
نتائج مسح
الخريجين 2019

يوليو 2019



1 
 

 الفهرس

 

 

 3 ................................................................................................................................................ قائمة اجلداول

 5 ............................................................................................................................................. قائمة االشكال

 6 .......................................................................................................................................واملفاهيم املصطلحات

 8 ......................................................................................................................................................... املقدمة

 10 ........................................................................................... 2019الفصل األول: أهداف ومنهجية مسح الخريجين 

 11 ................................................................................... وأدوات مجع البيانات 2019منهجية مسح اخلرجيني  1-1

 12 ........................................................................................................................ العينة ومجتمع الدراسة 1-2

 13 .................................................................................................................. تصميم االستبانة واختبارها 1-3

 14 .......................................................................................................................... االستبانة وثباتصدق  1-4

 16 ........................................................................................................... قواعد البيانات وبناءمجع البيانات  1-5

 17 .................................................................................................................................. حتليل البيانات 1-6

 17 ............................................................................................................. التحديات وأوجه القصور البحثي 1-7

 19 ......................................................... 2019الفصل الثاني: بيانات عامة عن اخلرجيني املشاركني يف مسح اخلرجيني 

 19 .......................................................................................................................... الدميوغرافية البيانات 2-1

 23 ........................................................... بيانات اخلرجيني املشاركني من محلة مؤهالت املرحلة اجلامعية األوىل: 2-3

 26 .............................................................................. األوىل اجلامعية املرحلة خلرجيي احلالة الوظيفية :الثالث الفصل

 26 ....................................................................................... األوىل اجلامعية املرحلة خلرجيي الوظيفية احلالة 3-1

 27 ....................................................................................... احلالة الوظيفية للخرجيني وفق سنة التخرج 3-1-1

 28 ...................................................................................... احلالة الوظيفية للخرجيني وفق قطاع العمل 3-1-2

 28 ................................................................... توظيف اخلرجيات االناث مقابل توظيف اخلرجيني الذكور 3-1-2

 31 ......................................................................................... توظيف اخلرجيني وفق املؤهل األكادميي 3-1-3

 33 .............................................................................. توظيف اخلرجيني وتدرجهم يف املسميات الوظيفية 3-1-5

 35 ............................................................................. املدة املستغرقة للحصول على أول فرصة عمل بعد التخرج 3-2

 40 ...................................................................... التنقل بني الوظائف للعاملني من اخلرجيني )الدوران الوظيفي( 3-3

 41 ............................................................................................................ ور الشهرية )بالريال الُعماني(األج 3-4

 45 ..................................................................................... احلراك الوظيفي للخرجيني بني حمافظات السلطنة 3-5

 48 ............................................................................ إلى سوق العمل الفصل الرابع: المرحلة االنتقالية من التعليم العالي



2 
 

 49 ..................................................................................................................... أساليب البحث عن وظيفة 4-1

 51 ........................................................................................ أسباب عدم احلصول على وظيفة )لغري العاملني( 4-2

 52 .............................................................................................................. أسباب رفض العروض الوظيفية 4-3

 54 ................................................................................................ العوامل املساعدة يف احلصول على وظيفة 4-4

حلة الدراسية )المهارات المكتسبة والمطلوبة في العمل، وجودة الخدمات، وتوفر الفرص الفصل الخامس: تقييم الخريجين للمر

 56 ................................................................................................................................................... التدريبية(

 56 ....................................تقييم اخلرجيني للمهارات املكتسبة خالل مرحلة الدراسة مقارنة بتلك املطلوبة يف العمل 5-1

 59 ........................................................................... التدريب يف املرحلة الدراسية ودوره يف احلصول على وظيفة 5-3

 60 ............................................................................................ دور التدريب العملي يف احلصول على وظيفة 5-4

 64 ............................................................. الفصل السادس: مواءمة التخصص مع جمال العمل، والتدريب على رأس العمل

 65 ...................................................................................... تواؤم طبيعة العمل مع مؤهالت ومهارات اخلرجيني 6-1

 66 ...................................................................................................................... التدريب على رأس العمل 6-2

 70 ....................................................................................................................................... والتوصيات الخاتمة

 73 ...................................................................................................................................................... المراجع

 75 ......................................................................................................................................................حقالمال

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 قائمة اجلداول

 

 1 ........................................................................................................................................................ الفهرس

 14 .................................. 2019(: معامل كرونباخ الفا لمحاور أسئلة االستبانة المستخدمة في مسح الخريجين 1-1الجدول )
 19 ................................................................... وفق النوع 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 1-2الجدول )
 20 .................................................... وفق الحالة االجتماعية 2019المشاركين في مسح الخريجين (: توزيع 2-2الجدول )
 20 .......................................................... وفق الفئة العمرية 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 3-2الجدول )
 22 ...................................................... وفق المؤهل الدراسي 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 4-2الجدول )
 22 ................................................ وفق المجال العام للدراسة 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 5-2الجدول )
 24 .................................... (: توزيع المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية األولى وفق المجال العام للدراسة6-2الجدول )
 27 ............................... ( نتائج مربع كاي للحالة الوظيفية وفق النوع، وسنة التخرج، والمؤهل، ومجال الدراسة1-3الجدول )
 28 .................................................................... ( توزيع الخريجين العاملين وفق قطاع العمل وسنة التخرج2-3الجدول )
 29 ............................................................... ( الحالة الوظيفية لخريجي المرحلة الجامعية األولى وفق النوع3-3الجدول )
 29 .......................................................................... ( نسبة توظيف الخريجين في عدد من الدول األوروبية4-3الجدول )
 30 .......................................................................... املين المشاركين حسب نوع القطاع والنوع( توزيع الع5-3الجدول )
 31 ................................................. المؤهل األكاديمي( الحالة الوظيفية لخريجي المرحلة الجامعية األولى وفق 6-3الجدول )
 32 ................................................. ( توزيع العاملين من الخريجين وفق مؤهالتهم العلمية على قطاعات العمل7-3الجدول )
 32 ..................................................... ( الحالة الوظيفية لخريجي المرحلة الجامعية األولى وفق مجال الدراسة8-3الجدول )
 33 ....................................................................... ( توزيع الخريجين وفق مجال الدراسة ونوع قطاع العمل9-3الجدول )
 33 ........................................................................... ( نسب الخريجين العاملين وفقاً لمسمياتهم الوظيفية10-3الجدول )
 34 ....................................................................... ( توزيع الخريجين على المسميات الوظيفية وفقاً للنوع11-3الجدول )
 34 ............................................... ( توزيع العاملين من الخريجين على المسميات الوظيفية وفقاً لقطاع العمل12-3الجدول )
 36 ....................................... أشهر األولى بعد التخرج في عدد من الدول 6وظيف الخريجين خالل ال ( نسبة ت13-3الجدول )
 36 ................................. جون العاملون للحصول على أول فرصة عمل وفق النوع( المدة التي استغرقها الخري14-3الجدول )
 37 ...................... صول على أول فرصة عمل وفق المؤهل العلمي( المدة التي استغرقها الخريجون العاملون للح15-3الجدول )
 38 .......................... أول فرصة عمل وفقاً لسنة التخرج( المدة التي استغرقها الخريجين العاملين للحصول على 16-3الجدول )
 38 ......................... عمل وفقاً لقطاع العمل ( المدة التي استغرقها الخريجون العاملون للحصول على أول فرصة17-3الجدول )
 39 ...................... اً لمجال الدراسة( المدة التي استغرقها الخريجون العاملون للحصول على أول فرصة عمل وفق18-3الجدول )
 40 ............................ ة التخرج( عدد الوظائف التي شغلها الخريجون قبل االستقرار في عملهم الحالي وفقاً لسن19-3الجدول )
 41 ............................. ( عدد الوظائف التي شغلها الخريجون قبل االستقرار في عملهم الحالي وفقاً لقطاع العمل20-3الجدول )
 42 ................................................................................................ ( األجر الشهري للخريجين العاملين21-3الجدول )
 42 ................................................................................. ( الدخل الشهري للخريجين العاملين وفق النوع22-3الجدول )
 43 .......................................................................... ( األجر الشهري للخريجين العاملين وفق قطاع العمل23-3الجدول )
 44 .................................................... ( فئات األجور الشهرية وفق القطاع االقتصادي الذي يعمل فيه الخريج24-3الجدول )
 45 ........................... يع الخريجين العاملين وفق مكان )المحافظة( سكنهم الدائم ومكان عملهم بعد التخرج( توز25-3الجدول )
 46 ........................................................................... مغادرون من الخريجين بين المحافظات( القادمون/ال26-3الجدول )
 49 ........................................................ وظيفة( األساليب التي استخدمها العاملون/ غير العاملين للبحث عن 1-4الجدول )
 51 ................................................................................... ( أسباب عدم الحصول على وظيفة حسب النوع3-4الجدول )
 51 .................................................................................. ( أسباب عدم الحصول على وظيفة لغير العاملين2-4الجدول )
 53 ................................................................................... ( أسباب رفض العروض الوظيفية لغير العاملين4-4الجدول )
 54 ............................................ ( نسب رفض العروض الوظيفية وفق المؤهل العلمي للمرحلة الجامعية األولى5-4الجدول )
 54 .................................................................................... العوامل المساعدة في الحصول على وظيفة   (6-4الجدول )
 57 .......................... ل لخريجي المرحلة الجامعية األولى( الفرق بين المهارات المكتسبة والمطلوبة في سوق العم1-5الجدول )
 58 .............................................. ة التعليمية( تقييم الخريجين المشاركين لجودة الخدمات المقدمة من المؤسس2-5الجدول )
 59 .............................................. ( مدة التدريب خالل فترة الدراسة الجامعية لخريجي المرحلة الجامعية األولى3-5الجدول )

file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583375
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583376
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583377
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583378
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583379
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583380
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583381
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583382
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583383
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583384
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583385
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583386
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583387
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583388
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583389
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583390
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583391
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583392
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583393
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583394
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583395
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583396
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583397
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583398
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583399
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583400
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583401
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583402
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583403
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583404
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583405
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583406
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583407
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583408
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583409
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583410
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583411
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583412
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583413
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583414
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583415
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583416


4 
 

 59 ..................... "( رد الخريجين المشاركين على سؤال " ما الجهة التي ساعدتك في الحصول على تدريب عملي4-5الجدول )
 60 ............................................................................................ ( التدريب العملي والحصول على وظيفة5-5الجدول )
 60 ..................................................... ( توزيع الخريجين وفق الحصول على التدريب العملي والحالة الوظيفية6-5الجدول )
 67 .................. ( نسبة حصول الخريجين العاملين على تدريب بعد التخرج وااللتحاق بسوق العمل وفق قطاع العمل1-6الجدول )
 67 .............. ( نسبة حصول الخريجين العاملين على تدريب بعد التخرج وااللتحاق بسوق العمل وفق المؤهل العلمي2-6الجدول )
 68 ............................... ( نوع الدورات التدريبية التي حصل عليها الخريجون العاملون بعد التحاقهم بسوق العمل3-6الجدول )
 68 ......... ( نوع الدورات التدريبية التي حصل عليها الخريجون العاملون بعد التحاقهم بسوق العمل وفق قطاع العمل4-6الجدول )

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583417
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583418
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583419
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583420
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583421
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583422
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583423


5 
 

 قائمة االشكال

 

 

 12 ............................ الدراسة والنوع وسنة التخرج وفق مكان 2019(: توزيع مجتمع الدراسة لمسح الخريجين 1-1الشكل )
، وبيانات الهيئة العامة لسجل 2019(: مقارنة الحالة الوظيفية لخريجي آخر دفعتين وفق نتائج مسح الخريجين 2-1الشكل )

 17 ............................................................................................................................................... القوى العاملة
 21 ............................................................ وفق السكن الدائم 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 1-2الشكل )
 21 ............................................................ وفق سنة التخرج 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 2-2الشكل )
 23 ................................................. (: توزيع المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية األولى وفق سنة التخرج4-2الشكل )
 23 ......................................................... (: توزيع المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية األولى وفق النوع3-2الشكل )
 24 .............................................. (: توزيع المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية األولى وفق المؤهل العلمي5-2الشكل )
 25 ................. ن خريجي المرحلة الجامعية األولى وفق مكان التخرج )داخل/ خارج( السلطنة(: توزيع المشاركين م6-2الشكل )
 26 ................................................................. لجامعية األولى وفق الحالة الوظيفية( توزيع خريجي المرحلة ا1-3الشكل )
 28 ................................... األولى وفق سنة التخرج( الحالة الوظيفية للخريجين المشاركين من المرحلة الجامعية 2-3الشكل )
 35 ............................ ل بعد التخرج( توزيع الخريجين العاملين وفقاً للمدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عم3-3الشكل )
 40 ....................................................... ( عدد الوظائف التي شغلها الخريجون قبل االستقرار في عملهم الحالي4-3الشكل )
 52 ........................................................................................ ( نسبة رفض العروض الوظيفية وفق النوع1-4الشكل )
 53 ....................................................................................... ( أسباب رفض العروض الوظيفية وفق النوع2-4الشكل )
 59 ............................ ( نسبة الخريجين المشاركين في الحصول على فرصة تدريبية أثناء الدراسة بالكلية/الجامعة1-5الشكل )
 61 ..................................................................................( التدريب والمدة المستغرقة للحصول على وظيفة2-5الشكل )
 62 ........................................................................................................ ومدة التدريب ( الحالة الوظيفية3-5الشكل )
 65 ....................... مهام العمل( نسبة استخدام الخريجين العاملين للمهارات التي اكتسبوها خالل الدراسة في انجاز 1-6الشكل )
 65 ...................................................... ( مدى مالءمة طبيعة العمل الحالي للخريج مع مجال الدراسة/التخصص2-6الشكل )
 66 .................................................................. ( مدى مالءمة طبيعة العمل الحالي للخريج مع المؤهل العلمي3-6الشكل )
 66 ......................................... ( نسبة حصول الخريجين العاملين على تدريب بعد التخرج وااللتحاق بسوق العمل4-6الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583424
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583425
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583425
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583426
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583427
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583428
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583429
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583430
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583431
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583432
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583433
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583434
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583435
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583436
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583437
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583438
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583439
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583440
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583441
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583442
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583443
file:///C:/Users/amira.alaamri/Desktop/دراسة%20مسح%20الخريجين%202019%20التعديل.docx%23_Toc30583444


6 
 

 واملفاهيم املصطلحات

 

 ُدعوا والذين معينة، صفات ذات حمددة، فئة إىل ينتمون الذين األشخاص كل :املستهدفون

 .الدراسة جمتمع من طبقية عينة ليمثلوا املسح يف للمشاركة

 اخلرجيني مسح يشملهم الذين 2017/2018، و2016/2017 األكادميية األعوام خرجيو اخلرجيون:

 مؤهالت محلة ومن من خارجها أو سلطنةال يف تعليمية مؤسسات من خرجيني أكانوا سواء ،2019

 .العليا الدراسات أو األوىل اجلامعية املرحلة

 عادة واخلاصة، العالي احلكومية التعليم مؤسسات يف للدراسة حمددة زمنية األكادميي: مدة العام

 داخل املؤسسات بعض يف بعض االختالفات وجود مع (أغسطس يف وتنتهي سبتمرب يف تبدأ ما

 .) خارجهاو السلطنة

األكادميي عتماد العمانية لال يئةاهل ِقَبل من امُلصنفة العلوم من جمااًل 12 من واحد الدراسي: اجملال

(OAAAاستنادا ) األسرتالي التصنيف على (OSCEDإىل ) اجملال هو وأمشلها مستويات أعالها 3" 

 .الفرعي خصصوالت التخصص الرئيس حتته يندرج دراسيا جمااًل12على الدراسي" ويشتمل

 رئيس. ختصص 81على ويشتمل الدراسية العلوم تصنيف من الثاني املستوى الرئيس: التخصص

 فرعي. ( ختصص931ُقرابة ) على يشمل والذي التصنيف من الثالث املستوى الفرعي: التخصص

 الوطين لتصنيف اإلطار واخلاضعة اخلريج، حيملها اليت العلمية الشهادة األكادميي: املؤهل

 لمؤهالت.ل

 عمل على التخرج وحصلوا قبل بعمل االلتحاق هلم يسبق مل الذين اخلرجيون العاملون: اخلرجيون

 التخرج. بعد

 املسح. فرتة دراستهم يف يكملون وال وظائف عن يبحثون الذين اخلرجيون العاملني: غري اخلرجيون

دراسة، ويقصد بصدق أداة يستخدم لقياس صدق وثبات أداة ال لهو معام كرونباخ(: )ألفامعامل 

 فعاًل،لقياسه  توضع ما االستبانةهو أن تؤدي وتقيس أسئلة الدراسة )على سبيل املثال االستبانة( 

 تشملهم الدراسة، باإلضافةمفهومة ملن سوف أنها وفقراتها ومفرداتها و االستبانةوضوح  ويهدف إىل قياس
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قدرة  ، أيالثبات على مقياس الدقةاألداة فيقصد به . أما ثبات تكون صاحلة للتحليل اإلحصائي إىل أنها

 .عدة مرات يف نفس الظروف العينةاألداة على إعطاء نفس النتائج إذا مت تكرار القياس على نفس 

 هو أسلوب لقياس السلوكيات و التفضيالت استنبطه عامل النفس (:Likert-Scaleمقياس ليكرت )

يستعمل هذا  ويعترب من أشهر املقاييس استخداما وذلك لسهولة تطبيقه وحتليله، ،رينسيس ليكرت

نات وخباصة يف جمال اإلحصاءات ملعرفة اجتاهات وآراء األشخاص، حيث أنه يعتمد املقياس يف االستبيا

على ردود تدل على درجة املوافقة أو االعرتاض على صيغة ما، وال يوجد صواب أو خطأ لإلجابات، وعادة 

م نقاط متثل تدرجًا من درجة املوافقة بشدة إىل عد 7، أو 6، أو 5، أو 4ما يعرب عن الرأي الشخصي ب

 املوافقة بشدة. 

Level of significance (Sig.) :  مستوى الداللة اإلحصائية/ املعنوية يعرب عن حجم االحتمال بأن

عندما نقول هذا دال االختالف املقاس يف الدراسة يعود إىل عوامل تتعلق الصدفة. فعلى سبيل املثال   

الدراسة تعود إىل الصدفة وليس إىل عوامل من نتائج  5فهذا يعين بأن أقل من % أو أقل0.05 عند مستوى

الدراسة، أي أن عوامل الدراسة هي اليت أثرت على القياسات الرقمية لنتائج الدراسة، وبالتالي يوجد فرق 

 100هذا البحث او هذا االختبار مت إعادة لو  أنهيعين ذو مغزى إحصائي )معنوي( يف نتائج الدراسة. كما 

على نتيجة  احلصوليف  أمرة، وسوف تكون نسبة اخلط 95فس النتيجة سوف حنصل على ن فإننامرة 

 .(0.05 )أيصل املئة أخمتلفة هو مخسة مرات من 

ملعرفة ما إذا كان هناك عالقة بني يستخدم هو اختبار بسيط  (:Chi-square testاختبار مربع كاي )

الباحث مسبقا تعرف مبستوى  مقارنة قيمة حيددها شيئني أو متغريين. جيرى هذا االختبار عن طريق

 . p-Valueاملعنوية )الفا( بالقيمة املسماة

هي عملية تصحيح وتدقيق بيانات اخلرجيني املستهدفني يف السمح واملستخرجة من  عملية التثليث:

القاعدة املركزية بوزارة التعليم العالي مع بيانات األحوال املدنية بشرطة عمان السلطانية وبيانات 

 القوى العاملة  أي أن البيانات متطابقة مع ثالث جهات خمتلفة . هيئة سجل

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1


8 
 

 املقدمة

 

تعد دراسات مسح اخلرجيني ذات أهمية بالنسبة ملتتبعي العالقة بني خمرجات التعليم العالي وسوق 

العمل، فهي من الدراسات اليت تقيس جودة التعليم العالي يف أي بلد أو ألي مؤسسة تعليمية، وذلك 

لإلميان بأهمية التعليم العالي على املستوى العاملي يف توفري املخرجات ذات الكفاءات، واملهارات، 

والقدرات اليت يتطلبها التغري املتسارع يف منظومة العمل، كما أن النتائج املرتتبة على دراسات مسح 

سسات التعليمية والربامج من ِقبل الطلبة قبل اختيارهم للمؤ -بشكل متزايد–اخلرجيني يتم األخذ بها 

أنها توفر تغذية راجعة للمؤسسات التعليمية ملراجعة  باإلضافة إىلالدراسية اليت سوف يتقدمون إليها، 

مدى انسجام اخلدمات والربامج والفرص التدريبية اليت تقدمها لطلبتها مع متطلبات املرحلة. كما 

 ومتخذي القرار.أصبحت هذه الدراسة حتوز على اهتمام صناع السياسات 

قامت وزارة التعليم العالي ممثلة بدائرة مسح اخلرجيني بتنفيذ املسح الوطين الثالث للخرجيني،  

وتستعرض فصول هذه الدراسة املنهجية اليت مت اتباعها يف مسح الفئة املستهدفة من اخلرجيني، كما 

عن عمل، وااللتحاق بسوق العمل،  تغطي مراحل الدراسة اجلامعية للخريج وما تبعها خالل مرحلة البحث

 ومقارنة املهارات اليت اكتسبها اخلريج من دراسته مع املهارات املطلوبة يف سوق العمل.

، مع استعراض خمتصر لبعض 2019مسح اخلرجيني  ، ومنهجيةيتناول هذا الفصل أهداف الفصل األول:

قوى العاملة، كما مت التطرق إىل منهجية النسب للعاملني العمانيني يف سوق العمل وفق بيانات وزارة ال

الدراسة وأقسام االستبانة املستخدمة، واستعرض الفصل أيضاً الفئة املستهدفة من املسح، وكيفية مجع 

 البيانات، وأهم الصعوبات اليت واجهت فريق العمل، وآلية حتليل البيانات اليت مت مجعها.

اخلرجيني املشاركني واملكملني لالستبانات يف  عنعامة  تناول هذا الفصل بيانات :ثانيالفصل ال

، وقد عرض هذا اجلزء من الدراسة البيانات الدميوغرافية للخرجيني املشاركني 2019مسح اخلرجيني 

واملتمثلة يف: )النوع، احلالة االجتماعية، جنسية املشاركني، حمل السكن الدائم، والفئات العمرية 

دراسية للمشاركني )سنة التخرج، املؤهل الدراسي، اجملال العام للمشاركني(، وكذلك البيانات ال

، كما مت عرض وحتليل النتائج اخلاصة خبرجيي املرحلة اجلامعية األوىل وفق: )النوع، سنة (للدراسة

 التخرج، اجملال العام للدراسة، املؤهل الدراسي، خرجيي داخل/ خارج السلطنة(.

احلالة  وهي أال 2019 اخلرجيني مسح يدرسها اليت احملاور زأبر الفصل هذا تناولالفصل الثالث: 

 ظل يف الوظيفية احلالة كما تناول األوىل، اجلامعية املرحلة خرجيي من للمشاركني الوظيفية

وقد مت عرض  وغريها، الدراسة ومكان التخرج، وسنة والتخصص، النوع، مثل من املتغريات عدد



9 
 

 ،الوظيفية ملشاركني من املرحلة اجلامعية األوىل من حيث: احلالةوحتليل احلالة الوظيفية للخرجيني ا

 واملؤهل، النوع، املتغريات:) بعض حسب الوظيفية أخرى، واحلالة يف دول اخلرجيني وضع مع ومقارنات

 بني التخرج، والتنقل بعد عمل فرصة أول على للحصول املستغرقة التخرج، واملدة والتخصص، وسنة

 الوظيفي للخرجيني العاملني، واحلراك )بالريال الُعماني( واألجور الشهرية للعاملني، الوظائف

 للخرجيني(.

تعرض هذا الفصل إىل عدد من املواضيع املرتبطة باملرحلة االنتقالية للمشاركني يف  الفصل الرابع:

ك من حيث: املسح من خرجيي املرحلة اجلامعية األوىل من مقاعد الدراسة اجلامعية إىل سوق العمل، وذل

األساليب اليت مت استخدامها للبحث عن وظيفة، وأسباب عدم احلصول على وظيفة لغري العاملني منهم، 

وأسباب رفضهم لبعض العروض الوظيفية اليت توفرت هلم، والعوامل اليت ساعدت العاملني من هؤالء 

 اخلرجيني يف احلصول على وظيفة.

سة إىل تقييم خرجيي املرحلة اجلامعية األوىل للمهارات تطرق هذا الفصل من الدرا الفصل اخلامس:

والقدرات اليت اكتسبوها خالل مرحلة الدراسة اجلامعية، وكذلك طرق ووسائل التدريس اليت تنتهجها 

املؤسسات التعليمية، وتقيمهم جلودة اخلدمات اليت تقدمها تلك املؤسسات لطلبتها، والفرص التدريبية 

 ب قبل التخرج، وأهمية اجلانب التدرييب للطلبة قبل اخنراطهم يف سوق العمل.اليت حيصل عليها الطال

منها: مدى مواءمة رجيني بعد حصوهلم على عمل، وتناول هذا الفصل أوضاع اخل الفصل السادس:

ية، ومع ما اكتسبوه من معارف وقدرات عليها اخلرجيون مع مؤهالتهم األكادميالوظائف اليت حصل 

، كما ناقش هذا الفصل نوعية الدراسة والربامج التدريبية اليت يتلقاها حلة الدراسةمر ومهارات خالل

اخلريج بعد حصوله على الوظيفة، ومدى حاجته هلذه الربامج ويف أي جماالت كانت، باإلضافة إىل 

 التعرف على جهات التمويل اليت تتحمل تكاليف الربامج الدراسية والربامج التدريبية.

البيانات العامة للخرجيني غري الُعمانيني املشاركني يف مسح  إىل تطرق هذا الفصل :ابعالفصل الس

، وذلك وفق عدة متغريات: العمانيني اخلرجيني هم وبنياملقارنة بين ، كما عقد2019اخلرجيني 

كاحلالة الوظيفية، واملدة الزمنية اليت استغرقها اخلريج للحصول على عمل بعد التخرج، وعدد 

قبل االستقرار يف عمله احلالي، ونوع القطاع الذي يعمل به، ومسماه  اليت عمل فيها الوظائف

، واألجر الشهري الذي يتقاضاه )بالريال الُعماني(، وجمال العمل، كما يتناول هذا احلالي الوظيفي

 الفصل كذلك أساليب البحث عن وظيفة اليت اتبعها هؤالء اخلرجيون.
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 2019ية مسح الخريجين الفصل األول: أهداف ومنهج
 

، 2017، و2015 يهو املسح الثالث بعد املسحني اللذين مت تنفيذهما عام 2019يعد مسح اخلرجيني 

يف  منذ خترجهم، واخنراطهم تبع مسار اخلرجينيتومسح اخلرجيني هو أحد املسوحات الوطنية اليت ت

 جيني بهدف:إىل مجع بيانات متعددة عن اخلر هذه املسوحات هدفوت ،سوق العمل

تقييم مستوى خمرجات التعليم العالي من حيث امتالك املعارف واملهارات والكفايات اليت  -

 سوق العمل. إىل نتقالتؤهل اخلرجيني لال

مة الربامج والتخصصات اليت تطرح يف مؤسسات التعليم العالي ملتطلبات سوق معرفة مدى مواء -

 العمل.

عالي عن مدى امتالك خمرجاتها للمهارات املطلوبة يف توفري تغذية راجعة ملؤسسات التعليم ال -

 سوق العمل، وسهولة حصوهلم على فرص عمل، مما يسهم يف تطوير الربامج األكادميية.

الوقوف على حقائق العالقة بني خمرجات التعليم العالي، ومتطلبات سوق العمل من حيث  -

 التخصصات والقدرات واملهارات.

ت املطلوبة يف سوق العمل، واجلهات األكثر توظيفًا حسب توفري معلومات عن التخصصا -

 ختصصات اخلرجيني املختلفة.

معرفة جتارب اخلرجيني يف البحث عن عمل، والوسائل املستخدمة ونتائج خرباتهم يف هذا  -

 اجملال.

 توظيف نتائج الدراسة يف تطوير قطاع التعليم العالي يف السلطنة. -

ستمرار الظروف االستثنائية اليت متر بها دول املنطقة، وخاصة يف ظل ا 2019يأتي مسح اخلرجيني 

ط أسعار النفط، وذلك بسبب اعتماد هذا الدول على النف اخنفاضدول اخلليج العربية من حيث 

يف أسعار  خنفاضعكس هذا االان، والسلطنة هي إحدى هذه الدول، حيث كمصدر أساسي للدخل

 .لتعليم العالي يف سوق العمل بقطاعيه العام واخلاصالنفط سلبًا على توظيف خرجيي مؤسسات ا

م 2017أكتوبر  3بتاريخ  املوقر كما يأتي هذا املسح بعد مرور أكثر من عام على قرار جملس الوزراء

 نابتوفري فرص عمل خلمسة وعشرين ألف باحث عن عمل يف مؤسسات الدولة العامة واخلاصة، وك

 واإلحالل األولوية القصوى يف براجمها ومشاريعها ،يالء التعمنيإ إىلاجمللس قد دعا خمتلف املؤسسات 

 .التنموية

عدد العاملني من القوى الوطنية يف القطاع  أن تبنيإحصائيات وزارة القوى العاملة  إىلوعند الرجوع 

 إىل( ليصل 2017حتى سبتمرب  2015( خالل عامني )من سبتمرب %7.0اخلاص قد ارتفع بنسبة )
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املركز الوطين لإلحصاء  بيانات(، كما كشفت 2017ديسمرب  6، عمانحيفة ( )ص232.534)

( 250.7قد بلغت ) 2018عدد املواطنني العاملني يف القطاع اخلاص بنهاية أكتوبر  أنواملعلومات 

 ( عن العام الذي سبقه.18.000(، أي بزيادة فاقت )2017نوفمرب  27، عمانألف عامل )صحيفة 

املة خالل استعراض معاليه ملؤشرات القوى العاملة بالقطاع اخلاص أمام جلنة أشار وزير القوى العو

عدد من التحديات اليت تواجه برنامج  إىلم 2018أكتوبر  28الشباب يف جملس الشورى بتاريخ 

تشغيل القوى العاملة الوطنية واليت منها ما يتعلق برتكز معظم فرص العمل املتوفرة يف املستويات 

العدد  أنمؤهالت دبلوم التعليم العام فأقل مقارنة بأصحاب املؤهالت اجلامعية علما باليت تتطلب 

ضعف إقبال العديد من الباحثني  إىل. كما متت االشارة االناثاألكرب من الباحثني عن عمل هم من 

حتديات أخرى متعلقة بضعف األجور واملزايا وبيئة  جانب إىلعن عمل على الفرص املعروضة هلم 

 .م(2018أكتوبر  29، عمانص )جريدة مل يف القطاع اخلاالع

 

 وأدوات مجع البيانات 2019منهجية مسح اخلرجيني  1-1

( باستخدام Quantitative Researchاعتمدت منهجية مسح اخلرجيني على البحث الكمي )

يف سوق مواضيع عديدة؛ كاملهارات املكتسبة من الدراسة، واملطلوبة إلكرتونية لدراسة  استبانة

. العمل، وجودة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات التعليمية لطلبتها، والتدريب العملي قبل وبعد التخرج

عنها  بياناتأكرب شرحية ممكنة من جمتمع الدراسة، ومجع  إىلومت استخدام هذه األداة للوصول 

ا باللغتني العربية يدويًا، وقد مت توفريه بياناتإدخال ال إىلبطريقة إلكرتونية تلغي احلاجة 

أكرب شرحية ممكنة من خالل املوقع اإللكرتوني  إىلة لتخدم ذات اهلدف يف الوصول جنليزيواال

 .www.ogss.gov.omملسح اخلرجيني 

 البحث الكمي يعترب منتشرًا انب( جبQualitative Researchاستخدام البحث النوعي ) أنومع 

بكثرة يف مسوحات اخلرجيني دولياً والذي يتم غالباً باستخدام املقابالت، تستخدم نتائجه كمرحلة 

ات أو توفري مناذج من خربات باحثني عن ستبانالحقة يف شرح وتفصيل داللة األرقام اليت تأتي بها اال

 عن أكرب عدد ممكن من بياناتعمل سابقني، ولكن لكون هدف مسح اخلرجيني هو مجع 

 بياناتها مجع أنات مع تضمني أسئلة من شستبانجمتمع الدراسة، اقتصر املسح على استخدام اال

معينة مثل تقييم مرحلة الدراسة  جوانبنوعية، وهي أسئلة مقالية أتاحت للخرجيني اإلدالء بآرائهم يف 

 ومرحلة البحث عن عمل.

http://www.ogss.gov.om/
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 العينة ومجتمع الدراسة  1-2

ني عمانيمؤسسات التعليم العالي من داخل السلطنة، واخلرجيني ال بلغ عدد خرجييجمتمع الدراسة: 

وخرجية ًا( خرجي009.57من خارج السلطنة )
1
 2016/2017الذين خترجوا يف العام األكادميي  

 شكلما يوضحه ال وفق )ستة أشهر منذ التخرج( 2017/2018األكادميي  والعام)سنة منذ التخرج(، 

 الدراسة. مكانجيني على ثالثة متغريات: سنة التخرج، والنوع، ووالذي يبني توزيع اخلر (،1-1)

 

 

 

خرجيي مجيع مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة واخلرجيني  2019مشل مسح اخلرجيني 

ني من خارج السلطنة من محلة مؤهالت الدبلوم والبكالوريوس واملاجستري والدكتوراه عمانيال

سببني  إىلسلفًا، ويعود سبب اختيار هذه الفئة من اخلرجيني للعامني األكادمييني املذكورين 

 رئيسيني:

                                                           
محوري في عملية التسجيل  السلطانية، حيث أن الرقم المدني عماناُستثني من هذا العدد الخريجين الذين لم يطابق رقمهم المدني سجالت األحوال المدنية بشرطة 1

  التي يدلي بها بياناتالخريج المسجلة في وزارة التعليم العالي مع ال بياناتفي المسح ومن ثم دمج 

الدراسة والنوع وسنة  وفق مكان 2019(: توزيع مجتمع الدراسة لمسح الخريجين 1-1الشكل )

 التخرج
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عن أكرب عدد من اخلرجيني السابقني ميكن االعتماد عليها  بياناتمن ال قاعدةبناء  أوهلما: •

يف احلصول على مؤشرات أقرب للواقع عن الوضع الوظيفي للخرجيني يعود ألكثر من سنة 

 (2017، و2015سابقني )ال سحنياملوتغطية  مسبقًا تبياناسابقة. ولعدم تواجد هذه ال

، (2013/2014)، و(2012/2013)(، و2009/2010) خلرجيي األعوام األكادميية

، فقد مت دعوة خرجيي العامني األكادمييني (2015/2016)، و(2014/2015)و

. وبهذا تتكون لدى دائرة مسح اخلرجيني حصيلة ببيانات (2017/2018)، و(2016/2017)

 .(2009/2010إضافة إىل خرجيي العام األكادميي ) اخلرجيني آلخر ستة أعوام أكادميية

اخلرجيني بعد ستة أشهر من  تستهدفمسوحات اخلرجيني املنفذة يف عدد من الدول  أن: هماثاني •

إعادة دراسة وضع اخلرجيني مرة  إىل( وتعمل بعض املسوحات e.g., HESA & GCAخترجهم )

و ثالث سنوات من التخرج كما هو احلال يف بعض الدول مثل إيطاليا واليت اخرى بعد سنتني أ

 (.Almalaureaيتم تنفيذ دراسات التعليم وسوق العمل فيها من خالل مؤسسة )

، أكمل وخرجية ًا( خرجي57.090كما أسلفنا، فقد بلغ جمتمع اخلرجيني املستهدفني )عينة الدراسة: 

االلكرتونية حيث اقرتبت نسبة االستجابة الكلية من  تبانةساال ، وخرجية( خريج32.456منهم )

 ،2015باملسحني السابقني  مقارنةنسبة االستجابة  يف (، وقد حقق مسح اخلرجيني نتائج أفضل57.0%)

مسح اخلرجيني  أن( على التوالي، علماً ب%42.0(، و)%34.0ذين حققا نسبة استجابة بلغت )لوال 2017و

 .2017عدد قريب من عدد اخلرجيني الذين مت استهدافهم يف املسح السابق يف  -احد م إىل-استهدف  2019

 واختبارها تصميم االستبانة 1-3

ُاستخدمت يف دراسة تتبعية للخرجيني بواسطة مركز أحباث  استبانةب استعانة ستبانةمت تصميم اال

 Career after Higher Education European ـ( واملسماة بINCHER) ياناألملالتعليم العالي 

Research Study (CHEERS)  ،ميكن تلخيص ووهي دراسة مشلت عدد من خرجيي الدول االوربية

 يف اآلتي: 2019مسح اخلرجيني  استبانةما تضمنته 

املسجلة للخرجيني يف الوزارة مع االستمارة، وبذلك  بياناتآلية التنفيذ من خالل دمج قواعد ال •

ها يف الوزارة، وتعديل ما تبقى لتتناسب مع األهداف بياناتة واليت تتوفر فقد مت حذف األسئلة العام

 .2017املنشودة ملسح اخلرجيني، وهذا قد مت البدء به منذ مسح اخلرجيني 

املركزية يف وزارة التعليم العالي ألول مرة يف  بياناتاخلرجيني من قاعدة ال بياناتاستخدام  •

سجل األحوال  بياناتالشخصية للخرجيني مع  بياناتمسوحات اخلرجيني، ومن ثم مطابقة ال

 املدنية.
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 بياناتال أنخرجييها، حتى يتم التأكد من  بياناتخماطبة املؤسسات التعليمية ملراجعة مجيع  •

 املستخدمة هي األحدث.

حتديد فئات ذات أهمية خاصة )مثال: محلة مؤهل التأهيل الرتبوي، والدراسات العليا( وبالتالي  •

 ئلة خاصة بهم.حتديد أس

 وبالتالي التأكد من مناسبة األسئلة هلذه الفئات. ينيأكادمي عامنيدراسة خرجيي آخر  •

إال  2017مسح اخلرجيني  استبانةال ختتلف يف اجململ عن  2019مسح اخلرجيني  استبانةمواصفات 

اصة يف بعض التفاصيل، واليت مت حتكيمها مبشاركة مؤسسات التعليم العالي احلكومية واخل

املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات قد وافق على قيام الوزارة بتنفيذ  أنوعدد من األكادمييني. كما 

 مسح للخرجيني.

 ستبانةاال وثباتصدق  1-4

سئلة االستبانة والذي يقيس مدى والثبات )كرونباخ ألفا( حملاور وأيوضح معامل الصدق  (1-1)اجلدول 

الحظ ، حيث يومدى قدرتها على إعطاء نتائج ممثلة جملتمع الدراسة ترابط واتساق أسئلة االستبانة

بلغ  فقد وبالنسبة ملعامل الصدق والثبات الكلي ،وجود صدق وثبات عالي لكل حماور االستبانة

 وهذا مؤشر ممتاز لنتائج املسح وواقعي جملتمع الدراسة. ،(0.964)

 

 احملور الرمز الرقم
عدد 

 األسئلة 

معامل كرونباخ 

 االف

1 B2 0.923 20 املهارات املكتسبة اثناء الدراسة 

2 B3 
أثنـاء الـدراســـة    جودة التعليم/التعلم والتقييم املســتخـدم     

 0.894 14 ؤسسة التعليميةبامل

3 B4 0.938 20  ؤسسة التعليميةجودة اخلدمات اليت تقدمها امل 

4 D5 0.845 11 العوامل املساعدة يف احلصول على وظيفة 

5 D12 0.936 20 هارات املطلوبة يف العملامل 

6 D20 0.938 12 توافر اخلصائص وامليزات يف العمل 

7 D21 0.963 12 أهمية توافر اخلصائص وامليزات يف العمل 

 0.964 109 اجملموع

2019(: معامل كرونباخ الفا لمحاور أسئلة االستبانة المستخدمة في مسح الخريجين 1-1الجدول )  
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االلكرتونية لتقييمها مع نظام التسجيل واملوقع االلكرتوني امُلرافقني،  ستبانةاال جتربةمت بعد ذلك 

 ،أسئلة عامة (10)قد قل عن عدد األسئلة يف املسح السابق بـ  ستبانةالعدد الكلي ألسئلة اال أنب علمًا

جييب على أسئلة تتوفر  أنفلم يعد هناك حاجة للخريج  ،ستبانةاخلرجيني باال بياناتوذلك لربط قواعد 

 (5) إىلموزعة سؤال،  (46) ستبانةاملعلومات عنها لدى الوزارة، وبذلك يكون العدد الكلي ألسئلة اال

 :أقسام كالتالي

 (:1عدد األسئلة )-عامة بياناتالقسم األول: 

 عن احلالة االجتماعية. بيانات •

 (:4عدد األسئلة )-: الدراسة ما بعد دبلوم التعليم العامثانيالقسم ال

 كيفية اختيار التخصص اجلامعي. •

 رف والقدرات.تقييم اسهام الدراسة اجلامعية يف امتالك املهارات واملعا •

 جودة وسائل التعليم واخلدمات الطالبية اليت تقدمها املؤسسات التعليمية للطلبة. •

 (:9عدد األسئلة )-القسم الثالث: التدريب خالل الدراسة

 التدريب يف املؤسسة التعليمية واسهامه يف احلصول على وظيفة بعد التخرج. •

 مل من ِقبل اخلرجيني.القطاعات/اجملاالت/ املؤسسات األكثر تفضياًل للع •

 (:27عدد األسئلة )-القسم الرابع: مرحلة ما بعد الدراسة

وظيفة وأهم األساليب املتبعة للحصول على  أول احلالة الوظيفية للخريج، ومدة احلصول على •

 الوظائف.

 الدخل الشهري(. /كانطبيعة العمل )القطاع/ اجملال/ املؤسسة/ املسمى الوظيفي/ امل •

واملهارات واملعارف املكتسبة خالل مرحلة  ،والتخصص كادميي،ع املؤهل األتوافق العمل م •

 الدراسة اجلامعية.

 للعطاء يف العمل. وافزالرضى الوظيفي واحل •

 أهم األسباب لعدم احلصول على وظيفة أو رفض العروض الوظيفية بعد التخرج. •

 قياس مدى الرغبة للعمل خارج السلطنة وأسباب ذلك. •

 (:5عدد األسئلة )-التدريب/الدراسة خالل العملالقسم اخلامس: 

 .الدراسة بعد احلصول على عمل التدريب/ •

 .التقييم العام للدراسة بعد احلصول على عمل •
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 بياناتقواعد ال وبناء بياناتمجع ال 1-5

بالتعاون مع ، وبواسطة دائرة مسح اخلرجيني بوزارة التعليم العالي 2019مت تطبيق مسح اخلرجيني 

 عن اخلرجيني املستهدفني، وتنحصر هذه اجلهات يف التالي: وليةألا بياناتتلفة يف مرحلة مجع الجهات خم

كل مؤسسة تعليمية  حيث مت اختيار موظف واحد منمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة ) •

 والقيام، يف تلك املؤسسة مبثابة حلقة وصل بني الدائرة واخلرجيني املستهدفني ليكون

سح بني اخلرجيني، واالتصال املباشر بهم حلثهم على املشاركة والرد على بالرتويج للم

 االلكرتونية(. ستبانةاستفساراتهم، وحل اإلشكاالت الفنية عند ملء اال

اخلرجيني املستهدفني من القاعدة  بياناتنظم املعلومات بالوزارة )للحصول على دائرة  •

 املركزية(.

 األولية(. بياناتللتأكد من بعض الدائرة البعثات اخلارجية بالوزارة ) •

 .األولية( بيانات)للتزويد بال مبركز القبول املوحد واملعلومات اإلحصاءدائرة  •

 الشخصية للخرجيني(. بيانات)ملطابقة ال سلطانيةال مانُعاألحوال املدنية بشرطة  •

ثات اخلارجية املركزية، وخرجيي البع بياناتجمتمع الدراسة يف قاعدة ال بياناتكما مت مقارنة 

متعددة  بياناتأهداف تكوين قواعد  كانتهم لدى األحوال املدنية باستخدام الرقم املدني، وبياناتب

 جملتمع الدراسة كالتالي:

 املشاركني عن طريق عملية التثليث. بياناتالتأكد من مصداقية  أواًل:

هم بياناتخالل مقارنة النتائج ب : التأكد من متثيل عينة مسح اخلرجيني للمجتمع بصورة جيدة منًاثاني

يف اجلهات األخرى، على سبيل املثال مقارنة نتائج املسح مع نسبة العاملني/ غري العاملني من اخلرجيني 

جمتمع  بياناتالعينة و بياناتتقارب  إىلحسب سجالت اهليئة العامة للقوى العاملة. وقد أشارت النتائج 

العينة  أنمما يعين  متقاربةة للخرجيني كمثال، وجاءت النتائج الدراسة، وقد مت أخذ احلالة الوظيفي

 املشاركة يف مسح اخلرجيني متثل جمتمع الدراسة متثياًل جيدًا، كما هو واضح من خالل الشكل

(1-2.) 
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 بياناتال حتليل 1-6

ديد من التحليالت ( باستخدام العSPSS) التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج بياناتمت حتليل ال

( مثل Descriptive Analysis) بياناتواالختبارات اإلحصائية، واليت اشتملت على التحليل الوصفي لل

( مثل Inferential Analysisأعداد ونسب ومتوسط استجابات املشاركني، والتحليل االستنتاجي )

اجملموعات باستخدام اختبار مربع هناك دالالت إحصائية بني  ناحتليل معامل االرتباط ومعرفة ما إذا ك

 ( وغريها من األدوات اإلحصائية.Chi-squareكاي )

 وأوجه القصور البحثي التحديات 1-7

مع احدى أهم التحديات اليت واجهت مسح اخلرجيني هي عدم تطابق بعض أمساء اخلرجيني  كانت

ي، وللتغلب على هذا العائق قامت دائرة أرقامهم املدنية املقيدة يف القاعدة املركزية بوزارة التعليم العال

، واملؤسسات التعليمية سلطانيةال مانُعمسح اخلرجيني بالتعاون مع األحوال املدنية بشرطة 

 بتصحيحها.

جزءًا كبريًا  أنكما نتج عن عدم صحة أرقام اهلواتف، والربيد اإللكرتوني جملموعة من اخلرجيني 

خلرجيني مما أثر على نسبة االستجابة الكلية للمسح، وقد منهم مل تصلهم دعوة املشاركة يف مسح ا

 مت استخدام عدة طرق لدعوتهم للمشاركة منها:

الهيئة العامة لسجل القوى  مسح الخريجين

 العاملة

، 2019لحالة الوظيفية لخريجي آخر دفعتين وفق نتائج مسح الخريجين (: مقارنة ا2-1الشكل )

 وبيانات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة
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 املقابالت اإلذاعية. .1

 املقابالت التلفزيونية. .2

 املقاالت الصحفية. .3

وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بالوزارة واملؤسسات التعليمية )فيس بوك، تويرت،  .4

 ستجرام، واتس أب(.أن

 تصال اهلاتفي.اال .5

 إرسال الرسائل النصية. .6

 ارسال رسائل بالربيد اإللكرتوني. .7

 مواقع املؤسسات التعليمية على شبكة االنرتنت. .8

من جهتني هما وزارة  انإرسال الرسائل النصية القصرية، والربيد اإللكرتوني للخرجيني يصدر ناوك

، أما االتصال اهلاتفي باخلريج فقد مت عن التعليم العالي، واملؤسسة التعليمية اليت درس فيها اخلريج

طريق املؤسسة اليت خترج منها بالنسبة للخرجيني الدارسني داخل السلطنة، أما خرجيي البعثات 

 اخلارجية فقد مت االتصال بهم بواسطة موظفني من وزارة التعليم العالي.
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مسح اخلرجيني  الفصل الثاني: بيانات عامة عن اخلرجيني املشاركني يف

2019 

 

 ،2019ات يف مسح اخلرجيني ستباناخلرجيني املشاركني واملكملني لال بياناتيتناول هذا الفصل 

( منهم، 32.224) ستبانةمت استهدافهم، أكمل مجيع أسئلة االالذين ( خريج وخرجية 57.090فمن بني )

هم مل يكملوا مجيع أناملسح، أو  هذا ( من اخلرجيني املستهدفني مطلقًا يف24.866)مل يشارك بينما 

لعرض نتائج مسح  استوفت شروط املشاركةاليت  استبانة( 32.456) مت حتليل وقد، ستبانةأسئلة اال

 .2019اخلرجيني 

من  بياناتتوزيع اخلرجيني املشاركني على عدد من املتغريات، وذلك ملا هلذه ال إىل عرض هذا الفصلتي

 بياناتاملتمثلة يف النتائج واالستنتاجات املعروضة، وينقسم عرض  أهمية يف فصول الدراسة الالحقة

 : إىلاخلرجيني 

 الدميوغرافية. بياناتال •

 الدراسية. بياناتال •

 خرجيي املرحلة اجلامعية األوىل. بيانات •

 الدميوغرافية البيانات 2-1

ثلة يف: )النوع، احلالة الدميوغرافية للخرجيني املشاركني واملتم بياناتيعرض هذا اجلزء من الدراسة ال

 العمرية(.ة والفئ ،، حمل السكن الدائمنسيةاجلاالجتماعية، 

، االناثمن  كانوا 2019يف مسح اخلرجيني  تقريبًا ثلثي املشاركني أن( 1-2وتشري النتائج يف اجلدول )

لنسبة تعترب هذه ا، ومن الذكور %( 33.1)من إمجالي املشاركني مقابل  %( 66.9) حيث بلغت نسبتهن

 .( من امجالي جمتمع الدراسة%62.3) االناثاخلرجيات  ممثلة جملتمع الدراسة، حيث شكلت نسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

وفق النوع 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 1-2الجدول )  
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(، 2-2أما من حيث احلالة االجتماعية والفئة العمرية للمشاركني فقد أشارت النتائج يف اجلدول )

جل  أنأعزب، كما  حالتهم االجتماعية كانت( من املشاركني %62.3) أن إىل( 3-2واجلدول )

( على %45.8(، و)%42.6( سنة بنسبة )31-25(، و)24-18من الفئتني العمريتني ) كانوااملشاركني 

 التوالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كانت حمافظة مسقط  أن( توزيع املشاركني وفق السكن الدائم، حيث يتضح 1-2ويوضح الشكل )

ة بنسبة ثانية مشال الباطنة يف املرتبة ال( من املشاركني، وجاءت حمافظ%19.7)السكن الدائم لـ 

النسبة األدنى من املشاركني من حمافظيت  كانت(، فيما %15.8(، ثم حمافظة الداخلية بنسبة )18.6%)

 ( على التوالي.%0.3(، و)%0.8كانت نسبة املشاركني فيهما )الوسطى حيث مسندم، و

زيع المشاركين في مسح (: تو3-2الجدول )

وفق الفئة العمرية 2019الخريجين   

(: توزيع المشاركين في مسح 2-2الجدول )

وفق الحالة االجتماعية 2019الخريجين   
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 كنيللخرجيني املشار راسيةالد بياناتال   2-2

الحظ فٌيأما توزيع اخلرجيني املشاركني وفق سنة التخرج 

من خرجيي العام هناك تقارب بني نسبة املشاركني  أن

وخرجيي العام  ،م(2016/2017األكادميي )

 نسبة (م، حيث بلغت2017/2018األكادميي )

على  (%51.8)، و(%48.2) املشاركني من اخلرجيني

 (.2-2شكل )من خالل الكما يتضح  ، وذلكالتوالي

 

 

 

(: توزيع المشاركين في مسح 2-2الشكل )

 وفق سنة التخرج 2019الخريجين 

 وفق السكن الدائم 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 1-2الشكل )
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حيث يالحظ  ،( يعرض توزيع اخلرجيني املشاركني يف املسح وفق مؤهالتهم األكادميية4-2) دولاجل

يليهم محلة مؤهل  ،(%65.6س بنسبة )ناحلملة مؤهل البكالوريوس/ الليس كانتلنسبة األكرب ا أن

جلانب اآلخر كانت النسبة وعلى ا(، %6.4مؤهل املاجستري بنسبة )(، ثم محلة %21.0الدبلوم بنسبة )

 (.%0.4بنسبة ) دراسات العليامحلة دبلوم ال األدنى من املشاركني من

 

 

 

اجملال العام  وفقوعند توزيع املشاركني 

والذي (، 5-2) للدراسة كما يف اجلدول

مصنفة وفق  جماال دراسيًا 12يتضمن 

ة لالعتماد مانيُعتصنيف اهليئة ال

 (%27.9)سبته ما ن أنالحظ األكادميي، ٌي

 ختصصات خرجيي من املشاركني هم من

اإلدارة والتجارة، ثم خرجيي اهلندسة 

 ،(%23.0والتكنولوجيا املرتبطة بها بنسبة )

تكنولوجيا املعلومات بنسبة  ويليهم خرجي

 خرجيو جمال الثقافة واجملتمع ثم(، 14.1%)

يعترب ممثاًل وهذا الرتتيب  (.%11.2بنسبة )

يتناسب مع ترتيب يث أنه جملتمع الدراسة ح

 املستهدفني يف املسح وفق جماالت الدراسة.

 

  

وفق  2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 5-2الجدول )

 المجال العام للدراسة

يوفق المؤهل الدراس 2019(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين 4-2الجدول )  
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 خلرجيني املشاركني من محلة مؤهالت املرحلة اجلامعية األوىل:بيانات ا 2-3

 /من احلاصلني على مؤهالت )الدبلوم املهين، الدبلوم، الدبلوم املتقدم ميثل خرجيو املرحلة اجلامعية األوىل

صصي، والبكالوري    سبة األعلى من   وس(التخ سح    امجاليالن شاركني يف هذا امل  عددهم بلغحيث  ،امل

 .من جمموع املشاركني يف املسح %91.3مبا ميثل  وخرجية ًا( خرجي29.646)

يف   من خرجيي مؤهالت املرحلة اجلامعية األوىل ( من إمجالي املشــاركني%68.4) االناثبلغت نســبة و

 .(3-2)الشكل ذلك (، كما يوضح %31.6الذكور ) نسبة كانت، بينما 2019مسح اخلرجيني 

 

، سـنة التخرج  وفق من محلة مؤهالت املرحلة اجلامعية األوىل ع املشـاركني يتوز (4-2) الشـكل ويبني 

شاركني  من (%47.7)ويتضح أن   ( %52.3) و(، 2016/2017العام األكادميي ) خرجيي من كانوا امل

عدد املســتهدفني من خرجيي العام  أن على الرغم(، 2017/2018العام األكادميي ) خرجيي من كانوا

عام    أكرب من نكا  (2016/2017األكادميي )  قد   ،(2017/2018األكادميي )  عدد خرجيي ال و

ذي ال مقارنة بالعام      التواصــل مع خرجيي العام األكادميي األخري    بيانات  نســبة صــحة      إىليعزى ذلك  

 .قبله

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(: توزيع المشاركين من خريجي 3-2الشكل )

 المرحلة الجامعية األولى وفق النوع

(: توزيع المشاركين من خريجي 4-2الشكل )

 المرحلة الجامعية األولى وفق سنة التخرج



24 
 

ضح اجلدول   شاركني     (6-2)يو سب توزيع امل  ن

على املرحلة اجلامعية األوىل     مؤهالت من محلة 

أكرب  أن ٌيالحظ حيث  ،2اجملال العام للدراســـة   

ــاركني    بة من املشـ حيملون  ممن كانوا  نســ

بنســبة بلغت     والتجارة مؤهالت يف جمال اإلدارة  

سة   جمال ختصص  خرجيو يليهم (،27.7%) اهلند

ــبة ثم (، %24.7) والتكنولوجيا املرتبطة بها بنس

تكنولوجيا املعلومات    جمال  املؤهالت يف وخرجي

جمال  بينما شــكل خرجيو    ، (%14.7نســبة )  ب

ــيـة      ــخصـ من       اخلـدمـات الشـ نى  ــبـة األد لنسـ ا

شاركني  شارك  امل  ين فقط من خرجيااثن، حيث 

سح هذا اجملال  شاركة  يف امل ، وهذا الرتتيب يف امل

سة حيث أنه   سب مع  يعد ممثال جملتمع الدرا يتنا

 اجملال العام للدراسة. وفقيب املستهدفني ترت

 

 
 

من  توزيع املشاركني يوضح (5-2)الشكل 

وفق املؤهل  محلة مؤهالت املرحلة اجلامعية األوىل

 (%71.8ما نسبته ) أنيتضح ، حيث األكادميي

حيملون مؤهل  ممن كانوا من املشاركني

( منهم %23.0البكالوريوس، وما نسبته )

( منهم %3.2م، ونسبة )حيملون مؤهل الدبلو

 /التخصصي، 3حيملون شهادة الدبلوم املتقدم

 دبلوم مهين. ( فقط حيملون شهادة مهنية/%2.0و)

 

 

 

 

                                                           
 ة لالعتماد األكاديمي.عمانيحسب التصنيف المعتمد لدى الهيئة ال 2
ساعة معتمدة  90سنوات بعدد ساعات ال يقل عن  3المعتمدة، فالدبلوم المتقدم عادة ما يدرس لمدة  تختلف تسمية المؤهالت االكاديمية تبعا لعدة معايير منها عدد السنوات والساعات ا3

 (.2005،عمان سلطنة في العلمية للمؤهالت الوطني ساعة معتمدة )اإلطار 60بينما الدبلوم عادة ما يدرس لمدة سنتين بعدد ساعات ال يقل عن 

 

ركين من خريجي المرحلة الجامعية (: توزيع المشا6-2الجدول )

 األولى وفق المجال العام للدراسة

(: توزيع المشاركين من خريجي المرحلة 5-2الشكل )

 الجامعية األولى وفق المؤهل العلمي
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( يوضــح توزيع اخلرجيني املشــاركني من محلة مؤهالت املرحلة اجلامعية األوىل وفق  6-2الشــكل )

من خرجيي  كانوااملشاركني ( من اخلرجيني %90.3) أنخارج السلطنة(، حيث  التخرج )داخل/ مكان

( ممن شارك يف املسح هم من خرجيي   %9.7نسبة )  كانتبينما  ،مؤسسات تعليم عالي داخل السلطنة   

 (%9.7بدل عن  %9.3)في الشكل ادناه: هذه النسبة هي  .مؤسسات تعليم عالي خارج السلطنة

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 امللخص:

بشــــكل عــــام ثــــم فَصــــل يف  اخلــــرجيني املشــــاركني  بيانــــاتاســــتعرض هــــذا الفصــــل 

ــات ــد       بيانـ ــة، وقـ ــذه الدراسـ ــا هـ ــز عليهـ ــيت تركـ ــة األوىل والـ ــة اجلامعيـ ــن املرحلـ ــرجيني مـ اخلـ

نســـــبة املشــــاركات اخلرجيـــــات أعلــــى مـــــن املشــــاركني الـــــذكور ونســـــبة     كانــــت 

، ؤهالتلوريوس هــــي أعلــــى مــــن غريهــــا مــــن املــــاملشــــاركني مــــن محلــــة مؤهــــل البكــــا

ــا  ــرجيني   أنكمــ ــب اخلــ ــاركني أغلــ ــاناملشــ ــن كــ ــال  وا ممــ ــؤهالت يف جمــ ــون مــ حيملــ

تكنولوجيــــا  أو والتكنولوجيــــا املرتبطــــة بهــــا   اهلندســــة ختصصــــاِت اإلدارِة والتجــــارِة أو  

كـــأكثر ثالثـــة جمـــاالت مشـــاركة وتعكـــس هـــذه العينـــة       علـــى التـــوالي  املعلومـــاِت 

 خصائص جمتمع اخلرجيني ذاتها.

 

 

 

 

 

(: توزيع المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية األولى وفق مكان التخرج )داخل/ 6-2الشكل )

 خارج( السلطنة
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 األوىل يةاجلامع املرحلة احلالة الوظيفية خلرجيي :الثالث الفصل
 

 لوظيفيةا احلالة وهي أال ،2019 اخلرجيني مسح يدرسها اليت احملاور أبرز الفصل هذا ولايتن

وخرجية  ًا( خرجي29.646) عددهم بلغ والذين األوىل، اجلامعية املرحلة خرجيي من للمشاركني

 مثل املتغريات من عدد ظل يف الوظيفية احلالة ولايتن كما ،الثاني الفصل يف إليه اإلشارة مت كما

 :التالية األقسام إىل الفصل هذا وينقسم وغريها، الدراسة ومكان التخرج، وسنة والتخصص، النوع،

 .أخرى دول يف اخلرجيني وضع مع ومقارنات األوىل اجلامعية املرحلة خلرجيي الوظيفية احلالة •

 .خرجالت والتخصص وسنة واملؤهل، النوع، :املتغريات بعض حسب الوظيفية احلالة •

 .التخرج بعد عمل فرصة أول على للحصول املستغرقة املدة •

 .للعاملني الوظائف بني التنقل •

 للخرجيني العاملني.)بالريال الُعماني( األجور الشهرية  •

 العمل(. مبكان مقارنة للخرجيني الدائم السكن (للخرجيني الوظيفي احلراك •

 

 وىلاأل اجلامعية املرحلة خلرجيي الوظيفية احلالة 3-1

( يوضح توزيع اخلرجيني حسب احلالة 1-3الشكل )

الوظيفية خلرجيي املرحلة اجلامعية األوىل، حيث بلغت 

عن مسح  (%6.3)بلغ  اخنفاض( ب%18.5نسبة العاملني )

نسبة العاملني فيه  كانتوالذي ، 2017اخلرجيني 

يف هذا  نسبتهمباحثني عن عمل فقد بلغت ال(. أما 24.8%)

 املسح السابق( مقارنة ب%12.3)بارتفاع بلغ ( %77.4)املسح 

 عند فيهنسبة الباحثني عن عمل  كانتالذي و ،2017يف 

(65.1%.) 

 

 

وسنة  النوع، وهيللحالة الوظيفية وفق عدة متغريات  (𝒙2)( نتائج مربع كاي 1-3) دولويوضح اجل

عالقة  هناك أن إىل مشرية تائجالن التخرج، وجاءت وسنة ،الدراسة وجمال ،األكادميي واملؤهل التخرج،

وبني كال من النوع واملؤهل وجمال الدراسة وسنة التخرج،  الوظيفية احلالة ذات داللة إحصائية بني

توزيع خريجي المرحلة الجامعية  (1-3الشكل )

 األولى وفق الحالة الوظيفية
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α  0.05)داللة مبستوى  جلميع املتغريات الذي هو مستوى الشك للحصول على هذه النتيجة، مبعنى  (>

 (.%95أننا نثق بهذه النتيجة بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخرجيني وفق سنة التخرجاحلالة الوظيفية ل 3-1-1

 أنالحظ ٌيحيث  ،احلالة الوظيفية للخرجيني املشاركني وفق سنة التخرج إىل( يشري 2-3الشكل )

( وهي أعلى من نسبة %22.5( قد بلغت )2016/2017)نسبة العاملني من خرجيي العام األكادميي 

 ( فقط. %14.9واليت بلغت ) ،(2017/2018)خرجيي العام األكادميي العاملني من 

 ،(2017/2018)لباحثني عن عمل من خرجيي العام األكادميي ا وعلى اجلانب اآلخر كانت نسبة

، حيث بلغت نسبة (2016/2017جيي العام األكادميي )أعلى من نسبة الباحثني عن عمل من خر

 . على التوالي (%73.4و) ،(%81.1)الباحثني عن عمل 

نسبة الباحثني عن عمل  ، ٌيالحظ أن2017، ومسح اخلرجيني 2015سح اخلرجيني لنتائج م عوبالرجو

كادميية ألنسبة الباحثني عن عمل يف األعوام ا إىل أنشارت النتائج أيف تزايد مستمر حيث 

( %76.1( و)%61.1( و )%49.0) تقد بلغكانت ( 2015/2016( و)2014/2015( و )2013/2014)

( يف العام األكادميي %73.4)عند عمل عن بسيط يف نسبة الباحثني  اخنفاضوجود  مععلى التوالي. 

 (.%76.1) كانت عند( واليت 2015/2016( مقارنة بالعام األكادميي الذي يسبقه )2016/2017)

 

( نتائج مربع كاي للحالة الوظيفية وفق النوع، وسنة التخرج، والمؤهل، 1-3الجدول )

 ومجال الدراسة
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 قطاع العمللخرجيني وفق احلالة الوظيفية ل 3-1-2

 

 نوع وفق العاملني اخلرجيني توزيع( 2-3اجلدول ) يوضح

 العاملني نصف من أكثر أن يتبني حيث التخرج، سنةو القطاع

( و 2016/2017ني )األكادمييني العام خرجيي من

بلغت اخلاص بنسب  القطاع يف يعملون( 2017/2018)

( من %38.5) ٌيالحظ أنبينما  ،على التوالي (%54.7( و )58.5%)

( من %42.0( و )2016/2017خرجيي العام األكادميي )

يف  ( توجهوا للعمل2017/2018ي العام األكادميي )خرجي

الذين  من اخلرجينياحلكومي. كما توجد نسب قليلة القطاع 

خلرجيي العام ( %0.8) بنسبة بلغتفقط  أعماهلم اخلاصة لديهم

العام خلرجيي  (%1.2)و( 2016/2017األكادميي )

وهذه النسب مقاربة  على التوالي، (2017/2018األكادميي )

 (.2017، ومسح اخلرجيني 2015املسحني السابقني )مسح اخلرجيني  اليت مت احلصول عليها من ئجنتالل

 

 

 توظيف اخلرجيات االناث مقابل توظيف اخلرجيني الذكور 3-1-2
 

 النوع وفق األوىل اجلامعية املرحلة من املشاركني للخرجيني الوظيفية احلالة( يوضح 3-3) دولاجل

 ( فقط.%8.8فيما بلغت نسبة االناث العامالت )( %39.5ت )بلغ العاملني كورالذ نسبة أن الحظٌي حيث

قطاع  وفقوزيع الخريجين العاملين ت( 2-3الجدول )

وسنة التخرجالعمل   

 

 وفق سنة التخرجاألولى ( الحالة الوظيفية للخريجين المشاركين من المرحلة الجامعية 2-3الشكل )
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كما يتبني أن هناك اخنفاض يف 

نسب العاملني من كال اجلنسني 

يف املسح احلالي مقارنة بنتائج 

، حيث 2017مسح اخلرجيني 

من نسبة العاملني  اخنفضت

( يف مسح %44.0الذكور من )

 يف( %39.5، إىل )2017اخلرجيني 

وكذلك احلال  ،املسح احلالي

اث العامالت فقد نبالنسبة لإل

 . 2019( يف مسح اخلرجيني %8.8) إىل 2017( يف مسح اخلرجيني %14.7ت النسبة من )اخنفض

يف هذا ( %18.6الذكور بنسبة ) بالنسبة للباحثني عن عمل فقد ارتفعت نسبة الباحثني عن عملأما 

 2019يف مسح اخلرجيني ( %54.8)بلغت نسبة الباحثني عن عمل  ، حيثاملسح مقارنة باملسح السابق

 إىللباحثات عن عمل لتصل نسبة اارتفعت أيضا و. 2017يف مسح اخلرجيني  (%36.2) بعد أن كانت

 .2017يف مسح اخلرجيني  (%80.4) بعد أن كانت 2019( يف مسح اخلرجيني 87.9%)

يف املسح احلالي مقارنة مبسح ن دراستهم خلرجيني الذكور الذين يكملوا كما ارتفعت نسبة

 يف املسح السابق، (%1.8)يف املسح احلالي بعد أن كانت ( %3.4) ، حيث بلغت نسبتهم2017اخلرجيني 

 أنبعد 2019يف مسح اخلرجيني ( %1.8) إىلاث الالتي يكملن دراستهن نت النسبة لإلاخنفضبينما 

 (.%2.2يف املسح السابق ) كانت

 

يف بعض  اخلرجيني توظيف( يوضح نسب 4-3) اجلدول

(، Eurostat)موقع املفوضية األوروبية  الدول األوروبية

والذي يالحظ من خالله أن هناك ارتفاع يف توظيف 

اخلرجيني يف خمتلف تلك الدول، وهذا عكس نتائج مسح 

اخلرجيني، واليت تبني وجود اخنفاض سنوي ملحوظ يف 

املسوحات الثالثة اليت توظيف اخلرجيني يف السلطنة خالل 

متت، فبالرغم من صغر وحمدودية اقتصاديات بعض هذه 

الدول مثل مالطا وقربص، إال أنها استطاعت أن تصل بنسب 

التوظيف لديها إىل مستويات متقدمة، كما أن دول مرت 

بأزمات اقتصادية خالل السنوات األخرية مثل اليونان 

ت فوق مستوى وإيطاليا، إال أن نسب التوظيف لديها ظل

( الحالة الوظيفية لخريجي المرحلة الجامعية األولى وفق النوع 3-3الجدول )  

 

نسبة توظيف الخريجين في عدد من الدول ( 4-3الجدول )

 األوروبية
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هذا األمر يستدعي إجراء مراجعة لسياسات وآليات التوظيف يف السلطنة،  .(، وهي يف ارتفاع سنوي50%)

والقيام بدراسات حتدد التحديات اليت تواجه رفع نسبة توظيف  وذلك من خالل االستفادة من الدول األخرى،

هذه النتائج اىل أهمية إعادة النظر يف  اخلرجيني يف السلطنة، وإجياد احللول اجلذرية هلا، كما تشري

خطة القبول يف التعليم العالي حبيث تأخذ بعني االعتبار حاجة السوق الفعلية هلذه املخرجات باملقارنة 

 مع املخرجات الفنية واملهنية.

  

 خرجيي من العاملني توزيع( 5-3) اجلدول ويوضح

 العمل قطاعات على األوىل اجلامعية املرحلة

( %58.1) أن يتبني حيث ،النوع وفق وذلك لفةاملخت

يعملون يف القطاع اخلاص الذكور من اخلرجيني 

يف املسح  ن عليه احلالامما ك قلياًل وهي أعلى

وعلى اجلانب  ،(%54.8) كانت عندالسابق حيث 

اآلخر اخنفضت نسبة اخلرجيني العاملني يف القطاع 

احلكومي يف املسح احلالي عما كانت عليه يف 

خلرجيني ، حيث بلغت نسبة ا2017سح اخلرجيني م

يف مسح ( %38.5العاملني يف القطاع احلكومي )

( يف %40.1) عند، بعد أن كانت 2019اخلرجيني 

 . 2017مسح اخلرجيني 

من العاملني  ( فقط%0.9) تهنسبكما ٌيالحظ أن ما 

وهي  فقط، أعماهلم اخلاصة الذكور ميتلكون

 املسح السابق.يف ن عليه احلال ملا كا مقاربة

 القطاع اخلاص بنسبة منهن يعملن يفالنسبة األكرب  كانتأما بالنسبة للخرجيات العامالت فقد  

حيث بلغت نسبة العامالت يف هذا القطاع املسح السابق يف  وهي أعلى مما كانت عليه (%54.4) بلغت

(46.8% .)  

 

يف املسح احلالي مقارنة مبسح  كوميالقطاع احل وعلى اجلانب اآلخر اخنفضت نسبة العامالت يف

يف  (%50.9) بعد أن كانت يف املسح احلالي (%43.1) هذه النسبة إىل ت، حيث اخنفض2017اخلرجيني 

 قلياًل علىوهي أ فقط، من االناث العامالت ميتلكن أعماهلن اخلاصة( %1.0) أن. كما املسح السابق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .         2017مسح اخلرجيني  ا كانت عليه يفمم

 

 

( توزيع العاملين المشاركين حسب نوع 5-3الجدول )

 القطاع والنوع
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 كادمييتوظيف اخلرجيني وفق املؤهل األ 3-1-3

خلرجيي املرحلة  الوظيفية احلالة (6-3يبني اجلدول )

وٌيالحظ  ية،وفق مؤهالتهم األكادمي اجلامعية األوىل

يف نسب الباحثني عن عمل جلميع محلة ارتفاع أن هناك 

مؤهالت هذه املرحلة، حيث بلغت نسبة العاملني من محلة 

ح سعليه يف امل كانت( وهي أقل مما %18.4)لدبلوم ا

 ،(%23.8) قد بلغت النسبة فيه كانتالسابق والذي 

بلغت نسبة الباحثني عن عمل من محلة الدبلوم  بينما

مسح اخلرجيني هي أعلى مما كانت عليه يف ( و77.5%)

 (. %66.4)قد بلغت  كانت واليت 2017

خصصي فقد تالتقدم/املدبلوم الوبالنسبة خلرجيي 

عن ( وهي أعلى %19.8نسبة العاملني منهم ) كانت

 خرجيي املؤهالت األخرى من من محلةالعاملني نسبة 

 ننسبة الباحثني ع أناملرحلة اجلامعية األوىل. كما 

 (. %76.4بلغت ) من خرجيي هذا املؤهل عمل

 وجود الحظٌيكما (. %18.7) منهم نسبة العاملني كانتس فقد انالبكالوريوس/الليس وأما خرجي

 ،( فقط%9.8) كانتخرجيي الشهادة املهنية/الدبلوم املهين حيث من كبري يف نسبة العاملني  اخنفاض

 باحثني عن عمل.منهم ( %84.6) هوما نسبت

املسوحات الثالثة اليت متت يف  األكادميي املؤهل وفقمقارنة العاملني والباحثني عن عمل وعند  

مستمر يف نسبة العاملني وارتفاع  أن هناك اخنفاضوبشكل عام  يتبني (2019،2017،2015)

 .مستمر يف نسبة الباحثني عن عمل

 

، على قطاعات العمل األكادميية( يوضح توزيع العاملني من اخلرجيني وفق مؤهالتهم 7-3اجلدول )

يث ملرحلة يعملون يف القطاع اخلاص، حخرجيي هذه ا من لكل مؤهل النسبة األكرب أن حيث يتضح

( %43.2)مقابل  ،(%53.4الدبلوم املهين )بلغت نسبة اخلرجيني العاملني يف القطاع اخلاص من محلة 

 . ةاخلاص أعمالهالمتالك القليل منهم توجه  كما ،يعملون يف القطاع احلكومي

يف  يعملون من العاملني منهم (%63.5) حيث يتبني أنالدبلوم  مؤهل حلملةكذلك احلال بالنسبة و

الدبلوم  محلة( منهم يعملون يف القطاع احلكومي. وهذا ينطبق أيضا على %34.4)و ع اخلاص،القطا

( يعملون %18.1يف القطاع اخلاص، و )من العاملني منهم يعملون ( %78.7) أناملتقدم/التخصصي حيث 

 يف القطاع احلكومي. 

( الحالة الوظيفية لخريجي المرحلة الجامعية 6-3) الجدول

األكاديمياألولى وفق المؤهل   
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  من محلةخرجينيلل وبالنسبة

من ( %83.1) أن يتبنيالبكالوريوس 

، منهم يعملون يف القطاع اخلاصلني العام

القطاع احلكومي،  يعملون( %11.9)و

 إىلتوجه  منه ال يوجد أنالحظ ٌيكما 

إال من عمال من محلة هذا املؤهل ألريادة ا

كان يعمل يف األساس يف القطاع العام أو 

 . قبل حصوله على أخر مؤهل اخلاص

وعند مقارنة هذه النتائج مبسح اخلرجيني 

نسب  توزيعوجود تشابه يف حظ الٌي 2017

على  العاملني من محلة مجيع املؤهالت

تقريبا باستثناء العمل  خمتلف قطاعات

 كانت والذي ،مؤهل الدبلوم املهينمحلة 

يف القطاع من محلته نسبة العاملني 

 (.%43.8)مقابل ( %50.0)، يف القطاع اخلاصمنهم احلكومي أعلى من نسبة العاملني 

 

 اخلرجيني وفق جمال الدراسةتوظيف  3-1-4

 

( احلالة الوظيفية للخرجيني 8-3) دوليوضح اجل

ٌيالحظ أن خرجيي  حيثاجملال الدراسي،  وفق

الرتبية جاءوا يف املرتبة األوىل من حيث نسبة 

(، وجاء خرجيو %33.6التوظيف بنسبة بلغت )

يف املرتبة الثانية اهلندسة والتكنولوجيا املرتبطة 

ختصص اإلدارة  واحتل خرجيو(، %25.6) بنسبة

 وجاء(، %20.6بنسبة )الثالثة املرتبة  والتجارة

البيئية والعلوم املرتبطة بها والزراعة خرجيو جمال 

. كما (%6.0) بنسبةاألدنى من حيث التوظيف 

غم من أن نسبة توظيف ينبغي اإلشارة إىل أنه بالر

لغت اخلرجيني من ختصص اخلدمات الشخصية ب

هذه االعتماد على ( إال أنه ال ميكن 100%)

النتيجة كون عدد املشاركني من هذا اجملال هو 

 خرجيني اثنني فقط.

( توزيع العاملين من الخريجين وفق مؤهالتهم العلمية على 7-3الجدول )

 قطاعات العمل

 

( الحالة الوظيفية لخريجي المرحلة الجامعية األولى وفق 8-3) الجدول

 مجال الدراسة
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ع اخلرجيني وفق ( توزي9-3) يوضح اجلدول

حظ أن حيث ٌيال، العملقطاع جمال الدراسة و

أغلب العاملني من خرجيي ختصصات 

الرتبية والصحة والدين والفلسفة والثقافة 

واجملتمع يعملون يف القطاع احلكومي 

إىل  %54.6حيث تراوحت نسبتهم بني )

(، وعلى اجلانب اآلخر يتبني أن أغلب 96.6%

من خرجيي  يف القطاع اخلاص العاملني

املرتبطة والتكنولوجيا ختصصات اهلندسة 

ا والعلوم الطبيعية والفيزيائية والعمارة به

والزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة واالنشاء 

بها واإلدارة والتجارة والفنون اإلبداعية، حيث 

تراوحت نسب العاملني من خرجيي هذه 

إىل  %56.6التخصصات يف هذا القطاع بني )

78.1%.) 

كما يوجد تقارب بني نسب العاملني يف 

والعاملني يف القطاع اخلاص خلرجيي ختصص تكنولوجيا املعلومات، حيث بلغت  القطاع احلكومي

 ( على التوالي.%48.7( و)%47.6نسب العاملني منهم )

 توظيف اخلرجيني وتدرجهم يف املسميات الوظيفية 3-1-5

 

ما يكون اخلرجيون يف بداية السلم  غالبًا

خيتلف والوظيفي عند التحاقهم بأول فرصة عمل، 

ملسميات الوظيفية وفقًا لعدد ااخلرجيني يف  تدرج

من العوامل مثل النوع، والتخصص، وسنة التخرج، 

( نسب 10-3وقطاع العمل. ويوضح اجلدول )

اخلرجيني العاملني وفقًا ملسمياتهم الوظيفية، حيث 

يف  كانوا( %88.60معظم اخلرجيني ) أنالحظ ٌي

فيها، بداية السلم الوظيفي يف الوظائف اليت يعملون 

يف مناصب  كانوا( %1القليل منهم )أقل من  أنكما 

إدارية عليا مثل مدير عام أو رئيس أو نائب رئيس 

اخلريج حباجة  أنمؤسسة، وهذه النتائج منطقية حيث 

 إىل شغلاكتساب اخلربة العملية اليت تؤهله  إىل

 قيادية عليا. مناصب

وفق مجال الدراسة ونوع قطاع العمل ينتوزيع الخريج( 9-3الجدول )  

( نسب الخريجين العاملين وفقاً لمسمياتهم 10-3الجدول )

 الوظيفية
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( توزيع اخلرجيني على 11-3يوضح اجلدول )

 أنت الوظيفية وفقًا للنوع، ويالحظ املسميا

نسبة الذكور يف املسميات الوظيفية من رئيس 

أعلى قلياًل من نسبة  كانتقسم فما فوق 

، ما عدا مسمى رئيس مؤسسة حيث بلغت االناث

 كانتفيما  (%0.4) يف هذا املسمى االناثنسبة 

، وقد (%0.2) نسبة الذكور يف نفس املسمى

 على هذا املسمى احلاصلني أن إىليعزى ذلك 

ميلكون مؤسساتهم وأعماهلم اخلاصة، ومن 

 يشغلوا املناصب عليا يف هذه احلالة. أنالبديهي 

 

 

( 12-3كما يوضح اجلدول )

توزيع العاملني من اخلرجيني 

على املسميات الوظيفية 

الحظ وفقًا لقطاع العمل، وٌي

مناصب  إىلجل من وصل  أن

إدارية من مدير/ مدير مساعد 

فوق هم من ميلكون  فما

مقارنة  أعماهلم اخلاصة

 .بالقطاعني العام واخلاص

 

 

 

 

 

 

( توزيع الخريجين على المسميات الوظيفية 11-3الجدول )

 وفقاً للنوع

 

( توزيع العاملين من الخريجين على المسميات الوظيفية وفقاً لقطاع العمل21-3الجدول )  
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 املدة املستغرقة للحصول على أول فرصة عمل بعد التخرج 3-2

 

توزيع اخلرجيني العاملني وفقًا للمدة املستغرقة للحصول على أول فرصة  إىل( 3-3يشري الشكل )

اخلرجيني العاملني جنحوا يف احلصول على أول فرصة  ( من%36.0النسبة األعلى ) أنعمل، حيث يتضح 

من  (%17.0) ثالثة أشهر، كما استغرق إىلعمل بعد خترجهم خالل أقصر فرتة واليت متتد من شهر 

من  (%53.0أن )ستة أشهر يف احلصول على أول فرصة عمل، أي  إىلأربعة  مدة اخلرجيني العاملني

 ى أول فرصة عمل خالل الستة أشهر األوىل بعد التخرج.اخلرجيني العاملني جنحوا يف احلصول عل

 

النسبة األدنى للمدة اليت استغرقها اخلرجيون العاملون للحصول على أول فرصة عمل هي  كانتو  

من اخلرجيني العاملني هذه الفرتة للحصول على أول وظيفة،  (%8.3) حيث استغرق ،من سنتنيثر كأ

من اخلرجيني العاملني استغرقوا أكثر من سنة للحصول على أول ( %24.1أن )الحظ أيضًا كما ٌي

وظيفة بعد التخرج، وتعد فرتة الستة أشهر األوىل بعد التخرج أفضل فرتة للحصول على فرص العمل، 

ستغرقها ا( يف املدة اليت 2017، و2015وتتشابه نتائج املسح احلالي مع نتائج املسحني السابقني )

 ون للحصول على فرص العمل.اخلرجيون العامل

 

عدد من الدول خالل يف األوىل بعد التخرج خالل الستة أشهر  ( يعرض نسبة التوظيف13-3جلدول )ا

أدنى نسبة توظيف خالل م )وفق آخر إحصائية لكل دولة(، ويتضح من خالله أن 2018، 2017العامني 

ا اليونان، وبنسب أعلى من نسبة كانت يف تركيا، وتلته 2017أول ستة أشهر بعد التخرج يف عام 

توظيف اخلرجيني يف السلطنة خالل نفس الفرتة، مع التأكيد على أن النسب اخلاصة بالسلطنة 

حمسوبة من امجالي اخلرجيني العاملني فقط بينما النسب للدول األخرى اليت مت استعراضها يف اجلدول 

 حمسوبة من امجالي اخلرجيني يف تلك الدول. (3-13)

 بعد التخرج ( توزيع الخريجين العاملين وفقاً للمدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عمل3-3الشكل )
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الحظ من خالل اجلدول أما من حيث النوع فُي

هناك تقارب بني نسبة اخلرجيني  أن( 3-14)

ة من حيث املد االناثالعاملني من الذكور و

املستغرقة للحصول على أول فرصة عمل 

من  (%52.3) أن يتضح حيثالتخرج، بعد 

العاملني متكنوا من الذكور اخلرجيني 

عمل خالل أول احلصول على أول فرصة 

( من %54.6مقابل ) خترجهم بعدستة أشهر 

تشري النتائج  ماك اخلرجيات العامالت،

 العاملني الذكورمن  (%74.5) أن إىل

متكنوا من احلصول على وظيفة خالل 

( من اإلناث %78.8مقابل ) سنة من خترجهم

 العامالت.

ن ون العاملوالتي استغرقها الخريجالمدة ( 41-3الجدول )

وفق النوع على أول فرصة عمل للحصول  

 

أشهر األولى بعد  6( نسبة توظيف الخريجين خالل ال 13-3الجدول )

 التخرج في عدد من الدول
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وفق املؤهل  العاملني وظيفة للخرجينيى أول ( يوضح املدة املستغرقة للحصول عل15-3اجلدول )

من محلة الدبلوم والشهادات املهنية أو الدبلوم املهين جنحوا يف  (%30.2) أن إىل، حيث يشري األكادميي

نسبة اخلرجيني من محلة الدبلوم  كانتأشهر من خترجهم، يف حني  3احلصول على وظيفة خالل 

، أما محلة (%36.7) على فرصة عمل خالل نفس الفرتة املتقدم/التخصصي الذين جنحوا يف احلصول

( من حيث احلصول على وظيفة خالل الفرتة الزمنية %37.9هم األعلى نسبة ) كانواالبكالوريوس ف

من اخلرجيني العاملني من محلة الدبلوم املهين والدبلوم التخصصي  (%51.6أن )الحظ ذاتها. وُي

ل فرصة عمل خالل ستة أشهر من خترجهم، مقارنة مع والبكالوريوس جنحوا يف احلصول على أو

من  (%70) أكثر من أن تشري النتائج إىلمن اخلرجيني العاملني من محلة الدبلوم. كما  (43.9%)

اخلرجيني العاملني من محلة مجيع املؤهالت يف املرحلة اجلامعية األوىل متكنوا من احلصول على أول 

  هم.فرصة عمل خالل سنة من تاريخ خترج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفق المؤهل  على أول فرصة عمل للحصول ونالعامل ونالتي استغرقها الخريجالمدة ( 51-3الجدول )

 العلمي
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يف اجلدول  بياناتووفقًا لسنة التخرج تشري ال

من العاملني الذين  (%62.7أن ) إىل( 3-16)

 خترجوا يف العام األكادميي

متكنوا من احلصول على  (م2017/2018)

 ـعمل خالل ستة أشهر من خترجهم مقارنة ب

 فقط من خرجيي العام األكادميي (46.0%)

 (%80.2) ، كما متكن(م2016/2017)

 من العاملني من خمرجات العام األكادميي

احلصول على من كن مت (م2017/2018)

أول وظيفة خالل سنة واحدة من تاريخ 

من خمرجات العام  (%72.7ب ) خترجهم مقارنة

 .(م2016/2017) األكادميي

 

 

 

 

عماهلم اخلاصة أ العاملني يفاخلرجيني  أن( 17-3ومن حيث قطاع العمل، تبني النتائج يف اجلدول )

اجتهوا هم الذين انأقرب مقارنة (%54.7) ثالثة أشهر من خترجهم بنسبة أكرب لخال العمل بدءمن متكنوا 

على التوالي،  (%31.1، و%41.8) يف القطاعني احلكومي واخلاص والذين بلغت نسبتهم للعمل

 يخ التخرج.وكذلك احلال بالنسبة للحاصلني على عمل خالل ستة أشهر وخالل سنة من تار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي استغرقها الخريجين العاملين المدة ( 61-3الجدول )

وفقاً لسنة التخرج على أول فرصة عمل للحصول  

وفقاً لقطاع  أول فرصة عمل على للحصول ونالعامل ونالتي استغرقها الخريجالمدة ( 71-3الجدول )

 العمل
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رب من ما يق أن( والذي يتبني من خالله 18-3يوضحها اجلدول )فجمال الدراسة  وفقأما املدة املستغرقة 

متكنوا من احلصول على وظيفة خالل أول ثالثة أشهر من العاملني ثالثة أرباع خرجيي جمال الرتبية 

الثقافة ، وخرجيو (%70.6بنسبة ) يف املرتبة الثانية الدين والفلسفة وخرجيثم يأتي تاريخ خترجهم، 

 .(%41.9بنسبة ) يف املرتبة الثالثة واجملتمع

من احلصول على عمل خالل متكنوا اخلدمات الشخصية  خرجيي جمالمن العاملني  أن مجيعكما  

الفصل إىل أن ، وقد ال تكون هذه النتيجة مستغربة حيث مت اإلشارة سابقًا يف هذا ستة أشهر من خترجهم

 عدد املشاركني من هذا اجملال هو خرجيني اثنني فقط.

احلصول على عمل متكنوا من من اخلرجيني العاملني  (%50) أكثر من وتشري النتائج أيضًا إىل أن 

 جماالت اهلندسة والتكنولوجيا املرتبطة بها، والصحة.و خرجيخترجهم باستثناء  بعدستة أشهر أول خالل 

 

 خرجيني أثنني فقط. هواالعتماد على هذه النتيجة كون عدد املشاركني من هذا اجملال  نميك ال *

 

 

 

وفقاً لمجال الدراسة على أول فرصة عمل ن للحصولوالعامل ونالتي استغرقها الخريجالمدة ( 81-3الجدول )  
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 الوظيفي( انالتنقل بني الوظائف للعاملني من اخلرجيني )الدور 3-3

 

يعد التنقل بني الوظائف ظاهرة طبيعية، خاصة بني العاملني حديثي التخرج وذلك يف ظل الظروف 

هم قد يقبلون أول فرصة عمل تعرض عليهم أناخلرجيون من شح الوظائف، حيث  ي فيهااناحلالية اليت يع

ال تتناسب مع مؤهالتهم وختصصاتهم، ثم يقومون بعد ذلك بالبحث عن وظيفة أخرى  كانت أنحتى و

 مهاراتهم وقدراتهم. تناسب

( عدد الوظائف اليت شغلها اخلرجيون 4-3يوضح الشكل )

 أن، ويتبني من اجلدول قبل االستقرار يف عملهم احلالي

العمل احلالي  أن إىلمن اخلرجيني العاملني أشاروا  (68.2%)

الذي يشغلونه يعد الوظيفة األوىل هلم بعد التخرج، كما 

ة هلم، ثانيالوظيفة ال ناعملهم احلالي ك أن (%23.5) أشار

أو  مخس وظائف هم شغلواأنفقط أشاروا  (%2)وما يقارب 

 .  أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

( 19-3الحظ من خالل اجلدول )ٌي ماك

ه ال يوجد فرق بني خرجيي العام أن

والعام  (م2016/2017) األكادميي

يف عدد  (م2017/2018) األكادميي

الوظائف اليت تنقل بينها اخلرجيون قبل 

 استقرارهم يف وظيفتهم احلالية.

 

 

 

 

 

االستقرار في ( عدد الوظائف التي شغلها الخريجون قبل 91-3الجدول )

 عملهم الحالي وفقاً لسنة التخرج

 

( عدد الوظائف التي شغلها 4-3الشكل )

 الخريجون قبل االستقرار في عملهم الحالي
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الحظ أما من حيث قطاع العمل فٌي

 أكثر أن( 20-3من خالل اجلدول )

من ثلثي اخلرجيني العاملني يف 

القطاعني احلكومي واخلاص 

الوظيفة اليت يشغلونها حاليا  كانت

هي الوظيفة األوىل بعد خترجهم، 

من الذين  (%41) مقارنة مع أكثر من

اصة، كما اخل مأعماهل امتهنوا

نسبة  أن إىلينبغي اإلشارة 

اخلرجيني الذين تنقلوا بني أكثر 

بالنسبة األعلى  كانتمن وظيفة 

ألولئك الذين لديهم أعمال خاصة 

هم العاملني يف انمقارنة بأقر

 .القطاعني احلكومي واخلاص

 

 

 

 )بالريال الُعماني( األجور الشهرية 3-4

 

قطاع  كانتاألجر الشهري هو املبلغ املالي الشهري الذي يتقاضاه املوظف من اجلهة اليت يعمل فيها سواًء 

جمال وطبيعة العمل واملؤهل مقدار األجر الشهري باختالف حكومي أو قطاع خاص، وخيتلف 

واملسمى الوظيفي كما قد خيتلف يف بعض الدول وفق النوع حيث يكون هناك فرق بني  األكادميي

حتاد األوروبي يف اال االناث أجرمتوسط  أنتبني  Eurostat. ووفقًا ملوقع االناثو للذكور األجرمتوسط 

، كما أشار مقال منشور على صحيفة 2017يف العام  الذكوروسط دخل عن مت (%16.0 ) يقل بنسبة

هناك فرقاً معنويا بني  أنتبني  2019ه وفقاً لإلحصائيات اليت نشرت يف أبريل أنية انديبندنت الربيطناأل

متوسط دخل الذكور فاق متوسط  أنيف  اململكة املتحدة حيث تبني  االناثمتوسط دخل الذكور و

من متوسط دخل الذكور  (%82.0 ) يعادل االناثمتوسط دخل  أن الواليات املتحدة تبني ، ويفاالناثدخل 

دوالر فقط  (0.82)النساء تكسب  أنمقابل كل دوالر يكسبه الرجال ف أن، مبعنى 2017يف العام 

(Graf, Brown, & Patten, 2018.) 

عدة عوامل منها النوع، وقطاع يستعرض هذا اجلزء مقارنة األجور الشهرية للخرجيني العاملني وفق 

 العمل، ونوع القطاع االقتصادي.

 

( عدد الوظائف التي شغلها الخريجون قبل االستقرار في عملهم 20-3الجدول )

 الحالي وفقاً لقطاع العمل

 



42 
 

من  (%72.9) أن( 21-3ويتبني من خالل اجلدول )

اخلرجيني العاملني من املرحلة اجلامعية األوىل 

، فيما عمانيريال  900أقل من يتقاضون رواتب 

-901بلغت نسبة الذين يتقاضون أجورًا ترتاوح بني 

فقط  (%3.0) وما نسبته، (%24.1) ريال 1500

ريال  1500يتقاضون رواتب شهرية تزيد عن 

 .عماني

 

 

 

 

 

 

 

 أنتبني  االناثوعند مقارنة األجور الشهرية للذكور و

اللواتي يتقاضني أجورًا شهرية تقل عن  االناثنسبة 

أعلى قلياًل من نسبة  كانت عمانيريال  300

( كما يوضحه اجلدول %2.3مقابل  %4.7الذكور )

هناك تقارب بني نسب  أنالحظ (، كما ٌي3-22)

يف فئات األجور الشهرية اليت ترتاوح  االناثالذكور و

، أما يف فئات األجور ُعماني ريال (900 إىل 301)بني 

نسبة الذكور  أنالحظ ريال فٌي 1200اليت تزيد عن 

، ولعل ذلك االناثيف هذه الفئات أكرب من نسبة 

 ميتهنها الذكور واليت طبيعة األعمال اليت إىليعود 

 مكان أن إىلتتطلب ساعات دوام أطول باإلضافة 

العمل قد يكون يف أحد حقول النفط أو الغاز واليت 

 .عادة ما تكون بعيدة عن املدن

 

 

اخلرجيني العاملني الذين لديهم أعماهلم  أن( 23-3أما من حيث قطاع العمل، فيتبني من خالل اجلدول )

، فيما (%22.6 ) ريال حيث بلغت 300نسبة يف فئة األجور الشهرية اليت تقل عن األعلى  كانتاخلاصة 

اآلخر  انبفقط، وعلى اجل (% 1.3 ) كانتالنسبة األقل للعاملني يف القطاع احلكومي حيث  كانت

 ريال حيث بلغت  1800نسبة أصحاب األعمال اخلاصة هي األعلى يف فئة الرواتب اليت تزيد عن  كانت

من العاملني يف القطاع اخلاص يتقاضون رواتب أقل من (  %52.0 أن ) إىلما ينبغي اإلشارة ، ك(5.7%)

( األجر الشهري للخريجين العاملين21-3الجدول )  

( الدخل الشهري للخريجين العاملين وفق 22-3الجدول )

 النوع
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فقط من العاملني يف القطاع احلكومي، ولعل هذا يفسر عزوف  (%16.1)  مقارنة ب عمانيريال  600

 بعض اخلرجيني عن العمل يف القطاع اخلاص ويرغبون بالعمل يف القطاع احلكومي.

 

 

( فئات األجور الشهرية وفق القطاع االقتصادي الذي يعمل فيه اخلريج، ويتضح من 24-3ح اجلدول )يوض

األعلى نسبة يف فئة  كانواة والتدريب انوالصي والتصليح العاملني يف قطاعي الرتكيب أنخالله 

نون الفاخلرجيون العاملون يف قطاع  نا، فيما كعمانيريال  300األجور الشهرية اليت تقل عن 

قطاع ريال، تلتها نسبة العاملني يف  1800هم األعلى نسبة يف فئة الرواتب اليت تزيد عن  االبداعية

معظم العاملني يف مجيع القطاعات االقتصادية  أن، كما باء والغاز والصرف الصحيامدادات الكهر

 أنتعليم العالي حيث باستثناء قطاع التعليم وال عمانيريال  900 إىل 301يتقاضون رواتب ترتاوح بني 

 .عمانيريال  1200 إىل 901معظم العاملني فيه يتقاضون أجورًا شهرية ترتاوح بني 

( األجر الشهري للخريجين العاملين وفق قطاع العمل32-3الجدول )  
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( فئات األجور الشهرية وفق القطاع االقتصادي الذي يعمل فيه الخريج42-3الجدول )  
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 احلراك الوظيفي للخرجيني بني حمافظات السلطنة 3-5

 

يعترب مؤشر احلراك الوظيفي من املؤشرات املهمة اليت تستخدم يف قياس مدى قدرة املشاريع االقتصادية 

تلف مناطق الدولة على استيعاب اخلرجيني وتوظيفهم بالقرب من أماكن سكناهم، والتنموية يف خم

عملهم، ويوضح اجلدول  مكانالسكن الدائم للخرجيني العاملني مع  مكانويف هذا اجلزء يتم مقارنة 

عملهم بعد التخرج  مكانسكنهم الدائم )احملافظة( و مكان( توزيع اخلرجيني العاملني وفق 3-25)

حمافظة  أنرفة اجتاه احلراك الوظيفي للخرجيني بني احملافظات، ويالحظ من خالل اجلدول وذلك ملع

 سكنهم الدائم مكانعلى عمل يف  نسبة اخلرجيني الذين حصلوامسقط احتلت املرتبة األوىل من حيث 

يف املرتبة  (%75.4ظفار )وحمافظة  ،(%77.1 ) ةثانياملرتبة ال مسندم ، كما احتلت حمافظة (91.1%)

 الثالثة. 

 

 

 

الحظ ( نسبة احلراك الوظيفي للخرجيني بني حمافظات السلطنة، حيث ُي26-3كما يوضح اجلدول )

الذين سكنهم الدائم خارج حمافظة  رجيني العاملنيحمافظة مسقط استقطبت النسبة األعلى من اخل أن

، تلتها حمافظة الوسطى ثم حمافظيت ظفار (%64.1) غتحيث بل مسقط )القادمون إىل حمافظة مسقط(

( توزيع الخريجين العاملين وفق مكان )المحافظة( سكنهم الدائم ومكان عملهم بعد التخرج52-3الجدول )  
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اخلية النسبة األعلى واليت والظاهرة، أما من حيث تصدير اخلرجيني العاملني فقد احتلت حمافظة الد

 م حمافظة مشال الباطنة بنسبةث (%16.0) ، تلتها حمافظة جنوب الباطنة بنسبة(%29.4) بلغت

يف التخطيط للمشاريع االقتصادية اليت توفر  بياناتفادة من هذه المن الضروري االسته إنف. لذا (14.9%)

فرص عمل للخرجيني حبيث تقام يف خمتلف حمافظات السلطنة مبا يتناسب وتقليل الكثافة واحلراك 

حمافظة مسقط مما يكون له كبري األثر يف التقليل من عدة مشكالت واليت على رأسها  إىلاملتنامي 

 رية الكبرية يف حمافظة مسقط.مشكلة الكثافة املرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الخريجين بين المحافظات القادمون/المغادرون( 62-3الجدول )  
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 امللخص

 

استعرض هذا الفصل احلالة الوظيفية خلرجيي املرحلة اجلامعية األوىل، حيث مت مقارنة نسب توظيف 

، وسنة التخرج، وقطاع ع، وجمال الدراسة، واملؤهل األكادميياخلرجيني وفق عدد من املتغريات مثل النو

 أنأعلى فرق بني نسب توظيف اخلرجيني وفق هذه املتغريات املذكورة ك أنمل، وقد أظهرت النتائج الع

 اث.نهناك فرق كبري بني احلالة الوظيفية للذكور واحلالة الوظيفية لإل أنوفق النوع حيث تبني 

وع، وقطاع املسميات الوظيفية للخرجيني العاملني ومقارنة ذلك وفق الن إىلثم بعد ذلك مت التطرق 

أعلى قلياًل  كانتنسبة الذكور يف املسميات الوظيفية من رئيس قسم فما فوق  أنالعمل حيث تبني 

مناصب إدارية من مدير/ مدير مساعد فما  إىلجل من وصل  أن، كما أوضحت النتائج االناثمن نسبة 

 ممن ميلكون أعماهلم اخلاصة. كانوافوق من اخلرجيني العاملني 

ا الفصل املدة املستغرقة للحصول على أول فرصة عمل ومت مقارنة ذلك وفق النوع، وقطاع كما تناول هذ

الستة أشهر األوىل بعد التخرج هي  أن إىل، وسنة التخرج، وأشارت النتائج كادمييالعمل، واملؤهل األ

 الفرتة املثالية للحصول على فرصة عمل.

من  (%68) أكثر من أنالوظائف وأوضحت النتائج الوظيفي والتنقل بني  انالدور إىلكما مت التطرق 

 العمل احلالي الذي يشغلونه يعد الوظيفة األوىل هلم بعد التخرج،  أن إىلاخلرجيني العاملني أشاروا 

 %73ما يقارب من  أنأما بالنسبة لألجور الشهرية اليت يتقاضاها خرجيو املرحلة اجلامعية األوىل فقد تبني 

، كما أظهرت النتائج عمانيريال  900من هذه املرحلة يتقاضون رواتب أقل من  من اخلرجيني العاملني

 16.1) مقارنة ب عمانيريال  600 أقل منمن العاملني يف القطاع اخلاص يتقاضون رواتب  (%53.0أن )

 فقط من العاملني يف القطاع احلكومي. %(

حمافظة مسقط احتلت املرتبة األوىل  أنتبني احلراك الوظيفي للخرجيني العاملني، و إىلوأخرياً مت التطرق 

، كما احتلت حمافظة الداخلية النسبة األعلى (%64.1) يف استقطاب اخلرجيني العاملني بنسبة بلغت

 يف تصدير اخلرجيني العاملني تلتها حمافظة جنوب الباطنة ثم حمافظة مشال الباطنة.
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 سوق العمل إلىالعالي  من التعليم االنتقاليةالفصل الرابع: المرحلة 
 

تتسم املرحلة االنتقالية من مقاعد الدراسة يف مؤسسات التعليم العالي إىل سوق العمل بأنها فرتة حرجة يلعب 

فيها الوقت دورًا مهما يف قياس مدى النجاح يف احلصول على وظيفة، وهي املرحلة اليت يقوم فيها اخلريج بإبراز 

ا ألرباب العمل، وذلك بهدف احلصول على وظيفة تناسب تلك القدرات واملهارات، املهارات والقدرات اليت ميتلكه

وجيب على اخلريج خالل هذه الفرتة االستعانة جبميع املوارد والوسائل اليت تتيحها املؤسسات التعليمية 

 ومؤسسات الدولة واجملتمع املدني، واليت من شأنها تسهيل وتسريع التحاقه بسوق العمل.

عمول به يف الدول األجنبية يتم قياس مدى جناح اخلرجيني يف تأمني وظائف هلم بعد ستة أشهر من ووفق امل

التخرج، حيث يتوقع أن ينجح معظم اخلرجيني يف احلصول على وظائف خالل هذه الفرتة. وتشري عدد من 

ناميكية العرض الدراسات إىل أن جناح اخلريج يف احلصول على وظيفة يف هذه املرحلة ال يعتمد على دي

والطلب ومدى توافق ما ميتلكه اخلريج من مهارات وقدرات وخصائص الوظائف املطروحة فقط، وامنا يشري 

Baldwin, ;2018et al., Latif )  عدد من الدراسات إىل أن العوملة أسهمت يف توفري فرص عمل خارج  الدول

األخرى مع اخلرجيني احملليني يف ذات التخصص (، فعلى سبيل املثال يتنافس خرجيو التصميم يف الدول 2019

على وظائف التصميم، وبسبب طبيعة العمل يف هذا اجملال فأن املتخصصني يف هذا اجملال ميكنهم احلصول 

على وظيفة يف بلد آخر وممارسة متطلباتها بدون أن يتطلب ذلك االنتقال إىل ذلك البلد وامنا يوجدون ممثل 

 ول على عقود وأعمال يف هذا اجملال.عنهم يف بلد املنشأ للحص

 ،(World Economic Forum, 2018ووفقاً لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي )

م( متثل حقبة مليئة بالتحديات والفرص لنوع الوظائف اليت 2022-2018يتوقع العديد من اخلرباء بأن الفرتة )

ة الصناعية الرابعة، وأشار التقرير إىل أنه جيب على احلكومات تطوير يتطلبها سوق العمل بسبب الثور

سياساتها التعليمية وتوجيهها حنو رفع مستويات التعليم، واكساب املخرجات باملعارف واملهارات خاصة تلك 

افة إىل املهارات املتعلقة بالربجمة والذكاء االصطناعي والقدرة على حتليل البيانات واالستفادة منها، باإلض

املهارات األخرى املتعلقة بالقيادة وتنظيم الوقت، كما  على األفراد القيام بتطوير مهاراتهم، ورفع مستوى املعرفة 

لديهم بشكل مستمر وفق التغريات اليت تفرضها الثورة الصناعية الرابعة وذلك حتى يسهل عليهم احلصول 

 على وظيفة وتطوير مستواهم االقتصادي.

لفصل إىل عدد من املواضيع املرتبطة باملرحلة االنتقالية من مقاعد الدراسة إىل سوق العمل يتعرض هذا ا

 وتتلخص يف اآلتي:

 أساليب البحث عن وظيفة -

 أسباب عدم احلصول على وظيفة لغري العاملني -
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 أسباب رفض العروض الوظيفية -

 العوامل املساعدة يف احلصول على وظيفة -

 أساليب البحث عن وظيفة 4-1

 

وجد العديد من األساليب اليت يتبعها اخلرجيون للبحث عن وظيفة بعد خترجهم من مؤسسات التعليم العالي ي

خالل اجلدول بأن أكثر ثالثة أساليب اتباعا من قبل اخلرجيني  (، ويتبني من1-4كما يوضحها اجلدول )

وظيفة للجهات احلكومية املعنية  العاملني وغري العاملني هي التقدم لوظيفة مت اإلعالن عنها، والتقدم بطلب

إىل  %61بالتوظيف، واالستعانة بالعالقات الشخصية حيث تراوح جمموع نسب استخدام هذه األساليب بني )

 ( لكل من اخلرجيني العاملني وغري العاملني على التوالي.69%

 

 

( األساليب التي استخدمها العاملون/ غير العاملين للبحث عن وظيفة1-4الجدول )  
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نهم يتقدمون بطلب وظيفة واختلف اخلرجيون غري العاملني عن نظرائهم العاملني يف أن النسبة األعلى م

للجهات املعنية بالتوظيف يف الدولة، فيما كانت النسبة األعلى من اخلرجيني العاملني يتقدمون إىل الوظائف 

املعلن عنها يف الصحف واملواقع اخلاصة بعرض إعالنات التوظيف، وما يثري االنتباه هو االخنفاض التدرجيي يف 

( 2019االستعانة مبعر ض الوظائف للبحث عن وظيفة يف املسح احلالي )نسبة جلوء اخلرجيني العاملني إىل 

، إىل 2015( لعام %10.2(، حيث اخنفضت هذه النسبة من) 2015و 2017عند مقارنته باملسحني السابقني )

نسبة جلوء  ، كما اخنفضت أيضًا2019( لعام  %3.9، واستمرت يف االخنفاض لتبلغ ) 2017( لعام8.9%)

( يف مسح %8.9(بعد أن كانت )  %6.8 العاملني إىل معرض الوظائف يف املسح احلالي لتبلغ ) اخلرجيني غري

، وقد يعزى ذلك إىل قلة عدد الوظائف املعروضة يف معرض الوظائف، أو عدم مالءمتها هلم من حيث 2017

 ية مثل هذه املعارض.التخصص واملهارات واخلربات املطلوبة، أو قد يرجع ذلك إىل عدم ثقة اخلرجيني يف فاعل

التوجيه الوظيفي يف إىل مراكز كما ٌيالحظ اخنفاض نسبة جلوء اخلرجيني سواء العاملني أو غري العاملني 

اجلامعة أو الكلية اليت خترجوا منها عن األعوام السابقة واخنفض ترتيب جلوء اخلرجيني هلذه الوسيلة من املرتبة 

، وقد يعزى ذلك إىل 2019يصبح يف املرتبة الثامنة يف مسح عام ل 2017وعام  2015اخلامسة يف مسح عام 

لتوفري وظائف مناسبة  يف بعض املؤسسات التعليمية اخلرجيني يف مراكز التوجيه الوظيفيبعض عدم ثقة 

 هلم.

وبالرغم من مبادئ الشفافية والعدالة وتساوي الفرص يف التوظيف اليت تنتهجها معظم الدول ومن ضمنها 

إال أن االستعانة بالعالقات الشخصية قد احتل املرتبة الثالثة من حيث األساليب األكثر استخدامًا بني  السلطنة،

جند أن  2017وعام  2015اخلرجيني للبحث عن وظيفة، وعند مقارنة نتائج املسح احلالي بنتائج مسح عام 

الذين جنحوا يف احلصول على نسبة اللجوء إىل العالقات الشخصية للبحث عن الوظائف من قبل اخلرجيني 

( %9.7، وارتفعت إىل ) 2015( خالل مسح %7.7وظيفة قد ارتفعت ارتفاعًا تدرجييًا، حيث بلغت هذه النسبة ) 

(. وتدعم مراكز التوجيه الوظيفي يف املؤسسات 2019( يف املسح احلالي )%10.8، إىل أن بلغت ) 2017ملسح 

( بل ويعتربونها من أهم األساليب networkingبالعالقات الشخصية ) األكادميية يف عدد من الدول االستعانة

(، كما أكدت دراسة حديثة قام بها Monash University, 2017جناحًا يف احلصول على وظيفة )

(Mowbray, Hall, Raeside, & Robertson, 2018 أن العالقات الشخصية كأن هلا دوراً بارزاً يف تسهيل )

باحثني عن العمل الصغار، وتصنف الوظائف اليت يتم احلصول عليها بهذا األسلوب ضمن حصول على وظائف لل

 (.Hidden Job Marketما يسمى بسوق الوظائف املخبئة )

ومتثل دراسة هذه األساليب مصدرًا مهمًا لعدد من الفئات والشرائح اليت تعنيها معرفة توجهات اخلرجيني حنو 

ل ميكن ملراكز التوجيه املهين مبؤسسات التعليم العالي استخدام هذه البحث عن عمل، فعلى سبيل املثا

البيانات لتوفري اإلرشاد الوظيفي خلرجييهم، وتوجيههم الستخدام الطرق املثلى لتسريع حصوهلم على وظائف، 

كما ميكن جلهات التوظيف وأرباب العمل االستفادة من هذه البيانات يف فهم توجهات اخلرجيني، وكيفية 
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إلعالن عن الشواغر الوظيفية والتواصل مع اخلرجيني، باإلضافة إىل أن هذه البيانات من شأنها أن تفيد ا

 اخلرجيني وتزودهم باملعلومات حول األساليب األكثر جناحًا للحصول على وظيفة يف جمال ختصصاتهم.

 

 احلصول على وظيفة )لغري العاملني( عدم أسباب 4-2

بحث عن وظيفة للخرجيني العاملني وغري العاملني، مت سؤال غري العاملني عن رأيهم بعد التقصي عن أساليب ال

يف األسباب اليت أدت إىل عدم حصوهلم على وظيفة، وأسباب رفضهم لعروض الوظيفية اليت حصلوا عليها، 

وكانت أكثر األسباب شيوعا حسب رأي املشاركني يف إجابة هذا السؤال لعدم حصوهلم على وظيفة هي 

 (:2-4كالتالي كما يوضحها اجلدول )

 عدم توفر شواغر وظيفية تتناسب مع ختصصات اخلرجيني. .1

 عدم توافق شروط الوظيفة من حيث اخلربة املطلوبة مع خربة اخلريج. .2

 عدم استدعاء اخلريج للمقابلة الشخصية بعد تقدمه للوظيفة. .3

 عدم مالءمة مكان العمل للخريج. .4

 

 

( أسباب عدم الحصول على وظيفة لغير العاملين2-4الجدول )  

 

( أسباب عدم الحصول على وظيفة حسب النوع3-4الجدول )  
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على األسباب الثالثة الرئيسية لعدم حصوهلم على وظيفة وهي:  –الذكور واالناث  – نوبينما يتفق املشاركو

عدم توفر وظائف تتوافق مع ختصص اخلريج، عدم مناسبة شروط شغل الوظيفة من حيث اخلربة، وعدم 

رتبة استدعاء اخلريج للمقابلة الشخصية بالرغم من تقدمه للوظيفة، إال أن عدم مناسبة مكان العمل احتل امل

عدم مناسبة األجر كان الرابعة ضمن األسباب الرئيسية لعدم حصول االناث على عمل، أما بالنسبة للذكور 

 (. 3-4الشهري هو السبب الرابع لعدم حصوهلم/ قبوهلم للعروض الوظيفية كما يوضحها اجلدول )

 العروض الوظيفية رفض أسباب 4-3

جيي مما جيدر اإلشارة إليه هو االخنفاض التدر

يف نسبة رفض العروض الوظيفية من قبل 

اخلرجيني املشاركني يف مسح اخلرجيني 

، حيث (2019و، 2017و، 2015)لألعوام 

، 2015( يف العام %16.5كانت هذه النسبة ) 

، إىل 2017( يف العام %10.6واخنفضت إىل ) 

، أما يف 2019( يف العام %6.9أن وصلت إىل ) 

من الذكور (  %8.2املسح احلالي فرفض )

( %5.6العروض الوظيفية مقارنة مبا نسبته ) 

-4من االناث كما يتضح من خالل الشكل )

(، وقد يعزى االخنفاض يف رفض العروض الوظيفية إىل شح الوظائف املطروحة خالل هذه الفرتة بسبب 1

روض الوظيفية الظروف االستثنائية من حيث اخنفاض أسعار النفط، مما جيعل معظم اخلرجيني يقبلون الع

 .رغباتهم حتى وأن كانت ال تتناسب مع 

  

 ع( نسبة رفض العروض الوظيفية وفق النو1-4الشكل )
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غري العاملني عن أسباب  وعند سؤال اخلرجيني

عدم  الوظيفية، كانرفضهم للعروض 

مناسبة موقع العمل هو السبب األبرز يف 

(، وجاء بعده %23.0الرفض بنسبة بلغت )

عدم مناسبة الراتب يف املرتبة الثانية بنسبة 

م عدم توافق الوظيفة مع (، ث%18.5بلغت )

جمال التخصص جاء يف املرتبة الثالثة بنسبة 

( كما هو واضح يف اجلدول %15.8بلغت )

(. ومن الالفت لالنتباه بأن ترتيب هذه 4-4)

األسباب جاء مطابقًا لنتائج املسح السابق 

(، مما يستدعي الوقوف على هذه 2017)

األسباب من قبل اجلهات املعنية بالتوظيف 

اد احللول املناسبة لتقليل نسبة رفض وإجي

 العروض الوظيفية من قبل اخلرجيني. 

وتبني أن هناك اختالف بني املشاركني الذكور واالناث يف حتديد األسباب املتعلقة يف الرفض كما يوضحها 

 السبب الرئيسي األول يف رفض اخلرجيني الذكور هو عدم مناسبة الراتب، وعلىكان (، حيث 2-4الشكل )

 السبب األول يف رأي االناث هو عدم مناسبة موقع العمل.كان اجلانب اآلخر 

 

 

لغير العاملين ( أسباب رفض العروض الوظيفية4-4الجدول )  

 

 ( أسباب رفض العروض الوظيفية وفق النوع2-4الشكل )
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يف املرحلة اجلامعية األوىل،  لعروض الوظيفية حسب املؤهل األكادميي( نسبة رفض ا5-4ويعرض اجلدول )

( من حيث رفض العروض الوظيفية، %5.5ويتضح أن محلة شهادة البكالوريوس يشكلون النسبة األدنى )

 (.%9.2يما كانت النسبة األعلى لرفض هذه العروض من قبل محلة الشهادات املهنية والدبلوم املهين )ف

 

 

 

 

 

 

 

 العوامل املساعدة يف احلصول على وظيفة 4-4

حسب رأي العاملني من املشاركني يف مسح اخلرجيني 

اجلامعة للخرجيني من خالل ت يف حصوهلم على وظيفة كانت تسويق الكلية/ مأبرز أربعة عوامل ساهفإن 

معرض الوظائف، دور اجلهات احلكومية يف توفري 

فرص عمل للخريج، اخلربات الدولية من خالل تبادل 

الزيارات الطالبية والتدريب املتبادل، وبرامج التدريب 

العملي يف املؤسسات أو الشركات كما يوضح 

(، ومن املثري لالنتباه بأن هذه العوامل 6-4اجلدول )

ختلفت كليًا عن العوامل اليت ذكرها اخلرجيون يف ا

(، كما أن املعدل العام عند 2017املسح السابق )

التخرج، والتخصص، وشخصية اخلريج مل تعد من 

العوامل اليت احتلت املراتب األوىل للحصول على 

وظيفة، وهذا عكس ما أظهرته النتائج يف مسح 

ستدعي أن هذه النتائج تفإن ، وبهذا 2017اخلرجيني 

تقوم مؤسسات التعليم العالي بدورها الالزم للتسويق 

خلرجييها، كما أن عليها أن تعطي اهتمام أكرب 

لربامج التدريب العملي لطالبها يف املؤسسات والشركات املختلفة، باإلضافة إىل الرتكيز على اخلربات 

 الدولية لتبادل الطالب مع جامعات مرموقة خارج السلطنة.

( نسب رفض العروض الوظيفية وفق المؤهل 5-4الجدول )        

 العلمي للمرحلة الجامعية األولى

 

(   العوامل المساعدة في الحصول على وظيفة6-4الجدول )  
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 امللخص

ستعرض هذا الفصل حتليل آراء اخلرجيني عن املرحلة االنتقالية بني مقاعد الدراسة إىل سوق العمل، وأساليب ا

مت تناول البحث عن وظيفة، ومدى االختالف بني العاملني وغري العاملني يف أساليب البحث عن وظيفة، كما 

أهم العوامل اليت ساعدت استعراض  مت ، وأخريًالوظيفية وفق النوع واملؤهل األكادمييأسباب رفض العروض ا

اخلرجيني العاملني يف احلصول على وظيفة. وأشارت النتائج إىل اخنفاض نسبة رفض العروض الوظيفية يف 

(، كما أشارت النتائج إىل عدم مناسبة 2017، و2015( مقارنة بنتائج املسحني السابقني )2019املسح احلالي )

لرفض االناث للعروض الوظيفية، بينما عدم مناسبة الراتب احتل املرتبة األوىل ن السبب األبرز اموقع العمل ك

 يف رفض الذكور للعروض الوظيفية، وهذه النتائج جاءت مطابقة لنتائج املسحني السابقني.
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الخامس: تقييم الخريجين للمرحلة الدراسية )المهارات المكتسبة الفصل 

 ودة الخدمات، وتوفر الفرص التدريبية(والمطلوبة في العمل، وج
 

 

والقيادة والقدرة على التكيف مع بيئة العمل والعمل اجلماعي من أهم املهارات         عتعترب مهارات اإلبدا  

، ولذا فأن تقييم اخلرجيني للمهارات واملعارف اليت اكتسبوها 2016اليت أكد عليها مسح أرباب العمل 

العالي يعترب من أهم املؤشرات اليت تهدف إىل حتسني وتطوير الربامج خالل دراستهم يف مؤسسات التعليم 

واملناهج الدراسية وطرق التدريس حبيث يتم اعدادها مبا يتناسب مع املهارات واملعارف اليت يتطلبها سوق    

 العمل.

نوعية وفرتة التدريب الذي      تطرقت إىل  من األســئلة اليت   جمموعة  2019لذا خصــص مســح اخلرجيني    

مت طرح بعض األســئلة اليت   . كما  وعالقة التدريب بالتوظيف     ون خالل فرتة دراســتهم،ه اخلرجيتلقا 

 املكتســبة خالل فرتة الدراســة، هارات حيث املاخلرجيني ملرحلة الدراســة اجلامعية من  تهدف إىل تقييم

 اخلدمات التعليمية يف مؤسسات التعليم العالي.وجودة 

 

 

 تلك املطلوبة يف العملمقارنة بالدراسة  مرحلة خاللملكتسبة مهارات ااخلرجيني للتقييم  5-1

 ،األوىل دراســتهم اجلامعية مرحلة خالل يعرض هذا اجلزء من الدراســة املهارات اليت اكتســبها اخلرجيني

ــ)دى اكتسابهم  مل املشاركني  آراء وقد ِقيست بوظيفة،  ومدى حاجتهم هلذه املهارات بعد االلتحاق  (20لــ

 والذييار "ال ينطبق" خلول نقطة أاحتوى على  ، والذيمقياس ليكرت اخلماسي  استخدام قدرة ومهارة ب

 درجةاكتســاب املهارة ب على (4)الرقم  يف حني دّل، ( نقاط4مبجموع )"، صــفرمل القيمة العددية "حي

سؤال.     تبعًا جدًا ةكبريدرجة العمل ب مكانأو احتياجها يف ، جدًا ةكبري  ضمون ال ع مجي وقد أجابمل

، 0املشــاركني على ســؤال املهارات املكتســبة والذي اســتخدم مقياس ليكرت اخلماســي )ال ينطبق 

 .(4 ، بدرجة كبرية جدًا3، بدرجة كبرية 2، بدرجة متوسطة 1 ةبدرجة قليل

 سوقوتلك املطلوبة يف  ،التعليم اجلامعيخالل مرحلة  املهارات واملعارف املكتسبة( 1-5) دولبني اجلي

يف املهارات املكتسبة خالل النقص  أنفرق بني ما هو مكتسب وما هو مطلوب، ويتضح وال، العمل

كالقدرة على حل  املهارات التحليلية اثانية، جنليزييف أوال مهارات اللغة اال نيكم مرحلة الدراسة
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على  كالقدرة على إدارة الوقت، والقدرة وثالثا املهارات التنظيمية ،املشكالت، والقدرة على التحليل

شى هذه النتائج مع ما أشارت اليه نتائج ا، وتتمالتعامل مع ضغوط العمل، والدقة واالهتمام بالتفاصيل

متكن اخلرجيني يف  اخنفاض وجود الحظ. كما ٌي2017، ومسح اخلرجيني 2016اب العمل برأ مسح

 م.2017من مهارات احلاسب اآللي وتقنية املعلومات مقارنة باملسح السابق يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لخريجي المرحلة الجامعية األولى في سوق العمل ( الفرق بين المهارات المكتسبة والمطلوبة1-5ول )الجد  
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 املؤسسة التعليمية يف دماتاخل جودة 5-2

قيم اخلرجيون جودة اخلدمات املقدمة يف مؤســســات  

سي  التعليم العالي باسـتخدام   مقياس ليكرت اخلما

، 2، بدرجة متوســطة     1، بدرجة قليله    0)ال ينطبق 

. وأشـــارت (4، بدرجة كبرية جدا    3بدرجة كبرية   

تقييم اخلرجيني خلدمات املؤســســـات     أن إىل النتائج 

 كانت  و، ة والعالية  املتوســط   تراوحت بني التعليمية  

رأي وفق أقل اخلدمات جودة يف املؤســســات التعليمية 

( فرص التـدريـب يف     1) لي ااخلرجيني هي على التو        

فرص إيصال اآلراء واملقرتحات إلدارة   (2مواقع العمل، )

كليـة،      ل ل فرص املشـــاركـة يف     (3) ا يات       ا ل فعـا

نب اآلخر    و كادميية،   األ جلا نت   على ا خلدمات     كا ا

اخلطـة   مـا من قبـل اخلرجيني هي توفر          ي األعلى تقي     

فر املصــادر واملراجع باملكتبة، توو، الدراســية للربنامج

( من جمموع نقاط  3بـــــ )درجة كبرية   يمت  حيث قُ 

   ( نقاط.4)

توافقت هذه التقييمات وبشــكل كبري مع ما        وقد  

ــابق  ىل به اخلرجيأد ــح الس ارتفاع  مع وجودون يف املس

ــح   ــاركني جلودة اخلدمات يف هذا املس يف تقييم املش

 مقارنة مبا سبقه. 

 

 

( تقييم الخريجين المشاركين لجودة الخدمات المقدمة 2-5الجدول )

 من المؤسسة التعليمية
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 ودوره يف احلصول على وظيفة التدريب يف املرحلة الدراسية 5-3

قد حصـلوا على فرصـة    من خرجيي املرحلة اجلامعية األوىل%(  54.4)نسـبة   أن إىل املسـح  أشـارت نتائج 

-5يبني اجلدول )و (،1-5الشكل )  خالل اجلامعية كما يتضح من ملي خالل مرحلة الدراسة  تدريب ع

ثالثة أشــهر، بينما  إىل شــهربني امتدت فرتة تدريبهم للتدريب وا خضــعممن %(  71.6)ما نســبته  أن( 3

 أقل من شهر.( من اخلرجيني أنهم فرتة تدريبهم كانت %13.3أشار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ســبة ن أن إىل نتائج أيضــاوأشــارت ال

قد حصــلوا    ( من اخلرجيني36.0%)

تدريبيٍة من خالل    قســم على فرٍص 

 كـانوا  عنـدمـا    التوجيـه الوظيفي         

 أشـــارعلى مقاعد الدراســـة، بينما     

 أنهم قـاموا     ( من اخلرجيني   32.6%)

 بطريقة شخصية   بتنسيق التدريب 

-5يتضــح من خالل اجلدول )   اكم 

4.) 

نسبة الخريجين المشاركين في الحصول ( 1-5الشكل )

 على فرصة تدريبية أثناء الدراسة بالكلية/الجامعة

 

( مدة التدريب خالل فترة الدراسة الجامعية لخريجي 3-5الجدول )

 المرحلة الجامعية األولى

 

المشاركين على سؤال " ما الجهة التي ساعدتك في د الخريجين ر( 4-5الجدول )

 "الحصول على تدريب عملي
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 احلصول على وظيفة دور التدريب العملي يف  5-4

 
ما وىل ألعند سؤال خرجيي املرحلة اجلامعية ا

إذا كان التدريب العملي قد ساعدهم على 

، أجاب ما نسبته احلصول على وظيفة

( ممن تلقوا تدريبًا عمليا خالل 29.4%)

ذلك قد ساعدهم  أنمرحلة الدراسة اجلامعية، ب

، يف احلصول على وظيفة بشكل أكرب

بة األعلى من اخلرجيني أي بينما رأت النس

هذه النتائج (. و5-5ذلك مل يساعدهم يف احلصول على وظيفة، كما هو مبني يف اجلدول ) أن( ب47.5%)

 أنب العاملني ( من اخلرجيني%32.0) أشارحيث  ،2017نتائج مسح اخلرجيني مشابهة نوعًا ما لجاءت 

 ب إعطاء هذه النتيجة اهتمامًا بالغًا منلذا جيالتدريب العملي ساعدهم يف احلصول على فرصة عمل. 

 واالسهام يفضمامهم للربامج التدريبية وأخذها على حممل اجلد، نال وناخلرجيمينحها  حيث األهمية اليت

تميزة للخرجيني يف سوق العمل مما يساعد يف توظيف املتميزين منهم التدريبية املفرص التوفري 

لتدريب العملي اليت تعترب أن برامج التدريب العملي للطلبة تغيري الصورة الشائعة عن او ،مستقبال

 تاج.يف االن مجر، أو قوى عاملة ال تساهألاستغالل لقوى عاملة غري مدفوعة ا

 

وتدعم نتائج املســوحات دور التدريب احملوري يف        

تسهيل احلصول على عمل، فعند سؤال اخلرجيني 

املشـــاركني يف املســح هل حصــلوا على تدريب      

ية،     خال جلامع قة بني     ول دراســتهم ا ياس العال ق

وفرص احلصول   املؤسسات التعليمية    التدريب يف 

عد التخرج؛ تبني     ن على عمل ب تأثري   أ جد  ، ه ال يو

الذين حصلوا على   اخلرجيني ( من%17.4) أنحيث 

( ممن مل %17.1تدريب قد حصــلوا على عمل، و )     

زيع الخريجين وفق الحصول على التدريب ( تو6-5الجدول )

 العملي والحالة الوظيفية

 

وظيفة والحصول علىالتدريب العملي ( 5-5الجدول )  
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كما يتضح من خالل  نسبتني متقاربتني ، وهاتني كذلك على عمل واعلى تدريب قد حصل واحيصل 

له أهمية يف             أنيعين بالضــرورة   ، لكن هذا ال   (6-5اجلدول )  التدريب خالل الدراســـة اجلامعية ليس 

سوف يتوظف لديهم   شارت نتائج اختيار أرباب العمل ملن  سح أرباب العمل   كما أ  اخنفاض، ف2016م

 بًا يف عدم ظهور هذا التأثري يف هذه الدراسة. التوظيف خالل السنوات القليلة املاضية قد يكون سب

الفرتة الزمنية امتد ليشمل   امناو ،فقط مل يقتصر تأثري التدريب على احلصول على فرصة عمل   كما 

 =وجود فرق معنوي )       إىلاملســـح املســـتغرقـة يف احلصـــول على عمـل، فقـد أشـــارت نتـائج                

219.31,df=12 sig=.000) حيث  ،ني يف املدة املستغرقة للحصول على عمل  بني املتدربني وغري املتدرب

ــلوا على عمل خالل الفرتة ) 36.9املتدربني ) أكثر من ثلث أن ــهر( 3-1%( حص املتدربني  أن، مبعنى أش

 .(2-5قل مقارنة بغري املتدربني من اخلرجيني كما يتبني من الشكل )أحيصلون على عمل يف فرتة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه أنج بالنتائ وضــحتأ، فقد للخرجيني احلالة الوظيفية علىمدة التدريب تأثري  ( يوضــح3-5الشــكل )

حيث يتضح أنه كلما زادت ،  اليت حصل عليها اخلريجة الوظيفية ومدة التدريب لتوجد عالقة بني احلا

فرتة التدريب، زادت فرصة اخلريج للحصول على عمل، وميكن مالحظة ذلك بشكل أوضح عندما       

تدريب عن      مدة ال بة األعلى من    تبني أن ثالثة أشــهر، كما   زادت  عاملني ) اخلرجيني النســ ( %69.4ال

 التدريب والمدة المستغرقة للحصول على وظيفة (2-5الشكل )
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صلوا على فرتة  شهر  3شهر إىل تراوحت بني  تدريب ح شرية    ، أ سكوير م  أن إىلوقد جاءت نتائج كاي 

ـ   مدة التدريب    وفقهناك فرقا معنويا بني العاملني وغري العاملني        df=15,309.366 =) يقدر بــــ

sig=.000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الوظيفية ومدة التدريب (3-5الشكل )
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 الملخص
ــية وتأثريها  إىلَتَعرض هذا الفصــل  ســوق العمل بعد التحاقهم ب علىتقييم اخلرجيني للمرحلة الدراس

  هي ونالعامل  وناخلرجي إليها  أكثر املهارات اليت يفتقر  أن إىل هذه الدراســـة   التخرج، فقد أشـــارت نتائج  

اليت  املهارات التحليلية والتنظيمية عدم إملامهم بباإلضافة إىلة، جنليزياال للغةا ملهارات حمدودية اتقانهم

. (2017، و2015الســابقني )  اخلرجيني يمشــابهة لنتائج مســح     هذه النتائج  ، وجاءتيتطلبها العمل  

 انكبينما جاء تقييم اخلرجيني ملعظم اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات التعليمية فوق املتوسط،    كما 

خالل مرحلة الدراسة ضمن اخلدمات اليت حصلت على تقييم دون     على فرص تدريبية حصول اخلرجيني 

سط منهم  يف احلصول على عمل، وخالل فرتة   ةؤثرامل من أهم العواملالتدريب يعترب  بالرغم من أن، املتو

 أقل مقارنة بغري احلاصلني على تدريب.
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  رأس العملعلى والتدريب  ،التخصص مع جمال العمل مواءمةالفصل السادس: 

 

تناسب لعثور على وظائف يف معظم الدول من أجل االعديد من خرجيي اجلامعات اجلدد يكافح 

وا حياتهم املهنية يف أليست ظاهرة جديدة: فاألفراد الذين بد وهذه القتصادي،بسبب الركود اختصصاتهم 

 ,Abel, Deitz, & Su) للحصول على وظائف تتوافق مع ختصصاتهموقت  إىلحيتاجون  انكثري من األحي

. وقد وجد أن هناك ارتفاع يف نسبة اخلرجيني الباحثني عن عمل وأولئك الذين يقبلون بوظائف (2014

ت جودة الوظائف اليت يشغلها اخنفض. عالوة على ذلك، 2001 منذ عام دنيا دون مؤهالتهم األكادميية

اجلدد حالًيا بوظائف منخفضة األجر أو  ، مع تزايد قبول اخلرجينيالذين يقبلون بوظائف دنياالعاملون 

 .يتالءم مع ختصصه أمر يف غاية الصعوبة جيد، مما جعل حصول اخلريج على عمل العمل بدوام جزئي

)2018;Ni, 2014Abel, Deitz, & Su, (  

 تظهرويتباين اخلرجيون يف مدى جناحهم على احلصول على العمل املناسب وفقًا لتخصصاتهم، فقد أ

الباحثني عن معدالت هناك تباين ملحوظ يف  أن Abel, Deitz, & Su (2014) راسة اليت قام بهاالد نتائج

الطالب  عمل وأولئك الذين يقبلون العمل بوظائف دنيا عند مقارنة ختصصات اخلرجيني، حيث تبني أن

، أو ملعلوماتنظم االذين ختصصوا يف اجملاالت اليت توفر التدريب التقين، مثل اهلندسة أو الرياضيات و

ينجحون غالبًا يف احلصول على فرص عمل جيدة حتى يف ظل يف جماالت مثل التعليم والصحة،  واختصص

، وعلى (Carneval, Ridley, & Strohl, 2018 ) سوق العمل اليوم الظروف الصعبة اليت يعاني منها

أدبية كانت عالية.  نسبة الباحثني عن عمل للطالب الذين ختصصوا يف جماالتفإن العكس من ذلك 

( أن اخلرجيني من محلة 2018) Carneval, Ridley, & Strohlكما أكدت الدراسة اليت قام بها 

البكالوريوس حصلوا على وظائف جيدة عند مقارنتهم خبرجيي الشهادة الثانوية يف الواليات املتحدة 

 األمريكية.

، العمل تغيريات يف بيئةوالتغريات املناخية  رايف، مع التغيري الدميوغتطور التكنولوجياو ،العوملةأحدثت 

 لذا، تنظيم العملعلى طرق أيًضا  أثرت امناوتطوير مهارات جديدة  تتطلب فقطهذه التأثريات ال حيث أن 

 طرق وبرامج إىل، ويدعو ظمة التعليم والتدريب التقليديةأن أمامعامل العمل املتغري يطرح حتد كبري  أنف

 (.Tikkanen, Hovdhaugen, & Støren, 2018) كيف مع هذه التغيرياتومبتكرة للت جديدة

ليها يناقش هذا الفصل أوضاع اخلرجيني بعد حصوهلم على عمل منها: مدى مواءمة الوظائف اليت حصل ع

، ومع ما اكتسبوه من معارف وقدرات ومهارات خالل دراستهم اخلرجيون مع مؤهالتهم األكادميية

راسة والربامج التدريبية اليت يتلقاها اخلريج بعد حصوله على الوظيفة، ومدى حاجته اجلامعية، ونوعية الد

 هلذه الربامج ويف أي جماالت كانت.
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 طبيعة العمل مع مؤهالت ومهارات اخلرجينيم ؤتوا 6-1

يعد حصول اخلرجيني على عمل يتالءم مع ختصصاتهم 

أحد املؤشرات اليت يستدل بها على التناغم بني 

يجيات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، اسرتات

والذي بدوره يعزز النهوض باالقتصاد الوطين يف البالد. 

وقد أدىل اخلرجيون املشاركون يف املسح بآرائهم عن مدى 

متطلبات وظائفهم احلالية مع مؤهالتهم ومهاراتهم م ؤتوا

اليت حصلوا عليها من مؤسسات التعليم العالي، وكانت 

هذا النوع من  مثل جيابية وتشري إىل وجودالنتائج إ

 التوافق.

وعند سؤال اخلرجيني العاملني عن املهارات والقدرات اليت 

اكتسبوها أثناء دراستهم ومدى استخدام تلك املهارات 

يف جمال العمل، أشار معظم اخلرجيني إىل أنهم 

يستخدمون مهارات الدراسة يف أجناز مهام العمل بدرجة 

ما ( مما يعين أن 1-6( كما هو واضح من خالل الشكل )%73.1املتوسطة والكبرية بنسبة )ترتاوح بني 

من ثالثة أرباع اخلرجيني أشاروا إىل استفادتهم من املهارات، واملعارف، والقدرات اليت اكتسبوها أثناء  يقرب

 مهام عملهم احلالي. اجناز الدراسة يف 

 

لتخصص كما مت سؤال اخلرجيني عن مدى مالءمة ا

لطبيعة العمل الذي حصلوا عليه، وأشارت النتائج اليت 

( إىل أن معظم اخلرجيني 2-6يوضحها الشكل )

( يعتقدون أن عملهم احلالي مناسب جملال 80.8%)

 دراستهم، أو أنه مناسب إىل حد ما. 

 

 

( نسبة استخدام الخريجين العاملين للمهارات 1-6الشكل )

 عملالتي اكتسبوها خالل الدراسة في انجاز مهام ال

 

( مدى مالءمة طبيعة العمل الحالي للخريج 2-6الشكل )

 مع مجال الدراسة/التخصص
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وقد طرح سؤال للمشاركني من اخلرجيني 

 احلاصلني على عمل عن مدى تناسب العمل

ية، صلوا عليه مع مؤهالتهم األكادميالذي ح

( 3-6ووفقًا للنتائج اليت يعرضها الشكل )

( من اخلرجيني العاملني أن %58.0أشار )

عملهم احلالي مناسب للمؤهل الذي 

( منهم أن عملهم %21.0حيملونه، فيما أشار )

احلالي ال يناسب مؤهالتهم، وهذه النتيجة 

تحدة د يف اململكة املِججاءت مشابهة ملا ُو

( %69.0( إىل )%55.0حيث أن ما يرتاوح بني )

ملهم احلالي من اخلرجيني يعتقدون أن ع

 (.Lyonette, Hunt, & Baldauf, 2017) يناسب مؤهالتهم األكادميية

كما يالحظ أن هناك تقارب يف نسبة من يعتقدون أن طبيعة عملهم احلالي تتناسب مع جمال الدراسة، 

 .هم احلالي تتالءم مع املؤهل األكادمييملومن يعتقدون أن طبيعة ع

 

 عملالالتدريب على رأس  6-2

كمفتاح للتعلم مدى  العمل مكانالرمسي وغري الرمسي يف  بالعمل والتعلم املرتبطالتدريب يعد 

يعترب منح الفرص و (،Tikkanen, Hovdhaugen, & Støren, 2018مهارات العاملني ) وتطويراحلياة 

ني أحد أهم العوامل اليت تزيد من فرتة بقاء املوظف على رأس العمل، كما أنها تقلل من التدريبية للعامل

الدوران الوظيفي والتنقل بني الوظائف للعاملني، فقد أشار ت الدراسات يف هذا اجملال إىل أن التدريب 

 ,Chenيقلل من ميل املوظف إىل مغادرة مكان العمل وتزيد من فرصة بقاءه يف مكان الوظيفة )

( إىل أن عدم توفر التدريب والتطوير الوظيفي هو ثاني أهم 2016(، وقد أشار مسح أرباب العمل )2014

 أسباب استقالة املوظفني يف القطاع اخلاص.

 

سؤال العاملني من اخلرجيني عن وعند 

مدى حصوهلم على تدريب بعد التخرج 

وااللتحاق بسوق العمل، ونوع التدريب 

أشارت النتائج يف  الذي حصلوا عليه،

( من %34.60( أن )4-6الشكل )

العاملني حصلوا على تدريب بعد 

 ( مدى مالءمة طبيعة العمل الحالي للخريج مع المؤهل العلمي3-6الشكل )

( نسبة حصول الخريجين العاملين على تدريب بعد التخرج وااللتحاق 4-6الشكل )

 بسوق العمل
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حيث  2015، وعام 2017التخرج وهي نسبة تنخفض قلياًل عما كأن عليه احلال يف مسح اخلرجيني عام 

ة حيث ( على التوالي، وقد يعزى هذا االخنفاض إىل األزمة املالية احلالي%40.0(، و)%38.3)بلغت هذه النسبة 

 تعمل خمتلف املؤسسات على ترشيد األنفاق يف خمتلف اجلوانب مبا فيها الربامج والدورات التدريبية.

أما من حيث حصول العاملني على دورات 

تدريبية وفق قطاع العمل، فقد أوضحت 

( من %45.1)أن  (1-6) اجلدولالنتائج يف 

العاملني يف القطاع اخلاص حصلوا على 

رج وااللتحاق بسوق العمل، تدريب بعد التخ

وهي نسبة مقاربة جدًا ملا أظهرته نتائج مسح 

، حيث بلغت هذه النسبة 2017اخلرجيني 

(، وتعكس هذه األرقام سياسة 44.9%)

القطاع اخلاص لتخصيص نسبة معينة من 

امليزانية السنوية لربامج التدريب وتطوير 

وعلى اجلانب اآلخر  مهارات العاملني بها.

سبة اخلرجيني العاملني يف القطاع اخنفضت ن

احلكومي الذين حصلوا على دورات تدريبية 

، 2017عما كانت عليه يف مسح اخلرجيني 

(، وهذا يعكس سياسة ترشيد األنفاق %38.7( بعد أن كانت )%25.7حيث اخنفضت هذه النسبة إىل )

 بسبب تدني أسعار النفط. املعمول بها يف القطاع احلكومي يف السلطنة يف ظل الظروف االستثنائية

 

من ناحية حصول العاملني من اخلرجيني وفق  أما

 اجلدول، أشارت النتائج يف كادمييةمؤهالتهم األ

أن محلة الدبلوم املهين والدبلوم املتقدم ( 6-2)

التخصصي هم األعلى نسبة من حيث احلصول على 

من محلة الدبلوم أقرانهم برامج تدريبية عن 

(، %56.1)حيث بلغت هذه النسبة  والبكالوريوس،

 ( على التوالي. %55.4و)

 

يجين العاملين على تدريب بعد ( نسبة حصول الخر1-6) الجدول

 التخرج وااللتحاق بسوق العمل وفق قطاع العمل

( نسبة حصول الخريجين العاملين على تدريب 2-6) الجدول

 بعد التخرج وااللتحاق بسوق العمل وفق المؤهل العلمي
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ومن ناحية طبيعة ونوعية الدورات التدريبية، 

( أن أعلى نسبة من 3-6أظهرت النتائج يف اجلدول )

الدورات اليت حصل عليها العاملون من اخلرجيني 

كانت تلك الدورات املتعلقة مبهارات التدريب الفين 

(، واملهارات %15.9ة )املرتبطة بعمل املؤسس

املكتسبة مثل مهارات القيادة، واالتصال، والعمل 

(، كما جاءت الدورات املتعلقة %13.60اجلماعي )

 (. %10.80باملهارات اإلدارية يف املرتبة الثالثة )

 

 

 

 

وعند مقارنة نوعية الدورات التدريبية اليت 

حصل عليها العاملون يف القطاع 

ص، أشارت احلكومي والقطاع اخلا

( أن الدورات 4-6النتائج يف اجلدول )

التدريبية املتعلقة مبا يسمى املهارات 

اللينة )القيادة، واالتصال، والعمل 

اجلماعي...إخل( كانت األكثر شيوعا 

بني العاملني يف القطاع احلكومي حيث 

(، %42.8بلغت نسبة تقديم هذه الدورات )

تدريبية وتلتها يف املرتبة الثانية الدورات ال

وعلى اجلانب  (.%35.5يف املهارات اإلدارية )

معظم الدورات التدريبية اليت فإن اآلخر 

حصل عليها العاملون يف القطاع اخلاص 

كانت تلك املتعلقة بالتدريب الفين 

(، كما جاءت الدورات املتعلقة باملهارات اللينة/ املكتسبة يف املرتبة %55.6املختص بأعمال الشركة )

 (.%37.2ة )الثاني

 

 

( نوع الدورات التدريبية التي حصل عليها 3-6الجدول )

سوق العملالخريجون العاملون بعد التحاقهم ب  

( نوع الدورات التدريبية التي حصل عليها الخريجون العاملون 4-6الجدول )

 بعد التحاقهم بسوق العمل وفق قطاع العمل
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 امللخص

هذا الفصل مرحلة التدريب اليت ينخرط فيها اخلريج بعد حصوله على عمل، ومدى مواءمة طبيعة  استعرض

لمهارات لي، كما تناول هذا الفصل تقييم اخلرجيني ل اخلرجيني مع ختصصه ومؤهله األكادميعم

مهام العمل اجناز ك املهارات واملعارف يف واملعارف اليت اكتسبوها من دراستهم اجلامعية ومدى استخدامهم لتل

الذي حصلوا عليه بعد خترجهم، باإلضافة إىل ذلك مت التطرق إىل نوعية الربامج التدريبية اليت حصل عليها 

العاملون من اخلرجيني بعد حصوهلم على وظيفة، كما مت مقارنة نوعية هذه الربامج التدريبية وفق قطاع 

 يج.العمل الذي يعمل فيه اخلر

وتعترب البيانات اليت استعرضها هذا الفصل مصدرًا ثريًا للمؤسسات التدريبية والتعليمية، حيث تزودهم 

باملؤشرات اليت تساعدهم على تصميم برامج تدريبية تستهدف املهارات اليت حيتاجها اخلريج بعد التحاقه 

 يه.بسوق العمل، واليت تؤهله على االندماج يف مكان عمله واالستقرار ف
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 والتوصيات الخاتمة
 

كحلقة ضمن سلسلة الدراسات التتبعية اليت تقوم بها دائرة مسح  2019أتت دراسة مسح اخلرجيني 

اخلرجيني بوزارة التعليم العالي كل عامني، وُتعنى بتتبع مسار خرجيي مؤسسات التعليم العالي من 

السلطنة مبختلف مؤهالتهم وختصصاتهم، واليت مت داخل السلطنة، واخلرجيني العمانيني من خارج 

فصول غطت املنهجية اليت يتم استخدامها يف دراسات مسح اخلرجيني، وبيانات  سبعةتقسيمها إىل 

اخلرجيني املشاركني، والرتكيز على خرجيي املرحلة اجلامعية األوىل من حيث التوظيف وفق عدة 

إىل سوق العمل، وتقييم هؤالء اخلرجيني لدراستهم اجلامعية، متغريات، واملرحلة االنتقالية من التعليم 

 ومدى تواءم مهاراتهم وختصصاتهم ومؤهالتهم ملتطلبات سوق العمل.

لكون هذا النوع من الدراسات ُيعنى بشرحية مهمة من الُعمانيني من حيث الفئة الُعمرية، ومتكن 

ة؛ وذلك حلداثة خترجهم، لذا فإن يحلة اجلامعاملستهدفني من التخصصات واملهارات اليت درسوها يف املر

معرفة التحديات والصعوبات اليت يواجهونها لالخنراط يف سوق العمل بشكل أكرب سوف يساعد 

املعنيني مبختلف اجلهات إلجياد احللول، واملبادرات اليت تعزز من تقليل الفجوة بني خمرجات التعليم 

مشكلة الباحثني عن عمل بطرق تستند إىل دراسات العالي، وحاجات سوق العمل، والتعامل مع 

 واقعية.

وقد خرجت هذه الدراسة بعد التحليل بعدد من النتائج، واليت ميكن تلخيص أهمها فيما يلي من نقاط، 

 مع التوصيات اليت ميكن أن تتناسب معها، وهي:

عمل مما يستدعي  أشارت نتائج الدراسة إىل استمرار االخنفاض يف نسبة اخلرجيني احلاصلني على ▪

قيام كافة اجلهات ذات العالقة بإجياد آليات أكثر جناعة تستند على دراسات علمية تستطيع إجياد 

 حلول جذرية متنع تراكم واستمرار هذا التحدي على املدى البعيد.

استمرار اخنفاض توظيف االناث بشكل دراماتيكي وللمسح الثالث على التوالي بنسبة توظيف  ▪

( يف مسح %33.3، ونسبة )2017( يف مسح اخلرجيني %14.7بة )مقارنة بنس (%8.8)وصلت إىل 

 ، مع وجود الفجوة الكبرية بني توظيف اخلرجيني من كال اجلنسني.2015اخلرجيني 

كما أظهرت النتائج أن أغلب اخلرجيني العاملني توظفوا يف القطاع اخلاص، وهذا مؤشر جيد يستوجب  ▪

ت التعليم العالي، ووسائل اإلعالم، وأرباب العمل، واجلهات احلكومية استمرار تضافر جهود مؤسسا

ذات العالقة )التشريعية، واإلشرافية، والتنفيذية، والرقابية(، للعمل على برامج التوعية واإلرشاد، 

وسن القوانني، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات لتعزيز فرص توظيف اخلرجيني يف القطاع اخلاص 

 رحلة القادمة.خالل امل

أشارت نتائج الدراسة إىل تدني األجور للخرجيني العاملني يف القطاع اخلاص عمومًا، مقارنة بأولئك  ▪

( من اخلرجيني العاملني يف القطاع %53العاملني يف القطاع احلكومي، حيث أظهرت النتائج أن )

ن اخلرجيني العاملني يف ( م%16.1ريال أو أقل(، مقارنة بـ ) 600اخلاص يتقاضون رواتب شهرية )

القطاع احلكومي، وقد يكون هذا من أسباب رغبة الكثري من اخلرجيني للعمل يف القطاع 
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احلكومي، والعزوف عن العمل يف القطاع اخلاص، وقد أكدت مجيع الدراسات اليت قامت بها الدائرة 

ذا ينبغي على أرباب العمل أن السبب األول لرفض الذكور للعروض الوظيفية هو عدم مناسبة الراتب،  ل

يف القطاع اخلاص إجياد آليات لزيادة احلوافز املادية للعاملني يف هذا القطاع جلذب أكرب نسبة 

ممكنة من اخلرجيني. كما ينبغي على مؤسسات التعليم العالي القيام بتوعية الطلبة قبل خترجهم 

قطاع احلكومي، ولكن هذا األمر لن بأن العمل يف القطاع اخلاص قد يبدأ برواتب أقل مقارنة بال

يستمر على املديني املتوسط والبعيد، إضافة إىل وجود العديد من احلوافز واالمتيازات اليت مينحها 

 القطاع اخلاص للعاملني وفق مستوى أدائهم.

يليهم ألعلى من حيث التوظيف، احتلوا النسبة االرتبية أظهرت النتائج أن خرجيي ختصصات جمال  ▪

خرجيو جمال اإلدارة والتجارة، وهذا يؤكد ثم  ،اهلندسة والتكنولوجيا والعلوم املرتبطة بها خرجيو

على أهمية دعم الدراسات اخلاصة مبواءمة الربامج املطروحة يف مؤسسات التعليم العالي مع حاجات 

 سوق العمل، وذلك لتجنب طرح برامج ليس ملخرجاتها فرص وظيفية يف سوق العمل على املدى البعيد.

ذا املسح على استمرار تصدر حمافظة مسقط النسبة األعلى الستقطاب اخلرجيني أكدت نتائج ه ▪

العاملني مما يؤكد على أهمية التوزيع اجلغرايف املتوازن لالستثمارات وإقامة املشاريع التنموية يف 

خمتلف حمافظات السلطنة، حبيث تكون هذه االستثمارات واملشاريع قادرة على استيعاب العدد 

من اخلرجيني من خمتلف املؤهالت والتخصصات مبا يتناسب وتقليل الكثافة واحلراك املتنامي 

 املتنامي إىل حمافظة مسقط.

أشارت النتائج إىل أن النسبة األعلى من اخلرجيني العاملني جنحوا يف احلصول على وظيفة باالطالع  ▪

نات يف الصحف احمللية، على املواقع االلكرتونية اخلاصة بإعالن الوظائف، واالطالع على اإلعال

كما ارتفعت نسبة جلوء اخلرجيني العاملني إىل أسلوب استخدام العالقات الشخصية للبحث عن 

، وعلى اجلانب اآلخر كانت النسبة األعلى من 2017، و2015وظائف مقارنة مبسح اخلرجيني 

اجلهات املعنية بالتوظيف اخلرجيني غري العاملني قد جلأت إىل استخدام أسلوب التقدم بطلب وظيفة إىل 

يف الدولة، لذا تؤكد هذه النتيجة على ضرورة قيام اجلهات املعنية بالتوظيف بالدور امللقى على عاتقها 

ملساعدة اخلرجيني على احلصول على فرص عمل، مع القيام بإعداد دراسات علمية لدراسة التغريات 

لعمل على املدى القريب والبعيد، وتزويد يف سوق العمل واستكشاف التخصصات اليت يتطلبها سوق ا

مؤسسات التعليم العالي بأهم النتائج اليت تفضي إليها هذه الدراسات حتى تتمكن من مواءمة براجمها 

 مع احتياجات سوق العمل احلالية واملستقبلية.

يفي كما تؤكد النتيجة أعاله على أهمية قيام مؤسسات االعالم املختلفة، ومراكز التوجيه الوظ  ▪

يف مؤسسات التعليم العالي بتوعية اخلرجيني باألساليب األكثر جناعة للحصول على وظيفة يف أقل 

فرتة ممكنة بعد خترجهم ومنها االطالع املستمر على إعالنات التوظيف يف الصحف احمللية وعلى 

 املواقع اخلاصة بعرض إعالنات التوظيف.

جيني إىل معرض الوظائف وإىل مراكز التوجيه كما أشارت النتائج إىل تدني نسبة جلوء اخلر ▪

الوظيفي من املؤسسات التعليمية اليت خترجوا منها، لذا جيب إعادة النظر يف الدور الذي يقوم به معرض 

الوظائف حبيث ال يتم االقتصار بقيام املؤسسات املشاركة بعرض طبيعة عملها وامليزات اليت حيصل 

هناك حرص على عرض فرص عمل حقيقية شاغرة يف املؤسسات  عليها املوظف، وإمنا جيب أن يكون
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املشاركة، كما جيب أن يكون هناك فرص تدريبية للطلبة قبل خترجهم، وتوظيف مباشر 

للخرجيني، وتوفري فرص للتدريب املقرون بالتوظيف، وعرض لتجارب ناجحة خلرجيني سابقني توظفوا 

أهم املهارات اليت يتطلبها االلتحاق للعمل يف القطاع يف القطاع اخلاص، والقيام بورش وعروض مرئية ب

 اخلاص يف هذا النوع من املعارض.

ظلت العالقات الشخصية، وللمسح الثالث على التوالي ضمن أهم األساليب اليت يستخدمها اخلرجيون  ▪

( ممن %10.8للحصول على وظائف، ففي هذا املسح بلغت نسبة الذين استخدموا هذا األسلوب إىل )

 صلوا على عمل من اخلرجيني املشاركني.ح

أشار اخلرجيون العاملون إىل أن من أهم العوامل اليت ساعدتهم للحصول على وظيفة هي تسويق  ▪

املؤسسات التعليمية خلرجييها يف معارض الوظائف، وبرامج التدريب العملي يف املؤسسات 

ارجية والتدريب الدولي املتبادل، لذا جيب والشركات، واخلربات الدولية من خالل الزيارات الطالبية اخل

على مؤسسات التعليم العالي العمل على استخدام هذه األساليب، والبحث عن أساليب أخرى مبتكرة 

 ملساعدة خرجييها على احلصول على فرص عمل خالل أقصر فرتة ممكنة من خترجهم.

ة التعليم اجلامعي، وتلك املطلوبة يف قارنت هذه الدراسة بني املهارات واملعارف املكتسبة خالل مرحل ▪

سوق العمل، والفرق بني ما هو مكتسب خالل مرحلة الدراسة، وبني ما هو مطلوب يف سوق العمل، 

واتضح أن أهم التحديات اليت تواجه اخلرجيني يف سوق العمل تشمل ضعف مهارات اللغة اإلجنليزية، 

ل املشكالت، والقدرة على التحليل، وعدم اإلملام واالفتقار إىل املهارات التحليلية كالقدرة على ح

باملهارات التنظيمية كالقدرة على إدارة الوقت، والقدرة على التعامل مع ضغوط العمل، والدقة 

واالهتمام بالتفاصيل. كما أشار اخلرجيون غري العاملني إىل أن السبب األول لرفضهم العروض 

ختصصاتهم، لذا جيب على مؤسسات التعليم العالي تهيئة الوظيفية كان عدم توفر وظائف تتوافق مع 

طلبتها وحثهم على قبول الفرص الوظيفية حتى وإن مل تكن يف جمال التخصص والرتكيز على 

 صقلهم باملهارات اليت يتطلبها سوق العمل ملساعدتهم يف احلصول على فرص وظيفية الحقًا.

اخلربة السبب الثاني لعدم تقدم اخلرجيني كما كان عدم مناسبة شروط شغل الوظيفة من حيث   ▪

للوظائف املطروحة، لذا جيب على أرباب العمل مراعاة شروط شغل الوظائف اخلاصة خبرجيي املرحلة 

اجلامعية األوىل، وعدم إدراج اخلربة كشرط أساسي للتقدم هلذه الوظائف، وامنا ميكن إدراج اخلربة 

 كميزة إضافية للمتقدم لتلك الوظائف.

( يف مسح %16.5( يف هذا املسح مقارنة بـ )%6.9فضت نسبة الرافضني للعروض الوظيفية إىل )اخن ▪

بالوظائف اليت  التحاقهم، وهذا يؤشر إىل إدراك اخلرجيني ألهمية 2017( يف مسح %10.6، و )2015

 يتم عرضها عليهم يف ظل التنافس على العروض الوظيفية. كما أنه جيب على املؤسسات التعليمية

أن تهيئ طلبتها قبل خترجهم إىل أهمية االلتحاق بالوظائف اليت ُتعرض عليهم، ومن ثم املثابرة للرتقي 

أن تقوم املؤسسات التعليمية بعرض ن خالل اكتساب مزيد من املعارف واملهارات واخلربات، والوظيفي م

جتهادهم بعد االلتحاق مناذج خلرجيني استطاعوا الوصول إىل وظائف مرموقة يف مؤسساتهم من خالل ا

 بتلك املؤسسات. عملهمبوظائف أقل يف بداية 
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No Institution Name Targeted Completed Response Rate 

1 Saham Vocational College 79 79 100% 

2 Salalah Nursing Institute 40 40 100% 

3 ALBURAIMI VOCATIONAL COLLEGE 35 35 100% 

4 Al-Dakhilia Nursing Institute 29 29 100% 

5 Sohar Nursing Institute 29 29 100% 

6 SHINAS VOCATIONAL COLLEGE 92 90 97% 

7 
Oman Health Information Management 
Institute 

34 33 97% 

8 Oman Nursing Institute 127 123 96% 

9 Scientific College of Design 517 495 95% 

10 Ibra Nursing Institute 60 57 95% 

11 Oman Dental College 61 57 93% 

12 Oman Tourism College 136 124 91% 

13 College of Sharia Sciences 390 350 89% 

14 Ibri Vocational College 140 124 88% 

15 Colleges of Applied Science ( SOHAR ) 433 377 87% 

16 Sur University College 960 833 86% 

17 Al-Zahra College for Women 832 696 83% 

18 Colleges of Applied Science ( SALALAH ) 237 199 83% 

19 North Batinah Nursing Institute 29 24 82% 

20 Sur Nursing Institute 34 27 79% 

21 Colleges of Applied Science ( NIZWA ) 542 427 78% 

22 
The International college of Engineering 

and Management 
64 48 75% 

23 Ibri College of Technology 964 709 73% 

24 Al Sharqiyah University 1027 748 72% 

25 Colleges of Applied Science ( IBRI ) 436 316 72% 

26 Rustaq College of Education 594 422 71% 

27 Nizwa College of Technology 1777 1256 70% 

28 Sohar University 2442 1680 68% 

29 German University of Technology 280 191 68% 

30 Colleges of Applied Science ( SUR ) 300 203 67% 

31 Oman Assistant Pharmacy Institute 46 31 67% 

32 
Oman College of Management and 
Technology 

378 253 66% 

33 Al-Dhahira Nursing Institute 65 43 66% 

34 
Al-Khaborah Vocational College for 
Marine Sciences 

59 

 39 66% 

المالحق
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35 Sur Vocational College 19 12 63% 

36 Ibra College of Technology 1460 906 62% 

37 College of Banking and Financial Studies 291 183 62% 

38 Shinas College of Technology 1106 679 61% 

39 External Scholarships 6654 4048 60% 

40 Institutes of Health Sciences 115 68 59% 

41 
Middle East College of Information 
Technology 

2494 1459 58% 

42 Arab Open University 625 368 58% 

43 Rustaq Nursing Institute 65 38 58% 

44 Seeb Vocational College 245 140 57% 

45 
Global college of engineering and 

technology 
14 8 57% 

46 Oman Specialized Nursing Institute 133 73 54% 

47 Sultan Qaboos University 6370 3396 53% 

48 AL-Bayan college 247 130 52% 

49 University of Nizwa 2937 1511 51% 

50 Modern College of Business and Science 828 417 50% 

51 Muscat Higher College of Technology 3853 1893 49% 

52 Gulf College 1589 767 48% 

53 Waljat Colleges of Applied Science 708 341 48% 

54 Muscat College 416 203 48% 

55 University of Buraimi 962 457 47% 

56 Musanna College of Technology 1261 573 45% 

57 Majan College 1914 855 44% 

58 Caledonian College of Engineering 1197 532 44% 

59 Mazoon College 708 305 43% 

60 International Maritime College Oman 440 190 43% 

61 Salalah Vocational College 188 81 43% 

62 Salalah College of Technology 1381 588 42% 

63 Al- Buraimi College 2438 966 39% 

64 Dhofar University 2732 938 34% 

65 Oman Medical College 431 144 33% 
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Year Targeted Completed On Progress Non-Participants Percentage 

2016-2017 29804 15634 896 13274 52% 

2017-2018 27285 16822 743 9720 61% 

 

 

 

Gender Targeted Completed Percentage 

Male 21516 10746 49% 

Female 35573 21710 61% 

 

 

 

Qualification Targeted Completed Percentage 

Advance Diploma 1822 948 52 % 

Bachelor 35752 21278 59 % 

Diploma 12864 6818 53 % 

Diploma in Educational Trainig 626 287 45 % 

Master Degree 4357 2069 47 % 

PHD 467 307 65 % 

Postgraduate Diploma 333 146 43 % 

Vocational Diploma 866 603 69 % 
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Field of Study Targeted Completed Percentage 

Agriculture Environmental and Related 
Studies 

238 170 71 % 

Architecture and Building 1304 768 58 % 

Creative Arts 1837 1355 73 % 

Education 3575 1577 44 % 

Engineering and Related Technologies 12942 7463 57 % 

Health 3021 1639 54 % 

Information Technology 7158 4592 64 % 

Management and Commerce 16942 9069 53 % 

Natural and Physical Sciences 2535 1699 67 % 

Personal Services 2 2 100 % 

Religion and Philosophy 689 497 72 % 

Society and Culture 6804 3625 53 % 
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 عزيزي الخريج

ويمثلون كل من تخرج في األعوام   2017و2016 يهدف هذا المسح الذي تقوم به وزارة التعليم العالي ممثلة بدائرة مسح الخريجين إلى تقييم مدى امتالك خريجي

للمعارف والمهارات والقدرات التي تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل، وفهم المرحلة االنتقالية بين مقاعد الدراسة ( 2017/2018و ) (2016/2017) االكاديمية 

ل هذا المسح يعم والوظيفة بما فيها الفترة الزمنية المستغرقة للحصول على أول وظيفة، وطرق البحث عن وظيفة، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل. كما أن

اعد متخذي القرار على على توفير تغذية راجعة لمؤسسات التعليم العالي؛ مما يسهم في إثراء وتطوير البرامج األكاديمية والمهارات المطلوبة في سوق العمل ويس

 رسم استراتيجيات االحتياجات المستقبلية للتعليم العالي في السلطنة.

كم بتخصيص جزء من وقتكم لإلجابة عن فقراتها المتضمنة استعراض لتجربتكم في: فترة دراستكم الجامعية ومرحلة لذا نضع بين أيديكم هذه االستبانة راجين تكرم

 البحث عن عمل، وانتقالكم إلى سوق العمل.

حثي الذي وضعت االستبانة ألجله. كما وكونكم كفاءات هذا الوطن المعطاء، نأمل أن تتسم إجاباتكم بالدقة والموضوعية الالزمة للمساعدة في تحقيق الهدف العلمي والب

 نة بمنتهى السرية.نؤكد لكم بأن إجاباتكم سوف تستخدم ألغراض تحسين التعليم العالي في السلطنة، وسوف يتم التعامل مع كافة البيانات الواردة في االستبا

   G.S@mohe.gov.om: وفي حالة وجود أي استفسار عن المسح نرجو تواصلكم على البريد اإللكتروني التالي

 24340882، 24340254، 24340257، 24340881، 24340883،  24340263أو على األرقام التالية: 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 .يكون الرقم المدني صحيحا ليتم مقارنته مع قاعدة بيانات الخريجين والتأكد من بياناتك(لطفا قم بالتسجيل حتى تتلقى الرقم السري على هاتفك وبريدك االلكتروني )يجب أن 

 فقط يسمح لهم بالمشاركة .  -( 2017/2018و ) (2016/2017) ويمثلون كل من تخرج في األعوام االكاديمية  - 2017و  2016 وخريج

 

 

 االستمرار

 )التأكد من صحة البيانات " التخصص، سنة التخرج ، المؤسسة(

 ستتلقى الرقم السري على هاتفك وبريدك االلكتروني

 24340882، 24340254، 24340257، 24340881، 24340883،  24340263المساعدة الرجاء االتصال على 

 

 

 .دقيقة أو أقل20سيستغرق إكمال االستبانة مدة -1

 .ليدخل اسمك في السحب يرجى اإلجابة عن كافة األسئلة الواردة في االستبانة-2

 .األسئلة التي تتطلب منك اإلجابة بإدخال أرقام معينة فقطهناك بعض -3

 .هناك بعض األسئلة التي تتطلب منك اإلجابة بكتابة بعض العبارات-4

 

 2019مسح الخريجين 

 استمارة التسجيل

 .........الرقم المدني        ................................... 1

 رقم النقال         .......................................... 2

 البريد اإللكتروني ................................... 3

  

 تعليمات حول اإلجابة عن االستبانة:

mailto:G.S@mohe.gov.om
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R1        من دائرة مسح الخريجين؟طلبها هل توافق على مشاركة بياناتك الدراسية )تشمل تخصصك، جامعتك، معدلك فقط( مع الشركات/المؤسسات التي تود توظيف خريجين مؤهلين عند 

1 
 

 أوافق

2 
 

 ال أوافق

 أسئلة خاصة بخريجي الدراسات العليا:

 R2 )ما الذي دفعك لاللتحاق بالدراسات العليا )اختر أهم ثالثة أسباب 

1 
 

 في مجال عملي الحالي. مهاراتي لتحسين

2 
 

 لتحسين فرص التوظيف المستقبلية لي.

3 
 

 ألتمكن من القيام بالدراسات والبحوث بشكل علمي.

4 
 

 لتمكيني من االلتحاق بدراسات عليا أخرى مثل )الدكتوراه(.

5 
 

 الن هذا المؤهل يعتبر شرط للحصول على وظيفة معينة.

6 
 

 لتغيير مسار عملي الحالي.

7 
 

 الستيفاء متطلبات عملي الحالي.

8 
 

 أخرىأسباب 

 R3 )ما أسباب اختيار مؤسسة التعليم العالي التي درست بها )يمكنك اختيار أكثر من سبب 

1 
 

 مكان المؤسسة الجغرافي

2 
 

 سمعة المؤسسة

3 
 

 المحتوى العلمي للدراسة في هذه المؤسسة

4 
 

 سمعة القسم الذي أدرس فيه في هذه المؤسسة

5 
 

 مشاغلي الحياتية مرنة بما فيه الكفاية لتناسبطريقة الدراسة في هذه المؤسسة 

6 
 

 لقد درست في هذه المؤسسة سابقا

7 
 

 تم التوصية بهذه المؤسسة من قبل معارف
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8 
 

 طريقة هيكلة وتقييم الدراسة بالمؤسسة تناسبني

9 
 

 بااللتحاق بهذه المؤسسةالتمويل المتوفر لدراستي كان مشروطا 

10 
 

 سمعة المدرسين/المشرفين في هذه المؤسسة جيدة

11 
 

 خريجي هذه المؤسسة أكثر توظيفا

12 
 

 كلفة الدراسة بهذه المؤسسة مقارنة بالمؤسسات االخرى

13 
 

 عملي شجعتني على االلتحاق بهذه المؤسسة جهة

14 
 

 في هذه المؤسسة فقطالتخصص الذي اريده يطرح 

15 
 

 أخرى .......................... )يرجى التحديد(

 R4 ما طبيعة نشاطك خالل السنة التي سبقت التحاقك بالمؤسسة التعليمية؟ 

1 
 

 )مثل ماجستير، دبلوم دراسات عليا، دكتوراه(دراسات عليا الدراسة للحصول على مؤهل 

2 
 

 مؤهل علمي أخر )دبلوم، بكالوريوس( الدراسة للحصول على

3 
 

 كنت أعمل في وظيفة غير بحثية

4 
 

 كنت أعمل في عمل بحثي 

5 
 

 أخذت عام خالي من العمل أو أي ارتباطات دراسية

6 
 

 كنت باحثا عن عمل

7 
 

                 أخرى             ..........................يرجى التحديد  

   

 أسئلة خاصة بخريجي دبلوم التأهيل التربوي  

 

   

 R5 ما هو مجال دراستك قبل االلتحاق ببرنامج التأهيل التربوي؟ 

1 
 

 العلوم الطبيعية والفيزيائية

2 
 

 تكنلوجيا المعلومات

3 
 

 الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها

4 
 

 واإلنشاءالعمارة 

5 
 

 الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها
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6 
 

 الصحة

7 
 

 التربية

8 
 

 اإلدارة والتجارة

9 
 

 الثقافة والمجتمع

10 
 

 الدين و الفلسفة

11 
 

 الفنون اإلبداعية

12 
 

 الخدمات الشخصية

 R6  ؟لماذا رغبت في الحصول على التأهيل التربوي 

1 
 

 أرغب أن أكون معلما ألني أحب مجال التدريس

2 
 

 أرغب أن أكون معلما ألني لم أحصل على وظيفة أخرى مناسبة بتخصصي الحالي

3 
 

 مهنة التعليم مهنة مجزية ماديا و معنويا 

4 
 

 أسباب أخرى )ما هي؟(

 A األسئلة العامة 

 A1 الحالة االجتماعية 

1 
 

 أعزب

2 
 

 متزوج

3 
 

 غير ذلك

B  مرحلة الدراسة 

B1                 يمكنك اختيار أكثر من إجابة(كيف أخترت التخصص الذي درسته في الكلية/الجامعة؟( 

 كنت أرغب في دراسة هذا التخصص  1

 قاربهل واألاستجبت لرغبة األ  2

 الكليةبالمدرسة/ استمعت لنصائح المدرسين   3

 اعتقدت أن هذا التخصص سيوفر لي وظيفة مناسبة  4

 مكانياتي وتحصيلي الدراسيإهذا التخصص يتناسب مع قدراتي و  5

 حصلت على هذا التخصص من القبول الموحد ولم أكن راغباً فيه  6
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 بدرجة 

كبيرة 

 جدا

 

 بدرجة 

 كبيرة

 

  بدرجة

 متوسطة

 

بدرجة 

 قليلة

ال 

 ينطبق

 

 

    4 3 2 1 0  

 وكتابة إتقان اللغة اإلنجليزية تحدثا  
     

1 

 وكتابة إتقان اللغة العربية تحدثا  
     

2 

 الثقافة العامة 
     

3 

 المعرفة العملية بالتخصص 
     

4 

 المعرفة النظرية بالتخصص 
     

5 

 مهارات البحث العلمي 
     

6 

 القدرة على قيادة فرق ومجموعات العمل 
     

7 

 القدرة على حل المشكالت 
     

8 

 القدرة على التحليل
     

9 

 القدرة على العمل التعاوني ضمن فريق أو مجموعة عمل  
     

10 

 ر الناقديالقدرة على التفك 
     

11 

 القدرة على التعلم الذاتي والمستمر  
     

12 

 القوانين واألنظمة اتباعالقدرة على   
     

13 

 القدرة على إدارة الوقت  
     

14 

 باستقاللية القدرة على العمل
     

15 

 القدرة على التنسيق والتنظيم والتخطيط  
     

16 

 القدرة على التعامل مع ضغوط العمل  
     

17 

 القدرة على تقبل الرأي اآلخر  
     

18 

 بالتفاصيلواالهتمام الدقة   
     

19 

 ي وتقنية المعلوماتلمهارات الحاسب اآل
     

20 

 

 

 

 

 

7 

 أذكر(أخرى .................    ) 

 

 

 

 B2  عند تخرجك من الكلية/الجامعة التاليةما درجة امتالكك للمهارات والمعارف القدرات  

B3 أختر ال ينطبق( - ذا لم تستخدم الوسيلةإ) ؟الجامعية /بالكلية وسائل التعليم المستخدمة  جودةهو تقييمك ل ما 

 ال ينطبق 
بدرجة 

 قليلة

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة
  بدرجة كبيرة جدا

 0 1 2 3 4  
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1 
     

 المحاضرات

2 
     

 المحاضر/المدرس/المشرف 

3 
     

 النظريات والمفاهيم والنماذج

4 
     

 التقنيات الحديثة في عملية التعليم والتعلم

5 
     

 التعلم عن طريق حل المشكالت

6 
     

 االختبارات الشفوية

7 
     

 االختبارات التحريرية

8 
     

 (تفصيليكتابة المقاالت والتقارير/االطروحات )او بحث 

9 
     

 التواصل خارج النطاق الصفي بين الطالب واألكاديميين

10 
     

 التدريب العملي

11 
     

 التعلم الذاتي

12 
     

 مشروع التخرج

13 
     

 زيارة المواقع أو أماكن العمل

14 
     

 المعرفة العلمية

 B4  تقييمك لجودة الخدمات التي تقدمها الكلية/ الجامعة التي تخرجت فيها؟ما 

 بدرجة كبيرة جدا بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قليلة ال ينطبق 
 

 
0 1 2 3 4 

 

1 
     

 الدعم اإلداري مثل تخليص إجراءات الطالب 

2 
     

 أخصائي الحاسب اآللي  وجودالدعم الفني مثل توفير المساندة التقنية من خالل 

3 
     

 توفير اإلرشاد األكاديمي 

5 
     

 يةير اإلرشاد والتوجيه لالختبارات الفصلتوف

6 
     

 توصيف المقررات والمحتوى العلمي لها 

7 
     

 تنوع المقررات المطروحة في كل فصل دراسي 
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8 
     

 توفر الخطة الدراسية للبرنامج 

9 
     

 وضوح األنظمة واللوائح المتعلقة باالختبارات والتقديرات 

10 
     

 اختيار مجال التخصص الدقيق  إمكانية

11 
     

 اختيارات المقررات الدراسية  إمكانية

12 
     

 التركيز على التطبيق العملي للجانب النظري في التخصصات العملية

13 
     

 المشاركة في المشاريع البحثية  مكانيةإ

14 
     

 التواصل مع األساتذة خالل الساعات المكتبية  إمكانية

15 
     

 إيصال اآلراء والمقترحات إلدارة الكلية  إمكانية

16 
     

 توفر المصادر والمراجع بالمكتبة 

17 
     

 ر األجهزة والمعدات التعليمية وحداثتها يتوف

18 
     

 فر الكتب الدراسية المناسبة والحديثة للمقررات الدراسية اتو

19 
     

 نترنت وسرعة التصفح  ر اإليتوف

20 
     

 السلطنة أو خارجها  التدريب في مواقع العمل في إمكانية

21 
     

 المشاركة في فعاليات أكاديمية مثل المؤتمرات والندوات وتقديم أوراق أو عروض بحثية. إمكانية
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 C التدريب خالل الدراسة 

 C1  أثناء دراستك بالكلية/ الجامعة؟في هل حصلت على فرصة تدريب عملي 

1 
  

 نعم

2 
 C7اذهب الى السؤال                                                  ال            

3 
    C7اذهب الى السؤال  في تخصصي        ال أحتاج الى تدريب عملي    

 C2       الزمنية لجميع فرص التدريب العملي الذي حصلت عليه في أثناء دراستك ؟ مالمدة 

1 
 

 أقل من شهر 

2 
  

 أشهر (1-3)   

3 
  

 أشهر (4-6)   

4 
  

 ( أشهر7-9)   

5 
  

 ( أشهر10-12)   

6 
  

 أكثر من سنة   

 C3 يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ما مواقع التدريب الذي تلقيت ؟ ( 

1 
  

 مؤسسة حكومية

2 
  

 مؤسسة خاصة

3 
  

 أعمال وشركات عائلية 

4 
  

 (شابه ، وماالسفارات.إحدى منظمة عالمية )مثل مكتب اليونيسكو او اليونيسيف أو 

 C4  التي تدربت فيها؟ م المؤسساتسم المؤسسةاما  

  
………………. 

 C5  الجهة التي ساعدتك في الحصول على تدريب عملي؟ما 

1 
  

 قسم التوجيه الوظيفي بالكلية/ الجامعة

2 
 

 هيالقسم األكاديمي الذي درست ف

3 
  

 بطريقة شخصية/عن طريق المعارف

4 
 

 عن طريق صاحب العمل الذي تعمل لديه حاليا 

5 
  

 ..........................)اذكرها(....................................أخرى 

   C6 هل تعتقد أن التدريب العملي ساعدك في الحصول على وظيفة؟  

1 
  

 نعم

2 
  

 ال         
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3 
 

 الى حد ما

 C7 أن تعمل؟تفضل/كنت تفضل  القطاعاتأي  في: األحوالأفضل  في 

 D1الى سؤال  اذهب                                      الحكومي   1

 الخاص              2

 D1الى سؤال  اذهب                            األعمال الخاصة  3

 C8 أن تعمل؟المجاالت التالية تفضل/كنت تفضل أي  في: أفضل األحوال في 

   

 قائمة المجاالت  

   

C9  صوت ألفضل شركة بالنسبة لك(  أن تعمل ؟ كنت/تفضل التالية شركاتالأي  األحوال: فيأفضل  في( 

 قائمة الشركات  

 D مرحلة ما بعد التخرج 

 D1 هل أنت حاليا......؟: بعد تخرجك 

1 
  

 تعمل

 
 

1-a بدوام كامل                                                    

 
 

1-b بدوام جزئي                                                    

 
 

1-c                                  بعقد مؤقت                     

 
 

                        و غيرها(         نفسها أظيفتي السابقة في والتحقت بمكان عملي السابق )

2 
 

 D22   اذهب الى                                                                                      باحث عن عمل 

3 
 

 D26اذهب الى                                                              تكمل دراستك بدوام كامل )تفريغ كامل(

4 
 

 D26اذهب الى                                                                   ال تبحث عن عمل ولست في دراسة 

 D2  ؟ عقد مؤقت( بعد التخرجأو  /يجزئ أوبدوام كلي/  تكانأما المدة التي استغرقتها للحصول على أول فرصة عمل )سواء 

1 
  

 أشهر (1-3) 

2 
  

 أشهر (6-4) 

3 
  

 ( أشهر7-9)  

4 
  

 ( أشهر10-12) 
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5 
  

 ( سنة1-2)

6 
  

 ( سنة2-3)

7 
  

 سنوات 3أكثر من 

 D3  ا قبل استقرارك في عملك الحالي؟فيهكم عدد الوظائف التي عملت 

1 
  

 هذه هي وظيفتي األولى 

2 
  

   (1-2)  

3 
  

   (3-4) 

4 
  

 أو أكثر 5   

5 
  

 ينطبقال    

 D4  (اختر أهم ثالثة أساليب فقط)أي األساليب التالية ساعدتك في الحصول على وظيفة بعد التخرج؟ 

1 
 

 لمدنية(التقدم بطلب وظيفة للجهات الحكومية المعنية بالتوظيف )مثل وزارة القوى العاملة، الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وزارة الخدمة ا

2 
 

 ُمعلن عنهاالتقدم لوظيفة شاغرة 

3 
 

 أعلنت عن نفسك في وسائل 

4 
 

 فيهاقسم التوجيه الوظيفي في الكلية/الجامعة التي تخرجت 

5 
 

 فيهاتزكية األساتذة أو الموظفين في الكلية التي تخرجت 

6 
 

 من خالل فعاليات معرض الوظائف

7 
 

 دراستي ا في مرحلةالتي تدربت فيهلمؤسسة رسائل التوصية من ا

8 
 

 مخاطبة مواقع العمل دون علمي بوجود وظائف شاغرة

9 
 

 خبرات مكتسبة من خالل ممارسة عمل خاص بي

10 
 

 أقاربي أو معارفي خبرات مكتسبة من العمل في شركة خاصة ألحد

11 
 

 االستعانة بالعالقات الشخصية

12 
 

 مكتسبة من دورات تدريبية التحقت بها بعد الدراسةخبرات 

   

 D5 ساعدتك في الحصول على وظيفة؟  التالية األمور إلى أي درجة تعتقد أن  
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 بدرجة 

كبيرة 

 جدا

 

 بدرجة 

 كبيرة

 

  بدرجة

 متوسطة

 

بدرجة 

 قليلة

ال 

 ينطبق

 

 

 

    4 3 2 1 0   

 التخصص   
     

1  

 حصولك على التدريب   
     

2  

 المعدل العام/ التقدير العام عند التخرج   
     

3  

 فيهاسمعة الكلية/الجامعة التي تخرجت   
     

4  

 الخبرة المهنية السابقة  
     

5  

 شخصيتك ومهارات األخرى )مثل القدرة القيادية، العمل في مجموعات، العمل تحت الضغط(  
     

6  

 دولية )تدريب متبادل، زيارات طالبية( خبرات  
     

7  

 دور جهات التوظيف الحكومية في توفير فرص عمل للخريج  
     

8  

 ة للخريجين من خالل معرض الوظائفتسويق الكلية/ الجامع  
     

9  

 في اختبار الوظيفة األداء الجيد
     

10  

      11  

 الوظيفة مقابلةفي  األداء الجيد
     

 

 D6 حالياً؟ في أي قطاعات العمل التالية تعمل 

1 
 

 الحكومي 

2 
 

 الخاص  

3 
 

 األعمال الخاصة   

4 
 

 الحكومي مع وجود أعمال خاصة

5 
 

 الخاص مع وجود أعمال خاصة

 D7  )ما هو مسماك الوظيفي الحالي )أختر األنسب 

1 
 

 موظف 

2 
 

 رئيس قسم/قائد مجموعة

3 
 

 لدائرة مدير/مدير مساعد

4 
 

 لمديرية مدير عام مساعد/مدير عام

5 
 

 المؤسسة رئيسنائب 

6 
 

 المؤسسة رئيس

 D8 المحافظة التي تعمل بها حالياً؟ ما 

1 
 

 مسقط  
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2 
 

 ظفار  

3 
 

 مسندم  

4 
 

 البريمي  

5 
 

 شمال الشرقية  

6 
 

 جنوب الشرقية  

7 
 

 شمال الباطنة  

8 
 

 جنوب الباطنة  

9 
 

 الداخلية  

10 
 

 الوسطى  

11 
 

 الظاهرة  

 D9                                           كم يبلغ دخلك الشهري بالريال العماني؟ 

1  
  300اقل من 

2  
(301-600) 

3  
(601-900) 

4  
(901-1200) 

5  
(1201-1500) 

6  
(1501-1800) 

7  
 1800اكثر من 

 D10 ى مجال عملك(                      إل)اختر األقرب    في أي من المجاالت التالية تعمل حاليا؟ 

1 
 

 الزراعة والصيد والحراجة

2 
 

 الخدمات العسكرية واألمنية

3 
 

 الخدمات المالية /البنوك 

4 
 

 الكمبيوتر والتقنية
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5 
 

 خدمات استشارية

6 
 

 األنشطة العقارية/االنشاءات

7 
 

 الفنون اإلبداعية

8 
 

 التعليم العالي/التعليم

9 
 

 امدادات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي

10 
 

 الهندسة والخدمات الهندسة

11 
 

 صيد األسماك

12 
 

 الصحة والطب

13 
 

 الضيافة )الفنادق والمطاعم(

14 
 

 خدمات التركيب /التصليح/ الصيانة

15 
 

 التأمين

16 
 

 خدمات قانونية

17 
 

 إدارة االعمال وإدارة المكاتب

18 
 

 الصناعات 

19 
 

 التسويق/عالقات عامة/تنظيم الفعاليات

20 
 

 اإلعالم

21 
 

 التعدين واستغالل المحاجر

22 
 

 النفط والطاقة

23 
 

 االتصاالت 

24 
 

 السياحة

25 
 

 التدريب

26 
 

 النقل والتخزين

27 
 

 الخدمات المهنية )مصمم أزياء، حالق(

28 
 

 تجارة الجملة والتجزئة )البيع والتسويق(
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 بدرجة 

كبيرة 

 جدا

 

 بدرجة 

 كبيرة

 

  بدرجة

 متوسطة

 

بدرجة 

 قليلة

ال 

 ينطبق

 

 

    4 3 2 1 0  

 وكتابة إتقان اللغة اإلنجليزية تحدثا  
     

1 

 وكتابة إتقان اللغة العربية تحدثا  
     

2 

 الثقافة العامة 
     

3 

 المعرفة العملية بالتخصص 
     

4 

 المعرفة النظرية بالتخصص 
     

5 

 مهارات البحث العلمي 
     

6 

 القدرة على قيادة فرق ومجموعات العمل 
     

7 

 القدرة على حل المشكالت 
     

8 

 القدرة على التحليل
     

9 

 القدرة على العمل التعاوني ضمن فريق أو مجموعة عمل  
     

10 

 ر الناقديالقدرة على التفك 
     

11 

 القدرة على التعلم الذاتي والمستمر  
     

12 

 القوانين واألنظمة اتباعالقدرة على   
     

13 

 القدرة على إدارة الوقت  
     

14 

 القدرة على العمل باستقاللية
     

15 

 القدرة على التنسيق والتنظيم والتخطيط  
     

16 

 القدرة على التعامل مع ضغوط العمل  
     

17 

 القدرة على تقبل الرأي اآلخر  
     

18 

 واالهتمام بالتفاصيلالدقة   
     

19 

 لي وتقنية المعلوماتمهارات الحاسب اآل
     

20 

       

       

       

 D11 سم المؤسسة التي تعمل بها؟ا 

  
 قائمة الخيارات

 .......(أذكر)أخرى 

 D12  والمعارف والقدرات( التي اكتسبتها من دراستك الجامعية؟ )المهارات الكفاءاتامتالكك إلى أي مدى يحتاج عملك الحالي 

 D13  أثناء دراستك بالكلية في إنجاز مهام عملك الحالي؟في إلى أي درجة تستخدم المهارات والقدرات التي اكتسبتها 

1 
 

 جداً  ضعيفة

2 
 

 يفةضع

3 
 

 متوسطة

4 
 

 كبيرة

5 
 

 كبيرة جداً 
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 D14 هل يتالءم مجال دراستك )تخصصك( مع طبيعة عملك الحالي؟ 

1 
 

  D16 سؤال اذهب الىنعم            

2 
 

 D15اذهب الى سؤال                      ال

3 
 

 D16 سؤال اذهب الى            إلى حد ما

 D15 ختر أهم ثالثة أسباب(الماذا وافقت على االلتحاق بهذه الوظيفة؟ )ف ؛يفتك ال تتالءم مع تخصصك الدراسيظذا كنت تعتقد بأن وإ 

1 
 

 لم أحصل حتى اآلن على عمل أفضل يناسبني

2 
 

 هذا العمل يمنحني فرصة ألحصل على وضع وظيفي أفضل في المستقبل

3 
 

 في هذه الوظيفة عاليأستطيع الحصول على دخل شهري 

4 
 

 هذه الوظيفة مضمونة

5 
 

 هذا العمل ممتع جدا

6 
 

 موقع العمل مناسب جدا لي

7 
 

 هذا العمل يوفر لي فرصة الستكمال الدراسة

8 
 

 هذا العمل يوفر لي فرصة تدريب

9 
 

 الحاجة الماسة الى دخل شهري لتوفير مستلزمات الحياة االساسية

1

0  
 ........................................................................................................................................................أسباب أخرى، أذكرها 

 D16 هل يتالءم عملك الحالي مع مؤهلك الدراسي؟ 

1 
 

 D 18اذهب إلى سؤال رقم  نعم                                         

2 
 

 D 17اذهب إلى سؤال رقم                                              ال

3 
 

 D18 سؤال اذهب الى الى حد ما                                        

 D17 أهم األسباب( 3ختر اااللتحاق بهذه الوظيفة؟ )لماذا وافقت على ؛ فيفتك ال تتالءم مع مؤهلك الدراسيظإذا كنت تعتقد بأن و 

1 
 

 لم أحصل حتى اآلن على عمل أفضل يناسبني

2 
 

 هذا العمل يمنحني فرصة ألحصل على وضع وظيفي أفضل في المستقبل

3 
 

 أستطيع الحصول على دخل شهري أكبر في هذه الوظيفة

4 
 

 هذه الوظيفة مضمونة
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5 
 

 ممتع جدا هذا العمل

6 
 

 موقع العمل مناسب جدا لي

7 
 

 هذا العمل يوفر لي فرصة الستكمال الدراسة

8 
 

 هذا العمل يوفر لي فرصة تدريب

9 
 

 لقد التحقت بهذه الوظيفة قبل انضمامي للجامعة/الكلية

1

0  
 ........................................................................................................................................................أسباب أخرى، أذكرها 

 D18 يحقق عملك الحالي طموحاتك التي خططت لها عند اختيارك للتخصص الذي درست فيه؟ الى أي مدى 

1 
 

 قليالً جدا

2 
 

 قليالً 

3 
 

 ً  متوسطا

4 
 

 بيرك

5 
 

 جداً بير ك

 D19  ما درجة رضاك عن عملك الحالي ً  ؟عموما

1 
 

 جداً  ضعيفة

2 
 

 ضعيفة

3 
 

 متوسطة

4 
 

 ةبيرك

5 
 

 جداً  بيرك

 D20 ما مدى توفر الخصائص التالية في عملك الحالي؟ 

   بدرجة كبيرة جدا بدرجة كبيرة  متوسطة بدرجة بدرجة قليلة ينطبقال 

0 1 2 3 4   

1 
     

 عدد ساعات العمل مناسبة

2 
     

 العائد المالي مناسب

3 
     

 تمنحني التقدير والمكانة االجتماعية
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4 
     

 االستقرار الوظيفي

5 
     

 بداعيةاإل تطبيق األفكار

6 
     

 الجو االجتماعي مناسب في بيئة العمل

7 
     

 المهارات والمعارف والقدراتاستخدام 

 المكتسبة خالل الدراسة

8 
     

 مستقبل مهني واعدتوفير 

9 
     

 مزاولة نشاط علمي أو بحثي

1

0      
 االبتكار واإلبداع في العمل إمكانية

1

1      
 األسلوب اإلداري المتبع جيد

1

2      
 توفر فرص لتدريب الموظف

       

       

 D21 ما مدى أهمية توفر الخصائص التالية في عملك الحالي؟ 

   بدرجة كبيرة جدا بدرجة كبيرة  متوسطة بدرجة بدرجة قليلة ينطبقال 

0 1 2 3 4   

     
 عدد ساعات العمل مناسبة

     
 العائد المالي مناسب

     
 تمنحني التقدير والمكانة االجتماعية

     
 االستقرار الوظيفي

     
 االبداعية فرص تطبيق األفكار

     
 الجو االجتماعي مناسب في بيئة العمل

     

فرص استخدام الكفايات )المهارات 

والمعارف والقدرات( المكتسبة خالل 

 الدراسة

     
 توفير مستقبل مهني واعد
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 فرصة مزاولة نشاط علمي أو بحثي

     
 االبتكار واإلبداع في العمل إمكانية

     
 جيداألسلوب اإلداري المتبع 

     
 توفر فرص لتدريب الموظف
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 D22 (أسباب )اختر أهم ثالثة الرجاء تحديد أي من األسباب التالية أدت إلى عدم حصولك على وظيفة بعد التخرج؟ 

1 
 

 أفتقد مهارات البحث عن عمل

2 
 

 عدم توفر وظائف شاغرة مناسبة لتخصصي

3 
 

 القوى العاملة أو وزارة الخدمة المدنية الهيئة العامة لسجلبياناتي باألنظمة المتوفرة بلم أحدث 

4 
 

 ال تنطبق علي)من حيث الخبرة( شروط شغل الوظيفة 

5 
 

 المتعلق بالوظيفةالنظري لم أجتز االختبار 

6 
 

 تقدمت لوظائف ولم استدع لمقابلة شخصية

7 
 

 بعد تقديمهلم أتابع طلبي 

8 
 

 لم أجتز المقابالت الشخصية

9 
 

 الراتب الشهري غير مجز

10 
 

 مكان العمل غير مناسب

11 
 

 أفتقد مهارة كتابة السيرة الذاتية

12 
 

 طبيعة العمل ال تناسبني

13 
 

 ضعف مستوى اللغة اإلنجليزية

14 
 

 لم أحصل على تدريب عملي أثناء الدراسة               

15  
 

 أفتقد الى المهارات األخرى )مثل العمل في مجموعات، مهارات التواصل، العمل تحت الضغط... الخ(          

 D23  فقط(اختر أهم ثالثة أساليب )أي من األساليب التالية استخدمتها في البحث عن وظيفة بعد التخرج؟ 

1 
 

 لمدنية(التقدم بطلب وظيفة للجهات الحكومية المعنية بالتوظيف )مثل وزارة القوى العاملة، الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وزارة الخدمة ا

2 
 

 التقدم لوظيفة شاغرة تم اإلعالن عنها

3 
 

 (عالن شخصي)إأعلنت عن نفسك في وسائل اإلعالم 

4 
 

 نتبوكاالت تشغيل خاصة على الشبكة العالمية لإلنتر االتصال

5 
 

 فيهاقسم التوجيه الوظيفي في الكلية/الجامعة التي تخرجت 

6 
 

 فيهاتزكية األساتذة أو الموظفين في الكلية التي تخرجت 

7 
 

 من خالل فعاليات معرض الوظائف

8 
 

 دراستي في مرحلةلمؤسسة التي تدربت فيها رسائل التوصية من ا

9 
 

 مخاطبة مواقع العمل دون علمي بوجود وظائف شاغرة

10 
 

 خبرات مكتسبة من خالل ممارسة عمل خاص بي

11 
 

 خبرات مكتسبة من العمل في شركة خاصة ألحد أقاربي أو معارفي
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12 
 

 االستعانة بالعالقات الشخصية

13 
 

 خبرات مكتسبة من دورات تدريبية التحقت بها بعد الدراسة

   

 D24 هل رفضت أي عرض لوظيفة من قبل؟ 

1 
 

 نعم                            

2 
 

 D26اذهب الى السؤال                             ال 

 D25 )ما اسباب رفضك للعرض الوظيفي؟  )اختر أهم ثالثة أسباب 

1 
 

 الراتب لم يكن مناسبا

2 
 

 مجال تخصصي الوظيفة لم تكن في

3 
 

 الوظيفة كانت عبارة عن عقد مؤقت

4 
 

 مكان/موقع العمل لم يكن مناسبا لي

5 
 

 عدد ساعات العمل غير مناسبة

6 
 

 رغبتي بالعمل خالل ساعات الدوام الرسمي وليس بالمناوبة

7 
 

 فرصة إلكمال الدراسةعدم وجود 

8 
 

 الوظيفة كانت في القطاع الخاص وأنا اريد العمل في القطاع الحكومي

9 
 

 أسباب أخرى )أذكرها( ....................

 D26    ؟تيحت لك الفرصةما ُذا إ العمل خارج السلطنة تودهل              

 D27اذهب للسؤال نعم                     1 

 E1اذهب الى السؤال  ال              2 

 D27  لماذا تود العمل خارج السلطنة؟ 

1 
 

 العمل في الخارج أكثر مالئمة لتخصصي

2 
 

 العمل في الخارج أكثر مالئمة لمؤهلي

3 
 

 الحصول على أجر شهري أعلى

4 
 

 جودة العمل في الخارج أفضل

5 
 

 لتغيير نمط الحياة 
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6 
 

 )أذكرها( .................... أخرى

 E التقييم النهائي  

 E1 
 

 : ما درجة رضاك عن دراستك الجامعية في المجاالت التالية

 

 
 ينطبقال

بدرجة 

 قليلة

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 

 كبيرة
 بدرجة كبيرة جدا

 

 0 1 2 3 4  

1 
     

 إلنشاء عملك )شركتك( الخاصك بالمهارات الالزمة ادمدإ

2 
     

 على عمل بدخل مناسب كحصول

3 
     

 تحسين أسلوب حياتك

4 
     

 تحسين مستواك االجتماعي

5 
     

 بناء شخصيتك

6 
     

 عملك الحالي إعدادك لمهام

7 
     

 إعدادك للحياة

E2 هل خضعت للتدريب بعد التخرج ؟ 

1 
 

 نعم

2 
 

 E5 اذهب إلى السؤالال                                               

 E3  كم عدد مرات مشاركتك في الدورات التدريبية بعد التخرج؟  

1 
 

 ( مرات1-3)

2 
 

 ( مرات4-5)

3 
 

 مرات 5أكثر من 

 E4 يمكنك اختيار أكثر من إجابة( ما طبيعة التدريب الذي حصلت عليه؟( 

1 
 

 االنجليزية في تعلم اللغة دورات 
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2 
 

 وتقارير(.)مثل القيام باألعمال اإلدارية الروتينية من كتابة رسائل  االدارية دورات تدريبية في المهارات

3 
 

 المعلومات تقنية مجال في متقدمة دورات

4 
 

 اإلدارة والمهارات اإلشرافية من إدارة المشاريع الى إدارة الموظفين وغيرها.

5 
 

  التدريب الفني المختص بأعمال الشركة

6 
 

 المهارات المكتسبة )القيادة، االتصال والعمل الجماعي، ... الخ(

7 
 

 )اذكرها ........(     اخرى

 E5 :)ما مقترحاتك لتطوير ما يلي )اختياري 

 E5_1 ما مقترحاتك لتطوير البرنامج الدراسي الذي درسته 

   

 E5_2  التعليم العالي التي تخرجت فيهاما مقترحاتك لتطوير مؤسسة 

   

 E5_3  التعليم العالي بالسلطنةما مقترحاتك لتطوير قطاع 

   

 E5_4  مقترحات أخرىأية 

   

 شكرا على تعاونكم
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 89.5 87.4 

 
7.1 8.2 

 
2.5 3.5 

 
0.4 0.4 

 
0.2 0.3 

 0.3 0.1 

 

 
88.7 89.7 43.4 78.6 81.0 

 
9.8 6.1 1.9 12.5 3.2 

 
1.1 3.7 18.9 5.4 11.1 

 

0.1 0.3 18.9 1.8 1.6 

 
0.1 0.2 5.7 0.0 1.6 

 
0.1 0.1 11.3 1.8 1.6 
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 98.3 90.6 88.3 87.9 

 
1.7 6.4 8.5 8.0 

 
0.0 2.5 3.2 3.1 

 

0.0 0.2 0.0 0.5 

 
0.0 0.2 0.0 0.2 

 0.0 0.1 0.0 0.3 

 
 

 
    

 
94.8 2.6 1.9 0.0 0.0 0.6 

 89.3 6.4 3.2 0.6 0.2 0.2 

 
91.4 6.9 1.3 0.2 0.1 0.1 

 90.8 4.3 1.4 0.7 1.4 1.4 

 
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 91.3 6.2 1.5 0.2 0.2 0.5 

 98.5 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 

 82.0 11.1 5.7 0.6 0.2 0.4 

 89.6 7.2 2.3 0.6 0.3 0.0 

 94.1 3.9 0.0 2.0 0.0 0.0 

 90.4 4.8 3.6 1.2 0.0 0.0 

 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



110 
 

 

190 7 0 26 

 17.3%0.0% 20.6% 0.0% 16.9% 

 
30 0 1 4 

 2.7%0.0% 0.0% 12.5% 2.6% 

 
252 6 2 35 

 22.7%100.0% 17.6% 25.0% 22.7% 

 
270 11 0 38 

 24.5%0.0% 32.4% 0.0% 24.7% 

 
210 8 1 30 

 19.1%0.0% 23.5% 12.5% 19.5% 

 

150 2 4 21 

 13.6%0.0% 5.9% 50.0% 13.6% 

 
1102 34 8 154 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

1619 29 33 232 

 49.7%75.0% 52.7% 42.9% 49.6% 

 
923 13 31 139 

 28.4%25.0% 23.6% 40.3% 29.7% 

 

710 13 13 97 

 21.9%0.0% 23.6% 16.9% 20.7% 

 
32412 55 77 468 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

20 0 0 2 

 0.2%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 

2277 36 30 300 

 17.6%12.7% 9.5% 20.0% 16.0% 

 

60 0 4 10 

 0.5%0.0% 0.0% 2.7% 0.5% 

 

44525 138 20 628 

 34.5%45.5% 36.3% 13.3% 33.5% 

 
1274 60 21 212 

 9.9%7.3% 15.8% 14.0% 11.3% 

 
30 2 0 5 

 0.2%0.0% 0.5% 0.0% 0.3% 



111 
 

 

40118 119 71 609 

 31.1%32.7% 31.3% 47.3% 32.5% 

 

90 2 0 11 

 0.7%0.0% 0.5% 0.0% 0.6% 

 

80 0 0 8 

 0.6%0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

 

20 0 0 2 

 0.2%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 

00 1 0 1 

 0.0%0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 

 

581 22 4 85 

 4.5%1.8% 5.8% 2.7% 4.5% 

 
128855 380 150 1873 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

6310 29 9 111 

 74.1%83.3% 85.3% 90.0% 78.7% 

 
182 5 1 26 

 21.2%16.7% 14.7% 10.0% 18.4% 

 

40 0 0 4 

 4.7%0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 

 
8512 34 10 141 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

1  1   2 

 14.3%  50.0%   22.2% 

 

6  1   7 

 85.7%  50.0%   77.8% 

 
7  2   9 

 100.0%  100.0%   100.0% 

 

231 21 2 47 

 8.5%7.7% 48.8% 3.6% 12.3% 

 
1135 4 28 150 

 41.5%38.5% 9.3% 50.9% 39.2% 

 
341 7 11 53 

 12.5%7.7% 16.3% 20.0% 13.8% 

 
122 6 0 20 

 4.4%15.4% 14.0% 0.0% 5.2% 

 
11 1 1 4 

 0.4%7.7% 2.3% 1.8% 1.0% 

 
40 0 0 4 

 1.5%0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 



112 
 

 
411 1 3 46 

 15.1%7.7% 2.3% 5.5% 12.0% 

 
191 0 2 22 

 7.0%7.7% 0.0% 3.6% 5.7% 

 
161 2 0 19 

 5.9%7.7% 4.7% 0.0% 5.0% 

 
90 1 8 18 

 3.3%0.0% 2.3% 14.5% 4.7% 

 
27213 43 55 383 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

2052 11 1 219 

 85.1%50.0% 91.7% 16.7% 83.3% 

 

212 0 1 24 

 8.7%50.0% 0.0% 16.7% 9.1% 

 
40 0 1 5 

 1.7%0.0% 0.0% 16.7% 1.9% 

 
110 1 3 15 

 4.6%0.0% 8.3% 50.0% 5.7% 

 
2414 12 6 263 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

2959 47 44 395 

 25.3%18.0% 28.0% 14.6% 23.4% 

 
68333 94 218 1028 

 58.5%66.0% 56.0% 72.2% 60.9% 

 
371 14 1 53 

 3.2%2.0% 8.3% 0.3% 3.1% 

 
394 2 24 69 

 3.3%8.0% 1.2% 7.9% 4.1% 

 

751 3 7 86 

 6.4%2.0% 1.8% 2.3% 5.1% 

 
392 8 8 57 

 3.3%4.0% 4.8% 2.6% 3.4% 

 
116850 168 302 1688 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

40 2 0 6 

 1.7%0.0% 4.8% 0.0% 1.7% 

 

50 5 1 11 

 2.2%0.0% 11.9% 1.7% 3.2% 

 

01 0 3 4 

 0.0%7.7% 0.0% 5.0% 1.2% 



113 
 

 
40 0 0 4 

 1.7%0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 

 
974 12 25 138 

 42.0%30.8% 28.6% 41.7% 39.9% 

 
272 1 16 46 

 11.7%15.4% 2.4% 26.7% 13.3% 

 

10 0 0 1 

 0.4%0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 

 
10 0 0 1 

 0.4%0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 

 

111 0 6 18 

 4.8%7.7% 0.0% 10.0% 5.2% 

 
615 17 7 90 

 26.4%38.5% 40.5% 11.7% 26.0% 

 

200 5 2 27 

 8.7%0.0% 11.9% 3.3% 7.8% 

 
23113 42 60 346 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

233 9 16 51 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
233 9 16 51 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

30 0 0 3 

 5.1%0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 

 

120 0 0 12 

 20.3%0.0% 0.0% 0.0% 14.5% 

 

172 6 1 26 

 28.8%100.0% 37.5% 16.7% 31.3% 

 

260 10 5 41 

 44.1%0.0% 62.5% 83.3% 49.4% 

 
10 0 0 1 

 1.7%0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 

 
592 16 6 83 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

11     2 

 100.0%100.0%     100.0% 

 
11     2 

 100.0%100.0%     100.0% 

 
190 7 0 26 

 0.5%0.0% 0.9% 0.0% 0.5% 



114 
 

 
30 0 1 4 

 0.1%0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

 
252 6 2 35 

 0.7%1.2% 0.8% 0.3% 0.6% 

 
270 11 0 38 

 0.7%0.0% 1.4% 0.0% 0.7% 

 
210 8 1 30 

 0.6%0.0% 1.0% 0.1% 0.5% 

 

150 2 4 21 

 0.4%0.0% 0.3% 0.6% 0.4% 

 
1619 29 33 232 

 4.2%5.4% 3.6% 4.8% 4.2% 

 
923 13 31 139 

 2.4%1.8% 1.6% 4.5% 2.5% 

 

710 13 13 97 

 1.9%0.0% 1.6% 1.9% 1.8% 

 

20 0 0 2 

 0.1%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

2277 36 30 300 

 6.0%4.2% 4.5% 4.3% 5.5% 

 

60 0 4 10 

 0.2%0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

 

44525 138 20 628 

 11.7%15.0% 17.4% 2.9% 11.5% 

 
1274 60 21 212 

 3.3%2.4% 7.5% 3.0% 3.9% 

 
30 2 0 5 

 0.1%0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 

 

40118 119 71 609 

 10.5%10.8% 15.0% 10.3% 11.2% 

 

90 2 0 11 

 0.2%0.0% 0.3% 0.0% 0.2% 

 

80 0 0 8 

 0.2%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 

20 0 0 2 

 0.1%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

00 1 0 1 

 0.0%0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

 

581 22 4 85 

 1.5%0.6% 2.8% 0.6% 1.6% 



115 
 

 

6310 29 9 111 

 1.7%6.0% 3.6% 1.3% 2.0% 

 
182 5 1 26 

 0.5%1.2% 0.6% 0.1% 0.5% 

 

40 0 0 4 

 0.1%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 
10 1 0 2 

 0.0%0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

 

60 1 0 7 

 0.2%0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 

 
231 21 2 47 

 0.6%0.6% 2.6% 0.3% 0.9% 

 
1135 4 28 150 

 3.0%3.0% 0.5% 4.1% 2.7% 

 
341 7 11 53 

 0.9%0.6% 0.9% 1.6% 1.0% 

 
122 6 0 20 

 0.3%1.2% 0.8% 0.0% 0.4% 

 
11 1 1 4 

 0.0%0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 

 
40 0 0 4 

 0.1%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 
411 1 3 46 

 1.1%0.6% 0.1% 0.4% 0.8% 

 
191 0 2 22 

 0.5%0.6% 0.0% 0.3% 0.4% 

 
161 2 0 19 

 0.4%0.6% 0.3% 0.0% 0.3% 

 
90 1 8 18 

 0.2%0.0% 0.1% 1.2% 0.3% 

 
2052 11 1 219 

 5.4%1.2% 1.4% 0.1% 4.0% 

 

212 0 1 24 

 0.6%1.2% 0.0% 0.1% 0.4% 

 
40 0 1 5 

 0.1%0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

 
110 1 3 15 

 0.3%0.0% 0.1% 0.4% 0.3% 

 
2959 47 44 395 

 7.7%5.4% 5.9% 6.4% 7.2% 



116 
 

 
68333 94 218 1028 

 17.9%19.8% 11.8% 31.6% 18.8% 

 
371 14 1 53 

 1.0%0.6% 1.8% 0.1% 1.0% 

 
394 2 24 69 

 1.0%2.4% 0.3% 3.5% 1.3% 

 

751 3 7 86 

 2.0%0.6% 0.4% 1.0% 1.6% 

 
392 8 8 57 

 1.0%1.2% 1.0% 1.2% 1.0% 

 

40 2 0 6 

 0.1%0.0% 0.3% 0.0% 0.1% 

 

50 5 1 11 

 0.1%0.0% 0.6% 0.1% 0.2% 

 

01 0 3 4 

 0.0%0.6% 0.0% 0.4% 0.1% 

 
40 0 0 4 

 0.1%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 
974 12 25 138 

 2.5%2.4% 1.5% 3.6% 2.5% 

 
272 1 16 46 

 0.7%1.2% 0.1% 2.3% 0.8% 

 

10 0 0 1 

 0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
10 0 0 1 

 0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 

111 0 6 18 

 0.3%0.6% 0.0% 0.9% 0.3% 

 
615 17 7 90 

 1.6%3.0% 2.1% 1.0% 1.6% 

 

200 5 2 27 

 0.5%0.0% 0.6% 0.3% 0.5% 

 
233 9 16 51 

 0.6%1.8% 1.1% 2.3% 0.9% 

 
30 0 0 3 

 0.1%0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 

 

120 0 0 12 

 0.3%0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 

 

172 6 1 26 

 0.4%1.2% 0.8% 0.1% 0.5% 



117 
 

 

 

 

260 10 5 41 

 0.7%0.0% 1.3% 0.7% 0.8% 

 
10 0 0 1 

 0.0%0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
11 0 0 2 

 0.0%0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
3809167 795 690 5461 

 100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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