلب للتوظیف من تلقاء نفسك؟  . ث
.....................  مساعدة األهل واألصدقاء؟  . ج
......................  هیئة سجل القوى العاملة؟  . ح

  نعم
١  
١  
١  
١  
١  
١  

  ال
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  

    

  

  دور الدولة: القسم الثاني

  :الدولة في توفیر فرص العملدور نتعرف منك اآلن كیف یرى الشباب 
البحث عن هل ترغب في إقامة مشروع خاص بدًال من  .٢٠١

  ؟عمل
................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

هل ترى أن الدولة یجب أن تكون مسئولة عن إیجاد  .٢٠٢
  لكل شاب؟ وظیفة

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

عن دور الدولة في توفیر  يأنت راضأي مدى إلى  .٢٠٣
  فرص عمل للشباب؟

  

................................................................   راضي جدا
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................   غیر راضي على اإلطالق

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

یتم الحكومة هل تعتقد أن الحصول على وظیفة في  .٢٠٤
  بطریقة عادلة أم یخضع للواسطة؟

................................................................   بطریقة عادلة
................................غالبا یخضع للواسطة
................................  أحیانایخضع للواسطة 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  
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٥ 
 

 لین الحكومیینو تصدق تصریحات المسؤ  أي مدىإلى  .٢٠٥
 ؟حول توظیف الشباب

  

................................................................  أصدقها دائماً 
................................................................  أحیانًا أصدقها 

................................................................  ال أصدقها 

١  
٢  
٣  

  

 بشكلأنت راضي عن األداء الحكومي  إلى أي مدى .٢٠٦
  ؟عام

................................................................  راضي جدا 
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................  غیر راضي على اإلطالق 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

  

  وسائل اإلعالم: القسم الثالث
  :في هذا القسم األخیر نتعرف على استخدام الشباب ألدوات التواصل االجتماعي واإلعالم لمعرفة أفضل الطرق للتواصل معهم

................................................................  یومیًا تقریبًا   ؟)في التصفح والبحث(لإلنترنت  كماستخدما هو تكرار ا .٣٠١
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................ ال أستخدم االنترنت

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٣٠٥انتقل إلى 
................................................................  یومیًا تقریبًا   للفیسبوك؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٢

................................   في األسبوع مرتین/مرة
................................................................  أقل من ذلك 
................................  الفیسبوك ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   لتویتر؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٣
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  تویتر ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

االجتماعي هل تصدق كل ما تقرأه على أدوات اإلعالم  .٣٠٤
  ؟من أخبار )مثل فیسبوك، وتویتر، وسبلة عمان(

................................................................  أصدقه دائماً 
................................................................  أحیانًا أصدقه 

................................................................  ال أصدقه 
................................  ال استخدم أدوات اإلعالم االجتماعي

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   للواتس أب؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٥
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  واتس أب ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   ؟الورقیة لجرائدما هو تكرار قراءتك ل .٣٠٦
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  الورقیةأقرأ الجرائد ال 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٣٠٨انتقل إلى 
  ؟من أخبار في الجرائد كتبهل تصدق ما ی .٣٠٧

  
................................................................  نعم، دائمًا 
................................................................  نعم، أحیانًا 

................................................................  ال 
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

  ؟ما هو تكرار مشاهدتك للتلیفزیون .٣٠٨
  
  
 
 
  

................................................................  یومیًا تقریبًا 
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  أشاهد التلیفزیونال 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٤٠١انتقل إلى 
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عام، أیهما تفضل مشاهدة القنوات العمانیة أم غیر بشكل  .٣٠٩
  العمانیة؟

................................................................  العمانیة
................................................................  غیر العمانیة

................................................................  االثنین متساویین
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

ما نوعیة البرامج التلیفزیونیة التي تفضل مشاهدتها بشكل  .٣١٠
  أكبر؟

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................................................  البرامج الریاضیة
أفالم، مسلسالت، برامج (البرامج الترفیهیة 

................................................................  ...) كومیدیة، 
................................  واالجتماعیة  البرامج السیاسیة
................................................................  البرامج الدینیة 
................................  الوثائقیة/ التعلیمیة/البرامج الثقافیة
................................  )_____________تذكر(برامج أخرى 

................................ال أعرف /غیر متأكد

A 
 
B 
C 
D  
E 
X 
Z  

  

................................................................  نعم، دائمًا   ؟أخبارمن العماني  هل تصدق ما یقال في التلیفزیون .٣١١
................................................................  نعم، أحیانًا 

................................................................  ال 
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

  

ِ المقابلة وجھ الشكر للمبحوث: للباحث   )نشكرك على مشاركتك معنا في ھذا االستطالع( وانھ
   :الباحث مالحظات

................................................................  ممتازة  :درجة تعاون المبحوثسجل  .٤٠١
................................................................  جیدة

................................................................  متوسطة
................................................................  سیئة

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  ممتازة  :المبحوث لألسئلةدرجة فهم سجل  .٤٠٢
................................................................  جیدة

................................................................  متوسطة
................................................................  سیئة

١  
٢  
٣  
٤  

  

  ................................................  :سجل أیة مالحظات بخصوص المقابلة .٤٠٣
................................................  
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بالســلطنة بعمــل اســتطالع للــرأي العــام حــول توجهــات الشــباب  المركــز الــوطني لإلحصــاء والمعلومــاتیقــوم 
. ، وقد تم اختیاركم ضمن عینة الدراسة، ونرجو منكم التفضل باستیفاء أسئلة االستطالعالعملنحو العماني 

ونود التأكید على أنه بموجب قانون . ویحدونا األمل في تفضلكم باستیفاء هذه األسئلة في أقرب وقت ممكن
بسـریة مطلقـة وسـیتم التـي سـیتم اإلدالء بهـا سـیتم التعامـل معهـا البیانـات اإلحصاء في سـلطنة عمـان فـإن 

  . الحفاظ على خصوصیة البیانات الشخصیة
  ولكم خالص الشكر،                          

  البیانات التعریفیة والشخصیة

  :نبدأ بالتعرف على بعض البیانات الخاصة بك
  ١  .........  جامعة السلطان قابوس  ؟تدرس حالیاً أین    .١

  ٢  ..........  كلیات العلوم التطبیقیة
  ٣  ...................  كلیات التقنیة

  ٤  ................   الصحیةالمعاهد 
  ٥  ....  الجامعات والكلیات الخاصة
  ٨  ....  الجامعات والكلیات بالخارج 

  ٩٦  .........  )___ذكری(خرآ مكان
................................................................  دبلوم  وما هو المؤهل الدراسي الذي تسعي للحصول علیه؟   .٢

................................  لیسانس /بكالوریوس
................................................................  ماجستیر 

................................................................  دكتوراه
................................  دراسات علیا -دبلوم

................................  )_____________یذكر(مؤهل آخر 

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦    

................................  إدارة األعمال-االقتصاد-التجارة  ؟األقرب لدراستك التخصصوما هو    .٣
................................   العلوم الطبیعیة والریاضیة والكیمیائیة

................................   والصحیة العلوم الطبیة
................................  والقانونیة العلوم االجتماعیة واألدبیة

................................  العلوم الدینیة والشرعیة
................................................................  تقنیة المعلومات 
................................................................العلوم الهندسیة 

................................................................  الفنون
................................  )_____________یذكر(آخر  تخصص

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

٩٦    
 سنة تحضیریة( التي تدرس بها وما هي السنة الدراسیة   .٤

    ................................................................    ؟...)السنة األولى، الثانیة، الثالثة، تمهیدیة، /
    العمر                      سنة  ؟)بالسنوات الكاملة(كم تبلغ من العمر    .٦
٧. 

  
................................................................  ذكر   الجنس؟

................................................................  أنثى  
١  
٢    

؟ ما المحافظة التي تقیم بها   .٨     ................................................................    حالیًا
الذین تأكلون وتشربون (كم عدد أفراد أسرتك المعیشیة    .٩

  بما فیهم أنت؟) وتدبرون أموركم معاً 
........................................    

  
  ١  .................    ٥٠٠أقل من   ؟)باللایر(كم یبلغ متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة تقریبًا    .١٠

٢  ....................  ٩٩٩-٥٠٠  
٣  ................. ١٤٩٩-١٠٠٠  

٤  ................   ١٩٩٩-١٥٠٠  
  ٥  ..................  فأكثر ٢٠٠٠

  ٨  ............  لم یحدد/ ال یعرف 
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  التأهیل الدراسي وتفضیالت العمل: القسم األول

  :واآلن نتعرف على تأهیلك الدراسي وتفضیالت العمل الخاصة بك
بشكل  هل ترى أن تأهیلك الدراسي یؤهلك لسوق العمل .١٠١

  ؟جید
................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  ١٠٣انتقل إلى 

ما هي جوانب النقص في تأهیلك الدراسي التي تعتقد  .١٠٢
 تعوق التحاقك بسوق العمل؟قد أنها 

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................  كافي غیر/التدریب العملي غیر متوفر
................................  تحتاج إلى تطویر المناهج الدراسیة 

................................  سوق العملفي  غیر مطلوبالتخصص 
................................  ضعف مستوى اللغة اإلنجلیزیة

................................  )_____________تذكر(جوانب أخرى 
................................ال أعرف /غیر متأكد

A 
B 
C 
D 
X 
Z 

  

 ما هو القطاع الذي تفضل العمل به؟ .١٠٣
  

ثم  یرجى تحدید التفضیل األول ثم الثاني ثم الثالث(
  )الرابع

  
  

................................................................  الخدمة المدنیة
................................  هیئات ومؤسسات حكومیة أخرى

................................  جهات عسكریة وأمنیة 
................................   أعمال حرة/قطاع خاص

................................  )_____________تذكر(أخرى 

    

تقبله إذا ) باللایر العماني(راتب شهري أدنى ما هو  .١٠٤
  عرضت علیك وظیفة في القطاع الخاص؟

 ) لایر عماني(راتب شهري أدنى 
      ٩٩٩٧..ال أوافق على العمل في القطاع الخاص

تقبله إذا  )باللایر العماني( ما هو أدنى راتب شهريو  .١٠٥
  ؟الحكوميعرضت علیك وظیفة في القطاع 

 ) لایر عماني(أدني راتب شهري 
      ٩٩٩٧الحكومي  ال أوافق على العمل في القطاع

األولى حكومیة والثانیة في  :ناعلیك وظیفت تإذا عرض .١٠٦
 نسبةالقطاع الخاص وكان راتب القطاع الخاص یزید ب

  ، أیهما تفضل؟%٢٥

................................  الوظیفة الحكومیة 
................................................................  القطاع الخاص 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  
  ١٠٨انتقل إلى 

أیهما تفضل إذا كان راتب القطاع الخاص یزید بنسبة  .١٠٧
  عن القطاع الحكومي؟% ٥٠

................................  الوظیفة الحكومیة 
................................................................  القطاع الخاص 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تقلل فرص العمل هل  .١٠٨
  ؟الذي ترید العمل بهفي المجال 

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

بشكل عام، إلى أي مدى تعتقد بأن وجود العمالة الوافدة  .١٠٩
  باألعداد الحالیة یفید أو یضر باالقتصاد العماني؟

  
  
  
  
  

................................................................   مفید جدا
................................................................   مفید

................................................................  محاید
................................................................  ضار

................................................................  ضار جدا
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  
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  :العمل بوظیفة معینة، إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أن تكون الوظیفة عندما تفكر في .١١٠

  مهم جدا    
١  

  مهم
٢  

  محاید
٣  

  غیر مهم
٤  

  غیر مهم على اإلطالق
٥  

  عرفأال 
٨  

              في القطاع الحكومي    - أ 
              تقاعدجید للنظام بها     -ب 
              والحوافز بها جیدةراتب ال    -ج 
              مجال التخصصنفس في     - د 
              للترقيجیدة فرص بها     -ه 
              أو قریبة منها محافظة اإلقامةنفس في     -و 
              ةمعقولبها عمل الساعات مریحة و     -ز 
              تتمتع باالستقرار واألمان الوظیفي     -ح 
              مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعیة    -ط 

 هي خططك بعد استكمال المرحلة الحالیة من دراستك ما .١١١
  ؟إن شاء اهللا

................................   عن عملالبحث 
................................   ستكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنةا
................................  ستكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنةا

................................   تدریب مهنيالحصول على 
................................  )_____________تذكر(أخرى 

١  
٢  
٣  
٤  
٦  

  

 
  دور الدولة: القسم الثاني

  :الدولة في توفیر فرص العملدور عرف منك في هذا القسم كیف یرى الشباب ن
بدًال من بعد التخرج هل ترغب في إقامة مشروع خاص  .٢٠١

  ؟عملالبحث عن 
................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

هل ترى أن الدولة یجب أن تكون مسئولة عن إیجاد  .٢٠٢
  لكل شاب؟ وظیفة

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

عن دور الدولة في توفیر  يأنت راضأي مدى إلى  .٢٠٣
  فرص عمل للشباب؟

  

................................................................  راضي جدا 
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................  غیر راضي على اإلطالق 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

یتم الحكومة هل تعتقد أن الحصول على وظیفة في  .٢٠٤
  بطریقة عادلة أم یخضع للواسطة؟

................................................................   بطریقة عادلة
................................غالبا یخضع للواسطة
................................  أحیانایخضع للواسطة 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

 لین الحكومیینو تصدق تصریحات المسؤ  أي مدىإلى  .٢٠٥
  ؟حول توظیف الشباب

................................................................  أصدقها دائماً 
................................................................  أحیانًا أصدقها 

................................................................  ال أصدقها 

١  
٢  
٣  
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 بشكلأنت راضي عن األداء الحكومي  إلى أي مدى .٢٠٦
  عام؟

................................................................  راضي جدا 
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................  غیر راضي على اإلطالق 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

 
  وسائل اإلعالم: القسم الثالث

  :في هذا القسم األخیر نتعرف على استخدام الشباب ألدوات التواصل االجتماعي واإلعالم لمعرفة أفضل الطرق للتواصل معهم
................................................................  یومیًا تقریبًا   ؟)في التصفح والبحث(لإلنترنت  كماستخدما هو تكرار ا .٣٠١

................................   في األسبوع مرتین/مرة
................................................................  أقل من ذلك 

................................ ال أستخدم االنترنت

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٣٠٥انتقل إلى 
................................................................  یومیًا تقریبًا   للفیسبوك؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٢

................................   في األسبوع مرتین/مرة
................................................................  أقل من ذلك 
................................  الفیسبوك ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   لتویتر؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٣
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  تویتر ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

االجتماعي هل تصدق كل ما تقرأه على أدوات اإلعالم  .٣٠٤
  ؟من أخبار) مثل فیسبوك، وتویتر، وسبلة عمان(

................................................................  أصدقه دائماً 
................................................................  أحیانًا أصدقه 

................................................................  ال أصدقه 
................................  ال استخدم أدوات اإلعالم االجتماعي

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   للواتس أب؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٥
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  واتس أب ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   ؟الورقیة لجرائدما هو تكرار قراءتك ل .٣٠٦
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  الورقیةأقرأ الجرائد ال 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٣٠٨انتقل إلى 
  ؟من أخبار في الجرائد كتبهل تصدق ما ی .٣٠٧

  
................................................................  نعم، دائمًا 
................................................................  نعم، أحیانًا 

................................................................  ال 
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

  ؟ما هو تكرار مشاهدتك للتلیفزیون .٣٠٨
  
  
  

................................................................  یومیًا تقریبًا 
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  أشاهد التلیفزیونال 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٤٠١انتقل إلى 
أیهما تفضل مشاهدة القنوات العمانیة أم غیر بشكل عام،  .٣٠٩

  العمانیة؟
  
  
  

................................................................  العمانیة
................................................................  غیر العمانیة

................................................................  االثنین متساویین
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  
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٦ 
 

ما نوعیة البرامج التلیفزیونیة التي تفضل مشاهدتها بشكل  .٣١٠
  أكبر؟

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................................................  البرامج الریاضیة
أفالم، مسلسالت، برامج (البرامج الترفیهیة 

................................................................  ...) كومیدیة، 
................................  واالجتماعیة  البرامج السیاسیة
................................................................  البرامج الدینیة 
................................  الوثائقیة/ التعلیمیة/البرامج الثقافیة
................................  )_____________تذكر(برامج أخرى 

................................ال أعرف /غیر متأكد

A 
 
B 
C 
D  
E 
X 
Z  

  

................................................................  نعم، دائمًا   ؟أخبارالعماني من  هل تصدق ما یقال في التلیفزیون .٣١١
................................................................  نعم، أحیانًا 

................................................................  ال 
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

  معنا في هذا االستطالع تكنشكرك على مشارك .٤٠١
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٢ 
 

  السالم علیكم،
نرجو ، بعمل استطالع للرأي العام حول توجهات الشباب العماني نحو العمل المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، نحن نقوم من.........  معك 

مع العلم بأنه قد تم اختیارك في عینة االستطالع بطریقة  ،البیانات على سریةلك كد ؤ ونالبسیطة،  سئلةباإلجابة على بعض األمنك التفضل 
  هل توافق أن تشترك معنا باالستطالع؟ .دقائق خمسوسوف تستغرق حوالي ضبط الجودة أن المكالمة ستكون مسجلة ألغراض و ، عشوائیة

  البیانات التعریفیة والشخصیة
  : ..................توقیت بدایة المقابلة            ٢٠١٥:    /    /   تاریخ المقابلة : .................            رقم التلیفون

  ١  ................................. تمت  :المقابلةنتیجة   ١  .................... ........ تم االتصال  :نتیجة االتصال
  ٢  ......................... تمت جزئیا   ٢  ............................... رقم خاطئ

  ٣  ............................. رفض   ٣  ............................تعذر االتصال
  ٤  ........المطلوبشخص الیوجد  ال   ٤  .............................. وجد ردیال 

  ٥  ...االستبیان ال ینطبق على الشخص    ٥ ........................... مشغولالرقم 
  ٦  ).سجل وقت إعادة االتصال( تأجلت   ٦ ..................ال یمكن الوصول إلیھ

  ٧ ......................... لم یتم االتصال      
  ٨ .........................انقطع االتصال      

  :نبدأ بالتعرف على بعض البیانات الخاصة بك

١. 
؟   هل تعمل حالیًا

نحن نقوم باالستطالع مع ": إذا كان المبحوث ال یعمل
  "، نشكرك على حسن تقدیرك وتعاونكالمشتغلین حالیاً 

................................................................نعم 
................................................................  ال 

١  
٢    

    العمر                        سنة  ؟)بالسنوات الكاملة(كم تبلغ من العمر  .٢
................................................................  ذكر   الجنس .٣

................................................................  أنثى  
١  
٢    

 ما هي المحافظة التي تقیم بها حالیا؟ .٤
  

  ٠١  .........................    مسقط
  ٠٢  ...........................  ظفار

  ٠٣  .........................   مسندم 
  ٠٤  ........................  البریمي 
  ٠٥  .......................  الداخلیة 
  ٠٦  ..................  شمال الباطنة 

  ٠٧  .................   جنوب الباطنة
  ٠٨  ................   الشرقیة جنوب 
  ٠٩  .................   الشرقیة شمال 
  ١٠  .......................  الظاهرة 
  ١١  ......................  الوسطى 
  

٥. 
 ما هو المؤهل الدراسي الذي حصلت علیه؟ 

 
  )٠٨انتقل إلى السؤال رقم  "یقرأ ویكتب/أمي" لو(

  ١  ............................  أمي
  ٢  .....................  یقرأ ویكتب

  ٣  .........................   ابتدائیة
  ٤  ......................... إعدادیة

  ٥  ....................  ثانویة عامة
  ٦  ......)حلقة أولى( تعلیم أساسي 

  ٧  ......  )ثانیةحلقة (تعلیم أساسي 
  ٨  ..............  دبلوم التعلیم العام

  ٩  ..............  الثانویةدبلوم بعد 
  ١٠  ............  لیسانس/ بكالوریوس
  ١١  ....  دبلوم بعد الجامعة/ماجستیر

  ١٢  ......................... دكتوراه

٧. 

  :لو المؤهل دبلوم بعد الثانویة فأعلى
  وما هو التخصص؟

................................  إدارة األعمال-االقتصاد-التجارة
................................  العلوم الطبیعیة والریاضیة والكیمیائیة 

................................  العلوم الطبیة والصحیة 
................................  والقانونیةالعلوم االجتماعیة واألدبیة 

................................  العلوم الدینیة والشرعیة
................................  تقنیة المعلومات 
................................................................العلوم الهندسیة 

................................................................  الفنون
................................  )_____________یذكر(تخصص آخر 

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧ 
8  

٩٦    
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٣ 
 

الذین تأكلون وتشربون (كم عدد أفراد أسرتك المعیشیة  .٨
  بما فیهم أنت؟) وتدبرون أموركم معاً 

........................................    
  

  ؟)باللایر(كم یبلغ متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة تقریبًا  .٩
  )اقرأ الخیارات للمبحوث(

  ١  .................    ٥٠٠أقل من 
٢  ....................  ٩٩٩-٥٠٠  

٣  ................. ١٤٩٩-١٠٠٠  

٤  ................   ٢٠٠٠-١٥٠٠  
  ٥  ..................  فأكثر ٢٠٠٠

  ٨  ............  لم یحدد/ ال یعرف 
  
 

  العمل الحالي وتفضیالت العمل: القسم األول
  :نتعرف على عملك الحالي وتفضیالت العمل الخاصة بكواآلن 
      سنةال                 شهر    ال  ما هو تاریخ التحاقك بالعمل الحالي؟ .١٠١

  قطاع الذي تعمل به؟ال هوما  .١٠٢
  

  )اقرأ الخیارات للمبحوث(

................................................................  الخدمة المدنیة
................................  هیئات ومؤسسات حكومیة أخرى

................................................................  قطاع خاص 
................................  )_____________تذكر(أخرى 

١  
٢  
٤  
٦  

  

................................  هیئة سجل القوى العاملة   ؟الحالیة تكوظیفعرفت عن كیف  .١٠٣
................................لةموزارة القوى العا

................................  وزارة الخدمة المدنیة
................................   )من غیر الجهات السابقة( إعالنات مطبوعة

................................  )من غیر الجهات السابقة(إعالنات على االنترنت
................................  األهل أو األصدقاء عن طریق

................................  العمل نفسهامن خالل مؤسسة 
................................................................   )تذكر(أخرى 

٠١  
٠٢  
٠٣  
٠٤
٠٥  
٠٦  
٠٧  
٩٦  

  

  :لو المؤهل ثانوي فأعلى .١٠٤
بشكل  هل ترى أن تأهیلك الدراسي یؤهلك لسوق العمل

  ؟جید

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  ١٠٦إلى  انتقل

من  والتي كان يهي جوانب النقص في تأهیلك الدراس ما .١٠٥
  ؟الممكن أن تساعدك في الحصول على وظیفة أفضل

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................  كافي غیر/التدریب العملي غیر متوفر
................................  تحتاج إلى تطویر المناهج الدراسیة 

................................  سوق العملفي  غیر مطلوبالتخصص 
................................  ضعف مستوى اللغة اإلنجلیزیة

................................  )_____________تذكر(جوانب أخرى 
................................ال أعرف /غیر متأكد

A 
B 
C 
D 
X 
Z 

  

  قطاع الذي تفضل العمل به؟الما هو  .١٠٦
  )اقرأ الخیارات للمبحوث(

  :التفضیل األول
  :التفضیل الثاني
  :التفضیل الثالث
  :التفضیل الرابع

................................................................  الخدمة المدنیة
................................  هیئات ومؤسسات حكومیة أخرى

................................  جهات عسكریة وأمنیة 
................................................................  قطاع خاص

................................  )_____________تذكر(أخرى 

    

  ؟تحدید الفئة التي یقع فیها راتبكنرجو منك  .١٠٧
  

  )اقرأ الخیارات للمبحوث(

................................................................  ٣٢٥أقل من 
٥٠٠ – ٣٢٥  ................................................................
٧٠٠ – ٥٠١  ................................................................
٩٠٠ – ٧٠١  ................................................................
١٠٠٠ – ٩٠١  ................................................................

................................................................  ١٠٠٠أكثر من 

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  

  : الحكومي بالقطاعللعاملین : ١٠٢راجع  .١٠٨
االنتقال إلى وظیفة في القطاع الخاص  ىهل توافق عل

  إذا عرضت علیك وظیفة براتب أعلى؟

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  
  ١١١إلى  انتقل



توجهات الشباب العماني نحو العمل78

٤ 
 

  : الحكوميبالقطاع للعاملین : ١٠٢راجع  .١٠٩
تجعلك تترك العمل  التيالزیادة في الراتب  نسبة ما هي

      % الزیادة نسبة    الحكومي وتلتحق بالقطاع الخاص؟

  :للعاملین بالقطاع الخاص: ١٠٢راجع  .١١٠
علیك وظیفة حكومیة هل تقبلها إذا كانت  تإذا عرض

  ؟براتب أقل من الذي تتقاضاه حالیاً 

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

عن عملك أو غیر راضي إلى أي مدي أنت راضي  .١١١
  الحالي؟

................................................................  راضي جدًا 
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................  راضي على اإلطالق غیر

................................ال أعرف/غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

في السؤال  ٥-٣ لخیاراتا(  إذا كان غیر راضي .١١٢
  :)السابق

  
   لماذا؟

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................................................   الراتب غیر جید
................................  الحوافز غیر جیدة 

................................  المعاملة من الرؤساء غیر جیدة
................................   المعاملة من الزمالء غیر جیدة

................................  الوصول إلیه یصعب/بعیدمكان العمل 
................................  غیر جیدة /طبیعة العمل غیر مناسبة
................................  العمل ال یناسب مهاراتي 

................................  فرص جیدة للترقي عدم وجود 
................................  العمل مرهق/ظروف العمل صعبة

................................................................  )تذكر(أخرى 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
X 

  

١١٢
  أ

 :إلى أي مدى تشعر باألمان الوظیفي في عملك الحالي

  منخفضة؟بدرجة عالیة أو متوسطة أو بدرجة 

األمان الوظیفي االستقرار في الوظیفة وعدم بنقصد (
  )ترك العمل فجأة ألي سبب

................................................................  بدرجة عالیة
................................................................  بدرجة متوسطة
................................................................  بدرجة منخفضة

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

بعض الناس تترك العمل قبل أن یصلوا إلى سن التقاعد،  .١١٣
  هل تنوي ذلك؟

أن تترك  ما هو السن الذي تنوي عنده: إذا كان نعم
  العمل ؟

................................................................  : نعم، السن
................................  ال، ینتظر حتى سن التقاعد

................................ال أعرف/غیر متأكد

  
٩٧  
٩٨  

  

تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تقلل فرص العمل هل  .١١٤
  ؟به عملتفي المجال الذي 

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

١١٤
  أ

الوافدة بشكل عام، إلى أي مدى تعتقد بأن وجود العمالة 
  باألعداد الحالیة یفید أو یضر باالقتصاد العماني؟

  
  
  
  
  
  
  
  

................................................................  مفید جدا 
................................................................  مفید 
................................................................  محاید
................................................................  ضار

................................................................  ضار جدا
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  
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٥ 
 

لما فكرت في العمل بوظیفتك الحالیة أو إذا فكرت في االنتقال إلى وظیفة أخرى مستقبال، إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أن تكون  .١١٥
  :الوظیفة

  مهم جدا    
١  

  مهم
٢  

  محاید
٣  

  غیر مهم
٤  

  غیر مهم على اإلطالق
٥  

  عرفأال 
٨  

              في القطاع الحكومي    - أ 
              تقاعدجید للنظام بها     -ب 
              والحوافز بها جیدةراتب ال    -ج 
              كمجال تخصصنفس في     - د 
              للترقيجیدة فرص بها     -ه 
              أو قریبة منها محافظة اإلقامةنفس في     -و 
              ةمعقولبها عمل الساعات مریحة و     -ز 
              تتمتع باالستقرار واألمان الوظیفي     -ح 
              مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعیة    -ط 

 
  دور الدولة: القسم الثاني

  :الدولة في توفیر فرص العملدور كیف یرى الشباب  اآلننتعرف منك 
 خاص بدًال من عملك الحالي هل تفكر في إقامة مشروع .٢٠١

  ؟أو باإلضافة إلیه
................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

هل ترى أن الدولة یجب أن تكون مسئولة عن إیجاد  .٢٠٢
  لكل شاب؟ وظیفة

................................................................نعم 
................................................................  ال  

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٨  

  

عن دور الدولة في توفیر  يأنت راضأي مدى إلى  .٢٠٣
  فرص عمل للشباب؟

  

................................................................  راضي جدا 
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................  غیر راضي على اإلطالق 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  

  

یتم الحكومة هل تعتقد أن الحصول على وظیفة في  .٢٠٤
  بطریقة عادلة أم یخضع للواسطة؟

................................................................   بطریقة عادلة
................................غالبا یخضع للواسطة

................................  یخضع للواسطة أحیانا
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

 لین الحكومیینو تصدق تصریحات المسؤ  أي مدىإلى  .٢٠٥
  ؟حول توظیف الشباب

 
  

................................................................  أصدقها دائماً 
................................................................  أحیانًا أصدقها 

................................................................  ال أصدقها 

١  
٢  
٣  

  

 بشكلأنت راضي عن األداء الحكومي  إلى أي مدى .٢٠٦
  ؟عام

................................................................  راضي جدا 
................................................................  راضي
................................................................  محاید

................................................................  غیر راضي
................................  غیر راضي على اإلطالق 

................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٨  
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٦ 
 

  وسائل اإلعالم: الثالثالقسم 
  :في هذا القسم األخیر نتعرف على استخدام الشباب ألدوات التواصل االجتماعي واإلعالم لمعرفة أفضل الطرق للتواصل معهم

................................................................  یومیًا تقریبًا   ؟)في التصفح والبحث(لإلنترنت  كماستخدما هو تكرار ا .٣٠١
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................ االنترنتال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٣٠٥انتقل إلى 
................................................................  یومیًا تقریبًا   للفیسبوك؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٢

................................   في األسبوع مرتین/مرة
................................................................  أقل من ذلك 
................................  الفیسبوك ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   لتویتر؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٣
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  تویتر ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

االجتماعي هل تصدق كل ما تقرأه على أدوات اإلعالم  .٣٠٤
  ؟من أخبار) مثل فیسبوك، وتویتر، وسبلة عمان(

................................................................  أصدقه دائماً 
................................................................  أحیانًا أصدقه 

................................................................  ال أصدقه 
................................  ال استخدم أدوات اإلعالم االجتماعي

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   للواتس أب؟ كماستخدما هو تكرار ا .٣٠٥
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  واتس أب ال أستخدم 

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  یومیًا تقریبًا   ؟الورقیة لجرائدما هو تكرار قراءتك ل .٣٠٦
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  الورقیةأقرأ الجرائد ال 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٣٠٨انتقل إلى 
  ؟من أخبار في الجرائد كتبهل تصدق ما ی .٣٠٧

  
................................................................  نعم، دائمًا 
................................................................  نعم، أحیانًا 

................................................................  ال 
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

  ؟ما هو تكرار مشاهدتك للتلیفزیون .٣٠٨
  
  
 
  

................................................................  یومیًا تقریبًا 
................................   في األسبوع مرتین/مرة

................................................................  أقل من ذلك 
................................  أشاهد التلیفزیونال 

١  
٢  
٣  
٤  

  
  
  

  ٤٠١انتقل إلى 
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٧ 
 

بشكل عام، أیهما تفضل مشاهدة القنوات العمانیة أم غیر  .٣٠٩
  العمانیة؟

................................................................  العمانیة
................................................................  العمانیةغیر 

................................................................  االثنین متساویین
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

ما نوعیة البرامج التلیفزیونیة التي تفضل مشاهدتها بشكل  .٣١٠
  أكبر؟

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(

................................................................  البرامج الریاضیة
أفالم، مسلسالت، برامج (البرامج الترفیهیة 

................................................................  ...) كومیدیة، 
................................  واالجتماعیة  البرامج السیاسیة
................................................................  البرامج الدینیة 
................................  الوثائقیة/ التعلیمیة/البرامج الثقافیة
................................  )_____________تذكر(برامج أخرى 

................................ال أعرف /غیر متأكد

A 
 
B 
C 
D  
E 
X 
Z  

  

................................................................  نعم، دائمًا   ؟أخبارمن  العماني هل تصدق ما یقال في التلیفزیون .٣١١
................................................................  نعم، أحیانًا 

................................................................  ال 
................................ال أعرف /غیر متأكد

١  
٢  
٣  
٨  

  

  

ِ المقابلة الشكر للمبحوثوجھ : للباحث   )نشكرك على مشاركتك معنا في ھذا االستطالع( وانھ
   :الباحث مالحظات

................................................................  ممتازة  :درجة تعاون المبحوثسجل  .٤٠١
................................................................  جیدة

................................................................  متوسطة
................................................................  سیئة

١  
٢  
٣  
٤  

  

................................................................  ممتازة  :درجة فهم المبحوث لألسئلةسجل  .٤٠٢
................................................................  جیدة

................................................................  متوسطة
................................................................  سیئة

١  
٢  
٣  
٤  

  

  ................................................  :سجل أیة مالحظات بخصوص المقابلة .٤٠٣
................................................  
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