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٢

المقدمة
ــم  ــوزارة التعلي ــن ب ــح الخريجي ــرة مس ــا دائ ــي نفذته ــة الت ــوحات الوطني ــث المس ــر ثال ــن 2017 يعتب ــح الخريجي مس

العالــي بعــد مســح الخريجيــن 2015 ومســح أربــاب العمــل 2016. تــم إجــراء مســح الخريجين 2017 خــال الفترة مــن 1 يناير 

2017م، وحتــى 23 فبرايــر 2017م، وقــد أجريــت هــذه الدراســة علــى خريجــي العــام األكاديمــي 2014/2013 )ســنتين بعــد 

التخــرج(، والعــام األكاديمــي 2015/2014 )ســنة بعــد التخــرج(، والعــام األكاديمــي 2016/2015 )ســتة أشــهر بعــد التخــرج(، 

ــم،  ــبة مؤهاته ــل، ومناس ــوق العم ــي س ــن ف ــؤالء الخريجي ــراط ه ــدى انخ ــة م ــح لمعرف ــذا المس ــراء ه ــم إج ــد ت وق

وقدراتهــم الحتياجــات الســوق.

كما أن أهم هدفين الستهدف خريجي الثاثة األعوام األكاديمية السابقة هما:

ــى  ــودة إل ــن الع ــن م ــابق، وتمك ــح الس ــى المس ــاف ال ــن تض ــن الخريجي ــلة ع ــات متسلس ــدة بيان ــق قاع • خل
ــه.  ــة تتبعي ــات طولي ــي دراس ــنوات ف ــن الس ــدد م ــد ع ــن بع ــؤالء الخريجي ه

• التماشــي مــع المســوحات الدوليــة فــي هــذا الصــدد مــن ناحيــة الفئــات المســتهدفة، والمــدة المســتغرقة 
بعــد التخــرج للتوظيــف حتــى تســهل عمليــة عقــد المقارنــات.

شــمل مســح الخريجيــن 2017 خريجــي جميــع مؤسســات التعليــم العالــي مــن داخــل الســلطنة، والخريجيــن 

ــات  ــة مؤه ــن حمل ــج م ــم )61264( خري ــغ عدده ــن بل ــلطنة، والذي ــارج الس ــة خ ــات تعليمي ــن مؤسس ــن م العمانيي

والدكتــوراه. والماجســتير  والبكالوريــوس  الدبلــوم 

يســتعرض هــذا التقريــر نتائــج مســح الخريجيــن 2017 للخريجيــن المشــاركين مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة، 

والخريجيــن المشــاركين مــن حملــة دبلــوم التأهيــل التربــوي، وينقســم التقريــر الــى فصليــن:

الفصــل األول: يتنــاول هــذا الفصــل بيانــات تــوزع الخريجيــن المشــاركين وفــق المجــال العــام للدراســة، ثــم التطــرق 

ــات العامــة للخريجيــن المشــاركين مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة كالنــوع وســنة التخــرج والمؤهــل،  ــى البيان إل

والحالــة الوظيفيــة وتأثرهــا بعــدة متغيــرات كالنــوع والمؤهــل وقطــاع العمــل والمــدة المســتغرقة للحصــول علــى 

وظيفــة، ومواءمــة مهــارات وقــدرات الخريجيــن مــع احتياجــات ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى التطــرق إلــى المهــارات 

المكتســبة والمطلوبــة، وتوزيــع خريجــي بكالوريــوس التربيــة وفــق مــكان العمــل ومــكان الســكن الدائــم.

ــة دبلــوم التأهيــل  ــات العامــة للخريجيــن المشــاركين مــن حمل ــي: يســتعرض هــذا الفصــل البيان ــل الثان الفص

التربــوي كالنــوع وســنة التخــرج والمؤهــل، والحالــة الوظيفيــة وتأثرهــا بعــدة متغيــرات كالنــوع والمؤهــل وقطــاع 

العمــل والمــدة المســتغرقة للحصــول علــى وظيفــة، ومواءمــة مهــارات وقــدرات الخريجيــن مــع احتياجــات ســوق 

ــوي  ــع خريجــي دبلــوم التأهيــل الترب ــة، وتوزي ــى المهــارات المكتســبة والمطلوب ــى التطــرق إل العمــل، باإلضافــة إل

وفــق مــكان العمــل ومــكان الســكن الدائــم.

المصطلحات:
١- خريجــو بكالوريــوس التربيــة: الخريجيــن الذيــن التحقــوا مباشــرة بعــد دبلــوم التعليــم العــام بإحــدى كليــات 

التربيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي داخــل أو خــارج الســلطنة.

٢- خريجــو دبلــوم التأهيــل التربــوي: الخريجيــن الذيــن التحقــوا ببرنامــج دبلــوم التأهيــل التربــوي بعــد تخرجهــم 

بدرجــة البكالوريــوس مــن أحــد التخصصــات، مثــل: اللغــة العربيــة، واللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، والعلــوم )كيميــاء، 

فيزيــاء، أحيــاء(، والرياضيــات، والجغرافيــا، والتاريــخ.
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الفصل األول: خريجو مؤهل بكالوريوس التربية
١-١  توزيع الخريجين المشاركين وفق المجال العام للدراسة

اســتهدف مســح الخريجيــن 2017 مخرجــات جميــع المجــاالت العامــة للدراســة مثــل العلــوم الطبيعيــة والفيزيائيــة، 

والهندســة، والزراعــة والبيئــة، والصحــة، والتربيــة، واإلدارة والتجــارة، والديــن والفلســفة، والثقافــة والمجتمــع، والفنون 

اإلبداعيــة، والخدمــات الشــخصية، كمــا هــو موضــح علــى الجــدول )1-1(، وبلــغ عــدد المشــاركين مــن خريجــي التربيــة 

1576 خريجــً بنســبة بلغــت )6.3٪( مــن اجمالــي عــدد المشــاركين فــي المســح. 

أمــا توزيــع المشــاركين مــن خريجــي التخصصــات التربويــة وفــق المؤهــل العلمــي فُياحــظ أن النســبة األعلــى مــن 

المشــاركين كانــوا مــن حملــة البكالوريــوس بنســبة بلغــت )3٨.٨٪(، يليهــم الخريجــون مــن حملــة دبلــوم التأهيــل 

التربــوي بنســبة بلغــت )36.4٪(، ثــم حملــة الماجســتير بنســبة )23.1٪(، وأخيــرًا حملــة الدكتــوراه بنســبة )٪1.7(.

 

يركــز هــذا التقريــر علــى خريجــي بكالوريــوس التربيــة، ودبلــوم التأهيــل التربــوي، لــذا ينبغــي اإلشــارة إلــى أن جميــع 

النتائــج التــي ســيتم عرضهــا فــي األجــزاء التاليــة مــن التقريــر تختــص بمخرجــات التخصصــات التربويــة مــن حملــة 

البكالوريــوس ودبلــوم التأهيــل التربــوي فقــط.

١-٢  البيانات العامة لخريجي بكالوريوس التربية 

بلــغ عــدد المشــاركين مــن خريجــي بكالوريــوس التربيــة 612 خريجــً 

وخريجــة، والجــدول )1-2( يعــرض توزيــع خريجــي بكالوريــوس التربيــة 

وفــق النــوع، ويتضــح مــن خالــه أن مــا يقــارب ثاثــة أربــاع المشــاركين 

اإلنــاث  لــكل مــن  )71.٩٪، و1.٪2٨(  اإلنــاث بنســبة بلغــت  كان مــن 

ــي. والذكورعلــى التوال

الجدول )١-١(: توزيع المشاركين في مسح الخريجين ٢٠١٧ وفق المجال العام للدراسة، ووفق المؤهل 
العلمي لخريجي التخصصات التربوية

الجدول )١-٢(: المشاركين في مسح الخريجين من 
حملة مؤهل بكالوريوس التربية وفق النوع
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ــع المشــاركين مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة مــن حيــث  أمــا توزي

ــبة  ــدول )1-3( أن نس ــال الج ــن خ ــن م ــرج، فيتبي ــنة التخ ــوع وس الن

لحملــة  2016/2015م  األكاديمــي  العــام  خريجــي  مــن  المشــاركين 

بكالوريــوس التربيــة كانــت أعلــى مــن نســبة المشــاركين مــن 

خريجــي العاميــن األكاديمييــن 2015/2014م، 2014/2013م بنســبة بلغت 

)3٨.4٪، 30.5٪، 31.0٪( لــكل عــام منهاعلــى التوالــي.

كمــا يعــرض الجــدول توزيــع المشــاركين الذكــور واإلنــاث لــكل عــام 

أكاديمــي، ويتبيــن مــن خالــه ارتفــاع نســبة المشــاركات مــن اإلنــاث 

ــدد  ــظ أن ع ــث ياح ــة، حي ــة الثاث ــوام األكاديمي ــور لألع ــة بالذك مقارن

ــاث يتجــاوز ثلثــي اجمالــي عــدد المشــاركين. اإلن

١-3  توزيع خريجي بكالوريوس التربية وفق المؤسسة التعليمية والنوع

ــة  ــوس التربي ــة بكالوري ــن حمل ــاركين م ــدد المش ــي ع ــغ اجمال بل

)612( خريجــً وخريجــة كمــا تــم اإلشــارة إلــى ذلــك ســابقً، حيــث كان 

العــدد األكبــر مــن المشــاركين هــم خريجــو البعثــات الخارجيــة )1٩4( 

خريجــً وخريجــة، ثــم خريجــو جامعــة الســلطان قابــوس حيــث بلــغ 

عددهــم )1٨5( خريجــً وخريجــة، يليهــم خريجــو جامعــة نــزوى )134( 

ــً  ــتاق )61( خريج ــة بالرس ــة التربي ــو كلي ــم خريج ــة، ث ــً وخريج خريج

وخريجــة، فيمــا شــكل خريجــو كا مــن جامعــة ظفــار وجامعــة صحــار 

العــدد األدنــى مــن المشــاركين كمــا يتضــح مــن الجــدول )4-1(.

كمــا ُياحــظ أن جميــع خريجــي الجامعــات الخاصــة )صحــار، وظفــار( 

هــم مــن اإلنــاث، ووجــود خريــج واحــد فقــط مــن الذكــور فــي جامعــة 

نــزوى مقارنــة ب )133( خريجــة مــن اإلنــاث، كمــا يتضــح تقلــص نســبة 

الفــرق بيــن الخريجيــن الذكــور واإلنــاث لخريجــي جامعــة الســلطان 

ــي،  ــكل منهمــا علــى التوال ــوس حيــث بلغــت )41.6٪، 5٨.4٪( ل قاب

وعلــى الجانــب اآلخــر تنعكــس الكفــة لصالــح الذكــور لخريجــي 

كليــة التربيــة بالرســتاق حيــث بلغــت النســبة )73.٨٪ للذكــور 

ــاث(. ــل 26.2٪ لإلن مقاب

١-4  توزيع حملة بكالوريوس التربية وفق الحالة الوظيفية والنوع 

يوضــح الجــدول )1-5( الحالــة الوظيفيــة للمشــاركين مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة وفــق النــوع، ويتبيــن مــن خالــه 

أن العــدد األعلــى منهــم )346( خريجــً وخريجــة باحثيــن عــن عمــل، فيمــا بلــغ عــدد العامليــن منهــم )224( خريجــً وخريجــة، 

وبالرغــم مــن أن معظــم العامليــن مــن اإلنــاث )64.3٪(، إال أنــه ينبغــي ماحظــة ارتفــاع نســبة العامليــن مــن الذكــور مقارنــة 

باإلنــاث )46.5٪ مقابــل 32.7٪( إذا مــا تــم احتســاب النســبة وفــق العــدد الكلــي مــن المشــاركين مــن كل نــوع، ويتبيــن 

أيضــً أن عــدد الباحثيــن عــن عمــل مــن اإلنــاث أكبــر عــن عــدد الذكــور )2٨5 مقابــل 61( علــى التوالــي. كمــا ُياحــظ أن هنــاك عــدد 

الجدول )١-3(: المشاركين في مسح الخريجين من حملة 
مؤهل بكالوريوس التربية وفق النوع وسنة التخرج

الجدول )١-4(: المشاركون في مسح الخريجين من حملة مؤهل 
بكالوريوس التربية وفق المؤسسة التعليمية
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ــل  ــن عم ــون ع ــن ال يبحث ــن الذي ــل وم ــرغ كام ــا بتف ــته العلي ــل دراس ــن يكم ــاركين مم ــن المش ــن الخريجي ــل م قلي

وليســوا فــي دراســة حيــث بلــغ العــدد االجمالــي )6( خريجيــن لــكل منهمــا. 

١-5  المدة المستغرقة للحصول على أول فرصة عمل لحملة بكالوريوس التربية

التــي  الزمنيــة  المــدة   )6-1( الجــدول  يوضــح 

حملــة  مــن  العاملــون  الخريجــون  اســتغرقها 

ــة  ــى أول فرص ــول عل ــة للحص ــوس التربي بكالوري

عمــل وفــق النــوع، حيــث ُياحــظ أن العــدد األكبــر 

منهــم )141خريجــً وخريجــة( أي مــا نســبته )٪63( 

اســتغرق ســتة أشــهر أو أقــل للحصــول علــى 

ــتغرق  ــر اس ــب اآلخ ــى الجان ــل، وعل ــة عم أول فرص

)54( خريجــً وخريجــة مــن الخريجيــن العامليــن 

)15٪( أكثــر عــن ســنة للحصــول علــى أول فرصــة 

عمــل. وعنــد مقارنــة نســبة الذكــور ونســبة اإلنــاث 

فــي المــدة المســتغرقة للحصــول علــى عمــل 

ُناحــظ أن )67.5٪( مــن الذكــور العامليــن تمكــّن 

مــن الحصــول علــى عمــل خــال ســتة أشــهر مــن 

التخــرج فيمــا بلغــت هــذه النســبة )60.4٪( لإلنــاث 

الذكــور  مــن   )٪17.5( أن  ُياحــظ  كمــا  العامــات. 

علــى  للحصــول  ســنة  عــن  أكثــر  اســتغرقوا 

وظيفــة مقارنــة ب )27.٨٪( مــن اإلنــاث.

الجدول )١-5(: الحالة الوظيفية  للخريجين المشاركين من 
حملة مؤهل بكالوريوس التربية  وفق النوع

الجدول )١-٦(: المدة التي استغرقها الخريجون من حملة مؤهل بكالوريوس التربية 
للحصول على أول فرصة عمل



٦

١-٦  الفرق بين المهارات المكتسبة والمهارات المطلوبة لحملة بكالوريوس التربية

يبيــن الجــدول )1-7( المهــارات والمعــارف المكتســبة خــال مرحلــة الدراســة الجامعيــة لخريجــي بكالوريــوس التربيــة، 

وتلــك المطلوبــة فــي ســوق العمــل، والفــرق بيــن مــا هــو مكتســب ومــا هــو مطلــوب، وقــد ِقيســت آراء المشــاركين 

لمــدى اكتســابهم لـــ)24( قــدرة ومهــارة باســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي، والــذي احتــوى علــى أول نقطــة لخيــار 

"ال ينطبــق" والــذي يحمــل القيمــة العدديــة "صفــر"، بمجمــوع )4( نقــاط، فــي حيــن دّل الرقــم )4( علــى اكتســاب 

المهــارة بدرجــة كبيــر ة جــدًا، أو احتياجهــا فــي مــكان العمــل بدرجــة كبيــرة جــدًا تبعــً لمضمــون الســؤال.

ويتضــح أن النقــص فــي المهــارات المكتســبة خــال مرحلــة الدراســة يكمــن فــي القــدرة علــى التعامــل مــع ضغــوط 

ــر الناقــد، والقــدرة علــى حــل المشــكات، والقــدرة علــى  العمــل، والقــدرة علــى إدارة الوقــت، والقــدرة علــى التفكي

التحليــل، والمعرفــة العمليــة بالتخصــص، والقــدرة علــى التنســيق والتنظيــم والتخطيــط، والتعامــل مــع ضغــوط 

العمــل، ومهــارة الدقــة واالهتمــام بالتفاصيــل، والثقافــة العامــة، والقــدرة علــى التفكيــر فــي المهــارات التــي 

يحتاجونهــا فــي حياتهــم العمليــة، والقــدرة علــى قيــادة فــرق ومجموعــات العمــل، والقــدرة علــى التعلــم الذاتــي 

والمســتمر.

ــز الخريجيــن فــي مهــارات اللغــة العربيــة، والقــدرة علــى تنفيــذ مشــروع بحثــي، ومهــارات البحــث  كمــا ُياحــظ تمُي

العلمــي، ومهــارات اللغــة اإلنجليزيــة، والقــدرة علــى العمــل ضمــن فريــق أو مجموعــة عمــل، ومهــارات الحاســب اآللــي، 

ــن  ــبة م ــارات المكتس ــث أن المه ــة، حي ــن واألنظم ــاع القواني ــى اتب ــدرة عل ــتقالية، والق ــل باس ــى العم ــدرة عل والق

الدراســة تجــاوزت الحــد األدنــى المطلــوب فــي ســوق العمــل وفــق آراء المشــاركين فــي هــذه الدراســة.

الجدول )١-٧(: الفرق بين المهارات المكتسبة خالل الدراسة الجامعية والمهارات المطلوبة لسوق العمل 
للخريجين المشاركين من حملة مؤهل بكالوريوس التربية



٧

١-٧  توزيع خريجي بكالوريوس التربية وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم

تعتبــر المســافة بيــن مقــر العمــل ومــكان الســكن مــن العوامــل التــي لهــا تأثيرًا كبيــرًا علــى أداء الموظــف وصحته 

النفســية، حيــث توصــل باحثــون مــن خبــراء التأمين الصحــي في ألمانيــا إلــى أن الموظفين الذين يقطعون مســافة 

طويلــة )تزيــد عــن 500 كيلومتــر( للوصــول إلــى مــكان عملهــم أكثــر عرضــة لإلصابــة باألمــراض العقليــة بنســبة )٪15( 

عــن نظرائهــم الذيــن يقطعــون مســافة تقــل عــن )10( كيلومتــرات، ويضطــر الموظفــون الذيــن يقطعــون مســافات 

كبيــرة للوصــول إلــى العمــل إلــى الســكن حيــث يعملــون، ويقضــون عطلــة نهايــة األســبوع مــع أســرهم فــي مــكان 

ســكنهم الدائــم، وقــد الحــظ الباحثــون أن نســبة التغيــب عــن العمــل بســبب األمــراض النفســية ترتفــع كلمــا زادت 

المســافة بيــن مقــر العمــل ومــكان الســكن، حيــث وجــدوا أن الموظفيــن الذيــن يقطعــون مســافة )500 كيلومتــر ( 

يتغيبــون عــن العمــل بمعــدل )3.4( يــوم فــي الســنة بســبب األمــراض النفســية، أمــا الذيــن يقطعــون مســافة )50 

كيلومتــر( فقــد تغيبــوا بمعــدل )3.2( يــوم، بينمــا تغيــب الذيــن يبعــد مــكان ســكنهم عــن العمــل مســافة تقــل عــن 

)10 كيلومتــرات( بمعــدل )2.٩( يــوم فــي الســنة لــذات الســبب.

لــذا فــإن مــكان العمــل يعتبــر أحــد مؤشــرات الحــراك الوظيفــي، والــذي يعــد مــن المؤشــرات المهمــة التــي تســتخدم 

فــي قيــاس مــدى قــدرة المشــاريع االقتصاديــة والتنمويــة فــي مختلــف محافظــات الســلطنة علــى اســتيعاب 

الخريجيــن وتوظيفهــم بالقــرب مــن أماكــن ســكناهم، وفــي هــذا الجــزء يتــم مقارنــة مــكان الســكن الدائــم لخريجــي 

بكالوريــوس التربيــة  العامليــن  مــع مــكان عملهــم، ويوضــح الجــدول )1-٨( توزيــع الخريجيــن العامليــن وفــق مــكان 

ســكنهم الدائــم )المحافظــة(، ومــكان عملهــم بعــد التخــرج وذلــك لمعرفــة اتجــاه الحــراك الوظيفــي للخريجيــن بيــن 

المحافظــات، وُياحــظ مــن خــال الجــدول أن )12٨( خريجــً مــن أصــل )254( خريجــا مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة- أي 

ــم، كمــا يتضــح مــن الجــدول أن الخريجيــن الذيــن عنــوان  مــا نســبته )50.4٪( - توظفــوا فــي مــكان ســكنهم الدائ

ســكنهم الدائــم محافظــة مســندم حصلــوا علــى عمــل فــي نفــس المحافظــة وقــد يعــود ذلــك إلــى صغــر عــدد 

الخريجيــن مــن هــذه المحافظــة )خريجيــن اثنيــن فقــط( وتوفــر الشــواغر فــي المــدارس التابعــة لهــا، كمــا بلغــت 

حصلــوا  الذيــن  الخريجيــن  نســبة 

علــى وظيفــة فــي مــكان ســكنهم 

 ،٪61.1،٪63.6  ،٪70.3،٪7٨.6( الدائــم 

ســكان  مــن  للخريجيــن   )٪57.٩  ،٪60

الشــرقية،  شــمال  محافظــات 

ومســقط،وظفار،والظاهرة، والبريمــي، 

فيمــا  التوالــي،  علــى  والداخليــة 

ــن )٪50(  ــل م ــبة أق ــذه النس ــت ه بلغ

محافظــات  ســكان  مــن  للخريجيــن 

وشــمال  وجنــوب  الشــرقية،  جنــوب 

إلــى  يعــود  قــد  الــذي  الباطنــة، 

فــي  الخريجيــن  مــن  فائــض  وجــود 

هــذه  فــي  التربويــة  التخصصــات 

. ت فظــا لمحا ا

الجدول )١-٨(:  توزيع الخريجين المشاركين من حملة مؤهل بكالوريوس التربية حسب محل السكن 
الدائم ومكان العمل



٨

١-٨  نسبة استقطاب خريجي بكالوريوس التربية العاملين وفق المحافظة

ــن   يوضــح الجــدول )1-٩( نســبة اســتقطاب الخريجي

فــي  التربيــة  بكالوريــوس  حملــة  مــن  العامليــن 

مســقط  محافظــة  أن  وُياحــظ  المحافظــات، 

الذيــن  الخريجيــن  مــن  نســبة  أعلــى  اســتقطبت 

فيمــا   ،)٪33.3( محافظــة مســقط  خــارج  يقطنــون 

والوســطى،  الباطنــة،  جنــوب  محافظــات  جــاءت 

وشــمال الشــرقية فــي المرتبــة الثانيــة، والثالثــة 

والرابعــة بنســبة بلغــت )14.2٪، 12.5٪، 12.5٪( علــى 

التوالــي.

وعلــى الجانــب اآلخــر ُياحــظ أن نســب االســتقطان 

مــن محافظــة مســندم،  فــي كل  كانــت متدنيــة 

وجنــوب  الباطنــة،  وشــمال  والظاهــرة،  والبريمــي، 

الشــرقية، حيــث بلغــت )٨.٪0، ٪1.7، ٪1.7، 2.5، ٪3.3( 

علــى التوالــي.

الجدول )١-٩(: نسبة االستقطاب للخريجين العاملين من حملة بكالوريوس التربية 
وفق المحافظة 



٩

الفصل الثاني: خريجو دبلوم التأهيل التربوي
٢-١ البيانات العامة لخريجي دبلوم التأهيل التربوي

الجــدول )2-1( يعــرض توزيــع خريجــي دبلــوم التأهيــل التربــوي وفــق النــوع، حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي للمشــاركين 

ــًة بالذكــور  ــاث مقارن 5٩0 خريجــً وخريجــة، ويتضــح مــن خــال الجــدول ارتفــاع نســبة المشــاركات مــن الخريجــات اإلن

ــة  ــى أن الغالبي ــك ُيعــزى إل ــي، ولعــل ذل ــة )٩1.53٪، و٨.47٪( علــى التوال ــٍر حيــث بلغــت النســبة المئوي بفــارق كبي

العظمــى مــن الدارســين لدبلــوم التأهيــل التربــوي هــم مــن اإلنــاث.

أمــا مــن حيــث ســنة التخــرج، فيتبيــن مــن خــال الجــدول )2-2( أن أكبــر عــدد مــن المشــاركين مــن حملــة دبلــوم 

التأهيــل التربــوي هــم خريجــو العــام األكاديمــي 2016/2015م حيــث بلــغ )365( خريجــً وخريجــة، حيــث شــكلوا )٩.٪61( 

مــن اجمالــي عــدد المشــاركين، أمــا أقــل نســبة مــن المشــاركين كانــت مــن خريجــي العــام األكاديمــي 2014/2013م 

حيــث بلغــت )14.4٪( فقــط مــن اجمالــي عــدد المشــاركين.

٢-٢ توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق المؤسسة التعليمية والنوع

ــر أعــاه بلــغ اجمالــي عــدد المشــاركين مــن حملــة دبلــوم  كمــا ُذِك

مؤسســات  ثــاث  مــن  وخريجــة  خريجــً   )5٩0( التربــوي  التأهيــل 

داخــل الســلطنة باالضافــة إلــى البعثــات الخارجيــة، ويتضــح مــن 

خــال الجــدول )2-3( أن العــدد األكبــر مــن المشــاركين هــم خريجــو 

وخريجــة  خريجــً   )3٨2( عددهــم  بلــغ  حيــث  الخارجيــة،  البعثــات 

وشــكلوا مــا نســبته )64.5٪( مــن اجمالــي عــدد المشــاركين، ثــم 

خريجــو جامعــة ظفــار فــي المرتبــة الثانيــة حيــث بلــغ عددهــم )107( 

خريجــً وخريجــة، فيمــا شــكل خريجــو جامعــة صحــار النســبة األدنــى 

مــن حيــث عــدد المشــاركين حيــث بلغــت )0.5٪(. أمــا مــن حيــث النوع 

فُياحــظ ارتفــاع نســبة المشــاركات مــن اإلنــاث مقارنــة بالذكــور فــي 

جميــع المؤسســات التعليميــة.

الجدول )٢-١(: المشاركين في مسح الخريجين 
من حملة دبلوم التأهيل التربوي وفق النوع

الجدول )٢-٢(: المشاركين في مسح الخريجين من حملة 
دبلوم التأهيل التربوي وفق سنة التخرج

الجدول )٢-3(: المشاركون في مسح الخريجين من حملة 
دبلوم التأهيل التربوي وفق المؤسسة التعليمية
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٢-3 توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق الحالة الوظيفية والنوع

يوضــح الجــدول )2-4( الحالــة الوظيفيــة للمشــاركين مــن 

حملــة دبلــوم التأهيــل التربــوي وفــق النــوع، ويتبيــن مــن 

خالــه أن العــدد األعلــى منهــم )346( خريجــً وخريجــة باحثيــن 

عــن عمــل بنســبة بلغــت )5٨.6٪(، فيمــا بلــغ عــدد العامليــن 

نســب  ارتفــاع  ماحظــة  مــع  وخريجــة  خريجــً   )221( منهــم 

ــاث بنســب بلغــت )٪40.0،  ــة باإلن العامليــن مــن الذكــور مقارن

و37.2٪( علــى التوالــي.

الخريجيــن  مــن  جــدًا  قليــل  عــدد  هنــاك  أن  ُياحــظ  كمــا 

الذيــن  ومــن  العليــا،  دراســته  يكمــل  ممــن  المشــاركين 

ال يبحثــون عــن عمــل وليســوا فــي دراســة )4( و )٨( خريجــً 

التوالــي. علــى  وخريجــة 

٢-4 توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق المدة المستغرقة للحصول على عمل والنوع 

التــي  الزمنيــة  المــدة   )5-2( الجــدول  يوضــح 

مــن حملــة  العاملــون  الخريجــون  اســتغرقها 

علــى  للحصــول  التربــوي  التأهيــل  دبلــوم 

ــظ أن  ــث ُياح ــوع، حي ــق الن ــل وف ــة عم أول فرص

العــدد األكبــر منهــم )127 خريجــا وخريجــة( أي 

مــا نســبته )57.5٪( اســتغرق ســتة أشــهر أو 

ــى  ــل، وعل ــة عم ــى أول فرص ــول عل ــل للحص أق

الجانــب اآلخــر اســتغرق )٨0( خريجــً وخريجــة مــن 

الخريجيــن العامليــن أكثــر عــن ســنة للحصــول 

علــى أول فرصــة عمــل بنســبة بلغــت )٪36.2(. 

اإلنــاث  ونســبة  الذكــور  نســبة  مقارنــة  وعنــد 

فــي المــدة المســتغرقة للحصــول علــى عمــل 

ُناحــظ أن )35٪( مــن الذكــور العامليــن تمكــّن 

مــن الحصــول علــى عمــل خــال ســتة أشــهر 

مــن التخــرج فيمــا بلغــت هــذه النســبة )7.٪5٩( 

مــن   )٪50( أن  ُياحــظ  كمــا  العامــات.  لإلنــاث 

الذكــور اســتغرقوا أكثــر عــن ســنة للحصــول 

مــن  فقــط   )٪34.٨( ب  مقارنــة  وظيفــة  علــى 

ــاث. اإلن

الجدول )٢-4(: المشاركين في مسح الخريجين من حملة مؤهل دبلوم 
التأهيل التربوي وفق النوع

الجدول )٢-5(: المدة التي استغرقها الخريجون من حملة دبلوم التأهيل التربوي للحصول 
على أول فرصة عمل
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٢-5 الفرق بين المهارات المكتسبة والمهارات المطلوبة لحملة دبلوم التأهيل التربوي

ــة لخريجــي دبلــوم التأهيــل  ــة الدراســة الجامعي يبيــن الجــدول )2-6( المهــارات والمعــارف المكتســبة خــال مرحل

التربــوي، وتلــك المطلوبــة فــي ســوق العمــل، والفــرق بيــن مــا هــو مكتســب ومــا هــو مطلــوب، ويتضــح أن النقــص 

فــي المهــارات المكتســبة خــال مرحلــة الدراســة يكمــن فــي الثقافــة العامــة، والمعرفــة النظريــة والعمليــة 

بالتخصــص، والقــدرة علــى التعامــل مــع ضغــوط العمــل، والقــدرة علــى إدارة الوقــت، والقــدرة علــى التحليــل وعلــى 

حــل المشــكات، والقــدرة علــى التعلــم الذاتــي المســتمر، والقــدرة علــى التفكيــر الناقــد. 

كمــا ُياحــظ َتمُيــز الخريجيــن فــي مهــارات اللغــة االنجليزيــة، والقــدرة علــى تنفيــذ مشــروع بحثــي، وتحســين مهــارات 

البحــث العلمــي، ومهــارات اللغــة العربيــة، والقــدرة علــى العمــل التعاونــي ضمــن فريــق أو مجموعــة عمــل، ومهــارات 

الحاســب اآللــي وتقنيــة المعلومــات.

 

٢-٦ توزيع خريجي دبلوم التأهيل التربوي وفق مكان العمل ومكان السكن الدائم

يعــرض هــذا الجــزء مقارنــة مــكان الســكن الدائــم لخريجــي دبلــوم التأهيــل التربــوي العامليــن مــع مــكان عملهــم، 

ويوضــح الجــدول )2-7( توزيــع الخريجيــن العامليــن وفــق مــكان ســكنهم الدائــم )المحافظــة(، ومــكان عملهــم بعــد 

التخــرج وذلــك لمعرفــة اتجــاه الحــراك الوظيفــي للخريجيــن بيــن المحافظــات، وُياحــظ مــن خــال الجــدول أن

الجدول )٢-٦(: الفرق بين المهارات المكتسبة خالل الدراسة الجامعية والمهارات المطلوبة في سوق 
العمل لحملة دبلوم التأهيل التربوي
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خريجــا   )232( أصــل  مــن  خريجــا   )107(  

ــوي-  ــل الترب ــوم التأهي ــة بدبل ــن حمل م

فــي  توظفــوا   -  )٪46.1( نســبته  مــا  أي 

الدائــم،  فقــد بلغــت  مــكان ســكنهم 

نســبة الخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى 

ســكنهم  عنــوان  نفــس  فــي  عمــل 

الدائــم)٩4.6٪( فــي محافظــة الداخليــة، 

ــار،  )7٨.3٪( فــي مســقط، )75٪( فــي ظف

 )٪54.5( الشــرقية،  شــمال  فــي   )٪75(

كانــت  فيمــا  الشــرقية،    جنــوب  فــي 

هــذه النســبة متدنيــة جــدًا فــي كٍل مــن 

جنــوب  ،)٪11( الباطنــة  شــمال  محافظــة 

 الباطنــة )30.٨٪( والظاهــرة )26.7٪( الــذي قــد يعــود إلــى وجــود فائــض مــن الخريجيــن فــي التخصصــات التربويــة 

فــي هــذه المحافظــات.

وعلــى الرغــم مــن أن نســبة الخريجيــن الذيــن توظفــوا فــي محافظــة ســكنهم الدائــم بلغــت )100٪( فــي محافظــة 

مســندم، و)25٪( فــي محافظــة البريمــي، إال أنــه ينبغــي ماحظــة أن عــدد الخريجيــن مــن هاتيــن المحافظتيــن هــو 

عــدد صغيــر جــدًا مقارنــة بأعــداد الخريجيــن فــي بقيــة المحافظــات، حيــث بلــغ عــدد الخريجيــن فــي كل مــن مســندم 

والبريمــي )2، و4( علــى التوالــي.

٢-٧ نسبة استقطاب خريجي بكالوريوس التربية العاملين وفق المحافظة

ــن   يوضــح الجــدول )1-٩( نســبة اســتقطاب الخريجي

التربــوي  التأهيــل  دبلــوم  حملــة  مــن  العامليــن 

مســقط  محافظــة  أن  وُياحــظ  المحافظــات،  فــي 

الذيــن  الخريجيــن  مــن  نســبة  أعلــى  اســتقطبت 

فيمــا   ،)٪27( مســقط  محافظــة  خــارج  يقطنــون 

جــاءت محافظــات ظفــار، والداخليــة، والوســطى فــي 

ــت  ــبة بلغ ــة بنس ــة والرابع ــة، والثالث ــة الثاني المرتب

التوالــي. علــى   )٪13  ،٪14  ،٪22(

شــمال  محافظــة  أن  ُياحــظ  اآلخــر  الجانــب  وعلــى 

الباطنــة لــم تســتقطب أيً مــن الخريجيــن القاطنين 

ــت نســبة االســتقطاب  خارجهــا للعمــل فيهــا، وكان

ــكل مــن محافظــات الظاهــرة، ومســندم،  ــة ل متدني

والبريمــي، وجنــوب الشــرقية بنســب بلغــت )٪1، ٪2، 

ــي. ــى التوال 2٪، 2٪( عل

الجدول )١-٨(:  توزيع الخريجين المشاركين من حملة مؤهل دبلوم التأهيل التربوي وفق محل 
السكن الدائم ومكان العمل

الجدول )١-٩(: نسبة استقطاب الخريجين من حملة دبلوم التأهيل التربوي للعمل 
حسب المحافظة



١3

الخاتمة
اســتعرض هــذا التقريــر نتائــج مســح الخريجيــن 2017 للخريجيــن المشــاركين مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة، 

والخريجيــن المشــاركين مــن حملــة دبلــوم التأهيــل التربــوي، حيــث تــم اســتعراض بيانــات توزيــع خريجــي المرحلــة 

ــن  ــة للخريجي ــات العام ــى البيان ــرق إل ــم التط ــم ت ــة، ث ــام للدراس ــال الع ــق المج ــاركين  وف ــى المش ــة األول الجامعي

ــرج  ــنة التخ ــوع وس ــث الن ــن حي ــوي م ــل الترب ــوم التأهي ــة دبل ــة وحمل ــوس التربي ــة بكالوري ــن حمل ــاركين م المش

والمؤهــل، والحالــة الوظيفيــة وتأثرهــا بعــدة متغيــرات كالنــوع والمؤهــل وقطــاع العمــل والمــدة المســتغرقة 

للحصــول علــى وظيفــة، ومواءمــة مهــارات وقــدرات الخريجيــن مــع احتياجــات ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى التطــرق 

إلــى المهــارات المكتســبة والمطلوبــة، وتوزيــع خريجــي بكالوريــوس التربيــة وفــق مــكان العمــل ومــكان الســكن 

ــم. الدائ


