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توجهات الشباب العماني نحو العمل

 -1أهداف الدراسة ومنهجيتها
حتتل قضية تشغيل الشباب ال ُعماين مساح ًة كبري ًة من اهتمام مجيع أجهزة الدولة يف السلطنة ،ويف الوقت الذي
تتضافر فيه اجلهود لزيادة فرص العمل الستيعاب الشباب يف خمتلف قطاعات العمل حىت يتمكنوا من املشاركة بقوة
يف دفع عجلة التنمية وتعزيز مسرية العملية التنموية يف ُعمان.
وتأيت هذه الدراسة لتوجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل يف إطار جهود املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات لتوفري
املعلومات واملؤشرات الضرورية عن التفضيالت والطموحات الوظيفية للشباب ،ومتابعة التغريات اليت قد تطرأ على
تلك املؤشرات بشكل دوري ،مما يساعد صانعي القرار وأجهزة الدولة املختلفة املعنية بالتشغيل يف رسم السياسات
املناسبة لتلبية تلك الطموحات واالستفادة من هذه الطاقات الفتية بأفضل صورة ممكنة .وقد مت تنفيذ الدورة احلالية
(اخلامسة) للدراسة خالل شهر فرباير من عام  ،2019وقد سبقتها أربع دورات مت تنفيذها سنويا خالل الفترة
( )2016-2013وقد مت االقتصار يف الدورة الرابعة على طلبة التعليم العايل فقط دون الباحثني عن عمل واملشتغلني.
ويعرض هذا التقرير نتائج الدورة اخلامسة من دراسة توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل والتغريات اليت حدثت يف
تلك التوجهات عن الدورات السابقة.
 1-1أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل توفري بيانات ومؤشرات دورية عن التفضيالت الوظيفية للشباب ال ُعماين واليت تساعد يف رسم
سياسات تشغيل الشباب ،حيث توفر الدراسة بيانات تفصيلية عن:
•قطاع العمل املفضل لدى الشباب ،ومدى تفضيل العمل بالقطاع احلكومي أو اخلاص.
•متطلبات سوق العمل ،ومدى تلبية مهارات الشباب وتأهيلهم الدراسي لتلك املتطلبات ،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.
•الرضا الوظيفي للمشتغلني سواء يف القطاع احلكومي أو اخلاص ،وأسباب عدم الرضا.
•مدى الشعور باألمان الوظيفي بني املشتغلني بالقطاعات املختلفة.
•الوسائل اليت يستخدمها الشباب يف البحث عن عمل (اإلنترنت ،مكاتب التوظيف ،اإلعالنات بالصحف،
وغريها).
•رؤية الشباب لطبيعة الدور الذي جيب أن تقوم به الدولة لتشغيل الشباب ،وتقييمهم لذلك الدور ،ومدى انتشار
الواسطة يف احلصول على الوظائف احلكومية.
•وسائل اإلعالم اليت يثق هبا الشباب للحصول على األخبار.
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 2-1تصميم العينة
استندت نتائج الدراسة على بيانات ثالثة استطالعات للرأي العام مت إجراؤها على عينة عشوائية بلغت ()5,847
من الشباب ال ُعماين يف الفئة العمر( )30-18سنة .وقد مت تصميم عينة الدراسة بالطرق اإلحصائية املناسبة لتغطي
مجيع حمافظات السلطنة ،والذكور واإلناث ،واملستويات التعليمية املختلفة .وكما هو موضح يف الشكل (،)1-1
ولضمان متثيل العينة للشباب بشكل جيد ،فقد ركزت االستطالعات اليت مت إجراؤها على ثالث فئات خمتلفة من
الشباب ،وهي :الطلبة املقيدين على مقاعد التعليم العايل ،والشباب الباحثني عن عمل ،باإلضافة إىل الشباب
املشتغلني بالقطاعني احلكومي واخلاص .ونعرض فيما يلي ملخصا خلصائص العينة يف كل فئة من الشباب وأسلوب
مجع البيانات هبا.
استطالع طلبة التعليم العالي
مت استخدام قوائم الطلبة ال ُعمانيني املقيدين يف سجالت وزارة التعليم العايل خالل العام الدراسي 2019/2018
كإطار لسحب عينة عشوائية بسيطة من طلبة التعليم العايل يف فئة العمر ( )30-18سنة ،وقد روعي يف تلك العينة
أن تغطي مجيع حمافظات السلطنة ،ومؤسسات التعليم العايل ،والتخصصات العلمية املختلفة.
وقد اعتمد استطالع طلبة التعليم العايل على أسلوب االستطالع عرب اإلنترنت ( )Web Surveyيف مجع البيانات،
حيث مت إرسال الدعوة عرب الربيد اإللكتروين إىل الطلبة الذين مت اختيارهم بالعينة لزيارة صفحة االستطالع واإلدالء
بآرائهم من خالل االستبيان اإللكتروين .وقد مت إرسال الدعوة الستيفاء االستبيان إىل عينة من ( )23,000طالب
وطالبة ،وقام باستيفائه ( )2,834منهم خالل الفترة من  11فرباير حىت  4مارس 2019م ،وميثل ذلك نسبة
استجابة مقدارها  12.3%بارتفاع بسيط عن النسب املسجلة يف الدورات الثالث السابقة لالستطالع يف األعوام
 ،2014 ،2016و ،11.5% ،12%( 2013و10%على الترتيب) .وتعترب هذه النسب مقبولة ملثل هذا النوع من
االستطالعات والذي يتطلب االستيفاء الذايت لالستمارة عرب اإلنترنت.
شكل ( :)1-1توزيع عينة الدراسة من الشباب

26%
48%

حجم العينة
( )5847شابا
26%

طلبة التعليم العايل

الباحثون عن عمل

        املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير 2019م.

املشتغلون

10

توجهات الشباب العماني نحو العمل

استطالع الشباب الباحثين عن عمل
مت استخدام قوائم الشباب الباحثني عن عمل يف فئة العمر ( )30-18سنة املسجلني لدى هيئة سجالت القوى
العاملة كإطار لسحب عينة االستطالع ،وتضمن هذا اإلطار( )35665فردًا .مت تصميم وسحب عينة طبقية متناسبة
مع احلجم لتمثل مجيع حمافظات السلطنة ،وفقًا للجنس ،ومستوى التعليم (أقل من دبلوم التعليم العام – دبلوم
التعليم العام/دون جامعي– جامعي فأعلى) ،ومتت زيادة نسبة املعاينة يف املحافظات قليلة العدد (حمافظات مسندم
والربميي والوسطى) حىت ميكن احلصول على بعض التقديرات عن خصائص الشباب الباحثني عن عمل بتلك
املحافظات ،باإلضافة إىل التقديرات على املستوى اإلمجايل للسلطنة.
وقد اعتمد استطالع الشباب الباحثني عن عمل على أسلوب االستطالع عرب اهلاتف جلمع البيانات ،حيث مت إجراء
مقابالت هاتفية مع  1507من الشباب الباحثني عن عمل خالل الفترة ( )28-10فرباير  ،2019بنسبة استجابة
بلغت .87%
استطالع الشباب المشتغلين
على غرار استطالع الشباب الباحثني عن عمل ،مت استخدام قوائم الشباب املشتغلني ،يف القطاعني احلكومي
واخلاص ،يف فئة العمر ( )30-18سنة املسجلني لدى هيئة سجل القوى العاملة كإطار لسحب عينة استطالع الشباب
املشتغلني ،وقد بلغ عددهم باإلطار ( )126,004فردًا .مت تصميم وسحب عينة طبقية متناسبة مع احلجم لتمثل
مجيع حمافظات السلطنة ،وفقًا للجنس ،ومستوى التعليم (أقل من دبلوم التعليم العام – دبلوم التعليم العام/
دون جامعي– جامعي فأعلى) .كذلك اعتمد استطالع الشباب املشتغلني على أسلوب االستطالع عرب اهلاتف جلمع
البيانات ،حيث مت إجراء مقابالت هاتفية مع  1506من الشباب املشتغلني خالل الفترة ( )28-10فرباير ،2019
وميثل ذلك نسبة استجابة مقدارها .72%
 3-1خصائص الشباب بعينة الدراسة
التوزيع النوعي
كما هو مبني يف شكل ( ،)2-1شكلت اإلناث  58%من العينة اإلمجالية للشباب بينما مثل الذكور  .42%وتزيد نسبة
الذكور عن اإلناث يف عينة استطالع املشتغلني ( 69%مقابل  ،)31%بينما تزيد نسبة اإلناث عن الذكور يف عينة
استطالع الشباب الباحثني عن عمل واستطالع طلبة التعليم العايل .ويعكس التوزيع النسيب للذكور واإلناث بالعينات
الثالث إىل حد كبري النسب املوجودة فعل ًيا يف كل فئة من الشباب ،وفق قوائم وزارة التعليم العايل وهيئة سجل القوى
العاملة.

توجهات الشباب العماني نحو العمل

11

شكل ( :)2-1التوزيع النسبي لعينة الشباب حسب الجنس
طلبة التعليم العايل

28

72

باحثون عن عمل

41

59

مشتغلون

69

31

إمجايل

42

58

ذكور

إناث

العامين نحو العمل ،الدورة الخامسة ،فرباير 2019م.
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التوزيع العمري
يعرض شكل ( )3-1التوزيع العمري لعينة الشباب يف عينة الدراسة ،ونالحظ من الشكل أن أكرث من نصف الشباب
يف العينة ترتاوح أعامرهم بني  21و 25سنة ،وبلغ متوسط العمر لعينة طلبة التعليم العايل  22سنة ،مقابل  25سنة
للباحثني عن عمل ،و 26سنة للمشتغلني.
شكل ( :)3-1التوزيع العددي لعينة الشباب حسب العمر
مشتغلون
باحثون عن عمل
طلبة التعليم العايل

89
22
38

50
47

51
49

160
98

9
41
314
15 22
18

19

146

231
485
20

565

21

569

22

515

23

295
214
24

61
25

العمر ( بالسنوات امليالدية)
العامين نحو العمل ،الدورة الخامسة ،فرباير 2019م.
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198

272
276

237
23
26

174
26
27

106
19
28

223
87
13
29

71
8 28
30

12

توجهات الشباب العماني نحو العمل

المستوى التعليمي
مشلت عينة الدراسة شبا ًبا من خمتلف املستويات التعليمية ،فكما يوضح الشكل ( ،)4-1شكل احلاصلون على تعليم
جامعي فأعلى (مبا فيهم طلبة التعليم العايل)  74%من العينة اإلمجالية للشباب .بينما توزعت النسبة الباقية بني
الشباب احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام ( )10%واحلاصلني على دبلوم التعليم العام /دون اجلامعي
(.)16%
شكل ( :)4-1التوزيع النسيب لعينة الشباب حسب املستوى التعليمي
100

طلبة التعليم العايل
باحثون عن عمل

9.5

28.5

مشتغلون
إمجايل

26.6

10

أقل من دبلوم التعليم العايل

63.9

36.7

34.8

16

74

ثانوي/دون اجلامعي

جامعي فأعلى

        املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير 2019م.

التوزيع الجغرافي
مشلت عينة الدراسة يف االستطالعات الثالثة شبابًا من كافة حمافظات السلطنة ،ويبني شكل ( )5-1التوزيع
اجلغرايف لعينة الشباب يف عينة الدراسة ،ونالحظ من الشكل وجود تناسب بني أعداد الشباب يف العينة من فئات
االستطالعات الثالثة وأعدادها الفعلية طبقًا لقوائم وزارة التعليم العايل وهيئة سجل القوى العاملة ،وقد مت زيادة
األعداد يف حمافظات الوسطى ومسندم والربميي يف استطالع الباحثني عن عمل حىت ميكن استخراج بعض النتائج
على مستوى املحافظة.

توجهات الشباب العماني نحو العمل

13

شكل ( :)5-1التوزيع العددي لعينة الشباب حسب املحافظات
الوسطى 51 6

70

طلبة التعليم العايل
الباحثون عن عمل
املشتغلون

مسندم 72 61 31
60

68

الربميي

118

ظفار

122

الظاهرة

172

118

جنوب الشرقية

167

147

مشال الشرقية

238

جنوب الباطنة

259

مشال الباطنة

468

الداخلية

584

مسقط

669

122

85
81
99
130

115
194

162
247

227

224

212
200

268

   املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير 2019م.

 4-1تصميم االستمارة
تتشابه االستمارات املستخدمة جلمع البيانات يف االستطالعات الثالثة (طلبة التعليم العايل ،والباحثني عن عمل،
واملشتغلني) يف معظم أجزائها ،حيث تشمل كل منها ثالثة أقسام رئيسية باإلضافة إىل املقدمة وقسم خاص بالبيانات
التعريفية والشخصية للمستجيب ،كما هو موضح فيما يلي (مرفق االستمارات الثالث لالستطالع يف ملحق أ):
•املقدمة :ويتم فيها شكر املستجيب على االشتراك يف االستطالع ،والتعريف باجلهة املنفذة له ،والتأكيد
على السرية املطلقة للبيانات الشخصية ،والتعريف بالوقت املتوقع الستيفاء االستبيان.
•البيانات التعريفية والشخصية :يشمل هذا القسم بعض البيانات اخللفية الضرورية عن املستجيب
واليت تفيد يف حتليل البيانات ،مثل العمر ،واملؤهل الدراسي ،واجلنس ،وحمافظة اإلقامة ،باإلضافة إىل
بعض البيانات للتعرف على املستوى االقتصادي لألسرة مثل متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة وعدد أفرادها،
وبعض البيانات األخرى.
•تفضيالت العمل :يتضمن هذا القسم بيانات عن التأهيل العلمي للشباب ،ومدى مالءمته ملتطلبات سوق
العمل من املهارات املختلفة (من وجهة نظر الشباب) ،وجوانب النقص اليت قد يشعر هبا الشباب يف تأهيلهم
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العلمي ،كذلك يتم السؤال عن ترتيب تفضيالت الشباب للعمل بالقطاعات املختلفة (خدمة مدنية ،جهات
عسكرية وأمنية ،هيئات ومؤسسات حكومية أخرى ،قطاع خاص) ،واحلد األدىن للراتب املقبول للعمل يف
القطاعني احلكومي واخلاص ،ومدى منافسة العمالة الوافدة ومدى فائدهتا لالقتصاد العماين ،وحمددات
اختيار الوظيفة اليت يفضلها الشاب .ويوفر هذا القسم بيانات عن قطاع العمل للمشتغلني ،ومدى الشعور
بالرضا واألمان الوظيفي ،وبيانات عن أساليب البحث عن عمل اليت يستخدمها الباحثون عن عمل ،واخلطط
املستقبلية لطلبة التعليم العايل.
•القسم الثاين  -دور الدولة :يوفر هذا القسم من االستبيان بيانات عن رؤية الشباب للدور الذي جيب
أن تلعبه الدولة يف توفري فرص العمل للشباب ،وكذلك تقييمهم لذلك الدور ،والتفكري يف إنشاء مشروع
خاص ،باإلضافة إىل مدى الثقة يف تصرحيات املسئولني عن أمور التوظيف ،والعدالة يف احلصول على
الوظائف احلكومية ،ومدى الرضا عن األداء احلكومي بشكل عام.
•القسم الثالث-وسائل اإلعالم :يشمل هذا القسم أسئلة عن درجات الثقة فيما يتم نشره على وسائل
االعالم االجتماعي من أخبار ،وفيما يذيعه التلفزيون من أخبار ،ومدى االعتقاد أن وسائل االعالم تتناول
مشاكل الشباب بشكل جيد.

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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الفصل الثاني
التأهيل العلمي والبحث عن عمل
نسب الشباب
الذين يعتقدون أن تأهيلهم الدراسي يؤهلهم لسوق العمل بدرجة كبيرة

طلبة التعليم العالي

الباحثون عن عمل

المشتغلون

2015

71%

85%

77%

2019

33%

49%

47%

أهم جوانب النقص في التأهيل العلمي

2019
محدودية التدريب العملي
ضعف المستوى الدراسي/
المؤهل غير كافي
محدودية التدريب العملي

2015
طلبة التعليم العالي محدودية التدريب العملي
الباحثون عن عمل

محدودية التديب العملي

المشتغلون

تطوير المناهج الدراسية

16

توجهات الشباب العماني نحو العمل

 - 2التأهيل العلمي والبحث عن عمل
يعد التوافق بني متطلبات سوق العمل من التخصصات واملهارات املختلفة (جانب الطلب على العمل) مع خمرجات
النظام التعليمي والتدرييب (جانب العرض) من أهم عالمات جناح سياسات التعليم والتشغيل .ويتناول هذا الفصل من
الدراسة استعراض نتائج تقييم الشباب ملدى كفاءات تأهيلهم العلمي ،ومدى مالءمته ملتطلبات سوق العمل ،والتعرف
على أوجه القصور يف التأهيل العلمي للشباب _إن وجدت_ واليت قد تعيق حصوهلم على وظيفة جيدة .كذلك يتم
التعرف على طرق وأساليب البحث عن عمل باإلضافة إىل طول الفترة اليت يقضيها الشباب للحصول على فرصة عمل.
 1-2مدى مالئمة التأهيل العلمي لمتطلبات سوق العمل
33%
من طلبة التعليم
العالي يعتقدون
بدرجة كبيرة بأن
تأهيلهم العلمي
مناسب لسوق
العمل

للتعرف على رؤية الشباب ملدى مالءمة تأهيلهم العلمي والتدرييب لسوق العمل ،مت سؤال
الشباب بالعينة (احلاصلني على دبلوم التعليم العام على األقل ) " :هل ترى أن تأهيلك
الدراسي يؤهلك لسوق العمل بشكل جيد؟" .ويبني شكل ( )1-2أن  47%من الشباب املشتغلني
يعتقدون أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل بدرجة كبرية و تزيد النسبة بني الباحثني
عن عمل لتصل  ،49%وتنخفض بشكل ملحوظ بني طلبة التعليم العايل لتصل إىل .33%

شكل ( :)1-2نسب االعتقاد أن التأهيل العلمي مناسب لسوق العمل
2
10

3
7

14
10

41

41

43
47

املشتغلون
بدرجة  كبرية

بدرجة متوسطة

49

33

الباحثون عن عمل

طلبةالتعليم العايل

بدرجة صغرية
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غري متأكد/ال يعرف
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يبني شكل( )2-2تطور نسب الشباب ال ُعماين الذين يعتقدون أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل ،ونالحظ ارتفاع  
نسبة من يعتقدون مبالءمة تأهيلهم العلمي لسوق العمل يف عام  2019عن األعوام السابقة للدراسة.
شكل ( :)2-2تطور نسب الشباب ال ُعماين الذين يعتقدون بدرجة أو بأخرى  أن تأهيلهم العلمي
مناسب لسوق العمل
88

82

79

77

69

85

91

85

72

الباحثون عن عمل

املشتغلون
2014

2013

75

71

71

طلبةالتعليم العايل
2019

2015

    
    املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

نالحظ من الشكل ( )3-2أن  58%من املشتغلني يف القطاع احلكومي يعتقدون بدرجة كبرية أن تأهيلهم العلمي
مناسب لسوق العمل مقابل  41%للمشتغلني يف القطاع اخلاص.
شكل ( :)3-2نسب املشتغلني يف القطاع اخلاص واحلكومي الذين يعتقدون أن
تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل
58
45

41
34

2

1

غري متأكد /ال أعرف

12

7

بدرجة صغرية
القطاع اخلاص

بدرجة متوسطة
القطاع احلكومي
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بدرجة كبرية
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وتشري النتائج املعروضة يف جدول ( ،)1-2بشكل عام إىل أن اإلناث املشتغالت والباحثات عن عمل يعتقدن بدرجة
كبرية أن تأهيلهن العلمي يناسب سوق العمل بدرجة أكرب من الذكور ،حيث تبلغ النسبة بني املشتغالت  54.6%مقابل
 41.2%للمشتغلني من الذكور ،وتبلغ النسبة بني الباحثات عن عمل  53.7%مقابل  42%للباحثني عن عمل من الذكور،
بينما تزيد النسبة قلي ًال بني الذكور عن اإلناث من طلبة التعليم العايل ( 34.1%و  32.2%على الترتيب).
نالحظ كذلك من اجلدول أن نسبة الشباب الذين يعتقدون بدرجة كبرية أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل
ترتفع مع ارتفاع مستوى التعليم وبصورة أوضح بني املشتغلني (مما يشري إىل أمهية التعليم اجلامعي يف تأهيل الشباب
لسوق العمل بدرجة أكرب من املستويات التعليمية األقل) ،فعلى سبيل املثال تبلغ تلك النسبة بني احلاصلني على تعليم
جامعي فأعلى من املشتغلني  ،58.3%بزيادة حوايل   23.6نقطة مئوية عن النسبة بني احلاصلني على تعليم دبلوم
التعليم العام /دون اجلامعي(.)34.7%
جدول ( :)1-2نسب الشباب الذين يعتقدون بدرجة كبرية أن تأهيلهم العلمي مناسب لسوق العمل،
حسب اجلنس ومستوى التعليم.
اجلنس

ذكور
إناث

مستوى التعليم

طلبة التعليم العايل

الباحثون عن عمل

املشتغلون

34.1
32.2

42.0
53.7

41.2
54.6

34.1
55.9
49.5

34.7
58.3
46.8

دبلوم التعليم العام /دون اجلامعي
جامعي فأعلى

إمجايل
32.7
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 2-2جوانب النقص في التأهيل العلمي

أهم جوانب
النقص في التأهيل
العلمي ،محدودية
التدريب العملي،
والخبرة العملية غير
كافية وأن التخصص
غير مطلوب في
سوق العمل.

يبني اجلدول( )2-2وجود بعض التباينات بني الشباب من عينات الدراسة الثالث يف أهم
جوانب النقص يف تأهيلهم العلمي ،وكذلك بعض التباينات بني الذكور واإلناث ،إال أن
حمدودية التدريب العملي تصدرت هذه األسباب لدى الفئات الثالث من الشباب املشمولني
يف االستطالع .فبلغت النسبة لدى طلبة التعليم العايل ( )47%باخنفاض  8,8نقطة
مئوية عن عام  ،)55.8%( 2015يليها يف جوانب النقص اخلربة العملية غري الكافية
( ،)34.4%مث املناهج الدراسية حباجة إىل تطوير (.)32.3%
فيما بلغت نسبة من ذكروا أن حمدودية التدريب العملي هي أهم جوانب النقص يف
التأهيل العلمي بني الباحثني عن عمل ( ،)22.9%يليها التخصص غري مطلوب يف سوق
العمل ( )21.9%مث اخلربة العملية غري كافية (.)20.7%

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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أما بالنسبة للشباب املشتغلني فبلغت نسبة من ذكروا أن حمدودية التدريب العملي هي أهم جوانب النقص (،)22.2%
مث ضعف املستوى الدراسي أو املؤهل غري كاف ( ،)19.3%باإلضافة إىل أن التخصص غري مطلوب يف سوق العمل
بدرجة كبرية (.)16.3%
وبينت النتائج أيضا أن هناك بعض أوجه القصور يف التأهيل العلمي تظهر بني اإلناث أكثر من الذكور ،مثل حمدودية
التدريب العملي بني الباحثات عن عمل وطالبات التعليم العايل ،بينما ظهر ضعف اللغة االجنليزية بني الذكور أكثر
من اإلناث بني مجيع فئات الشباب.
جدول رقم ( :)2-2جوانب النقص يف التأهيل العلمي للشباب العماين حسب اجلنس ()%
جوانب النقص يف التأهيل
العلمي
التدريب العملي غري متوفر/
غري كايف
املناهج الدراسية حتتاج إىل
تطوير
التخصص غري مطلوب يف سوق
العمل/قلة الوظائف
ضعف مستوى اللغة
اإلجنليزية/اللغات األجنبية
ضعف مهارات احلاسب اآليل
ضعف مهارات التواصل
ضعف املستوى الدراسي/
كاف
املؤهل غري ٍ
اخلربة العملية غري كافية
ال توجد أي جوانب نقص
غري متأكد/ال أعرف

طلبة التعليم العايل

املشتغلون

الباحثون عن عمل

أنثى

ذكر

مجلة

أنثى

ذكر

مجلة

أنثى

ذكر

مجلة

49.3

41.1

47.0

24.9

19.8

22.9

22.8

21.8

22.2

33.1

30.4

32.3

9.2

1.1

6.0

6.9

12.8

10.6

18.2

12.4

16.6

23.3

19.8

21.9

19.9

14.2

16.3

22.8

28.7

24.5

5.1

17.6

10.1

7.9

13.6

11.6

5.2
10.4

7.6
10.5

5.9
10.4

1.3
0.5

3.4
1.5

2.2
0.9

0.0
1.0

2.3
1.1

1.4
1.1

7.4

8.1

7.6

7.4

21.8

13.2

17.8

20.2

19.3

33.9
7.3
10.9

35.9
8.8
12.8

34.4
7.7
11.4

21.5
24.6
7.4

19.5
18.0
8.0

20.7
22.0
7.7

16.8
22.3
3.0

15.6
19.6
6.8

16.1
20.6
5.4
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أمــا من حيث املستوى العلمي للباحثني عن عمل واملشتغلني  ،فإنه من املالحظ وجود تفاوت يف ترتيب جوانب النقص
يف التأهيل العلمي  ،كما هو موضح يف اجلدول ( )3-2؛ فضعف املستوى الدراسي أو عدم كفاية املؤهل الدراسي كان
اجلانب األهم بالنسبة للباحثني عن عمل للحاصلني على دبلوم التعليم العام ودون اجلامعي ( ،)28.3%يف حني كان
جانب القصور الرئيسي بالنسبة للحاصلني على تعليم جامعي فأعلى منهم حمدودية الطلب على ختصصاهتم يف سوق
العمل ( ، )30%أما بالنسبة للشباب املشتغلني فالتدريب العملي غري كاف أو غري متوفر كان هو اجلانب األبرز من
جوانب القصور للحاصلني على تعليم جامعي فأعلى(.)%34.5
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جدول رقم ( :)3-2جوانب النقص يف التأهيل العلمي للشباب العماين حسب مستوى التعليم ()%

جوانب النقص يف التأهيل العلمي
التدريب العملي غري متوفر/غري كايف
املناهج الدراسية حتتاج إىل تطوير
التخصص غري مطلوب يف سوق العمل/قلة
الوظائف
ضعف مستوى اللغة اإلجنليزية/اللغات
األجنبية
ضعف مهارات احلاسب اآليل
ضعف مهارات التواصل
كاف
ضعف املستوى الدراسي /املؤهل غري ٍ
اخلربة العملية غري كافية
ال توجد أي جوانب نقص
غري متأكد/ال أعرف

طلبة التعليم
العايل
47.0
32.3

املشتغلون

الباحثون عن عمل

دبلوم التعليم
دبلوم التعليم
العام /دون جامعي فأعلى العام /دون جامعي فأعلى
اجلامعي
اجلامعي
34.5
13.5
26.2
17.2
15.7
7.1
7.4
3.3

16.6

8.6

30.0

8.6

27.5

24.5

20.5

3.9

16.3

4.8

5.9
10.4
7.6
34.4
7.7
11.4

3.7
1.2
28.3
19.3
21.3
7.8

1.2
0.7
4.2
21.6
22.4
7.6

0.9
0.6
32.3
16.6
19.7
6.2

2.2
1.7
1.3
15.3
22.3
3.9
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 3-2فترة البحث عن عمل

نصف الشباب
يقضون  15شهرا
في البحث عن
عمل في ،2019
مقابل  42شهرا
في 2015م.

كما هو مبني يف شكل ( ،)4-2بلغ وسيط طول فترة البحث عن عمل بني الشباب الباحثني عن
عمل  25شهرا (سنتني وشهر) مقارنة ثالث سنوات ونصف يف عام 2015م ،أي أن نصف
الشباب يقضون أكثر من  25شهرا يف البحث عن عمل ،باخنفاض مقداره  17شهرا عن الوسيط
يف عام 2015م .وتشري نتائج االستطالع إىل تقارب فترة البحث عن عمل بني الذكور واإلناث.
أمــا حسب املؤهـل الدراسي ،فأنه من املالحظ وجود تفاوت يف وسيط فترة البحث عن
عمل حسب املؤهالت الدراسية للشباب الباحثني عن عمل .ففي عام  ،2019كانت أقل
قيمة لوسيط البحث عن عمل بني احلاصلني على تعليم جامعي فأعلى (سنتان) ،بينما
كانت أكرب قيمة للحاصلني على أقل من دبلوم التعليم العام ( 3سنوات تقريبا) .وخيتلف
ذلك عن الوضع يف عام  ،2015حيث كانت أقل قيمة لوسيط فترة البحث عن عمل
بني احلاصلني على مؤهل أقل من ثانوي (أقل قليال من سنتني) بينما كانت أكرب قيمة
للحاصلني على مؤهل ثانوي/دون اجلامعي ( 4سنوات).

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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شكل ( :)4-2وسيط فترة البحث عن عمل (بالشهور) بني الشباب الباحثني عن عمل
56
48
42
36
25

اإلمجايل

42 42

24

24

48
36

48
35

36
28

52

54

36

36
26

23

جامعي فأعلى دبلوم التعليم أقل من دبلوم
العام/دون اجلامعي التعليم العام
2015
2014
2013
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48

إناث

22 23

ذكور

2019

 4-2وسائل البحث عن عمل
تتنوع الوسائل اليت قد يستخدمها الباحثون عن عمل يف املعرفة عن الفرص الوظيفية
واحلصول على وظيفة كما يف الشكل ( .)5-2ومن الوسائل األكثر شيوعًا يف سلطنة
ُعمان على الترتيب :التسجيل لدى هيئة سجل القوى العاملة ( ،)96%ومتابعة إعالنات
التوظيف على اإلنترنت ( ،)88%مث مساعدة األهل أو األصدقاء ( ،)77%يليه التقدم
بالسرية الذاتية وطلب التوظيف إىل جهة العمل بشكل مباشر ( ،)70%مث متابعة
إعالنات التوظيف يف اجلرائد ( )54%بينما تأيت مكاتب التوظيف يف آخر القائمة
حيث يستخدمها  47%من الباحثني عن عمل بارتفاع  20نقطة مئوية عن عام 2015م.
ونالحظ وجود بعض التفاوت يف أساليب البحث عن عمل حسب اجلنس؛ حيث جند أن
الذكور أكثر إقبــا ًال من اإلناث يف التقدم بطلب التوظيف من تلقاء أنفسهم ( 77%مقابل
 )64%والبحث عن طريق مكاتب التوظيف ( 52%للذكور مقابل  43%لإلناث).

96%
من الشباب
يعتمدون على
هيئة سجل القوى
العاملة في
البحث عن عمل،
بينما يعتمد 47%
من الشباب على
مكاتب التوظيف.
وهي األقل.
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شكل ( :)5-2وسائل البحث عن عمل لدى الباحثني عن عمل حسب اجلنس()%
96
97
89

95
88
86
77
79

مل،

هيئة سجل القوى العاملة
إعالنات التوظيف على النترنت
75

مساعدة األهل واالصدقاء

70

التقدم بطلب للتوظيف من
تلقاء نفسك

77

64
54
54
55

إعالنات التوظيف يف اجلرائد
47

52

ذكر

مكاتب التوظيف

43

أنثى

إمجايل

       املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

ويبني شكل ( )6-2أيضا وجود بعض التفاوت يف أساليب البحث عن عمل حسب املستوى التعليمي؛ حيث يستخدم
الشباب احلاصلون على مؤهل جامعي فأعلى إعالنات التوظيف على اإلنترنت بدرجة أكرب من احلاصلني على تعليم
أقل من دبلوم التعليم العام ( 92%و  65%على الترتيب ) ،يف حني يتقدم  74%من احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم
التعليم العام بطلب التوظيف جلهة العمل مباشرة  مقابل   70%للحاصلني على تعليم جامعي فأعلى.
شكل ( :)6-2وسائل البحث عن عمل لدى الباحثني عن عمل حسب التعليم ()%
96
99

هيئة سجل القوى العاملة

95
77
77
76

مساعدة األهل واالصدقاء
70

74

التقدم بطلب للتوظيف من
تلقاء نفسك

67
46
48
46

92

84

إعالنات التوظيف على النترنت

65
57

جامعي فأعلى

مكاتب التوظيف

51

43

دبلوم التعليم العام/أقل اجلامعي
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إعالنات التوظيف يف اجلرائد
أقل من دبلوم التعليم العام
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 5-2مصادر المعرفة عن الوظيفة الحالية للمشتغلين
أمــا الشباب املشتغلون ،فيبني الشكل ( )7-2مصدر املعرفة عن الوظيفة احلالية
للمشتغلني حسب قطاع العمل ،وقد تنوعت مصادر معرفتهم عن الوظيفة اليت يشغلوهنا
حاليًا ،فنجد أن  28%منهم قد عرفوا عن وظيفتهم احلالية عن طريق األهل واألصدقاء
و 21%منهم عرفوا عن طريق مؤسسة العمل نفسها ،وترتفع هذه النسب للشباب العاملني
يف القطاع اخلاص عن احلكومي (  24%و 13%على الترتيب) .بينما استخدمت نسبة أقل
من الشباب وسائل البحث األخرى مثل متابعة اإلعالنات على االنترنت ،ووزارة القوى
العاملة والتسجيل يف هيئة سجل القوى العاملة.

36%
من المشتغلين
في القطاع
الخاص عرفوا عن
وظيفتهم الحالية
عن طريق األهل أو
األصدقاء.

شكل ( :)7-2مصدر املعرفة عن الوظيفة احلالية للمشتغلني حسب قطاع العمل ()%
21

24
36%

من خالل مؤسسة العمل نفسها

13

28

14
15

7

9

3
6

10
10
10

 0وزارة اخلدمة املدنية
وزارة القوى العاملة

8
8
9

هيئة سجل القوى العاملة

2

القطاع احلكومي

إعالنات على االنترنت (من غري
اجلهات السابقة)
إعالنات مطبوعة (من غري
اجلهات السابقة)

13

23
22

عن طريق األهل واالصدقاء

القطاع اخلاص
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1
0
1
1
1
1
3
0

مؤسسات أخرى غري مؤسسة العمل
معرض لتوظيف/اجلامعة/املعهد
اجتهاد شخصي
االمجايل
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ومن الشكل ( )8-2نالحظ وجود بعض التفاوت يف معرفة الشباب املشتغلني عن وظيفتهم احلالية حسب اجلنس؛
على سبيل املثال جند أن ( )31%من الذكور علموا عن وظيفتهم احلالية من خالل األهل واألصدقاء مقابل ()22%
لإلناث ،بينما استعانت  14%من اإلناث بوزارة القوى العاملة مقابل  9%للذكور .يف حني أن  14%من اإلناث عرفن
عن وظيفتهن احلالية من خالل وزارة اخلدمة املدنية مقابل  4%من الذكور.
شكل ( :)8-2مصدر املعرفة عن الوظيفة احلالية للمشتغلني حسب اجلنس ()%
22
28
31

21

من خالل مؤسسة العمل نفسها

20

عن طريق األهل واالصدقاء

22
14
14
13

إعالنات على االنترنت (من غري
اجلهات السابقة)
10

9

إعالنات مطبوعة (من غري
اجلهات السابقة)

8

6

10
14

وزارة اخلدمة املدنية

4

10
9
8
9

وزارة القوى العاملة
7

هيئة سجل القوى العاملة
0
0

مؤسسات أخرى غري مؤسسة العمل

0

معرض لتوظيف/اجلامعة/املعهد

1

اجتهاد شخصي

1
1
1
2
3

ذكر

أنثى
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االمجايل
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الفصل الثالث
تفضيالت العمل لدى الشباب العماني

تفضيل العمل في القطاع الحكومي

طلبة التعليم العالي

76%

71%

الباحثون عن عمل

87%

92%

المشتغلون

75%

82%

2015

2019

الميل للعمل في القطاع الخاص في حال زيادة الراتب بنسبة  25%عن القطاع الحكومي

ذكور

إناث

طلبة التعليم العالي

55.4%

37%

الباحثون عن عمل

32.2%

23.3%
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 -3تفضيالت العمل لدى الشباب العماني
يتناول هذا القسم التفضيالت الوظيفية للشباب ،ويشمل ذلك :نوع قطاع العمل املفضل ،واحلد األدىن املقبول للراتب
للعمل يف أي من القطاعني اخلاص واحلكومي ،باإلضافة إىل املعايري اليت يراعيها الشباب عند اختيار الوظيفة اليت
يلتحقون هبا.
 1-3قطاع العمل المفضل لدى الشباب

87%
من الباحثين عن
عمل ،و76%
من طلبة التعليم
العالي يفضلون
العمل في القطاع
الحكومي.

تتشري نتائج االستطالع إىل أن الغالبية العظمى من الشباب ال زالوا يفضلون العمل يف
القطــاع احلكومي باخنفاض عن عام  2015بني الباحثني عن عمل واملشتغلني  ،كما هو
مبني يف شكل ( .)1-3وكانت أعلى نسبة لتفضيل القطاع احلكومي لدى الباحثني عن
عمل بنسبة ( )87%وباخنفاض بلغ مخس نقاط مئوية عن  ،2015أمــا أقل نسبة لتفضيل
القطاع احلكومي فكانت بني املشتغلني وبلغت  ،75%واليت سجلت اخنفاضا مبقدار سبع
نقاط مئوية عن عام  ،2015وبالرغم من املعرفة بقلة الوظائف يف القطاع احلكومي جند
ارتفاع يف نسب رغبة الطلبة على مقاعد التعليم العايل حنو العمل يف القطاع احلكومي
فبلغت النسبة ( 76%مقابل  71%يف .)2015
شكل ( :)1-3تفضيل القطاع احلكومي لدى الشباب ()%

87
76

71

92

95

95
75

65

58

طلبةالتعليم العايل
2019

82

87

باحثون عن عمل
2015

2014
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املشتغلون
2013

86
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يتفق الباحثون عن عمل واملشتغلون يف ترتيب قطاعات العمل وفقا للتفضيل ،حيث يأيت
العمل يف اهليئات احلكومية كتفضيل أول بنسبة  47%للباحثني عن عمل و  38%للمشتغلني.
يليه يف الترتيب قطاع اخلدمة املدنية بنسبة  32%و 25%على الترتيب.
أمــا بالنسبة لطلبة التعليم العايل فتفضيلهم األول هو اهليئات احلكومية ( ،)54%يليها
القطاع اخلاص ( ،)24%وأخرياًا قطاع اخلدمة املدنية (.)13%
وأظهرت النتائج بعض التفاوت يف قطاع العمل املفضل بني الذكور واإلناث ،وبني مستويات
التعليم املختلفة .وكما هو موضح يف اجلدول ( ،)1-3يالحظ أن تفضيل القطاع احلكومي
لدى اإلناث بشكل عام أكثر من الذكور ،ويتضح ذلك بشكل أكرب بني طلبة التعليم العايل،
حيث تفضل ( )81.4%من اإلناث القطاع احلكومي مقابل ( )62.6%للذكور.

27

اإلناث يفضلن
العمل الحكومي
بدرجة أكبر من
الذكور ،كما يزيد
تفضيل القطاع
الحكومي بين
الباحثين عن عمل
مع انخفاض
مستوى التعليم

ووفقــا للمستويات التعليمية ،جند زيادة تفضيل القطاع اخلاص مع ارتفاع مستوى التعليم بني الباحثني عن عمل،
حيث جند أن محلة املؤهل اجلامعي منهم هم األكثر تفضي ـ ًال للقطاع اخلاص بنسبة ( ،)14.2%أمــا بالنسبة للشباب
املشتغلني فنجد تفضيل القطاع احلكومي يقل مع ارتفاع مستوى التعليم ،فثلث احلاصلني على مؤهل جامعي فأعلى من
املشتغلني يفضلون العمل بالقطــاع اخلاص (.)32.4%
جدول ( :)1-3قطاع العمل املفضل لدى الشباب حسب اجلنس ومستوى التعليم()%
طلبة التعليم العايل

املشتغلون

الباحثون عن عمل

قطاع حكومي قطاع خاص قطاع حكومي قطاع خاص قطاع حكومي قطاع خاص
اجلنــــــس

ذكور

62.6

37.4

83.9

16.1

71.4

28.6

إناث

81.4

18.6

89.9

10.1

85.2

14.8

مستوى التعليم

أقل من دبلوم التعليم العام

94.3

5.7

81.5

18.5

دبلوم التعليم العام/دون اجلامعي

89.4

10.6

79.8

20.2

جامعي فأعلى

76.1

23.9

85.8

14.2

67.6

32.4

إمجايل

76.1

23.9

86.6

12.4

74.9

25.1
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 2-3درجة تفضيل القطاع الحكومي
خالل اخلمس دورات من استطالع توجهات الشباب العماين حنو العمل ،ميكن مالحظة
أن العمل يف القطــاع احلكومي يأيت يف مقدمة تفضيالت العمل لدى الشباب ومن هذا
ثلثا الباحثين عن
املنطلق كان من الضروري معرفة إىل أي مدى يذهب هذا التفضيل .وهل ميكن حتفيز
عمل يفضلون
الشباب العماين للعمل يف القطاع اخلاص إذا زاد الراتب الشهري املقدم هلم عن الراتب
العمل بالقطاع
الحكومي حتى
الشهري يف القطــاع احلكومي؟ وما هي نسبة الزيادة يف راتب القطاع اخلاص عن احلكومي
لو كان الراتب أقل
بنسبة  50%عن اليت ميكن أن حتقق ذلك التحفيز؟ وحتقيقًا هلذا الغرض مت سؤال الشباب الباحثني عن
القطاع الخاص.
عمل وطلبة التعليم العايل يف عينة الدراسة سؤا ًال افتراضياًا" :إذا عرضت عليك وظيفتان:
األوىل حكومية والثانية يف القطاع اخلاص وكان راتب القطاع اخلاص يزيد بنسبة ،25%
أيهما تفضل؟" .إذا أجاب الشاب بأنه ما يزال يفضل العمل احلكومي حىت مع وجود تلك
النسبة من الزيادة يف الراتب يف القطاع اخلاص يتم زيادة النسبة ونسأله " :أيهما تفضل
إذا كان راتب القطاع اخلاص يزيد بنسبة 50%؟".
وبشكل عام ،كما هو موضح يف الشكل ( ،)2-3تؤكد النتائج أن هناك تفضي ًال قويًا للعمل يف القطاع احلكومي حىت
مع تقاضي راتب أقل من القطاع اخلاص ،على سبيل املثال يفضل ثلثا الشباب الباحثون عن عمل القطاع احلكومي
حىت مع زيادة راتب القطاع اخلاص بنسبة 25%عن القطاع احلكومي و 65%منهم ال يزالون يفضلون القطاع احلكومي
رغم زيادة الراتب يف القطاع اخلاص بنسبة  .50%مما يعين أن هناك أسباباًا أخرى جتعل الشباب يفضلون القطاع
احلكومي على القطــاع اخلاص ،وسوف نتطرق لذكر هذه األسباب بشيء من التفصيل يف حمددات اختيار الوظيفة.
كذلك بالنسبة لطلبة التعليم العايل ،فتشري النتائج أن  48%منهم على استعداد للعمل يف القطــاع احلكومي يف حال
كان الراتب يف القطاع اخلاص أعلى بنسبة  25%عن الراتب يف القطاع احلكومي ،ولكن  44%منهم يفضلون القطاع
اخلاص يف حال زيادة الراتب بنسبة  50%عن القطاع احلكومي.

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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شكل ( :)2-3قطاع العمل املفضل لدى الشباب بافتراض زيادة الراتب يف القطاع اخلاص عن احلكومي ()%

65

65

42 44

42

48

27

25
10

13

باحثون عن عمل

طلبةالتعليم العايل

8

باحثون عن عمل طلبةالتعليم العايل

الراتب يف القطاع اخلاص يزيد مبقدار 50%
عن القطاع احلكومي

قطاع حكومي

10

الراتب يف القطاع اخلاص يزيد مبقدار 25%
عن القطاع احلكومي

قطاع خاص

غري متأكد /ال يعرف
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وتشري النتائج ،كما هو موضح يف جدول ( ،)2-3إىل أن اإلناث على مقاعد التعليم العايل هن األكثر مي ًال للعمل يف
القطــاع اخلاص يف حال زيادة الراتب مقارنة بالباحثات عن عمل ،حيث أن  37%منهن مستعدات للعمل يف القطاع
اخلاص يف حال كانت الزيادة بواقع ( )25%مقارنة حبوايل  23.3%من الباحثات عن عمل وترتفع نسبة تقضيل العمل
يف القطاع اخلاص لتصل إىل  40.6%لطالبات التعليم العايل مقابل  21.8%من الباحثات عن عمل ،إذا ما عرض
عليهن زيادة مقدارها  50%عن راتب القطاع احلكومي.
أما بالنسبة للذكور فإن  55.4%من طلبة التعليم العايل مستعدون للعمل يف القطــاع اخلاص يف حال كانت الزيادة
بواقع ( )25%مقارنة حبوايل  32.2%من الباحثني عن عمل ،وال ختتلف هذه النسب كثريًا يف حال كانت الزيادة
بواقع .50%
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جدول ( :)2-3قطاع العمل املفضل لدى الشباب يف حال زيادة الراتب يف وظيفة القطــاع اخلاص حسب اجلنس
()%
طلبة التعليم العايل

املؤشر

ذكور

إناث

لباحثون عن عمل
إمجايل

ذكور

إناث

إمجايل

راتب القطاع اخلاص يزيد بنسبة 25%

القطاع احلكومي

38.3

51.7

47.9

60.4

68.5

65.2

القطاع اخلاص

55.4

37

42.2

32.2

23.3

27

غري متأكد /ال يعرف

6.3

11.3

10

7.3

8.2

7.8

راتب القطــاع اخلاص يزيد بنسبة 50%

القطاع احلكومي

32.7

44.7

42.1

60.4

67.6

64.9

القطاع اخلاص

58.4

40.6

44.5

29

21.8

24.5

غري متأكد /ال يعرف

8.9

14.7

13.4

10.6

10.5

10.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

إمجايل
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اتجاهات المشتغلين نحو االنتقال بين العمل الحكومي والخاص

نصف
المشتغلين بالقطاع
الحكومي يوافقون
على االنتقال إلى
القطاع الخاص إذا
زاد راتبهم بالقطاع
الخاص بمتوسط
.52%

مت سؤال الشباب املشتغلني بالقطاع احلكومي سؤا ًال افتراضيًا" :هل توافق على االنتقال إىل
وظيفة يف القطاع اخلاص إذا عرضت عليك وظيفة براتب أعلى؟ وما هي نسبة الزيادة
املطلوبة لذلك؟” ،كذلك مت سؤال املشتغلني بالقطاع اخلاص" :إذا عرضت عليك وظيفة
حكومية هل تقبلها إذا كانت براتب أقل من الذي تتقاضاه حاليًا؟".
وتشري النتائج يف اجلدول ( )3-3إىل أن حوايل نصف الشباب املشتغلني ( )49%يف
القطاع احلكومي يوافقون على االنتقال إىل القطاع اخلاص مع زيادة الراتب باخنفاض 4
نقاط عن  .2015وكان متوسط نسبة الزيادة يف الراتب املطلوب لالنتقال للقطاع اخلاص
 52%من الراتب الذي يتقاضونه حاليـًا بالقطاع احلكومي ،وهو نفس متوسط النسبة يف
عام .2015

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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شكل ( :)3-3اجتاهات الشباب املشتغلني حنو االنتقال بني العمل احلكومي واخلاص
االنتقال للقطاع الحكومي
براتب أقل 47%
القطاع
الخاص

القطاع
الحكومي
االنتقال للقطاع الخاص براتب
أعلى 49%
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

وتزيد نسبة الشباب املشتغلني يف القطاع احلكومي الذين يوافقون على االنتقال إىل القطاع اخلاص مع زيادة الراتب
مع اخنفاض املستوى التعليمي ،فتبلغ  63.6%ألصحاب التعليم األقل من دبلوم التعليم العام ،مقابل  47.4%ألصحاب
التعليم اجلامعي فأعلى ،كما تزيد بني الذكور ( )61.5%عن اإلناث (.)34.3%
أما الشباب املشتغلون يف القطاع اخلاص ،فإن  47%منهم يفضلون االنتقال إىل القطــاع احلكومي حىت لو براتب أقل
مقابل  50.7%يف عام  .2015ويزيد هذا االجتاه بني الذكور ومع اخنفاض املستوى التعليمي.
جدول ( :)3-3اجتاهات املشتغلني حنو االنتقال بني العمل احلكومي واخلاص()%
املؤشر

نسبة الذين يرغبون يف االنتقال من القطاع
احلكومي إىل القطــاع اخلاص براتب أعلى
2019
2015

نسبة الذين يرغبون يف االنتقال من القطاع
اخلاص إىل القطاع احلكومي براتب أقل
2019
2015

اجلنس

ذكور

59.4

61.5

53.7

48.0

إناث

31.8

34.3

39.3

44.5

مستوى التعليم

أقل من دبلوم التعليم العام

66.4

63.6

57.3

60.7

دبلوم التعليم العام/دون اجلامعي

53.7

49.5

46.8

48.3

جامعي فأعلى

43.9

47.4

38.6

25.4

إمجايل

53.2

49%

50.7

47%
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 3-3محددات اختيار الوظيفة

أهم محددات
اختيار الوظائف
للشباب العماني:
األمــان الوظيفي،
و تكون مناسبة
للمكانة االجتماعية،
والرواتب والحوافز،
و فرص الترقي
الجيدة.

من املهم عند التخطيط لتوظيف الشباب أن نتعرف على معايري اختيار الشباب للوظيفة،
وأهم العوامل اليت يفكرون هبا عند التقدم لشغل وظيفة معينة أو عند املفاضلة بني ما قد
يعرض عليهم من وظائف ،كما يفيد ذلك يف تفسري التوجهات الوظيفية لدى الشباب مثل
تفضيل العمل يف القطاع احلكومي على القطاع اخلاص ،أو جتنب مهن معينة واإلقبال
على أخرى.
مت سؤال الشباب يف عينة االستطالع عن تسعة اعتبارات أو عوامل للمفاضلة قد يفكر
فيها الشباب عن اختيار الوظيفة ،ومت تكوين مؤشر رقمي لتلخيص تفضيالت الشباب لكل
عامل من عوامل املفاضلة تتراوح قيمته بني ( )0و ( ،)10حبيث يأخذ القيمة ( )0إذا
كان العامل غري مهم على اإلطالق ،بينما يأخذ القيمة ( )10إذا كان العامل مهم جدًا
بالنسبة للشاب.و تشري النتائج يف شكل ( )4-3أن أهم العوامل اليت حتدد اختيار الوظيفة
لدى الشباب العماين هو أن تتمتع باالستقرار واألمــان الوظيفي ،وأن تكون مناسبة للمكانة
االجتماعية وأن تكون الرواتب واحلوافز هبا جيدة ،وأن يكون هبا فرص جيدة للترقي.

شكل ( :)4-3متوسط درجة األمهية ملحددات اختيار الوظيفة لدى الشباب العماين
8.3 9.1
9.0
9.4
9.3 9.2
8.6
8.2
8.5
8.0
7.5
7.6
8.9
8.7
8.7
8.0
8.1
8.1
8.9
8.8
8.8
8.7
8.4
8.6
8.1
7.2 8.3

املشتغلون

مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية
تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي
مرحية وساعات العمل هبا معقولة
يف نفس حمافظة اإلقامة أو قريبة منها
هبا فرص جيدة للترقي
يف نفس جمال التخصص
الراتب واحلوافز هبا جيدة
هبا نظام جيد للتقاعد
يف القطاع احلكومي

طلبةالتعليم العايل

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن لألمهية وعشرة هو احلد األعلى
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الباحثون عن عمل
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ويوضح جدول ( )4-3متوسط درجة األمهية للعوامل املختلفة وميكن مالحظة بعض الفروق يف حمددات اختيار
الوظيفة بني الفئات حسب اجلنس .حيث ينظر الطالب الذكور واإلناث يف مؤسسات التعليم العايل إىل التمتع باألمان
واالستقرار الوظيفي ،والراتب اجليد واحلوافز ،ووجود فرص جيدة للترقي على أهنا أهم حمددات اختيار الوظيفة
مع اختالف النسب بينهما.
وال خيتلف األمر كثريًا عند الباحثني عن عمل والشباب املشتغلني ،حيث يأيت االستقرار واألمــان الوظيفي يف املرتبة
األوىل يف حمددات اختيارهم للوظائف يليها أن تكون الوظيفة مناسبة للوضع واملكانة االجتماعية ،مث الراتب واحلوافز
اجليدة.
جدول ( :)4-3متوسط درجة األمهية ملحددات اختيار الوظيفة للشباب الباحثني عن عمل حسب اجلنس

حمددات الوظيفة
يف القطاع احلكومي
هبا نظام جيد للتقاعد
الراتب واحلوافز هبا جيدة
يف نفس جمال التخصص
هبا فرص جيدة للترقي
يف نفس حمافظة اإلقامة أو
قريبة منها
مرحية وساعات العمل هبا
معقولة
تتمتع باالستقرار واألمان
الوظيفي
مناسبة لوضعك ومكانتك
االجتماعية

طلبة التعليم العايل

املشتغلون

الباحثون عن عمل

ذكور

إناث

إمجايل

ذكور

إناث

إمجايل

ذكور

إناث

إمجايل

6.7

8.4
8.6
8.0
8.6

7.4
8.4
8.9
8.2
8.7

7.2
8.4
8.8
8.1
8.7

8.0
8.4
8.7
7.8
8.6

8.5
8.7
8.9
8.3
8.8

8.3
8.6
8.8
8.1
8.7

7.9
8.6
8.8
7.9
8.7

8.4
8.9
9.0
8.2
9.1

8.1
8.7
8.9
8.0
8.9

6.4

7.9

7.5

7.0

8.1

7.6

7.6

8.7

8.0

7.4

8.5

8.2

7.9

8.9

8.5

8.3

9.0

8.6

8.9

9.3

9.2

9.1

9.5

9.3

9.3

9.6

9.4

7.9

8.4

8.3

8.7

9.2

9.0

9.0

9.2

9.1

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن لألمهية وعشرة هو احلد األعلى
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كما يوضح اجلدول ( )4_3وجود تفاوت يف متوسط أمهية حمددات اختيار الوظيفة حسب املستوى التعليمي.
جدول( : )4-3متوسط درجة األمهية ملحددات اختيار الوظيفة حسب املستوى التعليمي.
الباحثون عن عمل
حمددات الوظيفة

يف القطاع احلكومي
هبا نظام جيد للتقاعد
الراتب واحلوافز هبا جيدة
يف نفس جمال التخصص
هبا فرص جيدة للترقي
يف نفس حمافظة اإلقامة أو قريبة منها
مرحية وساعات العمل هبا معقولة
تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي
مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية

دبلوم
أقل من
التعليم
دبلوم
العام /دون
التعليم العام
اجلامعي
7.8
8.4

8.2
8.6
7.0
8.4
7.3
8.0
8.8
8.9

8.6
8.8
8.0
8.8
7.9
8.5
9.3
9.2

املشتغلون
جامعي
فأعلى

8.3
8.6
8.8
8.3
8.8
7.6
8.5
9.4
9.0

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن لألمهية وعشرة هو احلد األعلى
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دبلوم
أقل من
التعليم
دبلوم
العام /دون
التعليم العام
اجلامعي

8.7
8.8
8.9
7.4
8.8
8.1
8.5
9.2
9.1

8.7
8.8
8.9
7.4
8.8
8.1
8.5
9.2
9.1

جامعي
فأعلى

7.5
8.6
8.9
8.5
8.9
7.8
8.6
9.4
9.0

 4-3األجور
تعد األجور أحد أهم عوامل املفاضلة بني الوظائف املختلفة ،وبني العمل يف القطاعات املختلفة سواء كانت حكومية
أو خاصة ،كذلك يعترب التعرف على الراتب األدىن الذي يقبل به الشاب للعمل يف وظيفة معينة من البيانات اهلامة
لتشكيل السياسات املتعلقة بالتشغيل .لذلك مت سؤال الشباب الباحثني عن عمل ،وطلبة التعليم العايل :ما هو أدىن
راتب شهري تقبله إذا عرضت عليك وظيفة يف القطاع اخلاص؟ ويف القطاع احلكومي؟ كذلك مت التعرف على فئة
األجر احلايل للمشتغلني ،وهو ما نوجزه فيما يلي.

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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الحد األدنى المقبول للراتب

متوسط الحد
األدنى المقبول
للراتب للباحثين عن
عمل يبلغ  674لاير
للعمل في القطاع
الحكومي مقابل
 593لاير للقطاع
الخاص.

يوضح التحليل يف جدول ( )6-3ارتفاع احلد األدىن لألجر املقبول لدى طلبة التعليم
العايل عن الباحثني عن عمل ،وقد يكون ذلك نتيجة طبيعية لالختالف يف املستويات
التعليمية بني املجموعتني ،باإلضافة إىل أن فترة البحث عن عمل قد جتعل الشاب يقلل
من متوسط األجــر الذي يرغب فيه مقارنة مبا كان يطمح إليه أثناء الدراسة .على سبيل
املثال ،يتساوى تقريبا متوسط احلد األدىن لألجر املقبول لدى طلبة التعليم العايل يف
القطاعني ليصل إىل حوايل  782ريا ًال يف القطاع اخلاص و 786ريا ًال للقطــاع احلكومي
باخنفاض ملحوظ عن  .2015يف املقابل يرتفع متوسط األجــر املقبول للعمل يف القطاع
احلكومي لدى الباحثني عمل ليصل إىل  674ريا ًال مقابــل  593ريا ًال للعمل يف القطــاع
اخلاص.

جدول ( :)6-3متوسط احلد األدىن لألجر (ريال عماين) املقبول لطلبة التعليم العايل والباحثني عن عمل يف
القطاعني احلكومي والقطاع اخلاص.
الباحثون عن عمل

طلبة التعليم العايل
احلد األدىن للعمل يف
القطاع احلكومي
2019
2015

احلد األدىن للعمل يف
القطاع اخلاص
2019
2015

احلد األدىن للعمل يف
القطاع احلكومي
2019
2015

احلد األدىن للعمل يف
القطاع اخلاص
2019
2015

ذكور

900.7

837.44

994.0

883.59

497.6

637.8

572.44 478.1

إناث

792.7

766.21

829.9

742.3

500.3

697.39

606.56 439.0

اجلنـ ـ ــس

مستوى التعليم

410.68 423.8 526.96 449.5

أقل من دبلوم التعليم العام
دبلوم التعليم العام/دون
اجلامعي

492.4

جامعي فأعلى

698.7 752.61 794.6

652.4

454.3

592.9

إمجايل

499.2 782.19 885.9 786.32 829.6
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524.9

673.5

504.82 444.5
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الراتب الحالي للمشتغلين
أكثر من نصف
الشباب ًيتقاضون
ً
راتبا شهريا أكبر من
 500لاير.

يبني جدول ( )7-3التوزيع النسيب لعينة الشباب املشتغلني حسب فئة الراتب احلايل.
وأظهر اجلدول أن أكثر من نصف الشباب ( )54%يتقاضون راتبًا شهريًا أكثر من 500
ريال.

جدول ( :)7-3التوزيع النسيب للشباب املشتغلني حسب فئة الراتب احلايل (ريال عماين).
الراتب احلايل (ريال عماين)
– 901
1000

أكثر من
1000

ذكر

4.6

47.7

16.6

11.6

9.9

9.6

إنثى

3.6

28.8

19.2

19.8

21.1

7.5

أقل من 900 – 701 700 – 501 500 – 325 325
اجلنــــــس

التعليم

أقل من دبلوم التعليم العام

9.0

78.4

8.8

1.7

1.7

0.5

دبلوم التعليم العام/دون اجلامعي

4.8

50.9

22.1

11.4

5.8

5.0

جامعي فأعلى

0.0

4.4

19.7

26.9

29.7

19.2

قطاع العمل

القطاع احلكومي

0.8

8.6

10.5

30.4

38.7

11.0

القطاع اخلاص

5.4

53.5

19.8

8.7

4.4

8.3

اإلمجايل

4.3

41.7

17.4

14.2

13.5

8.9
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نالحظ كذلك وجود نسبة من الشباب ( )4%يتقاضون راتباًاأقل من احلد األدىن املعمول به يف السلطنة والذي يبلغ
 325ريا ًال ،مقابل  8%يف عام .2015
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ويوضح اجلدول ( )8-3التوزيع النسيب للشباب املشتغلني الذين يتقاضون راتبا أقل من احلد األدىن حيث لوحظ أن
أغلبهم من الذكور بنسبة ( ،)73%كمــا أن  3من كل  5منهم هم من احلاصلني تعليم أقل من دبلوم التعليم العام،
وحبسب قطاع العمل فإن الغالبية العظمى منهم يعملون يف القطاع اخلاص.
جدول ( :)8-3التوزيع النسيب للشباب املشتغلني الذين يتقاضون راتب أقل من  325ريال عماين
اجلنـ ـ ــس

قطاع العمل

املستوى التعليمي

ذكور

إناث

أقل من دبلوم
التعليم العام

دبلوم التعليم
العام/دون
اجلامعي

جامعي فأعلى

قطاع احلكومي

قطاع اخلاص

73

27

60

40

0

5

95

 5-3الرضا الوظيفي
ال شك أن الرضــا الوظيفي من أهم العوامل اليت تدفع إىل اإلتقــان يف العمل ،واحلرص عليه ،فكلمــا زاد مستوى
الرضــا ومستوى األمان الوظيفي كلما زادت إنتاجية املشتغلني وجودة هذه اإلنتاجية من ناحية وزاد كذلك مستوى
السعادة لدى األفراد من ناحية أخرى .وقد مت سؤال عينة الشباب املشتغلني :ما هي درجة رضاك عن عملك احلايل،
بشكل عام؟ (على مقياس من صفر إىل عشره) ،كذلك مت السؤال عن أسباب عدم الرضا
(ملن كانت درجة الرضا لديهم  6أو أقل) إن وجدت.
جند يف شكل ( )5-3أن متوسط درجات الرضــا الوظيفي للشباب املشتغلني بلغ 7.1
نقطة.
وتشري النتائج أيضا إىل ارتفاع متوسط درجات الرضا الوظيفي بني العاملني بالقطاع
احلكومي عن العاملني بالقطاع اخلاص ( 7.7مقابل  6.9نقطة على الترتيب) ،وارتفاعه
كذلك بني الذكور عن اإلناث .كما تشري النتائج إىل ارتفاع درجة الرضا الوظيفي بني
أصحاب التعليم اجلامعي ( 7.4نقطة) عن احلاصلني على دبلوم التعليم العام/دون
اجلامعي( 6.8نقطة).

يرتفع متوسط
درجة الرضا
الوظيفي بشكل
ملحوظ في
القطاع الحكومي
عن الخاص ،ومع
ارتفاع مستوى
التعليم ،وبين
الذكور عن اإلناث.
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شكل( :)5-3متوسط درجات الرضا الوظيفي للشباب املشتغلني
7.7
7.4
7.1
6.9
إمجايل

القطاع
اخلاص

6.8
القطاع
احلكومي

جامعي
فأعلى

7.0

دبلوم التعليم أقل من دبلوم
العام/دون التعليم العام
اجلامعي

7.1

إناث

7.1

ذكور

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للرضا وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

أسباب عدم الرضا الوظيفي

أهم أسباب عدم
الرضا الوظيفي
على الترتيب :عدم
كفاية الراتب،
وأن العمل غير
دائم ومضمون،
وظروف العمل
المرهقة وساعات
العمل غير مناسبة.

مت سؤال الشباب املشتغلني الذين بلغت درجات الرضا الوظيفي لديهم  6أو أقل عن أسباب
عدم الرضا .وأظهرت النتائج ،كما هو موضح يف شكل ( ،)6-3أن السبب األول لعدم
الرضا هو عدم كفاية الراتب ( ،)46%يليه أن العمل غري دائم ( ،)22%يليه ظروف العمل
الصعبة وأن العمل مرهق وساعات العمل غري مناسبة ( 21%لكل منها).
ونالحظ كذلك وجود بعض االختالف بني الذكور واإلناث حول أسباب عدم الرضا الوظيفي؛
فقد ركز الذكور بشكل أكرب من اإلناث على أن ظروف العمل صعبة ومرهقة ( 24%مقابل
 ،) 13%وأن العمل غري دائم وغري مضمون ( 24%مقابل  19%على الترتيب) ،بينما ركزت
اإلناث بدرجة أكرب من الذكور على أن ساعات العمل غري مناسبة ( 33%مقابل  18%على
الترتيب) ،وطبيعة العمل غري مناسبة ( 24%مقابل  11%على الترتيب).

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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شكل ( :)6-3أسباب عدم الرضا الوظيفي بني الشباب املشتغلني حسب اجلنس ()%
13

ظروف العمل صعبة/العمل مرهق

17
19
21
14
16
24 19
22

عدم وجود فص جيدة للترقي
املعاملة من الرؤساء/الزمالء غري جيدة
غري دائم/غري مضمون
مكان العمل بعيد/يصعب الوصول إليه

8
7
8

21 18

ساعات الدوام/توقيت العمل غري مناسب
طبيعة العمل غري مناسبة
(للوضع االجتماعي مثال)

24
21
24

11

14

33
24
45
46
46

الراتب غري جيد
العمل ال يناسب مهارايت/ختصصي
إناث

12

14

ذكور

20
امجايل
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و كما هو مبني يف جدول ( ،)9-3نالحظ اختالف أسباب عدم الرضا الوظيفي باختالف قطاع العمل واملستوى
التعليمي ،فهناك بعض األسباب اليت ركز عليها الشباب املشتغلون بالقطاع اخلاص بشكل أكرب من القطاع  احلكومي
أمهها عدم الرضا عن الراتب ( 50.2%يف القطاع اخلاص مقابل  22.2%للحكومي) ،وأن العمل غري دائم ومضمون
( 25.2%يف القطاع اخلاص مقابل  6.2%للحكومي) وأن ساعات العمل غري مناسبة ( 23.2%يف القطاع اخلاص
مقابل  11.1%للحكومي) وأن ظروف العمل صعبة ( 22.2%يف القطاع اخلاص مقابل  18.3%للحكومي) .يف املقابل
هناك أسباب أخرى ركز عليها الشباب يف القطاع احلكومي بشكل أكرب من القطاع اخلاص مثل :عدم وجود فرص
للترقي ( 37%للقطاع احلكومي مقابل  16%للقطاع اخلاص) ،وأن العمل ال يتناسب مع مهارات املشتغل (25.9%
للقطاع احلكومي مقابل  12%للخاص).
وحسب املستوى التعليمي ترتفع نسب عدم الرضا الوظيفي نتيجة ضعف األجور والعمل غري دائم ومضمون لدى
أصحاب التعليم دون اجلامعي ،ويزيد عدم الرضا لدى أصحاب التعليم اجلامعي فأعلى بسبب ضعف األجور وعدم
وجود فرص للترقي.
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جدول ( :)9-3أسباب عدم الرضا الوظيفي املختلفة حسب قطاع العمل ومستوى التعليم(.)%
الباحثون عن عمل

العمل ال يناسب مهارايت/ختصصي
الراتب غري جيد
طبيعة العمل غري مناسبة (للوضع
االجتماعي مثال)
ساعات الدوام /توقيت العمل غري مناسب
مكان العمل بعيد /يصعب الوصول إليه
غري دائم /غري مضمون
املعاملة من الرؤساء/الزمالء غري جيدة
عدم وجود فرص جيدة للترقي
ظروف العمل صعبة /العمل مرهق

القطاع
احلكومي
25.9

22.2

املشتغلون

أقل من دبلوم
القطاع اخلاص
التعليم العام

12.0
50.2

3.9
54.1

أقل من دبلوم
التعليم العام

14.1
46.0

جامعي فأعلى

29.9
32.1

17.3

13.5

9.7

13.0

22.2

11.1
3.7
6.2
16.0
37.0
18.3

23.2
8.4
25.2
16.0
16.0
22.2

16.5
7.3
26.1
13.0
11.6
25.1

30.5
10.2
24.3
21.5
17.5
19.8

17.0
5.2
14.8
12.7
32.8
18.5
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 6-3األمان الوظيفي

6.9
متوسط درجة شعور
الشباب المشتغلين
باألمان الوظيفي.
ويرتفع المتوسط
في القطاع
الحكومي عن الخاص،
ومع ارتفاع مستوى
ً
التعليم ،وبين اإلناث
عن الذكور.

يعترب األمان الوظيفي من األمور اهلامة للشعور باالستقرار النفسي واليت تؤدي إىل
االجتهاد يف العمل .ونقصد باألمان الوظيفي هنا شعور املشتغل أنه غري معرض لترك
العمل (أو دفعه إل ذلك) بشكل فجائي أو غري عادل .وقد مت سؤال الشباب املشتغلني يف
عينة االستطالع :ما هي درجة شعورك باألمان الوظيفي يف عملك احلايل؟
يبني شكل ( )7-3أن متوسط درجة الشعور باألمان الوظيفي يف العمل احلايل للمشتغلني
يبلغ  ،6.9ونالحظ أن املتوسط يزيد بشكل ملحوظ بني املشتغلني بالقطاع احلكومي عن
القطاع اخلاص ،ويزيد مع ارتفاع مستوى التعليم ،وبني اإلناث عن الذكور.

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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شكل ( :)7-3متوسط درجة الشعور باألمان الوظيفي
8.6
6.9

إمجايل

6.3

القطاع القطاع
احلكومي اخلاص

6.7

ذكر

7.5

أنثى

6.3

6.7

7.7

أقل من دبلوم جامعي
دبلوم التعليم فأعلى
التعليم العام العام
/دون اجلامعي

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للشعور باألمان الوظيفي وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

 7-3التقاعد المبكر
يفضل بعض املشتغلني أحيانًا التقاعد بعد فترة معينة من اخلدمة وعدم االنتظار إىل
سن التقاعد القانوين ،وقد يكون ذلك ألسباب خمتلفة :ليفتح مشروعاًاخاصا ،أو لرعاية
األسرة (خاصة للسيدات) ،وغريها من األسباب .لرصد هذه الظاهرة مت سؤال املشتغلني
من الشباب" :بعض الناس تترك العمل قبل أن يصلوا إىل سن التقاعد ،هل تنوي ذلك؟"
وإذا أجاب بنعم نسأله" :ما هو السن الذي تنوي عنده أن تترك العمل؟" ،ويلخص شكل
( )8-3تلك النتائج.
 17%من الشباب املشتغلني ينوون التقاعد قبل بلوغ السن القانوين (مقابل  22%يف عام
 .)2015وقد بلغ وسيط سن التقاعد ملن يرغب يف التقاعد املبكر  40سنة (أي أن نصف
املشتغلني يفكرون يف التقاعد قبل بلوغ هذه السن).
ونالحظ زيادة نسبة من ينوون التقاعد املبكر بني املشتغلني يف القطاع احلكومي عن
اخلاص ( 27%مقابل  14%على الترتيب) ،وبني اإلناث عن الذكور ( 22%مقابل  15%على
الترتيب) ،كما بلغت  22%للحاصلني على تعليم جامعي فأعلى مقابل  8%فقط للحاصلني
على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام.

17%
من الشباب
المشتغلين ينوي
التقاعد قبل بلوغ
السن القانوني،
وقد بلغ وسيط
سن التقاعد 40
سنة لمن يرغب
في التقاعد المبكر.
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شكل ( :)8-3اجتاه املشتغلني إىل التقاعد املبكر ()%
84

بعض الناس تترك العمل قبل أن يصلوا إىل سن التقاعد ،هل تنوي ذلك؟

77

73

17

76
66

64

27
10

إمجايل

72

9

14

9

قطاع
قطاع
احلكومي اخلاص

نعم

22

15

9
ذكر
ال
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12

67

22

19
8

8

9

11

أقل
من دبلوم جامعي
دبلومالعام التعليم فأعلى
التعليم
العام/
دون اجلامعي

أنثى
غري متأكد

الفصل الرابع
دور الدولة في تشغيل الشباب
الرغبة في إقامة المشاريع

طلبة التعليم العالي

70%

الباحثون عن عمل

43%

المشتغلون

55%

أهم معوقات إدارة أو إقامة المشاريع الخاصة

عدم توفر رأس المال المناسب
صعوبة االجراءات
عدم توافر الخبرة الكافيه إلقامة المشروع أو إدارته
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 -4دور الدولة في تشغيل الشباب
يتناول هذا القسم من االستطالع جهود الدولة يف تشغيل الشباب ،وكيف يرى الشباب الدور الذي جيب أن تلعبه
الدولة يف هذا املجال ،ومدى ثقتهم يف تصرحيات املسئولني احلكوميني حول تشغيل الشباب ورضاهم عن األداء
احلكومي بشكل عام ،ومدى توفر العدالة يف احلصول على الوظائف احلكومية ،وكذلك توجه الشباب إىل إقامة
مشروعات صغرية.
 1-4دور الدولة في توفير فرص العمل للشباب
 9من كل 10
من الشباب الباحثين
عن عمل يعتقد ون
أن الدولة مسئولة
عن توفير وظيفة
لكل شاب.

ختتلف رؤية الشباب – واملواطنني عموما – للدور الذي جيب أن تقوم به الدولة لتوفري
فرص العمل ألبنائها من جمتمع آلخر حسب طبيعة النظام االقتصادي واالجتماعي
والثقايف.
هل الدولة مسئولة عن توفير وظيفة لكل شاب؟

يبني شكل ( )1-4أن هناك نسبة كبرية من الشباب تعتقد أن الدولة جيب أن تكون
مسئولة عن توفري وظيفة لكل شاب ،تزيد هذه النسبة بشكل خاص بني الشباب الباحثني
عن عمل لتصل إىل  ،92%مقابل  82%للمشتغلني ،و 85%لطلبة التعليم العايل .وتبني
النتائج أيضًا أن هناك اجتاها لتزايد اعتقاد الشباب مبسؤولية الدولة عن توفري فرصة
عمل لكل شاب من سنة إىل أخرى ،ويتضح هذا بشكل أكرب بني طلبة التعليم العايل حيث زادت النسبة من  59%عام
 2013إىل   85%يف عام .2019
شكل (  :)1-4تطور نسب الشباب الذي يعتقدون أن الدولة جيب أن تكون مسؤولة عن توفري وظيفة لكل شاب

82

82

92

80

89

87

89

85

81
69

56

املشتغلون
2019

الباحثون عن عمل
2015

2014
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طلبةالتعليم العايل
2013

59
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الرضا عن دور الدولة في توفير فرص عمل للشباب
مت سؤال الشباب يف عينة االستطالع عن تقييمهم ومدى رضاهم عن الدور الذي تلعبه
الدولة حاليًا لتوفري فرص العمل للشباب .وكانت أعلى متوسط لدرجات الرضا بني
املشتغلني وبلغ  5.9درجة ،مث الباحثني عن عمل ( 4.8درجة) ،وأخريًا طلبة التعليم
العايل( 3.9درجة) ،واظهرت النتائج املوضحة يف اجلدول ( )1-4أن متوسط درجات
الرضا عن دور الدولة يف توفري فرص العمل بني الذكور أعلى من اإلناث على سبيل املثال
بلغ املتوسط  بني الباحثني عن عمل من الذكور 5.1درجة مقابل  4.6درجة لإلناث.

5.9
متوسط درجة رضا
الشباب المشتغلين
عن دور الدولة
في توفير فرص
عمل للشباب.

ونالحظ أن متوسط درجات الرضا يقل مع ارتفاع مستوى التعليم ،فعلى سبيل املثال
للباحثني عن عمل بلغ متوسط درجات الرضا بني احلاصلني على تعليم أقل من دبلوم التعليم العام   5.9درجة مقابل
 4.5درجة للحاصلني على تعليم جامعي فأعلى.
جدول ( :)1-4متوسط درجات رضا الشباب عن دور الدولة يف توفري فرص عمل للشباب حسب اجلنس ومستوى
التعليم
طلبة التعليم العايل

باحثون عن عمل

مشتغلون

اجلنــــــس

3.9

5.1

6.0

3.9

4.6

5.6

أقل من دبلوم التعليم العام

5.9

6.7

دبلوم التعليم العام/دون اجلامعي

5.2

5.7

جامعي فأعلى

4.5

5.5

4.8

5.9

ذكور
إناث

مستوى التعليم

إمجايل

3.9

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للرضا وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

الرضا عن األداء الحكومي بشكل عام
مت سؤال عينة الشباب يف االستطالع عن تقييمهم ومدى رضاهم عن األداء احلكومي
بشكل عام .ويبني شكل ( )2-4أن أعلى متوسط لدرجات الرضا كانت بني املشتغلني،
يليها الباحثني عن عمل ،بينما أقل متوسط لدرجات الرضا عن األداء احلكومي كان بني
طلبة التعليم العايل.

4.6
متوسط درجات
رضا طلبة التعليم
العالي عن األداء
الحكومي
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شكل (  :)2-4متوسط درجات الرضا عن األداء احلكومي بشكل عام

6.6
5.6
4.6

املشتغلون

باحثون عن عمل

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للرضا وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

طلبةالتعليم العايل

الثقة في تصريحات المسئولين الحكوميين حول توظيف الشباب

4.8
متوسط درجات
ثقة المشتغلين
عن تصريحات
المسؤولين
الحكوميين حول
توظيف الشباب

مت سؤال الشباب يف عينة االستطالع :إىل أي مدى تصدق تصرحيات املسئولني احلكوميني
حول توظيف الشباب؟ ويبني شكل ( )3-4اخنفاض درجات الثقة يف تصرحيات املسئولني
احلكوميني حول توظيف الشباب ،وتنخفض بشكل أكرب بني طلبة التعليم العايل(2.8
درجة) ،مث بني الباحثني عن عمل ( 4.3درجة).

توجهات الشباب العماني نحو العمل
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شكل( :)3-4متوسط درجات الثقة يف تصرحيات املسؤولني احلكوميني حول توظيف الشباب

4.8

4.3
2.8

        

املشتغلون

    

باحثون عن عمل

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للثقة وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

طلبةالتعليم العايل

 2-4االتجاه نحو المشروعات الصغيرة
تشجع الدولة الشباب وتدعمهم إلقامة مشروعات صغرية بد ًال من انتظار الوظيفة احلكومية .ويعترب إنشاء صندوق
الرفد أحد مظاهر هذا الدعم ،والذي مت إنشاؤه هبدف متكني الشباب العماين من تأسيس املشاريع اخلاصة كأحد
الوسائل لتوفري فرص عمل للشباب .وقد مت سؤال الشباب " هل لديك مشروع خاص أو ترغب يف إقامة مشروع
خاص؟".
ويوضح الشكل ( )4-4أن  11%من املشتغلني لديهم مشاريع خاصة ،يف حني  8%من الباحثني عن عمل ميتلكون
مشاريع خاصة.
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شكل( :)4-4االجتاه حنو إقامة املشاريع()%

35

26

49

55

11

املشتغلون

43

70

8

4

باحثون عن عمل

ال أرغب يف إقامة مشروع خاص

طلبةالتعليم العايل

أرغب يف إقامة مشروع خاص

لدي مشروع خاص بالفعل

املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

كما يوضح الشكل ( )5-4تطور نسب الشباب الذين يفكرون يف إقامة مشاريع خاصة ،حيث أن  70%من طلبة التعليم
العايل يرغبون يف إقامة مشروع خاص هبم (مقابل  28%يف عام  ،)2015وتقل النسبة بني الباحثني عن عمل لتصل
( 43%مقابل  46%يف عام  ،)2015كما تقل النسبة بني املشتغلني.
شكل (  :)5-4تطور نسب الشباب الذين يفكرون يف إقامة مشروع خاص
72

70

69
53

55

43

46

42
33

باحثون عن عمل

املشتغلون
2019

2015

2014
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28

28

طلبةالتعليم العايل
2013
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كما تشري النتائج يف جدول ( )2-4أن التفكري بإقامة مشروع صغري يزيد بدرجة ملحوظة بني الذكور عن اإلناث بني
طلبة التعليم العايل والباحثني عن عمل ،ويزيد بارتفاع املستوى التعليمي.
جدول ( :)2-4نسب الشباب الذين يفكرون يف إقامة مشروع خاص حسب اجلنس ومستوى التعليم.
طلبة التعليم العايل

مشتغلون

باحثون عن عمل

اجلنـ ـ ــس

2015

2019

2015

2019

2015

2019

ذكور

35.8

75.1

49.3

45.6

74.8

53.7

إناث

23.6

67.8

43.5

41.6

59.8

56.4

مستوى التعليم
أقل من دبلوم التعليم العام

44.8

36.9

66.3

48.3

دبلوم التعليم العام/دون اجلامعي

46.4

43.9

73.8

57.1

جامعي فأعلى

44.0

43.9

75.7

57

45.8

43.2

71.6

54.6

إمجايل

27.7

69.9
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معوقات إقامة أو إدارة المشاريع الخاصة
مت سؤال األفراد الذين لديهم مشاريع خاصة أو يرغبون يف إقامتها عن وجود معوقات متنع
من إقامتها أو إدارهتا ،وما هي تلك املعوقات .وتشري النتائج يف الشكل ( )6-4إىل أن
 93%من الباحثني عن عمل لديهم معوقات متنعهم من إقامة مشاريعهم اخلاصة ،يف حني
بلغت النسبة  89%للمشتغلني ،و 85%لطلبة التعليم العايل.

93%
من الباحثين عن
عمل الذين يفكرون
في إقامة
مشاريع خاصة
لديهم معوقات
تمنعهم من إقامة
مشاريعهم الخاصة
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شكل (  :)6-4نسب وجود معوقات إلقامة أوإدارة املشاريع اخلاصة
93

باحثون عن عمل

89

املشتغلون
طلبةالتعليم العايل

85
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كما يعرض الشكل ( )7-4أهم املعوقات إلقامة أو إدارة الشباب ملشروع خاص أو إدارته ،حيث جاء عدم توافر رأس
املال املناسب أهم املعوقات ،يليه صعوبة اإلجراءات ،مث عدم توافر اخلربة الكافية إلقامة املشروع أو إدارته.
شكل( :)7-4معوقات إقامة أو إدارة املشاريع اخلاصة
6

26

5
4

28
27

51

14

6

36
92

صعوبة املنافسة يف السوق
صعوبة اإلجراءات /التصاريح احلكومية

14

88

4

صعوبة تسويق املنتجات/اخلدمات

2
4

عدم كفاية العائد من السوق

4

عدم توافر اخلربة الكافية

73

عدم توافر رأس مال مناسب
1
 1عدم وجود فكرة ملشروع جيد
1
9

 12عدم التفرغ
1

 2عدم وجود مكان مناسب إلقامة املشروع

طلبةالتعليم العايل

الباحثون عن عمل
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0

املشتغلون

الفصل الخامس
الثقة في وسائل االعالم
متوسط درجة الثقة في التلفاز العماني

طلبة التعليم العالي

6.8

الباحثون عن عمل

7.6

المشتغلون

8.0

متوسط درجات االعتقاد بتناول وسائل االعالم المختلفة لمشاكل الشباب

طلبة التعليم العالي

4.5

الباحثون عن عمل

5.6

المشتغلون

5.9
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 -5الثقة في وسائل اإلعالم
يهدف هذا القسم من الدراسة إىل التعرف على درجة ثقة الشباب فيما يتم نشره على وسائل التواصل االجتماعي من
أخبار ،وأي القنوات أكثر مشاهدة العمانية أم غري العمانية ،ودرجة الثقة فيما يذيعه التلفزيون العماين من أخبار.
 1-5الثقة في وسائل التواصل االجتماعي
5.3
متوسط درجة ثقة
الباحثين عن عمل
فيما يتم نشره من
أخبار عبر وسائل
االعالم االجتماعي

مت سؤال الشباب " إىل أي درجة تثق فيما يتم نشره على وسائل اإلعالم االجتماعي (مثل
فيسبوك وتويتر واملنتديات وغريها) من أخبار؟"  وتظهر النتائج يف شكل ( )1-5اخنفاض
درجات الثقة فيما يتم نشره من أخبار على مواقع التواصل االجتماعي ،وأن أعلى متوسط
لدرجات الثقة توجد بني الباحثني عن عمل ( 5.3درجة) ،مث املشتغلني مبتوسط 4.9
درجة يف املقابل بلغ املتوسط بني الطلبة  4.2درجة.

شكل( :)1-5متوسط درجات الثقة يف وسائل التواصل االجتماعي

5.3
4.9

     

املشتغلون

4.2

باحثون عن عمل

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للثقة وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

طلبةالتعليم العايل
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 2-5الثقة في التلفاز العماني
كذلك مت السؤال " إىل أي درجة تثق فيما يذيعه التلفاز العماين من أخبار؟“ ،وأظهرت
نتائج االستطالع أن املشتغلني هم األكثر ثقة فيما يذيعه التلفاز العماين مبتوسط  8درجة،
بينما كان طلبة التعليم العايل هم األقل ثقة مبتوسط .6.8

8
متوسط درجة
ثقة المشتغلين
فيما يتم نشره من
أخبار في التلفاز
العماني

الشكل ( :)2-5متوسط درجات الثقة يف التلفاز العماين

8.0

7.6

املشتغلون

باحثون عن عمل

6.8

      

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن للثقة وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

طلبةالتعليم العايل

 3-5مشاهدة التلفاز العماني
مت سؤال الشباب يف عينة االستطالع الذين يشاهدون التلفاز :أيهما تفضل مشاهدة
القنوات العمانية أم غري العمانية؟ وتظهر النتائج يف شكل ( )3-5النسبة األكرب من
الشباب الباحثني عن عمل يفضلون مشاهدة القنوات العمانية بنسبة  ،35%بينما تزيد
نسبة مشاهدة القنوات غري العمانية بدرجة أكرب بني طلبة التعليم العايل (.)24%

35%
من الشباب
الباحثين عن عمل
يفضلون مشاهدة
القنوات العمانية،
مقابل  31%من
المشتغلين.
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31

27

شكل( :)3-5نسب مشاهدة التلفاز العماين
35
29

24

22

20

16

31 30

11

6

11
4

3
املشتغلون
اليشاهد التلفاز
غري متأكد

باحثون عن عمل
االثنان متساوين

طلبةالتعليم العايل
العمانية
غري العمانية
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 4-5درجة االعتقاد بتناول وسائل اإلعالم المختلفة لمشاكل الشباب

5.9
متوسط درجات
اعتقاد المشتغلين
بأن وسائل اإلعالم
المختلفة تتناول
مشاكل الشباب
بشكل جيد

أظهرت نتائج االستطالع أن املشتغلني أكثر اعتقادا بأن وسائل اإلعالم املختلفة تتناول
مشاكل الشباب بشكل جيد مبتوسط بلغ  5.9درجة ،يف حني بلغ املتوسط بني الباحثني
عن عمل  5.6درجة ،أما طلبة التعليم العايل فبلغ متوسط االعتقاد  4.5درجة وهي األقل
بني فئات الشباب.

شكل ( :)4-5متوسط درجات االعتقاد بتناول وسائل اإلعالم املختلفة ملشاكل الشباب

5.9

املشتغلون

5.6

باحثون عن عمل

على مقياس من صفر إىل عشرة  ،حيث صفر هو احلد األدىن لالعتقاد وعشرة هو احلد األعلى
املصدر :استطالع توجهات الشباب ال ُعماين حنو العمل ،الدورة اخلامسة ،فرباير .2019

4.5

طلبةالتعليم العايل
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المالحق
(استمارات االستطالعات الثالثة)

 -1استمارة الباحثون عن عمل

 -2استمارة طلبة التعليم العالي

 -3استمارة المشتغلون
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ﻤﻘدﻤﺔ اﻟ�ﺎﺤث

ﻤﻌك  .........ﻤن اﻟﻤركز اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻨﺤن ﻨﻘوم �ﻌﻤﻞ اﺴﺘطﻼع ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﺤول ﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺸ�ﺎب اﻟﻌﻤﺎﻨﻲ ﻨﺤو اﻟﻌﻤﻞ ،ﻨرﺠو

ﻤﻨك اﻟﺘﻔﻀﻞ �ﺎﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟ�ﺴ�طﺔ ،وﻨؤكد ﻟك ﻋﻠﻰ ﺴر�ﺔ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ،ﻤﻊ اﻟﻌﻠم �ﺄﻨﻪ ﻗد ﺘم اﺨﺘ�ﺎرك ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼع �طر�ﻘﺔ
ﻋﺸواﺌ�ﺔ ،وأن اﻟﻤكﺎﻟﻤﺔ ﺴﺘﻛون ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﻏراض ﻀ�ط اﻟﺠودة وﺴوف ﺘﺴﺘﻐرق ﺤواﻟﻲ ﺨﻤس دﻗﺎﺌق .ﻫﻞ ﺘواﻓق أن ﺘﺸﺘرك ﻤﻌﻨﺎ �ﺎﻻﺴﺘطﻼع؟

اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﻌر�ﻔ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﯿب
رﻗم اﻟﻬﺎﺘﻒ.......................................... :

ﻨوع اﻟﻬﺎﺘﻒ :ﺜﺎﺒت )أرﻀﻲ(1.....
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﺘﺼﺎل:

ﻨﻘﺎل2.....

ﺘﺎر�ﺦ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:

/

ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:

ﺘﻤت .................................

ﺘوﻗﯿت ﺒدا�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ................................ :

ﺘم اﻻﺘﺼﺎل ..........................

1

رﻗم ﺨﺎطﺊ ...........................

2

ﻻ ﯿوﺠد رد ...........................

4

ﻻ �ﻤكن اﻟوﺼول إﻟ�ﻪ..................

6

ﺘﻌذر اﻻﺘﺼﺎل .........................
اﻟرﻗم ﻤﺸﻐول .........................

3

ﺘﻤت ﺠزﺌ�ﺎ ...........................

5

.1

.3

اﻟﺠﻨس؟

.4

ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘ�م ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟ�ﺎ؟

101

ﻤﺎ ﻫو اﻟﻤؤﻫﻞ اﻟدراﺴﻲ اﻟذي ﺤﺼﻠت ﻋﻠ�ﻪ؟

اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ﻻ ﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨص ....

5

ﺘﺄﺠﻠت )ﺴﺠﻞ وﻗت إﻋﺎدة اﻻﺘﺼﺎل(....

ﻟم ﯿﺘم اﻻﺘﺼﺎل ......................

ﻨﻌم 1 ....................................................

اﻟﻌﻤر

ﺴﻨﺔ

)ﻟو اﻟﻌﻤر أﻗﻞ ﻤن  18أو أﻛﺒر ﻤن  30ﺴﻨﺔ(
ذكر 1 ...................................................
2
أﻨﺜﻰ ...................................................
.......................................................

اﻟﺘﺄﻫﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ واﻟﺘدر�ب
أﻤﻲ1 ....................................................

�ﻘ أر و�كﺘب 2 .............................................
إﻋداد�ﺔ 4 ................................................

ﺜﺎﻨو�ﺔ ﻋﺎﻤﺔ 5 ............................................

ﺘﻌﻠ�م أﺴﺎﺴﻲ ) ﺤﻠﻘﺔ أوﻟﻰ( 6 .............................
ﺘﻌﻠ�م أﺴﺎﺴﻲ )ﺤﻠﻘﺔ ﺜﺎﻨ�ﺔ( 7 ..............................
دﺒﻠوم اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎم 8 ......................................
دﺒﻠوم �ﻌد اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ 9 .......................................

�كﺎﻟور�وس /ﻟ�ﺴﺎﻨس 10 ....................................
ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر 11 ...............................................

دكﺘوراﻩ 12 .................................................
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4
6
7
8
ِ
اﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

ﻻ 2 ......................................................

اﺒﺘداﺌ�ﺔ 3 .................................................

وﻤﺎ ﻫو اﻟﺘﺨﺼص؟

2

رﻓض ................................

اﻨﻘطﻊ اﻻﺘﺼﺎل .......................

ﻫﻞ ﺘﻌﻤﻞ ﺤﺎﻟ�ﺎً؟
إذا كﺎن اﻟﻤ�ﺤوث �ﻌﻤﻞ" :ﻨﺤن ﻨﻘوم �ﺎﻻﺴﺘطﻼع ﻤﻊ اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﻋن
ﻋﻤﻞ ،ﻨﺸكرك ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺘﻘدﯿرك وﺘﻌﺎوﻨك"
كم ﺘﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻌﻤر؟

1
3

ﻻ ﯿوﺠد اﻟﺸﺨص اﻟﻤطﻠوب ............

ﻨﺒدأ �ﺎﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ك:

.2

2019 /

إذا كﺎن اﻟﻤؤﻫﻞ أﻗﻞ ﻤن دﺒﻠوم �ﻌد اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ  ---اﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴؤال 103

اﻟﺘﺠﺎرة-اﻻﻗﺘﺼﺎد-إدارة اﻷﻋﻤﺎل 1 ........................

اﻟﻌﻠوم اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ واﻟر�ﺎﻀ�ﺔ واﻟﻛ�ﻤ�ﺎﺌ�ﺔ 2 ..................

2

ِ
اﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

57

58

توجهات الشباب العماني نحو العمل
اﻟﻌﻠوم اﻟطﺒ�ﺔ واﻟﺼﺤ�ﺔ 3 ................................
اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻷدﺒ�ﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ4 .....................

اﻟﻌﻠوم اﻟدﯿﻨ�ﺔ واﻟﺸرﻋ�ﺔ 5 .................................

ﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 6 .......................................
اﻟﻌﻠوم اﻟﻬﻨدﺴ�ﺔ 7 ........................................

اﻟﻔﻨون8 ..................................................

ﺘﺨﺼص آﺨر )ﯿذكر____( 96 ..........................

103

إذا كﺎن اﻟﻤؤﻫﻞ أﻗﻞ ﻤن اﻟﺜﺎﻨوي  /دﺒﻠوم اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎم  ---اﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴؤال 105
إﻟﻰ إي درﺠﺔ ﺘﻌﺘﻘد أن ﺘﺄﻫﯿﻠك اﻟدراﺴﻲ ﯿؤﻫﻠك ﻟﺴوق اﻟﻌﻤﻞ �ﺸكﻞ
ﺠﯿد؟
ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ 2 ........................................
ﺒدرﺠﺔ كﺒﯿرة 1 ...........................................
ﺒدرﺠﺔ ﺼﻐﯿرة 3 .........................................

104

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ....................................

ﻤﺎ ﻫﻲ ﺠواﻨب اﻟﻨﻘص ﻓﻲ ﺘﺄﻫﯿﻠك اﻟدراﺴﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻘد أﻨﻬﺎ ﻗد
ﺘﻌوق اﻟﺘﺤﺎﻗك �ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ؟

اﻟﺘدر�ب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻏﯿر ﻤﺘوﻓر/ﻏﯿر كﺎﻓﻲ A ..................
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟدراﺴ�ﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘطو�ر B .....................
اﻟﺘﺨﺼص ﻏﯿر ﻤطﻠوب ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ /ﻗﻠﺔ اﻟوظﺎﺌﻒ C ..

)�ﻤكن اﺨﺘ�ﺎر أﻛﺜر ﻤن إﺠﺎ�ﺔ(

ﻀﻌﻒ ﻤﺴﺘوى اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿز�ﺔ /اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ D ........
ﻀﻌﻒ ﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺎﺴب اﻵﻟﻲ E .........................

ﻀﻌﻒ ﻤﻬﺎرات اﻟﺘواﺼﻞ F ...............................
ﻀﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ /اﻟﻤؤﻫﻞ ﻏﯿر ٍ
كﺎف G ...........
اﻟﺨﺒرة اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻏﯿر كﺎﻓ�ﺔ H ...............................
ﻻ ﺘوﺠد أي ﺠواﻨب ﻨﻘص Y ..............................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف Z ...................................

105

ﺠواﻨب أﺨرى )ﺘذكر____( X ............................

ﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘت �ﺄي دورات ﺘدر�ﺒ�ﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻓرﺼﺔ ﺤﺼوﻟك ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ؟

ﻨﻌم 1 ...................................................
ﻻ 2 .....................................................

ﺘﻔﻀ�ﻼت اﻟﻌﻤﻞ واﻟ�ﺤث ﻋن ﻋﻤﻞ

301

ﻤﺎ ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺘﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ �ﻪ؟
)اﻗ أر اﻟﺨ�ﺎرات ﻟﻠﻤ�ﺤوث(
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻷول:
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ:
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟرا�ﻊ:

302

ﻟﻤﺎذا ﺘﻔﻀﻞ ذﻟك اﻟﻘطﺎع )ﻗطﺎع اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻷول(؟

ﯿﻨﺎﺴب ﻤﻬﺎراﺘﻲ/ﺘﺨﺼﺼﻲ A .............................

)�ﻤكن اﺨﺘ�ﺎر أﻛﺜر ﻤن إﺠﺎ�ﺔ(

طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ )ﻟﻠوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜﻼ( C ........

اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ .........................................

ﻫﯿﺌﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﺤكوﻤ�ﺔ أﺨرى ........................
ﺠﻬﺎت ﻋﺴكر�ﺔ وأﻤﻨ�ﺔ .................................

ﻗطﺎع ﺨﺎص/أﻋﻤﺎل ﺤرة ...............................
أﺨرى )ﺘذكر_____________(......................

راﺘب /ﺤواﻓز أﻓﻀﻞ B ...................................

ﺴﺎﻋﺎت اﻟدوام /ﺘوﻗﯿت اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻨﺎﺴب D ...................
ﻤكﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻗر�ب� /ﺴﻬﻞ اﻟوﺼول إﻟ�ﻪ E .................

داﺌم /ﻤﻀﻤون F .........................................

اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟرؤﺴﺎء/اﻟزﻤﻼء أﻓﻀﻞ G ....................
وﺠود ﻓرص ﺠﯿدة ﻟﻠﺘرﻗﻲ H ...............................

ظروف اﻟﻌﻤﻞ ﺴﻬﻠﺔ /اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿر ﻤرﻫق I .................

ﺸروط ﺘﻘﺎﻋد ﺠﯿدة J .....................................

3

ﻓرص أﻓﻀﻞ ﻟﺘطو�ر اﻟﻘدرات واﻟﻤﻬﺎرات K ................

105
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إﺠﺎزات أﻓﻀﻞ L .........................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف Z ...................................

أﺨرى )ﺘذكر_____________(X ......................
أدﻨﻲ راﺘب ﺸﻬري )ر�ﺎل ﻋﻤﺎﻨﻲ( ____.............
ﻻ أواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 9997 ......
أﻗﺒﻞ أي راﺘب ﺒدون ﺸروط 9999..................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 9998..........................
أدﻨﻲ راﺘب ﺸﻬري )ر�ﺎل ﻋﻤﺎﻨﻲ( ____.............
ﻻ أواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺤكوﻤﻲ 9997 .....
أﻗﺒﻞ أي راﺘب ﺒدون ﺸروط 9999..................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 9998..........................

303

ﻤﺎ ﻫو أدﻨﻰ راﺘب ﺸﻬري ﺘﻘﺒﻠﻪ إذا ﻋرﻀت ﻋﻠ�ك وظ�ﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص؟

304

وﻤﺎ ﻫو أدﻨﻰ راﺘب ﺸﻬري ﺘﻘﺒﻠﻪ إذا ﻋرﻀت ﻋﻠ�ك وظ�ﻔﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺤكوﻤﻲ؟

305

إذا ﻋرﻀت ﻋﻠ�ك وظ�ﻔﺘﺎن :اﻷوﻟﻰ ﺤكوﻤ�ﺔ واﻟﺜﺎﻨ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
اﻟﺨﺎص وكﺎن راﺘب اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﯿز�د ﺒﻨﺴ�ﺔ  ،%25أﯿﻬﻤﺎ
ﺘﻔﻀﻞ؟

اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺤكوﻤ�ﺔ 1 .....................................

306

أﯿﻬﻤﺎ ﺘﻔﻀﻞ إذا كﺎن راﺘب اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﯿز�د ﺒﻨﺴ�ﺔ %50؟

اﻟوظ�ﻔﺔ اﻟﺤكوﻤ�ﺔ 1 .....................................

307

إﻟﻰ إي درﺠﺔ ﺘﻌﺘﻘد أن ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة ﻗد ﺘﻘﻠﻞ ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟذي ﺘر�د اﻟﻌﻤﻞ �ﻪ؟
ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ 2 ........................................

اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 2 ........................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ...................................
اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص 2 ........................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ...................................

ﺒدرﺠﺔ كﺒﯿرة 1 ...........................................
ﺒدرﺠﺔ ﺼﻐﯿرة 3 .........................................

308

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ....................................

�ﺸكﻞ ﻋﺎم ،إﻟﻰ أي ﻤدى ﺘﻌﺘﻘد �ﺄن وﺠود اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة �ﺎﻷﻋداد
اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ �ﻔﯿد أو �ﻀر �ﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻨﻲ؟

ﻤﻔﯿد ﺠدا 1 ..............................................

ﻤﻔﯿد 2 ..................................................
ﻤﺤﺎﯿد 3 ..................................................

ﻀﺎر 4 ..................................................
ﻀﺎر ﺠدا 5 ..............................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ...................................

309

ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ أﻫﻤ�ﺔ ﺘواﻓر اﻟﺸروط اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﻟوظ�ﻔﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟك )ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ ﻋﺸرة ﺤﯿث ﺼﻔر ﺘﻌﻨﻲ ﻏﯿر ﻤﻬم ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق ،وﻋﺸرة ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻬم ﺠداً(:
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف
درﺠﺔ اﻷﻫﻤ�ﺔ
)(98
)ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ (10
ﺸروط اﻟوظ�ﻔﺔ

أ-

ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺤكوﻤﻲ

ب-

ﺒﻬﺎ ﻨظﺎم ﺠﯿد ﻟﻠﺘﻘﺎﻋد

ج-

اﻟراﺘب واﻟﺤواﻓز ﺒﻬﺎ ﺠﯿدة

د-

ﻓﻲ ﻨﻔس ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼص

ه-

ﺒﻬﺎ ﻓرص ﺠﯿدة ﻟﻠﺘرﻗﻲ

و-

ﻓﻲ ﻨﻔس ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻹﻗﺎﻤﺔ أو ﻗر��ﺔ ﻤﻨﻬﺎ

ز-

ﻤر�ﺤﺔ وﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻘوﻟﺔ

ح-

ﺘﺘﻤﺘﻊ �ﺎﻻﺴﺘﻘرار واﻷﻤﺎن اﻟوظ�ﻔﻲ

ط-

ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻟوﻀﻌك وﻤكﺎﻨﺘك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ

4

307
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60
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310

ﻫﻞ �ﺤﺜت ﻋن ﻋﻤﻞ �ﺎﺴﺘﺨدام اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ:

أ-

وﺴﺎﺌﻞ اﻟ�ﺤث ﻋن ﻋﻤﻞ
إﻋﻼﻨﺎت اﻟﺘوظﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺠراﺌد؟

ب-
ج-
د-
ه-
و-

إﻋﻼﻨﺎت اﻟﺘوظﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘرﻨت؟
ﻤكﺎﺘب اﻟﺘوظﯿﻒ؟
اﻟﺘﻘدم �طﻠب ﻟﻠﺘوظﯿﻒ ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴك؟
ﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻫﻞ واﻷﺼدﻗﺎء؟
ﻫﯿﺌﺔ ﺴﺠﻞ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ؟

دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸ�ﺎب
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ﺸﺎب؟
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ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ رﻀﺎك ﻋن ﺠﻬود اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر ﻓرص ﻋﻤﻞ
ﻟﻠﺸ�ﺎب� ،ﺸكﻞ ﻋﺎم؟
)ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ ﻋﺸرة(
ﻓﻲ رأ�ك ،ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟدرﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺜق ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼر�ﺤﺎت اﻟﻤﺴؤوﻟﯿن
اﻟﺤكوﻤﯿﯿن ﺤول ﺘوظﯿﻒ اﻟﺸ�ﺎب؟
)ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ ﻋﺸرة(
ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ رﻀﺎك ﻋن اﻷداء اﻟﺤكوﻤﻲ �ﺸكﻞ ﻋﺎم� ،ﺸكﻞ ﻋﺎم؟
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ﻫﻞ ﻟد�ك ﻤﺸروع ﺨﺎص أو ﺘرﻏب ﻓﻲ إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸروع ﺨﺎص؟
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ﺨﺎص )أو إدارة ﻤﺸروﻋك اﻟﺨﺎص(؟
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ﻻ 2 .....................................................
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إﻟﻰ إي ﻤدى ﺘﻌﺘﻘد أن ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸ�ﺎب ﺴﺘﻛون أﻓﻀﻞ أم أﺴوأ
�ﻌد ﻋﺎم ﻤن اﻵن؟
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ﻤﻼﺤظﺎت اﻟ�ﺎﺤث
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ﺠﯿدة 2 .................................................
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البيانات الشخصية سرية مبوجب قانون اإلحصاء
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مقدمة

يقوم المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بالسلطنة بعمل استطالع للرأي العام حول توجهات الشباب العماني نحو العمل ،وقد تم اختياركم ضمن

عينة الدراسة ،ونرجو منكم التفضل باستيفاء أسئلة االستطالع .ويحدونا األمل في تفضلكم باستيفاء هذه األسئلة في أقرب وقت ممكن .ونود

التأكيد على أنه بموجب قانون اإلحصاء في سلطنة عمان فإن البيانات التي سيتم اإلدالء بها سيتم التعامل معها بسرية مطلقة وسيتم الحفاظ
على خصوصية البيانات الشخصية.

ولكم خالص الشكر،

البيانات التعريفية للمستجيب
نبدأ بالتعرف على بعض البيانات الخاصة بك:

ِ
انه المقابلة

.1

كم تبلغ من العمر؟

العمر

.2

الجنس؟

.3

1
.............. ................................ ................................
ذكر ................................
2
أنثى .............. ................................ ................................ ................................

ما المحافظة التي تقيم بها؟

101

أين تدرس حالياً؟
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وما هي السنة الدراسية التي تدرس بها (سنة تحضيرية /تمهيدية،
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إلى إي درجة تعتقد أن تأهيلك الدراسي يؤهلك لسوق العمل بشكل
جيد؟

سنة (لو العمر أقل من  18سنة)

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

التأهيل الدراسي والتدريب

............................. ................................
جامعة السلطان قابوس 1 ................................

.............................. ................................
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...... ................................ ................................
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كليات التقنية ................................

... ................................ ................................
4
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.............................. ................................
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.............. ................................ ................................
1
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ماجستير ................................
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........... ................................ ................................
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...... ................................ ................................
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... ................................ ................................
2
بدرجة متوسطة ................................
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K
فرص أفضل لتطوير القدرات والمهارات

.... ................................ ................................
L
إجازات أفضل ................................

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

203

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

204

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

................. ................................ ................................
X
أخرى (تذكر_____________)
أدني راتب شهري (ريال عماني) ____ .............
ال أوافق على العمل في القطاع الخاص 9997 ......
أقبل أي راتب بدون شروط 9999 ..................
غير متأكد/ال أعرف 9998 ..........................
أدني راتب شهري (ريال عماني) ____ .............
ال أوافق على العمل في القطاع الحكومي 9997 .....
أقبل أي راتب بدون شروط 9999 ..................
غير متأكد/ال أعرف 9998 ..........................
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205

إذا عرضت عليك وظيفتان :األولى حكومية والثانية في القطاع
الخاص وكان راتب القطاع الخاص يزيد بنسبة  ،%25أيهما
تفضل؟

................................ ................................
الوظيفة الحكومية ................................
1

206

أيهما تفضل إذا كان راتب القطاع الخاص يزيد بنسبة %50؟

................................ ................................
الوظيفة الحكومية ................................
1

207

إلى إي درجة تعتقد أن منافسة العمالة الوافدة قد تقلل فرص العمل
في المجال الذي تريد العمل به؟

208

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

207
2
... ................................ ................................
القطاع الخاص ................................
8
غير متأكد/ال أعرف ............................... ................................ ................................

2
... ................................ ................................
القطاع الخاص ................................

غير متأكد/ال أعرف 8 ................................
............................... ................................

...... ................................ ................................
1
بدرجة كبيرة ................................

... ................................ ................................
2
بدرجة متوسطة ................................

.... ................................ ................................
3
بدرجة صغيرة ................................

................................ ................................
8
غير متأكد/ال أعرف ................................

......... ................................ ................................
1
مفيد جدا ................................

............. ................................ ................................
2
مفيد ................................

............. ................................ ................................
3
محايد ................................

............. ................................ ................................
4
ضار ................................

......... ................................ ................................
5
ضار جدا ................................

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 8 ................................

209

أ-
ب-
ج-
د-
ه-
و-
ز-
ح-
ط-
210

ما هي درجة أهمية توافر الشروط التالية في الوظيفة بالنسبة لك (على مقياس من صفر إلى عشرة حيث صفر تعني غير مهم على
اإلطالق ،وعشرة تعني مهم جداً):
غير متأكد/ال أعرف
درجة األهمية
()98
(من صفر إلى )10
شروط الوظيفة
في القطاع الحكومي

بها نظام جيد للتقاعد
الراتب والحوافز بها جيدة
في نفس مجال التخصص
بها فرص جيدة للترقي
في نفس محافظة اإلقامة أو قريبة منها
مريحة وساعات العمل بها معقولة
تتمتع باالستقرار واألمان الوظيفي
مناسبة لوضعك ومكانتك االجتماعية

ما هي خططك بعد استكمال المرحلة الحالية من دراستك إن شاء
هللا؟

. ................................ ................................
1
البحث عن عمل ................................

...... ................................ ................................
2
استكمال الدراسة لمرحلة أعلى داخل السلطنة

....... ................................ ................................
3
استكمال الدراسة لمرحلة أعلى خارج السلطنة

...................... ................................ ................................
4
الحصول على تدريب مهني

................. ................................ ................................
96
أخرى (تذكر_____________)

4
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دور الدولة في توفير فرص العمل للشباب

67

401

هل تعتقد أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن توفير وظيفة لكل
شاب؟

402

405

ما هي درجة رضاك عن جهود الدولة في توفير فرص عمل
للشباب ،بشكل عام؟
(على مقياس من صفر إلى عشرة)
في رأيك ،ما هي الدرجة التي تثق بها في تصريحات المسؤولين
الحكوميين حول توظيف الشباب؟
(على مقياس من صفر إلى عشرة)
ما هي درجة رضاك عن األداء الحكومي بشكل عام ،بشكل عام؟
(على مقياس من صفر إلى عشرة)

هل لديك مشروع خاص أو ترغب في إقامة مشروع خاص؟

لدي مشروع خاص بالفعل ........................ ................................1................................

406

هل هناك أية صعوبات أو معوقات تمنعك من إقامة مشروع
خاص (أو إدارة مشروعك الخاص)؟

.............. ................................ ................................
1
نعم ................................
408
................ ................................ ................................
2
ال ................................

403

404

407

.............. ................................ ................................
1
نعم ................................

................ ................................ ................................
2
ال ................................

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 8 ................................

...... ................................ ................................
-درجة الرضا................................ :

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 98 ................................

....... ................................ ................................
-درجة الثقة................................ :

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 98 ................................

...... ................................ ................................
-درجة الرضا................................ :

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 98 ................................

.................... ................................ ................................
2
أرغب في إقامة مشروع خاص
408 ................................
.................. ................................
3
ال أرغب في إقامة مشروع خاص

ما هي أهم هذه الصعوبات؟

...................... ................................ ................................
A
عدم توافر رأس مال مناسب

.......................... ................................
عدم توافر الخبرة الكافية B ................................

(يمكن اختيار أكثر من إجابة)

..................... ................................ ................................
C
عدم كفاية العائد من المشروع

............ ................................ ................................
D
صعوبة اإلجراءات/التصاريح الحكومية

صعوبة المنافسة في السوق ........................ ................................E................................

................. ................................ ................................
F
صعوبة تسويق المنتجات/الخدمات

.......... ................................ ................................
G
عدم وجود مكان مناسب إلقامة المشروع

....... ................................ ................................
H
عدم التفرغ ................................

...................... ................................ ................................
I
عدم وجود فكرة لمشروع جيد

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

408

409

............................... ................................
أخرى (تذكر____) X ................................

إلى إي مدى ترى أن توافر فرص العمل للشباب حالياً أفضل أم
أسوأ مقارنة بالعام الماضي؟

...... ................................ ................................
1
أفضل كثي اًر ................................
. ................................ ................................
2
أفضل إلى حد ما ................................

... ................................ ................................
3
كما هي/محايد ................................

(اق أر اإلجابات عند الضرورة)

.. ................................ ................................
4
أسوأ إلى حد ما ................................

إلى إي مدى تعتقد أن فرص العمل للشباب ستكون أفضل أم أسوأ
بعد عام من اآلن؟

...... ................................ ................................
1
أفضل كثي اًر ................................
. ................................ ................................
2
أفضل إلى حد ما ................................

(اق أر اإلجابات عند الضرورة)

.. ................................ ................................
4
أسوأ إلى حد ما ................................

........ ................................ ................................
5
أسوأ كثي اًر ................................
............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 8 ................................

... ................................ ................................
3
كما هي/محايد ................................

........ ................................ ................................
5
أسوأ كثي اًر ................................
............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 8 ................................

5
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وسائل اإلعالم

501

إلى أي درجة تعتقد أن وسائل اإلعالم تتناول مشاكل الشباب
بشكل جيد؟
(على مقياس من صفر إلى عشرة)
إلى أي درجة تثق فيما يتم نشره على وسائل اإلعالم االجتماعي
(مثل فيسبوك ،وتويتر ،والمنتديات ،وغيرها) من أخبار؟
(على مقياس من صفر إلى عشرة)

503

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

504

إلى أي درجة تثق فيما يذيعه التليفزيون العماني من أخبار؟
(على مقياس من صفر إلى عشرة)

502

..... ................................ ................................
-درجة التناول................................ :

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 98 ................................

....... ................................ ................................
-درجة الثقة................................ :

............. ................................ ................................
97
ال يستخدم وسائل اإلعالم االجتماعي

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 98 ................................

........... ................................ ................................
1
العمانية ................................

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

.. ................................ ................................
3
االثنين متساويين ................................

................................ ................................
4
ال يشاهد التليفزيون ................................

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 8 ................................

....... ................................ ................................
-درجة الثقة................................ :

ال يشاهد التليفزيون العماني ........................ ................................97................................

............................... ................................
غير متأكد/ال أعرف 98 ................................

البيانات الشخصية للمستجيب
801

كم عدد أفراد أسرتك المعيشية (الذين تأكلون وتشربون وتدبرون

802

كم يبلغ متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة تقريباً (بالريال)؟

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

أموركم معاً) بما فيهم أنت؟

.... ................................ ................................
1
أقل من ................................ 500

....... ................................ ................................
2
................................ 999-500

.... ................................ ................................
3
................................ 1499-1000

(اق أر الخيارات للمبحوث عند الضرورة)

.... ................................ ................................
4
................................ 2000-1500

...... ................................ ................................
5
 2000فأكثر ................................

803

................................ ................................
8
ال يعرف  /لم يحدد ................................

ما هي حالتك االجتماعية/الزواجية؟

............................ ................................
أعزب/لم يتزوج من قبل 1 ................................

............. ................................ ................................
2
متزوج ................................

............. ................................ ................................
3
مطلق ................................

.............. ................................ ................................
4
أرمل ................................

نشكرك على مشاركتك معنا يف هذا االستطالع

6
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ﻤﻘدﻤﺔ اﻟ�ﺎﺤث

ﻤﻌك  .........ﻤن اﻟﻤركز اﻟوطﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎء واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻨﺤن ﻨﻘوم �ﻌﻤﻞ اﺴﺘطﻼع ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم ﺤول ﺘوﺠﻬﺎت اﻟﺸ�ﺎب اﻟﻌﻤﺎﻨﻲ ﻨﺤو اﻟﻌﻤﻞ ،ﻨرﺠو

ﻤﻨك اﻟﺘﻔﻀﻞ �ﺎﻹﺠﺎ�ﺔ ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻟ�ﺴ�طﺔ ،وﻨؤكد ﻟك ﻋﻠﻰ ﺴر�ﺔ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت ،ﻤﻊ اﻟﻌﻠم �ﺄﻨﻪ ﻗد ﺘم اﺨﺘ�ﺎرك ﻓﻲ ﻋﯿﻨﺔ اﻻﺴﺘطﻼع �طر�ﻘﺔ
ﻋﺸواﺌ�ﺔ ،وأن اﻟﻤكﺎﻟﻤﺔ ﺴﺘﻛون ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻷﻏراض ﻀ�ط اﻟﺠودة وﺴوف ﺘﺴﺘﻐرق ﺤواﻟﻲ ﺨﻤس دﻗﺎﺌق .ﻫﻞ ﺘواﻓق أن ﺘﺸﺘرك ﻤﻌﻨﺎ �ﺎﻻﺴﺘطﻼع؟

اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﻌر�ﻔ�ﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﯿب
رﻗم اﻟﻬﺎﺘﻒ.......................................... :

ﻨوع اﻟﻬﺎﺘﻒ :ﺜﺎﺒت )أرﻀﻲ(1.....
ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻻﺘﺼﺎل:

ﻨﻘﺎل2.....

ﺘﺎر�ﺦ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:

/

ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ:

ﺘﻤت .................................

ﺘوﻗﯿت ﺒدا�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ................................ :

ﺘم اﻻﺘﺼﺎل ..........................

1

رﻗم ﺨﺎطﺊ ...........................

2

ﻻ ﯿوﺠد رد ...........................

4

ﻻ �ﻤكن اﻟوﺼول إﻟ�ﻪ..................

6

ﺘﻌذر اﻻﺘﺼﺎل .........................
اﻟرﻗم ﻤﺸﻐول .........................

3

ﺘﻤت ﺠزﺌ�ﺎ ...........................

5

.1

اﻻﺴﺘﺒ�ﺎن ﻻ ﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨص ....

5

ﺘﺄﺠﻠت )ﺴﺠﻞ وﻗت إﻋﺎدة اﻻﺘﺼﺎل(....

ﻟم ﯿﺘم اﻻﺘﺼﺎل ......................

.3

اﻟﺠﻨس؟

.4

ﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘ�م ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻟ�ﺎ؟

101

ﻤﺎ ﻫو اﻟﻤؤﻫﻞ اﻟدراﺴﻲ اﻟذي ﺤﺼﻠت ﻋﻠ�ﻪ؟

ﻨﻌم 1 ....................................................
ﻻ 2 ......................................................
اﻟﻌﻤر

ﺴﻨﺔ

)ﻟو اﻟﻌﻤر أﻗﻞ ﻤن  18أو أﻛﺒر ﻤن  30ﺴﻨﺔ(
ذكر 1 ...................................................
2
أﻨﺜﻰ ...................................................
.......................................................

اﻟﺘﺄﻫﯿﻞ اﻟدراﺴﻲ واﻟﺘدر�ب
أﻤﻲ1 ....................................................

�ﻘ أر و�كﺘب 2 .............................................
اﺒﺘداﺌ�ﺔ 3 .................................................
إﻋداد�ﺔ 4 ................................................

ﺜﺎﻨو�ﺔ ﻋﺎﻤﺔ 5 ............................................

ﺘﻌﻠ�م أﺴﺎﺴﻲ ) ﺤﻠﻘﺔ أوﻟﻰ( 6 .............................
ﺘﻌﻠ�م أﺴﺎﺴﻲ )ﺤﻠﻘﺔ ﺜﺎﻨ�ﺔ( 7 ..............................
دﺒﻠوم اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎم 8 ......................................
دﺒﻠوم �ﻌد اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ 9 .......................................

�كﺎﻟور�وس /ﻟ�ﺴﺎﻨس 10 ....................................
ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر 11 ...............................................

دكﺘوراﻩ 12 .................................................

102

وﻤﺎ ﻫو اﻟﺘﺨﺼص؟

إذا كﺎن اﻟﻤؤﻫﻞ أﻗﻞ ﻤن دﺒﻠوم �ﻌد اﻟﺜﺎﻨو�ﺔ  ---اﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴؤال 103

اﻟﺘﺠﺎرة-اﻻﻗﺘﺼﺎد-إدارة اﻷﻋﻤﺎل 1 ........................

اﻟﻌﻠوم اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ واﻟر�ﺎﻀ�ﺔ واﻟﻛ�ﻤ�ﺎﺌ�ﺔ 2 ..................

2

2

رﻓض ................................

اﻨﻘطﻊ اﻻﺘﺼﺎل .......................

ﻫﻞ ﺘﻌﻤﻞ ﺤﺎﻟ�ﺎً؟
إذا كﺎن اﻟﻤ�ﺤوث ﻻ �ﻌﻤﻞ" :ﻨﺤن ﻨﻘوم �ﺎﻻﺴﺘطﻼع ﻤﻊ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن
ﺤﺎﻟ�ﺎً ،ﻨﺸكرك ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺘﻘدﯿرك وﺘﻌﺎوﻨك"
كم ﺘﺒﻠﻎ ﻤن اﻟﻌﻤر؟

1
3

ﻻ ﯿوﺠد اﻟﺸﺨص اﻟﻤطﻠوب ............

ﻨﺒدأ �ﺎﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ �ﻌض اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ �ك:

.2

2019 /

4
6
7
8

ِ
اﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ

ِ
اﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
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اﻟﻌﻠوم اﻟطﺒ�ﺔ واﻟﺼﺤ�ﺔ 3 ................................
اﻟﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻷدﺒ�ﺔ واﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ4 .....................

اﻟﻌﻠوم اﻟدﯿﻨ�ﺔ واﻟﺸرﻋ�ﺔ 5 .................................

ﺘﻘﻨ�ﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت 6 .......................................
اﻟﻌﻠوم اﻟﻬﻨدﺴ�ﺔ 7 ........................................

اﻟﻔﻨون8 ..................................................

ﺘﺨﺼص آﺨر )ﯿذكر____( 96 ..........................

103

إذا كﺎن اﻟﻤؤﻫﻞ أﻗﻞ ﻤن اﻟﺜﺎﻨوي  /دﺒﻠوم اﻟﺘﻌﻠ�م اﻟﻌﺎم  ---اﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴؤال 105
إﻟﻰ إي درﺠﺔ ﺘﻌﺘﻘد أن ﺘﺄﻫﯿﻠك اﻟدراﺴﻲ ﯿؤﻫﻠك ﻟﺴوق اﻟﻌﻤﻞ �ﺸكﻞ
ﺠﯿد؟
ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ 2 ........................................
ﺒدرﺠﺔ كﺒﯿرة 1 ...........................................
ﺒدرﺠﺔ ﺼﻐﯿرة 3 .........................................

104

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ....................................

ﻤﺎ ﻫﻲ ﺠواﻨب اﻟﻨﻘص ﻓﻲ ﺘﺄﻫﯿﻠك اﻟدراﺴﻲ واﻟﺘﻲ كﺎن ﻤن اﻟﻤﻤكن
أن ﺘﺴﺎﻋدك ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ وظ�ﻔﺔ أﻓﻀﻞ؟

اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟدراﺴ�ﺔ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺘطو�ر B .....................

)�ﻤكن اﺨﺘ�ﺎر أﻛﺜر ﻤن إﺠﺎ�ﺔ(

ﻀﻌﻒ ﻤﺴﺘوى اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿز�ﺔ /اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ D ........

اﻟﺘدر�ب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻏﯿر ﻤﺘوﻓر/ﻏﯿر كﺎﻓﻲ A ..................
اﻟﺘﺨﺼص ﻏﯿر ﻤطﻠوب ﻓﻲ ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ /ﻗﻠﺔ اﻟوظﺎﺌﻒ C ..

ﻀﻌﻒ ﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺎﺴب اﻵﻟﻲ E .........................

ﻀﻌﻒ ﻤﻬﺎرات اﻟﺘواﺼﻞ F ...............................
ﻀﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدراﺴﻲ /اﻟﻤؤﻫﻞ ﻏﯿر ٍ
كﺎف G ...........
اﻟﺨﺒرة اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ ﻏﯿر كﺎﻓ�ﺔ H ...............................
ﻻ ﺘوﺠد أي ﺠواﻨب ﻨﻘص Y ..............................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف Z ...................................
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ﺠواﻨب أﺨرى )ﺘذكر____( X ............................

ﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘت �ﺄي دورات ﺘدر�ﺒ�ﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿن ﻓرﺼﺔ ﺤﺼوﻟك ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ؟

201

ﻤﺎ ﻫو ﺘﺎر�ﺦ اﻟﺘﺤﺎﻗك �ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ؟

202

ﻤﺎ ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺘﻌﻤﻞ �ﻪ؟

ﻨﻌم 1 ...................................................
ﻻ 2 .....................................................

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺘﻔﻀ�ﻼت اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﻬر

اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ 1 .........................................

ﻫﯿﺌﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﺤكوﻤ�ﺔ أﺨرى 2 ........................

)اﻗ أر اﻟﺨ�ﺎرات ﻟﻠﻤ�ﺤوث ﻋﻨد اﻟﻀرورة(
203

204

اﻟﺴﻨﺔ

ﻗطﺎع ﺨﺎص 3 ..........................................
أﺨرى )ﺘذكر____( 6 ...................................

ﻤﺎ ﻫو اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺘﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ �ﻪ؟
)اﻗ أر اﻟﺨ�ﺎرات ﻟﻠﻤ�ﺤوث(
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻷول:
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﺜﺎﻨﻲ:
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟث:
اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻟرا�ﻊ:
ﻟﻤﺎذا ﺘﻔﻀﻞ ذﻟك اﻟﻘطﺎع )ﻗطﺎع اﻟﺘﻔﻀﯿﻞ اﻷول(؟

ﯿﻨﺎﺴب ﻤﻬﺎراﺘﻲ/ﺘﺨﺼﺼﻲ A .............................

)�ﻤكن اﺨﺘ�ﺎر أﻛﺜر ﻤن إﺠﺎ�ﺔ(

طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ )ﻟﻠوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜﻼ( C ........

اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ .........................................

ﻫﯿﺌﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﺤكوﻤ�ﺔ أﺨرى ........................
ﺠﻬﺎت ﻋﺴكر�ﺔ وأﻤﻨ�ﺔ .................................

ﻗطﺎع ﺨﺎص/أﻋﻤﺎل ﺤرة ...............................
أﺨرى )ﺘذكر____( ...................................

راﺘب /ﺤواﻓز أﻓﻀﻞ B ...................................

ﺴﺎﻋﺎت اﻟدوام /ﺘوﻗﯿت اﻟﻌﻤﻞ ﻤﻨﺎﺴب D ...................
ﻤكﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻗر�ب� /ﺴﻬﻞ اﻟوﺼول إﻟ�ﻪ E .................

3

داﺌم /ﻤﻀﻤون F .........................................
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72

توجهات الشباب العماني نحو العمل
اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟرؤﺴﺎء/اﻟزﻤﻼء أﻓﻀﻞ G ....................
وﺠود ﻓرص ﺠﯿدة ﻟﻠﺘرﻗﻲ H ...............................

ظروف اﻟﻌﻤﻞ ﺴﻬﻠﺔ /اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿر ﻤرﻫق I .................

ﺸروط ﺘﻘﺎﻋد ﺠﯿدة J .....................................

ﻓرص أﻓﻀﻞ ﻟﺘطو�ر اﻟﻘدرات واﻟﻤﻬﺎرات K ................
إﺠﺎزات أﻓﻀﻞ L .........................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف Z ...................................

205

أﺨرى )ﺘذكر_____________(X ......................

ﻨرﺠو ﻤﻨك ﺘﺤدﯿد اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ �ﻘﻊ ﻓﯿﻬﺎ راﺘ�ك؟

أﻗﻞ ﻤن 1 .......................................... 325
2 .......................................... 500 – 325
3 .......................................... 700 – 501

)اﻗ أر اﻟﺨ�ﺎرات ﻟﻠﻤ�ﺤوث(

4 .......................................... 900 – 701
5 .........................................1000 – 901

أﻛﺜر ﻤن 6 ........................................ 1000

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 98 ...................................

206

راﺠﻊ اﻟﺴؤال  :202إذا ﻟم �كن �ﻌﻤﻞ �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺤكوﻤﻲ  ---اﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴؤال 208
ﻫﻞ �ﻤكن أن ﺘواﻓق ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ وظ�ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص

ﻨﻌم 1 ...................................................

إذا ﻋرﻀت ﻋﻠ�ك وظ�ﻔﺔ ﺒراﺘب أﻛﺒر؟

ﻻ 2 ....................................................

207

ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺴ�ﺔ اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟراﺘب اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﺘﺠﻌﻠك ﺘﺘرك اﻟﻌﻤﻞ

ﻨﺴ�ﺔ اﻟز�ﺎدة _____ %

208

راﺠﻊ اﻟﺴؤال  :202إذا ﻟم �كن �ﻌﻤﻞ �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص/أﺨرى  ---اﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴؤال 209
ﻨﻌم 1 ...................................................
إذا ﻋرﻀت ﻋﻠ�ك وظ�ﻔﺔ ﺤكوﻤ�ﺔ ﻫﻞ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ إذا كﺎﻨت ﺒراﺘب أﻗﻞ

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ...................................

اﻟﺤكوﻤﻲ وﺘﻠﺘﺤق �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص؟

209
210

ﻤن اﻟذي ﺘﺘﻘﺎﻀﺎﻩ ﺤﺎﻟ�ﺎً؟

ﻻ 2 ....................................................

ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ رﻀﺎك ﻋن ﻋﻤﻠك اﻟﺤﺎﻟﻲ� ،ﺸكﻞ ﻋﺎم؟
)ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ ﻋﺸرة(

درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ-- ...........................................:

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ...................................

ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 98 ...................................

إذا كﺎﻨت درﺠﺔ اﻟرﻀﺎ  6أو أﻗﻞ:
ﻤﺎ ﻫﻲ أﺴ�ﺎب ﻋدم رﻀﺎك؟

اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯿﻨﺎﺴب ﻤﻬﺎراﺘﻲ/ﺘﺨﺼﺼﻲ A ....................
اﻟراﺘب ﻏﯿر ﺠﯿد B .......................................

طﺒ�ﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿر ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ )ﻟﻠوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜﻼ( C ...

)�ﻤكن اﺨﺘ�ﺎر أﻛﺜر ﻤن إﺠﺎ�ﺔ(

ﺴﺎﻋﺎت اﻟدوام /ﺘوﻗﯿت اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿر ﻤﻨﺎﺴب D ..............
ﻤكﺎن اﻟﻌﻤﻞ �ﻌﯿد� /ﺼﻌب اﻟوﺼول إﻟ�ﻪE .................
ﻏﯿر داﺌم /ﻏﯿر ﻤﻀﻤون F ...............................

اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤن اﻟرؤﺴﺎء/اﻟزﻤﻼء ﻏﯿر ﺠﯿدة G .................
ﻋدم وﺠود ﻓرص ﺠﯿدة ﻟﻠﺘرﻗﻲ H ..........................

ظروف اﻟﻌﻤﻞ ﺼﻌ�ﺔ /اﻟﻌﻤﻞ ﻤرﻫق I .....................

ظروف ﺨﺎﺼﺔ/ﻋﺎﺌﻠ�ﺔ J .................................

ظروف ﺼﺤ�ﺔ K ........................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف Z ...................................

211

أﺨرى )ﺘذكر_____________(X ......................

ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ ﺸﻌورك �ﺎﻷﻤﺎن اﻟوظ�ﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠك اﻟﺤﺎﻟﻲ؟
)ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ ﻋﺸرة(
)�ﻘﺼد �ﺎﻷﻤﺎن اﻟوظ�ﻔﻲ اﻻﺴﺘﻘرار ﻓﻲ اﻟوظ�ﻔﺔ وﻋدم ﺘرك اﻟﻌﻤﻞ

درﺠﺔ اﻟﺸﻌور �ﺎﻷﻤﺎن اﻟوظ�ﻔﻲ-- ......................... :
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 98 ...................................

4
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توجهات الشباب العماني نحو العمل

ﻓﺠﺄة ﻷي ﺴﺒب(
212

�ﻌض اﻟﻨﺎس ﺘﺘرك اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ أن �ﺼﻠوا إﻟﻰ ﺴن اﻟﺘﻘﺎﻋد ،ﻫﻞ
ﺘﻨوي ذﻟك؟
إذا كﺎن ﻨﻌم :ﻤﺎ ﻫو اﻟﺴن اﻟذي ﺘﻨوي ﻋﻨدﻩ أن ﺘﺘرك اﻟﻌﻤﻞ؟

213

إﻟﻰ إي درﺠﺔ ﺘﻌﺘﻘد أن ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة ﻗد ﺘﻘﻠﻞ ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟذي ﺘر�د اﻟﻌﻤﻞ �ﻪ؟

214

�ﺸكﻞ ﻋﺎم ،إﻟﻰ أي ﻤدى ﺘﻌﺘﻘد �ﺄن وﺠود اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟواﻓدة �ﺎﻷﻋداد
اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ �ﻔﯿد أو �ﻀر �ﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻨﻲ؟

ﻨﻌم ،اﻟﺴن__ ........................................... :
ﻻ ،ﯿﻨﺘظر ﺤﺘﻰ ﺴن اﻟﺘﻘﺎﻋد97 .............................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 98 ....................................

ﺒدرﺠﺔ كﺒﯿرة 1 ...........................................

ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ 2 ........................................
ﺒدرﺠﺔ ﺼﻐﯿرة 3 .........................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ....................................

ﻤﻔﯿد ﺠدا 1 ..............................................
ﻤﻔﯿد إﻟﻰ ٍ
ﺤد ﻤﺎ 2 ........................................

ﻤﺤﺎﯿد 3 ..................................................
ﻀﺎر إﻟﻰ ٍ
ﺤد ﻤﺎ 4 .......................................
ﻀﺎر ﺠدا 5 ..............................................
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف 8 ...................................
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ﻟﻤﺎ ﻓكرت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺒوظ�ﻔﺘك اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ أو إذا ﻓكرت ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل إﻟﻰ وظ�ﻔﺔ أﺨرى ﻤﺴﺘﻘ�ﻼ ،ﻤﺎ ﻫﻲ درﺠﺔ أﻫﻤ�ﺔ ﺘواﻓر اﻟﺸروط اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ
اﻟوظ�ﻔﺔ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟك )ﻋﻠﻰ ﻤﻘ�ﺎس ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ ﻋﺸرة ﺤﯿث ﺼﻔر ﺘﻌﻨﻲ ﻏﯿر ﻤﻬم ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وﻋﺸرة ﺘﻌﻨﻲ ﻤﻬم ﺠداً(:
ﻏﯿر ﻤﺘﺄﻛد/ﻻ أﻋرف
درﺠﺔ اﻷﻫﻤ�ﺔ
)(98
)ﻤن ﺼﻔر إﻟﻰ (10
ﺸروط اﻟوظ�ﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺤكوﻤﻲ

ﺒﻬﺎ ﻨظﺎم ﺠﯿد ﻟﻠﺘﻘﺎﻋد
اﻟراﺘب واﻟﺤواﻓز ﺒﻬﺎ ﺠﯿدة
ﻓﻲ ﻨﻔس ﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼص
ﺒﻬﺎ ﻓرص ﺠﯿدة ﻟﻠﺘرﻗﻲ
ﻓﻲ ﻨﻔس ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻹﻗﺎﻤﺔ أو ﻗر��ﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤر�ﺤﺔ وﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﻘوﻟﺔ
ﺘﺘﻤﺘﻊ �ﺎﻻﺴﺘﻘرار واﻷﻤﺎن اﻟوظ�ﻔﻲ
ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻟوﻀﻌك وﻤكﺎﻨﺘك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ
كﯿﻒ ﻋرﻓت ﻋن وظ�ﻔﺘك اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ؟

ﻫﯿﺌﺔ ﺴﺠﻞ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 1 ...............................
و ازرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 2 ......................................

و ازرة اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤدﻨ�ﺔ 3 ....................................

إﻋﻼﻨﺎت ﻤطﺒوﻋﺔ )ﻤن ﻏﯿر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ( 4 ...........
إﻋﻼﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘرﻨت )ﻤن ﻏﯿر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﺎ�ﻘﺔ( 5 ......
ﻋن طر�ق اﻷﻫﻞ أو اﻷﺼدﻗﺎء 6 ..........................

ﻤن ﺨﻼل ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻨﻔﺴﻬﺎ 7 ........................

ﻻ ﯿﻨطﺒق /أﻋﻤﺎل ﺤرة أو ﺼﺎﺤب ﻋﻤﻞ 8 ................
اﺠﺘﻬﺎد ﺸﺨﺼﻲ /كﻞ اﻟوﺴﺎﺌﻞ 9 ..........................

ﻤﻌرض ﻟﻠﺘوظﯿﻒ /اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ /اﻟﻤﻌﻬد 10 ....................
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