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المصطلحات والمفاهيم

المستهدفون: عينة من األشخاص الذين تم اختيارهم عشوائيا للمشاركة في المسح كونهم 
ينتمون لفئة محددة ليمثلوا عينة طبقية.

المسؤولون التنفيذيون: هم الرؤساء التنفيذيين أو مديري الموارد البشرية فقط حيث ان المنتسبين 
لهاتين الفئتين هم األكثر اطاعا على احتياجات المؤسسات من الخريجين )اعداد، وتخصصات، ومهارات، 

ومؤهات(.

المؤسسة: يندرج تحتها كل مؤسسة مسجلة في القوى العاملة تحت رقم سجل تجاري منفرد.

درجة المنشأة: تصنف درجات الشركات في وزارة التجارة والصناعة حسب رأس مالها تبعا للجدول 
المرفق في الملحق رقم )5(.

األنشطة االقتصادية: تصنف األنشطة االقتصادية في وزارة القوى العاملة الى 16 نشاط اقتصادي 
رئيسي يندرج تحته عدد كبير من األنشطة األخرى وضم التصنيف المستخدم في مسح أرباب العمل 
31 تصنيفا معتمدا على تصنيف المستخدم من قبل القوى العاملة ثم اختزاله فيما بعد ليضم 19 

نشاط موضحا في الملحقين رقم )6 و7(. 

حجم الشركة: تم استخدام التصنيف المتبع لدى ريادة لتصنيف حجم المؤسسات حسب عدد 
العاملين فيها موضحة في الملحق رقم )4(.

البحث الكمي: البحث المنهجي للظواهر االجتماعية من خال األساليب اإلحصائية، وتعتبر أحد 
األساليب المستخدمة فيه هي االستبانات التي عادة ما تنتج بيانات قابلة للتحليل االحصائي.

حديثو التخرج: هم الحاملون لمؤهات من مؤسسات التعليم العالي ألي سنة كانت، ولم يسبق 
توظيفهم في وظائف دائمة أوبدوام كامل في أي مؤسسة
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الفصل األول: نبذة عن مسح أرباب العمل 2016 ومنهجية الدراسة

ــة الحتياجــات ســوق  العمــل مــن الخريجيــن ومــدى  ــاب العمــل هــو عمليــة رصــد دوري مســح أرب
مواءمــة تخصصاتهــم ومؤهاتهــم وقدراتهــم الحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل، وتُنفــذ مســوحات 
اربــاب العمــل بصــورة دوريــة فــي مختلــف دول العالــم باســتخدام المقابــات واالســتبانات كوســائل 
البشــرية  المــوارد  مديــري  أو  التنفيذيــن  الرؤســاء  تســتهدف  مــا  وعــادة  الرئيســية  البيانــات  جمــع 
ــج فــي ســوق العمــل                             ــرز القــدرات التــي يحتاجهــا الخري ــد أب لمعرفــة تقييمهــم لقــدرات الخريجيــن وتحدي
)High Fliers Research, 2016(، وكجــزء مــن االســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم 2040م فــي ســلطنة 
ــي  ــم العال ــات التعلي ــات مؤسس ــة مخرج ــام لمتابع ــع نظ ــى »وض ــات عل ــدى التوصي ــت إح ــان، نص عم
ــل«،  ــات العم ــات قطاع ــع متطلب ــا م ــدى مواءمته ــا وم ــاءة مخرجاته ــم كف ــة لتقيي ــة دوري ــق بصف يطب
ــن  ــمل كا م ــي تش ــن والت ــار الخريجي ــة لمس ــات التتبعي ــذ الدراس ــم تنفي ــة ت ــذه التوصي ــع ه ــيا م وتماش

ــن.  ــح الخريجي ــل ومس ــاب العم ــح ارب مس

كمــا يُعتبــر تضميــن دراســات موائمــة قــدرات المخرجــات مــع احتياجــات ســوق العمــل فــي 
High� )الخطــط االســتراتيجية مــن التوجهــات الحاليــة فــي التعليــم العالــي فــي مختلــف دول العالــم 

    Europeanويشــير المركــز األوروبــي لتطويــر التدريــب المهنــي .)er Education Authority, 2015
CEDEFOP(   Centre for the Development and Vocational training( )2016( الــى أن »التغيــر 
الديناميكــي فــي ســوق العمــل يملــي الحاجــة الــى توفيــر بيانــات موثقــة عــن التغيــر فــي المهــارات 
المختلفــة وفــي وقــت مناســب« وقــد نفــذ ذات المركــز مســح ألربــاب العمــل فــي عــدد مــن الــدول 
االوربيــة بغيــة تحديــد النقــص فــي مهــارات العامليــن والتــي يحتاجهــا ســوق العمــل ويعتبــر هــذا المركــز 
ــتقلة  ــركات مس ــتراليا أو ش ــي اس ــل   Graduate Career Australia  ف ــة مث ــات حكومي ــدة هيئ ــد ع أح

ــم. ــل High Fliers  فــي المملكــة المتحــدة والتــي تنفــذ مســوحات مشــابهة حــول العال مث

الدراســات  الوطنيــة مــن  الخريجيــن  أو مســوحاِت  العمــل  نتائــج مســوحاِت ســوق  وأصبحــت 
التــي يُعــول عليهــا فــي التخطيــط االســتراتيجي وتقييــم جــودة التعليــم العالــي، حيــث شــجعت 
الهيئــة العمانيــة لاعتمــاد األكاديمــي مؤسســات التعليــم العالــي علــى المشــاركة فــي مثــل هــذه 
ــتخدم  ــي تس ــم العال ــودة التعلي ــن ج ــة ع ــات معياري ــى بيان ــول عل ــراء للحص ــة كإج ــوحات الوطني المس

ــع:  ــى جم ــت عل ــد حث ــر فق ــل المعايي ــم مقاب ــة التقوي ــي عملي ف

ــي  ــاركة ف ــال المش ــن خ ــال م ــبيل المث ــى س ــا وبشــكل دوري، عل ــة خارجي ــن مقيم ــن الخريجي ــات ع »بيان
ــات عــن حصــول الخريجيــن علــى  المســوحات التــي تنفــذ علــى المســتوى الوطنــي والتــي تجمــع بيان
عمــل ومــدى قابليتهــم للتوظيــف« )الهيئــة العمانيــة لاعتمــاد األكاديمــي،2016، ص.38، ص.44(.

وتســتخدم هــذه البيانــات فــي التخطيــط الداخلــي للتعليــم العالــي واستشــراف مســتقبله 
وتوجهاتــه بمــا يتماشــى وحاجــة ســوق العمــل، حيــث تدخــل نتائــج مثــل هــذه المســوحات كأحــد مصــادر 
البيانــات التــي تحــدد أعــداد المقاعــد فــي التخصصــات المختلفــة التــي يبعــث فيهــا الطلبــة، كمــا انهــا 
مصــدر لبيانــات تُســتخدم فــي تقييــم البرامــج االكاديميــة المســتحدثة مــن ناحيــة حاجــة ســوق العمــل 

لهــا، وأيضــا لتقييــم جــودة التعليــم والخدمــات المقدمــة مــن المؤسســات التعليميــة.

High Fliers Research,2016
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1-1 مسح ارباب العمل 2016

ــن ومــدى  ــة الحتياجــات ســوق العمــل مــن الخريجي ــة رصــد دوري ــاب العمــل هــو عملي مســح ارب
مواءمــة تخصصاتهــم ومؤهاتهــم وقدراتهــم الحتياجــات ومتطلبــات ســوق العمــل ومعرفــة اآلليــات 
ــي  ــهم ف ــا يس ــم مم ــد توظيفه ــم بع ــن وتدريبه ــار الخريجي ــف واختي ــن الوظائ ــان ع ــي اإلع ــة ف المتبع
ــي  ــات ف ــن المؤسس ــة م ــة عين ــد حاج ــل وتحدي ــوق العم ــول س ــل لدخ ــرق األمث ــن الط ــج ع ــة الخري توعي

ــن. ــن المؤهلي ــن الخريجي ــاص م ــاع الخ القط

مســح اربــاب العمــل 2016 والــذي دعــا عينــة مــن الرؤســاء التنفيذيــن ومديــري تنميــة المــوارد 
البشــرية فــي شــركات القطــاع الخــاص إلــى اإلدالء بآرائهــم عــن توظيــف الخريجيــن، حيــث اســتخدم 

ــدول. ــن ال ــدد م ــي ع ــتخدم ف ــاذج تُس ــتعانة بنم ــا اس ــم كتابته ــة ت ــتبانة الكتروني اس

ومرت االستبانة بالمراحل التالية قبل الشروع في المسح:

المرحلة األولى: االستعانة بالتجارب السابقة	 

اعتمــد تصميــم االســتبانة علــى االســتعانة بثاثــة نمــاذج مــن االســتبانات التــي تُســتخدم فــي 
 Graduate Outlook Survey,( وأســتراليا )High Fliers, 2013( 3 دول وهــي المملكــة المتحــدة
2014( والواليــات المتحــدة االمريكيــة )Washington Employer Survey, 2013( وقــد تــم إعــادة 
صياغــة بعــض األســئلة لتناســب أهــداف المســح كمــا تــم إضافــة أســئلة أخــرى تتعلــق بالتعليــم العالــي 

العمانــي ومــن ثــم تُرجمــت االســتبانة الــى اللغــة العربيــة.

والجهــات 	  العالــي  التعليــم  مؤسســات  رأي  الثانيــة:  المرحلــة 
عليهــا المشــرفة 

ــة  ــي الحكومي ــم العال ــات التعلي ــع مؤسس ــى جمي ــتبانة ال ــن االس ــخة م ــلت نس اُرس
ــب  ــة جوان ــد أي ــا لتحدي ــات فيه ــداء رأي المؤسس ــتبانة إلب ــم لاس ــتمارة تقيي ــع اس ــة م والخاص
المؤسســات  االلتقــاء مــع ممثلــي  تــم  المقترحــة )ملحــق 1(، كمــا  االســتبانة  ال تغطيهــا 

التعليميــة وعــرض االســتبانة عليهــم ومناقشــة األســئلة الــواردة فيهــا.

المرحلة الثالثة: رأي مؤسسات القطاع الخاص	 

اُرســلت االســتبانة للمراجعــة الــى عــدد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص ولكــن لــم تصــل 
أيــة ماحظــات اال مــن شــركة واحــدة.

المرحلة الرابعة: رأي الخبراء	 

ــل  ــا قب ــم وتضمينه ــذ ماحظاته ــي وأخ ــم العال ــي التعلي ــراء ف ــى 4 خب ــتبانة عل ــت االس ُعرض
ــا. تجريبه

المرحلة الخامسة: تجريب االستبانة	 

ُجربــت اســتبانة مســح اربــاب العمــل االلكترونيــة خــال أحــد معــارض التوظيــف حيــث شــاركت 
6 مؤسســات فــي المســح االلكترونــي باســتخدام أجهــزة لوحيــة، ومــن ثــم، تــم أخــذ الماحظــات مــن 
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مديــري التوظيــف المتواجديــن هنــاك شــفويا خــال المقابلــة وتــم تضميــن مقترحاتهــم قبــل البــدء فــي 
المســح الفعلــي.

فــي  المدرجــة  األســئلة  موائمــة  مــدى  قيــاس  هــو  التجريبيــة  الدراســة  مــن  الهــدف  وكان 
االســتبانة لألهــداف العامــة مــن المســح )Face Validity( ولــم يكــن الهــدف منــه قيــاس معامــل الثقــة 
Psychomet�( حيــث ان هــذه االســتبانة ال تقيــس التوجهــات الذهنيــة المرتبطــة بالســلوك )Reliability(
ric Test(، لــذا فــان مشــاركة عــدد كبيــر مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي الدراســة التجريبيــة لــم يكــن 

ــا. ضروري

بعــد االنتهــاء مــن هــذه المراحــل أُدخلــت جميــع التعديــات بعــد دراســتها ضمــن االســتبانة 
ــخ 2016/3/15  ــاركة بتاري ــاب المش ــح ب ــة وُفت ــة واالنجليزي ــن العربي ــرت باللغتي ــي توف ــة والت االلكتروني

وأُغلــق بــاب المشــاركة بعــد 5 أســابيع بتاريــخ 2015/4/21. 

1-2 هيكلة االستبانة وتوزيع األسئلة 

يســعى هــذا المســح الــى الحصــول علــى مختلــف البيانــات مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي 
القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق بتوظيــف الخريجيــن، وتتــوزع األســئلة والبالــغ عددهــا 43 ســؤال علــى 

ــي: ــية وه ــزاء رئيس ــس أج خم

معلومــات عامــة: عــن المؤسســة المشــاركة فــي المســح مــن حيــث 	 
درجتهــا وتصنيفهــا وعــدد موظفيهــا ونطــاق عملهــا.

ــج: يتضمــن األســئلة المتعلقــة بخطــط التوظيــف فــي 	   توظيــف الخري
المؤسســة وعــدد الخريجيــن الذيــن تــم توظيفهــم والمتوقــع توظيفهــم باإلضافة الى 
ــهرية  ــور الش ــن واألج ــي الخريجي ــر ف ــب أن تتوف ــي يج ــات الت ــات والتخصص ــوع المؤه ن

المبدئيــة )Starting Salary( التــي تُمنــح للخريــج حديــث التوظيــف. 

األســاليب المتبعــة فــي توظيــف الخريــج: والمعاييــر المســتخدمة 	 
أثنــاء التوظيــف والمهــارات التــي يبحــث عنهــا اربــاب العمــل عنــد توظيفهــم للخريجيــن.

 تنقــل الخريجيــن بيــن الوظائــف: يتضمــن األســباب التــي تــؤدي الــى 	 
التنقــل بيــن الوظائــف.

تدريب الخريجين الحاصلين على عمل.	 

  

    ويبين الشكل )1-1( توزيع األسئلة على األقسام الرئيسية في االستبانة المذكورة.
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1-3 أهداف مسح أرباب العمل

تم تنفيذ المسح من أجل تحقيق عدد من األهداف نذكر بعضها هنا:

• مفصلــة 	 الخريجيــن  مــن  الخــاص  القطــاع  شــركات  مــن  عينــة  حاجــة  تحديــد 
التوظيفيــة. المؤسســات  خطــط  حســب  وتخصصاتهــم  بمؤهاتهــم 

• تقييــم اربــاب العمــل لقــدرات ومهــارات مخرجــات التعليــم العالــي بالنســبة 	
ألدائهــم فــي مجــال عملهــم.

• ــف 	 ــد توظي ــل عن ــاب العم ــا ارب ــز عليه ــي يرك ــارات الت ــدرات والمه ــرز الق ــد أب تحدي
الخريجيــن.

• دراسة األساليب التي يستخدمها أرباب العمل في توظيف الخريجين.	

• تحديــد القــدرات والمهــارات التــي يفتقدهــا الخريــج والــدورات التدريبيــة التــي 	
ــه. ــة ل ــال الموكل ــة االعم ــب وحاج ــا يتناس ــاءه بم ــتوى عط ــول بمس ــا للوص ــع له يخض

• معرفــة الصعوبــات التــي تواجــه أربــاب العمــل فــي إيجــاد الخريجيــن المناســبين 	
مــن ناحيــة التخصصــات او المؤهات.

• والمؤسســات 	 العالــي  التعليــم  لمؤسســات  الراجعــة  التغذيــة  توفيــر 
العمــل. وســوق  الخريجيــن  توظيــف  تنظيــم  علــى  المشــرفة 

1-4 المنهجية 

 )Quantitative Research( الكمــي  البحــث  علــى  الخريجيــن  مســح  منهجيــة  اعتمــدت 
باســتخدام اســتبانة إلكترونيــة لدراســة توجهــات الرؤســاء التنفيذييــن فــي القطــاع الخــاص نحــو توظيــف 
الخريجيــن وقــد تــم توفيرهــا باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لتخــدم ذات الهــدف فــي الوصــول الــى أكبــر 

www.ogss.gov.om  شــريحة ممكنــة مــن خــال الموقــع االلكترونــي

 ومــع أن اســتخدام البحــث النوعــي) Qualitative Research( بجانــب البحــث الكمــي هــو أكثــر 
شــيوعا فــي مســوحات أربــاب العمــل الموجهــة نحــو فئــات نخبويــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن ومديــري 
المــوارد البشــرية دوليــا، اال أن أحــد أهــداف المســح كانــت توفيــر بيانــات عــن التخصصــات والمؤهــات 
ــتهدفين،  ــن المس ــن م ــدد ممك ــر ع ــراك أكب ــزم إش ــا يُل ــام مم ــكل ع ــل بش ــوق العم ــي س ــة ف المطلوب
فــكان االختيــار األفضــل هــو اســتخدام البحــث الكمــي عــن طريــق االســتبانة االلكترونيــة مــع توفيــر الزيــارة 

الميدانيــة لمــن شــاء مــن المســؤولين، وذلــك إلثــراء البيانــات التــي تــم تجميعهــا.

وقــد زار فريــق مســح الخريجيــن عــدد مــن المســؤولين التنفيذييــن فــي مقــر عملهــم وتناقــش 
عــن اراءهــم فيمــا يتعلــق بمواءمــة قــدرات الخريجيــن واحتياجــات ســوق العمــل، كمــا شــارك الفريــق فــي 

عــدد مــن المعــارض لالتقــاء بالرؤســاء التنفيذييــن واستشــفاف انطباعهــم عــن الخريجيــن.
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1-5 اختيار العينة ونسبة االستجابة 

تــم اختيــار العينــة مــن قاعــدة بيانــات القــوى العاملــة للشــركات المســجلة بصــورة عشــوائية 
بعــد اســتبعاد الشــركات المصنفــة بالثانيــة والثالثــة والرابعــة لعــدم توظيفهــم الخريجيــن كمــا اتضــح 
ــة  ــتخدمت العين ــا اُس ــم، كم ــة منه ــال بعين ــم االتص ــث ت ــل حي ــاب العم ــح أرب ــتبانة مس ــب اس ــد تجري عن
درجــة  أســاس  علــى   )stratified sample( المســح  سيســتهدفها  التــي  الفئــة  لتحديــد  الطبقيــة 
ونشــاط المؤسســة. ويبيــن الجــدول )1-1( نســب الشــركات حســب الدرجــة فــي مجتمــع الدراســة 
وتلــك المشــمولة فــي العينــة، ولقــد تــم زيــادة نســب الشــركات المســتهدفة ذات الدرجــات العالميــة 
والممتــازة أكثــر مــن األولــى وذلــك لتوجههــم الــى توظيــف الخريجيــن أكثــر مــن الشــركات األولــى، والتــي 

ــا.  ــن بتات ــف الخريجي ــا ال توظ ــا أن بعضه ــن لن تبي

كما خضعت العينة للشروط التالية عند االختيار العشوائي: 

ــة، أو 	  ــازة، عالمي ــى، ممت ــة كأول ــركات المصنف ــن الش ــون ضم ــة لتك ــف المؤسس تصني
ــارية. استش

أن تكــون المؤسســات المختــارة ممثلــة لجميــع األنشــطة االقتصاديــة الســتة عشــرة 	 
الرئيســية حســب تصنيــف وزارة القــوى العاملــة.

ان تكــون كل شــركة ذات ســجل تجــاري مســتقل أو أن يكــون هنــاك أكثــر مــن نشــاط 	 
ــر  ــة ذات أكث ــون المؤسس ــاري، أي ان تك ــجل التج ــم الس ــس رق ــجا بنف ــادي مس اقتص

ــاري1. ــاط تج ــن نش م

وعليــه تــم اختيــار 4800 شــركة توفــر فيهــا اســم صاحــب العمــل ومســؤول شــؤون الموظفيــن 
ووســائل االتصــال بهــم، كمــا تــم االســتعانة بقواعــد بيانــات مــن الجهــات التاليــة عنــد تعــذر االتصــال 

باألفــراد المســتهدفين فــي العينــة أو عــدم رغبتهــم فــي المشــاركة: 

غرفة تجارة وصناعة عمان	 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات	 

ريادة	 

اثراء	 
1         فضلت المؤسسات ذات السجل التجاري الواحد والتي يندرج تحتها أكثر من نشاط )أو ما يسمى بمجموعة الشركات( أن تدخل كشركة واحدة. 
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فريق شراكة من ديوان الباط السلطاني	 

وتشير عدة دراسات )e.g., Bernard &Westphal, 2006( الى أن نسبة االستجابة في 
الدراسات التي تستهدف الفئات النخبوية عادة ما تكون منخفضة وذلك لعدد من األسباب 

التي ذكرها المسؤولون التنفيذيون وكان أبرزها هو عدم توفر فسحة من الوقت للرد على 
االستبانات )Green et al., 2009 )، ويوضح الجدول التالي المنقول من ذات الدراسة أن نسبة 

االستجابة الستبياٍن -قد ُوزع في عدد من الدول األوروبية في عام 2008 وكان موجها 
للفئات النخبوية في عدد من المؤسسات- منخفضة بشكل عام ولكن تباينت حسب منصب 

الشخص الذي تم استهدافه.

وصعوبــة الحصــول علــى اســتجابة مــن هــذه الفئــة النخبويــة فــي عمــان لــم يتعــرض لهــا مســح أربــاب 
العمــل فقــط وانمــا عــدد مــن المؤسســات البحثيــة واإلحصائيــة األخــرى التــي تُنفــذ المســوحات الوطنيــة 
مثــل المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات وجامعــة الســلطان قابــوس كمــا أفــاد عــدد مــن الباحثيــن 

فــي هــذه المؤسســات.

وقد واجه تنفيذ مسح أرباب العمل صعوبات جمة في رفع نسب االستجابة من 
الرؤساء التنفيذين ومديري الموارد البشرية، 

بالرغم من وسائل التواصل العديدة المستخدمة 
والتي يفصلها الجزء التالي، ويوضح الجدول ادناه 

نسب االستجابة في مسح أرباب العمل 2016 
حسب درجة المؤسسة، حيث نجد ان المؤسسات 

االستشارية والعالمية هن األكثر استجابة 
ومشاركة مع ماحظة أنهن األقل عددا في الفئة 

المستهدفة وكذلك في مجتمع الدراسة.
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1-6 تنفيذ المسح 

كان مــن الضــروري الوصــول الــى الفئــة المســتهدفة بشــتى الطــرق، لــذا فقــد أُرســلت دعــوات 
المشــاركة عــن طريــق عــدد مــن الوســائل منهــا: 

الرسائل النصية القصيرة االسبوعية.	 

المكالمــات الهاتفيــة، والتــي تحــث علــى المشــاركة او تحــدد موعــدا 	 
للقــاء او التذكيــر.

البريد االلكتروني االسبوعي.	 

ــد  ــوات عن ــف الدع ــم تق ــابقا، ول ــورة س ــددة والمذك ــات المتع ــد البيان ــتخدام قواع باس
ــا: ــتملت أيض ــن اش ــذا ولك ه

زيارة معارض مؤسسات القطاع الخاص	 

الزيارات الميدانية للمؤسسات 	 

كما نُفذت حملة إعامية مصاحبة لفترة المسح تضمنت:

لقاءات تلفزيونية/إذاعية	 

مقاالت صحفية 	 

أخبار في وسائل التواصل االجتماعي	 

ــن  ــن الذي ــؤولين التنفيذيي ــع المس ــخصي م ــل الش ــي التواص ــا ه ــر نجاح ــائل األكث ــت الوس وكان
عمــل الكثيــر منهــم علــى تمهيــد تواصــل فريــق المســح مــع زماءهــم مــن المســؤولين التنفيذيــن او 

ــرية. ــوارد البش ــري الم مدي

1-7 تحليل البيانات والتأكد من صحتها

ــة  بعــد انتهــاء المــدة المحــددة للمشــاركة فــي المســح تــم مراجعــة االســتبانات وإقصــاء أي
اســتبانات غيــر مكتملــة، أو مــن غيــر المجموعة المســتهدفة من الشــركات حســب التصنيف المســتخدم، 
وبذلــك تــم تحليــل نتائــج 416 مؤسســة )ذات نشــاط واحــد أو عــدة أنشــطة أو مؤسســات تنــدرج تحتهــا 

عــدة مؤسســات( ذات التصنيــف االستشــاري أو العالمــي، أو الممتــاز أو األولــى.

تــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــجSPSS  واعتمــاد التحليــل الوصفــي للبيانــات بشــكل عــام 
مــع اســتخدام التحليــل االســتنتاجي فــي بعــض المواضيــع كتحليــل العاقــات بيــن المتغيــرات. 
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1-8 التحديات 

ومن أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ مسح ارباب العمل تُجمل فيما يلي:

• التواصــل مــع أصحــاب 	 بيانــات موحــدة وصحيحــة عــن وســائل  عــدم وجــود قاعــدة 
الشركات/الرؤســاء التنفيذين/مديــري تنميــة المــوارد البشــرية/مديري الشــؤن اإلداريــة، 

ــرة. ــتهدفة مباش ــة المس ــى الفئ ــول ال ــب الوص ــن الصع ــكان م ف

• بالرغــم مــن تفاعــل الفئــة المســتهدفة اإليجابــي واســتيعابهم ألهميــة مثــل هــذه 	
المســوحات اال ان مشــاركتهم محــدودة واحتــاج موظفــو مســح الخريجيــن الــى االتصــال 
ببعــض المســتهدفين مــا يزيــد عــن 10 مــرات قبــل إتمــام مشــاركتهم، وال تُعتبــر هــذه 
الصعوبــة حكــرا علــى عمــان وانمــا تواجــه الباحثيــن فــي عــدد مــن الــدول حيــث أشــارت 

اليهــا عــدد مــن الدراســات.

•  تصنيــف الشــركات حســب رأس المــال الــى درجــة )استشــارية وعالميــة، ممتــازة، واولى( 	
ال يعكــس بالضــرورة حجــم المؤسســة، حيــث أن عــدد مــن المؤسســات المصنفــة 

ــازة كانــت فــي الواقــع اعمــال صغيــرة مثــل الحــاق. كأولــى أو ممت

• وجــود ســجات لمؤسســات غيــر فاعلــة فــي ســوق العمــل، وانمــا هــي ســجات 	
ألعمــال غيــر قائمــة فــي الواقــع. ووجــود بعــض الســجات التــي ادلــى أصحابهــا بتغييــر 
تصنيــف مؤسســاتهم للحصــول علــى مناقصــات فقــط بينمــا كان نطــاق عملهــم 

الحقيقــي ضيــق جــدا وال يســتوعب توظيــف خريجيــن.

• ضعــف مشــاركة مؤسســات القطــاع الخــاص فــي مراجعــة االســتبانة خــال تصميمهــا 	
وفــي الدراســة التجريبيــة أيضــا، والتــي كان مــن الممكــن أن تثــري هــذا المســح بطريقــة 

أفضــل.



الفصل الثاني

بيانات عامة عن المشاركين من 
المسؤولين التنفيذين 
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الفصل الثاني: بيانات عامة عن المشاركين من المسؤولين التنفيذين 

 أكمــل 445 رئيــس تنفيذيــا أو مديــر تنميــة مــوارد بشــرية )مــن شــركات منفــردة أو مجموعــة شــركات( من 
العينــة المســتهدفة والتــي بلغــت 4800 مؤسســة منفــردة2 وبنســبة اســتجابة كليــة بلغــت )8.7 %( 
ليتــم تحليــل بيانــات 416 اســتبانة منهــا وهــي االســتبانات المســتوفية للمعاييــر المســتخدمة وعــرض 

نتائجهــا فــي هــذا الفصــل والــذي يليــه.

ويتطــرق هــذا الفصــل إلــى بيانــات المؤسســات التــي ينتمــي إليهــا المســؤولين المشــاركين فــي مســح 
اربــاب العمــل 2016 وفــق عــدة متغيــرات منهــا درجة المؤسســة، حجــم المؤسســة، نشــاطها التجاري3، 

عــدد العامليــن بهــا، نطــاق عمــل المؤسســة ومقرهــا الرئيســي وغيرهــا.

يوضح الشكل التالي توزيع المسؤولين المشاركين حسب درجة المنشاة4 التي يعملون 
فيها، حيث أن هذا التصنيف يعتمد على رأس 

المال لهذه المؤسسات، ونجد أن المسؤولين من 
مؤسسات الدرجة الممتازة هم األكثر مشاركة 
بنسبة )69.2 %( من مجمل المشاركين يليهم 

المسؤولين من مؤسسات الدرجة األولى )18.8 
%(، ثم مسؤولين مؤسسات الدرجة العالمية 

واالستشارية وبنسب بلغت )8.4 %(، )3.6 %( على 
التوالي، وال تعكس نسبة المشاركة حجم العينة 

من كل تصنيف حيث أن حجم العينة من الشركات 
األولى كانت أكبر من حجم العينة من الشركات 
الممتازة كما تم اإلشارة الى حجم العينة في 

الفصل األول.

يشير الجدول )2-1( إلى توزيع المسؤولين 
المشاركين حسب حجم المؤسسة 

)صغرى، صغيرة، متوسطة أو كبيرة( تبع 
التصنيف المتبع لدى الهيئة العامة لتنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(، 

ويوضح التصنيف أن المؤسسات الكبيرة 
والتي يبلغ عدد العاملين فيها 100 عامل أو 

أكثر هي المؤسسات التي شارك المسؤولين 
فيها أكثر من غيرهم في المسح بنسبة بلغت )37.5 %( تليها المؤسسات المتوسطة بنسبة بلغت 

)27.9 %( ومن ثم الصغيرة فالصغرى.  

2 تم اختيار العينة كمؤسسات منفردة وليس مجموعة مؤسسات، فكانت مثا مجموعة مؤسسات Xمقسمة حسب أنشطتها المختلفة الى عدد من المؤسسات )X لألثاث، Xللسيارات، Xللسفريات(، ولكن اختارت 
معظم مجموعة الشركات المشاركة في االستبيان كشركة واحدة.

3  تم استخدام التصنيفات التي تتبعها هيئات عدة مثل وزارة التجارة والصناعة، وزارة القوى العاملة، ريادة ... وغيرها. 
4  تم توزيع درجة المنشأة حسب رأس المال كما أشارت إليه بيانات غرفة تجارة وصناعة عمان، أنظر الملحق )4(.
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وبالنســبة لتوزيــع المشــاركين حســب قائمــة االنشــطة األساســية للمؤسســات والتــي ضمــت 19 
نشــاط أساســي مختلــف كمــا يبينهــا الشــكل )2-2(، كان أغلــب المشــاركين يعملــون فــي المؤسســات 
ذات نشــاط اإلنشــاءات/التركيب /التصليــح بنســبة بلغــت )27.4 %( بفــارق كبيــر عــن النشــاط الــذي يليــه 
وهــو قطــاع الصناعــات )11.1 %(، امــا اقــل المؤسســات مشــاركة فقــد كانــت للمؤسســات ذات أنشــطة 

الخدمــة المجتمعيــة والشــخصية )0.2 %(.

 وبالرجــوع إلــى بيانــات مؤسســات القطــاع الخــاص المســتمدة مــن قاعــدة بيانــات وزارة القــوى العاملــة 
نجــد أن هنــاك 16 نشــاط اقتصــادي ينــدرج تحتــه عــدد كبيــر مــن األنشــطة االقتصاديــة الفرعيــة، ولعــدم 
ــم ادراج عــدد مــن األنشــطة  وضــوح األنشــطة الســتة عشــرة الرئيســية بالنســبة للمســتهدفين فقــد ت
ــة مختلفــة  الفرعيــة للقائمــة الرئيســية )فمثــا كان ينــدرج نشــاط النفــط والغــاز تحــت أنشــطة اقتصادي
ــا  ــة أم ــة والتجزئ ــارة الجمل ــاءات أو تج ــة كاإلنش ــوى العامل ــات الق ــي بيان ــتخدم ف ــف المس ــي التصني ف
فــي مســح اربــاب العمــل فقــد تــم إدراجــه كنشــاط أساســي مســتقل(، لــذا تــم إضافــة 31 نشــاط فــي 
االســتبانة )ملحــق( وذلــك لتســهيل عمليــة اختيــار النشــاط مــن قبــل المشــاركين فــي االســتبانة. وتــم 
اختزالهــا إلــى 19 نشــاط كمــا هــو موضــح فــي الشــكل )2-2(، لتســهيل عمليــة التحليــل وعــرض النتائــج.

يوضح الشكل )2-3( أن معظم 
المشاركين في المسح يعملون في 

مؤسسات خاصة )مساهمة عامة/
محدودة/فردية ... الخ( وبنسبة بلغت 

)90.1 %(، تليها المؤسسات الخاصة 
بمساهمة حكومية بنسبة )8.7 %( أما 

اقل المسؤولين مشاركة فكانوا من 
المؤسسات غير الربحية )1.2 %( وهي 

المؤسسات التي تتبع منظمات دولية.
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ويبين الشكل )2-4( توزيع المشاركين حسب المقر الرئيسي 
للمؤسسة التي يعملون بها، حيث يوجد المقر الرئيسي 
لمعظم هذه الشركات داخل سلطنة عمان والتي تشكل 

)86.8 %( من مجمل عدد الشركات المشاركة، اما تلك 
الشركات التي يوجد مقرها الرئيسي خارج السلطنة فشكلت 

)13.2 %( فقط من مجمل عدد الشركات المشاركة.

أمــا بالنســبة إلــى نطــاق عمــل هــذه المؤسســات نجــد أن )45.7 %( منهــا تعمــل علــى المســتوى 
ــي  ــات الت ــبة للمؤسس ــا بالنس ــط، ام ــدة فق ــة واح ــة او محافظ ــي منطق ــل ف ــا تعم ــي5 أي أنه المحل
تعمــل علــى المســتوى الدولــي6 فكانــت تمثــل )27.4 %( مــن المجمــوع الكلــي للمؤسســات التــي 
شــارك منهــا مســؤولون تنفيذيــون وذلــك أكثــر بقليــل عــن المؤسســات التــي تعمــل علــى المســتوى 

الوطنــي7 )26.9 %(.

تــم توظيفهــم  الذيــن  )عــدد  الخريجيــن  المؤسســة وعــدد  بيــن درجــة  العاقــة  وعنــد دراســة وجــود 
فــي2015 والمتوقــع توظيفهــم فــي عــام 2016 وعــام 2017( فلــم يتضــح وجــود عاقــة معنويــة 
بيــن المتغيريــن، بمعنــى أن تصنيــف المنشأة/المؤسســة حســب الدرجــة ليــس لــه عاقــة بعــدد الخريجين 

ــن يتــم توظيفهــم ســنويا. الذي

 أما بالنسبة لعاقة حجم المؤسسات )كبيرة 
ومتوسطة...الخ( مع عدد الخريجين )عدد الذين 

تم توظيفهم في2015 والمتوقع توظيفهم 
في عام 2016 وعام 2017( فجاءت النتائج 

مشيرة الى وجود عاقة متوسطة، حيث 
ان المؤسسات الكبيرة توظف عددا أكبر من 

الخريجين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
كل سنة، بمعنى أنه كلما كان عدد العاملين 

في المؤسسة كبيراً، كلما كان عدد الخريجين الذين المتوقع  توظيفهم أكثر، والجدول )2-2( 
يوضح هذه قوة العاقة بين حجم المؤسسة وعدد من تم توظيفهم/المتوقع توظيفهم 

5 مؤسسات تعمل في منطقة أو محافظة معينة.
6  مؤسسات لديها فروع في دول أخرى
7 مؤسسات لديها فروع داخل السلطنة.
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من الخريجين سنويا، كما تبين االشكال أدناه توزيع الخريجين الذين يتم توظيفهم سنويا حسب 
حجم المؤسسات.
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وبشــكل عــام فقــد تعــرض الفصــل الثانــي مــن هــذه الدراســة الــى بيانــات المشــاركين فــي مســح أربــاب 
العمــل مــن ناحيــة توزيــع المؤسســات التــي يعملــون فيهــا حســب الدرجــة، الحجــم، ومعاييــر تصنيفيــة 
أخــرى، وتمــت اإلشــارة فــي هــذا الفصــل الــى وجــود عاقــة طرديــة بيــن حجــم المؤسســة وعــدد الخريجين 

الذيــن يتــم توظيفهــم ســنويا فــي هــذه المؤسســات.



الفصل الثالث

توظيف الخريجين في مؤسسات 
القطاع الخاص

 )تخصصات ومؤهالت وتحديات( 
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الفصل الثالث: توظيف الخريجين في مؤسسات القطاع الخاص

 )تخصصات ومؤهالت وتحديات( 

عالميــا، تختلــف أســواق العمــل فــي حاجتهــا الــى الخريجيــن المؤهليــن ســواء بمســتويات 
ــة  ــة المؤهل ــى العمال ــة ال ــد الحاج ــة تزي ــاد المعرف ــو اقتص ــه نح ــع التوج ــم، وم ــم أو تخصصاته تأهيله
مقارنــة باالقتصــادات القائمــة علــى الصناعــات والتــي تحتــاج الــى أيــدي عاملــة ماهــرة أكثــر مــن حاجتهــا 
الــى حملــة المؤهــات )دعــاس، 2007(. وتتوجــه االقتصــادات ذات الكثافــة الســكانية القليلــة نحــو 
االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة وبالتالــي تعويــض نقــص االيــدي العاملــة بالتركيــز علــى الصناعــات 

ــرية. ــة البش ــدي العامل ــن االي ــٍر م ــدٍد كبي ــى ع ــاج إل ــي ال تحت ــات والت ــى التقني ــدة عل المعتم

أربــاب العمــل عــدة محــاور متعلقــة بتوظيــف  ســيتناول الفصــل الثالــث مــن دراســة مســح 
ــم/  ــم توظيفه ــن ت ــن الذي ــداد الخريجي ــا بأع ــاص يبدأه ــاع الخ ــات القط ــي مؤسس ــن ف ــن العمانيي الخريجي
فــي  بينهــا  التغييــر  نســب  ومقارنــة  و2017  و2016   2015 االعــوام  فــي  توظيفهــم  والمتوقــع 
األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة،  بعدهــا ســيفصل فــي  الحاجــة الــى توظيــف الخريجيــن فــي أنشــطة 
ــن مــن  القطــاع الخــاص المختلفــة حســب مؤهاتهــم وتخصصاتهــم، وســيُعرج علــى توظيــف المؤهلي
العمانييــن و الصعوبــات التــي تواجــه اربــاب العمــل فــي هــذا المجــال، كمــا ســيتعرض الفصــل الــى محــور 
األجــور الشــهرية المبدئيــة التــي يتقاضاهــا العامليــن مــن الخريجيــن الجــدد فــي مؤسســات القطــاع 

ــاص. الخ

3-1 التوظيف في القطاع الخاص حاليا ومستقبال

أشــارت نتائــج مســح أربــاب العمــل الــى أن حاجــة القطــاع الخــاص فــي ســوق العمــل العمانــي 
ــكال  ــا األش ــا توضحه ــوام 2015 و2016 و2017 كم ــال األع ــت خ ــة تباين ــة المؤهل ــدي العامل ــن االي م
)3-1( ، )3-2( و )3-3( والتــي تُعــرض نســبة الخريجيــن الموظفيــن والمتوقــع توظيفهــم فــي األعــوام 
ــاد  ــا أف ــح كم ــي المس ــاركة ف ــات المش ــادي للمؤسس ــاط االقتص ــب النش 2015 و2016 و2017 حس

المســؤولين فيهــا. 
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ويبيــن الجــدول التالــي أعلــى خمســة قطاعــات توظيفــا لألعــوام المذكــورة حيــث ناحــظ تدنــي 
ترتيــب قطــاع النفــط والغــاز الــى المرتبــة الثانيــة فــي اجتــذاب الخريجيــن فــي عــام 2016 مــن المرتبــة 
ــدول  ــة التــي تمــر بهــا ال األولــى فــي عــام 2015 وهــذا التدنــي يُعــزى الحــال الــى األوضــاع االقتصادي
المنتجــة للنفــط وذلــك النخفــاض أســعار النفــط، وناحــظ الصعــود التدريجي لــكل من قطاعات االنشــاءات 
ــي  ــدة ف ــاالت الواع ــن المج ــر م ــي تعتب ــي الت ــن وه ــف الخريجي ــال توظي ــي مج ــياحة ف ــات والس والصناع

توظيــف الخريجيــن.

ويوضــح الجــدول )3-2( ارتفــاع وانخفــاض عــدد الخريجيــن الذيــن تــم توظيفهــم أو المتوقــع 
توظيفهــم فــي القطاعــات المختلفــة بيــن عامــي 2015 و2016 وبيــن عامــي 2016 و2017 حيــث أن 
االســهم الحمــراء تشــير الــى االنخفــاض والخضــراء الــى االرتفــاع. وبينمــا يســتمر االنخفــاض فــي اعــداد 
الذيــن تــم توظيفهــم فــي مؤسســات ذات نشــاط النفــط والغــاز، تتحســن األوضــاع بالنســبة لعــدد 
المتوقــع توظيفهــم مــن الخريجيــن فــي أغلــب األنشــطة وأكثرهــا نشــاط الســياحة/الفنادق/المطاعم. 
وبشــكل عــام، ناحــظ انــه كانــت هنــاك زيــادة فــي أعــداد مــن توظفــوا فــي عــام 2016 وســيكون هنــاك 

ــن المتوقــع توظيفهــم فــي 2017. انخفــاض فــي أعــداد الخريجي
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3-2 توجهات القطاع الخاص نحو توظيف الخريجين حسب مؤهالتهم

أمــا بالنســبة الــى توجهــات القطــاع الخــاص فــي توظيــف الخريجيــن حســب مؤهاتهــم، يوضــح 
عــام 2015  الخــاص فــي  القطــاع  تــم توظيفهــم فــي  الذيــن  الخريجيــن  ان معظــم  الشــكل )4-3( 
ــي أو  ــرائحه )المهن ــف ش ــوم بمختل ــة الدبل ــن حمل ــم م ــة 2016 ه ــول نهاي ــم بحل ــع توظيفه والمتوق
ــز علــى  ــى التركي التقنــي أو المتقــدم( وهــذا يتماشــى مــع تصريحــات مجلــس التعليــم عــن التوجــه ال

التعليــم التقنــي والمهنــي )الربيعــي، 2016( فــي الفتــرة القادمــة. 

حيــث أن نســبة الحاصليــن علــى وظائــف فــي القطــاع الخــاص مــن مجموع حملــة مؤهــل الدبلوم 
بمختلــف شــرائحه )المهنــي، التقنــي، المتقــدم(  فــي عامــي2015 و2016  يصــل الــى )54.2%( مقارنة 
ــذه  ــة ه ــد مقارن ــت )38.6%(، وعن ــي بلغ ــوس والت ــل البكالوري ــة مؤه ــن حمل ــه م ــن  في ــبة العاملي بنس
النســب بالمقبوليــن فــي التعليــم العالــي فــي عامــي 2013 و 2014 فــي تخصــص الدبلــوم بأنواعــه 

كمــا يوضحهــا الشــكل )5-3( :

 وأيضــا الخريجيــن مــن ذات العاميــن، نجــد ان توجــه  التعليــم العالــي يرتكــز علــى توفيــر بعثــات 
للحصــول علــى مؤهــل البكالوريــوس أعلــى بكثيــر مــن أي مؤهــل أخــر، بالرغــم مــن وجــود عــدد ال بــأس بــه 
ممــن حصلــوا علــى مقاعــد فــي برنامــج البكالوريــوس ولكــن تخرجــوا مــن نظــام التعليم العالــي بمؤهل 
الدبلــوم. ويُخشــى أن هــذا التوجــه سيتســبب فــي تخريــج اعــداد كبيــرة مــن حملــة مؤهــل البكالوريــوس 
ممــن ال يســتوعبهم القطــاع الخــاص وال يحتــاج لهــم، فــي ظــل تقنيــن التوظيــف فــي الجهــات الحكومية.

*ال يحتــوي الشــكل علــى بيانــات الخريجيــن الحامليــن لمؤهــل الدبلــوم المهنــي وذلــك 
لعــدم توافــر لبيانــات فــي دائــرة االحصــاء بمركــز القبــول الموحــد
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كمــا يبيــن التوزيــع الهرمــي للقــوى العاملــة حســب المســتويات المهنيــة العالمــي والعمانــي فــي 
الشــكل )3-7( أن )23.4%( و)22.4%( مــن العامليــن )عمانييــن ووافدييــن( فــي القطــاع الخــاص العماني 
هــم مــن المهــرة والمهنيــون علــى التوالــي، أمــا االختصاصيــون فيمثلــون )7.4%( فقــط مــن اجمالــي 

عــدد العمليــن فــي القطــاع الخــاص. 

وعنــد تفنيــد عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن الوافديــن حســب مؤهاتهــم تبعــا لبيانــات المركــز 
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات فــان العــدد الكلــي للوافديــن المؤهليــن العامليــن فــي القطــاع 
ــت )%57.1(  ــبة بلغ ــة بنس ــهادة جامعي ــون ش ــم يحمل ــط، ومعظمه ــد فق ــغ 127705 واف ــاص يبل الخ
تــا ذلــك الوافديــن مــن حملــة مؤهــل الدبلــوم والذيــن يشــكلون )35.7%( مــن مجمــل العمالــة الوافــدة 
المؤهلــة فــي القطــاع الخــاص العمانــي. وبالرغــم مــن أن النســبة األعلــى للوافديــن فــي القطــاع الخاص 
ــي  ــا ف ــا 134151 طالب ــود حالي ــع وج ــا م ــاوز 72 ألف ــم ال يتج ــوس اال أن عدده ــل البكالوري ــون مؤه يحمل
المرحلــة الجامعيــة األولــى داخــل الســلطنة وخارجهــا حســب بيانــات القبــول الموحــد للعــام األكاديمــي 
2015/2014  )الملحــق الثامــن(، وهــذا ينــذر بــأن القطــاع الخــاص ال يمكنــه بــأي حــال من األحوال اســتيعاب 
العــدد المتزايــد مــن خريجــي التعليــم العالــي فــي ظــل تقنيــن عــدد العامليــن فــي القطــاع الحكومــي.
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كما يجب وضع في عين االعتبار أنه من المحتمل ان بعض من يوظفهم القطاع الخاص من 
حملة الشهادات الجامعية الوافدين يعملون في وظائف ال تحتاج من العامل فيها أعلى من مؤهل 
الدبلوم. وقد يكون للراتب المرصود لهذه الوظيفة تأثيرا في هذا االحتمال حيث انه من المعروف أن 

أجور بعض العمالة الوافدة أقل من أجور العمانيين الحاملين لنفس المؤهل.

لذا فعند دراسة حاجة سوق العمل من حملة المؤهات المختلفة من الخريجين العمانيين، 
فا بد من عمل دراسة مفصلة ألعداد المقاعد المرصودة لكل من المؤهات وعمل مقارنة بين 
المقبولين والخريجين ممن يحملون هذه المؤهات وان كانت هذه االعداد تؤثر في توازن توزيع 

المقاعد الدراسية في التعليم العالي وبالتالي المعروض في سوق العمل وإمكانية اغراق السوق 
بحملة مؤهات معينة بينما حاجة السوق تكون لحملة مؤهات أخرى.

ويبين الجدول التالي توزيع من تم توظيفهم من حملة المؤهات المختلفة في العامين 2015 
و2016 حسب األنشطة االقتصادية، حيث تعمل أعلى نسبة من خريجي الدبلوم المهني في مجال 

اإلنشاءات )31.1%( يليه مجال الصناعات، ونجد اعلى نسبة من حملة مؤهل الدبلوم يعملون في 
نشاط االنشاءات/التركيب/التصليح )26.3%( ومن ثم مجال الصناعات )10.7%(، أما أعلى نسبة من  
حملة مؤهل الدبلوم المتقدم فيعملون في مجال االنشاءات يليه مجال النفط والغاز، وكذلك هو 
الحال بالنسبة حملة البكالوريوس حيث يتم توظيف أعلى نسب منهم في مجاالت االنشاءات، ثم 

النفط والغاز، ثم  التعليم/التعليم العالي وبعدها مجال االستشارات،  بينما يتم توظيف أكبر عدد من 
حملة الماجستير في الخدمات االستشارية ومن ثم في مجال النفط والغاز ومعظم حملة الدكتوراه 

يتمركزون في مجال التعليم/التعليم العالي و التدريب.
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3-3    التخصصات التي يوظفها القطاع الخاص 

يوضح الجدول التالي تخصصات الخريجين الذين تم توظيفهم في العامين 2015 و2016 
حسب مجاالت الدراسة العامة، ويوضح أيضا ارتفاع وانخفاض نسبة الخريجين الذين تم توظيفهم أو 

المتوقع توظيفهم حسب المجال العام للدراسة بين عامي 2015 و2016 حيث أن االسهم الحمراء 
تشير الى االنخفاض والخضراء الى االرتفاع.

وتشير النتائج الى أن أكثر المجاالت الدراسية طلبا في القطاع الخاص في عام 2015 هي 
اإلدارة والمعامات التجارية بمتوسط نسبة بلغ )28.5%( ومن ثم الهندسة والتقنيات المتصلة بها 
بمتوسط نسبة )22.4%( وبعدها تكنولوجيا المعلومات بمتوسط نسبة بلغ )14.4%(. كما ناحظ 

زيادة نسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في عام 2016 في مجاالت العمارة واالنشاء، اإلدارة 
والتجارة، والخدمات الشخصية والزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها.
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وللتأكد من التوجهات التي أبداها ارباب العمل في توظيف الخريجين في تخصصات معينة 
تم مقارنتها ببيانات الخريجين العاملين في القطاع الخاص والمشاركين المشار اليها في نتائج  مسح 

الخريجين 2015، ويتبين لنا من الجدول )3-5( أن أكثر الخريجين توظيفا هم من حملة المؤهات في 
مجال الهندسة والتكنولوجيا المرتبطة بها بنسبة )45.8%( يليه مجال اإلدارة والتجارة بنسبة )%15.4( 

ومن ثم مجال تكنولوجيا المعلومات بنسبة )14.6%(، وبينما اليزال تخصص تكنولوجيا المعلومات 
يحتل المرتبة الثالثة في نسب توظيف الخريجين نجد أن حملة المؤهات في مجال الهندسة هم األكثر 

توظيفا عن غيرهم وبنسب أعلى بكثير. 

ويوضح الجدول )3-6( أكثر تخصصين طلبا من قبل أرباب العمل تحت كل مجال    
دراسي، فاذا ما اخذنا المجاالت األكثر توظيفا كما يوضحه الجدول )3-5( هما اإلدارة والتجارة 

والهندسة: ففي مجال اإلدارة والتجارة نجد أن التخصصات األكثر طلبا هما اإلدارة واالعمال بنسبة 
)32.4%( والمحاسبة بنسبة )28.5%( ، اما بالنسبة لمجال الهندسة فأكثر تخصصين طلبا في القطاع 

الخاص هما الهندسة الكهربائية واإللكترونية والتكنولوجيا بنسبة )22.4%( يليه تخصص الهندسة 
الميكانيكية والصناعية والتكنولوجيا بنسبة )%21.5(.
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وإذا مــا قارنــا نســب الطلبــة المقبوليــن فــي كل مــن المجــاالت الدراســية للعاميــن األكاديمييــن 
2014/2013 و2015/2014 كمــا يوضحهــا الشــكل )3-9( مــع نســب توظيــف الخريجيــن فــي القطــاع 
الخــاص حســب نتائــج مســح الخريجيــن مــن نفــس المجــاالت نجــد انهــا متوافقــة، كمــا نجــد أن أكثــر ثاثــة 
ــة  ــاب العمــل مشــابهة ألعلــى ثاث مجــاالت دراســية لحملــة المؤهــات مــن الخريجيــن التــي يطلبهــا ارب

مجــاالت دراســية يُقبــل فيهــا خريجــي الدبلــوم العــام للدراســة فــي التعليــم العالــي.
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3-4 توظيف الخريجين العمانيين والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص

بلــغ عــدد الذيــن تــم توظيفهــم فــي عــام 2015 فــي شــركات ومؤسســات القطــاع الخاص التي شــاركت 
ــى )14837(  ــازة واألول ــة، والممت ــارية، والعالمي ــة االستش ــن الدرج ــل 2016 م ــاب العم ــح ارب ــي مس ف

موظــف مــن بينهــم كان )2675( خريــج جديــد. 

يوضــح الجــدول )3-7( ان النســبة األعلــى لمــن تــم توظيفهــم مــن الخريجيــن الجــدد كانــت مــن العمانييــن، 
حيــث بلــغ عــدد الخريجيــن العمانييــن الذيــن تــم توظيفهــم فــي المؤسســات التــي شــاركت فــي مســح 

أربــاب العمــل )2422( خريــج وكان عــدد مــن تــم توظيفهــم مــن الخريجيــن غيــر العمانييــن )253( خريــج.

وعنــد ســؤال اربــاب العمــل عــن األســباب التــي دفعتهــم لتوظيــف خريجيــن غيــر عمانييــن أشــارت اجاباتهــم 
الــى األســباب التاليــة بالترتيــب كمــا يوضحهــا الجــدول )3-8(، وكان فــي صــدارة هذه األســباب هــو الرفض 

للوظائــف التــي عرضــت عليهم.
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ويوضــح الشــكل التالــي أســباب رفــض المتقدميــن مــن العمانييــن للعــروض الوظيفيــة كمــا يراهــا 
المســؤولون التنفيذيــون، ويتبيــن لنــا ان الســبب الرئيســي بالنســبة لرفــض الخريجيــن العــروض الوظيفيــة 
هــي ان األجــور الشــهرية التــي يعرضهــا اربــاب العمــل ال تناســبهم بنســبة )39.3%( وكان ســببي عــدم 
مناســبة موقــع العمــل وعــدم مناســبة التخصــص لطبيعــة العمــل فــي الوظيفــة المعروضــة ثانــي 
أســباب رفــض المتقدميــن مــن الخريجيــن العمانييــن للوظائــف المعروضــة بنســبة )21.4%( لــكل منهمــا. 
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ونجــد أن هنــاك تشــابها بيــن األســباب التــي أبداهــا المســؤولون التنفيذيــون فــي القطــاع الخــاص 
لرفــض الخريجيــن للوظائــف وتلــك التــي أبدهــا الخريجــون فــي مســح الخريجيــن 2015 يبينهــا الشــكلين 
ــن المشــاركين قــد ســبق لهــم أن  ــأن نســبة )16.5%( فقــط مــن مجمــوع عــدد الخريجي ــن، علمــا ب التاليي

رفضــوا عرضــا وظيفيــا.

ومــن الملفــت لانتبــاه أن المشــاركين مــن المؤسســات االستشــارية والعالميــة لــم يشــيروا إلى 
ــات  ــن المؤسس ــاركين م ــط المش ــا فق ــم وانم ــة عليه ــف المعروض ــون الوظائ ــوا يرفض ــن كان أن الخريجي
المصنفــة كالممتــازة واألولــى، وقــد يكــون ذلــك بســبب أن الشــركات االستشــارية والعالميــة عــادة مــا 

تقــدم أجــورا شــهرية ومميــزات أفضــل مــن غيرهــا مــن الشــركات األولــى او الممتــازة.

وعنــد ســؤال المســؤولين التنفيذيــن عن وجود أســباب أخــرى لعدم توظيــف الخريجيــن العمانيين 
افــاد بعــض المســؤولين التنفيذيــن ان الوظائــف المعلــن عنهــا تحتــاج لخبــرة والخريــج العمانــي يفتقــر لهــا 

، كمــا أن ســاعات العمــل طويلــة جــدا وال تناســب العمانيين.
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3-5 الصعوبات التي تواجه ارباب العمل في العثور على الخريجين المناسبين

مــع وجــود نســبة كبيــرة مــن الخريجيــن غيــر العامليــن وصلــت الــى )52.0%( )مســح الخريجيــن 
2015( ووجــود نســبة كبيــرة مــن العمالــة الوافــدة مــن حملــة المؤهــات فــي القطــاع الخــاص والذيــن 
ــارة  ــم اإلش ــا ت ــن كم ــن الخريجي ــن م ــدى العمانيي ــر ل ــاٍت تتواف ــي تخصص ــات ف ــون مؤه ــا يحمل ــا م غالب
مســبقا فــي الجــزء )3-2(، كان مــن الضــروري دراســة الصعوبــات التــي يواجههــا القطــاع الخــاص فــي 

توظيــف العمانييــن.

وعنــد ســؤال الرؤســاء التنفيذيــن إذا مــا كانــت هنالــك صعوبــات تواجههــم فــي توظيــف الخريجيــن 
العمانييــن المؤهليــن أجــاب معظمهــم )55.0%( باإليجــاب، وكان المســؤولون التنفيذيون في الشــركات 
ــؤولي  ــم مس ــبين يليه ــن مناس ــى خريجي ــور عل ــي العث ــة ف ــه صعوب ــن يواج ــر م ــم أكث ــارية ه االستش

ــة. ــركات العالمي الش

وأشــار معظــم المســؤولون التنفيذيــون فــي الشــركات الــى انهــم يواجهــون صعوبــة فــي العثــور 
ــت  ــي واجه ــركات الت ــر الش ــت أكث ــت )77.3%(، وكان ــبة بلغ ــة بنس ــات معين ــي تخصص ــن ف ــى خريجي عل
هــذه الصعوبــة هــي الشــركات العالميــة بنســبة بلغــت )90.5%( يليهــا الشــركات االستشــارية بنســبة 

بلغــت )%90.0(.
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وبالرغــم مــن ان توظيــف الخريجيــن حســب المؤهــات يشــير الــى أن حملــة الدبلــوم بكافة أنواعــه )التقني 
والمهنــي( يكــون بنســب أعلــى مــن توظيــف حملــة البكالوريــوس، فــان الصعوبــات التــي تواجــه أصحــاب 
العمــل فــي الحصــول علــى خريجيــن مؤهليــن مــن حملــة الدبلــوم )بكافــة انواعــه( كانــت األعلــى بنســبة 
ــون  ــن يواجه ــن الذي ــؤولين التنفيذي ــن المس ــت )38.1%( م ــبة بلغ ــة بنس ــت )47.2%( مقارن ــة بلغ إجمالي
صعوبــة فــي الحصــول علــى خريجيــن مــن حملــة البكالوريــوس حســب افــادة المشــاركين فــي مســح 

اربــاب العمــل 2016.

وتــا ذلــك الســؤال أي المجــاالت الدراســية التــي وجــدت فيهــا الصعوبــة عنــد توظيــف الخريجيــن، 
ــة فــي الحصــول علــى العمانييــن  ــة المســؤولين التنفيذيــن مشــيرة الــى أن هنــاك صعوب وجــاءت إجاب
المؤهليــن فــي مجــاالت اإلدارة والتجــارة بنســبة )29.8%(، يليهــا الهندســة والتقنيــات المتصلــة بهــا 
بنســبة )26.0%( ومــن ثــم العمــارة واإلنشــاء بنســبة )9.6%( كمــا يبينهــا الجــدول )3-9(. كمــا يبيــن 
الجــدول أيضــا التخصصيــن األكثــر صعوبــة فــي الحصــول علــى خريجيــن مؤهليــن فيــه لــكل مــن مجــاالت 

الدراســة. 
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ومــع وجــود أعــداد كبيــرة مــن الخريجيــن فــي المجــاالت التــي أشــار اربــاب العمــل بوجــود صعوبــة 
فــي الحصــول علــى مرشــحين فيهــا فقــد يعنــي ذلــك أن الصعوبــة تكمــن فــي الحصــول علــى خريجيــن 
ذوي مهــارات معينــة يطلبهــا الســوق وليــس التخصصــات أو المؤهــات بحــد ذاتهــا كمــا ســيناقش 

الفصــل القــادم ذلــك.
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وعند سؤال المسؤولين التنفيذين عن كيفية التعامل مع هذه الصعوبات التي تواجههم في 
الحصول على موظفين مؤهلين جاءت النتائج مشيرة الى أنهم يتوجهون الى توظيف الخريجين غير 

العمانيين بنسبة )%35.0( 
ومن ثم االستعانة بمصادر 

خارجية أو التعاقد مع شركة 
أخرى باإلضافة زيادة جهود 
التوظيف بنسب متساوية 

لكا منهما )15.3%(، وأجاب 
)13.6%( من الرؤساء 

التنفيذيين انهم يتركون 
الوظيفة شاغرة في حال 

واجهتهم صعوبة في العثور 
على خريجين عمانيين مناسبين 

لشغل الوظيفة المطروحة.

  أمــا بالنســبة لكيفيــة تعامــل المؤسســات مــع صعوبــة العثــور علــى موظفيــن مؤهليــن حســب 
ــر عمانييــن  ــازة واألولــى تلجــأ الــى توظيــف خريجيــن غي درجاتهــا، فنجــد ان الشــركات االستشــارية، الممت
ــة  ــن الدرج ــركات م ــس الش ــى عك ــن، عل ــن مؤهلي ــن عمانيي ــى خريجي ــور عل ــم العث ــب عليه ــا يصع عندم
العالميــة والتــي تزيــد جهــود التوظيــف للحصــول علــى الخريــج العمانــي المناســب لشــغل الشــواغر مــن 

ــف. الوظائ
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3-6 األجور الشهرية المبدئية التي تمنح للخريجين

أفــادت الفئــة األكبــر مــن المســؤولين التنفيذييــن ونســبتهم )44.7%( مــن المشــاركين فــي مســح أربــاب 
العمــل 2016 بــأن االجــر الشــهري ال يعتمــد علــى المؤهــل األكاديمــي بحــد ذاتــه وانمــا علــى العوامــل 
التاليــة كمــا يوضحهــا الجــدول )3-12( بالترتيــب، وهــي الخبــرة، والمهــارات، ونوعيــة العمــل، ومــن ثــم 

البرامــج التدريبيــة.

ــدد  ــن الج ــي للخريجي ــي المبدئ ــال العمان ــهري بالري ــر الش ــة االج ــط فئ ــدول )3-13( متوس ــح الج ويوض
ــات التــي أدلــى بهــا المســؤولون التنفيذيــون مــن  حســب مؤهاتهــم االكاديميــة معتمــدا علــى البيان
مؤسســات القطــاع الخــاص وتشــير الــى أن جميــع حملــة مؤهــات الدبلــوم )ســواء متقــدم كان ام 

ــي.  ــال عمان ــغ )326-600( ري ــه ليبل ــذي يتقاضون ــهري ال ــر الش ــط االج ــاوى متوس ــي( يتس مهن
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ــاب العمــل توظيــف الخريجيــن فــي مؤسســات القطــاع  اســتعرض الفصــل الثالــث مــن دراســة مســح أرب
الخــاص وحاجتهــم مــن الخريجيــن حســب مؤهاتهــم وتخصصاتهــم فــي األعــوام 2015 و2016 و2017 
ــأة  ــات المنش ــب درج ــم حس ــع توظيفه ــم أو المتوق ــم توظيفه ــن ت ــن الذي ــع الخريجي ــم توزي ــم ت ــن ث وم
وأنشــطتها االقتصاديــة المختلفــة، كمــا تعــرض الفصــل الــى أهــم الصعوبــات التــي تواجــه أربــاب العمــل 

فــي توظيــف الخريجيــن وكان أبــرز مــا اســتعرضه الفصــل أن:

 القطــاع الخــاص يوظــف حملــة مؤهــل الدبلــوم بأنواعــه )المهنــي، التقنــي والمتقــدم( بنســبة 	•
إجماليــة بلغــت )54.2%( أكثــر ممــا يوظــف حملــة مؤهــل البكالوريــوس بنســبة )%38.6(

أكثــر التخصصــات طلبــا فــي القطــاع الخــاص هــي اإلدارة والمعامــات التجاريــة بنســبة بلغــت 	•
ــا  ــا تكنولوجي ــبة )%22.4( وبعده ــا بنس ــة به ــات المتصل ــة والتقني ــم الهندس ــن ث )%28.5( وم

ــت )14.4%(. ــبة بلغ ــات بنس المعلوم

ــون 	• ــون العماني ــض المتقدم ــي رف ــن ه ــن العمانيي ــف الخريجي ــدم توظي ــباب لع ــاث أس ــرز ث   أب
الوظيفــة بنســبة )%22.7(، عــدم مناســبة المتقدميــن العمانييــن مــن حيــث الخبــرة والتدريــب 
ــف بنســبة )%17.6(. ــور علــى خريجيــن عمانييــن لشــغل تلــك الوظائ بنســبة )19.3%(، وعــدم العث

ــي 	• ــهرية الت ــور الش ــا باألج ــدم الرض ــو ع ــة ه ــروض الوظيفي ــن للع ــض الخريجي ــباب لرف ــرز االس أب
ــل. ــاب العم ــا ارب يعرضه

أكثــر الشــركات التــي تواجــه صعوبــة فــي الحصــول علــى العمانييــن المؤهليــن حســب درجتهــا 	•
هــي الشــركات االستشــارية ومــن ثــم العالميــة.



الفصل الرابع

توظيف الخريجين في مؤسسات 
القطاع الخاص 

)األساليب، المعايير، السير الذاتية، 
والمهارات التي يفتقرها الخريجين(
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الفصــل الرابــع: توظيــف الخريجيــن فــي مؤسســات  القطــاع الخــاص )األســاليب، المعاييــر، 
الســير الذاتيــة، والمهــارات التــي يفتقرهــا الخريجيــن(

يتنــاول هــذا الفصــل عــدة عوامــل لهــا عاقــة فــي توظيــف الخريجيــن منهــا )1( األســاليب التــي 
ــر  ــرز المعايي ــاب العمــل لإلعــان عــن الشــواغر لديهــم عنــد توظيــف الخريجيــن، )2( ويناقــش أب يتبعهــا أرب
التــي يتبعهــا أربــاب العمــل عنــد توظيــف الخريجيــن، )3( كمــا يتطــرق الفصــل الــى رأي أربــاب العمــل عــن 
المهــارات التــي تنقــص الخريــج العامــل فــي مؤسســات القطــاع الخــاص فــي األنشــطة االقتصاديــة 

ــة.  المختلف

وســيتطرق هــذا الفصــل أيضــا الــى معاييــر تقييــم الســيرة الذاتيــة حســب رأي أربــاب العمــل 
المشــاركين فــي المســح وكيــف أن المعاييــر المســتخدمة ســواء فــي توظيــف الخريجيــن أو فــي تقييــم 

ســيرته الذاتيــة قــد تختلــف مــن مؤسســة ألخــرى حســب درجــة التصنيــف او النشــاط االقتصــادي لهــا.

4-1  األساليب المتبعة في التوظيف

يوضــح الجــدول )4-1( اســتعانة أربــاب العمــل فــي مؤسســات القطــاع الخــاص بعــدة وســائل 
وطــرق لإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة للخريجيــن، وكانــت أكثــر األســاليب اســتخداما فــي التوظيــف هــي 
عــن طريــق الجهــات الحكوميــة ونشــر اإلعانــات فــي الصحف بنســبة بلغــت )%43.0( لــكٍل من االســلوبين، 
وجــاء اســتخدام معــارض الوظائــف التــي تقيمهــا الجامعــات والمؤسســات التعليميــة بنســبة أقــل 
ــي  ــة ف ــود المبذول ــن الجه ــط م ــأن )10.1%( فق ــون ب ــؤولون التنفيذي ــاد المس ــا أف ــت )17.5%(. كم بلغ

توظيــف الخريجيــن تتــم عــن طريــق مراكــز التوجيــه الوظيفــي بالجامعــات والمؤسســات التعليميــة.

  وكان رأي أربــاب العمــل مماثــا لــرأي الخريجيــن كمــا جــاء فــي مســح الخريجيــن 2015 بمــا 
يتعلــق بأكثــر اســلوبين اســتخداما فــي توظيــف الخريجيــن وهمــا:

1. االستعانة بالجهات الحكومية،

 2.اإلعانات.
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ولكــن اختلفــت أراء الخريجيــن وأربــاب العمــل بالنســبة الــى اســتخدام مراكــز التوجيــه الوظيفــي ومعــارض 
التوظيــف فــي البحــث عــن وظيفة/الحصــول علــى موظــف مــن حيــث أولويتهــا، فنجــد ان الخريجيــن أعطــوا 
هاتيــن الوســيلتين الترتيبيــن الثالــث والرابــع بينمــا وضعهمــا أربــاب العمــل فــي نهايــة قائمــة األســاليب 
المســتخدمة فــي توظيــف الخريجيــن ويوضــح الجــدول )4-2( األســاليب التــي يســتخدمها الخريجــون 

للحصــول علــى فرصــة عمــل.

ويوضــح الشــكل )4-1( أن نســبة كبيــرة مــن المســؤولين فــي مؤسســات القطــاع الخــاص 
والتــي بلغــت )%44.3( ال تســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي اإلعــان عــن الوظائــف الشــاغرة، 
التــي تســتخدم هــذه الوســائل فــإن أكثــر  بالنســبة للمســؤولين العامليــن فــي المؤسســات  أمــا 
موقــع تواصــل اجتماعــي اســتخداما فــي التوظيــف هــو موقــع لينكديــن بنســبة )%15.8( يليــه موقــع 

فيســبوك بنســبة )%11.3(
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ويفصل الشكل )4-2( أكثر 
األساليب المتبعة في توظيف 
الخريجين حسب درجة المنشأة، 

حيث اتفق المسؤولون التنفيذيون 
المشاركون من كل من الشركات 

االستشارية واألولى بأن أكثر أسلوب 
يُستخدم في توظيف الخريجين 
هو االستعانة بالتوصيات التي 

ترد اليها من شركات أو مصادر 
موثوقة أخرى، وأفاد المشاركون 

من الشركات العالمية بأن الموقع 
االلكتروني للمؤسسة هو أهم 

أسلوب لتوظيف الخريج، بينما أفاد 
المسؤولون من الشركات الممتازة 

بأنهم يوظفوا الخريجين عن طريق 
الجهات الحكومية بشكل رئيسي.

4-2 معايير تقييم السيرة الذاتية للخريجين ألغراض التوظيف 

وفــي ســؤاٍل ألربــاب العمــل عــن أبــرز ثاثــة معاييــر لتقييــم الســير الذاتيــة للخريجيــن فــي اجــراءات 
التوظيــف، جــاءت النتائــج لتبيــن أن المؤهــات األكاديميــة هــي أهــم معيــار لتقييــم الســيرة الذاتيــة عنــد 
توظيــف الخريجيــن، يليــه التاريــخ الوظيفــي بنســبة بلغــت )%48.8( ومــن ثــم البيــان الشــخصي الشــارح 

ألهدافهــم وغاياتهــم المهنيــة بنســبة )37.0%( كمــا يوضحــه الشــكل )3-4(.

أمــا أقــل المعاييــر أهميــًة فــي تقييــم الســير الذاتيــة حســب رأي أربــاب العمــل فهــي موضحــة 
ــه  ــة )أو مــا يشــار الي ــج االكاديمي ــا أيضــا أن النتائ ــاه هن فــي الشــكل Hdqh  )4-3(، ومــن الملفــت لانتب
بالمعــدل التراكمــي( يعتبــر مــن الجوانــب األقــل أهميــة فــي التقييــم حيــُث حلــت سادســًا فــي الترتيــب.



42



43

عنــد تفصيــل رأي اربــاب العمــل المشــاركين حســب النشــاط فــي الجــدول )4-3( وحســب درجــة 
المنشــأة فــي الجــدول )4-4( ناحــظ أن معيــار »المؤهــات األكاديميــة« ال يــزال هــو أهــم جوانــب الســيرة 
الذاتيــة لــدى معظــم أربــاب األعمــال، واختلــف رأي أربــاب العمــل بالنســبة الــى المعيــار الثانــي مــن ناحيــة 
األهميــة حســب نشــاط المؤسســة أو درجتهــا كمــا هــو مبيــن فــي هــذه الجــداول حيــث ناحــظ وبشــكل 
عــام أن المعيــار األول ألنشــطة الســياحة/االتصاالت/االعام والصحــة هــو التاريــخ الوظيفــي، كمــا ناحــظ 
أن الخبــرة التــي مــر بهــا الخريــج مــن خــال العمــل التطوعــي هــو أحــد المعاييــر التــي ال يؤخــذ بهــا أبــدا عنــد 

التوظيــف.

4-3  أكثر المهارات أهمية لسوق العمل 

 ))Purcell et al, 2002 تشــير الدراســات التتبعيــة لمســار الخريجيــن المنفــذة فــي عــدد مــن الــدول
ــون  ــؤولون التنفيذي ــا المس ــم به ــي يهت ــتقبليين الت ــن المس ــية للموظفي ــارات الرئيس ــى أن المه ال
هــي الكفــاءات أكثــر مــن المؤهــات فــي حــد ذاتهــا، بمــا فــي ذلــك المهــارات العامــة مثــل مهــارات 

االتصــال والعمــل كفريــق والســمات الشــخصية.
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 )Association of higher Education Careers Services, 2015( حيث أشارت أحد الدراسات
الــى أن الكفــاءات عنــد اختيــار الخريجيــن جــاءت األعلــى ترتيبــا مــن حيــث األهميــة حســب رأي أربــاب العمــل 
بنســبة )%66.3(، يليهــا المعــدل الدراســي والمؤهــل بنســبة )52.8%( لــكل منهمــا، والزالــت الخبــرة فــي 

العمــل مــن أهــم المعاييــر فــي التوظيــف بنســبة )%27.0( مــن مجمــوع ثمــان مهــارات ذكــرت بالدراســة.

وفــي مســح أربــاب العمــل ُســئل المشــاركين عــن أبــرز ثاثــة معاييــر يركــزون عليهــا أثنــاء توظيــف 
الخريجيــن وأشــارت النتائــج الــى أن )الخبــرة فــي العمــل( هــو المعيــار األكثــر اســتخداما عنــد توظيــف 
الخريجيــن، حيــث أن )61.3%( منهــم يعتبرونــه معيــارا أساســيا فــي التوظيــف، تــاه معيــار )مهــارات 
التعامــل والتواصــل مــع األخريــن المكتوبــة والشــفوية(. أمــا المعــدل الدراســي فجــاء خامســا فــي 
ترتيــب المعاييــر المســتخدمة للتوظيــف، كمــا جــاء معيــار النــوع )ذكر/انثــى( ثامنــا مــن مجمــوع إحــدى 
عشــر معيــارا، حيــث أن )13.9%( مــن المســؤولين التنفيذيــن يعتبرونــه معيــارا أساســيا كمــا يبينــه الجــدول 

.)5-4(

وتتشــابه المعاييــر التــي يســتخدمها المســؤولون مــن المؤسســات ذات الدرجــات مختلفــة 
التصنيــف )استشــارية، عالميــة، ممتــازة أو أولــى(، حيــث انــه لــم يكــن هنــاك فــرق معنــوي في اســتخدام 
المعاييــر حســب تصنيــف المؤسســات ويوضــح الجــدول التالــي)4-6( هــذه المعاييــر ومــدى اســتخدامها 
حســب المؤسســة، ولكــن ناحــظ تقــدم ترتيــب المعــدل الدراســي بالنســبة لمســؤولي الشــركات 
االستشــارية ليكــون ثالثــا فــي ترتيــب األهميــة مقارنــة بالمســؤولين مــن المؤسســات األخــرى والذيــن 

تتشــابه المعاييــر الثاثــة األولــى التــي يســتخدمونها فــي التوظيــف.

8    التخصص غير مدرج في القائمة ألنه تم مراعاته سابقا في اإلعان عن الوظيفة. 
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4-4  المهارات التي يفتقر لها الخريجين

ُطلــب مــن أربــاب العمــل المشــاركين تحديــد أكثــر ثاثــة مهــارات تنقــص الخريجيــن العامليــن فــي 
مؤسســاتهم، فــكان ترتيــب المهــارات مــن األكثــر نقصــا الــى األقــل حســب رأي أربــاب العمــل: اتقــان اللغــة 
اإلنجليزيــة تحدثــا وكتابــة بنســبة )%43.3(، يليهــا علــى التوالــي مهــارات القــدرة علــى التعامــل مــع 
ضغــوط العمــل )%37.5( ومهــارات التعامــل والتواصــل مــع اآلخريــن )%36.5(، ومــن ثــم الشــغف بالعمــل 
/ المعرفــة بطبيعــة العمــل/ الدافعيــة/ االلتــزام/ التوجهــات الســلوكية )32.5%( وبعدهــا القــدرة علــى 
ــت  ــن الملف ــدول )4-7(. وكان م ــي الج ــح ف ــو موض ــا ه ــت )31.5%( كم ــتقالية وإدارة الوق ــل باس العم
ــب  ــي الترتي ــا ف ــص جاءت ــة بالتخص ــة العملي ــا المعرف ــة وأيض ــارات الفني ــر الناقد/المه ــارات التفكي أن مه

الســادس والثامــن علــى التوالــي.
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وتعتبــر هــذه النتائــج مشــابهة الــى حــد مــا بتلــك المذكــورة في دراســة مســح الخريجيــن 2015، 
حيــث أشــار الخريجيــن العامليــن الــى افتقارهــم بعــض المهــارات وهــي علــى التوالــي )مــن األكثــر نقصــا 
ــة، القــدرة علــى التحليــل القــدرة علــى حــل المشــكات،  ــة تحدثا/كتاب الــى األقــل( اتقــان اللغــة اإلنجليزي
القــدرة علــى ادارة الوقــت والقــدرة علــى التعامــل مــع الضغوطــات، ويظهــر افتقــار الخريجيــن لهــذه 
القــدرات أيضــا فــي نوعيــة الــدورات التدريبيــة التــي يلتحــق بهــا العاملــون فــي مؤسســات القطــاع الخاص 

كمــا ســيوضحها الفصــل الخامــس مــن هــذه الدراســة.

وبمقارنــة المهــارات التــي يفتقــر لهــا الخريجيــن العامليــن فــي مؤسســات القطــاع الخاص حســب 
ــا  ــار اليه ــج المش ــح النتائ ــاركة، توض ــة المش ــات الخاص ــات المؤسس ــف درج ــن مختل ــؤوليهم بي رأي مس
ــج العامــل هــي  ــر مهــارة يفتقــر لهــا الخري فــي الجــدول )4-8( اتفــاق معظــم المشــاركين علــى أن أكث
ــاب عمــل المؤسســات االستشــارية  ــة(، ولكــن جــاء رأي أرب ــا وكتاب ــة تحدث مهــارة )اتقــان اللغــة اإلنجليزي
مشــيرا الــى أن مهــارة )القــدرة علــى العمــل باســتقالية وإدارة الوقــت( هــي أكثــر مهــارة تنقــص الخريــج 

العامــل لديهــم وبنســبة )73.3%( مــن مجمــل آراء اربــاب العمــل مــن المؤسســات االستشــارية. 
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ــل  ــاب العم ــار أرب ــا أش ــج كم ــا الخري ــر اليه ــي يفتق ــارات الت ــي )4-9( المه ــدول التال ــح الج ويوض
مصنفــة حســب النشــاط االقتصــادي للمؤسســات المشــاركة فــي المســح. وقــد كانــت مهــارة اتقــان 
اللغــة اإلنجليزيــة تحدثــا وكتابــة أكثــر المهــارات التــي يفتقــر لهــا الخريــج العامــل فــي معظــم األنشــطة 
ــي  ــال ف ــبيل المث ــى س ــي، فعل ــن األول والثان ــا بي ــاف ترتيبه ــع اخت ــاص م ــاع الخ ــي القط ــة ف االقتصادي
نشــاط النفــط والغــاز ونشــاط امــدادات الكهربــاء ونشــاط واالعــام والتســويق أشــار المشــاركون أن أكثــر 
المهــارات التــي يفتقــر لهــا الخريــج هــي القــدرة علــى التعامــل مــع ضغــوط العمــل ويليــه مهــارة اتقــان 
اللغــة اإلنجليزيــة. أمــا أكثــر المهــارات التــي يفتقــر لهــا الخريــج العامــل فــي مؤسســات نشــاط البنــوك/ 
التأميــن/ الخدمــات الماليــة فقــد كانــت المعرفــة العمليــة بالتخصــص يليهــا التفكيــر الناقــد والمهــارات 

التحليليــة / حــل المشــكات.
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• استعرض الفصل الرابع رأي أرباب العمل في عدة عوامل متعلقة بعملية توظيف الخريجين 	
منها األساليب التي يتبعها أرباب العمل عند توظيف الخريجين وأبرز المعايير المتبعة في تقييم 

الخريجين والمهارات التي تنقص العاملين منهم في القطاع الخاص، وكانت من أبرز النتائج هي أن:

• أكثر األساليب استخداما في التوظيف هي عن طريق الجهات الحكومية ونشر إعانات في 	
الصحف بنسبة )%43.0( لكل منهما.

• معارض التوظيف يعتبر من األساليب األقل استخداما من قبل المسؤولين التنفيذين واألكثر 	
استخداما من قبل الخريجين.

• نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص بلغت )%56.5( ال تستخدم مواقع التواصل 	
االجتماعي االلكترونية في اإلعان عن الوظائف الشاغرة.

• أن المؤهات األكاديمية هي أهم معيار يستخدم لتقييم السير الذاتية لدى مؤسسات 	
القطاع الخاص عند توظيف الخريجين، يليه التاريخ الوظيفي، حيث أن )%84.8( من المسؤولين يعتبرونه 

معيارا أساسيا.

• أهم معيار لتوظيف الخريج في مؤسسات القطاع الخاص هو الخبرة في العمل، حيث أن 	
)%61.3( من المسؤولين يعتبرونه معيارا أساسيا.

العامليــن فــي  الخريجيــن  بيــن  افتقــارا  األكثــر  المهــارة  تحدثــا وكتابــة هــي  اإلنجليزيــة  اللغــة  اتقــان 
الخــاص. القطــاع  مؤسســات 



الفصل الخامس

رأي المسؤولين التنفيذين في التدريب 
والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي
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ــات  ــع مؤسس ــاون م ــب والتع ــي التدري ــن ف ــؤولين التنفيذي ــس: رأي المس ــل الخام الفص
ــي ــم العال التعلي

يناقــش الفصــل الخامــس رأي أربــاب العمــل حــول التعــاون بيــن المؤسســات الخاصــة المشــاركة 
ــى  ــز عل ــا، ويرك ــاون بينهم ــاالت للتع ــود مج ــث وج ــن حي ــي م ــم العال ــات التعلي ــح ومؤسس ــي المس ف
توظيــف الخريجيــن وان كان هنــاك تفضيــل لتوظيــف خريجيــن مــن مؤسســات تعليــم عالــي معينــة علــى 

أخــرى، كمــا يناقــش إمكانيــة تطويــر أوجــة التعــاون.

الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  العالــي  التعليــم  مؤسســات  بيــن  التعــاون   1-5
ومجاالتــه

عند سؤال ارباب العمل المشاركين عن وجود تعاون بين 
مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، 

لوحظ أن نسبة من أجابوا ب »نعم« كانت )%25.0( بينما أجاب 
أغلب أرباب العمل بعدم وجود تعاون مع مؤسسات التعليم 

العالي بنسبة بلغت )%75.0(، وتعتبر هذه النسبة من 
التعاون ضئيلة جدا وتحد كا من الطرفين الى زيادة الجهود 

لتعزيز التعاون. 

عنــد مقارنــة مــدى التعــاون بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص ومؤسســات التعليــم العالــي حســب درجــة 
التصنيــف، لوحــظ أن الشــركات العالميــة هــي أكثــر الشــركات نشــاطا في تعزيــز التعاون مع المؤسســات 
التعليميــة بنســبة وصلــت الــى )%37.1( مقارنــة بالشــركات األخــرى وكانــت أدنــى مســتويات التعــاون 
هــي بيــن المؤسســات األولــى ومؤسســات التعليــم العالــي كمــا توضــح النتائــج المشــار اليهــا فــي 
الشــكل )5-2( مــع أن المؤسســات األولــى هــي األعلــى عــددا فــي مجتمــع الدراســة مقارنــة بــكل مــن 

الممتــازة والعالميــة واالستشــارية. 
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انتقــاال لمجــاالت التعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي، نجــد أن مجــال التدريــب شــكل النســبة االعلى 
مــن بيــن جميــع المجــاالت بنســبة بلغــت )%67.3( يليــه مباشــرة مجــال التوظيــف بنســبة بلغــت )55.8%(، 

كمــا ناحــظ أن مجــال البحــث والتطويــر حظــي بنســبة )%22.1( فقــط. 

ــر  ــا تقري ــرى منه ــي دول أخ ــذت ف ــاٍت نُف ــج دراس ــع نتائ ــا م ــد م ــى ح ــابهة إل ــج مش ــذه النتائ ــد أن ه ونج
ــدي  ــل األيرلن ــوق العم ــرافات س ــن استش ــدث ع ــذي يتح )Higher Education Authority, 2015( وال
بالنســبة للخريجيــن والــذي أوضــح أن التوظيــف هــو أعلــى أشــكال التعــاون بيــن أربــاب العمل ومؤسســات 

التعليــم العالــي ويلــي ذلــك التعــاون فــي مجــال البحــث والتطويــر ومــن ثــم التدريــب.

وتفصيــا إلجابــات المســؤولين التنفيذيــن حســب درجــة المنشــأة نجــد ان تعــاون القطــاع الخــاص مــع 
ــر فــي  مؤسســات التعليــم العالــي ينصــب فــي التدريــب أوال يليــه التوظيــف ومــن ثــم البحــث والتطوي

ــدول )1-5(. ــا الج ــا يوضحه ــا، كم ــن درجته ــر ع ــض النظ ــات بغ ــم المؤسس معظ
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ــاءت  ــا ج ــا حالي ــون معه ــي يتعاون ــات الت ــن المؤسس ــن ع ــؤولين التنفيذيي ــؤال المس ــد س وعن
ــر 10 مؤسســات تعليميــة لديهــا تعــاون مــع  اجاباتهــم كمــا يبينهــا الجــدول )5-2( والــذي يصنــف أكث
القطــاع الخــاص، ويتصــدر هــذا الترتيــب جامعــة الســلطان قابــوس، حيــث أشــار )52.9%( مــن المســؤولين 
الذيــن يوجــد لــدى مؤسســاتهم تعــاون مــع التعليــم العالــي بأنهــم يتعاونــون مــع الجامعــة، تليهــا 
الكليــات التقنيــة بنســبة وصلــت الــى )44.2%( وجــاءت ثالثــا كليــة كاليدونيــان الهندســية )%19.2( 

ــة. ــات التعليمي ــة المؤسس ــمل بقي ــب لتش ــي النس ــوزع باق وتت

ــة مــع مؤسســات التعليــم  ــاب العمــل عــن أوجــه التعــاون التــي يعتبرونهــا ذات أولوي وعنــد ســؤال ارب
العالــي أفــاد )%26.0( منهــم ان المؤسســات التعليميــة يجــب أن تعــزز التعــاون والتواصــل مع الشــركات 
فــي مجــال تدريــب الخريجيــن فــي القطــاع الخــاص وعمــل زيــارات ميدانيــة للتعــرف علــى ماهيــة العمــل، 
ــة  ــات التــي تواجههــا المؤسســات التعليمي ــة كبــرى فــي ضــوء التحدي ــراح ذو أهمي ــر هــذا االقت ويعتب

فــي ايجــاد فــرص تدريبيــه لطلبتهــم. 

كمــا أفــاد )%23.4( أنهــم بحاجــة الــى الحصــول علــى بيانــات الخريجيــن مفصلــة حســب تخصصاتهــم 
ولــوج  إمكانيــة  تســهيل  علــى  حاليــا  الخريجيــن  مســح  دائــرة  وتقــوم  التوظيــف،  عمليــة  لتســهيل 
المؤسســات الــى هــذه البيانــات ألغــراض التوظيــف فقــط، كمــا يوضــح الجــدول )5-3( بعــض أوجــة 

التعــاون التــي اقترحهــا اربــاب العمــل.
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5-2 توظيف الخريجين من مؤسسات التعليم العالي

بعد معرفة مجاالت التعاون المشتركة بين 
مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم 

العالي، تم سؤال المشاركين حول أفضلية توظيف 
خريجين من جامعة أو كلية محدده من عدمه، وكانت 

اجابتهم كما يوضحه الشكل )5-4(، فبشكل عام 
أفاد )%79.8( من المشاركين بأنهم ال يفضلون 

خريجي جامعة أو كلية محددة للتوظيف.

كمــا أشــار معظــم أربــاب العمــل المشــاركين الــى عــدم وجــود تفضيــل فــي توظيــف الخريجيــن مــن 
مؤسســات داخــل او خــارج الســلطنة، كمــا يوضحــه الجــدول )4-5(.
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كما ُسئل أرباب العمل 
المشاركين حول أفضلية توظيف 
الخريجين من الجامعات والكليات 

المحلية، وجاء ترتيب المؤسسات 
التعليمية التي يفضل أرباب 

العمل ان يوظفوا خريجين منها 
كما يوضحه الجدول )5-5(، 

حيث احتلت جامعة السلطان 
قابوس قائمة المؤسسات 

األكثر تفضيا حسب رأي أرباب 
العمل من القطاع الخاص في 

التوظيف بنسبة )60.5%(، تليها 
مباشرة الكليات التقنية )التابعة 

لوزارة القوى العاملة( بنسبة 
بلغت )51.3%( وجاءت كلية 

كاليدونيان الهندسية ثالثا بنسبة 
بلغت )28.9%( من أرباب العمل 

المشاركين.

العالــي  التعليــم  مؤسســات  بيــن  المشــترك  التعــاون  مجــاالت  الخامــس  الفصــل  ناقــش 
ومؤسســات القطــاع الخــاص، وركــز علــى أن التعــاون بيــن المؤسســات التعليميــة يعتبــر محــدودا فــي 
وضعــه الحالــي ويجــب أن يعمــل كا الطرفيــن علــى تعزيــزه مــن ناحيــة الكــم والكيــف، وقــد يكــون تعزيــز 

ــاون. ــذا التع ــتقبل له ــو المس ــر ه ــث والتطوي ــي البح ــاون ف ــال التع مج

كمــا تعــرض الفصــل الــى تفضيــل القطــاع الخــاص فــي توظيــف خريجــي مؤسســات تعليميــة 
محــددة ســواء مــن داخــل او خــارج الســلطنة، ومــن اهــم مــا طــرح فــي هــذا الفصــل:

• الشركات العالمية هي أكثر الشركات نشاطا في تعزيز التعاون مع المؤسسات 	
التعليمية    بنسبة وصلت الى )37.1%(.

• مجــال التدريــب هــو أهــم مجــاالت التعــاون المشــترك بيــن مؤسســات التعليــم العالــي 	
والمؤسســات الخاصــة )34.8%(.

• أربــاب العمــل أنهــم بحاجــة لبيانــات الخريجيــن مــع تخصصاتهــم 	 أفــاد )%23.4( مــن 
الخريجيــن. عــن  التوظيــف والبحــث  لتســهيل عمليــة 

• )%20.2( فقط أفادوا أنهم يفضلون التوظيف من جامعات وكليات محددة.	

 9  ال تعتبر من مؤسسات التعليم العالي ولكن أضيفت لمعرفة مدى الحاجة لخريجي الدبلوم المهني في سوق العمل بالقطاع الخاص.



الفصل السادس

رأي أرباب العمل في أنواع
 البرامج التدريبية التي يحتاج لها الخريج

 بعد حصوله على عمل



57

الفصــل الســادس: رأي اربــاب العمــل فــي أنــواع البرامــج التدريبيــة التــي يحتاج لهــا الخريج 
بعــد حصولــه علــى عمل 

تشــير نتائــج مســح الخريجيــن 2015 إلــى أن )60.5 %( مــن الخريجيــن المشــاركين قــد حصلــوا 
علــى فــرص تدريبيــة قبــل تخرجهــم، ومــا يقــارب )91.6 %( منهــم بلغــت فتــرة تدريبهــم )6 أشــهر أو أقــل(، 
كمــا أوضحــت النتائــج مــن ذات المســح أن للتدريــب دورا مؤثــرا فــي الحصــول علــى وظيفــة حيــث أن فــرص 
المتدربيــن مــن الخريجيــن فــي الحصــول علــى وظائــف هــي أعلــى مــن فــرص غيــر المتدربيــن مــن نفــس 
الفئــة، وتوافقــت هــذه النتيجــة أيضــا ورأي الخريجيــن العامليــن الذيــن يعتقــد )32.9 %( منهــم أن التدريــب 

ســاعدهم فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل. 

وقــد أشــار الخريجــون العاملــون أن المؤسســات التــي يعملــون بهــا قــد مولــت )12.4 %( مــن 
البرامــج التدريبيــة التــي دخلــوا فيهــا بعــد التخــرج، ومــا للتدريــب مــن أهميــة، فســوف يناقــش هــذا 
ــن  ــاص م ــاع الخ ــي القط ــن ف ــن العاملي ــب الخريجي ــي تدري ــن ف ــؤولين التنفيذي ــر المس ــة نظ ــل وجه الفص
حيــث أهميــة توفيــر التدريــب ونوعيــة البرامــج التدريبيــة واألســباب التــي تحــدوا بالمســؤولين الــى توفيــر 

ــرج. ــي التخ ــن حديث ــة للعاملي ــج التدريبي البرام

6-1 التدريب في العمل 

ُسئل المسؤولون التنفيذيون عن إذا ما كانت المؤسسات توفر فرصًا تدريبية للموظفين 
حديثي التخرج، فجاءت اجاباتهم موزعة 

حسب نوع النشاط األساسي للمؤسسة 
كما يبينها الجدول )6-1(، حيث أن معظم 

المؤسسات من جميع 

األنشطة توفر فرصا تدريبية للموظفين 
حديثي التخرج وأقلها توفيرا لهذه الفرص 
التدريبية هي المؤسسات ذات األنشطة 

االقتصادية التالية: صيد األسماك، 
االنشاءات/التركيب/التصليح، االتصاالت/

النقل/التخزين وأنشطة الخدمة المجتمعية 
والشخصية. وقد تساوت شركات األنشطة 

العقارية بين مؤسساٍت توفر التدريب 
للموظفين حديثي التخرج وتلك التي ال توفر 

التدريب.
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اما عند دراسة مدى توفير فرص التدريب 
للموظفين حديثي التخرج حسب درجة المنشأة، 

ناحظ أن معظم ارباب العمل في المؤسسات ذوات 
الدرجات المختلفة أفادوا بتوفير فرص تدريبية، وأن 

أكثرها توفيراً للفرص التدريبية هي المؤسسات ذات 
الدرجة العالمية والتي أفاد )71.4 %( من المسؤولين 

فيها بتوفير التدريب للموظفين حديثي التخرج.

6-2 توفير التدريب للموظفين حديثي التخرج ونوعية الدورات التدريبية

التخــرج  حديثــي  الموظفــون  فيهــا  ينخــرط  التــي  التدريبيــة  الــدورات  لنوعيــة  بالنســبة  أمــا 
فيوضحهــا الشــكل )6-2( ونجــد أن أكثــر الــدورات التــي تقدمهــا المؤسســات لموظفيهــا هــي التدريــب 
ــة ودورات  ــم اللغــة اإلنجليزي الفنــي المختــص بأعمــال الشــركة بنســبة )33.3 %( يليهــا دورات فــي تعل
ــم دورات  ــن ث ــة، وم ــب متقارب ــي( بنس ــل الجماع ــال والعم ــادة، واالتص ــبة )القي ــارات المكتس ــي المه ف

 .)% فــي اإلدارة )17.4 

وقــد اختلــف ترتيــب الــدورات التــي انخــرط فيهــا العاملــون مــن الخريجيــن فــي مســح الخريجيــن 
2015 إلــى حــد مــا ولكــن ليــس نوعيتهــا، حيــث أن )36.4%( مــن الخريجيــن قــد شــاركوا فــي دورات مهــارات 
العمــل اإلداري و )23.4%( فــي دورات الحاســب االلــي و)20.1%( منهــم أفــادوا بمشــاركتهم فــي دورات 

تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة. 

درجــة  حســب  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  تقدمهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورات  تفصيــل  وعنــد 
ــدورات  ــى أن ال ــاروا إل ــارية أش ــة االستش ــركات الدرج ــي ش ــل ف ــاب العم ــم أرب ــظ أن معظ ــأة، ناح المنش
المختصــة بأعمــال الشــركة والــدورات فــي المهــارات المكتســبة )القيــادة، االتصــال والعمــل الجماعــي( 
هــي أكثــر نــوع مــن الــدورات التــي ينخــرط فيهــا الموظفــون بنســبة )37.5%(، اما باقــي الــدورات التدريبية 

ــاوية )6.3 %(. ــب متس ــا بنس ــن فيه ــاق الموظفي ــم الح فيت
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المكتســبة  المهــارات  الــدورات فــي  أن  إلــى  العالميــة  الشــركات  المســؤولين فــي  وأشــار 
)القيــادة، االتصــال والعمــل الجماعــي( ينخــرط فيهــا موظفوهــا بنســبة أعلــى وهــي )25.0 %(، أمــا فــي 
الشــركات الممتــازة فــإن التدريــب الفنــي المختــص بأعمــال الشــركة هــو أكثــر الــدورات التــي يخضــع لهــا 
الموظفــون بنســبة )28.5 %(، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للموظفيــن فــي مؤسســات الدرجــة األولــى 

فــإن )34.9 %( مــن الــدورات التدريبيــة تكــون مختصــة بأعمــال الشــركة.

الفنــي  التدريــب  فــي  التدريبيــة  الــدورات  تركــزت معظــم  اإلشــارة مســبقا فقــد  تــم  وكمــا 
المختــص بأعمــال المؤسســات فــي القطــاع الخــاص، و يوضــح الجــدول التالــي نــوع الــدورات التــي 
تقدمهــا مؤسســات القطــاع الخــاص حســب النشــاط االقتصــادي  األساســي للمؤسســة، حيــث جــاءت 
أكثــر المؤسســات تركيــزا علــى مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة لتكــون المؤسســات ذات نشــاط إدارة المكاتــب 
والفعاليــات يليــه نشــاط الفنادق/الســياحة ثــم نشــاط التعديــن واســتغال المحاجر، أمــا الــدورات التدريبية 
فــي المهــارات اإلداريــة فكانــت المؤسســات األكثــر الحاقــا للموظفيــن فيهــا هــي المؤسســات ذات 
ــم العالــي/  النشــاط االقتصــادي المصنفــة فــي مجــال الصحــة والطــب تتبعهــا مجــال التعليم/التعلي
التدريــب ثــم انشــطة التعديــن وانشــطة االمــدادات الكهربائية/الصــرف الصحــي بنســب متســاوية، بينمــا 
كانــت أنشــطة الكمبيوتــر والتقنيــة هــي األكثــر اســتخداما للــدورات فــي مجال تقنيــة المعلومات، وأشــار 
المســؤولون التنفيذيــون إلــى أن الــدورات فــي مجــال المهــارات المكتســبة هــي األكثــر اســتخداما فــي 
المؤسســات ذات النشــاط االقتصــادي فــي مجــال االعــام والتســويق )وقــد تــم اســتبعاد مؤسســات 

نشــاط الزراعــة والصيــد والحراجــة مــن هــذه المقارنــة نظــرا لقلــة عــدد المؤسســات المشــاركة منــه(. 



60

6-3 أسباب الحاق حديثي التخرج بالدورات التدريبية 

ــى  ــم إل ــي أدت به ــباب الت ــن األس ــاص ع ــاع الخ ــات القط ــي مؤسس ــن ف ــاء التنفيذي ــؤال الرؤس ــد س وعن
إلحــاق موظفيهــم فــي دورات تدريبيــة، جــاءت اجاباتهــم مشــيرة إلــى أن الحاجــة إلــى تحســين نوعيــة أداء 
ــة  ــز التنميــة الشــخصية أو المهني الموظفيــن فــي قائمــة األســباب بنســبة بلغــت )72.2%(، يليــه تعزي
للموظفيــن بنســبة )60.8 %(، ومــن ثــم الحاجــة إلــى تحســين إنتاجيــة الموظــف بنســبة )59.9%(، وأشــار 

)48.0%( منهــم بــأن الموظفيــن الجــدد لــم تكــن لديهــم المهــارات الازمــة.
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واختلفــت الطــرق التــي تســتخدمها مؤسســات القطــاع الخــاص لتلبيــة احتياجــات موظفيهــا مــن التدريــب، 
ــة  ــي المؤسس ــن ف ــن العاملي ــال الموظفي ــن خ ــب م ــى التدري ــه إل ــات تتوج ــم المؤسس ــت معظ فكان
ذاتهــا بنســبة )54.2%(، ومــن ثــم تدريــب الموظفيــن فــي مؤسســات التدريــب الخاصــة )27.3%(، وبعدهــا 

مــن خــال إلحــاق الموظفيــن بمؤسســات تعمــل فــي نفــس المجــال )10.1%(. 
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وناحــظ أن اســهام مؤسســات التعليــم العالــي فــي تدريــب الموظفيــن فــي القطــاع الخــاص مــن خــال 
الدراســة فــي الجامعــات أو الكليــات أو مــن خــال توفيــر التدريــب ال يتعــدى )8.4%( فــي مجملــه وهــذه 
نســبة قليلــة قــد يكــون ســببها ضعــف التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات القطــاع 

الخــاص كمــا افــاد بذلــك المســؤولون التنفيذيــون فــي الفصــل الخامــس.

وعنــد تفصيــل الوســائل المســتخدمة لتلبيــة احتياجــات التدريــب فــي المؤسســات حســب درجــة المنشــأة، 
أفــاد المســؤولون فــي الشــركات االستشــارية والعالميــة بعــدم اســتخدام التدريــب مــن خــال الــورش 

التدريبيــة التــي تنفذهــا الجامعــات والكليــات ابــدا كمــا هــو واضــح فــي الشــكل )6-6(.

 وتوفيــر تدريــب لموظفــي القطــاع الخــاص فــي مؤسســات التعليــم العالــي يعتبــر مجــاال خصبــا 
لاســتثمار المســتقبلي لهــذه المؤسســات، خصوصــا أن كثيــرا مــن عمــل الشــركات االستشــارية يتضمــن 
إجــراء دراســات وبحــوث ولكــن تكتفــي حاليــا المؤسســات العالميــة واالستشــارية بتوفيــر التدريــب داخليــا.

وتعــي المؤسســات االستشــارية هــذه األهميــة مــن خــال إلحــاق موظفيها إلكمــال دراســتهم الجامعية 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي بنســبة )12.5%(، لــذا فإنــه يبــدو أن الثقــة فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي موجــودة كذلــك الحاجــة لتدريــب الموظفيــن وهــو جانــب يمكــن لمؤسســات التعليــم العالــي 

التفكيــر فــي الخــوض فيــه مســتقبا.

وأشــار المســؤولين التنفيذييــن فــي المؤسســات الممتــازة واالولــى )وهــي المؤسســات التــي شــارك 
أكبــر عــدد مــن المســؤولين التنفيذييــن منهمــا علــى التوالــي(، إلــى أن االعتمــاد األول فــي التدريــب 
ــد علــى نصــف  يكــون علــى اســتغال قــدرات الموظفيــن العامليــن فــي المؤسســة حيــث يقــع مــا يزي
الحاجــة مــن التدريــب علــى عاتــق الموظفيــن أنفســهم، أمــا مــا يقــارب ثلــث الحاجــة التدريبيــة فتغطيهــا 
المؤسســات التدريبيــة المتخصصــة، وتغطــي مؤسســات التعليــم العالــي أقــل مــن )5.0 %( مــن حاجــة 

ــة. المؤسســات التدريبي
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اســتعرض الفصــل الســادس التدريــب علــى رأس العمــل للخريجيــن حديثــي التخــرج فــي مؤسســات 
القطــاع الخــاص وقــد تطــرق إلــى مــدى توفيــر هــذه المؤسســات للفــرص التدريبيــة حســب النشــاط 
األساســي للمؤسســة ودرجــة المنشــأة ونوعيــة هــذه الــدورات حيــث أن أكثــر الــدورات كانــت فــي 
التدريــب الفنــي المختــص بأعمــال الشــركة. وتطــرق أيضــا إلــى أســباب وكيفيــة تنفيــذ هــذه الــدورات حيــث 
أن الدافــع االساســي لتنفيذهــا هــو الحاجــة إلــى تحســين أداء الموظــف، ويتــم تنفيــذ أغلــب الــدورات مــن 
ــتثمارية  ــرص االس ــى الف ــل عل ــذا الفص ــز ه ــذا رك ــا، له ــة ذاته ــي المؤسس ــن ف ــن العاملي ــال الموظفي خ

ــن.  ــة للموظفي ــج تدريبي ــر برام ــال توفي ــي مج ــي ف ــم العال ــتغلها التعلي ــن ان يس ــي يمك الت



الفصل السابع

أسباب دوران الخريجين العاملين 
في القطاع الخاص بين الوظائف
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الفصل السابع: أسباب دوران الخريجين العاملين في القطاع الخاص بين الوظائف

 أشــارت دراســة مســح الخريجيــن 2015 الــى أن )41.9 %( مــن الخريجيــن العامليــن يتنقلــون بيــن 
وظيفــة واحــدة الــى 4 وظائــف قبــل االســتقرار فــي وظائفهــم الحاليــة، كمــا أشــارت نتائــج دراســة الــدوران 
الوظيفــي للعمالــة العمانيــة فــي مؤسســات القطــاع الخــاص )وزارة القــوى العاملــة، 2003( إلــى أن 
ضعــف األجــور الشــهرية هــو أكثــر األســباب مدعــاًة لتنقــل العمالــة بيــن الوظائــف بنســبة )25.0 %( ثــم 

ضعــف فــرص التطــور الوظيفــي داخــل المنشــأة بنســبة )22.8 %( كمــا يبينهــا الجــدول أدنــاه.

وأشار تقرير )Higher Education Authority ،2015ص.50( الى ان معدالت التنقل بين الموظفين 
تزيد بزيادة عدد الموظفين في الشركات لتصل الى )30.0%( في الشركات التي يزيد عدد العاملين 

فيها أكثر من 30%، ولدراسة 
العوامل المؤثرة على تنقل 

الخريجين بين الوظائف في القطاع 
الخاص من وجهة نظر ارباب العمل 

تم ذكر عدد من األسباب، وتم 
احتساب المعدل بأخذ المتوسط 

الحسابي للدرجات لكل من األسباب 
)المعدل = )عدد الشركات × 

درجة التقييم( / المجموع 
الكلي للشركات(، حيث ناحظ أن 

المؤسسات المشاركة في المسح 
ترى أن الرغبة في أجر شهري 

وفوائد أفضل هو السبب الرئيسي 
لتنقل الخريجين بين الوظائف بمعدل 

بلغ )4.26(، تاه البحث عن فرص 
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أفضل للتطور الوظيفي والرغبة في الحصول على فرص وظيفية أفضل بمعدل بلغ )4.07( لكل 
منهما، اما اقل األسباب دفعا بالخريجين الى التنقل بين الوظائف فهو البحث عن الخبرة في قطاع آخر 

كما يرى ارباب العمل في القطاع الخاص)3.22(. 

وبالرغــم مــن أن أبــرز األســباب للتنقــل بيــن الوظائــف فــي المملكــة المتحــدة هــو عــدم االهتمام/
االســتمتاع بطبيعــة العمــل اال ان األســباب التــي تليــه مشــابهة لتلــك المذكــورة فــي جــدول )7-1( مــن 
 UKCES,( 2016 ــاب العمــل حيــث االجــر الشــهري والتطــور الوظيفــي كمــا أظهــرت دراســة مســح ارب

.)2016

وعنــد دراســة أســباب التنقــل بيــن الوظائــف حســب درجــة المنشأة/المؤسســة ناحــظ أن الرغبــة فــي أجــر 
ــذه  ــة ه ــدل أهمي ــاوت مع ــد تف ــن وق ــل الخريجي ــاًة لتنق ــباب مدع ــر االس ــو أكث ــل ه ــد أفض ــهري وفوائ ش
االســباب، حيــث أنــه فــي الشــركات العالميــة كانــت الرغبــة فــي أجــر شــهري والبحــث عــن فــرص أفضــل 
للتطــور الوظيفــي همــا أكثــر االســباب بــروزاً للتنقــل بيــن الوظائــف بمعــدل بلــغ )4.20( نقطــة، ولــم يتــم 
رصــد فــرق معنــوي عنــد دراســة عوامــل التنقــل بيــن الوظائــف حســب درجــة المنشاة/المؤسســة ممــا 
يعنــي أنــه ال يوجــد فــرق فــي رأي المســؤولين بالنســبة ألســباب تنقل الخريجين حســب درجة المؤسســة 

التــي ينتمــي اليهــا هــؤالء المســؤولون.

أمــا عنــد دراســة عوامــل التنقــل بيــن الوظائــف حســب حجــم المنشاة/المؤسســة 10 ناحــظ أن الرغبــة فــي 
أجــر شــهري وفوائــد أفضــل بيــن الشــركات هــو ايضــًا أكثــر العوامــل ســببا لتنقــل الخريجيــن فــي كل نــوع 
مــن هــذه المؤسســات وقــد تفاوتــت معــدالت هــذه العوامــل، ولكــن ال يوجــد فــرق معنــوي بيــن عوامــل 

التنقــل بيــن الوظائــف حســب نــوع المنشاة/المؤسســة.

10   تم تصنيف نوع المؤسسة من الهيئة العمانية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العاملين فيها.
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 كما تم دراسة ما إذا كان توفير التدريب 
للعاملين في المؤسسات من حديثي التخرج 

أثرا في نوعية األسباب التي تدعوهم الى 
التنقل بين الوظائف )حسب رأي ارباب العمل( 

فجاءت النتائج مشيرة الى تشابه ترتيب 
االسباب التي تدعو الى التنقل ليتصدر القائمة 

الحصول على أجر أعلى كما يوضحها الجدول 
.)5-7(

ــن  ــل بي ــل التنق ــش عوام ــد ناق ــف وق ــن الوظائ ــن بي ــن العاملي ــى دوران الخريجي ــابع إل ــل الس ــرق الفص تط
الوظائــف وفــق عــدة متغيــرات حســب بيانــات الشــركات المشــاركة، وناقــش عاقــة توفيــر التدريــب فــي 

المؤسســة والتنقــل بيــن الوظائــف للخريجيــن.
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الخاتمة والتوصيات  

اســتعرضت وثيقــة دراســة مســح أربــاب العمــل 6102 أبــرز نتائــج هــذه الدراســة التــي دعــت عــدد 
مــن الرؤســاء التنفيذييــن ومديــري المــوارد البشــرية فــي القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي ابــداء 
رأيهــم وتقييمهــم لقــدرات الخريجيــن وحاجــة الشــركات لتوظيــف حملــة المؤهــات المختلفــة وكذلــك 
التخصصــات للمرحلــة الحاليــة والمســتقبلية المحــددة بالســنة القادمــة فقــط، وذلــك لصعوبــة التنبــؤ 
علــى المــدى البعيــد باحتياجــات القطاعــات المســتقبلية مــن االيــدي العاملــة المؤهلــة فــي ظــل 

الحالــة االقتصاديــة الحاليــة وغمــوض مســتقبل أســعار النفــط. 

وفيما يلي نختصر أبرز نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة والمترتبة عليها:

يوظــف القطــاع الخــاص حملــة مؤهــل الدبلــوم بأنواعــه )المهنــي، التقنــي والمتقــدم( بنســبة كليــة 
ــوس بنســبة )6.83%( وتتوافــق هــذه النســب مــع  ــة مؤهــل البكالوري ــر ممــا يوظــف حمل )2.45%( أكث
التوزيــع الهرمــي للقــوى العاملــة فــي القطــاع الخــاص العمانــي حســب المســتويات المهنيــة. لكــن 
ــن يحمــل العــدد  ــن المؤهليــن فــي القطــاع الخــاص والذي تختلــف عــن التوزيــع الهرمــي ألعــداد الوافدي
ــم  ــي التعلي ــن ف ــداد المقبولي ــم اع ــا معظ ــوم، أيض ــم الدبل ــن ث ــة وم ــهادات جامعي ــم ش ــر منه األكب
العالــي ســنويا يكونــوا فــي برنامــج البكالوريــوس، لــذا يتوجــب عمــل دراســة أخــرى عــن حاجــة القطــاع 
الخــاص والحكومــي مــن حملــة المؤهــات ومــدى تــواءم ذلــك مــع المقبوليــن فــي التعليــم العالــي 
مــع دراســة المســار الدراســي للمقبوليــن فــي برنامــج البكالوريــوس والذيــن يتخرجــون مبكــرا كحملــة 
مؤهــل الدبلــوم ومــدى تأثيــر ذلــك فــي مجتمــع الباحثيــن عــن عمــل المؤهليــن. كمــا ينبغــي دراســة 
بالنســبة إلعــداد  الحالــي  الوضــع  العمــل لمعالجــة  العمانييــن فــي ســوق  إحــال  ووضــع خطــط 
ــا علــى  ــن المؤهليــن فــي القطــاع الخــاص مــع وجــود 431 ألفــا مــن الدراســين حالي ــن العاملي الوافدي

مقاعــد الدراســة فــي المرحلــة الجامعيــة األولــى.

•توصية)1(: زيادة أعداد الخريجين من حملة الدبلوم، واعتماد مسارات التعليم التقني و   	

           المهني.

•توصية)2(: اعتماد الحد األدنى من األجور للعمالة الوافدة المؤهلة والتي قد تعمل في   	

           مهن تحتاج مؤهات أقل من تلك التي يمتلكها الوافد.

•توصية)3(: تحديد االعمال التي قد يشغلها خريج الدبلوم العام والتي تكفل العيش   	

           الكريم في خطط التعمين القادمة.

أكثــر التخصصــات طلبــا فــي القطــاع الخــاص هــي اإلدارة والمعامــات التجاريــة بمتوســط نســبة بلــغ 
)5.82%( ومــن ثــم الهندســة والتقنيــات المتصلــة بهــا بمتوســط نســبة )4.22%( وبعدهــا تكنولوجيــا 
المعلومــات بمتوســط نســبة بلــغ )4.41%( وبمقارنــة أعــداد مــن تــم توظيفهــم فــي مؤسســات 
ــادة نســبة الخريجيــن الذيــن تــم توظيفهــم فــي  القطــاع الخــاص فــي 5102 بأعــداد 6102 ، لوحــظ  زي
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عــام 6102 فــي مجــاالت العمــارة واالنشــاء، والزراعــة والعلــوم، واإلدارة والتجارة، والخدمات الشــخصية 
.كمــا جــاءت نتائــج مســح الخريجيــن مقاربــة لهــذه النتائــج حيــث كان أكثــر الخريجيــن توظيفــا فــي القطــاع 
الخــاص هــم مــن حملــة المؤهــات فــي مجــاالت الهندســة)8.54%(، اإلدارة و التجــارة)4.51%(، ومــن ثــم 
تكنولوجيــا المعلومــات)6.41%(. ويتوافــق ذلــك مــع ترتيــب التخصصــات االكاديمية بمؤسســات التعليم 
ــة حيــث ان المقبوليــن فــي  ــة الدارســين فيهــا ولكــن ليــس بنســب مماثل العالــي مــن حيــث عــدد الطلب
ــال  ــي مج ــن، وف ــدد المقبولي ــل ع ــن مجم ــون )1.33%(م ــة يبلغ ــال الهندس ــي مج ــام5102/4102 ف ع
اإلدارة والتجــارة يبلغــون )2.52%( وفــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات يبلغــون )5.31%( مــن مجمــل 

عــدد المقبوليــن.  

•توصية )1(: استعمال نتائج الدراسات المسحية والدراسات التتبعية للخريجين كأحد لبنات     	

            التخطيط لتخصصات بعثات التعليم العالي.

•توصية)2(: استخدام نتائج هذه الدراسات في تقييم جودة المؤسسات كنوع من      	

         

•توصية)3(: زيادة توجيه خدمة المجتمع من القطاع الخاص في توفير بعثات دراسية مقرونة   	

          بالتوظيف.

ــر األســاليب اســتخداما فــي التوظيــف هــي عــن طريــق مخاطبــة الجهــات الحكوميــة ونشــر  وكانــت أكث
اســتخدام معــارض  لــكل منهمــا، وجــاء  بلغــت )%0.34(  بنســبة متســاوية  الصحــف  اإلعانــات فــي 
الوظائــف التــي تقيمهــا الجامعــات والمؤسســات التعليميــة بنســبة قليلــة وصلــت الــى )5.71%(. كمــا 
أفــاد المشــاركون بــأن )1.01%( فقــط مــن التوظيــف يتــم عــن طريــق مراكــز التوجيــه الوظيفــي بالجامعــات 
والمؤسســات التعليميــة.  ولكــن اختلفــت أراء الخريجيــن وأربــاب العمــل بالنســبة الــى اســتخدام مراكــز 
التوجيــه الوظيفــي ومعــارض التوظيــف مــن حيــث أولويتهــا، فنجــد ان الخريجيــن أعطــوا هاتيــن الوســيلتين 
الترتيبيــن الثالــث والرابــع بينمــا وضعهمــا أربــاب العمــل فــي نهايــة قائمــة األســاليب المســتخدمة فــي 
توظيــف الخريجيــن، ممــا يتوجــب إعــادة التفكيــر فــي جــدوى إقامــة هــذه المعــارض وصــرف المبالــغ 

الطائلــة عليهــا، فــي ضــل نقصــان متزايــد مــن مشــاركة القطــاع الخــاص فيهــا.

•توصية)1(: إعادة تقييم سبل توظيف الخريجين وتخلي المؤسسات التعليمية عن المعارض   	

           التوظيفية الى استخدام سبل أخرى.

•توصية)2(: ربط مؤسسات القطاع الخاص الكترونيا بقاعدة بيانات الخريجين لتكون منصة    	

          تفاعلية.

•توصية)3(: السماح لكل من الخريجين و المؤسسات التي توظف الخريجين بالمشاركة     	

         فــي  تحســين فــرص البحــث )                                 ( وتوفيــر الســير الذاتيــة حتــى 
عملهــم. رأس  علــى  هــم  لمــن 

Evidence Based Data

customized search
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ــي  ــة ف ــا وكتاب ــة تحدث ــة اإلنجليزي ــان اللغ ــاء اتق ــد ج ــج فق ــا الخري ــر اليه ــي يفتق ــارات الت ــبة للمه وبالنس
المرتبــة األولــى بنســبة )3.34%(، يليهــا علــى التوالــي مهــارات القــدرة علــى التعامــل مــع ضغــوط 
 / بالعمــل  الشــغف  ثــم  التعامــل والتواصــل مــع اآلخريــن )5.63%(، ومــن  العمــل )5.73%( ومهــارات 
المعرفــة بطبيعــة العمــل/ الدافعيــة/ االلتــزام/ التوجهــات الســلوكية )5.23%( وبعدهــا القــدرة علــى 
العمــل باســتقالية وإدارة الوقــت )5.13%( ، وكان مــن الملفــت أن مهــارات التفكيــر الناقد/المهــارات 
الفنيــة وأيضــا المعرفــة العمليــة بالتخصــص جاءتــا فــي الترتيــب الســادس والثامــن علــى التوالــي. 

توصية)1(: يجب االهتمام بمستوى اللغة اإلنجليزية من خال تقيم جودة البرنامج التأسيسي   •
بواسطة الهيئة العمانية لاعتماد االكاديمي.

توصية)2(: رفع وعي الطلبة بأهمية مهارات التواصل، الشغف، و التوجهات السلوكية والتي   •
فاقت أهميتها عن النتائج االكاديمية عند التوظيف.

وتأتــي هــذه النتيجــة متوافقــة مــع المعاييــر التــي يتبعهــا أربــاب العمــل فــي تقييــم المتقدميــن مــن 
الخريجيــن لشــغر وظائــف معينــة، حيــث يحــل المســتوى األكاديمــي فــي ذيــل المعاييــر وتتصــدر الخبــرة 

والمهــارات والكفــاءات األخــرى قائمــة المعاييــر.

توصية)1(: عمل المؤسسات التعليمية و الجهات المختصة على تلبية حاجات الشركات   •
العالمية و االستشارية والتي ال يرفض الخريجين العمل فيها بسبب األجور.

توصية)2(: زيادة جرعة التدريب وحث القطاع العام والخاص على توفير فرص تدريبية لمن هم   •
على وشك التخرج مدفوعة االجر ان أمكن.

توصية)3(: تغيير ثقافة التوظيف من االهتمام بالخريج ذو الخبرة الى توظيف الخريجين الجدد   •
)مثال اليابان(.

التعــاون بيــن مؤسســات التعليــم العالــي والقطــاع الخــاص ضعيفــة ولهــذا نتائجــه الســلبية مــن مختلــف 
الجوانــب أهمهــا عــدم فهــم الطرفيــن الحتياجــات االخــر وطريقــة عملــه، عــدم حصــول الخريجين والدارســين 
علــى فــرص تدريبيــة أكبــر او فــرص وظيفيــة وعــدم دخــول التعليــم العالــي فــي االســتثمار فــي التدريــب 

فــي القطــاع الخــاص ومشــاريع البحــث والتطويــر )(. 

محدودية الدراسة

باإلشــارة الــى جميــع التحديــات التــي واجهــت تنفيــذ هــذا المســح )المفصلــة فــي الفصــل األول( حيــث أن 
ضعــف اســتجابة الفئــة المســتهدفة لــه تأثيــر فــي مــدى تعميــم النتائــج علــى مجتمــع الدراســة والتــي 
يجــب أن يعــي لهــا القــارئ لهــذه الوثيقــة، فقــد تــم اإلشــارة فــي أكثــر مــن موضــع الــى عــدم إمكانيــة 

التعميــم علــى فئــات المؤسســات التــي تحــوي علــى عــدد قليــل مــن المشــاركين.
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الملحق األول: استفتاء عن مسح ارباب العمل 2016

استفتاء عن مسح أرباب العمل

ماهي المجاالت التي تود أن يتطرق اليها مسح أرباب العمل؟. 1

ماهي البيانات التي تود معرفتها عن خريجي مؤسستك العاملين والتي قد تؤدي الى . 2
تحسين الخدمات التعليمية؟

ماذا يهمك أن تعرف عن النقاط التالية الخاصة بالمؤسسات التي يعمل بها الخريج؟. 3

• نوع المؤسسة وقطاع العمل	

• حجم المؤسسة 	

• المعارف والمهارات التي يحتاجها الخريج في سوق العمل	

• الصفات التي يبحث عنها أرباب العمل في الخريجين	

• ممارسات المؤسسة في البحث عن وتشغيل الخريجين	

• أسباب تفضيل المؤسسة تشغيل الخريجين من مؤسسات تعليمية داخل أو خارج 	
السلطنة

• أسباب الدوران الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص )عدم استمرارية الموظف في 	
مؤسسة واحدة لفترة طويلة من الزمن(.

• ممارسات مؤسسات القطاع الخاص بما يخص تدريب الموظفين.	

ماذا يهمك أن تعرف عن رأي مؤسسات القطاع الخاص أو القطاع العام أو كاهما في . 4
الخريجين؟

هل يهمك أن تكون الجهات المشاركة هي من الجهات التي توظف خريجي مؤسستك . 5
التعليمية؟ وماهي تلك الجهات حسب علمك؟ وفي أي القطاعات؟

كيف يمكنك ان تشجع مشاركة الجهات التي توظف خريجي مؤسستك التعليمية في . 6
المسح؟

هل هناك أسئلة خاصة بمؤسستك التعليمية او خريجي المؤسسة تودها أن تضاف الى . 7
المسح؟

هل هناك ما تود أن تضيفه؟. 8



76

الملحق الثاني: استبانة مسح ارباب العمل باللغة العربية

استبيان مسح أرباب العمل

دائرة مسح الخريجين

2016

اسم الشركة

اسم الشخص المشارك في المسح عن 
الشركة

المسمى الوظيفي

عنوان البريد االلكتروني

رقم النقال

  

وزارة التعليم العالي

دائرة مسح الخريجين
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