الخريجون في قطاع النفط والغاز:
دراسة تتبعية

(الملخص التنفيذي)
فــي عــام  ،2018أجــرت وزارة التعليــم العالــي دراســة تتبعيــة للخريجيــن الذيــن التحقــوا للعمــل فــي قطــاع
النفــط والغــاز مــن خــال تحليــل البيانــات األوليــة لـــ  61شــركة فــي هــذا القطــاع .تــم تثليــث هــذه البيانــات مــع قاعــدة
بيانــات الــوزارة للطــاب لتتبعهــم مــن مرحلــة التعليــم العالــي حتــى ســوق العمــل .تعتبــر شــركات النفــط والغــاز
هــي األكثــر اســتيعابًا للخريجيــن فــي القطــاع الخــاص ،حيــث تقــوم بتوظيــف مــا يصــل إلــى ( )%25مــن الخريجيــن
العامليــن ألول مــرة .تــم فــي هــذه الدراســة تحليــل مــا يصــل إلــى ( )12332مــن ســجالت الخريجيــن الذيــن تقدمــوا
للعمــل فــي ( )33شــركة عاملــة 1فــي قطــاع النفــط والغــاز ،وقــد أظهــرت النتائــج مــا يلــي:
• بنيــة القــوى العاملــة :وجــد أن مــا نســبته ( )%41.8فقــط مــن العامليــن فــي قطــاع النفــط والغــاز لديهــم
مؤهــل دبلــوم أو أعلــى .كمــا توظــف المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة فــي ســلطنة ُعمــان مــا نســبته
( )%35فقــط ،وذلــك علــى عكــس بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDالتــي يوجــد فيهــا (-60
 )%70يعملــون فــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة .كمــا يوجــد عــدد أكبــر مــن اإلنــاث فــي الشــركات العاملــة فــي
القطــاع مقارنــة بالشــركات المتعاقــدة.
العمانيــون مــا نســبته ( )%75.5فــي
• أيــن يمكــن جــذب المزيــد مــن الخريجيــن العمانييــن؟ يشــغل ُ
وظائــف المحاســبة  /الماليــة ،تليهــا وظائــف تكنولوجيــا المعلومــات بنســبة ( .)%82.9كمــا تشــكل اإلنــاث نســبة
منخفضــة فــي قطــاع النفــط والغــاز ،فنســبة ( )%5.6فقــط مــن المهندســين إنــاث ،ويشــكلن فــي وظائــف المبيعــات
( )%19.1تليهمــا الوظائــف المرتبطــة بتقنيــة المعلومــات بنســبة (.)%21.8
• زيــادة االســتيعاب مــن خــال إجــراءات مــا قبــل التوظيــف :أفــادت تقاريــر الشــركات بــأن ( )%36منهــا
تقــوم بإجــراء اختبــارات ومقابــات مــا قبــل التوظيــف .كمــا اقتصــر مــا نســبته ( )%71مــن إعالنــات الوظائــف للشــركات
المشــاركة فــي الدراســة علــى الذكــور ،بينمــا كان مــن الممكــن اتاحــة هــذه الوظائــف لكال الجنســين .2خالل الســنوات
الخمــس الماضيــة ،كانــت نســبة ( )%16.1فقــط مــن المتقدميــن للعمــل فــي القطــاع مــن اإلنــاث ،تــم توظيــف ()%10
منهــن فقــط ،وتوظيــف ( )%13.5مــن الذكــور المتقدميــن.
• ضعــف االرتبــاط بيــن المعــدل التراكمــي ( ،)GPAوإجــراءات مــا قبــل التوظيــف :أشــارت النتائــج إلــى
وجــود عالقــة ضعيفــة بيــن المعــدل التراكمــي للخريجيــن ونتائــج االختبــارات /المقابــات لمــا قبــل التوظيــف .يمكــن
تفســير ذلــك مــن خــال الطبيعــة المختلفــة للمعرفــة  /المهــارات التــي يقيســها المعــدل التراكمــي خــال الدراســة
الجامعيــة عــن اختبــارات /مقابــات مــا قبــل التوظيــف ،كمــا أن هنــاك أنظمــة مختلفــة لقيــاس المعــدل التراكمــي.
كمــا تتطلــب معظــم إعالنــات الوظائــف ( )2.5علــى األقــل فــي المعــدل التراكمــي .أغلــب المتقدميــن للعمــل فــي
قطــاع النفــط والغــاز مــن الكليــة التقنيــة العليــا ،بينمــا يتــم توظيــف خريجيــن أكثــر مــن جامعــة الســلطان قابــوس
مقارنــة ببقيــة المؤسســات التعليميــة األخــرى.

 -1بقية الشركات لم تقم بإرسال بيانات الخريجين المتقدمين للعمل بها.
 -2بعض الشركات تتيح نفس الفرص لكال الجنسين.

