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 المقدمة

صة المؤسسات الحكومية والخا وضع خريجي بينويقارن  2017يستعرض هذا التقرير نتائج مسح الخريجين 

، السلطنة من داخل خريج وخريجة 23233في مسح الخريجين  وقد شاركوفق عدة خصائص ومتغيرات 

وقد تم اإلشارة الى هؤالء الخريجين  .خريجي المؤسسات التعليمية من خارج السلطنةويستثني هذا التقرير 

والذي يمكن الحصول عليه من خالل  2017باقتضاب في التقرير المكتمل عن مسح الخريجين 

 www.ogss.gov.om 

:تطرق كل منهما إلى عدة جوانب قسمينوينقسم هذا التقرير الى    

المؤهل وسنة التخرج والمجال العام  والخصائص العامة للخريجين بشكل عام كـالنوع  يعرض الفصل األول:

للدراسة في مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة. وتناول أيضا الحالة الوظيفية للخريجين وفق عدة متغيرات 

راسة مقارنة مع كـالمدة المستغرقة للحصول على وظيفة والمهارات والخبرات التي اكتسبها الخريجون من الد

 تلك التي يحتاجها سوق العمل.

 

الوضع الوظيفي لخريجي المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة حسب سنة التخرج  يدرس الفصل الثاني:

.ة السابقةالثالثاألعوام  ة للخريجين منالوظيفي الحالةمدى التغير في  لتتبع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ogss.gov.om/
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 لمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصةخريجي االفصل األول: نتائج مسح الخريجين ل

 

( توزيع الخريجين المشححاركين في مسححح 1-1يوضححح الجدول  

حسححححححب نوع المؤسححححححسححححححة التي تخرج منها  2017الخريجين 

المشحححاركين وكانس نسحححبة من شحححارك من خريجي مؤسحححسحححات 

%( وهي اعلى من نسححححححبححة  51.7التعليم العححالي الحكوميححة  

مؤسحححسحححات التعليم العالي الخاصحححة الخريجين المشحححاركين من 

 48.3 .)% 

 

 

 

 بيانات المشاركين العامة 1-1

توزيع الخريجين المشحاركين من  (2-1 ويوضحح الجدول  

المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة حسب النوع حيث 

نالحظ ان نسبة الذكور المشاركين من خريجي المؤسسات 

الخريجات  ( بينما كانس نسححححححبة% 39.4الحكومية بلغس  

( وكذلك أيضححححححا نجد ان نسححححححبة % 60.6المشححححححاركات  

الخريجات المشاركات من المؤسسات الخاصة تفوق نسبة 

الذكور المشححاركين من هذا المؤسححسححات حيث كانس نسححبة 

( ونسحححبة الخريجين الذكور % 69.4االناث المشحححاركات  

ونجد ان هذا االختالف في نسبة المشاركين   .(% 30.6 

بسححبب أن الف ة المسححتهدفة من االناث  طبيعية بين الجنسححين

 حيث ان عدد الخريجات من االناث هو أعلى من عدد الخريجين من الذكور. 1أكثر من الذكورهي 

                                                           
 (35582, اإلناث =  25682)الذكور =  4, ص2017دراسة مسح الخريجين  1
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 منالمشحححححححاركين الخريجين ( الى توزيع 1-3جدول  ويشححححححير ال

المؤسححححسححححات الحكومية والخاصححححة حسححححب مؤهالتهم األكاديمية 

اركين من خريجي المؤسحححسحححات ويالحظ ان النسحححبة االعلى للمشححح

%(  65.7 الحكومية هم حملة مؤهل بكالوريوس/ليسانس بنسبة 

 ( اما اقل نسححبة% 24.5دبلوم  سححنتان(  تليها نسححبة حملة مؤهل 

حملة مؤهل دبلوم عالي/دبلوم الدراسححححححات  فهم من للمشححححححاركين

خريجي لالحححال هو كححذلححك  ، و%( 0.2  بلغححس العليححا بنسححححححبححة

اعلى نسبة مشاركة كانس  نفإ الخاصة،مؤسسات التعليم العالي 

%( تليها نسحبة  59.3لحملة مؤهل بكالوريوس /ليسحانس بنسحبة  

  %(.  30.0المشاركين من حملة مؤهل دبلوم  سنتان(   

( توزيع المشححاركين في مؤسححسححات 1-4الجدول  ويبين 

التعليم العالي الحكومية والخاصحححححححة حسحححححححب مجاالت 

دراسححححححتهم حيث ان النسححححححبة األعلى للمشحححححححاركين من 

خريجي مؤسحححححسحححححات التعليم العالي الحكومية كانس في 

مجال الهندسححححححة والتكنولوجيا المرتبطة بها حيث بلغس 

خريجي مجال المشححاركين من  %( تليها نسححبة  33.8 

%( واقل نسبة مشاركة  19.1اإلدارة والتجارة بنسبة  

 0.1  بلغسكانس في مجال الخدمات الشحححخصحححية حيث 

%(. اما بالنسبة للمشاركين من خريجي من مؤسسات 

التعليم العالي الخاصححة فكانس اعلى نسححبة مشححاركة هي 

 36.0لخريجي مجال اإلدارة والتجارة بنسححححححبة بلغس  

الهندسحححة والتكنولوجيا ركين من مجالي %( يليها المشحححا

 17.5تكنولوجيا المعلومات، بنسحححححححب  والمرتبطة بها 

%( على التوالي. اما اقل نسبة مشاركة  16.8%( و  

كانس لخريجي مجالي الدين والفلسححفة والاراعة والبي ة 

 والعلوم المرتبطة بها.
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الحالة الوظيفية للمشاركين حسب عدة متغيرات 1-2  

لين من نسححبة العامهي أعلى بعشححر نقاط م وية من ان نسححبة العاملين من خريجي المؤسححسححات الحكومية قد بلغس 

 .سسات الخاصة والتي كانسالمؤ

نجد ان  ،عالي الحكومية والخاصححة حسححب النوعللخريجين من مؤسححسححات التعليم ال 2وعند دراسححة الحالة الوظيفية

بلغ الذكور أكثر توظيفا من االناث سححححواء كان لخريجي مؤسححححسححححات التعليم العالي الحكومية او الخاصححححة. حيث 

نقطة م وية لصححححححالح الذكور في المؤسححححححسححححححات  40الفرق 

الذكور في نقطة م وية أيضحححححححا لصحححححححالح  41الحكومية و 

 ال يوجد كما تجدر اإلشاااارل الن  ن . المؤسحححسحححات الخا 

بين توظيف الاااذكور واالنااااث نسااااااااا  في  معنويفرق 

  .المؤسسات الحكومية و الخاصة

( المدة المسححححتغرقة للحصححححول على 1-7يوضححححح الجدول  

وظيفة على حسب نوع المؤسسة التعليمية حيث نالحظ ان 

خريجي المؤسححححسححححات الخاصححححة أكثر توظيفا في األشححححهر 

المؤسححححححسححححححححات خريجي الثالثححة األولى من تخرجهم من 

الحكومية حيث بلغس نسبة الخريجين العاملين من التعليمية 

%( اما بالنسححبة للخريجين العاملين من  37.1المؤسححسححات الحكومية خالل األشححهر الثالثة األولى من تخرجهم  

 فترة لخريجين الذين حصححلوا على وظيفة خاللااما  %(. 40.0المؤسححسححات الخاصححة في الفترة فاتها فقد بلغس  

 نسحححبة على منوهي ا%(  21.1م من مؤسحححسحححات التعليم العالي الحكومية فقد بلغس  من تخرجه ( أشحححهر6-4 

من المؤسححسححات التعليمية الخاصححة خالل الفترة فاتها والذين كانس  حصححلوا على عمل وتخرجواالخريجين الذين 

في  صلوا على وظيفة%( من خريجي المؤسسات التعليمية الحكومية ح 11.6%(. وما نسبتهم   16.2نسبتهم  

%( من خريجي المؤسححسححات الخاصححة حصححلوا على  9.4  م( شححهر من تخرجهم وما نسححبته10-12الفترة من  

 12فقد حصحححححلوا على وظائف في فترة اسحححححتغرقس أكثر من العاملين الخريجين وظيفة في الفترة فاتها. اما بقية 

 شهر. 

                                                           
عن عمل وتم استثناء من  الحالة الوظيفية المستخدمة في هذا الجدول هي للخريجين العاملين ممن لم يكن لديهم وظيفة قبل التخرج والباحثين 2

 .للخريجين الذين ال يرغبون بالعملالتحق بعمل  السابق ومن هو خريج ويكمل دراست  باإلضافة 
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وعند تصااانيف الخريجين العاملين علن حسااا  ق اعات  

( ان النساابة ابكبر 1-8عملهم نالحظ من خالل الجدول )

حاليا المؤسااسااات التعليمية الحكومية يعملون  من خريجي

. وكذلك %( 48.2) في الق اع الحكومي وذلك بنسااااااابة

سبة لخريجي الحال هو  المؤسسات التعليمية الخاصة بالن

كبر للعاملين منهم يعملون في الق اع النسااااابة اب حيث  ن

بة بل ت ) %(. اما الخريجين من  54.5الحكومي بنسااااااا

المؤسااااسااااات الحكومية والعاملين في الق اع الخاص فقد 

%( وبالنسابة لخريجي المؤساساات  48.0بل ت نسابتهم )

التعليمية الخاصاااااااة فان نسااااااابة العاملين منهم في الق اع 

 امتلكواخاصاااااة من خريجي المؤساااااساااااات التعليمية الحكومية وال %0.8%(. ونسااااابة  41.6الخاص كانت )

   عمالهم
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توائم قدرات ومهارات المشاركين واحتياجات سوق العمل 1-3  

خريجي  حس  ر يالمهارات المكتسبة والمهارات الم لوبة في سوق العمل الفرق بين ( 1-2ويوضح الشكل )

ن معظم المهارات المكتساابة تقل عن تلك   إلنحيث اشااارت النتا ج والخاصااة المؤسااسااات التعليمية الحكومية 

المهارات الم لوبة في سوق العمل مثل اتقان الل ة اإلنجليزية تحدثا وكتابة و يضا المعرفة العلمية بالتخصص 

ة ن هناك بعض المهارات المكتساااب لن إ تشاااير النتا ج كما والدقة واالهتمام بالتفاصااايل وغيرها من المهارات 

التي تزيد عن تلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل مثل اتقان الل ة العربية تحدثا وكتابة والثقافة العامة لدى 

هارات. ية  ن مهرات الل ة اإلنجليزية, و  الخريجين وغيرها من الم ويرى خريجي المؤساااااااسااااااااات الحكوم
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يجي المؤسسات الخاصة ذلك الذين  شاروا المهارات التنظيمية والمهارات التحليلية تنقصهم  كثر مما يرى خر

 الن نقص المهارات القيادية  كثر من خريجي المؤسسات الحكومية. 

وفي سؤال للخريجين ما إفا كان تخصصهم يالئم طبيعة عملهم 

%( من  58.7فقححد أجححاب   (1-3الحححالي في كمححا الشححححححكححل  

خريجي المؤسسات الحكومية ان تخصصهم يتالءم مع طبيعة 

تخصحححصحححهم  أجاب بعدم تالؤم%(  17.7عملهم وما نسحححبتهم  

مع طبيعة عملهم. اما بالنسححححبة لخريجي المؤسححححسححححات التعليمية 

%( منهم أجابوا بان تخصحححصحححهم  56.9الخاصحححة فان بنسحححبة  

ما حالي بين عة عملهم ال ( منهم % 19.1  أجاب يتالءم مع طبي

 تخصصهم مع طبيعة عملهم. بعدم تالؤم

 

اما عند ساااااااؤالهم حول تناسااااااا   بيعة عملهم الحالي م  مؤهالتهم 

 61.8( فقد  جا  )1-4في الشاااكل )الدراساااية الحاصااالين عليها كما 

%( من خريجي المؤسااااااسااااااات الحكومية بان مؤهالتهم الدراسااااااية 

%(  18.0الحاصاالين عليها تتناساا  م   بيعة عملهم الحالية بينما )

منهم اجابوا بان مؤهالتهم ال تتناسااااااا  م   بيعة عملهم الحالي. اما 

منهم  %( 56.7لمؤسسات الخاصة فان ما نسبت  )خريجي ابالنسبة ل

تتناسااا   بيعة عملهم م  مؤهالتهم الدراساااية الحاصااالين عليها وما 

%( منهم ال تتناسااااااا   بيعة عملهم الحالية م   22.0نسااااااابت  )

 مؤهالتهم الدراسية.

اما عند سحححؤال الخريجين عن درجة اسحححتخدام المهارات والقدرات   

المكتسححححححبة اثناء الدراسحححححححة في عملهم الحالي فقد اشحححححححارت النتائج 

جدول   حة في ال ان خريجي المؤسححححححسحححححححات الى ( 1-10الموضحححححح

الحكومية هم أكثر اسححتخداما للمهارات المكتسححبة اثناء دراسححتهم في 

رجححة ( منهم بححد% 49.7الحححالي حيححث أجححاب  انجححاز مهححام عملهم 

%( منهم بدرجة متوسححطة.  35.8  كبيرة وكبيرة جدا وكانس اجاب

%( منهم  51.7لمؤسسات الخاصة فقد كان  خريجي ااما بالنسبة ل



9 
 

%( منهم يستخدموها  24.2بدرجة كبيرة وكبيرة جدا و  المهارات والقدرات المكتسبة خالل الدراسة يستخدمون

 سطة.بدرجة متو

 مهاراتهممدى الحاجة الن تحديث وت وير  عنوفي سااااؤالهم  يضااااا 

من خالل فرص التدري  حساا  نوع المؤسااسااة التعليمية كما يشااير 

خريجي المؤساااااااساااااااات التعليمية  اتتشاااااااابهت إجابالجدول المقابل 

%( من خريجي  64.0الحكوميااة والخاااصااااااااة فقااد كاااناات إجااابااة )

كبيرة بدرجة بأنهم بحاجة الن ت وير مهاراتهم المؤسسات الحكومية 

  جا  . اما بالنساااابة لخريجي المؤسااااسااااات الخاصااااة فقد وكبيرة جدا

المهااارات  ت ويروتحااديااث حاااجااة الن بالن  نهم %( منهم  66.2)

  بدرجة بين الكبيرل والكبيرل جدا.

 تقييم الخريجين لجودة الخدمات المؤسسية 1-4

مدى توافر خريجين حول وفي سحؤال لل 

وجودة الخدمات التي توفرها المؤسسات 

التعليميحححة للخريجين كمحححا يوضحححححححهحححا 

كل 1-12الجدول   كان التقييم ل ( حيث 

خححدمححة  بححدرجححة قليلححةر نقطححة، بححدرجححة 

 3متوسحححححطةر نقطتان، بدرجة كبيرة ر 

يبين نقاط(  4نقاط، بدرجة كبيرة جدا ر 

متوسححححححي التقييم لكححل  الجححدول المقححابححل

خحححدمحححة  21ت  دمحححة من الخحححدمحححاخححح

 مؤسسية(.

تقييم  التفححاوتححات في تشححححححير النتححائج الى

 فيتوفير الخحححدمحححات  الخريجين لمحححدى

المؤسسات الحكومية والخاصة حيث ان 

معظم الخدمات التي تقدمها المؤسححسححات 

 قيمهححا الخريجون أعلى منالخححاصححححححححة 

ما خد ها المؤسححححححسحححححححات ال ت التي توفر

باسححححححتثناء الدعم الفني مثل  الحكومية.
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في مواقع العمل في  وفر  التدريبتواجد أخصححححائي الحاسححححب ا لي  لمسححححاندة التقنية من خالتوفير ال

 .قيمس خدمات المؤسسات التعليمية أعلىالسلطنة او خارجها حيث 

أسباب عدم الحصول على وظيفة  1-5  

 

خريجين غير العاملين عن  ساابا  عدم للفي سااؤال 

)يمكن اختيااار  كثر من الحصاااااااول علن وظيفااة 

كااان الساااااااباا  ابكثر اختيااارا من قباال ساااااااباا ( 

المشااااركين هو عدم توفر وظا ف شااااغرل مناسااابة 

%(  80.9لتخصاااصاااات الخريجين وذلك بنسااابة )

%(  78.2لخريجي المؤسسات الحكومية وبنسبة )

عدم امتالك  لخريجي المؤسااااسااااات الخاصااااة. يلي 

 من خريجي%(  66.7) الخبرل حساااااااااا  ر ي

من %(  58.8) ور يات الحكومية المؤساااااااساااااااا

السااااب  ابقل   ماخريجي المؤسااااسااااات الخاصااااة. 

اختيارا كان المهارات التي يفتقدها الخريج بنساااااابة 

خااريااجااي  لاار ي ( تاابااعااااا% 0.7)و %( 0.5)

 الخاصة وخريجي المؤسساتالمؤسسات الحكومية 

 علن التوالي.

سنة التخرج والخاصة حسب. نتائج مسح الخريجين لخريجي المؤسسات الحكومية 2  

ة ( توزيع المشححاركين الخريجين حسححب نوع المؤسححسحح2-1يوضححح الجدول  

المؤسسات التعليمة  . فالخريجين المشاركين منالتعليمية بالنسبة لسنة التخرج

الخاصححة  التعليمية المؤسححسححات الخريجين المشححاركين منالحكومية أكثر من 

( أما بالنسححبة للعام 2014/2015( و  2013/2014في األعوام األكاديمية  

( فإن نسححبة خريجي المؤسححسححات التعليمية الخاصححة 2015/2016األكاديمي  

المشححاركين من نسححبة خريجي المؤسححسححات الحكومية  المشححاركين كانس اعلى

 %( على التوالي. 42.0%( و   50.9 
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لس على تدريب عملي اثناء في سححححححؤال للخريجين هل حصححححححو

 األعلى منالنسححححححبة  أشححححححارتدراسححححححتك في الكلية او الجامعة  

لمشاركين من جميع األعوام األكاديمية في المؤسسات الحكومية ا

حصحححححلوا على فر  تدريبية اثناء دراسحححححتهم بالكلية أو الى أنهم 

الجامعة التي تخرجوا منها. اما بالنسححبة للمؤسححسححات الخاصححة فإن 

حصححححل على تدريب عملي اثناء دراسححححته من خريجي نسححححبة من 

و بلغححس  %( 43.2بلغححس  د ( 2015/2016العححام األكححاديمي  

( 2013/2014لألعوام األكاديمية    %(  44.4( و  % 44.5 

 ( على التوالي.2014/2015و  

  

خريجي المؤسسات اما بالنسبة للتوظيف فأشارت النتائج الى أن خريجي المؤسسات الحكومية أكثر توظيفا من 

 الخاصة في جميع السنوات االكاديمية.

 الخاتمة

في الختام بين هذ التقرير مقارنة ألبرز النتائج بين المؤسححسححات الحكومية الخاصححة حسححب نتائج مسححح الخريجين 

 :وهي مختصرة كالتالي مقسمة 2017

العاملين من المؤسسات  الخريجين العاملين من المؤسسات التعليمية الحكومية يفوق نسبةالخريجين نسبة  -

 التعليمية الخاصة.

ساوية  يعملونخريجي المؤسسات الحكومية العاملين من  - بينما القطاعين الحكومي والخا   فيبنسب مت

 من القطاع الخا . بنسبة أعلىمؤسسات الخاصة في القطاع الحكومي ليعمل خريجي ا

 جي مؤسسات التعليم العالي الحكومية او الخاصة.الذكور أكثر توظيفا من االناث سواء كان لخري -

األشهر الثالثة األولى من تخرجهم من خريجي  خالل يتوظفون بنسب أعلىخريجي المؤسسات الخاصة  -

 المؤسسات التعليمية الحكومية.مقارنة بخريجي 
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