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مقدمـــــــــــة 

يعد م��ص�ع ت�صغيل الق�ى العاملة ال�طنية على درجة كبرية من االأهمية يف ال�صلطنة، 

وتبذل اجله�د من اأجل ت�فري فر�ص عمل منا�صبة يف خمتلف قطاعات العمل من اأجل 

هم  ال�صباب  اإن  وحيث  التعليمية.  م�صت�ياتهم  مبختلف  عمل  عن  الباحثني  ا�صتيعاب 

واحلفاظ  امل�صتدام  النم�  حتقيق  يف  الزاوية  وحجر  الت�صغيل  وبرامج  �صيا�صات  حم�ر 

على املكت�صبات التنم�ية التي حتققت على اأر�ص ال�صلطنة، فاإن ال��ص�ل اإىل فهم اأعمق 

لت�جهاتهم نح� �ص�ق العمل يعد اأول�ية ل�صمان جناح هذه ال�صيا�صات والربامج وحتقيق 

الدورة  بتنفيذ  واملعل�مات  لالإح�صاء  ال�طني  املركز  قام  هنا  ومن  املرج�ة.  النتائج 

الثانية من درا�صة ت�جهات ال�صباب العماين نح� �ص�ق العمل خالل �صهر ي�ني� 2014 

بهدف التعرف على اجتاهات ال�صباب وتف�صيالتهم ال�ظيفية والتغريات التي حدثت يف 

تلك االجتاهات منذ الدورة االأوىل للدرا�صة والتي مت تنفيذها يف �صهر ي�ني� من عام 

 .2013

ول�صمان احل�ص�ل على نتائج ممثلة ملختلف �صرائح ال�صباب، ا�صتهدفت الدرا�صة ثالث 

ال�صلطنة  بداخل  العايل  التعليم  مقاعد  على  الطلبة  هم:  ال�صباب  من  اأ�صا�صية  فئات 

�ص�اء يف برامج الدبل�م ما بعد املدر�صي ، اأو املنخرط�ن يف مقاعد الدرا�صة اجلامعية، 

وال�صباب  العاملة،  الق�ى  �صجل  هيئة  يف  وامل�صجل�ن  عمل  عن  الباحث�ن  وال�صباب 

العمل. ومت احل�ص�ل على عينات ع�ص�ائية ممثلة من  امل�صتغل�ن يف خمتلف قطاعات 

هذه الفئات الثالث وا�صتطالع اآرائها اإما عرب االت�صال الهاتفي من قبل ك�ادر مدربة 

وم�ؤهلة يف هذا املجال، اأو عرب الربيد االلكرتوين وا�صتمارة الكرتونية مت ا�صتيفاوؤها من 

قبل املبح�ث نف�صه.

وي�صتهدف هذا التقرير ا�صتعرا�ص نتائج هذه الدرا�صة من خالل الف�صل االأول الذي 

ال�صباب،اأما  لعينات  العامة  واخل�صائ�ص  ومنهجيتها  الدرا�صة  اأهداف  ي�صتعر�ص 

الف�ص�ل االأربعة الالحقة فقد ا�صتعر�صت جميعها نتائج الدرا�صة حيث تناول الف�صل 

الثاين التاأهيل العلمي وعالقته ب�ص�ق العمل، وج�انب النق�ص التي يراها ال�صباب يف 

تاأهيلهم العلمي، فيما تناول الف�صل الثالث تف�صيالت العمل لدى ال�صباب العمانيني، 

الر�صا  ومقدار  ال�ظائف،  اختيار  وحمددات  عمل،  على  واحل�ص�ل  البحث  وو�صائل 

ال�ظيفي لدى امل�صتغلني. وتناول الف�صل الرابع راأي ال�صباب ح�ل دور الدولة يف الت�صغيل، 

مثل  املعل�مات  على  ال�صباب  منها  يح�صل  التي  امل�صادر  اخلام�ص  الف�صل  وا�صتعر�ص 

بني  ا�صتخدامها  ومعدالت  واجلرائد،  والتلفاز  االجتماعي  الت�ا�صل  وو�صائل  االنرتنت 

الفئات املختلفة من ال�صباب.



الفصل األول

أهداف الدراسة ومنهجيتها

حجم العينة والفئات المستهدفة

من الطلبة المقيدين على مقاعد التعليم العالي

من الشباب الباحثين عن عمل

من الشباب المشتغلين في القطاع الحكومي والخاص

34 6 6

30 0 0

1 0 0 1

االنترنتطلبة التعليم العالي

الهاتف

الهاتف

الباحثون عن عمل

المشتغلون

طريقة جمع البياناتحجم العينةالفئات المستهدفة
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أهداف الدراسة
يتمثل الهدف العام من الدرا�صة يف التعرف على التف�صيالت ال�ظيفية لل�صباب العماين، ومتابعة التغريات التي طراأت 

على تلك التف�صيالت ب�صكل دوري، انطالقا من اأهمية واأول�ية م��ص�ع الت�صغيل بالن�صبة لل�صباب واحلك�مة على حد �ص�اء. 

ومن هنا، فقد ا�صتهدفت الدرا�صة ا�صتطالع اآراء ال�صباب العماين ح�ل:

مدى مالءمة التاأهيل الدرا�صي لل�صباب ملتطلبات �ص�ق العمل.  

ن�ع قطاع العمل املف�صل لدى ال�صباب.  

احلد االأدنى للراتب املقب�ل من قبل ال�صباب للعمل يف القطاع احلك�مي اأو اخلا�ص.  

خ�صائ�ص ال�ظيفة التي يتطلع اإليها ال�صباب.  

مدى الر�صا ال�ظيفي للم�صتغلني �ص�اء يف القطاع احلك�مي اأو اخلا�ص.  

ال��صائل التي ي�صتخدمها ال�صباب يف البحث عن عمل.  

روؤية ال�صباب ملدى مناف�صة العمالة ال�افدة لهم.  

تقييم ال�صباب لدور الدولة يف ت�فري فر�ص عمل لهم وت�صغيلهم، وروؤيتهم لطبيعة ذلك الدور، ومدى العدالة يف   

احل�ص�ل على الفر�ص ال�ظيفية احلك�مية.

و�صائل االإعالم و�صبكات االنرتنت وو�صائل الت�ا�صل االجتماعي التي ي�صتخدمها ال�صباب للح�ص�ل على املعل�مات   

اخلا�صة بالت�ظيف وغريها من املعل�مات ،ومدى م�صداقية تلك ال��صائل لديهم.

منهجية الدراسة
االإح�صائية  بالطرق  لهم  ممثلة  ع�ص�ائية  عينة  باختيار  العماين  ال�صباب  الآراء  ا�صتطالع  اإجراء  على  الدرا�صة  ا�صتندت 

املنا�صبة. وقد روعي يف اختيار العينة متثيلها على امل�صت�ى اجلغرايف، واجلن�ص، والعمر. فقد �صمل اال�صتطالع )7،467( 

�صابا و�صابة من العمانيني تراوحت اأعمارهم  بني 18 و30 عاما من خمتلف حمافظات ال�صلطنة، مت اختيارهم وفقا لثالث 

فئات رئي�صية هي: الطلبة على مقاعد الدرا�صة يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل داخل ال�صلطنة، والباحث�ن عن عمل امل�صجل�ن 

يف هيئة �صجل الق�ى العاملة، والعامل�ن يف خمتلف قطاعات العمل. وفيما يلي ملخ�ص للفئات الثالث:

 استطالع الطالب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي: 
كاإطار  الدرا�صي 2014/2013  العام  يف  العايل  التعليم  وزارة  �صجالت  يف  املقيدين  العمانيني  الطلبة  ق�ائم  ا�صتخدمت 

ب�صيطة  بلغ حجمها )30،000( طالبا وطالبة يف  العايل. ومت ت�صميم و�صحب عينة ع�ص�ائية  التعليم  ل�صحب عينة طلبة 

التعليم  وم�ؤ�ص�صات  ال�صلطنة )11حمافظة(،  اأن تغطي كافة حمافظات  العينة  �صنة. روعي يف  العمرية )29-18(  الفئة 

العايل والتخ�ص�صات العلمية املختلفة.

دع�ة  حيث مت اإر�صال   ،(Web Survey) االنرتنت طريق  فكان عن  الفئة  هذه  مع  امل�صتخدم  البيانات  جمع  اأ�صل�ب  اأما 

 )3،466( الدع�ة  لهذه  االلكرتوين. وا�صتجاب  الربيد  طريق  بالعينة عن  الطالب  جميع  اإىل  اال�صتطالع  يف  لال�صرتاك 

اإنها تعد جيدة لهذا الن�ع من  اإال  طالبًا وطالبة �صكل�ا ح�ايل )11.5%( من العينة امل�صتهدفة. ورغم انخفا�ص الن�صبة 

اال�صتطالعات عرب االنرتنت، وهي اأعلى عن ن�صبة اال�صتجابة امل�صجلة يف عام 2013 والتي بلغت )%10(. 
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 استطالع الشباب الباحثين عن عمل:
االإطار  حيث �صمل  عمل،  عن  الباحثني  عّينة  ل�صحب  اإطارًا  العاملة  الق�ى  �صجل  بهيئة  امل�صجلني  ق�ائم  �صكلت 

يف:  عامًا، واملتمثلة   )30-18( العمرية  الفئة  من  عمل  عن  باحثًا  لعدد )96،860(  مكتملة  اخلا�ص باال�صتطالع بيانات 

ميكن  التي  اله�اتف  اأرقام  اإىل  باالإ�صافة  عليه،  احل�ص�ل  و�صنة  التعليمي  وامل�ؤهل  االإقامة،  وحمافظة  واجلن�ص،  العمر، 

ا�صتخدامها الإجراء االت�صاالت الهاتفية.

ويف �ص�ء هذه البيانات مت ت�صميم عينة طبقية متثل جميع حمافظات ال�صلطنة،وفقا للجن�ص، وم�صت�ى التعليم )اأقل من 

ي�صاف  كما  املدر�صي  التعليم  اإمتام  ميثل  الذي  املت��صط ملن مل يتم التعليم املدر�صي مبراحله االثنتى ع�صرة– واملت��صط 

اإليه حملة اأي م�ؤهالت اأخرى دون اجلامعية – واجلامعية فاأعلى(، ومتت زيادة ن�صبة املعاينة يف املحافظات قليلة العدد 

وحتديدًا يف كِل من: م�صندم والربميي وال��صطى، ل�صمان احل�ص�ل على تقديرات ممثلة بتلك املحافظات. اأما اأ�صل�ب 

جمع البيانات فتمثل يف اإجراء مقابالت عن طريق الهاتف الثابت واملتنقل. 

 استطالع الشباب المشتغلين:
وعلى غرار ا�صتطالع الباحثني عن عمل، مت االعتماد على �صجالت هيئة �صجل الق�ى العاملة واملت�صمنة  لعدد )145،789( من 

ال�صباب امل�صتغلني بالقطاعني احلك�مي واخلا�ص ممن هم يف فئة العمر )18-30( �صنة ل�صحب عينة طبقية بلغ حجمها 

– املت��صط  ال�صلطنة، وفقا للجن�ص، وم�صت�ى التعليم )اأقل من املت��صط  )1،001( �صابًا و�صابًة ميثل�ن جميع حمافظات 

متثيلها  ل�صمان  وال��صطى  والربميي  م�صندم  من:  كل  يف  املعاينة  ن�صبة  ومتت زيادة  فاأعلى(.  اجلامعي – جامعي  ودون 

واحل�ص�ل على م�ؤ�صرات ميكن تعميمها. جدير بالذكر اأن جمع البيانات مت عن طريق الهاتف.

استمارات االستطالعات الثالثة:
تت�صابه ا�صتمارات اال�صتطالع للعينات الثالث يف اأغلب اأجزائها مع اختالفات ب�صيطة تبعًا لن�ع العينة كما ه� م��صح يف 

امللحق . وب�صفة عامة ت�صمنت اال�صتمارات االآتي:

على  والتاأكيد  له،  املنفذة  باجلهة  والتعريف  اال�صتطالع،  يف  اال�صرتاك  على  املبح�ث  �صكر  فيها  ويتم  املقدمة:   

ال�صرية املطلقة للبيانات ال�صخ�صية. 

البيانات التعريفية وال�صخ�صية: ي�صمل هذا الق�صم بع�ص البيانات اخللفية ال�صرورية عن امل�صتجيب والتي تفيد   

يف حتليل البيانات، مثل اجلن�ص والعمر وامل�ؤهل الدرا�صي، والتخ�ص�ص، وحمافظة االإقامة، وبيانات للتعرف على 

امل�صت�ى االقت�صادي لالأ�صرة مثل مت��صط االإنفاق ال�صهري لالأ�صرة وعدد اأفرادها.

مدى  واآرائهم ح�ل  لل�صباب  العلمي  التاأهيل  عن  بيانات  الق�صم  هذا  يت�صمن  العمل:  تف�صيالت   - االأول  الق�صم   

مالءمته لاللتحاق ب�ص�ق العمل، وج�انب النق�ص التي قد ي�صعر بها ال�صباب يف تاأهيلهم العلمي. كما ي�صمل قطاع 

للعاملني، كما ي�صمل  للعاملني والراتب وكيفية احل�ص�ل على ال�ظيفة، ومقدار الر�صا ال�ظيفي  بالن�صبة  العمل 

واحلك�مي،  اخلا�ص  القطاعني  يف  للعمل  املقب�ل  للراتب  االأدنى  واحلد  املف�صل،  العمل  قطاع  عن  بيانات  اأي�صًا 

ومدى مناف�صة العمالة ال�افدة للعمالة ال�طنية، وحمددات اختيار ال�ظيفة التي يف�صلها الطالب عند التحاقه 

ب�ص�ق العمل وخططه امل�صتقبلية بعد التخرج. 

الق�صم الثاين - دور الدولة: يتم التعرف يف هذا الق�صم على روؤية الطالب لدور الدولة يف ت�فري فر�ص العمل   

لل�صباب، وكذلك تقييمهم لذلك الدور، واجتاهات الطالب نح� اإمكانية اإن�صاء م�صروع خا�ص بداًل من البحث عن 

عمل بعد التخرج، باالإ�صافة اإىل مدى ثقتهم يف ت�صريحات امل�ص�ؤولني اإجمااًل وعن الت�ظيف خ�ص��صًا.
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الق�صم الثالث- و�صائل االإعالم: يتناول هذا الق�صم امل�صادر التي ي�صتخدمها ال�صباب يف احل�ص�ل على املعل�مات   

ب�صكل عام، كاالنرتنت واجلرائد والتلفاز، من خالل معرفة مدى ا�صتخدام الطالب الأدوات االإعالم االجتماعي 

)مثل في�صب�ك وت�يرت( وغريها من و�صائل االت�صال احلديثة.

خصائص عينة الدراسة
�صملتهم  الذين  ال�صباب  لعينة  واالقت�صادية  واالجتماعية  الدمي�غرافية  اخل�صائ�ص  عن  معل�مات  الق�صم  هذا  يعر�ص 

التخرج  بعد  املت�قع  العلمي  وامل�ؤهل  واملحافظة،  واجلن�ص،  العمر،  عن  معل�مات  ي�فر  حيث  الثالثة،  اال�صتطالعات 

والتخ�ص�ص بالن�صبة للجامعيني. 

يع العمري: 1. التوز
من املالحظ اأن ن�صف ال�صباب املبح�ثني كان�ا يف الفئة العمرية )20-24( �صنة، مع وج�د اختالفات على م�صت�ى 

الفئات الثالث للعينة. فقد تركز الطلبة على مقاعد التعليم العايل يف الفئات العمرية دون )24( �صنة ك�نها �صن�ات 

االلتحاق بهذا الن�ع من التعليم، وبلغ مت��صط العمر لهم ح�ايل )21.4( عاما، يف حني بلغ مت��صط العمر للباحثني 

فاأكرث، مبت��صط عمر قدر بح�ايل  �صنة  االأعمار )25(  تركزوا يف  امل�صتغل�ن فقد  اأما  �صنة.  عن عمل ح�ايل )25( 

)26.1( �صنة.

�صكل )1(: الت�زيع العمري لعينة الدرا�صة، 2014م
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                امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.
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يع الجغــــرافي: 2. التوز
حمافظات  على  للعمانيني  اجلغرايف  الت�زيع  مع  يت�افق  الدرا�صة  لعينة  اجلغرايف  الت�زيع  اأن   )2( ال�صكل  ي��صح 

ال�صلطنة، فعينة الدرا�صة تت�زع على حمافظات ال�صلطنة تقريبًا بنف�ص الن�صب التي يت�زع بها ال�صكان العماني�ن.

�صكل )2(: الت�زيع اجلغرايف لعينة الدرا�صة، 2014م
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           امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

يع النوعي: 3. التوز
�صكلت االإناث ح�ايل )54%( من عينة اال�صتطالع ب�صفة عامة، وبلغت اأعلى ن�صبة لهن يف عينة الباحثني عن عمل 

حيث مثلن ح�ايل )64%( من اإجمايل ال�صباب الباحثني عن عمل، يف حني ترتفع ن�صبة  الذك�ر عن االإناث اإىل ح�ايل 

الثلثني يف عينة ال�صباب العمانيني العاملني.

جدول )1(: الت�زيع الن�عي لل�صباب

 اجلن�ص
االإجمايلامل�صتغل�نالباحث�ن عن عملطلبة التعليم العايل

الن�صبةالعددالن�صبةالعددالن�صبةالعددالن�صبةالعدد

169148.8107535.866466.3343045.9ذك�ر

177551.2192564.233733.7403754.1اإناث

3466100300010010011007467100االإجمايل

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.
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يعد م��ص�ع مالءمة التاأهيل العلمي للفرد ل�ص�ق العمل يف غاية االأهمية، فقدرة القطاع احلك�مي -الذي يعد يف غالبه 

خدميًا اأو اإداريًا- تظل حمدودة على ا�صتيعاب خمرجات التعليم املختلفة �صن�يا، وبالتايل فاإن هذه املخرجات يف غالبها 

حتال اإىل القطاع اخلا�ص ال�صتيعابها. وحيث اإن هذا القطاع حمك�م مببداأ الربح واخل�صارة الذي يهدد وج�ده وا�صتمراريته 

فاإنه يتطلب تنا�صبًا وتالوؤمًا جيدًا بني التاأهيل العلمي للفرد وبني فر�ص العمل املتاحة لديه يف ظل التط�ر التقني ال�صريع 

الذي بات �صمة اأ�صا�صية من �صمات الع�صر احلايل، بحيث يحمل الفرد من املعارف واملهارات ما ميكنه من االنخراط يف 

�ص�ق العمل وامل�صاهمة يف حتقيق الربح من خالل االإنتاج بج�دة وكفاءة، ويف ال�قت ذاته ا�صتيعاب وم�اكبة التط�ر التقني 

ال�صريع وما ينتج عنه بل وامل�صاهمة فيه. 

1. مدى مالءمة التأهيل العلمي لسوق العمل:
تعتقد ن�صبة كبرية من ال�صباب العماين اأن تاأهيلهم العلمي ي�ؤهلهم ل�ص�ق العمل ب�صكل جيد ال �صيما الباحث�ن عن عمل 

ارتفعت  الذين  وامل�صتغل�ن  مئ�ية عن عام 2013،  نقاط  بزيادة مقدارها )6(  ن�صبتهم )85%( عام 2014  بلغت  الذين 

ن�صبتهم مبقدار )13( نقطة مئ�ية عن عام 2013 لت�صبح )82%(، يف حني بلغت الن�صبة بني 

الطالب على مقاعد التعليم العايل )71%( مقارنة بنح� )72%( عام 2013. وتزيد هذه الن�صبة 

مع ارتفاع امل�صت�ى التعليمي لل�صباب، يف داللة على جناح التعليم اجلامعي يف تاأهيل ال�صباب 

اجلامعيني  من   )%91( فح�ايل  االأدنى.  التعليمية  امل�صت�يات  من  اأكرب  بدرجة  العمل  ل�ص�ق 

امل�صتغلني يرون اأن الدرا�صة اأهلتهم ل�ص�ق العمل يف حني تنخف�ص هذه الن�صبة اإىل )78%( بني 

امل�ؤهالت  الباحثني عن عمل من حملة  بني  الفارق  ويقل هذا  مت��صط.  تعليم  على  احلا�صلني 

اجلامعية )87%( وحملة امل�ؤهالت املت��صطة )84%( ب�صكل ملح�ظ ليعك�ص الفارق بني االإدراك 

النظري لهذا الفارق بني الباحثني عن عمل وبني املمار�صة الفعلية للم�صتغلني.   

العمل  ل�ص�ق  العلمي  تاأهيلهم  وت�افق  اأكرث ر�صًا عن مالءمة  االإناث  اأن  اإىل  النتائج  ت�صري  كما 

وال�صيما امل�صتغالت حيث ترتفع الن�صبة بينهن اإىل )88%( بزيادة مقدارها )10( نقاط مئ�ية 

عن امل�صتغلني الذك�ر، وتبلغ الن�صبة بني الباحثات عن عمل ح�ايل )85%( مقارنة بنح� )82%(  بني الذك�ر الباحثني عن 

عمل.  

وعلى �صعيد الت�زيع اجلغرايف، فاإن ن�صبة ال�صباب امل�صتغلني الذين يرون اأن تاأهيلهم العلمي يتنا�صب مع �ص�ق العمل ترتفع 

يف حمافظة م�صندم لتبلغ )91%( بينما تنخف�ص الن�صبة اإىل حدها االأدنى يف حمافظة م�صقط اإىل )78%( مبا يعك�ص 

متطلبات �ص�ق العمل يف هذه املحافظة التي ت�صتح�ذ على الن�صبة الكربى من م�ؤ�ص�صات القطاعني احلك�مي واخلا�ص. ويف 

املقابل، ترتفع ن�صبة الباحثني عن عمل الذين يعتقدون اأنهم م�ؤهل�ن علميًا ب�صكل جيد ل�ص�ق العمل يف حمافظة ال��صطى 

اإىل )94%( يف حني بلغت حدها االأدنى يف حمافظة الداخلية )%80(. 

نسبة كبيرة من الشباب 
العماني ترى أن تأهيلها 

العلمي يتالءم مع 
سوق العمل بشكل 

جيد، وترتفع هذه 
النسبة بارتفاع المستوى 

التعليمي
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�صكل )3(: ن�صبة ال�صباب العماين الذين يعتقدون اأن تاأهيلهم العلمي يتنا�صب مع �ص�ق العمل

71%

85%

72%
69%

79%

2013

2014

28%

طالب التعليم العالي المشتغلون الباحثون عن عمل

                امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م. 

 2. جوانب النقص في التأهيل العلمي:
متثلت اأهم ج�انب النق�ص يف التاأهيل العلمي للطالب على مقاعد التعليم العايل يف حمدودية التدريب العملي )%54.6(، 

يليها يف الرتتيب اأن املناهج الدرا�صية بحاجة اإىل تط�ير )45.1%(، ويف الرتتيب الثالث كان 

�صعف اللغة االإجنليزية )31.8%(. وقد ت�صدرت الع�امل الثالث نف�صها قائمة ج�انب النق�ص 

اللغة  م�صت�ى  �صعف  جاء  حيث  خمتلف  برتتيب  ولكن  عمل  عن  للباحثني  العلمي  التاأهيل  يف 

االإجنليزية يف الرتتيب االأول حل�ايل )35.8%( من ال�صباب، تالها حمدودية التدريب العملي. 

واملالحظ اأن هذه الع�امل الثالثة قد حازت على اأهمية متقاربة من قبل الباحثني عن عمل، يف 

حني اأن التفاوت بني هذه الع�امل كان اأكرث و�ص�حًا بني الطالب على مقاعد التعليم العايل.

اأما ال�صباب امل�صتغلني، فقد اأفاد ثلثهم اأن احتياج املناهج الدرا�صية اإىل تط�ير ه� اأهم ج�انب 

ويف  الدرا�صة،  اأثناء  العملي  التدريب  الرتتيب حمدودية  يليها يف  العلمي،  التاأهيل  النق�ص يف 

الرتتيب الثالث ياأتي عدم تنا�صب التخ�ص�ص مع �ص�ق العمل  كما ه� م��صح يف اجلدول )2(. 

أهم جوانب النقص 
في التأهيل العلمي 
للشباب على مقاعد 
التعليم العالي تمثل 

يب  في محدودية التدر
العلمي، وتصدر ضعف 

ية  مستوى اللغة اإلنجليز
القائمة بالنسبة للباحثين 

عن عمل، والقصور 
واحتياج المناهج إلى 

تطوير كانت أهم 
جوانب النقص بالنسبة 

للمشتغلين.
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جدول )2(: ج�انب النق�ص يف التاأهيل العلمي لل�صباب العماين، 2014

ج�انب النق�ص

امل�صتغل�نالباحث�ن عن عملطالب التعليم العايل

اجلملةاإناثذك�راجلملةاإناثذك�راجلملةاإناثذك�ر

54.554754.629.931.831.532.22730.9التدريب العملي غري مت�فر/غري كاٍف

50.440.245.131.429.830.236.824.333.2املناهج الدرا�صية حتتاج اإىل تط�ير

35.628.331.831.437.435.812.611.112.4�صعف م�صت�ى اللغة االإجنليزية

20.930.8263123.726.32324.323.8التخ�ص�ص غري مطل�ب يف �ص�ق العمل

------4.71.53.1الكادر التدري�صي غري م�ؤهل ب�صكل جيد

4.744.38.18.38.413.824.316.8ج�انب اأخرى 

4.715.314.212.610.310.810.319.413.2غري متاأكد/ال اأعرف 

4925231015862423288737124حجم العينة

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

ونالحظ من اجلدول )2( وج�د تفاوت بني الذك�ر واالإناث يف حتديد ج�انب النق�ص يف التاأهيل العلمي. فالبن�صبة للطالب 

على مقاعد التعليم العايل جند اأن ن�صبة تقارب )15%( من االإناث مل ي�صتطعن حتديد هذه اجل�انب، كما اأن عدم تنا�صب 

التخ�ص�ص ل�ص�ق العمل جاء بالن�صبة لهن يف الرتتيب الثالث. اأما بالن�صبة للباحثني عن عمل وامل�صتغلني، فقد كان التقارب 

اأكرب بني اجلن�صني يف ترتيب ج�انب النق�ص يف التاأهيل العلمي، مع مالحظة اأن ح�ايل ربع امل�صتغالت اأ�صرن اإىل ج�انب 

اأخرى مل يتم حتديدها يف ا�صتمارة اال�صتطالع. 

التاأهيل  النق�ص يف  ترتيب ج�انب  وا�صح يف  تفاوت  هناك  كان  وامل�صتغلني،  للباحثني عن عمل  العلمي  للم�صت�ى  ووفقًا   

العلمي كما ه� م��صح يف اجلدول )3(؛ ف�صعف م�صت�ى اللغة االإجنليزية كان ه� اجلانب االأهم بالن�صبة للباحثني عن 

عمل احلا�صلني على تعليم مت��صط )39%(، يليه عدم كفاية التدريب العملي واحتياج املناهج الدرا�صية اإىل تط�ير )%32 

فاأعلى ه� عدم مالءمة  تعليم جامعي  للحا�صلني على  بالن�صبة  الرئي�صي  الق�ص�ر  املقابل، كان جانب  لكل منهما(. ويف 

التخ�ص�ص مع الفر�ص املتاحة يف �ص�ق العمل )%60(.

جدول )3(:ج�انب النق�ص يف التاأهيل العلمي عند ال�صباب ح�صب امل�صت�يات التعليمية.

طالب التعليم العايلج�انب النق�ص يف التاأهيل العلمي

الباحث�ن عن عملامل�صتغل�ن

جامعيمت��صطجامعيمت��صط

54.622.571.431.728التدريب العملي غري مت�فر/غري كاٍف

45.137.313.631.715.4املناهج الدرا�صية حتتاج اإىل تط�ير

31.813.74.838.90�صعف م�صت�ى اللغة االإجنليزية

2622.528.623.460التخ�ص�ص غري مطل�ب يف �ص�ق العمل

4.319.64.58.38ج�انب اأخرى 

14.215.7010.98غري متاأكد/ال اأعرف 

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.
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3. فترة البحث عن عمل: 
بلغ و�صيط ط�ل فرتة البحث عن عمل بني ال�صباب 4 �صن�ات مبعنى اأن ح�ايل ن�صف ال�صباب يق�ص�ن 4 �صن�ات يف البحث 

عن عمل بارتفاع مقداره �صنة كاملة عن ال��صيط يف عام 2013م. وت�صري نتائج اال�صتطالع اإىل 

اأن ح�ايل )8%( فقط من ال�صباب الُعماين يح�صل�ن على وظيفة يف �صنة اأو اأقل. اأما مت��صط 

�صن�ات البحث عن عمل، فقد بلغ ح�ايل )4.7( �صن�ات. واأو�صحت النتائج اأن الذك�ر اأوفر حظا 

بقليل عن االإناث يف االلتحاق ب�ص�ق العمل والت�ظف يف غ�ص�ن اأربع اأع�ام من البحث عن العمل، 

مقارنة  �صن�ات   4 لديهن عن  عمل  عن  البحث  فرتة  تقل  االإناث  من  فنح� )%49.9( 

بنح� )54.8%( من الذك�ر.

�صكل )4(: ط�ل فرتة البحث عن عمل لدى ال�صباب الباحثني عن عمل
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                 امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

4. أساليب البحث عن عمل والحصول على الوظيفة:
تتن�ع ال��صائل التي ا�صتخدمها امل�صتغل�ن �صابقًا والتي ي�صتخدمها الباحث�ن عن عمل للح�ص�ل على ال�ظيفة، فهيئة �صجل 

الق�ى العاملة، واخلدمة املدنية، واإعالنات اجلرائد كانت اأبرز ال��صائل املتبعة، تال ذلك كٌل من االنرتنت والت�ا�صل  مع 

م�ؤ�ص�صات العمل بالنف�ص، وم�صاعدة االأهل واالأ�صدقاء وغريها من ال��صائل. 

نصف الشباب العماني 
يقضي  حوالي 4 

سنوات للبحث عن عمل 
عام 2014م، مقارنة 

بحوالي 3 سنوات عام 
2013م. 
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�صكل )5(:و�صائل البحث عن عمل لدى الباحثني عن عمل

التوظيف31.3% مكاتب

إناث
ذكور 

54.3%

46.1%

53.0%
إعالنات التوظيف على اإلنترنت

مكاتب التوظيف

77.9%

65 9%

56.3%

دقا األ األھل دة ا

التقدم بطلب للتوظيف من تلقاء نفسك

79.9%

66.8%

70.1%

65.9%

إعالنات التوظيف في الجرائد

مساعدة األھل واألصدقاء

95.1%
ھيئة سجل القوى العاملة94.5%

�صكل )6(: و�صيلة احل�ص�ل على وظيفة لدى امل�صتغلني
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إعالنات على اإلنترنت4.7%

8.9%

6.6%

4.7%

21.4%

ھيئة سجل القوى العاملة

وزارة الخدمة المدنية

17.4%

17.5%

26.1%

نفسھا العمل مؤسسة خالل من

إعالنات مطبوعة

28.1%

26.3%

عن طريق األھل واألصدقاء16.9%

من خالل مؤسسة العمل نفسھا

                        امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

ميكن  اأنه  مبعنى  عمل  عن  باحث  لكل  ال�احدة  ال��صيلة  ا�صتخدام  تكرار  مدى  يعر�ص   )5( ال�صكل  اأن  الت��صيح  وينبغي 

للباحث عن عمل اأن ي�صتخدم اأكرث من و�صيلة واحدة للبحث عن عمل، يف حني اأن ال�صكل )6( ي��صح ال��صيلة التي ح�صل 

امل�صتغل من خاللها على ال�ظيفة املقيد بها. 
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وك�ن عينة الباحثني عن عمل اأخذت من هيئة �صجل الق�ى العاملة كان من الطبيعي اأن تك�ن الهيئة هي ال��صيلة االأكرث 

امل�صتغل�ن،  اأما   ،  )%95( بن�صبة  وظيفة  على  للح�ص�ل  عمل  عن  الباحثني  قبل  من  ا�صتخدامًا 

فنجد اأن اأعلى ن�صبة لهم كانت اأي�صًا لل�ظائف املعلنة يف االأجهزة احلك�مية واملتمثلة بهيئة الق�ى 

العاملة واخلدمة املدنية ووزارة الق�ى العاملة بن�صبة بلغت يف املجمل ح�ايل )25%(. ويعد ذلك 

منطقيًا يف �ص�ء عدة مربرات اأهمها اأن عينة الباحثني عن عمل وامل�صتغلني مت احل�ص�ل عليها 

القطاعني احلك�مي واخلا�ص  الت�ظيف يف  اأن متطلبات  اإىل ذلك  اأ�صف  الهيئة.  من �صجالت 

تقت�صي الت�صجيل يف الهيئة. 

وت�صري النتائج اأي�صًا اإىل اأن نح� ثالثة اأرباع ال�صباب الباحثني عن عمل يق�م�ن مبتابعة اإعالنات 

الت�ظيف يف  بينما ال يق�صد مكاتب  العمل،  للبحث عن فر�ص  الت�ظيف يف اجلرائد املطب�عة 

امل�صتغلني ح�صل )20%( منهم على وظيفته من خالل  اأن  العماين. يف حني  ال�صباب  �ص�ى )37%(  فقط من  ال�صلطنة 

االإعالنات يف اجلرائد واملطب�عات، وح�ايل ربعهم من خالل الت�ا�صل مع م�ؤ�ص�صة العمل نف�صها.

وميكن مالحظة اأن هناك ن�صب كبرية من امل�صتغلني ح�صل�ا على وظائفهم من خالل م�صاعدة االأهل واالأ�صدقاء، وه� ما 

ينطبق عند الباحثني عن عمل الذين ي�صع�ن للح�ص�ل على وظيفة مب�صاعدتهم.

جدير بالذكر اأن ن�صبة كبرية من ال�صباب اجلامعي الباحث عن عمل ت�صل اإىل ح�ايل )%82( 

تتابع اإعالنات الت�ظيف عرب االنرتنت، االأمر الذي من �صاأنه ت��صيع اإطار املعرفة لديهم ح�ل 

فر�ص العمل املتاحة يف �ص�ق العمل يف ال�صلطنة وخارجها؛ وبالتايل تزيد فر�صهم يف الت�ظيف 

مقارنة باالآخرين.

اأن )78%( من ال�صباب الذك�ر يتقدم�ن  اإىل  اأما التفاوت بني الذك�ر واالإناث، فت�صري النتائج 

ب�صكل  الن�صبة  هذه  تقل  اأنف�صهم، يف حني  تلقاء  من  املختلفة  العمل  مل�ؤ�ص�صات  الت�ظيف  بطلب 

ملح�ظ بني االإناث اإىل ح�ايل )%56( .

 اأما امل�صتغل�ن، فالذك�ر ب�صكل عام مييل�ن اإىل ا�صتخدام ال��صائل غري الر�صمية )مثل م�صاعدة 

اإىل  االإناث  من  اأكرب  بدرجة  الذك�ر  مييل  كذلك  االإناث،  من  اأكرب  بدرجة  واالأ�صدقاء(  االأهل 

التقدم بطلب للت�ظيف مبا�صرة اإىل م�ؤ�ص�صة العمل.

)95%( من الشباب 
يبحثون عن العمل 

بواسطة الهيئة العامة 
لسجل القوى العاملة . 

هيئة سجل القوى 
العاملة، واإلعالنات  

المطبوعة، ومساعدة 
األهل واألصدقاء  أهم 

ثالثة وسائل حصل 
فيها المشتغل على 

وظيفته أو يستخدمها 
الباحثون للحصول على 

عمل.



الفصل الثالث

تفضيالت العمل لدى الشباب 
العماني

محددات اختيار الوظيفة

أهم العوامل التي 
يفكر بها الشباب 

عند المفاضلة بين 
الوظائف المختلفة 

بشكل عام هي 
على الترتيب:

تمتع 
الوظيفة باألمان 

واالستقرار

أن تساعد 
الوظيفة على اكتساب 

يد من المهارات  المز
والخبرة مع الوقت

راتب جيد
وحوافز جيدة

أن يكون بالوظيفة

 نظام جيد للتقاعد

1234

تفضيالت العمل لدى الشباب

النسبة األكبر من 
الشباب يفضلون

العمل في القطاع 
الحكومي عن القطاع 

الخاص

٪6 5
٪58

٪95
٪95

٪87
٪86

المشتغلونالباحثون عن عملطلبة التعليم العالي

20142013
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1- قطاع العمل المفضل لدى الشباب:
اأو�صحت النتائج اأن الغالبية العظمى من ال�صباب تف�صل العمل بالقطاع احلك�مي )�صكل 7(، وتبلغ اأعلى ن�صبة لتف�صيل 

القطاع احلك�مي عند الباحثني عن عمل بن�صبة )95%(، واأقلها لدى الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل بن�صبة 

 .)%67(

                             �صكل )7(: قطاع العمل املف�صل لدى ال�صباب 

قطاع حكومي

95%

85%

قطاع خاص 

أخرى

67%

32%

12%

32%

5%

12%

0%
3% 2,6%

االباحثين عن عمل  المشتغلون يطلبة التعليم العالي م

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

وب�صكل اأكرث تف�صياًل يف�صل الطالب املقيدون يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل العمل يف  الهيئات احلك�مية كتف�صيل اأول بن�صبة 

اأما الباحث�ن عن عمل فيف�صل�ن  )53%(، وجاء تف�صيلهم الثاين القطاع اخلا�ص )32%( ثم اخلدمة املدنية ) %12(. 

اخلدمة املدنية بن�صبة )54%( يف حني كان تف�صيلهم الثاين الهيئات وم�ؤ�ص�صات حك�مية اأخرى )33%(، وجاءت جهات 

اأخرى يف التف�صيل الثالث )8%(، واأخريًا القطاع اخلا�ص )5%( فقط.

ومل يختلف الرتتيب ال�صابق بالن�صبة للم�صتغلني حيث كانت اخلدمة املدنية اأواًل بن�صبة )41%(، والهيئات ثانيًا )%29(، 

وجهات اأخرى ثالثا )17%( واأخريًا القطاع اخلا�ص )%12(.  

ويعترب الذك�ر اأكرث تف�صياًل للعمل بالقطاع اخلا�ص عن االإناث بني فئات ال�صباب الثالث، حيث كانت اأعلى ن�صبة لهم عند 

الطالب املقيدين يف التعليم العايل بفارق كبري عن الباحثني عن عمل وامل�صتغلني حيث كان يف�صله )47.7%( منهم، يف 

حني كانت الن�صبة )6%( لدى الباحثني عن عمل، و )14.9%( لدى امل�صتغلني، وغالبيتهم من امل�صتغلني يف هذا القطاع.

ما يقارب ثلث الطالب 
المقيدين على مقاعد 

التعليم العالي يفضلون 
العمل بالقطاع الخاص، 

وهي أعلى بكثير 
مما هي عليه عند 

الباحثين عن عمل )%5(، 
والمشتغلين )%12(.
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                          �صكل )8(: قطاع العمل املف�صل لدى ال�صباب ح�صب اجلن�ص

حكومي قطاع

92.9%
96.2%

92.7%

ي و ع 
قطاع خاص
أخرى

81.2% 83.5%

48% 48%

18%

6% 4%

15%

7%4% 2%4%4%
1% 1% 0% 2% 1%

ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

طلبة التعليم العالي الباحثون عن عمل المشتغلون

                                                   امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

ووفقًا للم�صت�يات التعليمية، كان الباحث�ن عن عمل من حملة امل�ؤهل اجلامعي فاأعلى هم االأكرث تف�صياًل للقطاع احلك�مي 

من بني بقية امل�صت�يات التعليمية ، اأما امل�صتغل�ن فكان اأ�صحاب امل�ؤهل دون املت��صط هم االأكرث تف�صياًل للقطاع احلك�مي.

2- درجة تفضيل القطاع الحكومي
راأينا يف اجلزء ال�صابق اأن ال�صباب العماين يف�صل العمل بالقطاع احلك�مي على القطاع اخلا�ص ب�صكل عام، لذلك كان 

من ال�صروري معرفة: اإىل اأي مدى يذهب هذا التف�صيل؟ وهل ميكن حتفيز ال�صباب للعمل يف 

ن�صبة  وما هي  القطاع احلك�مي؟  الراتب يف  لهم عن  املقدم  الراتب  زاد  اإذا  القطاع اخلا�ص 

الزيادة يف راتب القطاع اخلا�ص عن احلك�مي التي ميكن اأن حتقق ذلك التحفيز؟

وب�صكل عام اأو�صحت النتائج اأن غالبية ال�صباب يرغب�ن يف القطاع احلك�مي حتى واإن كانت 

اأ�صبابًا اأخرى جتعل ال�صباب  اأن هناك  اأقل من القطاع اخلا�ص مما يعني  رواتب هذا القطاع 

هذه  وتتمثل  العالية.  الن�صبة  بهذه  احلك�مي  القطاع  يف�صل�ن 

االأ�صباب يف اال�صتقرار ال�ظيفي والرتقيات وغريها من الع�امل 

التي �صنتطرق اإليها يف حمددات اختيار ال�ظائف.

الطالب على  اأن  القطاعات  تف�صيل  ال�صابقة يف  النتائج  اأ�صارت 

مقاعد التعليم العايل هم االأكرث تف�صياًل للعمل بالقطاع اخلا�ص 

للقطاع  تف�صيلهم  اأقل عن  املجمل ه�  التف�صيل يف  واإن كان ذلك  ال�صباب،  فئات  بقية  بني 

احلك�مي.

واأظهرت النتائج اأن الطالب املقيدين على مقاعد التعليم العايل والذين يف�صل�ن القطاع 

حال  يف  اخلا�ص  بالقطاع  والعمل  التف�صيل  هذا  تغيري  يف  كبرية  رغبة  لديهم  احلك�مي 

الذكور أكثر تفضياًل 
للقطاع الحكومي 

مقارنة باإلناث، وتعبر 
اإلناث على مقاعد 

التعليم العالي  األكثر 
تفضياًل لهذا القطاع 

و أقلهن الباحثات عن 
عمل. 

ما يقارب نصف الطالب 
على مقاعد التعليم 

العالي مستعدين 
لتغير تفضيلهم للقطاع 

الحكومي في ظل 
يادة في  الحصول على ز

الراتب تعادل )25%) أو 
)%50(

غالبية الباحثين عن عمل 
غير مستعدين للعمل 
بالقطاع الخاص مهما 

يادة في الراتب  بلغت الز
مما قد يطيل فترة 

البحث عن عمل ويشكل 
ضغط على الحكومة 
في توفير فرص عمل 

لهم بالقطاع الحكومي 



    27 توجهات الشباب العماني نحو العمل

حت�صل�ا على فر�ص وظيفية تتجاوز رواتبها )25% اأو 50%( رواتب القطاع احلك�مي وه� ما ميكن مالحظته من ال�صكل 

.)9(

ويختلف هذا الت�جه عند الباحثني عن عمل والذين يظل�ن متم�صك�ن برغبتهم يف العمل بالقطاع احلك�مي حتى واإن كانت 

ن�صبة الزيادة يف الراتب ت�صل لـ )50%( عن راتب القطاع اخلا�ص بن�صب تتجاوز )80%(، االأمر الذي يربر زيادة ط�ل 

فرتة البحث عن عمل عند ال�صباب والبالغ مت��صطها 4 �صن�ات.

�صكل )9(: قطاع العمل املف�صل لدى ال�صباب ح�صب اجلن�ص

قطاع حكومي

83% 82%

ي ع

قطاع خاص

51%

43%

35%

47%
51%

14% 14%

طلبة التعليم العالي الباحثون عن عمل طلبة التعليم العالي الباحثون عن عمل

%)٢٥(نسبة الزيادة  %)٥٠(نسبة الزيادة 

وتعترب االإناث على مقاعد التعليم العايل االأكرث مي�اًل للعمل للقطاع اخلا�ص يف حال زيادة الراتب مقارنة بالباحثات عن 

عمل، حيث اإن )33%( منهن م�صتعدات للعمل يف القطاع اخلا�ص يف حال ك�ن الزيادة )25%( مقارنة بح�ايل )%12( 

من الباحثات عن عمل. وترتفع هذه الن�صبة لت�صل اإىل )40.6%( يف حال كانت الزيادة يف الراتب تقدر بـ )50%(  مقابل 

)12.8%( فقط من الباحثات عن عمل.

اأما بالن�صبة للذك�ر، فما يقارب الثلثني من طالب التعليم العايل م�صتعدون للعمل بالقطاع اخلا�ص �ص�اء كانت تلك الزيادة 

)25%( اأو)50%( يف الراتب، يف حني اأن الباحثني عن عمل مل تتجاوز ن�صبتهم اخلم�ص يف كلتا احلالتني. 

وبارتفاع امل�صت�ى التعليمي للباحثني عن عمل، تقل الرغبة للعمل بالقطاع اخلا�ص مهما كانت الزيادة يف الراتب الذي 

�صيح�صل عليه الباحث عن عمل جراء عمله بالقطاع اخلا�ص.
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جدول )4(: مدى تف�صيل القطاع احلك�مي لدى طالب التعليم العايل والباحثني عن عمل

امل�ؤ�صر
الباحث�ن عن عملطالب التعليم العايل

االإجمايلاإناثذك�راالإجمايلاإناثذك�ر

راتب القطاع اخلا�ص يزيد مبقدار )%25(

29.954.842.678.486.383.4القطاع احلك�مي

60.633.946.918.611.914.3القطاع اخلا�ص

9.511.310.431.92.3غري متاأكد / ال اأعرف

راتب القطاع اخلا�ص يزيد مبقدار )%50(

21.142.634.877.983.881.8القطاع احلك�مي

68.240.650.617.612.814.4القطاع اخلا�ص

10.716.814.64.53.43.8غري متاأكد / ال اأعرف

100100100100100100االإجمايل

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

وت�صري النتائج اإىل اأن ح�ايل ثلث ال�صباب امل�صتغلني )36%( فقط يف القطاع احلك�مي ي�افق�ن على االنتقال اإىل القطاع 

اخلا�ص مع زيادة الراتب يف االأخري. وكان مت��صط ن�صبة الزيادة يف الراتب املطل�بة لالنتقال للقطاع اخلا�ص مرتفعة اإىل 

عام   %61 )مقابل  احلك�مي  بالقطاع  حاليًا  يتقا�ص�نه  الذي  الراتب  من   %43 وبلغت  ما  حد 

2013(. وتزيد هذه الن�صبة مع انخفا�ص م�صت�ى التعليم فتبلغ )67%( الأ�صحاب التعليم اأقل من 

مت��صط مقابل )34%( الأ�صحاب التعليم اجلامعي فاأعلى، كذلك تزيد بني الذك�ر )48%( عن 

االإناث )%29(.

القطاع  اإىل  االنتقال  يف�صل�ن  فكان )58%( منهم  القطاع اخلا�ص،  امل�صتغل�ن يف  ال�صباب  اأما 

احلك�مي حتى ل� براتب اأقل )مقابل 53% عام 2013(. ويزيد هذا االجتاه بني الذك�ر )%60( 

عن االإناث )49%(، وكذلك بني م�صت�يات التعليم االأقل عن امل�صت�يات االأعلى )67% للتعليم اأقل 

من مت��صط مقابل 28% للتعليم اجلامعي فاأعلى(.

اأن بيئة العمل بالقطاع اخلا�ص اأقل حتفيزًا للعمل لدى امل�صتغلني، وه� ما ميكن  وميكن الق�ل 

تربيره من خالل نتائج م�صت�ى الر�صا ال�ظيفي عند امل�صتغلني بالقطاع اخلا�ص والتي تعترب اأقل 

مما هي عليه للعاملني بالقطاع احلك�مي وه� ما �صيتم مناق�صته الحقًا.

تقل نسبة المشتغلين 
الذين يمكن أن ينتقلوا 
للعمل بالقطاع الخاص 
يادة في  في ظل الز
الراتب إلى 36%، في 

حين يوجد )%58( 
يرغبون باالنتقال للقطاع 

الحكومي ولو براتب 
اقل عن الذي يتقاضونه 

بالقطاع الخاص. 
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جدول )5(: مدى تف�صيل القطاع احلك�مي بني ال�صباب امل�صتغلني

ن�صبة الذين يرغب�ن يف االنتقال من القطاع 

اخلا�ص اإىل احلك�مة براتب اأقل

ن�صبة الذين يرغب�ن يف االنتقال من احلك�مة 

اإىل القطاع اخلا�ص براتب اأعلى

 

57.9 36.1 جملة العاملني

60.2 52.6 ذك�ر

49.2 20 اإناث

احلالة التعليمية  

60.8 39.7 اأقل من املت��صط

56 35.8 مت��صط / ف�ق املت��صط

28.3 35 جامعي فاأعلى

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

�صكل )10(: اجتاهات امل�صتغل�ن نح� االنتقال بني العمل احلك�مي واخلا�ص

ا�نتقال للقطاع الحكومي براتب أقل
٪٥٧٫٩

ا�نتقال للقطاع الخاص براتب أعلى
٪٣٦٫٤

القطاع
الحكومي

القطاع
الخاص

3- محددات اختيار الوظيفة
يعد التعرف على الع�امل التي يفكر بها ال�صباب عند اختيار وظيفة معينة اأو عند املفا�صلة بني ما قد يعر�ص عليهم من 

وظائف يف امل�صتقبل من االأم�ر املهمة ل�صانع القرار عند التخطيط لت�صغيل ال�صباب، حيث اإنه 

من خالل معرفة اأهم الع�امل التي حتدد اختيار ال�ظائف �صتت�صح االأ�صباب التي جتعل ال�صباب 

يف�صل�ن القطاع احلك�مي على القطاع اخلا�ص.

واأ�صارت النتائج اأن اأهم الع�امل التي حتدد اختيار ال�ظيفة لدى ال�صباب العماين ه� اأن تتمتع 

باال�صتقرار واالأمان ال�ظيفي، حيث كانت درجة اأهميتها 9 من مقيا�ص يتك�ن من 10 درجات، 

وتاأتي بعدها اأن حت�ي ال�ظيفة على فر�ص جيدة للرتقي، فيما كانت الرواتب واحل�افز العامل 

الثالث. وميكن مالحظة درجة اأهمية كل عامل من خالل جدول )6(.

االستقرار واألمان 
الوظيفي، وفرص 
الترقي، والرواتب 

والحوافز، أهم 
محددات اختيار الوظائف 

عند الشباب العماني
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جدول )6(: حمددات اختيار ال�ظيفة لدى ال�صباب العماين

االإجمايلامل�صتغل�نالباحث�ن عن عملطالب التعليم العايلحمددات اختيار ال�ظائف

9.208.679.049تتمتع باال�صتقرار واالأمان ال�ظيفي 

8.908.438.808.7تك�ن بها فر�ص جيدة للرتقي

8.908.428.758.7الراتب واحل�افز 

8.108.438.468.3نظام التقاعد 

8.608.328.448.5اأن تك�ن منا�صبة ل��صعك ومكانتك االجتماعية

8.308.138.118.2اأن تك�ن مريحة وعدد �صاعات العمل معق�ل

6.908.407.917.7اأن تك�ن يف القطاع احلك�مي

8.307.347.747.8يف نف�ص جمال تخ�ص�صك

7.607.847.727.7تك�ن يف نف�ص حمافظة االإقامة اأو قريبة منها

ت�صاعدك على اكت�صاب املزيد من املهارات 

واخلربة مع ال�قت

ـــ9.3

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

وتظهر بع�ص الفروق يف تلك املحددات بني فئات ال�صباب الثالث وه� ما ميكن مالحظته من اجلدول )6(. ففي حني اأن 

اأهم حمدد للطلبة على مقاعد التعليم العايل ه� اأن ت�صاعدهم ال�ظيفة على اكت�صاب مزيد من املهارات واخلربة، اختار 

الباحث�ن عن عمل وامل�صتغل�ن اأن تتمتع ال�ظيفة باالأمان واال�صتقرار ال�ظيفي، ومن ثم جاء يف الرتتيب اأن تتمتع ال�ظيفة 

بفر�ص جيدة للرتقي، يليها الرواتب واالأج�ر، ثم اأنظمة التقاعد.

الذك�ر، حيث ميكن مالحظات  اأكرث منها لدى  اأهمية  ال�ظيفة  االإناث حمددات اختيار  وت�يل 

ان اأهمية جميع املحددات اأكرث عند االإناث مقارنة بالذك�ر با�صتثناء حمددين فقط هما نظام 

اأما  لل�ظيفة،  اختيارهم  حمددات  اأهم  من  الذك�ر  يراها  حيث  واالأج�ر  والرواتب  التقاعد 

حمددات حمل االإقامة و�صاعات العمل املريحة والعمل بالقطاع احلك�مي كانت االأهم عند االإناث

كما ميكن مالحظة بع�ص الفروق الب�صيطة بني االإناث يف الفئات الثالث، فك�ن ال�ظيفة يف نف�ص 

وامل�صتغالت، يف  للباحثات  منه  العايل  التعليم  لطالبات  بالن�صبة  مهم  عامل  التخ�ص�ص  جمال 

حني ك�ن ال�ظيفة يف القطاع احلك�مي ه� ذو اأهمية اأكرب بالن�صبة للم�صتغالت والباحثات عن 

عمل مقارنة بطالبات التعليم العايل.

تعير اإلناث محددات 
محل اإلقامة، وساعات 
العمل، أهمية أكبر من 

بقية المحددات عند 
اختيار الوظيفة، في 

حين حدد الذكور كال من 
نظام التقاعد، والرواتب 

واألجور.
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�صكل )11(: حمددات اختيار ال�ظيفة لدى ال�صباب العماين ح�صب الن�ع

إناث

ك ال الفطا ف

في نفس محافظة اإلقامة

إناث
ذكور

أن تكون مريحة وعدد ساعات العمل معقول

نظام التقاعد 

في الفطاع الحكومي

أن تكون مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية

في نفس مجال تخصصك

ف ظ ال ا األ ا تق اال ت تت

الراتب والحوافز 

يكون بھا فرص جيدة للترقي

0 2 4 6 8 10

تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي

ة ط نقـطـــةنق

الباحث�ن  يراها  مثلما  احلك�مي  القطاع  يف  ال�ظيفة  تك�ن  اأن  اأهمية  يرون  ال  العايل  التعليم  طلبة  من  الذك�ر  كذلك 

وامل�صتغل�ن، يف حني يرون باأهمية الرتقي واأن تك�ن ال�ظيفة يف نف�ص جمال التخ�ص�ص ب�ص�رة اأكرب مقارنة بالباحثني عن 

عمل وامل�صتغلني وامل�صتغلني.

ووفقا للم�صت�يات التعليمية للباحثني عن عمل وامل�صتغلني، يالحظ ارتفاع اأهمية املحددات بارتفاع امل�صت�ى التعليمي. مما 

ميكن الق�ل، اأن ارتفاع امل�صت�ى التعليمي للفرد يعمل على رفع ج�دة وم�صت�ى ال�ظائف التي يرغب يف التقدم لها، والعك�ص 

�صحيح حيث اإن اأ�صحاب امل�صت�يات التعليمية االأقل يجعلهم يتنازل�ن عن عدد من املحددات للح�ص�ل على ال�ظيفة.

وترتفع درجة اأهمية املحددات بارتفاع امل�صت�ى التعليمي لدى الباحثني عن عمل وامل�صتغلني، مما قد ي�ؤثر اأي�صًا يف ارتفاع 

فرتة البحث عن عمل لدى الباحثني من حيث اإنهم ال يقبل�ن بالعمل اإال يف وظائف تالئم م�صت�ياتهم التعليمية.

4- األجور
تعد االأج�ر اأحد اأهم حمددات اختيار ال�ظيفة بالن�صبة لل�صباب وه� ما اأ�صرنا اإليه يف ال�صابق، وكان من املهم معرفة ما 

ه� احلد االأدنى من الراتب الذي يقبل به ال�صاب العماين للعمل �ص�اء كان ذلك يف القطاع احلك�مي اأو القطاع اخلا�ص، 

واالختالف الذي طراأ يف هذا اجلانب مقارنة بالعام املا�صي.

ويربز التحليل التايل االختالفات يف احلد االأدنى لالأجر الذي يقبل به ال�صباب العماين وذلك تبعًا لفئة ال�صباب والن�ع 

وامل�صت�ى التعليمي لفئتي الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل والباحثني عن عمل. اأما امل�صتغل�ن، فقد مت معرفة 

كيف يت�زع�ن على فئات الرواتب املحددة.

كنتيجة طبيعية لالختالف يف امل�صت�يات التعليمية بني عينة طالب التعليم العايل وعينة الباحثني عن عمل كانت هناك 

فروق كبرية يف مت��صط االأجر املقب�ل لكل فئة منهما. فقد بلغ مت��صط اأدنى اأجر مقب�ل لطلبة التعليم العايل ما يقارب 

امل�ؤهل اجلامعي، حيث ينخف�ص  للباحثني عن عمل من حملة  بالن�صبة  الباحث عن عمل. حتى  يقبله  �صعف مت��صط ما 

مت��صط االأجر املقب�ل لديهم مقارنة بطلبة التعليم العايل االأمر الذي يعك�ص اأن فرتة البحث عن عمل قد جتعل ال�صاب 

يقلل من مت��صط االأجر الذي يرغب فيه مقارنة مبا كان يطمح اإليه اأثناء الدرا�صة.
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�صكل )12(: مت��صط احلد االأدنى لالأج�ر املقب�لة لدى طالب التعليم العايل والباحثني عن عمل 
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واأظهرت النتائج اأن مت��صط االأج�ر املقب�ل لطالب التعليم العايل والباحثني عن عمل يختلف 

باختالف ن�ع القطاع، حيث يرتفع مت��صط االأج�ر لدى طالب التعليم العايل يف حال عملهم يف 

القطاع اخلا�ص لي�صل اإىل )951( ريااًل مقابل )875( ريااًل للقطاع احلك�مي. يف املقابل، يرتفع 

مت��صط االأجر املقب�ل للعمل يف القطاع احلك�مي لدى الباحثني عن عمل لي�صل اإىل )494( ريااًل 

مقابل )442( ريااًل للعمل بالقطاع اخلا�ص.

وب�صكل عام ت�صري النتائج اإىل اأن مت��صط االأجر املقب�ل لدى االإناث للعمل اأقل منه عند الذك�ر، 

اأن  الباحثات عن عمل الالتي ميكن  با�صتثناء  العمل   ال�صباب وجميع قطاعات  يف جميع فئات 

يعملن بالقطاع العام حيث اإن مت��صط االأجر  الذي يقبلنه  للعمل بالقطاع احلك�مي )496( ريااًل 

اأكرب منه عند الذك�ر )491( ريااًل.

يبني جدول )7( الت�زيع الن�صبي لل�صباب امل�صتغلني وفق الفئة التي يقع بها االأجر احلايل، حيث 

ي��صح اجلدول اأن ح�ايل )45%( من ال�صباب امل�صتغلني يتقا�ص�ن اأقل من )500 ( ريال عماين �صهريًا، بل اأن ما ن�صبته 

والبالغ )325( ريااًل  ال�صلطنة  املعم�ل به يف  االأدنى  اأقل من احلد  اأجرًا  تتقا�صى  امل�صتغلني  ال�صباب  )3.3%( من عينة 

عمانيًا. ويظهر اجلدول بع�ص التفاوت ح�صب اجلن�ص وامل�صت�ى التعليمي.

جدول )7(:الت�زيع الن�صبي لعينة ال�صباب امل�صتغلني ح�صب فئة االأجر احلايل

املتغري

الراتب احلايل )ريال عماين( 

1000-900901-700701-500501-325اأقل من 325

اأكرث من 

1000

رف�ص االإجابة

اجلن�ص)%(

2.952.316.215.15.87.50.2ذك�ر 

423.113.425.721.510.81.5اإناث

م�صت�ى التعليم)%(

4.6837.84.40.100اأقل من املت��صط

4.238.425.8215.84.70املت��صط / ف�ق املت��صط

014.431.634.326.32.5جامعي فاأعلى

3.342.515.318.711.18.60.6اإجمايل امل�صتغلني

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

يرتفع متوسط الراتب 
المقبول للعمل بالقطاع 

الخاص عن القطاع 
الحكومي عند الطالب 
المقيدين على مقاعد 

التعليم العالي، بينما 
يحدث العكس عند 

الباحثين عن عمل.
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5- منافسة العمالة الوافدة
لهذه  امل�صتقبلة  الدول  من  العديد  تهم  التي  امل��ص�عات  من  ال�طنية  للعمالة  ومناف�صتها  ال�افدة  العمالة  م��ص�ع  يعترب 

العمالة ومنها �صلطنة عمان. ويجب دائمًا ال�صعي لتحقيق الت�ازن بني احلاجة اإىل العمالة ال�افدة ل�صد العجز يف بع�ص 

العاملة  لالأيدي  العمل  فر�ص  ت�فري  وبني  الكبرية  التنم�ية  وامل�صروعات  املت�صارعة  التنمية  تتطلبها  والتي  التخ�ص�صات 

ال�طنية.

ي��صح ال�صكل )13( اأن غالبية ال�صباب العماين ويف جميع الفئات يرون اأن العمالة ال�افدة من املمكن اأن ت�ؤثر �صلبًا يف 

الباحث�ن عن عمل هم االأكرث ن�صبة يف هذا االعتقاد  فر�ص العمل املتاحة يف املجال الذي يرغب�ن يف العمل فيه. وكان 

بح�ايل )72%( ، يف حني كان امل�صتغل�ن هم االأقل اعتقادًا بذلك بن�صبة )%61(.

�صكل )13(: اآراء ال�صباب العماين ح�ل تاأثري العمالة ال�افدة على فر�ص العمل

71 9%

نعم

ال

67.7%
71.9%

61.2%

غير متأكد

36.4%

22.6% 22.1%

9.7%
6.0%

2.4%

طلبة التعليم العالي الباحثون عن عمل المشتغلون

                         امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني� 2014م

جدول )8(:الت�زيع الن�صبي لعينة ال�صباب الذين يرون تاأثري العمالة ال�افدة على فر�ص العمل

اإناثذك�رفئة ال�صباب

7164.6طالب التعليم العايل

70.172.9الباحث�ن عن عمل

64.454.9امل�صتغل�ن

وي��صح اجلدول )8( اأن الذك�ر هم االأكرث اعتقادًا اأن العمالة ال�افدة ميكن اأن ت�ؤثر يف فر�ص العمل املتاحة لهم مقارنة 

باالإناث يف فئتي امل�صتغلني والطلبة املقيدين على مقاعد التعليم العايل،  اأما الباحث�ن عن عمل فرتتفع ن�صبة االإناث عن 

الذك�ر يف اعتقاد ذلك بن�صبة )72.9%( مقارنة ب )70.1%( عند الذك�ر.

وعم�مًا من بني الذك�ر كانت الن�صبة االأعلى لالعتقاد اأن العمالة ال�افدة من املمكن اأن ت�ؤثر على فر�ص العمل هي بني 

طالب التعليم العايل بن�صبة )71%(، واأقلها لدى امل�صتغلني بن�صبة )64%( وبلغت اأقل ن�صبة لهذا االعتقاد بني االإناث يف 

فئة امل�صتغلني اأي�صًا بن�صبة )%54.9(. 
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وتظهر بع�ص الفروق بني عينة ال�صباب يف هذا االعتقاد تبعًا للم�صت�ى التعليمي، فحملة امل�ؤهالت اجلامعية من الباحثني 

عن عمل هم االأكرث اعتقادا ب�ج�د تاأثري �صلبي للعمالة ال�افدة يف ح�ص�ل ال�صباب العماين على فر�ص عمل. اأما امل�صتغل�ن 

فاإن هذا االعتقاد يزداد بني حملة امل�ؤهالت املت��صطة ودون اجلامعية منهم.

6- الرضا الوظيفي عند المشتغلين
ال �صك اأن الر�صا ال�ظيفي من اأهم الع�امل التي تدفع اإىل االإتقان يف العمل، واحلر�ص عليه، 

فكلما زاد م�صت�ى الر�صا كلما زادت اإنتاجية امل�صتغلني وج�دة هذه االإنتاجية.

وت�صري النتائج اإىل ارتفاع م�صت�ى الر�صا ال�ظيفي لل�صباب امل�صتغلني امل�صجلني يف 2014 عنه يف 

عام 2013، حيث جند اأن ن�صبة ال�صباب الرا�صني اأو الرا�صني جدًا عن وظائفهم قد ارتفعت من 

)68%( يف 2013 اإىل )74%( يف 2014، اأي مبقدار)6( نقاط مئ�ية.

وارتفع م�صت�ى الر�صا ال�ظيفي للعاملني بالقطاع اخلا�ص عام 2014م  مبقدار 15 نقطة مئ�ية 

لي�صبح )64%( مقارنة بـ )49%( عام 2013م، اإال اأنه يقل بكثري عن م�صت�ى الر�صا ال�ظيفي 

للعاملني بالقطاع احلك�مي والبالغ )88%(، والذي انخف�ص قلياًل عما كان عليه عام 2013م، والبالغ )%90(.

�صكل )14(: تط�ر م�صت�ى الر�صا ال�ظيفي لل�صباب امل�صتغلني       

68%
االجمالي74%

2014

2013

73%

75%

68%

74%

84%

دون الجامعي/ متوسط

جامعي فأعلى 

ي

67%

51%

81%

65%

إناث

أقل من متوسط 

49%

68%

64%

70%

قطاع خاص

ذكور

90%
قطاع حكومي88%

                    امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

و يزيد م�صت�ى الر�صا ال�ظيفي بني االإناث )81%( عن الذك�ر )70%(، وهما اأعلى من الن�صب امل�صجلة عام 2013م، حيث 

بلغتا )67%( و) 68%( على الت�ايل، وميكن مالحظة اأن ن�صبة الر�صا بني االإناث ارتفعت مبقدار 14 نقطة مئ�ية لتك�ن 

اأعلى من ن�صب الذك�ر، وه� عك�ص ما كان عليه عام 2013م، حيث كانت ن�صبة ر�صا الذك�ر اأكرث عنها لدى االإناث.

كما ترتفع ن�صبة الر�صا اأي�صا بني اأ�صحاب التعليم اجلامعي )84%( عن التعليم املت��صط/ف�ق مت��صط )74%( واالأقل من 

املت��صط )65%(. وهي اأعلى من الن�صب امل�صجلة عام 2013م كما يت�صح ذلك من ال�صكل )14(. 

مستوى الرضا 
الوظيفي أعلى في 

القطاع الحكومي عنه 
في القطاع الخاص، 

وعند اإلناث عنه لدى 
الذكور، وترتفع بارتفاع 
المستوى التعليمي.
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أسباب عدم الرضا الوظيفي
اأظهرت النتائج اأن ما يزيد عن ن�صف ال�صباب امل�صتغلني وحتديدًا )51%( غري را�صني عن االأجر ال�صهري الذي يتقا�ص�نه، 

و )47%( منهم غري را�صني عن طبيعة االأعمال التي ميار�ص�نها، يف حني اأ�صار )26%( منهم اإىل �صعف احل�افز ال�ظيفية، 

وميكن مالحظة بقية م�صببات عدم الر�صا من ال�صكل )15(. 

�صكل )15(: اأ�صباب عدم الر�صا ال�ظيفي

3 الزمالء1% معاملة

16.3%

3.9%

3.1%

مكان العمل

ظروف العمل

معاملة الزمالء

19.6%

19.0%

17.1%

معاملة الرؤساء

العمل ال يناسب مھاراتي

فرص الترقي

51 2%

47.4%

26.1%

اتب ال

طبيعة العمل

الحوافز

الراتب51.2%

                    امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

بع�ص  التعليمي. فهناك  وامل�صت�ى  العمل واجلن�ص  باختالف قطاع  ال�ظيفي  الر�صا  اأ�صباب عدم  ومن املالحظ اختالف 

اأهمها  اأكرب من اخلا�ص  امل�صتغل�ن بالقطاع احلك�مي ب�صكل  ال�صباب  التي ركز عليها  االأ�صباب 

�ص�ء معاملة الروؤ�صاء )25% يف القطاع احلك�مي مقابل 18% للخا�ص(، واأن العمل ال يتنا�صب 

مع مهارات امل�صتغل )31% يف القطاع احلك�مي مقابل 16% للخا�ص(، وعدم وج�د فر�ص جيدة 

للرتقي )25% يف القطاع احلك�مي مقابل 15% للخا�ص(. يف املقابل، هناك اأ�صباب اأخرى ذكرت 

ب�صكل اأكرب من جهة ال�صباب امل�صتغلني يف القطاع اخلا�ص مثل: عدم كفاية الراتب )57% للخا�ص 

مقابل 32% للحك�مي(، وطبيعة العمل )51% للخا�ص مقابل 37% للحك�مي(.

على   %39 مقابل   %55( جيد  غري  االأجر  اأن  على  االإناث  من  اأكرب  بدرجة  الذك�ر  ركز  كذلك 

الرتتيب(، و�صعف احل�افز )29% مقابل 17%على الرتتيب(، بينما ركزت االإناث بدرجة اأكرب 

من الذك�ر على �ص�ء طبيعة العمل )55% مقابل 45% على الرتتيب(، وعدم تنا�صب العمل مع 

مهارتهن )27% مقابل 17% على الرتتيب(.

وح�صب امل�صت�ى التعليمي، ترتفع اأ�صباب عدم الر�صا نتيجة �صعف االأج�ر وطبيعة العمل لدى اأ�صحاب التعليم دون اجلامعي 

مقارنة باجلامعيني فاأعلى.

األجور، وضعف الحوافز 
أهم أسباب عدم الرضا 

الوظيفي عند الذكور، 
في حين أن طبيعة 

العمل، وعدم تناسب 
العمل مع المهارة 

أهم أسباب عدم الرضا 
عند اإلناث.
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جدول )9(: اأ�صباب عدم الر�صا عن العمل
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قطاع العمل

32.336.52524.83125.311.26.87.4حك�مي 

56.950.625.718.41615.117.83.11.9خا�ص 

اجلن�ص

55.344.829.318.416.517.817.53.32.5ذك�ر

39.15516.523.226.515.112.65.74.9اإناث

امل�صت�ى 

التعليمي

65.554.319.815.211.810.818.32.61.8اأقل من املت��صط

45.244.22719.719.519.214.95.21.8املت��صط/ ف�ق املت��صط

32.438.939.430.536.127.415.33.210.2جامعي فاأعلى

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

7. التقاعد
واأظهرت النتائج اأن م�ظفًا من كل خم�صة م�ظفني  )18%( ين�ي التقاعد املبكر قبل بل�غ ال�صن املحدد للتقاعد، وتزداد 

اأ�صحاب  وبني  االإناث،  عن  الذك�ر  وبني  اخلا�ص،  القطاع  عن  احلك�مي  بالقطاع  امل�صتغلني  بني  عام  ب�صكل  الن�صبة  هذه 

امل�صت�يات التعليمية الب�صيطة. ونالحظ من اجلدول اأن و�صيط �صن التقاعد املبكر للراغبني فيه يبلغ 40 �صنة، ويزيد ب�صكل 

طفيف بني الذك�ر )45 �صنة( عن االإناث )40 �صنة(.

جدول )10(: ت�جهات ال�صباب امل�صتغلني نح� التقاعد 

املتغري

ال، ينتظر حتى 

�صن التقاعد

نعم، ين�ي 

التقاعد املبكر

غري متاأكد

و�صيط ال�صن عند 

التقاعد املبكر

قطاع العمل

63.429.76.840خدمة مدنية

68.521.110.440هيئات وم�ؤ�ص�صات حك�مية اأخرى

80128.140قطاع خا�ص

اجلن�ص

76.115.88.245ذك�ر

68.9238.140اإناث

امل�صت�ى 

التعليمي

83.888.245اأقل من املت��صط

72.119.78.240املت��صط/ ف�ق املت��صط

64.227.78.140جامعي فاأعلى

73.718.28.140االإجمايل

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.
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يف هذا الف�صل �صيتم التطرق اإىل راأي ال�صباب يف الدور الذي يجب اأن ت�ؤديه الدولة يف الت�ظيف من وجهة نظر ال�صباب 

العماين، وكذلك ت�جه ال�صباب للقيام بامل�صاريع ال�صغرية ، ومدى ثقتهم يف ت�صريحات امل�ص�ؤولني احلك�ميني ب�صكل عام 

وح�ل ت�صغيل ال�صباب ب�صفة خا�صة، ومدى ت�فر العدالة يف احل�ص�ل على ال�ظائف احلك�مية.

1. المشروعات الصغيرة:
يعترب ت�صجيع امل�صروعات ال�صغرية واملت��صطة اأحد ال��صائل البديلة لت�فري فر�ص عمل لل�صباب.يف ظل حمدودية فر�ص 

العمل املتاحة يف القطاع احلك�مي ، واأخذًا بعني االعتبار للدعم الذي تقدمه احلك�مة لدعم امل�صاريع  ال�صغرية واملت��صطة 

كان البد من معرفة مدى ت�جه ال�صباب لهذه امل�صاريع.

�صكل )16(: الت�زيع الن�صبي لل�صباب الذين يفكرون يف اإقامة م�صاريع �صغرية

73.1%

ذكور
إناث

48.0%

61.5%

34.0%
38.0%

22.2%

طلبة التعليم العالي الباحثون عن عمل المشتغلون

                         امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

وتبني النتائج اأن ن�صبة غري قليلة من ال�صباب تفكر يف اإقامة م�صاريع �صغرية اأو مت��صطة. وترتفع هذه الن�صبة عند امل�صتغلني 

يرغب�ن  الذين  امل�صتغلني  ن�صبة  بلغت  حيث  العايل،  التعليم  م�ؤ�ص�صات  يف  املقيدين  والطلبة  الباحثني  من  اأكرب  ب�ص�رة 

باإقامة مثل هذه امل�صاريع نح� )69.2%( من اإجمايل ال�صباب امل�صتغلني. وبلغت الن�صبة لدى ال�صباب الباحثني عن عمل 

)41.9%(، فيما بلغت الن�صبة لدى الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل )28%(، وترتفع الن�صبة لدى الذك�ر عن 

االإناث مبا يزيد عن )10( نقاط مئ�ية يف جميع فئات ال�صباب.

وعلى الرغم من اأن االإناث يف فئة طالب التعليم العايل اأكرث علمًا بجه�د الدولة يف هذا املجال من الذك�ر اإال اأنهن اأقل 

اإقامة م�صروع خا�ص تقل بارتفاع  اأما بالن�صبة للباحثني عن عمل فالرغبة يف  اإقامة مثل هذه امل�صاريع.  ت�جهًا منهم يف 

امل�صت�ى التعليمي لل�صاب، غري اأنه ال ت�جد ف�ارق يف هذا الت�جه ح�صب امل�صت�ى التعليمي لل�صباب امل�صتغلني.
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2. دور الدولة في توفير فرص العمل للشباب
مع ارتفاع مت��صط �صن�ات البحث عن عمل التي يق�صيها ال�صباب العماين للح�ص�ل على وظيفة ويف ظل قلة ت�جه ال�صباب 

نح� العمل بالقطاع اخلا�ص كما اأ�صرنا �صابقًا ، تتعاظم اأهمية ودور الدولة يف ت�فري فر�ص العمل يف نظرة ال�صباب.

ويرى )87%( من الباحثني عن عمل  اأن الدولة يجب اأن تك�ن م�ص�ؤولة عن ت�فري فر�ص عمل لكل �صاب عماين، وكانت اأقل 

الن�صب لدى الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل بح�ايل )%69(. 

�صكل )17(: الت�زيع الن�صبي لل�صباب الذين يرون اأن الدولة يجب اأن ت�فر فر�ص العمل لل�صاب
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                        امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

وب�صكل اأكرث تف�صياًل ارتفعت ن�صبة الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل الذين يعتقدون اأن الدولة يجب اأن تك�ن 

م�ص�ؤولة عن اإيجاد وظيفة لكل �صاب من )59%( عام 2013 اإىل )69%( عام 2014، اأي زيادة مبقدار )10( نقاط مئ�ية. 

وتزيد ن�صبة هذا االعتقاد ب�صكل طفيف بني االإناث )71%( عن الذك�ر )%67(.

اإيجاد  تك�ن م�ص�ؤولة عن  اأن  الدولة يجب  اأن  الباحث�ن عن عمل، فريى )87%( منهم  اأما 

وظيفة عمل لكل �صاب، وهي اأقل قلياًل من الن�صبة امل�صجلة يف عام 2013 )89%(. وتزيد هذه 

الن�صبة قلياًل بني االإناث )89%( عن الذك�ر )84%(، وبني اأ�صحاب التعليم اجلامعي فاأعلى 

)88%( عن التعليم االأقل من املت��صط )%86(.

وبالن�صبة للم�صتغلني، فقد ارتفعت ن�صبة الذين يرون اأن الدولة ينبغي اأن ت�فر وظيفة لكل 

�صاب اإىل )80%(، وهي اأكرب من الن�صبة امل�صجلة عام 2013 )56%(. وتزيد هذه الن�صبة 

قلياًل بني االإناث )84%( عن الذك�ر )78%( ، كما تزيد الن�صبة بني اأ�صحاب التعليم االأقل 

من املت��صط )82%( عن التعليم اجلامعي )%78(.

الشباب الباحثون عن 
عمل األكثر اعتقادًا 
أن الدولة يجب أن 

تكون مسؤولة عن 
إيجاد فرصة عمل لكل 

مواطن، وترتفع النسبة 
بين اإلناث مقارنة 

بالذكور
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3. العدالة في الحصول على الوظائف الحكومية
اأظهرت النتائج اأن الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل هم االأكرث اعتقادًا اأن الت�ظيف احلك�مي يخ�صع لل�ا�صطة 

بن�صبة )63%(، يف حني تنخف�ص هذه الن�صبة مبقدار ثالث نقاط مئ�ية فقط بني الباحثني عن عمل وامل�صتغلني.

  ومل تختلف ن�صبة الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل )63%( عن الن�صبة امل�صجلة عام 2013م، من حيث خ�ص�ع 

ال�ظائف احلك�مية للمح�ص�بية وال�ا�صطة، يف حني يعتقد فرد واحد من كل ع�صرة اأفراد اأن هذا يتم بطريقة عادلة، و مل 

ي�صتطع اأكرث من ربع الطالب احلكم على ذلك.

�صكل )18(: الت�زيع الن�صبي لل�صباب وفقًا العتقادهم بعدالة ت�زيع ال�ظائف

62 8%

طلبة التعليم العالي
%62.8المشتغلون

59.3% 59.3% الباحثون عن عمل

34.7% 35%

27.7%

9.5%
6.0% 6.1%

بطريقة عادلة يخضع للواسطة ال أعرف/غير متأكد

                         امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

اأما الباحث�ن عن عمل وامل�صتغل�ن، فيعتقد )35%( منهم اأن احل�ص�ل على وظيفة حك�مية يتم 

بطريقة عادلة عام 2014 )مقابل 37% من الباحثني و38% من امل�صتغلني عام 2013(، بينما يرى 

59% منهم اأن ذلك يخ�صع لل�ا�صطة.

وب�صكل عام ترتفع ن�صبة االإناث عن الذك�ر يف االعتقاد اأن احل�ص�ل على وظيفة حك�مية يخ�صع 

لل�ا�صطة وه� ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول التايل، ومييل اأ�صحاب امل�صت�يات التعليمية 

االأعلى اإىل هذا االعتقاد ولكن بفارق اأقل مما ه� الفارق بني الذك�ر واالإناث.

جدول )11(: الت�زيع الن�صبي لل�صباب ح�صب اعتقادهم لعدالة ت�زيع ال�ظائف ح�صب الن�ع

امل�ؤ�صر

الباحث�ن عن عملامل�صتغل�ناجلامعي�ن

اإجمايلاإناثذك�راإجمايلاإناثذك�راإجمايلاإناثذك�ر

13.16.19.538.926.534.738.532.434.6بطريقة عادلة

56.668.662.854.96859.352.76359.3يخ�صع لل�ا�صطة

30.325.327.76.35.568.94.66.1غري متاأكد/ال اأعرف

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

الطالب المقيدون على 
مقاعد التعليم العالي 

هم األكثر اعتقادا 
أن الحصول على 

وظيفة حكومية يخضع 
للواسطة، وترتفع 
النسبة عند اإلناث 

مقارنة بالذكور، وبارتفع 
المستوى التعليمي
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يتناول هذا الف�صل عر�ص النتائج املتعلقة مب�صادر املعل�مات التي ي�صتخدمها ال�صباب ال �صيما و�صائل الت�ا�صل االجتماعي 

االإعالم  و�صائل  من  وغريها  اب(  ال�ات�ص  ت�يرت،  و  الفي�صب�ك،  )االنرتنت،  يف  واملتمثلة  لها   ا�صتخدامهم  تكرار  ومدى 

والت�ا�صل احلديثة. والتعرف على مدى الثقة يف املعل�مات واالأخبار امل�صتقاة من تلك ال��صائل.

1. االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي:
اأبرزت النتائج اأن  ال�ات�ص اب اأكرث و�صائل الت�ا�صل االجتماعي امل�صتخدمة بني ال�صباب العماين، 

حيث ي�صتخدمه ب�صكل ي�مي ح�ايل 90% منهم، يف حني جاء االنرتنت يف املرتبة الثانية، و جاءت 

�صبكات الت�ا�صل االجتماعي املتمثلة يف الفي�صب�ك و ت�يرت يف املرتبة الثالثة.

العايل هم  التعليم  اأن الطالب املقيدين على مقاعد  ال�صكل )20( ميكن مالحظة  ومن خالل 

االأكرث ا�صتخدامًا لالإنرتنت وو�صائل الت�ا�صل االجتماعي املختلفة، حيث ما يقارب )85%( منهم 

ي�صتخدم�ن االنرتنت ب�صكل ي�مي وياأتي يعدهم امل�صتغل�ن بفارق كبري وبن�صبة )%57(

وامل�صتغلني  العايل  التعليم  مقاعد  على  املقيدين  الطالب  ا�صتخدام  ن�صب  تتقارب  حني  يف 

للفي�صب�ك و ت�يرت بح�ايل اخلم�ص، اإال اأن الباحثني عن عمل تنخف�ص ن�صبة ا�صتخدامهم لهاتني 

ال��صيلتني مبقدار الن�صف.

�صكل )19(: ا�صتخدام االنرتنت وو�صائل الت�ا�صل االجتماعي بني ال�صباب
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                         امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

وي��صح اجلدول )12( زيادة معدالت اال�صتخدام الي�مي لالنرتنت ب�صكل طفيف بني الذك�ر )87%( عن االإناث )%83(. 

وه� خالف ال��صع عند كل من الباحثني عن عمل وامل�صتغلني حيث تبلغ الن�صب املناظرة بني الذك�ر  )30.5%( و بني 

االإناث )39.2%( بالن�صبة للباحثني عن عمل. و )51.7%( ، )68.7%( على الرتتيب بالن�صبة للم�صتغلني.

جدول )12(: اال�صتخدام الي�مي ل�صبكات الت�ا�صل االجتماعي واالنرتنت بني ال�صباب العمانيني

امل�ؤ�صر
امل�صتغل�نالباحث�ن عن عملطالب التعليم العايل

اإناثذك�راإناثذك�راإناثذك�ر

86.882.530.539.251.768.3االنرتنت

26.714.218.95.927.710.2في�صب�ك

26.522.513.48.218.99.6ت�يرت

أقل من ربع الشباب 
يستخدمون وسائل 
التواصل االجتماعي 

المتمثلة في 
الفيسبوك و تويتر، في 
يد عن النصف  حين ما يز

يستخدمون االنترنت، 
وأكثر من 90% منهم 

يستخدمون الواتس اب.
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كما ترتفع ن�صب ا�صتخدام برناجمي في�صب�ك وت�يرت بني الذك�ر مقارنة باالإناث يف جميع فئات ال�صباب، وي�صل الفارق 

اأعاله بني امل�صتغلني حيث بلغ معدل ا�صتخدام الذك�ر للفي�صب�ك ما يقارب �صعفي )27.7%( ا�صتخدامه من قبل االإناث 

)10.2%(، اأما ت�يرت في�صتخدمه الذك�ر ب�صعف )18.9%( ا�صتخدام االإناث له )%9.6(.

بالن�صبة  التعليمي  امل�صت�ى  بارتفاع  املختلفة  االإجتماعي  الت�ا�صل  وو�صائل  االنرتنت  ا�صتخدام  ن�صب  ترتفع  عام  وب�صكل 

للم�صتغلني والباحثني عن عمل.

2. الجرائد الورقية:
امل�صتغل�ن هم االأكرث قراءة للجرائد ال�رقية ب�صكل ي�مي، يف حني اأن الباحثني عن عمل هم االأكرث قراءة لها مبعدل مرة اأو 

مرتني يف االأ�صب�ع، ويعترب الطلبة املقيدون يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل االأقل قراءة للجرائد ال�رقية ب�صكل عام.

                                                     �صكل )20(: معدالت قراءة اجلرائد ال�رقية بني ال�صباب
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                                                           امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

انخف�صت ن�صبة الطالب الذين يقروؤون اجلرائد ال�رقية ب�صكل ي�مي من )15%( عام 2013 اإىل )7%( فقط عام 2014، 

وتبلغ تلك الن�صبة بني الذك�ر �صعف قيمتها بني االإناث )10% مقابل 5% على الرتتيب(.

اأما ال�صباب الباحث�ن عن عمل فكان )54%( منهم م�اظبني على قراءة اجلرائد ال�رقية على االأقل مرة اأ�صب�عيًا )مقابل 

60% عام 2013(. وبالن�صبة للم�صتغلني كان )56%( منهم م�اظبني على قراءة اجلرائد ال�رقية على االأقل مرة اأ�صب�عيًا 

)مقابل 62% عام 2013(. وتزيد هذه الن�صب ب�صكل عام بني الذك�ر واأ�صحاب امل�صت�ى التعليمي االأعلى.

3. مشاهدة التلفاز:
املقيدون يف م�ؤ�ص�صات  الطلبة  بينما كان  وامل�صتغلني  الباحثني عن عمل  ال�صباب  ب�صكل كبري بني  التلفاز  تنت�صر م�صاهدة 

التعليم العايل هم االأقل م�صاهدة للتلفاز.

وامل�صتغلني    ،)%77.8( عمل  عن  الباحثني  لدى  االأ�صب�ع(  يف  مرة  عن  يقل  ال  )مبا  التلفاز  م�صاهدة  ن�صبة  بلغت  قد  و 

)78.2%(، الطلبة املقيدين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل )%45.7(.

الطالب المقيدون 
على مقاعد التعليم 

العالي هم األقل 
قراءة للجرائد الورقية، 
وقد يعود ذلك إلى 
إستخدامهم لإلنترنت 

ووسائل التواصل 
اإلجتماعي للحصول 

على المعلومات
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جدول )13(: ن�صب م�صاهدة التلفاز بني ال�صباب مرة واحدة اأ�صب�عيا على االأقل

ال�صباب
اجلن�ص

االإجمايل
اإناثذك�ر

51.939.645.7الطلبة املقيدون يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل

74.379.877.8الباحث�ن عن عمل

80.573.678.2امل�صتغل�ن

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

العمانية  القن�ات غري  يف�صل م�صاهدة  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  املقيدين يف  الطلبة  اأن )64%( من  اإىل  النتائج  وت�صري 

مقابل )13%( منهم يف�صل�ن القن�ات العمانية. يف املقابل، اأعرب  )37%( من الباحثني عن عمل عن تف�صيلهم م�صاهدة 

القن�ات العمانية مقابل )21%( منهم يف�صل�ن القن�ات غري العمانية. وال ي�جد تف�صيل للقن�ات العمانية عن غريها من 

القن�ات لدى ال�صباب امل�صتغلني. 

وتزيد ن�صبة تف�صيل القن�ات العمانية بني الذك�ر عن االإناث، وبني اأ�صحاب امل�صت�ى التعليمي االأقل عن اأ�صحاب امل�صت�يات 

االأعلى تعليًما.

�صكل)21(: الت�زيع الن�صبي لعينة ال�صباب وفًقا لتف�صيل م�صاهدة القن�ات العمانية وغري العمانية )%(

64.2

القنوات العمانية

القنوات غير العمانية

37.4

31.6 32

12.7

21

طلبة التعليم العالي الباحثون عن عمل المشتغلون

                         امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

اأما بالن�صبة للربامج التي يقبل عليها ال�صباب ب�ص�رة اأكرب عن غريها فقد حظيت الربامج 

الربامج.   ببقية  مقارنة  اأعلى  م�صاهدة  بن�صب  واالجتماعية  ال�صيا�صية  والربامج  الرتفيهية 

املختلفة،  التعليمية  امل�صت�يات  وبني  واالإناث  الذك�ر  بني  كبرية  اختالفات  وج�د  ويالحظ 

فالذك�ر يف�صل�ن الربامج الريا�صية والربامج ال�صيا�صية واالجتماعية يف حني تف�صل االإناث 

الربامج الرتفيهية والدينية والثقافية ب�صكل اأكرب.

ياضية والبرامج  البرامج الر
السياسية و االجتماعية 

هي المفضلة عند 
الذكور، في حين تفضل 
اإلناث البرامج الترفيهية 

والدينية والثقافية.
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 كذلك يف�صل الطلبة املقيدون يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل الربامج ال�صيا�صية واالجتماعية والربامج الثقافية بينما يف�صل 

ال�صباب احلا�صل على تعليم اأقل الربامج الريا�صية والرتفيهية بدرجة اأكرب.

�صكل )22(: ن�صب تف�صيل ال�صباب للربامج التلفزي�نية

المشتغلون

برامج أخرى 

الباحثون عن عمل
طلبة التعليم العالي

ة ن ال ا ال

الوثائقية/ التعليمية/البرامج الثقافية

البرامج السياسية واالجتماعية

البرامج الدينية

...)أفالم، مسلسالت، برامج كوميدية، (البرامج الترفيھية 

0 10 20 30 40 50

البرامج الرياضية

                        امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.(%)نسبة 

4. مصداقية وسائل اإلعالم 
تعترب اجلرائد ال�رقية والتلفاز من امل�صادر امل�ث�ق بها لدى ال�صباب العماين للح�ص�ل على 

االأخبار واملعل�مات ، حيث ي�صدقها ما ال يقل عن )90% (من ال�صباب يف الفئات الثالث. 

يف املقابل، تقل درجة م�صداقية و�صائل الت�ا�صل االجتماعي بني ال�صباب العماين مقارنة 

بدرجة امل�صداقية للتلفاز واجلرائد ال�رقية.

الت�ا�صل  ل��صائل  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  يف  املقيدين  الطلبة  ت�صديق  ن�صبة  وترتفع 

وال�صباب  عمل  عن  الباحثني  عند  الن�صبة  تنخف�ص  بينما   )  %81( اإىل  لت�صل  االجتماعي 

امل�صتغلني لت�صل اإىل )41%( و )36%( على الت�ايل.

جدول )14(:الت�زيع الن�صبي لعينة ال�صباب وفًقا ملدى م�صداقية و�صائل االإعالم )%(

عينة ال�صباب
التلفازاجلرائد ال�رقيةو�صائل الت�ا�صل االجتماعي

ال اأ�صدقاأ�صدقال اأ�صدقاأ�صدقال اأ�صدقاأ�صدق

8113.195.31.892.54.7الطلبة املقيدون يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل

41.242.5908.791.93.6الباحث�ن عن عمل

36.151.291.86.690.55.3امل�صتغل�ن

امل�صدر: ا�صتطالع ت�جهات ال�صباب العماين نح� العمل، الدورة الثانية، ي�ني�2014م.

تعتبر وسائل التواصل 
االجتماعي األقل 

مصداقية في 
استسقاء المعلومات 

عند الشباب، وتبلغ 
أدناها عند المشتغلين، 

في حين كانت الجرائد 
الورقية األعلى 

مصداقية، وأعالها عند 
الطالب المقيدين على 
مقاعد التعليم العالي



الملحق
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  ................................................................................. هيئات ومؤسسات حكومية أخرى

  .......................................................................................... جهات عسكرية وأمنية 
  .................................................................................................... قطاع خاص 

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

  

ما هو أدنى راتب شهري تقبله إذا عرضت عليك   .134
 في القطاع الخاص؟ وظيفة

 

 ( ريال عماني)أدني راتب شهري 
   9997..ال أوافق على العمل في القطاع الخاص
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ما هو أدنى راتب شهري تقبله إذا عرضت عليك و  .135
 ؟العام أو الحكوميوظيفة في القطاع 

 

 ( ريال عماني)أدني راتب شهري 
   9997الحكومي  ال أوافق على العمل في القطاع

األولى حكومية والثانية في  :ناعليك وظيفت تإذا عرض  .136
 نسبةص وكان راتب القطاع الخاص يزيد بالقطاع الخا

 ، أيهما تفضل؟25%
 
 

 ...............................................................................................   الوظيفة الحكومية
  ..................................................................................................  القطاع الخاص

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 
 138انتقل إلى 

 نسبةبأيهما تفضل إذا كان راتب القطاع الخاص يزيد   .137
 ؟53%

 ...............................................................................................   الوظيفة الحكومية
  ..................................................................................................  لقطاع الخاصا

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

ماهي خططك بعد استكمال المرحلة الحالية من   .138
 دراستك؟

 .................................................................................................   البحث عن عمل
  ....................................................................  ستكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنةا
 ....................................................................  ستكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنةا

  .....................................................................................  تدريب مهنيالحصول على 
 ...............................................................................  (_____________تذكر)أخرى 

1 
2 
3 
4 
6 

 

تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تؤثر على توافر ل ه  .139
 ؟فرصة العمل في المجال الذي تريده

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

بشكل عام، إلى أي مدى تعتقد بأن وجود العمالة الوافدة   .113
 باألعداد الحالية يفيد أو يضر باالقتصاد العماني؟

 ........................................................................................................   مفيد جدا
  ............................................................................................................. مفيد

  ............................................................................................................ محايد
  .............................................................................................................ضار

  ........................................................................................................ ضار جدا
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
3 
4 
5 
8 

 

كيف تقيم أهمية كل عنصر من العناصر التالية عندما تفكر في االلتحاق بوظيفة معينة (: 13)إلى ( صفر)على مقياس من   .111
 مستقبال إن شاء اهلل؟ 

غير مهم   
 على اإلطالق

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 مهم جدا

13 
            ةجيدوالحوافز راتب ال  -أ 
            تقاعد جيدالنظام   -ب 
            مجال التخصصنفس في   -ج 
            أن تكون في القطاع العام أو الحكومي  -د 
            الخاصأن تكون في القطاع   -ه 
            للترقيجيدة فرص يكون بها   -و 
            أو قريبة منها محافظة اإلقامةتكون في   -ز 
            معقولعمل العدد ساعات أن تكون مريحة و  -ح 
            تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي   -ط 
تساعدك على اكتساب المزيد من المهارات   -ي 

            والخبرة مع الوقت
            أن تكون مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية  -ك 
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 دور الدولة: القسم الثاني

 ي هذا القسم كيف يرى الشباب الدور الذي تلعبه الدولة في التوظيف وتوفير فرص العملنتعرف منك ف
هل تعلم بجهود الدولة في مساندة الراغبين في إقامة   .231

 مشروعات صغيرة؟
 .............................................................................................................  نعم 
 ..............................................................................................................  ال  

1 
2  

من االلتحاق  في إقامة مشروع خاص بداًل فكرهل ت  .232
 ؟حكوميبعمل 

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

هل ترى أن الدولة يجب أن تكون مسئولة عن إيجاد   .233
 لكل شاب؟ وظيفة

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

عن دور الدولة في توفير فرص عمل  يهل أنت راض  .234
 للشباب؟

 

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

هل تعتقد أن الحصول على وظيفة في الجهاز الحكومي   .235
 ة عادلة أم يخضع للواسطة؟يتم بطريق

 ...................................................................................................   بطريقة عادلة
  .................................................................................................  يخضع للواسطة

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

حول  لين الحكوميينوهل تصدق تصريحات المسؤ  .236
 ؟توظيف الشباب

 .....................................................................................................  أصدقها دائمًا
  ...................................................................................................  أحيانًاأصدقها 

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

1 
2 
3 

 

بصفة  لين الحكوميينوهل تصدق تصريحات المسؤ  .237
 ؟عامة

 .....................................................................................................  أصدقها دائمًا
  ...................................................................................................  أحيانًاقها أصد

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

1 
2 
3 

 

 .............................................................................................................  نعم  هل أنت راضي عن األداء الحكومي بصفة عامة؟  .238
  .............................................................................................................. ال  

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
8 

 

 
 وسائل اإلعالم: القسم الثالث

 :في هذا القسم األخير نتعرف على استخدام الشباب ألدوات التواصل االجتماعي واإلعالم لمعرفة أفضل الطرق للتواصل معهم
 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  لإلنترنت في التصفح والبحث؟ كماستخدما هو تكرار ا  .331

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

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

1 
2 
3 
4 

 
 
 

 336انتقل إلى 
 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  للفيسبوك؟ كماستخدما هو تكرار ا  .332

  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة
  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .............................................................................................   الفيسبوكال أستخدم 

1 
2 
3 
4 

 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  لتويتر؟ كماستخدما هو تكرار ا  .333
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .................................................................................................  تويتر ال أستخدم 

1 
2 
3 
4 

 

 االجتماعيهل تصدق كل ما تقرأه على أدوات اإلعالم   .334
مثل فيسبوك، وتويتر، والحارة العمانية، وسبلة )

 ؟(عمان

 ......................................................................................................  أصدقه دائمًا
  ....................................................................................................  أحيانًا أصدقه

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

1 
2 
3 
4 

 
 
 

 336انتقل إلى 
  1 .......................................................................................................  نعم، دائمًا توجه لمؤسسات الدولة قد هل تعتقد أن االنتقادات التي   .335
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  ...................................................................................................... نعم، أحيانًا  ة؟صحيحاالجتماعي هي انتقادات  وسائل التواصلعلى 
  ................................................................................................ ال، غير صحيحة 

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

2 
3 
8 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  للواتس أب؟ كماستخدار اما هو تكر  .336
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

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

1 
2 
3 
4 

 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  ؟الورقية لجرائدقراءتك لما هو تكرار   .337
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ...........................................................................................  الورقيةأقرأ الجرائد ال 

1 
2 
3 
4 

 
 
 

 339انتقل إلى 
 في الجرائد؟ كتبما ي هل تصدق  .338

 
 .......................................................................................................   نعم، دائمًا
  ......................................................................................................  نعم، أحيانًا

  ............................................................................................................... ال 
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
3 
8 

 

 ؟مشاهدتك للتليفزيونما هو تكرار   .339
 
 
 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا 
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ..............................................................................................  أشاهد التليفزيونال 

1 
2 
3 
4 

 
 
 

 431إلى  انتقل
 انية على التلفزيون؟لقنوات العمل تكشاهدمما هو تكرار   .313

 
 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا 

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

 .........................................................................................  أشاهد القنوات العمانيةال 

1 
2 
3 
4 

 

العمانية  الفضائية غيرلقنوات ل تكشاهدمما هو تكرار و  .311
 على التلفزيون؟

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا 
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ....................................................................................  انيةأشاهد القنوات غير العمال 

1 
2 
3 
4 

 

:  (إذا كان يشاهد القنوات العمانية وغير العمانية)  .312
بشكل عام، أيهما تفضل مشاهدة القنوات العمانية أم 

 غير العمانية؟
 ..........................................................................................................  العمانية

 .....................................................................................................  غير العمانية
1 
2  

ما نوعية البرامج التليفزيونية التي تفضل مشاهدتها   .313
 بشكل أكبر؟

  ................................................................................................ البرامج الرياضية
أفالم، مسلسالت، برامج )البرامج الترفيهية 

 ...................................................................................................  ...( كوميدية، 
  ................................................................................... واالجتماعية  البرامج السياسية
  .................................................................................................. البرامج الدينية 
  ........................................................................ (_____________تذكر)برامج أخرى 

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
 
2 
3 
4 
6 
8 

 

 .......................................................................................................   نعم، دائمًا هل تصدق ما يقال في التليفزيون؟  .314
  ......................................................................................................  نعم، أحيانًا

  ............................................................................................................... ال 
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

1 
2 
3 
8 

 

 معنا في هذا االستطالع تكعلى مشارك نشكرك  .431
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 عن عملالشباب الباحثين استبيان 
 
 

 البيانات التعريفية والشخصية
 : ..................توقيت بداية المقابلة            4102:    /    /   تاريخ المقابلة             : .................رقم التليفون

 1 ................................. تمت :المقابلةنتيجة  1 .................... ........ تم االتصال :نتيجة االتصال
 2 ......................... تمت جزئيا  2 ............................... رقم خاطئ

 3 ............................. رفض  3 ............................تعذر االتصال
 4 ........المطلوبشخص اليوجد  ال  4 .............................. وجد رديال 

 5 ... يططب  لل  الشخص االستبيان ال  5 ........................... مشغولالرقم 
 6 (.سجل وقت إلادة االتصال) تأجلت  6 ..................ال يمكن الوصول إليه

 7 ......................... لم يتم االتصال    
 8 .........................انقطع االتصال    

 :نبدأ بالتعرف على بعض البيانات الخاصة بك

0. 
 

 هل تعمل حاليًا؟
نحن نقوم باالستطالع مع ": إذا كان المبحوث يعمل

يعملون في الوقت الحالي، نشكرك ال األشخاص الذين 
 "على حسن تقديرك وتعاونك

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

0 
4 

 
  العمر                        سنة ؟(بالسنوات الكاملة)كم تبلغ من العمر   .4
3. 

 .............................................................................................................  ذكر  الجنس 
 ...........................................................................................................  أنثى  

0 
4  

 ؟حاليا ي تقيم بهاما هي المحافظة الت  .2
 

 10 .........................  مسقط
 14 ........................... ظفار

 13 ......................... مسندم 
 12 ....................... البريمي 
 10 ....................... الداخلية 
 10 .................. شمال الباطنة 

 10 ................. جنوب الباطنة
 10 ............... الشرقية جنوب 
 10 ................ الشرقية شمال 
 01 ...................... الظاهرة 
 00 ...................... الوسطى 
 

0.  
 ما هو المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه؟ 

 
 (80انتقل إلى السؤال رقم  "يقرأ ويكتب/أمي" لو)

 0 ............................ أمي
 4 .................... قرأ ويكتبي

 3 ......................... ابتدائية
 2 ......................... إعدادية

 0 .................... ثانوية عامة
 0 ..... (حلقة أولى) تعليم أساسي 

 0 ...... (ثانيةحلقة )تعليم أساسي 
 0 .............. دبلوم التعليم العام
 0 .............. دبلوم بعد الثانوية

 01 ........... ليسانس/ بكالوريوس
 00 ....................... ماجستير
 04 ....................... دكتوراه

   :  السنة في أي سنة حصلت على المؤهل؟  .0

0.  

 :وية فأعلىلو المؤهل دبلوم بعد الثان
 وما هو التخصص؟

 .................................................................................  إدارة األعمال-االقتصاد-التجارة
  ...........................................................................  العلوم الطبيعية والرياضية والكيميائية

  .......................................................................................... العلوم الطبية والصحية 
  .............................................................................. العلوم االجتماعية واألدبية والقانونية

  .......................................................................................... العلوم الدينية والشرعية
  ................................................................................................. تقنية المعلومات 
  .................................................................................................. العلوم الهندسية 
 ........................................................................  (_____________يذكر)تخصص آخر 

0 
4 
3 
2 
0 
0 
0 

00  
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الذين تأكلون وتشربون )كم عدد أفراد أسرتك المعيشية   .0
 بما فيهم أنت؟( وتدبرون أموركم معًا

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

كم يبلغ متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة تقريبًا   .0
 ؟(بالريال)

 (اقرأ الخيارات للمبحوث)

 0 .................. 011أقل من 
011-000 .................... 4 

0111-0200 ................. 3 

0011-4111 ................ 2 
 0 .................. فأكثر 4111

 0 ............ لم يحدد/ ال يعرف 

01. 
 .............................................................................................................  نعم  هل سبق لك العمل؟ 

 ...............................................................................................................  ال 
0 
4  

منذ أن تركت عملك ) منذ متى وأنت تبحث عن عمل  .00
 الشهر                     السنة ؟(السابق

  
 
 
 
 

 البحث عن عمل وتفضيالت العمل: القسم األول
 :يالت العمل الخاصة بكواآلن نتعرف على تأهيلك الدراسي وتفض

 :فأعلى لو المؤهل ثانوي  .010
 هل ترى أن تأهيلك الدراسي يؤهلك لسوق العمل 

 ؟بشكل جيد

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 013انتقل إلى 

ما هي جوانب النقص في تأهيلك الدراسي التي تعتقد   .014
 تعوق التحاقك بسوق العمل؟قد أنها 

 
 (إجابة يمكن اختيار أكثر من)

 ............................................................................  كافي غير/التدريب العملي غير متوفر
  ..............................................................................  تحتاج إلى تطويرالمناهج الدراسية 

 ..........................................................................  سوق العملفي  غير مطلوب التخصص
  ................................................................................... ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية

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

A 
B 
C 
D 
X 
Z

 

 قطاع الذي تفضل العمل به؟الما هو   .013
 (بحوثاقرأ الخيارات للم)
 :التفضيل األول
 :التفضيل الثاني
 :التفضيل الثالث
 :التفضيل الرابع

  .................................................................................................... الخدمة المدنية
  ................................................................................. هيئات ومؤسسات حكومية أخرى

  .......................................................................................... جهات عسكرية وأمنية 
  .................................................................................................... قطاع خاص 

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

  

ما هو أدنى راتب شهري تقبله إذا عرضت عليك   .012
 وظيفة في القطاع الخاص؟

 

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

  ............................................................................................... أي راتب/ال يعرف

 
00 
00 

 

وما هو أدنى راتب شهري تقبله إذا عرضت عليك   .010
 وظيفة في القطاع الحكومي؟

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

  ............................................................................................... أي راتب/ال يعرف

 
00 
00 

 

األولى حكومية والثانية في  :ناعليك وظيفت تإذا عرض  .010
 نسبةص وكان راتب القطاع الخاص يزيد بالقطاع الخا

 ، أيهما تفضل؟40%

 ...............................................................................................   الوظيفة الحكومية
  ..................................................................................................  القطاع الخاص

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 
 010انتقل إلى 

 نسبةبأيهما تفضل إذا كان راتب القطاع الخاص يزيد   .010
 ؟01%

 ...............................................................................................   الوظيفة الحكومية
  ..................................................................................................  القطاع الخاص

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تقلل فرص العمل هل   .010
 ؟العمل به في المجال الذي تريد

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 
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 :عندما تفكر في العمل بوظيفة معينة، إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أن تكون الوظيفة  .010
 مهم جدا  

0 
 مهم
4 

 محايد
3 

 غير مهم
2 

 غير مهم على اإلطالق
0 

 ال يعرف
0 

       في القطاع الحكومي  -أ 
       تقاعدجيد للنظام بها   -ب 
       جيدةبها والحوافز راتب ال  -ج 
       مجال التخصصنفس في   -د 
       للترقيجيدة فرص بها   -ه 
       أو قريبة منها محافظة اإلقامةنفس في   -و 
       ةمعقول بهاعمل الساعات مريحة و  -ز 
       تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي   -ح 
       مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية  -ط 

 :هل بحثت عن عمل باستخدام الوسائل التالية  .001
  ................ إعالنات التوظيف في الجرائد؟ . أ

  ............. إعالنات التوظيف على اإلنترنت؟ . ب
  ...............................مكاتب التوظيف . ت
  ......... التقدم بطلب للتوظيف من تلقاء نفسك؟ . ث
   .................... األهل واألصدقاء؟ مساعدة . ج
   ..................... هيئة سجل القوى العاملة؟ . ح

 نعم
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 ال
4 
4 
4 
4 
4 
4 

  

 

 دور الدولة: القسم الثاني

 :الدولة في توفير فرص العملدور نتعرف منك اآلن كيف يرى الشباب 
البحث عن هل ترغب في إقامة مشروع خاص بداًل من   .410

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

هل ترى أن الدولة يجب أن تكون مسئولة عن إيجاد   .414
 لكل شاب؟ وظيفة

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

عن دور الدولة في توفير  يأنت راضأي مدى إلى   .413
 فرص عمل للشباب؟

 

  .....................................................................................................  راضي جدا
  ........................................................................................................... راضي
  ............................................................................................................ محايد

  ...................................................................................................... غير راضي
  .......................................................................................  غير راضي على اإلطالق

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
3 
2 
0 
0 

 

يتم الحكومة هل تعتقد أن الحصول على وظيفة في   .412
 بطريقة عادلة أم يخضع للواسطة؟

 ...................................................................................................   بطريقة عادلة
  .................................................................................................  يخضع للواسطة

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

حول  لين الحكوميينوهل تصدق تصريحات المسؤ  .410
 ؟توظيف الشباب

 

 .....................................................................................................  أصدقها دائمًا
  ...................................................................................................  أحيانًاأصدقها 

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

0 
4 
3 

 

  .....................................................................................................  راضي جدا عن األداء الحكومي بصفة عامة؟ هل أنت راضي  .410
  ........................................................................................................... راضي
  ............................................................................................................ محايد

  ...................................................................................................... غير راضي
  .......................................................................................  غير راضي على اإلطالق

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
3 
2 
0 
0 
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 وسائل اإلعالم: القسم الثالث
 :معهمفي هذا القسم األخير نتعرف على استخدام الشباب ألدوات التواصل االجتماعي واإلعالم لمعرفة أفضل الطرق للتواصل 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  لإلنترنت في التصفح والبحث؟ كماستخدما هو تكرار ا  .310
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

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

0 
4 
3 
2 

 
 
 

 310انتقل إلى 
 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  للفيسبوك؟ كماستخدما هو تكرار ا  .314

  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة
  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .............................................................................................  سبوك الفيال أستخدم 

0 
4 
3 
2 

 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  لتويتر؟ كماستخدما هو تكرار ا  .313
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .................................................................................................  تويتر ال أستخدم 

0 
4 
3 
2 

 

 االجتماعيهل تصدق كل ما تقرأه على أدوات اإلعالم   .312
 ؟(مثل فيسبوك، وتويتر، وسبلة عمان)

 ......................................................................................................  أصدقه دائمًا
  ....................................................................................................  أحيانًا أصدقه

  ....................................................................................................... ال أصدقه 
 .............................................................................  ستخدم أدوات اإلعالم االجتماعيال ا

0 
4 
3 
2 

 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  للواتس أب؟ كماستخدما هو تكرار ا  .310
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

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

0 
4 
3 
2 

 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  ؟الورقية لجرائدقراءتك لما هو تكرار   .310
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ...........................................................................................  الورقيةالجرائد أقرأ ال 

0 
4 
3 
2 

 
 
 

 310انتقل إلى 
 في الجرائد؟ كتبهل تصدق ما ي  .310

 
 .......................................................................................................   نعم، دائمًا
  ......................................................................................................  نعم، أحيانًا

  ............................................................................................................... ال 
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
3 
0 

 

 ؟مشاهدتك للتليفزيونما هو تكرار   .310
 
 
 
 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا 
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ..............................................................................................  أشاهد التليفزيونال 

0 
4 
3 
2 

 
 
 

 210إلى  انتقل

بشكل عام، أيهما تفضل مشاهدة القنوات العمانية أم   .310
 غير العمانية؟

 ..........................................................................................................  العمانية
  ..................................................................................................... غير العمانية

  ................................................................................................. االثنين متساويين
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
3 
0 

 

ما نوعية البرامج التليفزيونية التي تفضل مشاهدتها   .301
 بشكل أكبر؟

 
 (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

  ................................................................................................ اضيةالبرامج الري
أفالم، مسلسالت، برامج )البرامج الترفيهية 

 ...................................................................................................  ...( كوميدية، 
  ................................................................................... واالجتماعية  البرامج السياسية
  .................................................................................................. البرامج الدينية 
  ................................................................................ الوثائقية/ التعليمية/البرامج الثقافية
  ........................................................................ (_____________تذكر)برامج أخرى 

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

A 
 
B 
C 
D 
E 
X 
Z 
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 .......................................................................................................   نعم، دائمًا ؟بارأخمن  هل تصدق ما يقال في التليفزيون  .300
  ......................................................................................................  نعم، أحيانًا

  ............................................................................................................... ال 
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
3 
0 

 

 

 (نشكرك على مشاركتك معنا في هذا االستطالع) وجه الشكر للمبحوث: للباحث
 ..........................................................................................................  ممتازة :درجة تعاون المبحوثسجل   .210

  ............................................................................................................. جيدة
  ......................................................................................................... متوسطة

 .............................................................................................................  سيئة

0 
4 
3 
2 

 

 ..........................................................................................................  ممتازة :درجة فهم المبحوث لألسئلةسجل   .214
  ............................................................................................................. جيدة

  ......................................................................................................... متوسطة
 .............................................................................................................  ئةسي

0 
4 
3 
2 
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 المشتغليناستبيان الشباب 
 

 البيانات التعريفية والشخصية
 : ..................توقيت بداية المقابلة            4102:    /    /   المقابلة تاريخ             : .................رقم التليفون

 1 ................................. تمت :المقابلةنتيجة  1 .................... ........ تم االتصال :نتيجة االتصال
 2 ......................... تمت جزئيا  2 ............................... رقم خاطئ

 3 ............................. رفض  3 ............................تعذر االتصال
 4 ........المطلوبشخص اليوجد  ال  4 .............................. وجد رديال 

 5 ...ص االستبيان ال ينطبق على الشخ  5 ........................... مشغولالرقم 
 6 (.سجل وقت إعادة االتصال) تأجلت  6 ..................ال يمكن الوصول إليه

 7 ......................... لم يتم االتصال    
 8 .........................انقطع االتصال    

 :نبدأ بالتعرف على بعض البيانات الخاصة بك

0. 
 

 هل تعمل حاليًا؟
نحن نقوم باالستطالع مع ": ال يعملإذا كان المبحوث 

األشخاص الذين يعملون في الوقت الحالي، نشكرك 
 "على حسن تقديرك وتعاونك

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

0 
4 

 
  العمر                        سنة ؟(بالسنوات الكاملة)كم تبلغ من العمر   .4
3. 

 .............................................................................................................  ذكر  الجنس 
 ...........................................................................................................  أنثى  

0 
4  

 ؟حاليا ما هي المحافظة التي تقيم بها  .2
 

 10 .........................  مسقط
 14 ........................... ظفار

 13 ......................... مسندم 
 12 ....................... البريمي 
 10 ....................... الداخلية 
 10 .................. شمال الباطنة 

 10 ................. جنوب الباطنة
 10 ............... الشرقية جنوب 
 10 ................ الشرقية شمال 
 01 ...................... الظاهرة 
 00 ...................... الوسطى 
 
 

0.  
 ما هو المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه؟ 

 
 (80انتقل إلى السؤال رقم  "يقرأ ويكتب/أمي" لو)

 0 ............................ أمي
 4 .................... يقرأ ويكتب

 3 ......................... دائيةابت
 2 ......................... إعدادية

 0 .................... ثانوية عامة
 0 ..... (حلقة أولى) تعليم أساسي 

 0 ...... (ثانيةحلقة )تعليم أساسي 
 0 .............. دبلوم التعليم العام
 0 .............. دبلوم بعد الثانوية

 01 ........... ليسانس/ بكالوريوس
 00 .... دبلوم بعد الجامعة/ماجستير
 04 ....................... دكتوراه

 في أي سنة حصلت على المؤهل؟  .0
   :  السنة 

0.  

 :لثانوية فأعلىلو المؤهل دبلوم بعد ا
 وما هو التخصص؟

 .................................................................................  إدارة األعمال-االقتصاد-التجارة
  ...........................................................................  العلوم الطبيعية والرياضية والكيميائية

  .......................................................................................... العلوم الطبية والصحية 
  .............................................................................. العلوم االجتماعية واألدبية والقانونية

  .......................................................................................... العلوم الدينية والشرعية
  ................................................................................................. تقنية المعلومات 
  .................................................................................................. العلوم الهندسية 
 ........................................................................  (_____________يذكر)تخصص آخر 

0 
4 
3 
2 
0 
0 
0 

00  
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الذين تأكلون وتشربون )كم عدد أفراد أسرتك المعيشية   .0
 بما فيهم أنت؟( وتدبرون أموركم معًا

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

كم يبلغ متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة تقريبًا   .0
 ؟(بالريال)

 (اقرأ الخيارات للمبحوث)

 0 .................. 011أقل من 
011-000 .................... 4 

0111-0200 ................. 3 

0011-4111 ................ 2 
 0 .................. فأكثر 4111

 0 ............ لم يحدد/ ال يعرف 
 

 

 العمل الحالي وتفضيالت العمل: القسم األول
 :واآلن نتعرف على عملك الحالي وتفضيالت العمل الخاصة بك

   سنةال                 شهر    ال ما هو تاريخ التحاقك بالعمل الحالي؟  .010

 قطاع الذي تعمل به؟ال هوما   .014
 

 (اقرأ الخيارات للمبحوث)

  .................................................................................................... الخدمة المدنية
  ................................................................................. هيئات ومؤسسات حكومية أخرى

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

0 
4 
2 
0 

 

  ........................................................................................ هيئة سجل القوى العاملة  هذه الوظيفة؟عرفت عن كيف   .013
  .............................................................................................. لةموزارة القوى العا

 .............................................................................................  وزارة الخدمة المدنية
 \ ............................................................................................... إعالنات مطبوعة 

 \ .......................................................................................... إعالنات على االنترنت 
  .................................................................................... األهل أو األصدقاء قعن طري

  بمساعدة األهل أو األصدقاء .................................................................................... من خالل مؤسسة العمل نفسها
    ...................................................................................................  (تذكر)أخرى 

10 
14 
13 
12
10 
10 
10 
00 

 

 :فأعلى لو المؤهل ثانوي  .012
بشكل  هل ترى أن تأهيلك الدراسي يؤهلك لسوق العمل

 ؟جيد

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 010إلى  انتقل

والتي كان  يب النقص في تأهيلك الدراسهي جوان ما  .010
من الممكن أن تساعدك في الحصول على وظيفة 

 ؟أفضل
 

 (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

 ............................................................................  كافي غير/التدريب العملي غير متوفر
  ..............................................................................  تحتاج إلى تطويرالمناهج الدراسية 

 ..........................................................................  سوق العملفي  غير مطلوب التخصص
  ................................................................................... ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية

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

A 
B 
C 
D 
X 
Z

 

 قطاع الذي تفضل العمل به؟الما هو   .010
 (اقرأ الخيارات للمبحوث)
 :التفضيل األول
 :التفضيل الثاني
 :التفضيل الثالث
 :التفضيل الرابع

  .................................................................................................... الخدمة المدنية
  ................................................................................. هيئات ومؤسسات حكومية أخرى

  .......................................................................................... جهات عسكرية وأمنية 
  .................................................................................................... قطاع خاص 

  ............................................................................... (_____________رتذك)أخرى 

  

 ؟نرجو منك تحديد الفئة التي يقع فيها راتبك  .010
 

 (اقرأ الخيارات للمبحوث)

  .................................................................................................... 340أقل من 
340 – 011 ....................................................................................................  
010 – 011 ....................................................................................................  
010 – 011 ....................................................................................................  
010 – 0111 ..................................................................................................  

  .................................................................................................. 0111أكثر من 

0 
4 
3 
2 
0 
0 

 

 : الحكومي بالقطاعللعاملين : 281راجع   .010
خاص االنتقال إلى وظيفة في القطاع ال ىهل توافق عل

 إذا عرضت عليك وظيفة براتب أعلى؟

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 
 000إلى  انتقل
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 : الحكوميبالقطاع للعاملين : 281راجع   .010
تجعلك تترك العمل  التيالزيادة في الراتب  نسبة ما هي

   % الزيادة نسبة   الحكومي وتلتحق بالقطاع الخاص؟

 :للعاملين بالقطاع الخاص: 281راجع   .001
عليك وظيفة حكومية هل تقبلها إذا كانت  تإذا عرض

 ؟براتب أقل من الذي تتقاضاه حاليًا

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

عن عملك أو غير راضي إلى أي مدي أنت راضي   .000
 الحالي؟

  ..................................................................................................... راضي جدًا 
  ........................................................................................................... راضي

  ....................................................................................................... غير متأكد
  ...................................................................................................... غير راضي

 ........................................................................................  إلطالقغير راضي على ا

0 
4 
3 
2 
0 

 

في السؤال  5-3 لخياراتا)  إذا كان غير راضي  .004
 :(السابق

 
  لماذا؟

 
 (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

 ................................................................................................   الراتب غير جيد
 ...............................................................................................  الحوافز غير جيدة 

  ................................................................................... المعاملة من الرؤساء غير جيدة
  ..................................................................................  المعاملة من الزمالء غير جيدة

  ............................................................................ الوصول إليه يصعب/مكان العمل بعيد
  ............................................................................. غير جيدة /مناسبة طبيعة العمل غير

  ........................................................................................ العمل ال يناسب مهاراتي 
  ................................................................................... فرص جيدة للترقي عدم وجود 

  ............................................................................... العمل مرهق/ظروف العمل صعبة
  .................................................................................................... (تذكر)أخرى 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
X

 

بعض الناس تترك العمل الحكومي قبل أن يصلوا إلى   .003
 سن التقاعد، هل تنوي ذلك؟

ما هو السن الذي تنوي عنده أن تترك  :إذا كان نعم
 عمل الحكومي؟ال

   ...................................................................... : نعم، السن
 00 ....................................................... ال، ينتظر حتى سن التقاعد

  ............................................................. ال أعرف/غير متأكد

 
00 
00 

 

تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تقلل فرص العمل هل   .002
 ؟به عملتفي المجال الذي 

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

قال إلى وظيفة أخرى مستقبال، إلى أي مدى مهم بالنسبة لك أن لما فكرت في العمل بوظيفتك الحالية أو إذا فكرت في االنت  .000
 :تكون الوظيفة

 مهم جدا  
0 

 مهم
4 

 محايد
3 

 غير مهم
2 

 غير مهم على اإلطالق
0 

 ال يعرف
0 

       في القطاع الحكومي  -أ 
       تقاعدجيد للنظام بها   -ب 
       والحوافز بها جيدةراتب ال  -ج 
       مجال التخصصنفس في   -د 
       للترقيجيدة فرص بها   -ه 
       أو قريبة منها محافظة اإلقامةنفس في   -و 
       ةمعقولبها عمل الساعات مريحة و  -ز 
       تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي   -ح 
       مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية  -ط 
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 دور الدولة: القسم الثاني

 :لدولة في توفير فرص العملادور كيف يرى الشباب  اآلننتعرف منك 
هل تفكر في إقامة مشروع خاص بداًل من عملك   .410

 الحالي؟
 .............................................................................................................  نعم 
  .............................................................................................................. ال  

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

هل ترى أن الدولة يجب أن تكون مسئولة عن إيجاد   .414
 لكل شاب؟ وظيفة

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

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

توفير عن دور الدولة في  يأنت راضأي مدى إلى   .413
 فرص عمل للشباب؟

 

  .....................................................................................................  راضي جدا
  ........................................................................................................... راضي
  ............................................................................................................ محايد

  ...................................................................................................... غير راضي
  .......................................................................................  غير راضي على اإلطالق

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
3 
2 
0 
0 

 

يتم الحكومة هل تعتقد أن الحصول على وظيفة في   .412
 بطريقة عادلة أم يخضع للواسطة؟

 ...................................................................................................   بطريقة عادلة
  .................................................................................................  يخضع للواسطة

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
4 
0 

 

حول  لين الحكوميينوتصريحات المسؤهل تصدق   .410
 ؟توظيف الشباب

 

 .....................................................................................................  أصدقها دائمًا
  ...................................................................................................  أحيانًاأصدقها 

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

0 
4 
3 

 

  .....................................................................................................  راضي جدا هل أنت راضي عن األداء الحكومي بصفة عامة؟  .410
  ........................................................................................................... راضي
  ............................................................................................................ محايد

  ...................................................................................................... غير راضي
  .......................................................................................  غير راضي على اإلطالق

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

0 
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3 
2 
0 
0 

 

 
 
 
 
 
 

 عالموسائل اإل: القسم الثالث
 :في هذا القسم األخير نتعرف على استخدام الشباب ألدوات التواصل االجتماعي واإلعالم لمعرفة أفضل الطرق للتواصل معهم

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  لإلنترنت في التصفح والبحث؟ كماستخدما هو تكرار ا  .310
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .............................................................................................   ال أستخدم االنترنت
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2 

 
 
 

 310قل إلى انت
 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  للفيسبوك؟ كماستخدما هو تكرار ا  .314

  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة
  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .............................................................................................  الفيسبوك ال أستخدم 

0 
4 
3 
2 

 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  لتويتر؟ كماستخدما هو تكرار ا  .313
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 .................................................................................................  تويتر ال أستخدم 

0 
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2 

 

 االجتماعيرأه على أدوات اإلعالم هل تصدق كل ما تق  .312
 ؟(مثل فيسبوك، وتويتر، وسبلة عمان)

 ......................................................................................................  أصدقه دائمًا
  ....................................................................................................  أحيانًا أصدقه

  ....................................................................................................... ال أصدقه 
 .............................................................................  ال استخدم أدوات اإلعالم االجتماعي
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2 
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 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  للواتس أب؟ كماستخدما هو تكرار ا  .310
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

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

0 
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 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا  ؟الورقية لجرائدقراءتك لما هو تكرار   .310
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ...........................................................................................  الورقيةأقرأ الجرائد ال 
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2 

 
 
 

 310انتقل إلى 
 في الجرائد؟ كتبهل تصدق ما ي  .310

 
 .......................................................................................................   نعم، دائمًا
  ......................................................................................................  نعم، أحيانًا

  ............................................................................................................... ال 
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد
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0 

 

 ؟مشاهدتك للتليفزيونتكرار ما هو   .310
 
 
 
 

 .....................................................................................................  يوميًا تقريبًا 
  .........................................................................................  في األسبوع مرتين/مرة

  ..................................................................................................... أقل من ذلك 
 ..............................................................................................  أشاهد التليفزيونال 
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 210إلى  انتقل

بشكل عام، أيهما تفضل مشاهدة القنوات العمانية أم   .310
 غير العمانية؟

 ..........................................................................................................  العمانية
  ..................................................................................................... غير العمانية

  ................................................................................................. االثنين متساويين
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد
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ما نوعية البرامج التليفزيونية التي تفضل مشاهدتها   .301
 بشكل أكبر؟

 
 (يمكن اختيار أكثر من إجابة)

  ................................................................................................ البرامج الرياضية
أفالم، مسلسالت، برامج )البرامج الترفيهية 

 ...................................................................................................  ...( كوميدية، 
  ................................................................................... واالجتماعية  البرامج السياسية
  .................................................................................................. البرامج الدينية 
  ................................................................................ ئقيةالوثا/ التعليمية/البرامج الثقافية
  ........................................................................ (_____________تذكر)برامج أخرى 

 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد

A 
 
B 
C 
D 
E 
X 
Z 

 

 .......................................................................................................   نعم، دائمًا ؟أخبارمن  هل تصدق ما يقال في التليفزيون  .300
  ......................................................................................................  نعم، أحيانًا

  ............................................................................................................... ال 
 ............................................................................................  ال أعرف /غير متأكد
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 (نشكرك على مشاركتك معنا في هذا االستطالع) وجه الشكر للمبحوث: للباحث
 ..........................................................................................................  ممتازة :جة تعاون المبحوثدرسجل   .210

  ............................................................................................................. جيدة
  ......................................................................................................... متوسطة

 .............................................................................................................  سيئة
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 ..........................................................................................................  ممتازة :درجة فهم المبحوث لألسئلةسجل   .214
  ............................................................................................................. جيدة

  ......................................................................................................... متوسطة
 .............................................................................................................  سيئة
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