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استكماال للدورة األولى 
التي تم تنفيذها خالل شهر 

يونيو من عام 2013 حول 
استطالع توجهات الشباب 
العماني نحو العمل، نفذ 
المركز الوطني لإلحصاء 

والمعلومات الدورة الثانية 
من هذا االستطالع خالل شهر 
يونيو 2014م، بهدف التعرف 

على اتجاهات الشباب )29-18( 
سنة وتفضيالتهم الوظيفية، 

والتغيرات التي حدثت في 
تلك االتجاهات والتفضيالت 

منذ الدورة األولى.

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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المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات يؤكد دائما في 
كل االستطالعات والمسوح 
التي ينفذها، حرصه المستمر 

ية البيانات  على تأمين سر
المشار إليها في المادة )8( 
من القانون اإلحصائي الصادر 
بموجب المرسوم السلطاني 

رقم 2001/29 والتي كفلت 
ية البيانات الشخصية  سر

للمبحوثين.

تفضيالت العمل لدى الشباب

التأهيل وعالقته بسوق العمل

النسبة األكبر من 
الشباب يفضلون

العمل في القطاع 
الحكومي عن القطاع 

الخاص

نسبة كبيرة من 
الشباب يعتقدون

أن تأهيلهم الدراسي 
يؤهلهم لسوق 
العمل بشكل جيد

أهم جوانب 
النقص في التأهيل 

العملي للشباب

٪6 5
٪58

٪7 1

محدودية 
التدريب 
العملي

عدم إتقان 
اللغة 

ية االنجليز

تطوير 
المناهج 
الدراسية

٪95
٪95

٪85

٪87
٪86

٪8 2

الباحثون عن عملطلبة التعليم العالي

الباحثون عن عمل

الباحثون عن عمل

المشتغلون

المشتغلون

المشتغلون

2014

2014

2013

طلبة التعليم العالي

طلبة التعليم العالي
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المشتغلون

محددات اختيار الوظيفة

 الراتب الحالي وأدنى راتب مقبول

أهم العوامل التي 
يفكر بها الشباب عند 

المفاضلة بين الوظائف 
المختلفة بشكل عام 

هي على الترتيب:

أكثر من نصف الشباب المشتغلين 
يا يفوق: متوسط الحديتقاضون راتبا شهر

األدنى المقبول  
يال العماني  للراتب بالر

في القطاع الخاص
يقترب الحد األدنى للراتب بين 

الشباب المشتغلين من:

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

لاير  5 0 086 2
7 7 1

42 5
41 6

47 2
46 9

1 04 4
95 9

لاير  3 25

طلبة التعليم العالي

الباحثون عن عمل

20142013

ذكور

ذكور

إناث

إناث
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الرضا الوظيفي للمشتغلين

أسباب عدم الرضا الوظيفي

من الشباب 
المشتغلين راضون 

عن وظائفهم بدرجة 
أو أخرى

مستوى الرضا الوظيفي
٪74

٪95 ٪8 8

٪49 ٪64

 الراتب 
غير جيد

 العمل ال 
يناسب مهارات 

الشاب

% 51% 19

 طبيعة 
العمل

 ضعف 
الحوافز

 المعاملة غير 
الجيدة من 

الرؤساء

% 47% 17 % 26% 16 % 20

 عدم وجود 
فرص جيدة 

للترقي

بعد مكان العمل 
أو صعوبة 
الوصول إليه

2014

2014

2013

2013

٪58

المشتغلون
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التقاعد المبكر للمشتغلين

1 من كل 5 أشخاص 
ينوي التقاعد قبل سن 

التقاعد القانوني، وتزداد 
النسبة في القطاع 

الحكومي.

2 من كل 5 يعتقدان أن 
العمالة الوافدة قد تضر 

باالقتصاد العماني.

ذكر 2 من كل 3 من الشباب 
أن هناك منافسة قوية من 

العمالة الوافدة قد تؤثر على 
فرص العمل المتاحة.

أكثر من نصف 
الشباب لديهم نية 
للتقاعد المبكر قبل 

سن: 

45
سنة

40
سنة

ذكور

إناث

منافسة العمالة الوافدة

طلبة التعليم العالي
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2- الدولة مسئولة عن إيجاد وظيفة لكل شاب1- الحصول على وظيفة حكومية قد يخضع للواسطة

 نسبة كبيرة من الشباب يفكرون في إقامة مشروع 
خاص بدال من البحث عن وظيفة أو باإلضافة إليها

مستوى رضا الشباب عن دور 
الدولة في توظيف الشباب

دور الدولة في تشغيل الشباب

الباحثون عن عملطلبة التعليم العالي

الباحثون عن عمل

الباحثون عن عمل

المشتغلون

المشتغلون

المشتغلون

٪69
٪53

٪28

٪80٪38٪72

٪34
 3 من كل 5 يعتقدون أن:

٪42
٪33

2014
2013

طلبة التعليم العالي

طلبة التعليم العالي
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اإلعالم ومصادر المعلومات

٪ 90
نسبة الشباب الذين 

يصدقون ما يقال في 
التلفزيون العماني من 

يحات وأخبار. تصر

حوالي ثلث الشباب 
يفضلون متابعة القنوات 

يونية العمانية  التلفز
على غيرها من القنوات.

طلبة التعليم العالي

تويترالفيسبوكاالنترنتالجرائد

الباحثون عن عمل

المشتغلون

٪ 7

٪ 20

٪ 26

٪ 85

٪ 36

٪ 57

٪ 20٪ 24

٪ 10٪ 10

٪ 15 ٪ 21

استخدام مصادر المعلومات ومواقع التواصل 
االجتماعي بشكل يومي
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