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حجم العينة والفئات المستهدفة

يقة جمع البيانات  طر

3607

3148

1242

من الطلبة المقيدين
 على مقاعد التعليم العالي

من الشباب
 الباحثين عن عمل 

من الشباب المشتغلين 
في القطاع الحكومي والخاص

حجم العينة

طلبة التعليم العالي 

المشتغلون 

الباحثون عن عمل 

الفئات المستهدفة

ية البيانات في كل  يحرص المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات على تأمين سر
االستطالعات والمسوح التي ينفذها، وذلك بموجب المادة رقم )8( من 
القانون اإلحصائي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2001/29  والتي 

ية البيانات الشخصية للمبحوثين. كفلت سر



4

تفضيل الشباب للعمل في القطاع الحكومي

20142015

%65%71

%87%82

%95%92

طلبة التعليم العالي 

المشتغلون 

الباحثون عن عمل 

بشكل عام هناك انخفاض في تفضيل الشباب للعمل في القطاع الحكومي 
بين الباحثين عن عمل والمشتغلين، على عكس طلبة التعليم العالي
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التأهيل العلمي وعالقته بسوق العمل

20142015

%71
%71

%85
%85

%77
%82

المشتغلون الباحثون عن عمل طلبة التعليم العالي 

أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي

أكثر من ثلثي الشباب يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل 
بشكل جيد

ال تغيرات في أهم  جوانب النقص في التأهيل العلمي بين طلبة التعليم العالي 
والمشتغلين مقارنة بعام 2014

طلبة التعليم العالي  محدودية  التدريب العمليمحدودية  التدريب العملي

الباحثون عن عمل  ية محدودية  التدريب العمليعدم إتقان اللغة االنجليز

المشتغلون  تطوير المناهج الدراسيةتطوير المناهج الدراسية

2014
2015
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منافسة العمالة الوافدة

المشتغلون الباحثون عن عمل طلبة التعليم العالي 

المشتغلون الباحثون عن عمل طلبة التعليم العالي 

4 من كل 5 من الباحثين عن عمل وطلبة التعليم العالي ذكروا أن فرص العمل 
المتاحة قد تتاثر بسبب العمالة الوافدة، مقابل 3 من كل 5 من المشتغلين 

بشكل عام 2 من كل 5 يعتقدان بأن االقتصاد العماني قد يتضرر بسبب وجود 
العمالة الوافدة
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محددات اختيار الوظيفة

طلبة التعليم العالي 

2.    راتب جيد وحوافز جيدة

 3.   فرص جيدة للترقي

4.    نظام جيد للتقاعد

1.    تتمتع الوظيفة باألمان واالستقرار

2.    راتب جيد وحوافز جيدة

 3.   فرص جيدة للترقي

4.    مناسبة للمكانة االجتماعية

1.    تتمتع الوظيفة باألمان واالستقرار

2.    راتب جيد وحوافز جيدة

 3.   مناسبة للمكانة االجتماعية

4.    فرص جيدة للترقي

1.    تتمتع الوظيفة باألمان واالستقرار

الباحثون عن عمل 

المشتغلون 

منذ الدورة األولى ولغاية الثالثة، عامل االستقرار و األمان الوظيفي، وعامل 
الراتب الجيد والحوافز هما أهم العوامل التي تجذب الشباب عند المفاضلة بين 

الوظائف المختلفة بشكل عام



8

أدنى راتب مقبول في القطاع الخاص

إناثذكور        الباحثون عن عمل 

2014

472 لاير

2014

425 لاير

2015

478 لاير

2015

439 لاير

إناثذكور طلبة التعليم العالي 

2014

1044 لاير

2014

862 لاير

2015

994 لاير

2015

830 لاير

فروق طفيفة بين الجنسين ألدنى راتب مقبول للعمل في القطاع الخاص بين 
الباحثين عن عمل وطلبة التعاليم العالي
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الخطط المستقبلية بعد استكمال المرحلة الدراسية

البحث عن عمل 

استكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنة

استكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنة

الحصول على تدريب مهني

%61

%18

%12

%9

الوسائل المستخدمة في البحث عن عمل 

2014
مكاتب التوظيف %37

إعالنات التوظيف على االنترنت %54
التقدم بطلب للتوظيف بتلقاء نفسك %64

مساعدة األهل و األصدقاء %66
إعالنات التوظيف في الجرائد %74

هيئة سجل القوى العاملة %95

2015

هيئة سجل القوى العاملة %90
مساعدة األهل و األصدقاء %67

إعالنات التوظيف في الجرائد %66
التقدم بطلب للتوظيف بتلقاء نفسك %63
إعالنات التوظيف على االنترنت %50

مكاتب التوظيف %27

أهم الخطط المستقبلية لطلبة التعليم العالي بعد استكمال المرحلة الدراسية
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الرضا الوظيفي للمشتغلين

الراتب غير جيد 

طبيعة العمل

ظروف العمل الصعبة

ضعف الحوافز

المعاملة غير الجيدة من الرؤساء

%53

%27

%30

%13

%13

%51

%47

%4

%26

%20

2014
2015

القطاع الحكومي

%89%88

القطاع الخاص

%64%64

أسباب عدم الرضا الوظيفي  مستوى الرضا الوظيفي 

2015 2014
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األمان الوظيفي

من المشتغلين يشعرون باألمان الوظيفي 

40 سنة

أكثر من نصف الشباب الراغبين 
في التقاعد المبكر  لديهم نية 

للتقاعد قبل سن 40

%96%77

القطاع الخاصالقطاع الحكومي

إناثذكور

التقاعد المبكر

لم يتغير الحال عن 2014، ما زال 1 من كل 5  من المشتغلين ينوي التقاعد قبل 
سن التقاعد القانوني، وتزداد هذه النسبة في القطاع الحكومي
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دور الدولة في تشغيل الشباب

رضا الشباب عن دور الدولة في توفير فرص عمل

%36
%38

%73
%72

%82
%80

المشتغلون الباحثون عن عمل  طلبة التعليم العالي 

%28 %46 %72

طلبة التعليم العالي            الباحثون عن عمل            المشتغلون 

يادة نسبة الشباب الذين يفكرون في إقامة مشروع خاص بدال من البحث عن  ز
وظيفة أو باإلضافة إليها

2014
2015



13

دور الدولة في تشغيل الشباب

الرضا عن األداء الحكومي بشكل عام

2 من كل 5 راضيان عن األداء الحكومي4 من كل 5 راضون عن األداء الحكومي

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

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

%95 %94

اإلعالم ومصادر المعلومات

الباحثون عن عمل  طلبة التعليم العالي المشتغلون 
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اإلعالم ومصادر المعلومات

يونية العمانية تفضيل القنوات التلفز

2014
2015%13%37%32 %6%42%30

المشتغلون الباحثون عن عمل  طلبة التعليم العالي 

الباحثون عن عمل  المشتغلون طلبة التعليم العالي 

يون بشكل  2 من كل 5 من المشتغلين وطلبة التعليم العالي يتابعان التلفز
يومي مقابل 3 من كل 5 من الباحثين عن عمل 
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اإلعالم ومصادر المعلومات

تويترالفيس بوكاألنترنتالواتس آب

استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي بشكل يومي

طلبة التعليم العالي 
%97%85%12%21

الباحثون عن عمل 
%94%40%12%10

المشتغلون 
%94%58%23%18




