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الـمـقـدمـــــــــة

إميانا بدور الشباب العماين يف حتقيق التنمية املستدامة يف خمتلف املجاالت، ُعد االهتمام بالشباب 
لتحقيق  أمرا ضروريا  هلم  املالئمة  العمل  فرص  وخلق  املناسبني  والتأهيل  التعليم  لتوفري  والسعي 
التطلعات املرجوة منهم، ومن هنا جاء دور املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات يف توفري البيانات 
واملؤشرات الالزمة حول واقع الشباب العماين وتوجهاته حنو خمتلف املواضيع اليت ختص سوق العمل 
والتدريب والتأهيل ورصد التغريات اليت تطرأ على تلك التوجهات مبا خيدم اهداف التنمية ويدعم 
عملية صنع القرار، حيث نفذ املركز استطالع الرأي حول توجهات الشباب العماين حنو العمل للسنة 
الرابعة على التوايل مستكماًل مسرية من العمل اإلحصائي بدأت مع الدورة األوىل يف العام 2013م .

العماين يف  الشباب  أن  واملعلومات  الوطين لإلحصاء  املركز  الصادرة من  اإلحصاءات  آخر  وتشري 
الفئة العمرية )15-29( يشكلون ما نسبته 29% من إمجايل العمانيني، يف حني بلغ إمجايل الشباب 
العمانيني املقيدين يف مؤسسات التعليم العايل داخل السلطنة خالل العام األكادميي 2014-2015م 

120189 طالبا وطالبة.

وجاءت الدورة الرابعة من االستطالع خمتلفة عن سابقاهتا فاقتصرت على فئة الشباب العمانيني 
املسجلني يف مؤسسات التعليم العايل.

يستعرض هذا التقرير الذي نضعه بني أيديكم نتائج هذه الدراسة من خالل الفصل األول الذي يشرح 
أهداف االستطالع ومنهجيته وخصائص العينة، أما الفصول األربعة الالحقة فتستعرض مجيع نتائج 
الدراسة حسب اخلصائص الدميوغرافية للشباب حيث يتناول الفصل الثاين التأهيل العلمي وعالقته 
بسوق العمل، أما الفصل الثالث فيلقي الضوء على التفضيالت الوظيفية ووسائل البحث عن وظيفة 
لطالب مؤسسات التعليم العايل ، فيما يستعرض الفصل الرابع رأي الشباب حول دور الدولة يف 
التشغيل، أما الفصل اخلامس فيختص باملصادر واملعلومات اليت حيصل منها الشباب على املعلومات 

مثل االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي والتلفاز والصحف، ومعدالت استخدام كل منها.
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أهداف الدراسة

يهدف استطالع توجهات الشباب العماين حنو العمل إىل توفري بيانات ومؤشرات دورية عن التفضيالت الوظيفية 
للشباب الُعماين واليت تساعد يف رسم سياسات تشغيل الشباب، حيث توفر الدراسة بيانات تفصيلية عن:

• قطاع العمل املفضل لدى طلبة التعليم العايل، ومدى تفضيل العمل بالقطاع احلكومي أو اخلاص.

• مدى تلبية مهارات الشباب وتأهيلهم الدراسي ملتطلبات سوق العمل، وحتديد جوانب النقص اليت جيب معاجلتها.

• معايري اختيار الوظيفة اليت يتطلع إليها الشباب، ومدى أمهية كل منها.

• احلد األدىن للراتب املقبول من قبل الشباب، ومدى اختالف ذلك احلد األدىن بني القطاعني احلكومي واخلاص.

• اخلطط املستقبلية بعد التخرج لطلبة التعليم العايل.

• مدى منافسة العمالة الوافدة، وتقييم الشباب لتلك املنافسة، ومدى أمهية تلك العمالة لالقتصاد الُعماين من 
وجهة نظر الشباب.

• رؤية الشباب لطبيعة الدور الذي جيب أن تقوم به الدولة لتشغيل الشباب، وتقييمهم لذلك الدور.

من  وغريه  بالتوظيف  اخلاصة  املعلومات  على  للحصول  الشباب  يثق هبا  اليت  اإلعالم  ووسائل  املعلومات  • مصادر 
األمور، كذلك مدى استخدام الشباب لتكنولوجيا االتصال احلديثة )االنترنت، فيسبوك، تويتر، وغريها(.

مجع البيانات

مت مجع بيانات استطالع طلبة التعليم العايل عن طريق اإلنترنت )Web Survey( ، حيث مت إرسال الدعوة عرب 
خالل  من  بآرائهم  واإلدالء  االستطالع  صفحة  لزيارة  بالعينة  اختيارهم  مت  الذين  الطلبة  إىل  اإللكتروين  الربيد 

االستبيان اإللكتروين يف الفترة من 1 يونيو - 30 سبتمرب 2016م.

حجم العينة

 )29-18( العمرية  الفئة  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  من خمتلف  وطالبة  طالبا   2188 االستطالع  عينة  بلغ حجم 
حيث متت االستعانة بإطار الطلبة والطالبات املقيدين على مقاعد الدراسة يف مؤسسات التعليم العايل واختيار عينة 

عشوائية بسيطة  منها، وبلغت نسبة االستجابة %9 .
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أهم النتائج

44%  من الطلبة 
يفكرون بإقامة مشاريع 

صغرية بدال من البحث عن 
عمل أو باإلضافة إليه.

45% من الطلبة صرحوا 
بأن حمدودية التدريب العملي 
هي أهم جوانب النقص يف 

التأهيل العلمي. 

7 من كل 10 من طلبة 
التعليم العايل يفضلون 

العمل يف القطاع احلكومي. 

908 ريال هو متوسط 
األجر املقبول للعمل يف 

القطاع اخلاص مقارنة بـ 
857 رياال للعمل يف القطاع 

احلكومي.

55% من الطلبة سيبحثون 
عن عمل فور استكمال 

دراستهم احلالية، يف حني 
أن 21% يعتزمون إكمال 
دراستهم العليا خارج 

السلطنة. 

29% من طلبة التعليم 
العايل راضون بدرجة أو 
بأخرى عن دور الدولة 
يف توفري فرص العمل 

للشباب.

32% من الطلبة راضون 
بدرجة أو بأخرى عن األداء 

احلكومي بشكل عام.

97% من الطلبة 
يستخدمون

  " الواتس أب" يوميا.

62%  من طلبة التعليم 
العايل يرون أن تأهيلهم 

العلمي يؤهلهم لسوق العمل 
بشكل جيد. 
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الفصل األول

خصائص العينة

2188حجم العينة

63%إناث

37%ذكور

21.1 سنةمتوسط العمر

يقة جمع البيانات طر
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1 الخصائص الديموغرافية للعينة

مشلهم  الذين  العايل  التعليم  طلبة  لعينة  الدميوغرافية  اخلصائص  عن  معلومات  توفري  إىل  القسم  هذا  يهدف 
االستطالع، حيث يوفر معلومات عن العمر، والنوع، وحمافظة اإلقامة.

يع العمري للعينة 1-1 التوز

يعرض جدول )1-1( التوزيع العمري لعينة الطالب الذين اشتركوا يف االستطالع. ويبني اجلدول أن مجيع الطالب 
يف العينة تتراوح أعمارهم بني 18 إىل 30 سنة، وبلغ متوسط العمر21.1سنة.

جدول )1-1( توزيع عينة االستطالع حسب العمر
   

النسبةالعددالعمر

181667.6

1938917.8

2056025.6

2139217.9

2227012.3

231366.2

24532.4

25462.1

26371.7

27311.4

28331.5

29321.5

30432.0

2188100.0اإلمجايل
21.1 عامامتوسط العمر
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يع النوعي للعينة 1-2 التوز
بلغ عدد اإلناث يف عينة االستطالع 1388، شكلن حوايل 63% من إمجايل املستجيبني يف العينة بينما مثل الذكور ما 

نسبته 37% وبلغ عددهم 800 مشارك.     

شكل)1-1(: التوزيع النوعي للعينة

يع الجغرافي للعينة 1-3 التوز

يوضح شكل )1-2( توزيع العينة حسب املحافظات، حيث وقعت النسبة األكرب من العينة يف حمافظة مسقط، يليها 
الداخلية مث مشال الباطنة وجنوب الباطنة، مث باقي املحافظات بنسب أقل، ويتوافق ذلك مع متركز مؤسسات التعليم 

العايل يف حمافظة مسقط .

شكل)1-2(:توزيع العينة حسب املحافظات)عدد(

أنثىذكور

63%

%37

مسقط

الداخلية
مشال الباطنة

الربميي
جنوب الباطنة

جنوب الشرقية

مشال الشرقية
الظاهرة

ظفار
مسندم
الوسطى

800
532

212
149
144

96
93

74
68

19
1
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يع العينة حسب مؤسسات التعليم العالي 1-4 توز

 يعرض الشكل )1-3( توزيع الطالب الذين شاركوا يف االستطالع حسب املؤسسات التعليمية اليت يدرسون هبا حاليا. 
كليات  يليها طلبة  االستطالع،  املشاركني يف  عينة  والكليات اخلاصة 51% من إمجايل  اجلامعات  حيث شكل طلبة 

التقنية بنسبة %26. 

شكل)1-3(: توزيع العينة حسب مؤسسات التعليم العايل )%(

 7
3

51

10

26

3

كليات التقنية
اجلامعات والكليات باخلارج

كليات العلوم التطبيقية

املعاهد الصحيةاجلامعات والكليات اخلاصة
جامعة السلطان قابوس
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الفصل الثاني

التأهيل العلمي 

نسب الطالب 
الذين يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بشكل جيد

20162015

%60.1%71.5 ذكور 

%62.5%70.2 إناث
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2 التأهيل العلمي

يتناول هذا الفصل من الدراسة مدى كفاءة التأهيل العلمي للشباب، ومدى مالءمته ملتطلبات سوق العمل، والتعرف 
على بعض أوجه القصور يف التأهيل العلمي لطلبة التعليم العايل واليت قد تعوق حصوهلم على وظيفة جيدة.

2-1 مدى مالئمة التأهيل العلمي لمتطلبات سوق العمل

مت سؤال الشباب "هل ترى أن تأهيلك الدراسي يؤهلك لسوق العمل بشكل جيد؟". وأشارت النتائج إىل أن 62% من 
الطلبة يرون أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل. باخنفاض مقداره تسع نقاط مئوية عن عامي 2015 و2014.

شكل )2-1(: تطور نسب طلبة التعليم العايل الذين يعتقدون أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل )%(

وقد مشل هذا االخنفاض كال اجلنسني جدول)2-1( حيث تعتقد حوايل 63% من اإلناث أن تأهيلهن العلمي يتناسب 
مع متطلبات سوق العمل من عام 2016 مقارنة ب 70% عام 2015، وبلغت النسبة بني الذكور حوايل 60% عام 2016 

باخنفاض مقداره 11 نقاط مئوية عن عام 2015.

 

62
71 7271

2013201420152016
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العلمي  تأهيلهم  بتناسب  قناعة  األكثر  الصحية هم  املعاهد  فإن طالب  املوضحة يف جدول )1-2(،  للنتائج  ووفقا 
لسوق العمل )80.3%( مقارنة ببقية املؤسسات التعليمة، وذلك بالرغم من االخنفاض امللحوظ يف نسب هذه القناعة 

حبوايل 9 نقاط مئوية عن عام 2015.

جدول )2-1(: نسب الشباب الذين يعتقدون أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل، 
حسب اجلنس واجلامعات/الكليات  )%(

2016201520142013
اجلنس

60.171.571.075.7ذكور

62.570.270.569.5إناث
اجلامعات/الكليات

-62.275.270.9جامعة السلطان قابوس

-50.763.548.8كليات العلوم التطبيقية 

-56.870.271.0كليات التقنية  

-80.389.475.0املعاهد الصحية

-61.270.572.2اجلامعات والكليات اخلاصة 

-74.576.975.0اجلامعات والكليات باخلارج 
62717172إمجايل

2-2 جوانب النقص في التأهيل العلمي

للعام الثالث على التوايل تأيت حمدودية التدريب العملي يف مقدمة أهم جوانب النقص يف التأهيل العلمي، حيث صرح 
بذلك 45% من الشباب الذين مت استطالع آرائهم، باخنفاض بلغ إحدى عشرة نقطة مئوية عن العام السابق،  يليها 

ضعف مستوى اللغة اإلجنليزية )30%(، مث احتياج املناهج الدراسية إىل تطوير)%29(.
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شكل )2-2(: جوانب النقص يف التأهيل العلمي لطلبةالتعليم العايل )%(

التأهيل  النقص يف  جوانب  أغلب  اجلنسني يف  بني  تباين  وجود  إىل   )2-2( االستطالع يف جدول  نتائج  تشري  كما 

العلمي، حيث صرحت اإلناث بوجود نقص يف أغلب جوانب التأهيل العلمي بدرجة أكرب من الذكور، كعدم توفر أو 

كفاية التدريب العملي، وحاجة املناهج إىل تطوير وحمدودية الطلب على التخصص يف سوق العمل.

أما من حيث الكليات فريى طالب جامعة السلطان قابوس وكليات التقنية واجلامعات والكليات اخلاصة واجلامعات 

والكليات باخلارج أن حمدودية التدريب العملي هو أهم جوانب النقص يف التأهيل العلمي، يف حني يرى طالب املعاهد 

الصحية أن ضعف مستوى اللغة اإلجنليزية هو اجلانب األهم من جوانب النقص. بينما صرح طالب كليات العلوم 

التطبيقية بأن حمدودية الطلب على ختصصاهتم يف سوق العمل هي أهم جوانب النقص يف التأهيل العلمي اليت تعوق 

التحاقهم بسوق العمل.

يسمح بتعدد اإلجابات يف هذا السؤال، لذا ميكن أن يزيد جمموع النسب عن%100

56
45

35
30

43
29

22
24

3
5

12
19

التدريب العملي غري متوفر /
غري كايف

ضعف مستوى اللغة االجنليزية

املناهج الدراسية حباجةإىل 
تطوير

التخصص غري مطلوب ىف سوق 
العمل

جوانب أخرى

غري متأكد/ال اعرف

20162015
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جوانب النقص يف التأهيل العلمي

اجلامعات/ الكلياتاجلنس

إناثذكور

جامعة
السلطان 
السلطان 

قابوس

كليات 
العلوم 

التطبيقية

كليات 
التقنية

املعاهد 
الصحية

اجلامعات 
والكليات 
اخلاصة

اجلامعات 
والكليات 
باخلارج

41.446.539.3503735.751.230.2التدريب العملي غري متوفر/غري كايف

26.330.435.741.72628.630.611.3املناهج الدراسية حتتاج إىل تطوير

19.727.330.452.82614.320.328.3التخصص غري مطلوب يف سوق العمل

29.529.817.92531.342.932.511.3ضعف مستوى اللغة اإلجنليزية

6.33.78.92.86.103.91.9جوانب أخرى

21.617.717.916.718.342.917.137.7غري متأكد/ال أعرف

لطالب  بالنسبة  للقصور  األهم  اجلانب  كان  التدريب  أن حمدودية  النتائج  بينت  فقد  التخصصات،  أما من حيث 

)التجارة - االقتصاد - إدارة األعمال، والعلوم الطبيعية والطبية، والعلوم اهلندسية(، أما بالنسبة لطلبة العلوم 

االجتماعية والقانونية والدينية والفنون فكان اجلانب األبرز من جوانب القصور هو أن التخصص غري مطلوب يف 

سوق العمل. 

جدول )2-3(: جوانب النقص يف التأهيل العلمي للشباب العماين حسب التخصصات )%(

جوانب النقص يف التأهيل العلمي

 التخصصات

التجارة/االقتصاد/
إدارة األعمال

العلوم الطبيعية 
والطبية 

العلوم االجتماعية
والقانونية

والدينية والفنون

العلوم 
اهلندسية

42.836.438.148.7التدريب العملي غري متوفر/غري كايف

21.233.835.230.6املناهج الدراسية حتتاج إىل تطوير

19.523.444.822.3التخصص غري مطلوب يف سوق العمل

32.627.323.829.9ضعف مستوى اللغة اإلجنليزية

5.55.21.94.8جوانب أخرى

21.62614.317.8غري متأكد/ال أعرف

جدول )2-2(: جوانب النقص يف التأهيل العلمي لطلبة التعليم العايل حسب اجلنس والكليات واجلامعات  )%(



    21 توجهات الشباب العماني نحو العمل

الفصل الثالث

تفضيالت العمل لدى طالب التعليم العالي 

نسبة طالب التعليم العالي الذين يفضلون العمل 
في القطاع الحكومي 

20162015

%51%51 ذكور 

%81%82 إناث

%70%71 إجمالي
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3 تفضيالت العمل لدى الشباب

يتناول هذا القسم التفضيالت الوظيفية للشباب، ويشمل ذلك: نوع قطاع العمل املفضل، واحلد األدىن املقبول للراتب 

للعمل يف أي من القطاعني احلكومي واخلاص ، باإلضافة إىل املعايري اليت يراعيها الشباب عند اختيار الوظيفة اليت 

يلتحقون هبا.

3-1 قطاع العمل المفضل

ما زال 7 من  كل 10 من طلبة التعليم العايل يفضلون العمل يف القطاع احلكومي عام 2016 مع تفاوت واضح بني 

الذكور واإلناث ، حيث ترتفع نسبة التفضيل بني اإلناث إىل حوايل 80.6% يف حني تنخفض بني الذكور إىل %50.5 .

 شكل) 3-1 ( نسب تفضيل العمل يف القطاع احلكومي)%(

والدينية  والقانونية  االجتماعية  والعلوم  والطبية  الطبيعية  العلوم  أن طلبة  املالحظ  فمن  التخصصات،  أما  حسب 

والفنون هم األكثر تفضياًل للقطاع احلكومي.

جدول )3-1( درجة تفضيل القطاع احلكومي حسب التخصص )%(

201620152014التخصص

71.977.863.7التجارة - ا القتصاد - إدارة األعمال

81.384.574.3العلوم الطبيعية والطبية

80.886.085.9العلوم االجتماعية والقانونية والدينية والفنون

6365.446.6العلوم اهلندسية

70.2

81.5 82.1 80.6

70

50.550.8

إمجايلذكورأناث

48.2

58

42

65 71

2013 2014 2015 2016
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3-2 درجة تفضيل القطاع الحكومي 

أشارت نتائج االستطالع إىل أن القطاع احلكومي يأيت يف مقدمة تفضيالت العمل لدى الشباب. ومن هذا املنطلق 

كان من الضروري معرفة إىل أي مدى يذهب هذا التفضيل؟ وهل ميكن حتفيز الشباب العماين للعمل يف القطاع 

اخلاص بزيادة الراتب الشهري؟ وماهي نسبة الزيادة يف راتب القطاع اخلاص عن احلكومي اليت ميكن أن حتقق 

ذلك التحفيز؟ وحتقيقا هلذا الغرض مت سؤال الشباب: "إذا عرضت عليك وظيفتان: األوىل حكومية والثانية يف القطاع 

اخلاص وكان راتب القطاع اخلاص يزيد بنسبة 25%، أيهما تفضل؟". إذا أجاب بأنه مازال يفضل احلكومي فإنه يتم 

زيادة النسبة ويسأل: " أيهما تفضل إذا كان راتب القطاع اخلاص يزيد بنسبة 50%؟".

أوضحت النتائج أن نصف الشباب على استعداد للعمل يف القطاع اخلاص يف حال كان الراتب أعلى بـ )25%( عن 

القطاع احلكومي. يف حني 47% مستعدون للعمل يف القطاع اخلاص يف حال كان الراتب أعلى بـ )50%( عن القطاع 

احلكومي.

شكل)3-2(: قطاع العمل املفضل بافتراض زيادة الراتب يف وظيفة القطاع اخلاص)%( 

وتشري النتائج إىل أن الذكور هم األكثر ميال للعمل يف القطاع اخلاص يف حالة زيادة الراتب 25% عن القطاع احلكومي 

بنسبة 65.5% مقابل 41.5% لإلناث، يف حني 63% من الذكور سيقبلون العمل يف القطاع اخلاص إذا وصلت نسبة 

الزيادة يف الراتب الشهري 50% عن القطاع احلكومي مقابل 41.3% لإلناث.

39

50

10

39
47

14

الراتب يف القطاع اخلاص يزيد 
مبقدار 50% عن القطاع احلكومي

الراتب يف القطاع اخلاص يزيد 
مبقدار 25% عن القطاع احلكومي

غري متاكد / اليعرف            قطاع خاص              قطاع حكومي   
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كما أن الطلبة الدارسني يف اجلامعات والكليات باخلارج هم األكثر تفضيال للعمل يف القطاع اخلاص يف حالة زيادة 

الراتب 25% عن القطاع احلكومي بنسبة 70.7%، يليهم الطلبة الدارسون يف جامعة السلطان قابوس بنسبة %56.1.

يف املقابل فإن 46.7% من طلبة كليات العلوم التطبيقية ال يقبلون االنتقال للعمل يف القطاع اخلاص حىت لو كانت نسبة 

الزيادة يف األجور الشهرية بنحو 50% مقارنة بالقطاع احلكومي.

جدول)3-2(: قطاع العمل املفضل بافتراض زيادة الراتب يف وظيفة القطاع اخلاص حسب اجلنس والكليات )%(

 القطاع املفضل يف 
حال زيادة راتب 

وظيفة القطاع 
اخلاص

 

الكلياتاجلنس 

إناثذكور
جامعة 

السلطان 
قابوس

كليات 
العلوم 

التطبيقية

كليات 
التقنية

املعاهد 
الصحية

اجلامعات 
والكليات 
اخلاصة

اجلامعات 
والكليات 
باخلارج

راتب القطاع اخلاص يزيد 25% عن القطاع احلكومي

24.847.129.752.137.757.742.219.2القطاع احلكومي

65.541.556.138.454.232.445.670.7القطاع اخلاص

غري متأكد/ال 
يعرف

9.811.414.29.68.19.91210.1

راتب القطاع اخلاص يزيد 50% عن القطاع احلكومي

25.443.925.846.739.545.841.123القطاع احلكومي

6341.354.542.248.741.744.660.7القطاع اخلاص

غري متأكد/ال 
يعرف

11.614.819.711.111.912.514.316.4

3-3 محددات اختيار الوظيفة

اختيار  عند  الشباب  فيها  يفكر  قد  للمفاضلة  عوامل  أو  اعتبارات  تسعة  االستطالع عن  عينة  الشباب يف  مت سؤال 

الوظيفة، ومت تكوين مؤشر رقمي لتلخيص تفضيالت الشباب لكل عامل من عوامل املفاضلة تتراوح قيمته بني )0( 

و )10(، حبيث يأخذ القيمة )0( إذا كان العامل غري مهم على اإلطالق، بينما يأخذ القيمة )10( إذا كان العامل 

مهم جدا بالنسبة للشباب، ويوضح شكل )3-3( متوسط درجة األمهية للعوامل املختلفة.
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شكل)3-3(: متوسط درجة األمهية ملحددات اختيار الوظيفة

وتشري النتائج إىل أن أهم العوامل اليت حتدد اختيار الوظيفة لدى الشباب العماين سواء ذكورا أم إناثا هي أن تتمتع 

باالستقرار واألمان الوظيفي و أن تكون الرواتب واحلوافز هبا جيدة، وأن تكون هبا فرص جيدة للترقي.

جدول)3-3( متوسط درجة األمهية ملحددات اختيار الوظيفة حسب اجلنس

إمجايلإناثذكوراملحددات

6.88.37.8يف القطاع احلكومي

8.88.88.8نظام التقاعد جيد

9.49.49.4الراتب واحلوافز جيدة

8.58.48.5يف جمال التخصص

9.39.39.3توجد فرص جيدة للترقي

6.78.27.7يف مكان االقامة /قريبة

7.98.98.5مرحية وساعات العمل هبا معقولة

9.59.69.4تتمتع باالستقرار واالمان الوظيفي

8.28.68.4مناسبة للوضع واملكانة االجتماعية

6.8
7.9

8.8 8.7
9.49.3

8.5 8.5 9.3 9.3

6.7
7.7 7.9 8.5

9.5 9.4
8.2 8.6

منا�ضبة للو�ضع 
واملكانة

االجتماعية

تتمتع 
باال�ضتقرار
واالمان 
الوظيفي

مريحة و�ضاعات
العمل بها
معقولة 

يف نف�س مكان
االقامة / قريبة

توجد فر�س
جيدة للرتقي

20152016

يف نف�س جمال 
التخ�ض�س

الراتب 
واحلوافز جيدة

نظام التقاعد 
جيد

يف القطاع 
احلكومي
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3-4 الحد األدنى لألجر المقبول للعمل

يوضح شكل )3-4( متوسط احلد األدىن املقبول لألجور للعمل يف القطاع احلكومي واخلاص، حيث أشارت النتائج 

إىل أن متوسط احلد األدىن املقبول لألجور للعمل يف القطاع اخلاص أعلى عن القطاع احلكومي، فقد بلغ متوسط 

األجر يف القطاع اخلاص 908 رياال مقارنة بـ 886 رياال يف عام 2015، كما ارتفع متوسط احلد األدىن املقبول لألجور 

للعمل يف القطاع احلكومي ليبلغ 857 رياال مقارنة بـ 830 رياال عام 2015.

شكل )3-4(: متوسط احلد األدىن املقبول لألجور للعمل يف القطاع احلكومي واخلاص) ريال عماين(

   

كذلك نالحظ يف جدول )3-4( أن احلد األدىن املقبول لألجور خيتلف بني الذكور واإلناث. فاألجر املتوسط املقبول 

للذكور يف القطاع اخلاص يصل إىل حوايل 1038رياال مقابل 833 رياال لدى اإلناث. بينما بلغ احلد األدىن املتوسط 

لألجور يف القطاع احلكومي 949 و804 رياالت للذكور واإلناث على الترتيب. 

الدراسية، حيث  للشباب حسب ختصصاهتم  املقبول  األدىن لألجر  تفاوت يف احلد  النتائج إىل وجود  أشارت  كما 

القطاع  رياال يف   1057 ليصل  والصحية  الطبيعية  العلوم  لدى طالب ختصص  املقبول  األدىن  احلد  متوسط  يرتفع 

اخلاص و1017رياال يف القطاع احلكومي يف املقابل جند أن متوسط احلد األدىن املقبول لدى طالب ختصص العلوم 

االجتماعية والقانونية والدينية والفنون يبلغ 860 رياال يف القطاع اخلاص و 836 رياال يف القطاع احلكومي.

20162015

القطاع احلكوميالقطاع اخلاص

829.7 857.3 886.2 907.7
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جدول )3-4(: متوسط احلد األدىن املقبول لألجر )ريال عماين( يف القطاعني احلكومي واخلاص

احلد األدىن للعمل يف القطاع اخلاص احلد األدىن للعمل يف القطاع احلكومي 

2016201520162015

اجلنس

948.5900.71038994.0ذكور

804.4792.7832.5829.9إناث

التخصصات

804.7771.5843.6810.7التجارة - االقتصاد - إدارة األعمال

1017.1935.41056.91023.9العلوم الطبيعية والطبية  
العلوم االجتماعية والقانونية والدينية 

والفنون
836.1785.3860.4826.2

855.1843.9918.5904.9العلوم اهلندسية

857.3829.7907.7886.2إمجايل

3-5 الخطط المستقبلية بعد استكمال الدراسة الحالية

مت سؤال الطلبة "ما هي خططك بعد استكمال املرحلة احلالية من دراستك إن شاء اهلل"، وأوضحت النتائج أن %55 

من الطلبة سيبحثون عن عمل فور استكمال دراستهم احلالية، يف حني أن 21% يعتزمون إكمال دراستهم العليا خارج 

السلطنة.

شكل)3-5(: اخلطط املستقبلية بعد استكمال الدراسة احلالية)%(

احلصول على 
املزيد من 

التدريب العملي

إستكمال الدراسة 
ملرحلة اعلى خارج 

السلطنة

إستكمال الدراسة 
ملرحلة اعلى داخل 

السلطنة

البحث عن عمل

13

55

21

12
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3-6 منافسة العمالة الوافدة

فيما يتعلق برأي الطلبة والطالبات على مقاعد التعليم العايل حول منافسة العمالة الوافدة على فرص العمل املتاحة، 

فقد أظهرت النتائج بشكل عام أن 76% يعتقدون أن هذه املنافسة تؤثر سلبا على فرصهم يف احلصول على عمل. 

حيث يرى 75.8% من الذكور يعتقدون أن منافسة العمالة الوافدة قد تؤثر سلبــَا على فرص العمل املتاحة بفارق بسيط 

عن اإلناث )%76.6(.

شكل)3-6(:نسبة االعتقاد أن منافسة العمالة الوافدة قد تؤثر سلبــَا على فرص العمل

  

ويعتقد حوايل 2 من كل 5 من طلبة التعليم العايل أن وجود العمالة الوافدة باألعداد احلالية يضر بدرجة أو بأخرى 

االقتصاد العماين. حيث بلغت النسبة بني الذكور 51.7% بفارق 19 نقطة عن اإلناث )%32.3(.

جدول )3-5(: نسبة االعتقاد أن العمالة الوافدة باألعداد احلالية يضر بدرجة أو بأخرى االقتصاد العماين 

20152016اجلنس
53.551.7ذكور
29.532.3إناث

37.739.4إمجايل

75.8
78.5 76.6

75.3

ذكورإناث
20152016
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الفصل الرابع

دور الدولة في تشغيل الشباب

نسبة الطالب الذين يفكرون في إقامة مشروع 
خاص

20162015

%51%39 ذكور 

%40%24 إناث

%44%28 إجمالي
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4. دور الدولة في تشغيل الشباب

يتناول هذا القسم جهود الدولة يف تشغيل الشباب، وكيف يرى الشباب الدور الذي جيب أن تلعبه الدولة يف هذا 

املجال، ومدى ثقتهم يف تصرحيات املسؤولني احلكوميني حول تشغيل الشباب ورضاهم عن األداء احلكومي بشكل 

عام، وكذلك توجه الشباب إىل إقامة مشروعات صغرية.

4-1 دور الدولة في توفير فرص عمل للشباب

يوضح الشكل )4-1( اخنفاض نسبة من يعتقدون أن الدولة جيب أن تكون مسؤولة عن توفري وظيفة لكل شاب مقارنة 

بالعام السابق. وبالرغم من هذا االخنفاض إال أن النسبة مازالت مرتفعة بصفة عامة حيث إن 77% من هؤالء الشباب 

على مقاعد التعليم العايل يتوقعون أن تلعب احلكومة دورا رئيسيا يف إجياد فرص عمل مناسبة هلم، وترتفع النسبة 

لدى اإلناث إىل 81.6% مقارنة بـ 69.5% للذكور. 

شكل)4-1(: نسب طلبة التعليم العايل الذي يعتقدون أن الدولة جيب أن تكون مسؤولة عن توفري وظيفة لكل شاب 
)%(

 

2013201420152016

77 81
69

59 
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4-2 الرضا عن دور الدولة في توفير فرص عمل للشباب 

مت سؤال الشباب يف عينة االستطالع عن تقييمهم ومدى رضاهم عن الدور الذي تلعبه الدولة حاليا لتوفري فرص 

العمل للشباب. وأوضحت النتائج أن 29% من طلبة التعليم العايل راضون بدرجة أو بأخرى عن دور الدولة يف توفري 

فرص العمل للشباب مقارنة ب 36% لعام 2015م. 

وترتفع النسبة لدى الذكور 34% عن اإلناث )27%(، باخنفاض عام عن نسب الدورة السابقة لكال اجلنسني.

جدول )4-2(: الرضا عن دور الدولة يف توفري فرص عمل للشباب )%(

4-3 الرضا عن األداء الحكومي بشكل عام
مت سؤال الطلبة يف االستطالع عن تقييمهم ومدى رضاهم عن األداء احلكومي بشكل عام. ويوضح الشكل )3-4( 

اخنفاض نسبة الرضا عن األداء احلكومي بني طلبة التعليم العايل، فبلغت 32% مقارنة بـ 39% للعام السابق.

36

ذكورإناثامجايل

29
34

27

41

34

2016 2015
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شكل )4-3(: الرضا عن األداء احلكومي )%(

يحات المسؤولين الحكوميين حول توظيف الشباب 4-4 الثقة في تصر
مت سؤال الشباب يف عينة االستطالع: إىل أي مدى تصدق تصرحيات املسؤولني احلكوميني حول توظيف الشباب؟ 

أوضحت النتائج أن 69% من طلبة التعليم العايل يثقون يف تصرحيات املسؤولني احلكوميني حول توظيف الشباب وهي 
أقل النسب خالل الدورات السابقة لالستطالع. وتزيد نسبة الثقة يف التصرحيات بني اإلناث )72.6%( عن الذكور 

.)%63.5(

شكل )4-4(:  تطور  نسب الثقة يف تصرحيات املسؤولني احلكوميني حول توظيف الشباب)%( 
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4-5 االتجاه نحو المشروعات الصغيرة
تشجع الدولة الشباب وتدعمهم إلقامة مشروعات صغرية ومتوسطة بداًل من انتظار الوظيفة احلكومية. ويعترب إنشاء 
إىل متكني  يهدف  والذي  الدعم،  هذا  مظاهر  أحد  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  العامة  واهليئة  الرفد  صندوق 
الشباب العماين لتأسيس املشاريع اخلاصة كأحد الوسائل لتوفري فرص عمل للشباب. وقد مت سؤال الشباب عن مدى 
قبوهلم لفكرة إقامة مشروع خاص هبم، وبينت النتائج أن 44% يفكرون بإقامة مشاريع صغرية مقارنة بـ 28% للعام 
السابق. وتزيد النسبة لدى الذكور لتصل 50.6% بزيادة قدرها 14.8% عن العام السابق. وكذلك بالنسبة لإلناث 

حيث ارتفعت النسبة لتصل 39.6% مقارنة بـ 23.6% لعام 2015.

شكل )4-5(:  تطور نسب طلبة التعليم العايل الذين يفكرون يف إقامة مشروع خاص )%(

44

28 28
34
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الفصل الخامس

اإلعالم ومصادر المعلومات

نسب االستخدام اليومي لالنترنت
 ووسائل التواصل األجتماعي

%84 اإلنترنت للبحث والتصفح 

%24 تويتر

%97 واتس اب

انستجرام 

فيسبوك

%55

%10
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5 اإلعالم ومصادر المعلومات
القسم من  يهدف هذا  لذا  ويثقون هبا،  املعلومات  منها  يستقون  اليت  املصادر  الشباب معرفة  التواصل مع  يتطلب 
الدراسة إىل التعرف على املصادر املختلفة للمعلومات بالنسبة للشباب سواء كانت وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف 

واملجالت والتلفاز، أو وسائل اإلعالم احلديثة كوسائل التواصل االجتماعي .

5-1 االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي
يبني الشكل )5-1( أن تطبيق " الواتس أب" هو أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما، حيث يستخدمه حوايل 
97% من طلبة التعليم العايل يوميا. ويأيت" االنستجرام" كثاين أكثر وسائل التواصل االجتماعي اليت ُتستخدم يوميا 

بنسبة بلغت 55%. يف حني يستخدم 84% من طلبة التعليم العايل االنترنت  يوميا هبدف التصفح والبحث.

شكل)5-1(: االستخدام اليومي لالنترنت ووسائل التواصل االجتماعي )%(

9797

8585
90

84

55
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      واتس اب          األنترنت )ألغراض التصفح والبحث(          انستجرام          تويتر          فيسبوك
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5-2 الجرائد الورقية 
أظهرت النتائج أن 5% فقط من طلبة التعليم العايل يقرأون اجلرائد الورقية يوميا، يف حني 18% يقرأوهنا مرة أو 
مرتني يف األسبوع. بينما 38% ال يقرأوهنا. وتزيد نسبة الذكور الذين يقرأون اجلرائد الورقية يوميا لتصل إىل %8 
مقارنة ب )4%( لإلناث ، وبشكل عام فإن إقبال طلبة التعليم العايل على قراءة اجلرائد الورقية شهد اخنفاضا 

كبريا خالل السنوات األربع األخرية.

شكل )5-2( : نسب قراءة اجلرائد الورقية )%(

شكل )5-3( نسب قراءة اجلرائد الورقية )مرة أو مرتني يف األسبوع على األقل( )%(

2013 2014 2015

امجايلذكورإناث

2016

33

38

21

8

40

41

16

ال أقرأ اجلراند الورقية

اقل من ذلك

مرة /مرتني يف االسبوع

يوميا تقريبا

إناثذكور
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32

42
39

32

26
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5-3 مشاهدة التلفاز
تبني النتائج يف شكل )5-4( أن 33% من الطالب يشاهدون التلفاز بشكل يومي، بينما 29% يشاهدون التلفاز مرة/

مرتني يف األسبوع، يف حني 12% ال يشاهدون التلفاز. وتزيد نسبة املشاهدة اليومية للتلفاز لدى اإلناث )35%( عن 
الذكور بفارق 6 نقاط.

شكل)5-4(: نسب مشاهدة التلفاز )%(

شكل )5-5( :نسبة الشباب الذين يشاهدون التلفاز يوميا حسب اجلنس )%(

 

33
29
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12

يوميا تقربيامرة/مرتني يف األسبوعأقل من ذلك ال أشاهد التلفاز

20162015
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5-4مشاهدة التلفاز العماني
وفيما يتعلق بتفضيل مشاهدة القنوات ، أوضح )47%( من الشباب على مقاعد التعليم العايل أهنم يفضلون مشاهدة 

القنوات غري العمانية يف حني أعرب )41%( منهم عن تساوي درجة تفضيلهم للقنوات العمانية وغري العمانية.

شكل)5-6(: نسب تفضيل القنوات التلفازية املختلفة )%(

ية المفضلة 5-5 البرامج التلفاز
أما فيما خيص نوعية الربامج التلفازية اليت يقبل عليها الشباب، تشري النتائج كما هي موضحة يف شكل 

)5-7( أن النوعية املفضلة للربامج التلفازية هي الربامج الترفيهية )أفالم، مسلسالت، برامج كوميدية، وغريها( 

بنسبة 72%، تليها الربامج )الثقافية والتعليمية والوثائقية( بنسبة )%60(.

شكل)5-7(: نسب تفضيل الربامج التلفازية املختلفة )%(

     يسمح بتعدد اإلجابات يف هذا السؤال، لذا ميكن أن يزيد جمموع النسب عن%100

47

5

41

6

العمانية ال أعرف/غري متأكد  غري العمانية االثنني 

21

72

28 28

60

الربامج الثقافية/
التعليمية / الوثائقية

الربامج 
الترفيهية 

الربامج 
الرياضية

الربامج السياسيةالربامج الدينية
واالجتماعية
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الربامج  نوعية  خبصوص  واإلناث  الذكور  بني  الفروقات  بعض  وجود  إىل   )1-5( جدول  يف  أيضا  النتائج  وتظهر 
التلفازية املفضلة، فعلى سبيل املثال يفضل الذكور الربامج الرياضية أكثر من اإلناث بينما تفضل اإلناث الربامج 

الترفيهية بشكل أكرب.

جدول )5-1( نسب تفضيل الربامج التلفازية املختلفة حسب اجلنس )%(  
       

نسب تفضيل الربامج 
التلفازية املختلفة

20162015

إمجايلإناثذكورإمجايلإناثذكور

45.77.32147.6721الربامج الرياضية

64.876.67262.778.673الربامج الترفيهية
الربامج السياسية 

واالجتماعية
33.124.72838.625.530

2827.7283331.832الربامج الدينية

الربامج الثقافية/التعليمية/
الوثائقية

60.259.86066.259.462

يسمح بتعدد اإلجابات يف هذا السؤال، لذا ميكن أن يزيد جمموع النسب عن%100

5-6 درجة المصداقية لوسائل اإلعالم المختلفة
أظهرت النتائج أنه على الرغم من قلة متابعة الشباب على مقاعد التعليم العايل للجرائد الورقية إال أهنم يعتربوهنا  
التواصل  وسائل  الثالثة  املرتبة  ويف   .)%92( بنسبة  العماين  التلفاز  يليها   .)%94( مصداقية  االعالم  وسائل  أكثر 

االجتماعي )مثل الفيسبوك، وتويتر، وغريها( حيث يثق هبا 78% من الشباب.

 شكل)5-8(: نسب الشباب الذين يصدقون األخبار )دائما أو أحيانا( من وسائل اإلعالم املختلفة )%(

92 94
78

التلفاز العمايناجلرائدوسائل التواصل االجتماعي






