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المصطلحات والمفاهيم
المســتهدفون :كل األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى فئــة محــددة ،ذات صفــات معينــة ،والذين
ُدعــوا للمشــاركة فــي المســح ليمثلــوا عينــة طبقيــة مــن مجتمع الدراســة.
الخريجــون :خريجــو األعــوام األكاديميــة ( 2014/2013و 2015/2014و 2016/2015م) والذيــن يشــملهم
مســح الخريجيــن  ،2017ســواء أكانــوا خريجيــن مــن مؤسســات تعليميــة فــي الســلطنة أو مــن
خارجهــا ومــن حملــة مؤهــات المرحلــة الجامعيــة األولــى أو الدراســات العليــا.
العــام األكاديمــي :مــدة زمنيــة محــددة للدراســة فــي مؤسســات التعليــم العالــي
الحكوميــة والخاصــة ،عــادة مــا تبــدأ فــي ســبتمبر وتنتهــي فــي أغســطس (مــع وجــود بعــض
االختالفــات فــي بعــض المؤسســات داخــل الســلطنة و وخارجهــا).
المصنفــة مــن ِق َبــل هيئــة اإلعتمــاد
المجــال الدراســي :واحــد مــن  12مجــاالً مــن العلــوم ُ
األكاديمــي ( )OAAAاســتنادا علــى التصنيــف األســترالي ( )OSCEDالــى  3مســتويات
أعالهــا وأشــملها هــو «المجــال الدراســي» ويشــمل  12مجــاالً دراســيا ينــدرج تحتــه التخصــص
الرئيــس والتخصــص الفرعــي.
التخصــص الرئيــس :المســتوى الثانــي مــن تصنيــف العلــوم الدراســية ويشــمل علــى 81
تخصصــً رئيســً.
التخصــص الفرعــي :المســتوى الثالــث مــن التصنيــف والــذي يشــمل علــى ُقرابــة( )931
تخصصــً فرعيــً.
المؤهــل األكاديمــي :الشــهادة العلميــة التــي يحملهــا الخريــج ،والخاضعــة لتصنيــف
اإلطــار الوطنــي للمؤهــات.
الخريجــون العاملــون :الخريجــون الذيــن لــم يســبق لهــم االلتحــاق بعمــل قبــل التخــرج
وحصلــوا علــى عمــل بعــد التخــرج
الخريجــون غيــر العامليــن :الخريجــون الذيــن يبحثــون عــن وظائــف وال يكملــون دراســتهم
فــي فتــرة المســح.
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المقدمة
مــع تنامــي أعــداد الحامليــن لمؤهــات دراســية ،وأعــداد المؤسســات التعليميــة؛ أصبــح
الســؤال الــذي يطرحــه عــدد مــن المراقبيــن ،والباحثيــن ،والخبــراء فــي مجــال التعليــم والتوظيــف
هــو( مــا مــدى حاجــة ســوق العمــل لــكل خريجــي هــذه المؤسســات؟ ومامــدى إســهامهم فــي مـ ِـد
ســوق العمــل بطاقــات وابداعــات تســهم فــي زيــادة إنتاجيــة المؤسســات التــي يعملــون فيهــا؟).
هــذا الســؤال ال ُيطــرح فقــط فــي ســلطنة عمــان ،بــل فــي جميــع دول العالــم ،خصوصــً تلــك
التــي أولــت اهتمامــا مركّ ـزًا بدراســة العالقــة التكامليــة والحتميــة بيــن التعليــم العالــي وســوق
العمــل؛ فتنفيــذ مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات لــه تاريــخ طويــل لمــا لهــا مــن تأثيــر مباشــر فــي
التخطيــط الســليم لتنميــة المــوارد البشــرية الوطنيــة .و الهــدف منهــا ليــس تفصيــل التعليــم
مــن أجــل التوظيــف ،ولكــن لفهــم العالقــة الوثيقة مــا بيــن التعليم والتوظيــف ،وتمكيــن الجانب
التعليمــي الــذي يمكــن أن يقــود ســوق العمــل إلــى آفــاق المســتقبل .ويحــدث ذلــك حينمــا يكــون
هنــاك تعــاون اســتراتيجي بيــن سياســات ســوق العمــل وسياســات التعليــم ،ويعمــل الطرفــان
فيهمــا علــى تحقيــق التكامــل .ونجــد أن مثــل هــذا التكامــل قــد انعكــس علــى أساســيات خلــق
اقتصــاد منافــس وفــق ( ، )World Economic Forumوالتــي تحتــوي علــى  12ركيــزة ،منهــا
ركيــزة التعليــم العالــي والمرتبطــة بالتدريــب فــي ســوق العمــل وفقمــا يبينهــا الشــكل أدنــاه.
الشكل ( 12 )1ركيزة لالقتصاد المنافس ،تقرير التنافسية العالمي 2016-2015م
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تختلــف طــرق دراســة مســار الخريجيــن فــي ســوق العمــل بيــن دراســات تســتقي بيانتهــا مــن
المســوحات الدوريــة ،أو مــن البيانــات اإلداريــة ،أو مــن مقابــات الفئــات النخبويــة ،وغيرهــا ،وقــد
اتفقــت دول متعــددة علــى أهميــة تنفيــذ هــذه الدراســات .ومــن تلــك الــدول مــن بــدأت مســوحات
الخريجيــن مــن القــرن الماضــي مثــل أســتراليا،التي تنُ فــذ حيــث بــدأت بتنفيــذ مســح الخريجيــن
ســنويا منــذ عــام  1972ليتفــرع منــه ثالثــة أنــواع مــن المســوحات الســنوية ،والتــي يتــم مشــاركة
نتائجهــا مــع شــركائهم االســتراتيجيين مــن ذوي العالقــة (Graduate Careers Australia,
 ،)2016تبعتهــا مباشــرة الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي عــام  ،1974والتــي بــدأت فــي دراســة
مســار الخريجيــن مــن حملــة المؤهــات التربويــة؛ لتلبيــة حاجــة المجتمــع مــن المعلميــن،
ومعرفــة طبيعــة مســارهم المهنــي (،)United States Department of Education, 1976
وتلتهمــا المملكــة المتحــدة ،والتــي بــدأت بتنفيــذ مســوحات الخريجيــن علــى مســتوى المملكة
فــي عــام 1993مــن خــال مؤسســة ( ، )HESAوالتــي تعنــى بتجميــع وتحليــل البيانــات عــن
التعليــم العالــي ،وتــا هــذا التوجــه عــدد مــن الــدول األوروبيــة ،وذلــك بتنفيــذ دراســة مقارنــة
شــملت عــددا مــن هــذه الــدول خــال الفتــرة ( ،)2000 - 1998والمســماة بـــ ( ،)REFLEXوهــي
اختصــارا لـــ ( )Research into Employment and Professional Flexibilityكمــا أشــار
إلــى ذلــك أدلمــان (.)Adelman, 2017
ما الجوانب التي تركز عليها هذه الدراسات؟
تركــز هــذه الدراســات علــى عــدد مــن الجوانــب التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر فــي توظيــف الخريجيــن
فــي ســوق العمــل .أشــار ( )Ciraici & Muscio, 2014إلــى أن نوعيــة التعليــم مــا قبــل
الجامعــي ،والتخصــص الــذي يختــاره الطالــب ،باإلضافــة إلــى خلفيتــه االجتماعية-االقتصاديــة
لهمــا تأثيــر فــي الحصــول علــى وظيفــة بعــد التخــرج .كمــا أشــار إلــى أن هنــاك أيضــً جوانــب
شــخصية أخــرى مثــل النــوع ،والحالــة االجتماعيــة ،ووجــود األطفــال لهــا عالقــة بالحالــة الوظيفيــة
للخريــج.
وقــد ركــزت مثــل تلــك الدراســات علــى ظواهــر محــددة تتعلــق بالتعليــم العالــي ،والتوظيــف
مثــل المغــاالة فــي التعليــم ( )over-educationوالحــراك الوظيفــي للخريجيــن (graduates
 ،)mobilityوعالقــة جــودة التعليــم أو ســمعة المؤسســة بالتوظيــف.
كمــا أوضحــت بعــض الدراســات أن زيــادة عــدد الخريجيــن المؤهليــن فــي الــدول األوربيــة لــم تقلل
مــن نســبة توظيــف الخريجيــن فحســب (e.g., Ciraici & Muscio, 2014; McGuinness,
 ،)2003بــل و قللــت مــن نســبة الموظفيــن بعقــود قصيــرة األمــد كذلــك .كمــا أشــارت الدراســتان
ذاتهمــا إلــى أن حــراك الخريجيــن بيــن المناطــق عنــد دخولهــم فــي ســوق العمــل يتأثــر إلــى حــد
كبيــر بمنطقــة ســكن الخريــج ،ومــكان دراســته؛ حيــث أن خريجــي المناطــق المتطــورة اقتصاديــا
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أكثــر توظيفــً مــن خريجــي المناطــق األقــل تطــورا ،ويميــل الخريجيــون إلــى العمــل بالقــرب مــن
الجامعــات التــي تخرجــوا منهــا .كمــا أن هنــاك عــددًا مــن الدراســات التــي بحثــت فــي العالقــة
بيــن ســمعة المؤسســة التعليميــة ،والحصــول علــى عمــل ،وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود
نتيجــة تتفــق عليهــا جميــع الدراســات إال أن الدراســات القادمــة مــن المملكــة المتحــدة تشــير
إلــى وجــود مثــل هــذه العالقــة (;Dolton & Vignoles, 2000; Smith & Naylor,2001
 )Bratti,2002; Bratti et al, 2004; Hussain et al, 2009بينمــا أشــارت الدراســات التــي
نفــذت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى نتائــج متباينــة؛ حيــث أشــار (McGuinness,
 )2003إلــى أن التخصــص ،والمؤهــل الــذي يحصــل عليــه الخريــج لهمــا تأثيــر أكبــر علــى حصــول
الخريــج علــى وظيفــة أكثــر مــن ســمعة المؤسســة ،بينمــا أكــد ()Brand & Halaby, 2006
علــى أن هنــاك عالقــة طرديــة بيــن ســمعة المؤسســة وأداء الخريجيــن فــي ســوق العمــل.

وتســتعرض الفصــول القادمــة توظيــف الخريجيــن فــي ظــل عــدد مــن المتغيــرات باســتخدام
بيانــات مســح الخريجيــن  -2017والــذي اجرتــه دائــرة مســح الخريجيــن بــوزارة التعليــم العالــي.
الفصــل األول :تنــأول هــذا الفصــل نبــذة مختصــرة عــن مســح الخريجيــن  ،2017والفئــة
المســتهدفة مــن المســح ،وكيفيــة جمــع بياناتهــم ،والتواصــل معهــم ،والصعوبــات التــي
واجهــت فريــق العمــل فــي التواصــل معهــم ،باإلضافــة إلــى منهجيــة مســح الخريجيــن وأقســام
االســتبانة .مــع أيضــاح عمليــة جمــع قاعــدة بيانــات هــؤالء الخريجيــن ،ومــن ثــم وإنشــاءها
وتحليلهــا.
الفصــل الثانــي :تطــرق هــذا الفصــل إلــى تفصيــل بيانــات المشــاركين الديموغرافيــة
(النــوع ،والحالــة االجتماعيــة ،ومــكان الســكن) وبيانــات المشــاركين الدراســية (ســنة التخــرج
فصــل نســب اســتجابة الفئــة المســتهدفة وفــق عــدة
والمؤهــل والمجــال العــام للدراســة) ،كمــا ّ
وتعــد هــذه البيانــات األوليــة ذات أهميــة بالغــة تســهم فــي فهــم النتائــج التــي
متغيــرات.
ّ
تناقشــها الفصــول التاليــة ،ووضعهــا فــي اطارهــا المناســب.
الفصــل الثالــث :تنــاول الفصــل الطــرق واألســاليب التــي اتبعهــا الخريجــون العاملــون فــي
الحصــول علــى وظيفــة ،واألســباب التــي أثــرت فــي عــدم حصــول الخريجيــن غيــر العامليــن على
فــرص وظيفيــة ،و أســباب رفــض بعــض الخريجيــن للعــروض الوظيفيــة ،.والعوامــل التــي أثــرت
فــي إطالــة عمليــة البحــث عــن وظيفــة ،وتلــك المســاعدة علــى حصــول علــى فــرص وظيفيــة.
الفصــل الرابــع :اســتعرض الفصــل تقييــم الخريجيــن للمهــارات المكتســبة فــي مرحلــة
الدراســة ،وطــرق ووســائل التدريــس المتبعــة ،إضافــة إلــى جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا
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المؤسســة التعليميــةُ ،مبينــً توفــر فــرص التدريــب أثنــاء الدراســة ،وأهميــة التدريــب فــي
توفيــر فــرص عمــل للخريجيــن ،ومــدى انخــراط المؤسســات التعليميــة فــي توفيــر فــرص تدريــب
لطلبتهــا.
الفصــل الخامــس :أبــان الفصــل عــن مــدى تــواؤم طبيعــة عمــل الخريجيــن مــع مؤهالتهــم
وقدراتهــم والمهــارات التــي يتمتعــون بهــا ،وذلــك بطــرح عــدة أســئلة علــى عينــة الدراســة فــي
اســتبانة مســح الخريجيــن  ،2017كمــا تط ـ ّرق إلــى فرصــة الدراســة بعــد الحصــول علــى وظيفــة،
وفــرص التدريــب للخريجيــن العامليــن.
وقــد شــملت جميــع الفصــول بعــض اإلشــارات والمقارنــات بيــن نتائــج مســح الخريجيــن ،2017
ومســح الخريجيــن  2015ومســح أربــاب العمــل  ،2016وذلــك لهدفيــن أساســين :أولهمــا مراقبــة
التغيــر فــي مشــهد توظيــف الخريجيــن بيــن الســنوات ،وثانيهمــا وضــع آراء الخريجيــن فــي
صــورة مكتملــة لســوق العمــل يشــارك فــي رســمها أربــاب العمــل.
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الفصل األول :أهداف مسح الخريجين  2017ومنهجيته
 .1-1ما هو مسح الخريجين 2017؟
َيتبــع مســح الخريجيــن  2017المســح األول الــذي نُفــذ فــي عــام  ،2015ليكــون بدايــة المســوحات
الوطنيــة التــي تتتبــع مســار الخريجيــن فــي ســوق العمــل والتــي تعمــد إلــى جمــع بيانــات
متعــددة عــن الخريجيــن ويهــدف هــذا المســح إلــى:
 تقييم مستوى مخرجات التعليم العالي من حيث امتالك المعارف والمهارات والكفاياتالتي تؤهل الخريجين لالنتقال إلى سوق العمل.
 معرفة مدى مواءمة برامج التعليم العالي وتخصصاته لمتطلبات سوق العمل. توفير تغذية راجعة لمؤسسات التعليم العالي عن مدى امتالك مخرجاتها للمهاراتالمطلوبة في سوق العمل ،وسهولة حصولهم على فرص عمل ،مما يسهم في تطوير
البرامج األكاديمية.
 الوقوف على حقائق العالقة بين مخرجات التعليم العالي ،ومتطلبات سوق العمل منحيث التخصصات والقدرات والمهارات.
 توفير معلومات عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل ،والجهات األكثر توظيفًاوفق تخصصات الخريجين المختلفة.
 معرفة تجارب الخريجين في البحث عن عمل ،والوسائل المستخدمة ونتائج خبراتهم فيهذا المجال.
 توظيف نتائج الدراسة في تطوير قطاع التعليم العالي في السلطنة.يعــد مســح الخريجيــن  2017ذا أهميــة عاليــة فهــو يأتــي فــي ظــل ظــروف اســتثنائية مــن
تراجــع أســعار النفــط ،ومــا تــاه مــن انخفــاض ملحــوظ فــي معــدالت توظيــف الخريجيــن فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،حيــث أن القطــاع الخــاص فــي ُعمــان يزدهــر فــي ظــل وجــود إنفــاق
حكومــي ،كمــا أن االســتثمار الحالــي محــدود فــي اســتغالل المــوارد الطبيعيــة ،واالســتثمار فــي
خدمــات الســوق التجــاري (البنــك الدولــي.)2016 ،
كمــا تتزامــن هــذه الظــروف مــع تغيــر ديموغرافــي فــي طبيعــة الباحثيــن عــن العمــل
شــكلتها أحــداث العــام 2011م ،ومــا تبعهــا مــن سياســات حكوميــة فــي مجالــي (التوظيــف،
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والتعليــم) التــي غ َيــرت مشــهد الباحثيــن عــن عمــل مــن الشــباب مــع ثبــات متطلبــات ســوق
العمــل فــي القطــاع الخــاص علــى ماهــي عليــه .وتجلــت هــذه التغيــرات الديموغرافيــة فــي بيان
وزيــر القــوى العاملــة فــي مجلــس الشــورى (االجتمــاع الــدوري الخامــس لــدور االنعقــاد الســنوي
الثانــي  2017/2016م مــن الفتــرة الثامنــة للمجلــس) ،والــذي أشــار إلــى أن نســبة الباحثيــن عــن
عمــل مــن حملــة المؤهــات الجامعيــة هــي أكبــر مــن نســبة الباحثيــن عــن عمــل مــن حملــة
الدبلــوم المدرســي وكان هــذا مغاي ـرًا لمــا كانــت عليــه الحــال قبــل  2011الــذي حمــل عــددًا مــن
التغييــرات فــي سياســات التوظيــف.
الشكل ( )1-1الباحثون عن عمل وفق المستوى التعليمي (بيان وزير القوى
العاملة في مجلس الشورى)2016،

التغيــر الديموغرافــي واضــح أيضــا فــي المرحلــة العمريــة ألغلــب فئــة الباحثيــن
كمــا أن هــذا
ُ
عــن عمــل الكائنــة بيــن ( 24و )29ســنة ،وهي المرحلــة العمرية لما بعد الحصــول على المؤهالت
الجامعيــة (التــي عــادة تمتــد مــن  4إلــى  5ســنوات) ،وماتــزال نســبة اإلنــاث الباحثــات عــن عمــل
تقــارب ضعــف نســبة الذكــور الباحثيــن عن عمل كما يبينها الشــكل ( )2-1وفق بيــان وزير القوى
العاملــة المذكــور .ومــع أن نســبة اإلنــاث الباحثــات عــن عمــل عــادة مــا تكــون أعلــى مــن نســبة
الذكــور -فمثــا نســبة الخريجــات العامــات فــي االتحــاد األوربــي بعد ســتة أشــهر مــن التخرج هي
( )%64بينمــا نســبة الخريجيــن الذكــور العاملين هــي ( -)2017 ,Eurostat( )%76إال أن الفرق بين
الباحثيــن عــن العمــل فــي الســلطنة وفــق النــوع يفــوق مــا هــو عليــه الحــال فــي الــدول األوربية،
وقــد يكــون مــرد ذلــك جزئيــا إلــى أن عــدد اإلنــاث الحامــات للمؤهــات الجامعيــة هــو أكبــر مــن
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عــدد الذكــور عمومــً وسنســتعرض بعــض المقارنــات فــي الفصــل الثانــي مــن هــذه الدراســة.
الشكل ( )2-1الباحثون عن عمل وفق الفئات العمرية (بيان وزير القوى العاملة في
مجلس الشورى)2016،

وبهــذا يأتــي مســح الخريجيــن  2017فــي فتــرة إعــادة تقييــم للمتغيــرات فــي المــوارد البشــرية
نظمــة لهــذه القطاعــات ،والتــي تعتمــد
والم ِ
الم ِ
خططــة ُ
وســوق العمــل مــن قبــل المؤسســات ُ
علــى مثــل هــذه البيانــات كبنيــة تحتيــة للقــرارات المبنيــة علــى الدالئــل والمؤشــرات.

 2-1منهجية مسح الخريجين  2017وأدوات جمع البيانات
اعتمــدت منهجيــة مســح الخريجيــن علــى البحــث الكمــي ()Quantitative Research
باســتخدام اســتبانة إلكترونيــة لدراســة مــدى مواءمــة تخصصــات الخريجيــن ومؤهالتهــم
مــع احتياجــات ســوق العمــل .وتــم اســتخدام هــذه األداة للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة
مــن مجتمــع الدراســة ،وجمــع بيانــات عنهــا بطريقــة إلكترونيــة تلغــي الحاجــة إلــى إدخــال
البيانــات يدويــا .وقــد ُوفــ ّرت االســتبانة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لتخــدم الهــدف ذاتــه
فــي الوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي لمســح الخريجيــن
.www.ogss.gov.om
عــد
ومــع أن اســتخدام البحــث النوعــي ( )Qualitative Researchمــع البحــث الكمــي ُي ّ
منتشــرا انتشــارًا واســعًا فــي مســوحات الخريجيــن دوليــا وغالبا باســتخدام المقابالت ،تُســتخدم
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فنتائجــه تُســتخدم كمرحلــة الحقــة فــي شــرح األرقــام التــي تأتــي بهــا االســتبانات وتفصيلهــا
أو توفيــر نمــاذج مــن خبــرات باحثيــن عــن عمــل ســابقين ،ولكــن لكــون هــدف مســح الخريجيــن
هــو جمــع بيانــات عــن أكبــر عــدد ممكــن مــن المجتمــع ،فإنــه اقتصــر علــى اســتخدام االســتبانات
مــع تضميــن أســئلة مــن شــأنها جمــع بيانــات نوعيــة وهــي أســئلة مقاليــة أتاحــت للخريجيــن
اإلدالء بآراءهــم فــي جوانــب معينــة ،منهــا :تقييمهــم لمرحلتــي الدراســة ،والبحــث عــن عمــل.

 3-1العينة ومجتمع الدراسة في مسح الخريجين 2017
المجتمــع :بلــغ عــدد خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي العمانييــن وغيــر العمانييــن مــن
داخــل و والخريجيــن العمانييــن مــن خــارج الســلطنة ( 1)61264خريــج  ،والذيــن تخرجــوا فــي العــام
األكاديمــي (- )2014/2013ســنتين منــذ التخــرج ،-أو العــام األكاديمــي (- )2015/2014ســنة منــذ
التخــرج ، -أو العــام األكاديمــي (- )2016/2015ســتة أشــهر منــذ التخــرج -وفــق مــا يوضــح الشــكل
( ،)3-1والــذي يبيــن توزيــع الخريجيــن علــى ثالثة متغيرات :ســنة التخــرج ،والنوع ،ومكان الدراســة.
الشكل ( : )3-1توزيع مجتمع الدراسة لمسح الخريجين  2017على عدد
من المتغيرات

شــمل مســح الخريجيــن  2017جميــع خريجــي مؤسســات التعليــم العالــي
داخــل الســلطنة والخريجيــن العمانييــن مــن الخــارج مــن حملــة مؤهــات
ُ 1استثني من هذا العدد الخريجين الذين لم يطابق رقمهم المدني سجالت األحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية ،حيث أن الرقم المدني
محوري في عملية التسجيل في المسح ومن ثم دمج بيانات الخريج المسجلة في وزارة التعليم العالي مع البيانات التي يدلي بها.
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(الدبلــوم ،والبكالوريــوس ،والماجســتير ،والدكتــوراه) لالعــوام الثالثــة المذكــورة
ســلفًا ،ويعــود ســبب اختيــار هــذه الفئــات الثــاث إلــى ســببين رئيســين:
• أولهمــا :بنــاء حصيلــة مــن البيانات عن أكبر عدد من الخريجين الســابقين يمكن االعتماد
عليها في الحصول على مؤشــرات أقرب للواقع عن الوضع الوظيفي للخريجين يعود ألكثر من
سنة سابقة .ولعدم تواجد هذه البيانات مسبقا وتغطية مسح الخريجين  2015لخريجي العامين
األكاديمييــن ( )2010/2009و ( ،)2013/2012فقــد ُدعــي خريجــو األعــوام الثالثــة المذكــورة للمشــاركة؛
وبهــذا تتكــون لــدى دائــرة مســح الخريجيــن حصيلــة ببيانــات الخريجيــن علــى مــدى أربــع ســنوات.
عمــد إلــى
• ثانيهمــا :أن مســوحات الخريجيــن المنفــذة فــي عــدد مــن الــدول َت ُ
اســتهداف الخريجيــن بعــد ســتة أشــهر مــن تخرجهــم (،)e.g., HESA & GCA
وتعمــل بعــض المســوحات إلــى إعــادة دراســة وضــع الخريجيــن مــرة أخــرى بعــد ســنتين
أو ثــاث ســنوات مــن التخــرج كمــا هــو الحــال فــي بعــض الــدول مثــل إيطاليــا ،والتــي
ُي َّ
نفــذُ فيهــا دراســات التعليــم وســوق العمــل مــن خــال مؤسســة (.) Almalaurea
العينــة :بلــغ مجتمــع الخريجيــن المســتهدفين ( )61264خريجــً ،أكمــل منهــم ()25550
خريجــً االســتبانة اإللكترونيــة فقــد كانــت نســبة االســتجابة الكليــة ( ،)%42وكانــت النتائــج
بمسـ�توى ثقـ�ة(  ( ،)confidence level=95%( )%95وبفاصــل ثقــة مقــداره (confi( )0.62
 .)dence interval=0.62وقــد حقــق مســح الخريجيــن  2017نتائــج أفضــل نســبة مــن حيــث
نســبة االســتجابة مــن مســح الخريجيــن  ،2015والــذي حقــق نســبة اســتجابة بلغــت ( )%34علــى
الرغــم مــن أن المســح الحالــي اســتهدف ضعــف عــدد الخريجيــن مقارنــة بالمســح الســابق.

 4-1تصميم االستبانة واختبارها
ُصمِ مــت االســتبانة باالعتمــاد علــى اســتبانة ُاســتخدمت فــي دراســة تتبعيــة للخريجيــن
بواســطة مركــز أبحــاث التعليــم العالــي األلمانــي ( ،)INCHERوالمســماة بـــ Career after
 ،)Higher Education European Research Studyوهــي دراســة شــملت عــددًا مــن
خريجــي الــدول األوربيــة ،وتختلــف طبيعــة مســح الخريجيــن  2017عمــا ســبقه مــن مســوحات مــن
حيــث:
• آليــة التنفيــذ؛ فقــد ُدمجــت قواعــد البيانــات المســجلة للخريجيــن فــي الــوزارة مــع
فحذفــت األســئلة العامــة والتــي تتوفــر بياناتهــا فــي الــوزارة ،وتعديــل مــا تبقــى
االســتمارةُ ،
لتتناســب مــع األهــداف المنشــودة لمســح الخريجيــن .2017
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• تحديــد فئــات ذات أهميــة خاصــة (مثــال :حملــة مؤهــل التأهيــل التربــوي ،وخريجــي
ــددت تحديــد أســئلة خاصــة بهــم.
مجــال تقنيــة المعلومــات) وعليــه ُح ّ
• دراســة خريجــي ثــاث ســنوات أكاديميــة متتاليــة ،ممــا اســتدعى التأكــد مــن مناســبة
األســئلة لهــذه الفئــات.
بعــد االنتهــاء مــن صياغــة النســخة األوليــة لالســتبانة ُدعيــت جميــع مؤسســات التعليــم
العالــي الحكوميــة ،والخاصــة ،وعــدد مــن األكاديمييــن لتحكيــم االســتبانة .وقــد ارتكــز تحكيــم
االســتبانة علــى المعاييــر المبينــة فــي الملحــق ( ،)1وتــا ذلــك إرســال االســتبانة المكتملــة
للمركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات ألخــذ الموافقــات النهائيــة لتنفيــذ المســح.
ُط ِّبقَ ــت دراســة تجريبيــة لالســتبانة اإللكترونيــة لتقييمهــا مــع نظــام التســجيل والموقــع
المرافقيــن بدعــوة عــدد مــن الخريجيــن غيــر المســتهدفين مــن العــام األكاديمــي
اإللكترونــي ُ
()2013/2012م وقــد تــم مراعــاة ان تكــون العينــة مطابقــة فــي الصفــات لمجتمــع الدراســة
المســتهدف فــي مســح الخريجيــن  2017مــن حيــث المؤهــات األكاديميــة ،والمؤسســات
التعليميــة ،ومــكان التخــرج ،والنــوع.
تبــع الدراســة التجريبيــة تحليــل النتائــج عن طريق اســتمارة التقييــم التي أعطيت للمشــاركين
المبينــة فــي الملحــق ( ،)2كمــا تــم تحليــل اجابــات المشــاركين علــى أســئلة االســتبانة مــن
ناحيــة االتســاق الداخلــي لهــا بحســاب معامــل كرونبــاخ ألفــا والــذي جــاءت نتيجتــه مناســبة
الغــراض هــذا المســح،وقد تــم مراجعــة أو حــذف بعــض االســئلة التــي جــاءت بمعامــل ضعيــف،
علمــا بــأن العــدد الكلــي ألســئلة االســتبانة المســتخدمة فــي مســح الخريجيــن  2017قــد قــل
عــن عــدد األســئلة فــي مســح الخريجيــن  2015بـــ  9أســئلة عامــة؛ لربــط قواعــد بيانــات الخريجيــن
باالســتبانة ،فلــم يعــد هنــاك حاجــة للخريجيــن أن يجيبــوا علــى أســئلة تتوفــر المعلومــات عنها
لــدى الــوزارة ،وبذلــك يكــون العــدد الكلــي ألســئلة االســتبانة  58ســؤاالً ،موضحــً أدنــاه توزيعهــا:
القسم األول :بيانات عامة-عدد األسئلة ()3
• بيانات عن الحالة االجتماعية
• بيانات عن توجهات الخريجين للدراسة بالخارج واختيارهم لمؤسسات التعليم
العالي
القسم الثاني :الدراسة ما بعد دبلوم التعليم العام-عدد األسئلة ()8
• نظامية الدراسة ما بعد دبلوم التعليم العام
• نوع الدراسة والتمويل
• تقييم نظام الدراسة والمهارات المكتسبة خالل فترة الدراسة
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القسم الثالث :التدريب خالل الدراسة-عدد األسئلة ()10
• التدريب في المؤسسة التعليمية.
القسم الرابع :ما بعد الدراسة-عدد األسئلة ()26
• ما بعد الدراسة (البحث عن عمل/الحصول على عمل).
• طبيعة العمل (المكان/القطاع/الراتب...الخ).
• توافق العمل مع المؤهل الدراسي والمهارات المكتسبة من الدراسة.
• الرضى الوظيفي والتحفز للعطاء في العمل.
القسم الخامس :التدريب/الدراسة خالل العمل-عدد األسئلة ()11
• التدريب/الدراسة بعد الحصول على عمل.
• التقييم العام للدراسة بعد الحصول على عمل.
الشكل ( : )4-1األقسام العامة ألسئلة استبانة مسح الخريجين 2017

ُاســتخْ ِدم ( )Factor Analysisلدمــج مفــردات بعــض األســئلة تحــت مجموعــات معينــة كمــا
فــي الســؤالين ( )B7و( ،)D7واللذيــن يحتويــان علــى ( )24مفــردةُ ،أعيــد ترتيبهــا لتكــون فــي
ســت مجموعــات (ملحــق تحليــل عالقــة المتغيــرات) ،وهــذه المجموعــات هــي:
•

المهارات القيادية

•

المهارات التحليلية

•

المهارات التنظيمية

•

المعرفة والبحث العلمي

•

مهارات اللغة العربية

•

مهارات اللغة اإلنجليزية
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 5-1جمع البيانات وبناء قواعد بيانات:
حتــى يتــم الوصــول بتصميــم االســتبانة إلــى مرحلــة ربــط قواعــد البيانــات اإلداريــة
ببيانــات المســح ،تواصلــت الدائــرة مــع جهــات مختلفــة لجمــع البيانــات األوليــة عــن الخريجيــن
المســتهدفين ،وهــي:
•

مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة.

•

المديرية العامة للبعثات.

•

النظام االحصائي بمركز القبول الموحد.

•

األحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية.

•

الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

خــال مرحلــة جمــع البيانــات ،وبنــاء قواعــد لهــاُ ،قو ِرنــت بيانــات مجتمــع الدراســة فــي النظــام
اإلحصائــي ،وخريجــي البعثــات الخارجيــة ببياناتهــم لــدى األحــوال المدنيــة والهيئــة العامــة
لســجل القــوى العاملــة باســتخدام الرقــم المدنــي ،وكان هدفــا تكويــن قواعــد بيانــات متعــددة
لمجتمــع الدراســة همــا:
أوال :التأكد من مصداقية بيانات المشاركين عن طريق عملية التثليث.
ثانيــا :التأكــد مــن تمثيــل عينــة مســح الخريجيــن للمجتمــع بصــورة جيــدة مــن خــال مقارنــة
النتائــج ببياناتهــم (مثــا نســبة العاملين/غيــر العامليــن وفــق ســجالت الهيئــة العامــة للقــوى
العاملــة التــي ُأشــي َر إليهــا مســبقا) .وقــد أشــارت النتائــج إلــى تقــارب بيانــات العينــة وبيانــات
مجتمــع الدراســة ،وقــد ُأخــذت الحالــة الوظيفيــة للخريجيــن مثــاالً ،وجــاءت النتائــج متماثلــة ممــا
يعنــي أن العينــة المشــاركة فــي مســح الخريجيــن تمثــل مجتمــع الدراســة تمثيـ ًا جيـدًا ،كمــا أن
نســبة االســتجابة للخريجيــن وفــق عــدد مــن الخصائــص منهــا النــوع ،و المؤهــل ،و التخصــص
كمــا يبينهــا الملحــق ( )1يتيــح للعينــة أن تمثــل المجتمــع تمثيــا مناســبا فــي ظــل مــا هــو
مقبــول فــي هــذا النــوع مــن الدراســات المســحية.

 6-1تحليل البيانات
ُح ِل ّلــت البيانــات بواســطة برنامــج ( )SPSSباســتخدام عــدة تحليــات إحصائيــة اشــتملت
علـ�ى التحليـ�ل الوصفـ�ي للبيانـ�ات ( ( ،)Descriptive Analysisوالتحليــل االســتنتاجي (�In
 )ferential Analysisفشــمل األول أعــداد ونســب ومتوســط اســتجابات المشــاركين ،بينمــا
شــمل الثانــي تحليــل معامــل االرتبــاط ومعنويــة الفــروق بيــن المجموعــات باســتخدام كاي
ســكوير وغيرهــا مــن األدوات اإلحصائيــة.
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 7-1التحديات وأوجه القصور البحثي
 1-7-1الوصول إلى الخريجين
كانــت إحــدى أهــم التحديــات التــي واجهــت مســح الخريجيــن هــي عــدم صحــة أرقــام هواتــف
الخريجيــن المقيــدة ســواء أكانــت بمؤسســات التعليــم العالــي ،أو النظــام اإلحصائــي لــوزارة
التعليــم العالــي ،أو األحــوال المدنيــة لشــرطة عمــان الســلطانية .وللتغلــب علــى هــذا العائــق،
قامــت دائــرة مســح الخريجيــن بالتعــاون مــع دائــرة خدمــات المراجعيــن ،والمؤسســات التعليمية
االتصــال بعينــة عشــوائية بلغــت () %87.3مــن مجمــل عــدد الخريجيــن (الذيــن تــم التأكــد مــن
صحــة بياناتهــم الشــخصية) وتبعــً للتقاريــر التــي وصلــت إلىدائــرة مســح الخريجيــن فــإن مــا
يقــارب ( )%15.2منهــم كانــت أرقــام هواتفهــم النقالــة غيــر صحيحــة وكانــت ( )%74.1مــن األرقــام
صحيحــة ،بينمــا لــم يــرد أو تعــذر الحصــول علــى صاحــب الرقــم ( )%10.7مــن الخريجيــن مــن خــال
بياناتهــم المســجلة لدينــا ،كمــا يوضــح الشــكل (.)6-1
الشكل ( : )6-1توزيع حالة أرقام الهواتف المسجلة للخريجين

نتج عن هذا أن جزءًا كبيرًا من العينة لم تصلهم دعوة المشاركة في مسح الخريجين مما
قلل نسبة االستجابة الكلية للمسح .وقد استخدمت عدة طرق لدعوتهم للمشاركة والترويج
لمسح الخريجين منها:
 -1المقابالت اإلذاعية األسبوعية.
 -2المقابالت التلفزيونية.
 -3المقاالت الصحفية األسبوعية.
 -4وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالوزارة والمؤسسات التعليمية (الفيس بوك،
تويتر ،انستجرام ،الواتس اب).
 -5االتصال الهاتفي.
 -6إرسال الرسائل النصية.
وكان إرسال الرسائل النصية القصيرة للخريجين يصدر عن جهتين :وزارة التعليم العالي،
والمؤسسة التعليمية التي درس فيها الخريج .أما االتصال بالخريج فكانت بواسطة مؤسسته
التي تخرج فيها فقط ،أما خريجي البعثات الخارجية فقدتواصل معهم موظفون من الوزارة.
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 2-7-1نسبة االستجابة
ورغم أن النسبة الكلية لالستجابة بلغت ( )%42من مجمل مجموع المستهدفين ،إال أن
نسبة االستجابة لخريجي خمس مؤسسات تعليمية كانت أقل من ()%30؛ مما يصعب على
هذه المؤسسات استخدام بيانات خريجيها ،وتعميم النتائج لتمثيلهم(.انظر للملحق )1
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الفصل
الثاني

بيانات عامة عن الخريجين
المشاركين في مسح
الخريجين 2017

11

الفصــل الثانــي :بيانــات عامــة عــن الخريجيــن المشــاركين
فــي مســح الخريجيــن 2017
يتنــاول هــذا الفصــل بيانــات الخريجيــن المشــاركين والمكمليــن لالســتبانات فــي مســح
الخريجيــن  ،2017والبالــغ عددهــم الكلــي ( )27366خريــج ولــم يكمــل منهــم ( )1816خريــج كل
بعدت ( )473اســتبانة لعدم اســتيفائها شــروط المشــاركة؛ وبذلك
محاور االســتبانة وكما اســتُ ِ
فــإن عــدد االســتبانات التــي تــم تحليلهــا لعــرض نتائــج مســح الخريجيــن  2017بلــغ ()25077
اســتبانة .ويعــرض هــذا الفصــل توزيــع الخريجيــن المشــاركين علــى عــدد مــن المتغيــرات،
وذلــك لمــا لهــذه البيانــات مــن أهميــة فــي فصــول الدراســة الالحقــة المتمثلــة فــي النتائــج
واالســتنتاجات المعروضــة ،وينقســم عــرض بيانــات الخريجيــن إلــى :
•

البيانات الديموغرافية.

•

البيانات الدراسية.

•

بيانات خريجي المرحلة الجامعية األولى.

 1-2البيانات الديموغرافية
يعــرض هــذا الجــزء مــن الدراســة البيانــات الديموغرافيــة للخريجيــن المشــاركين والمتمثلــة
فــي( :النــوع ،الحالــة االجتماعيــة ،جنســية المشــاركين ،محــل الســكن الدائــم والفئــة العمريــة).
يبيــن الجــدول ( )1-2أن مــا يقــارب مــن ثلثــي
ــن مــن اإلنــاث ( )% 64.0وكانــت نســبة
المشــاركين كُ َّ
الذكــور المشــاركين ( ،)% 36.0وتفــوق نســبة الخريجــات
فــي مجتمــع الدراســة نســبة الخريجيــن؛ إذ تشــير بيانــات
القبــول الموحــد للعــام األكاديمــي () 2015/2014إلــى أن
نســبة الخريجــات مــن المؤسســات التعليميــة فــي
الســلطنة بلغــت ( )%56.1مــن مجمــل عــدد الخريجيــن
(ص .)59 .لــذا فــإن مشــاركة اإلنــاث فــي المســح بأعــداد
أكبــر هــو شــيء متوقــع.

الجدول ( :)1-2توزيع الخريجين
المشاركين وفق النوع

كمــا يشــير الجــدول ( )2-2أن الحالــة االجتماعيــة ألغلــب الخريجيــن المشــاركين كانــت «أعزب»
بنســبة ( )% 55.4يليهــا مــن كانــت حالتهــم االجتماعيــة «متزوج» وبنســبة (.)% 43.6

12

الجدول ( :)2-2توزيع الخريجين
المشاركين وفق الحالة اإلجتماعية

الشكل ( :)1-2توزيع الخريجين
المشاركين وفق الجنسية

وقــد شــكّ ل العمانيــون مــن جملــة عــدد المشــاركين مــا نســبته ( )% 99.3مــن الخريجيــن
المشــاركين بينمــا كانــت نســبة غيــر العمانييــن هــي ( )% 0.7فقــط ،وفقمــا يشــير إليــه الشــكل
( ،)1-2ورغــم الجهــود المبذولــة لتشــجيع مشــاركة الخريجيــن غيــر العمانيين في المســح والذين
وصعــب
بلغــت نســبتهم ( )%3مــن مجمــل عــدد الخريجيــن إال أن عــددًا منهــم قــد غــادر البــاد
ُ
التواصــل معهــم بعــد تغييرهــم لوســائل التواصــل المســجلة لــدى المؤسســة األكاديميــة،
ولقــد ســجل المســح نســبة اســتجابة وصلــت إلــى ( )%32.9مــن مجمــل عــدد الخريجيــن غيــر
العمانييــن.
كمــا أن توزيــع الخريجيــن المشــاركين وفــق ســكنهم الدائــم يشــير إلــى أن النســبة األكبــر منهم
مــن ســكان محافظــة مســقط بنســبة ( ،)% 26.5ومــن ثــم محافظــة شــمال الباطنــة بنســبة (17.8
 ،)%تليهــا محافظــة الداخليــة بنســبة ( ،)% 14.2ثــم محافظــة جنــوب الباطنــة بنســبة (،)% 10.9
أمــا أقــل المشــاركين فكانــوا مــن محافظــات مســندم والوســطى بنســبتي ( )%0.3( )% 0.7علــى
التوالــي ،كمــا يبينــه الشــكل ( .)2-2ويشــابه هــذا الترتيــب لتوزيــع المشــاركين توزيــع مجمــل
عــدد الخريجيــن علــى محافظــات محــل ســكنهم الدائــم وبشــكل قريــب جــدا كمــا يشــير تقريــر
القبــول الموحــد لعــام 2015/2014م.
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الشكل ( :)2-2توزيع الخريجين المشاركين وفق السكن الدائم (المحافظة)

كمــا يــوزع الجــدول ( )3-2الخريجيــن المشــاركين وفــق
الفئــات العمريــة (كل فئــة عمريــة تمثــل أربــع ســنوات)،
والــذي ب ّيــن أن الخريجيــن مــن الفئــة العمريــة ()29- 25
ســنة هــم األكثــر مشــاركة بنســبة بلغــت ( ،)% 62.3يليهم
الخريجــون مــن الفئــة العمريــة ( )24- 20بنســبة (،)% 19.3
أمــا أقــل الخريجيــن مشــاركة فكانــوا مــن الفئــات العمريــة
عــد هــذا التوزيــع مالئــم لمــا
( )59-55و ( )64-60ســنة و ُي ّ
يليــه مــن توضيــح لحملــة المؤهــات المشــاركين حيــث
أن أغلبهــم مــن حملــة المؤهــات فــي المرحلــة الجامعيــة
األولــى و التــي تمتــد الفئــة العمريــة للخريجيــن فيهــا بين
( )29-20ســنة ،خصوصــً أن هــذا المســح يشــمل خريجــي
األعــوام األكاديميــة الثــاث األخيــرة ،أي أن المشــاركين مــا
يزالــون فــي العشــرينيات مــن أعمارهــم.

14

الجدول ( :)3-2توزيع الخريجين
المشاركين وفق الفئة العمرية

 2-2البيانات الدراسية للخريجين المشاركين
أمــا توزيــع الخريجيــن المشــاركين وفــق
ســنة التخــرج فقــد كانــت النســبة األكبــر مــن
الخريجيــن المشــاركين هــي مــن خريجــي
العــام األكاديمــي ()2016/2015م بنســبة ()%46.1
ثــم المشــاركين مــن خريجــي العــام األكاديمــي
()2015/2014م وبنســبة بلغــت ( ،)%30.5يليهــم
المشــاركين مــن خريجــي العــام األكاديمــي
()2014/2013م بنســبة ( )%23.4كمــا يوضحــه
الشــكل (.)3-2

الشكل ( :)3-2توزيع الخريجين المشاركين
وفق سنة التخرج

أمــا الجــدول ( )4-2فيعــرض توزيــع الخريجيــن المشــاركين فــي المســح وفــق مؤهالتهــم
األكاديميــة ،فالنســبة األكبــر كانــت لحملــة مؤهــل البكالوريوس/الليســانس بنســبة (،)% 61.2
يليهــم حملــة مؤهــل الدبلــوم (ســنتان) بنســبة ( ،)% 25.3ومــن ثــم حملــة الماجســتير بنســبة
( ،)% 5.9أمــا حملــة الشــهادات التخصصيــة بعــد البكالوريــوس وحملــة الدبلــوم العالي/دبلــوم
الدراســات العليــا فقــد مثلــوا ( )% 0.1لــكل منهمــا مــن مجمــل عــدد المشــاركين وهــذا التوزيــع
يعكــس توزيــع الطــاب المقبوليــن فــي التعليــم العالــي علــى مــدى عدد مــن الســنوات (القبول
الموحــد.)2015 ،
الجدول ( :)4-2توزيع الخريجين المشاركين وفق المؤهل األكاديمي2

وعنــد توزيــع المشــاركين وفــق المجــال العــام للدراســة كمــا فــي الجــدول ( )5-2والــذي
يتضمــن ( )12مجــاال دراســيا 3فيمكــن مالحظــة أن خريجــي اإلدارة والتجــارة هــم األعلــى مشــاركة
بنســبة ( ،)% 26.3ثــم خريجــي الهندســة والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا بنســبة ( )% 24.7يليهــم
خريجــو تكنولوجيــا المعلومــات بنســبة ( ،)% 14.2وجــاء األقــل مشــاركة خريجــو مجــال الزراعــة
والبيئــة والعلــوم المرتبطــة بهــا بنســبة ( )% 0.5وخريجــو مجــال الخدمــات الشــخصية بنســبة
( .)% 0.3ويعكــس ترتيــب مجــاالت الدراســة التــي شــارك منهــا الخريجــون نفــس ترتيــب مجــاالت
الدراســة نفســها التــي يدرســها الطلبــة؛ فغالــب الطلبــة المقبوليــن يدرســون فــي تخصصــات
 2تختلف تسمية المؤهالت األكاديمية تبعا لعدة معايير منها عدد السنوات والساعات المعتمدة ،فالدبلوم المتقدم عادة ما يدرس
لمدة  3سنوات بعدد ساعات ال يقل عن  90ساعة معتمدة بينما الدبلوم عادة ما يدرس لمدة سنتين بعدد ساعات ال يقل عن  60ساعة
معتمدة (اإلطار الوطني للمؤهالت العلمية في سلطنة ُعمان.)2005،
 3يندرج تحت االثني عشر مجال للدراسة تخصصات رئيسية وتخصصات فرعية تزيد عن  920تخصص ،وهذا التصنيف المتبع في الهيئة
العمانية لالعتماد األكاديمي ،والمسمى بالتصنيف المعياري للتعليم في سلطنة عمان (.)OSCED
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اإلدارة والتجــارة ،تليهــا الهندســة ومــن ثــم تكنولوجيــا المعلومــات (القبــول الموحــد.)2015 ،
الجدول ( :)5-2توزيع الخريجين المشاركين وفق المجال العام للدراسة

 3-2بيانات المشاركين من خريجي المرحلة الجامعية األولى
تركــز هــذه الدراســة علــى المشــاركين مــن خريجــي المرحلــة الجامعيــة األولــى والذيــن
يشــكلون أغلبيــة عــدد الخريجيــن ،وهــم عــادة مــن تتناولهــم تقاريــر مســوحات الخريجيــن
عالميــا فمعظمهــم يدخلــون ســوق العمــل أول مــرة .ويؤثــر دخولهــم فــي ســوق العمــل
بعــد التخــرج علــى عــدد مــن المؤشــرات عــن صحــة االقتصــاد ،وقــدرات الشــباب وتنافســيتهم،
ومســتوى التعليــم األكاديمــي وغيــره .وســوف تصــدر دائــرة مســح الخريجيــن أربعــة تقاريــر
تفصيليــة تتنــاول نتائــج المســح لعــدة فئــات مــن الخريجيــن وهــي:
 -1تقرير خريجي المرحلة الجامعية األولى مقارنة بخريجي الدراسات العليا.
-2تقرير خريجي المؤسسات التعليمية الحكومية مقارنة بخريجي المؤسسات
التعليميــة الخاصــة.
 -3تقرير خريجي الخارج مقارنة بخريجي الداخل.
 -4تقرير الوضع الوظيفي لخريجي دبلوم التأهيل التربوي (واقع واراء الخريجين).

16

لــذا يعــرض هــذا الجــزء خصائــص خريجــي
المرحلــة الجامعيــة األولــى فقــط والذيــن بلــغ
عددهــم ( )23450خريجــً وخريجــة ،حيــث أن اغلــب
الخريجيــن المشــاركين فــي المســح هــم مــن حملــة
مؤهــات المرحلــة الجامعيــة األولــى بنســبة بلغــت
( )% 93.5مــن مجمــوع المشــاركين بينمــا لــم تتجــاوز
نســبة خريجــي مرحلــة الدراســات العليــا ()%6.5
مــن إجمالــي المشــاركين فــي المســح كمــا يوضــح
الشــكل (.)4-2

الشكل ( :)4-2توزيع الخريجين
المشاركين وفق المرحلة الدراسية

ويبيــن الجــدول ( )6-2نســبة مشــاركة خريجــي حملــة مؤهــات المرحلــة الجامعيــة األولــى
وفــق المؤهــل ،فجــأت النســبة األعلــى للمشــاركين مــن هــذه المرحلــة لحملــة البكالوريــوس/
ليســانس بنســبة ( )% 65.5ثــم حملــة الدبلــوم (ســنتان) بنســبة ( ،)% 27.0يليهما حملــة الدبلوم
المتقدم/تخصصــي (ثــاث ســنوات) بنســبة ( ،)% 2.9أمــا أقلهــم مشــاركة فحملــة الدبلــوم
المهنــي بنســبة ( )% 0.1فقــط.
الجدول ( :)6-2توزيع الخريجين المشاركين من حملة مؤهالت
المرحلة الجامعية األولى وفق النوع
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ونجــد أن نســبة اإلنــاث فــي كل مؤهــل أعلــى مــن نســبة الذكــور فــي ذات المؤهــل ،وتعكــس
نســبة الذكــور إلــى اإلنــاث مجتمــع الخريجيــن الــذي وبشــكل عــام تزيــد فيــه نســبة اإلنــاث بمــا
يقــارب ( ،)%10وتختلــف مشــاركة اإلنــاث فــي التعليــم العالــي باختــاف الــدول ففــي االتحــاد األوربــي
( )%44مــن اإلنــاث يحملــن مؤهــا جامعيــا ويتــراوح الفــرق بينهــن وبيــن الذكــور مــن ( 0نقطــة
مئويــة إلــى  27نقطــة مئويــة) كمــا يبينــه الجــدول التالــي:
الجدول ( :)7-2بعض المؤشرات عن اإلناث في االتحاد األوروبي
4
( )Eurostat, 2017

أمــا عنــد توزيــع المشــاركين مــن
حملــة مؤهــات المرحلــة الجامعيــة
األولــى وفــق ســنة التخــرج ،فيوضــح
أن النســبة األعلــى للمشــاركين مــن
جميــع المؤهــات هــم خريجــو العــام
األكاديمــي ( )2016/2015حيــث كانــت
نســبتهم ( )%٤٦.٢مــن مجمــل عــدد
المشــاركين فــي مســح الخريجيــن
.٢٠١٧وذلــك مثلمــا يتضــح مــن
الجــدول (.)8-2

4
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الجدول ( :)8-2توزيع الخريجين المشاركين من حملة
مؤهالت المرحلة الجامعية األولى وفق سنة التخرج

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics

امــا توزيــع المشــاركين مــن حملــة مؤهــات المرحلــة الجامعيــة األولــى وفــق المجــال العــام
للدراســة كمــا يوضحــه الجــدول ( )9-2فيمكــن مالحظــة أن أغلــب المشــاركين مــن خريجــي
مؤهلــي الدبلــوم المهنــي والدبلــوم المتقدم/التخصصــي ( 3ســنوات) يتركــزون فــي مجــال
الهندســة والتكنولوجيــا المرتبطــة بهــا بنســبتي ( )% 68.5و ( )% 35.3علــى التوالــي ،وامــا حملــة
الدبلــوم (ســنتان) والبكالوريوس/ليســانس فقــد كان المجــال األول لهــم هــو اإلدارة والتجــارة
بنســبتي ( )% 33.1و ( )% 24.0علــى التوالــي.
الجدول ( :)9-2توزيع الخريجين المشاركين من حملة مؤهالت المرحلة الجامعية
األولى وفق المجال العام للدراسة

* نجد أن مجال الدراسة لخريجي مؤهل الدبلوم التربوي يختلف ما بين مصنفين كخريجي تربية حيث أنهم يحملون مؤهل التأهيل
التربوي أو خريجي مجاالت أخرى و التي تُعتبر المجال األصلي لدراستهم والذي حصلوا فيه على مؤهل البكالوريوس مثل تقنية
المعلومات وغيرها .يستعرض تقرير «خريجي المؤهالت التربوية» تصنيف هؤالء الخريجين بشكل أكثر تفصيال من حيث مجال دراستهم
قبل الحصول على مؤهل التأهيل التربوي.

19

الملخص:
فصــل فــي بيانــات
اســتعرض هــذا الفصــل البيانــات العامــة للخريجيــن المشــاركين ثــم َّ
الخريجيــن مــن المرحلــة الجامعيــة األولــى والتــي تركــز عليهــا هــذه الدراســة ،وقــد كانــت نســبة
الخريجــات المشــاركات أعلــى مــن المشــاركين الذكــور ونســبة المشــاركين مــن حملــة مؤهــل
البكالوريــوس هــي أعلــى مــن غيرهــا مــن النســب ،كمــا أن أغلــب الخريجيــن المشــاركين
المعلومــات كأكثــر
والتجــارة أو تكنولوجيــا
اإلدارة
يحملــون مؤهــات فــي مجــال الهندســة أو
ِ
ِ
ِ
ثالثــة مجــاالت مشــاركة وتعكــس هــذه العينــة خصائــص مجتمــع الخريجيــن ذاتهــا.
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الفصل
الثالث

المرحلة االنتقالية من
التعليم العالي إلى سوق
العمل
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الفصــل الثالــث :المرحلــة االنتقاليــة مــن التعليــم العالــي
إلــى ســوق العمــل
تتســم المرحلــة االنتقاليــة مــن مقاعــد التعليــم العالــي إلــى ســوق العمــل بأنهــا مرحلــة
حرجــة ،يكــون الوقــت فيهــا عام ـ ًا مهمــً فــي قيــاس مــدى نجــاح الخريــج فــي الحصــول علــى
وظيفــة؛ ففــي هــذه المرحلــة يتأهــب الخريــج ويشــحذ هممــه إلبــراز أفضــل خصائصــه وقدراتــه
ومهاراتــه ألربــاب العمــل ،كمــا يجــب أن يســتعين بجميــع المــوارد التــي تُتيحهــا المؤسســة
التعليميــة أو الدولــة أو المجتمــع المدنــي ،والتــي مــن شــأنها تســهيل المرحلــة االنتقاليــة
وتســريعها وضــم الخريــج الــى صفــوف القــوى العاملــة.
وعــادة مــا تقيــس الــدول األجنبيــة مــدى نجــاح الطلبــة فــي تأميــن وظائــف لهــم بعــد ســتة
أشــهر مــن التخــرج؛ حيــث ُيتوقــع أن يحصــل أغلبهــم علــى وظائــف خــال هــذه المــدة .وتشــير
عــدد مــن الدراســات إلــى أن نجــاح الخريــج فــي الحصــول علــى وظيفــة فــي هــذه المرحلــة ال
يكــون معتم ـدًا فقــط علــى ديناميكيــة العــرض والطلــب ،ومــدى توافــق مــا يمتلكــه الخريــج
مــن إمكانــات ،وخصائــص الوظائــف المطروحــة ،بــل أشــار عــدد مــن الخبــراء ()Yew, 2013
إلــى أن العولمــة وســهولة تنافــس الخريجيــن علــى وظائــف حــول العالــم –دون مغادرتهــم
بلدانهــم فــي بعــض األحيان-فيؤثــر علــى مــدى ســهولة أو صعوبــة الحصــول علــى وظائــف،
فمثــا ينافــس خريجــو التصميــم فــي الــدول األخــرى الخريجيــن المحليــن فــي التخصــص ذاتــه
وبســبب طبيعــة العمــل فــي هــذا المجــال ،فــا يحتــاج المتخصصــون فــي هــذا الجانــب أن يأتــوا
للبلــد الــذي تتوفــر فيــه األعمــال إنمــا ينفذونهــا مــن بلدانهــم ويوجــدون ممثـ ًا عنهــم فــي بلــد
المنشــأ لهــذه العقــود واألعمــال.
وممــا ســيزيد المشــهد تعقيـدًا أو تســهي ًال وفــق مــا تتبعــه كل دولــة نحــو اســتغالل المــوارد
البشــرية؛ وهــو مــا يســمى(  ،)crowd sourcing /sharing economyوالــذي يســتخدم
الخبــراء واألشــخاص المســجلين فــي اإلنترنــت ألداء عمــل معيــن ،وقــد ُيدفــع لهــم مقابلــه أو ال
ُيدفــع ،ومــن هــذه األعمــال ( .)e.g., Amazon Mechanical Turk & Wikipediaوبهــذا فــإن
هيئــات العمــل وكيفيــة التوظيــف وطبيعــة أداء العمــل كلهــا فــي تغيــر ممــا يزيــد مشــهد
التوظيـ�ف تعقي�ـدًا؛ كمـ�ا يفتـ�ح آفاقـ�ا جديـ�دة لمـ�ن يسـ�تطيع أن يسـ�تغلها( (�World Econom
.)ic Forum, 2016
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يتعــرض هــذا الفصــل إلــى عــدد مــن المواضيــع عــن المرحلــة االنتقاليــة مــن مقاعــد الدراســة
الــى الوظيفــة وتتلخــص فيمــا يلــي:
-

أساليب البحث عن وظيفة،

-

أسباب عدم الحصول على وظيفة لغير العاملين،

-

أسباب رفض العروض الوظيفية،

-

العوامل المساعدة في الحصول على وظيفة.

 1-3أساليب البحث عن وظيفة
عنــد االطــاع علــى الجــدول ( ،)1-3والــذي يوضــح أهــم األســاليب التــي يتبعهــا الخريجــون
للبحــث عــن وظيفــة ،ويتبيــن أن أكثــر ثالثــة أســاليب اتباعهــا العاملــون ،وغيــر العامليــن مــن
الخريجيــن المشــاركين متشــابهة؛ وهــي التقــدم لوظيفــة ُمعلــن عنهــا ،والتقــدم لوظيفــة
للجهــات الحكوميــة ،واالســتعانة بالعالقــات الشــخصية.
الجدول ( )1-3األساليب التي استخدمها العاملون/غير العاملين للبحث عن وظيفة
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واختلــف الحاصلــون علــى عمــل وغيــر الحاصليــن علــى عمــل فــي ترتيــب األســلوبين :األول
والثانــي ،ومــا ُيثيــر االنتبــاه هــو االختــاف فــي رأي الخريجيــن بيــن مســح الخريجيــن الســابق
(مســح الخريجيــن  ،)2015والمســح الحالــي  2017فــي انخفــاض ترتيــب التقــدم بطلــب للجهــات
الحكوميــة ليكــون ثانيــً ،والتقــدم لوظيفــة ُمعلــن عنهــا ليصبــح أو ُال ،وهــذا يشــير إلــى
انخفــاض اعتمــاد الخريجيــن علــى الجهــات الحكوميــة بشــكل أساســي فــي التوظيــف ،وقــد
يكــون ضعــف الثقــة هــذا ســببا لمــا تعانيــه بعــض الجهــات الحكوميــة ،مثــل الهيئــة العامــة
لســجل القــوى العاملــة مــن ضعــف تحديــث الباحثيــن عــن عمــل لوضعهــم الوظيفــي شــهريًا.
كمــا ُيالحــظ االختــاف فــي آراء الخريجيــن فــي اســتخدام معــارض التوظيــف فــي البحــث عــن
وظيفــة؛ فبينمــا وضــع الخريجــون المشــاركون فــي مســح الخريجيــن  2015هــذه الوســيلة فــي
الترتيــب الثالــث ،انخفــض اســتخدام الخريجيــن الجــدد (كمــا أدلــوا فــي مســح الخريجيــن )2017
علــى هــذه الوســيلة فاحتلــت المرتبــة الســابعة.
وتمثــل دراســة هــذه األســاليب مصــدرًا مهمــً لعــدد مــن الفئــات والشــرائح التــي تعنيهــا
معرفــة توجهــات الخريجيــن نحــو البحــث عــن عمــل؛ فيمكــن لمراكــز التوجيــه المهنــي
بمؤسســات التعليــم العالــي اســتخدام هــذه البيانــات الخاصــة بخريجيهــم لتوفيــر اإلرشــاد
الوظيفــي بالطــرق المثلــى للحصــول علــى وظائــف ،والجهــات التــي يجــب أن يركــز الخريجــون
جهدهــم عليهــا للحصــول علــى فــرص وظيفيــة ،كمــا يمكــن أن تســتفيد منهــا جهــات
التوظيــف وأربــاب العمــل فــي فهــم توجهــات الخريجيــن ،واســاليبهم فــي البحــث عــن وظائــف،
وكيــف يمكنهــم الوصــول الــى أكبــر تجمــع مــن الخريجيــن ،وكيفيــة التواصــل معهــم واإلعــان
أي األســاليب التــي
عــن الشــواغر الوظيفيــة ،وسيســتفيد منهــا الخريجـ َ
ـون أيضــا ِفــي معرفــة ّ
اســتخدمها مــن نجــح مــن الخريجيــن فــي الحصــول علــى وظيفــة وأي األســاليب اســتخدم
خريجــو مجــال معيــن.
وعلــى الرغــم مــن مبــادئ الشــفافية والعدالــة وتســاوي الفــرص فــي التوظيــف التــي
تتبعهــا معظــم الــدول وخصوصــً الســلطنة؛ إال أننــا نجــد االســتعانة بالعالقــات الشــخصية هــو
ثالــث أكثــر أســلوب اســتخدامًا فــي البحــث عــن وظيفيــة .وتدعــم مراكــز التوجيــه الوظيفــي
فــي المؤسســات األكاديميــة فــي عــدد مــن الــدول المختلفــة االســتعانة بالعالقــات الشــخصية
( )networkingبــل ويرونهــا مــن أهــم األســاليب فــي الحصــول علــى وظيفــة (�Monash Uni
ـد هــذه الوظائــف ضمــن مــا يســمى بســوق الوظائــف المخبــأة Hidden
 ،)versity, 2017وتُعـ ّ
.Job Market
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 2-3أسباب عدم الحصول على وظيفة (لغير العاملين)
بعــد التقصــي عــن أســاليب البحــث عــن الشكل ( )1-3رأي المشاركين (غير العاملين) في
أسباب عدم الحصول على وظيفة
ــئ َل
وظيفــة للعامليــن وغيــر العامليــنُ ،س ِ

غيــر العامليــن عــن رأيهــم فــي أســباب عــدم
حصولهــم علــى وظيفــة وأســباب رفضهــم
للعــروض الوظيفيــة ،وكانــت أكثــر األســباب
شــيوعا لعــدم الحصــول علــى وظيفــة
ِطبقــً لــرأي المشــاركين (غيــر العامليــن)
هــي )1( :عــدم توفــر وظائــف شــاغرة مناســبة
للتخصــص بنســبة ( )2( ،)%30.8عــدم توافــق
شــروط الوظيفــة مــن حيــث الخبــرة ،وخبــرات
الخريــج بنســبة ( )3( ،)%23.9عــدم االســتدعاء
للمقابــات بنســبة ( ،)% 17.1وعــدم مناســبة
مــكان العمــل بنســبة ( ،)%6.4كمــا يوضحهــا
الشــكل (.)1-3
وبينمــا يتفــق المشــاركون -اإلنــاث،
والذكــور -علــى األســباب الثالثــة الرئيســة
األولــى ،وهــي (عــدم توفــر وظائــف مناســبة
للتخصــص ،عــدم مناســبة شــروط شــغل
الوظيفــة مــن حيــث الخبــرة ،عــدم االســتدعاء
لمقابلــة بالرغــم مــن التقــدم لوظائــف) ،فــإن
يضعــن عــدم مناســبة مــكان العمــل
اإلنــاث
َ
كرابــع األســباب لعــدم الحصــول علــى وظيفــة
بنســبة ( ،)% 7.3أمــا الذكــور فيضعــون عــدم
مناســبة األجــر الشــهري لهــم رابــع األســباب
بنســبة( ،)% 5.3كمــا يوضــح الجــدول (.)2-3
وهــذا يبيــن أن مــكان العمــل ليــس الســبب الرئيــس فــي تقليــل فــرص حصــول اإلنــاث علــى
وظيفــة وإنمــا هــو أحــدد األســباب المعيقــة لإلنــاث أكثــر منــه للذكــور مــن الخريجيــن .وممــا يجــدر
اإلشــارة إليــه أن رأي الخريجيــن فــي أســباب عــدم الحصــول علــى وظائــف هــي متشــابهة بيــن
مســح الخريجيــن  2015ومســح الخريجيــن .2017
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الجدول ( )2-3رأي المشاركين (غير العاملين) في أسباب عدم الحصول على وظيفة
وفق النوع

 3-3أسباب رفض العروض الوظيفية
انخفضــت نســبة غيــر العامليــن ممــن رفــض عرضــً
وظيفيــً مــن قبــل إلــى ( )% 10.6مقارنــة بنتائــج مســح
الخريجيــن  ،2015والــذي كانــت النســبة فيــه (.)%16.5
أمــا فــي المســح الحالــي فرفــض ( )% 10.1مــن اإلنــاث
العــروض الوظيفيــة مقارنــة بمــا نســبته ( )% 12.6مــن
الذكــور ،وجــاء هــذا الفــرق معنويــً مثــل مــا أشــارت
نتائــج كاي ســكوير (.) Chi=14.885 p=0.00
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الشكل ( )2-3هل رفضت أي عرض
وظيفي من قبل؟

الشكل ( )3-3إجابة المشاركين غير العاملين على
" هل رفضت أي عرض لوظيفة من قبل؟" وفق النوع

وعنــد ســؤال الخريجيــن غيــر العامليــن عــن أســباب رفضهــم للعــروض الوظيفيــة فقــد كان
عــدم مناســبة موقــع العمــل هــو أبــرز هــذه األســباب بنســبة بلغــت ()%21.2؛ تــاه عــدم مناســبة
الراتــب بنســبة ( ،)%20.9ثــم جــاء كــون الوظيفــة لــم تكــن فــي مجــال التخصــص بنســبة ()%16
كمــا يوضحهــا الجــدول (.)3-3
وقــد اختلفــت األســباب التــي عــزا المشــاركون
الذكــور إليهــا رفضهــم للعــروض الوظيفيــة عــن
األســباب التــي عــزت المشــاركات اإلنــاث إليهــا
رفضهــن للعــروض الوظيفيــة ،حيــث احتــل عــدم
مناســبة الراتــب المرتبــة األولــى بيــن األســباب
بالنســبة للذكــور بينمــا احتــل عــدم مناســبة
موقــع العمــل المرتبــة األولــى بيــن األســباب
بالنســبة لإلنــاث.

الجدول ( )3-3أسباب رفض العروض
الوظيفية

الجدول ( )4-3أسباب رفض العروض الوظيفية وفق
النوع
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ويبيــن الشــكل ( )4-3أن نســبة مــن يرفضــون العــروض الوظيفيــة مــن حملــة مؤهــل
الدبلــوم المتقدم/تخصصــي ( ،)% 13.8بينمــا رفــض مــا نســبته ( )% 10.8مــن حملــة الدبلــوم-
ســنتان ،-يليهــم حملــة مؤهــل البكالوريــوس بنســبة ( )%10.6كمــا ُوجــد ان هــذا الفــرق بيــن
الخريجيــن فــي رفــض العــروض الوظيفية وفــق المؤهــل معنويــا (.)Chi=14.079, sig.<0.050
الشكل ( )4-3رفض الخريجين غير العاملين للعروض الوظيفية وفق المؤهل

 4-3العوامل المساعدة في الحصول على وظيفة
فوفــق رأي العامليــن مــن المشــاركين تأتــي العوامــل األربعــة األولــى التــي لهــا دور فــي
الحصــول علــى وظيفــة ( التخصــص ،والشــخصية ،والمعــدل األكاديمــي العــام ،وســمعة
الكليــة) ،وجــاءت الزيــارات الدوليــة ،وتســويق المؤسســة التعليميــة للخريجيــن ،مــن أقــل
العوامــل تأثيــرًا فــي الحصــول علــى وظائــف كمــا يوضــح ذلــك الشــكل (. 5)5-3
ويتوافــق هــذا التصــور إلــى حــد مــا مــع تصــور أربــاب العمــل ،والــذي سيشــار إليــه فــي الفصــل
ـد مــن
الخامــس متضمنــً الســمات الشــخصية ،والمهــارات التحليليــة ،والتنظيميــة ،والتــي ُيعـ ّ
المعاييــر المهمــة فــي توظيــف الخريجيــن ،ولكــن مــا يثيــر القلــق (فــي الشــكل هــو الترتيــب
المتدنــي الــذي أعطــاه الخريجيــن للتدريــب والخبــرات الســابقة ،والتــي يراهــا أربــاب العمــل فــي
الســلطنة (مســح أربــاب العمــل )2016 ،وأيضــا أولئــك فــي الــدول األخــرى مــن أهــم معاييــر -إن لــم
يكــن المعيــار األهــم -فــي توظيــف الخريجيــن
(.)The Guardian,2011

 5قد تم قياس آراء المشاركين على مقياس ليكرت الخماسي حيث انه احتوى على أول نقطة كخيار "ال ينطبق" والتي كانت تحمل القيمة العددية "."0
بمعنى أن المقياس كان من  4نقاط ،حيث أن الرقم  4يدل على اكتساب المهارة بشكل كبير جدا أو احتياجها في مكان العمل بشكل كبير جدا تبعا
لمضمون السؤال.
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الشكل ( )5-3الى أي درجة تعتقد ان األمور التالية
ساعدتك في الحصول على وظيفة

الملخص:
تعــرض هــذا الفصــل إلــى تحليــل آراء الخريجيــن عــن المرحلــة االنتقاليــة بيــن مقاعــد الدراســة
إلــى جهــة العمــل ،وأســاليب البحــث عــن وظيفــة ،واختالفهــا بيــن العامليــن وغيــر العامليــن،
وكيــف أنهــا تعكــس انخفــاض اعتمــاد الخريجيــن علــى الجهــات الحكوميــة بشــكل أساســي
فــي البحــث عــن وظيفــة ،كمــا أشــارت النتائــج إلــى انخفــاض نســبة رفــض العــروض الوظيفيــة
مقارنــة بنتائــج مســح الخريجيــن  ،2015وأشــارت كذلــك إلــى اســتمرارية كــون “عــدم مناســبة موقع
العمــل” لإلنــاث الســبب الرئيــس لرفــض العــروض الوظيفيــة ،بينمــا كان “عــدم مناســبة الراتــب
الشــهري” الســبب الرئيــس لرفــض العــروض الوظيفيــة بالنســبة للذكــور.
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تتقييم الخريجين
للمرحلة الدراسية

الفصل
الرابع
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(المهارات المكتسبة والمطلوبة في
العمل ،وجودة الخدمات ،وتوفر الفرص
التدريبية)

الفصــل الربــع :تقييــم الخريجيــن للمرحلــة الدراســية
(المهــارات المكتســبة والمطلوبــة فــي العمــل ،وجــودة الخدمــات ،وتوفــر الفــرص التدريبيــة)
ُيعــد تقييــم الخريجيــن لمرحلــة الدراســة فــي مؤسســات التعليــم العالــي مــن أحــد أهــم
الوســائل المســتخدمة لتوفيــر تغذيــة راجعــة ،ليــس فقــط لتحســين الوضــع ولكــن كــون هــذا
التقييــم جــزءًا مــن البيانــات التــي تجمــع لإلعتمــاد األكاديمــي المؤسســي والبرامجــي (هيئــة
االعتمــاد األكاديمــي .)2016 ،فتقييــم الخريجيــن للمهــارات والمعــارف المكتســبة خــال الدراســة
ومــدى حاجتهــم لهــا فــي تنفيــذ أعمالهــم يوفــر مؤشــرا لتحســين المناهــج الدراســية وطــرق
التدريــس فيكــون التركيــز علــى المهــارات التــي يعتقــد الخريــج أنــه بحاجــة إليهــا فــي عملــه
ولــم يكتســبها خــال الدراســة الجامعيــة.
أمــا أهميــة التدريــب فينعكــس فــي إتاحتــه الفرصــة للطلبــة التطبيــق العملــي للمعــارف
التــي اكتســبوها مــن الدراســة األكاديميــة ،وفــي بيئــة عمــل واقعيــة وليســت محــاكاة لمــا
هــو فــي الواقــع ،كمــا ينعكــس ذلــك إيجابــا أيضــً علــى المؤسســة التدريبيــة؛ ففوائــد التعــاون
المتبــادل تمكنهــم مــن التعــرف علــى األفــكار المبتكــرة التــي يمكــن أن تحســن سياســة
المؤسسـ�ة ،وتعـ�زز األداء الوظيفـ�ي واإلنتاجيـ�ة( (�ESRC Postgraduate Training and De
 .)velopment Guidelines; 2015وقــد أشــارت نتائــج دراســة خريجــي  2015فــي المملكــة
المتحــدة ( )Accenture, 2016إلــى أنــه مــن بيــن ( )%71مــن الخريجيــن والذيــن كانــوا فــي برامــج
تدريبيــة حصــل ( )%39منهــم علــى وظائــف دائمــة ،وهــي نســبة أعلــى مــن تلــك التــي ُأشــي َر
إليهــا فــي 2014م حيــث أن ( )% 36.0مــن المشــاركين فــي برامــج تدريبيــة خــال مرحلــة دراســتهم
قــد حصلــوا علــى وظائــف دائمــة نتيجــة لهــذه البرامــج التدريبيــة؛ لــذا خصــص مســح الخريجيــن
 2017مجموعــة مــن األســئلة التــي تتنــأول نوعيــة التدريــب الــذي تلقــاه الخريــج ومدتــه ومــدى
أهميــة التدريــب فــي التوظيــف .كمــا تطــرق إلــى تقييــم الخريجيــن لمرحلــة الدراســة الجامعيــة
مــن مهــارات مكتســبة ،وجــودة الخدمــات الجامعيــة.
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 1-4تقييم الخريجين للمهارات المكتسبة خالل مرحلة الدراسة مقارنة
بتلك المطلوبة في العمل
ُســئل الخريجــون المشــاركون عــن مــدى اكتســابهم لـــ( )24قــدرة ومهــارة خــال مرحلــة
دراســتهم الجامعيــة األولــى ،ومــدى حاجتهــم لهــذه المهــارات بعــد االلتحــاق بوظيفــة ،وقــد
ِقيســت آراء المشــاركين باســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي ،والــذي احتــوى علــى أول نقطــة
كخيــار «ال ينطبــق» والــذي يحمــل القيمــة العدديــة «»0؛ بمجمــوع ( )4نقــاط ،فــي حيــن ّ
دل الرقــم
( )4علــى اكتســاب المهــارة بشــكل كبيــر ج ـدًا ،أو احتياجهــا فــي مــكان العمــل بشــكل كبيــر
ـاب جميــع المشــاركين علــى ســؤال المهــارات المكتســبة
جـدًا تبعــً لمضمــون الســؤال .وقــد أجـ َ
والــذي اســتخدم مقيــاس ليكــرت الخماســي (ال ينطبــق= ،0بدرجــة قليلــه= ،1بدرجــة متوســطة=،2
بدرجــة كبيــرة= ،3بدرجــة كبيــرة ج ـدًا=.)4
أشــارت النتائــج -عنــد مقارنــة المهــارات المكتســبة فــي مرحلــة الدراســة الجامعيــة بتلــك
المطلوبــة فــي ســوق العمــل تبعــً لــرأي العامليــن مــن الخريجين-إلــى أن ( )%50مــن المهــارات
المكتســبة تقــل عــن تلــك التــي يحتاجهــا الخريــج فــي ســوق العمــل ،وقــد ُصنِّفــت هــذه
المهــارات تحــت  6مجموعــات وهــي؛( اللغــة العربيــة ،واللغــة اإلنجليزيــة ،والمعرفــة العامــة،
والمهــارات القياديــة ،والمهــارات التحليليــة ،والمهــارات التنظيميــة) كمــا يبينهــا الجــدول(،)1-5
وقــد ُصنفــت هــذه المهــارات تحــت هــذه المجموعــات وفــق نتائــج  Factor Analysisوالتــي
أشــارت إلــى توافــق مكونــات كل مجموعــة وفقمــا يبينــه الملحــق رقــم (.)4
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الجدول ( )1-4الفرق بين متوسط المهارات والمعارف المكتسبة والمطلوبة في مجال العمل
لحملة مؤهالت المرحلة الجامعية األولى

ويتضــح مــن النتائــج أن النقــص يكمــن فــي )1(:مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة )2( ،المهــارات
التحليليــة )3( ،المهــارات التنظيميــة ،بينمــا أشــارت نتائــج مســح أربــاب العمــل  2016إلــى أن
اللغــة اإلنجليزيــة تأتــي أوالً ،ثــم المهــارات التنظيميــة ،وتليهمــا التحليليــة كمــا يوضــح الجــدول
(.)2-4

33

الجدول ( )2-4مقارنة بين رأي أرباب العمل (مسح أرباب العمل  )2016ورأي
الخريجين (مسح الخريجين  )2017عن المهارات التي يفتقرها الخريجون

ُ
ـتعرض الشــكل
ولبيــان نســب الخريجيــن ممــن أدلــوا بأنهــم يفتقــرون مهــارات معينــة ،نسـ
( )1-4الــذي يوضــح نســب الخريجيــن موزعــة علــى )1( :زيــادة فــي المهــارة) ،أو ( )2نقــص فــي
المهــارة ،أو ( )3المهــارة المطلوبــة وهــي تســاوي المهــارة المكتســبة بعــد مــا ُطرحــت إجابــة
الخريجيــن فــي المهــارات المطلوبــة مــن أجابتهــم فــي المهــارات المكتســبة.
ومــع اتفــاق جميــع الباحثيــن علــى وجــود هــوة بيــن مــا يمتلكــه الخريجــون مــن مهــارات
وقــدرات ،و مــا يحتــاج إليــه أربــاب العمــل يختلــف هــؤالء علــى تعريــف ماهيــة هــذه القــدرات
وترتيبهــا ،وقــد يأتــي هــذا االختــاف مــن اختــاف الحضــارات االقتصــادات وكيفيــة تعاملهــا
مــع القــوى العاملــة البشــرية كمــا
أشــارت ( ،)Brenda, 2003أمــا جيرســي
( )Jerzy, 2000فقــد قارنــت بيــن
توقعــات أربــاب العمــل ،والخريجيــن في
المهــارات الســت األكثــر أهميــة ،والتــي
ُتــرى أن هنــاك اختالفــا إلــى حــد مــا فــي
تصــور الخريجيــن مقارنــة بأربــاب العمــل
عــن أولويــة المهــارات الالزمــة للنجــاح
فــي العمــل.
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الجدول ( )3-4ترتيب ارباب العمل والخريجين
للمهارات األكثر أهمية وفق تصورهم

الشكل ( )1-4نسبة الخريجين وفق الفرق بين المهارات المكتسبة من التعليم والمهارات
المطلوبة في العمل
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 2-4جودة الخدمات في المؤسسة التعليمية
ق ّيــم الخريجــون جــودة الخدمــات المقدمــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي باســتخدام
مقيــاس ليكــرت الخماســي (ال ينطبــق= ،0بدرجــة قليلــة= ،1بدرجــة متوســطة= ،2بدرجــة كبيرة=،3
بدرجــة كبيــرة جــدًا= .)4وأشــارت النتائــج إلــى أن تقييــم الخريجيــن لخدمــات المؤسســات
التعليميــة تراوحــت بيــن المتوســطة والعاليــة ،وكانــت أقــل الخدمــات جــودة فــي المؤسســات
التعليميــة تبعــً لــرأي الخريجيــن هــي علــى التوالــي )1( :فــرص التدريــب فــي مواقــع العمــل)2( ،
فــرص المشــاركة فــي فعاليــات أكاديميــة )3( ،فــرص إيصــال اآلراء والمقترحــات إلدارة الكليــة،
وكانــت الخدمــات األعلــى تقيمــا مــن قبــل الخريجيــن هــي توفــر الخطــة الدراســية للبرنامــج،
ووضــوح األنظمــة واللوائــح المتعلقــة باالختبــارات ،إذ ُقيمــت بـــ (درجــة كبيــرة= 3نقــاط) مــن
مجمــوع ( )4نقــاط.
الجدول ( )4-4تقييم المشاركين لمدى جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية
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وقــد توافقــت هــذه التقييمــات وبصــورة كبيــرة مــع مــا أدلــى بــه الخريجــون فــي المســح
الســابق كمــا يبينــه الجــدول ( )4-4ولكــن يوجــد ارتفــاع فــي تقييــم المشــاركين لجــودة الخدمــات
فــي هــذا المســح مقارنــة بمــا ســبقه ،كمــا توافــق رأي الخريجيــن فــي هــذا المســح ،والــذي ســبقه
مــع نتائــج االســتطالع الــذي أجــراه المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات فــي  ،2016والــذي أشــار
إلــى أن توفيــر الفــرص التدريبيــة هــو أكثــر جوانــب النقــص فــي التأهيــل العملــي للطلبــة
(المركــز الوطنــي لإلحصــاء والمعلومــات.)2016 ،

 3-4التدريب في المرحلة الدراسية ودوره في الحصول على وظيفة
محــوري فــي تســهيل الحصــول علــى وظيفــة كمــا
للتدريــب –ضمــن عوامــل أخــرى-دو ٌر
ٌ

أشــارت عــدد مــن الدراســات منهــا () e.g., Accenture, 2016؛ لــذا فقــد كانــت دراســة تأثيــر
عامــل التدريــب فــي توظيــف الخريجيــن ســواءًا كان فــي تقليــل مــدة البحــث عــن عمــل أم إعطــاء
الخريــج المتــدرب أولويــة علــى الخريــج غيــر المتــدرب .أو أن لزيــادة مــدة التدريــب تأثيــرا فــي
الحصــول علــى فــرص عمــل بعــد التخــرج.
أشــارت نتائــج المســح إلــى أن ( )%58.5مــن خريجــي المرحلــة الجامعيــة األولــى قــد حصلــوا
علــى فرصــة تدريــب عملــي خــال مرحلــة الدراســة الجامعيــة كمــا يتضــح مــن الشــكل(، )2-4
بينمــا يبيــن الجــدول ( )5-4أن ( )% 67.4ممــن خضعــوا للتدريــب تــراوح اشــتراكهم فــي البرامــج
التدريبيــة مــن  1إلــى  3أشــهر ،يليهــا أولئــك الطلبــة الذيــن خضعــوا للتدريــب لمــدة أقــل مــن
شــهر والذيــن شــكلوا نســبة (.)%12.6
الشكل ( )2-4إجابات الخريجين المشاركين
على السؤال" هل حصلت على تدريب
عملي أثناء دراستك بالكلية /الجامعة؟"

الجدول ( )5-4مدة التدريب خالل فترة الدراسة
الجامعية لخريجي المرحلة الجامعية األولى
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ـرص تدريبيـ ٍـة مــن
وأشــارت النتائــج كذلــك إلــى أن ( )%40.4مــن الخريجيــن قــد حصلــوا علــى فـ ٍ
خــال عالقاتهــم ومعارفهــم عندمــا كانــوا علــى مقاعــد الدراســة ،بينمــا اضطلــع قســم التوجيــه
الوظيفــي بتنســيق التدريــب لنســبة مشــابهة مــن الخريجيــن بلغــت ( )% 40.2كمــا يتضــح مــن
خــال الجــدول (.)6-4
الجدول ( )6-4رد المشاركين على سؤال " ما الجهة التي ساعدتك
في الحصول على تدريب عملي"

 4-4عالقة التدريب العملي والحصول على وظيفة
عنــد ســؤال خريجــي المرحلــة الجامعيــة األولــى «هــل تعتقــد أن التدريــب العملــي ســاعدك
فــي الحصــول علــى وظيفــة؟» ،أجــاب ( )%31.4ممــن تلقــوا تدريبــً عمليــا خــال مرحلــة الدراســة
الجامعيــة بــأن التدريــب قــد ســاعدهم علــى الحصــول علــى وظيفــة بشــكل أكبــر ،بينمــا رأت
النســبة األعلــى مــن الخريجيــن ( )%45.4بــأن ذلــك لــم يســاعدهم فــي الحصــول علــى وظيفــة،
مثلمــا هــو مبيــن فــي الجــدول ( .)7-4وجــاءت نتائــج مســح الخريجيــن  2015بنتائــج مشــابهة
حينمــا أدلــى ( )%32مــن الخريجيــن بــأن التدريــب العملــي ســاعدهم فــي الحصــول علــى فرصــة
عمــل .وتســترعي هــذه النتيجــة االهتمــام تبعــً للقيمــة التــي يعطيهــا الخريجيــن النضمامهــم
للبرامــج التدريبيــة وأخذهــا علــى محمــل الجــد.
الجدول ( )7-4هل تعتقد أن التدريب العملي ساعدك في
الحصول على وظيفة؟

38

علــى الرغــم مــن نظــرة معظــم الخريجيــن العامليــن إلــى التدريــب علــى أنــه قــد ال يكــون
عامـ ًا حاســمًا فــي الحصــول علــى وظيفــة ،إال أننــا نجــد أن معظــم الخريجيــن غيــر العاملين يرون
أن التدريــب هــو أحــد أبــرز العوائــق دون حصولهــم علــى وظائــف (دراســة مســح الخريجيــن،)2015،
كمــا أن ( )%61.3مــن أربــاب العمــل يــرون أن الخبــرة فــي العمــل مــن أهــم المعاييــر األساســية
لتوظيــف الخريجيــن ،وال تتأتــى الخبــرة لحديثــي التخــرج إال مــن خــال البرامــج التدريبيــة (دراســة
توجهــات أربــاب العمــل فــي توظيــف الخريجيــن فــي القطــاع الخــاص.)2016 ،
وتدعــم نتائــج المســوحات دور التدريــب المحــوري فــي تســهيل الحصــول علــى عمــل؛ فقــد
أشــارت نتائــج مســح الخريجيــن علــى وجــود فرقــً معنويــً بيــن المتدربيــن وغيــر المتدربيــن
بالنســبة للحالــة الوظيفيــة (  )Chi=47.74,df=2 P<.001أي أن هنــاك فــرق فــي الحالــة
الوظيفيــة بيــن المتدربيــن ،وغيــر المتدربيــن فــي الحصــول علــى وظائــف إذ أن المتدربيــن أكثــر
حصــوالً علــى وظائــف؛ فالمتدربيــن العامليــن بلغــوا ( ،)%67.8وهــي نســبة تفــوق المتدربيــن
غيــر العامليــن مــن الخريجيــن والتــي كانــت عنــد ( )% 64.1كمــا يتضــح مــن الشــكل (.)3-4
الشكل ( )3-4التدريب والحالة الوظيفية

ولــم يقتصــر تأثيــر التدريــب علــى الحصــول علــى فرصــة عمــل فقــط ،بــل وعلــى الفتــرة المــدة
المســتغرقة فــي الحصــول علــى عمــل؛ فقــد أشــارت نتائــج المســح إلــى وجــود فــرق معنــوي
(  )Chi=44.28,df=12 p<0.001بيــن المتدربيــن وغيــر المتدربيــن فــي المــدة المســتغرقة
للحصــول علــى عمــل ،فأكثــر مــن ثلــث المتدربيــن ( )% 38.6حصلــوا علــى عمــل خــال (3-1
أشــهر) ،أي أن المتدربيــن يحصلــون علــى عمــل فــي مــدة زمنيــة أقــل مقارنــة بغيــر المتدربيــن
مــن الخريجيــن طبقــً لمــا يبينــه الشــكل (.)4-4
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الشكل ( )4-4التدريب والمدة المستغرقة للحصول على وظيفة

أمــا فيمــا يتعلــق لتأثيــر مــدة التدريــب فــي الحالــة العمليــة للطلبــة بعــد التخــرج ،فقــد
أوضحــت النتائــج بأنــه ومــع زيــادة مــدة التدريــب يســتمر الفــرق بيــن نســبة العامليــن و غيــر
العامليــن ،حيــث أن هــذا الفــرق يزيــد بزيــادة مــدة التدريــب فــي معظــم المراحــل المبينــة فــي
الشــكل()5-4؛ إذ جــاءت نتائــج كاي ســكوير مشــيرة إلــى أن هنــاك فرقــا معنويــا بيــن العامليــن
وغيــر العامليــن وفــق مــدة التدريــب يقــدر بـــ ( .)Chi= 142.49,df=5 sig=.001

الشكل( )5-4الحالة الوظيفية ومدة التدريب
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الملخص:
يســتعرض هــذا الفصــل تقييــم الخريجيــن للمرحلــة الدراســية ،وتأثيرهــا فــي حصولهــم
علــى وظائــف ودخولهــم إلــى ســوق العمــل بعــد التخــرج .فقــد أشــارت النتائــج إلــى أن أكثــر
المهــارات التــي يفتقرهــا الخريــج العامــل هــي اللغــة اإلنجليزيــة ،والمهــارات التحليليــة ومــن
ثــم التنظيميــة ،وجــاءت مشــابهة لــرأي أربــاب العمــل الذيــن يــرون أن اللغــة اإلنجليزيــة ،ومــن ثــم
المهــارات التنظيميــة تليهــا التحليليــة هــي األكثــر نقصــا لــدى الخريجيــن .كمــا اتّضــح أن تقييــم
الخريجيــن لمعظــم الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات التعليميــة فــوق المتوســط ،وكان
أقلهــا الحصــول علــى فــرص تدريبيــة؛ ممــا يســترعي االنتبــاه إلــى هــذه النتائــج كــون التدريــب
عام ـ ًا مؤث ـرًا فــي الحصــول علــى عمــل ،وفــي مــدة زمنيــة أقــل.
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الفصل
الخامس
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مدى تالؤم التخصص مع
مجال العمل والتدريب وما
يترتب عليهما من دراسة
وتدريب بعد االنخراط في
سوق العمل

الفصــل الخامــس :مــدى تــاؤم التخصــص مــع مجــال العمــل
والتدريــب ومــا يترتــب عليهمــا مــن دراســة وتدريــب بعــد
االنخــراط فــي ســوق العمــل
عــادة مــا تكــون الوظائــف التــي يشــغلها الخريــج الجامعــي فــور تخرجــه فــي الســلم األدنــى
مــن الوظائــف ،وحالمــا يبــدأ العمــل يجــد نفســه فــي حاجــة إلــى التــدرب علــى مهــام عملــه؛
فالتأهيــل األكاديمــي يمــد الشــخص بالقــدرات والمعــارف األساســية ،بينمــا التدريــب فــي العمــل
ُيشــكل هــذه القــدرات بمــا يتناســب ومتطلبــات الوظيفــة التفصيليــة؛ ولذلــك فــإن عــددًا مــن
أربــاب األعمــال حــول العالــم يعزفــون عــن توظيــف الخريجيــن الجــدد لمــا لذلــك مــن صــرف
لألمــوال ،والجهــد فــي التدريــب قبــل الحصــول علــى العائــد مــن هــذا الموظــف ،ولكــن هنــاك
ثقافــة مغايــرة فــي اليابــان ،وهــي توظيــف الخريجيــن بعــد تخرجهــم مباشــرة ،وبأعــداد كبيــرة،
ويســمى هــذا التوجــه بـــ ( )新卒一括採用 Shinsotsu-ikkatsu-saiyōوباللغــة اإلنجليزيــة
هــو ( ،)Simultaneous Recruitingإذ يســعى الطلبــة اليابانيــون فــي الســنة قبــل األخيــرة
إلــى الحصــول علــى عــروض وظيفيــة مشــروطة علــى أمــل أن تتحــول إلــى وظائــف بعــد
تخرجهــم ،وهــذا يــؤدي إلــى أن تتجــاوز معــدالت توظيــف الخريجيــن بنســبة ( ،)%90ففــي عــام 2016
م وصلــت نســبة العامليــن مــن الخريجيــن اليابانييــن بعد ســتة أشــهر مــن التخــرج ( ،)%97وهي
نســبة أعلــى مــن نســبة توظيــف الخريجيــن فــي الــدول األوربيــة ،والواليــات المتحــدة االمريكيــة،
وبريطانيــا ( .)The Japan Times, 2016وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن التحفظــات علــى
هــذا التوجــه فــي توظيــف الخريجيــن الجــدد ســنويا مــن ناحيــة تهميــش الخريجيــن القدامــى
مــن غيــر العامليــن ،إال أن أعــداد الخريجيــن فــي اليابــان ممــن ال يجــدون وظائــف قليلــة جــدًا
مقارنــة بغيرهــا مــن الــدول.
يناقــش هــذا الفصــل عــددا مــن المواضيــع عــن الخريجيــن بعــد حصولهــم علــى عمــل،
منهــا :مــدى مال َئمــة وظائــف الخريجيــن لمــا يحملونــه مــن مؤهــات ،ومــا اكتســبوه مــن قــدرات
ومهــارات خــال دراســتهم الجامعيــة ،مثــل نوعيــة الدراســة والتدريــب اللذيــن يتلقاهمــا الخريــج
بعــد الحصــول علــى وظيفــة ،ومــدى حاجتــه لهمــا وفــي أي المجــاالت ،والتطــرق إلــى جهــات
التمويــل التــي تحملــت تكاليــف البرامــج الدراســية ،أو البرامــج التدريبيــة.
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 1-5تواؤم طبيعة العمل ومؤهالت وقدرات الخريجين
أحــد المؤشــرات التــي تــدل علــى تناغــم التعليــم العالــي واحتياجــات ســوق العمــل هــي
عمــل الخريجيــن فــي وظائــف تتــاءم إلــى حــد مــا وتخصصاتهــم؛ لكيــا يكــون اتجــاه التعليــم
مغاي ـرًا التجــاه االقتصــاد الوطنــي .وقــد أدلــى الخريجــون المشــاركون برأيهــم عــن مــدى تــواؤم
مؤهالتهــم ومتطلبــات أعمالهــم الحاليــة وتوافــق قدراتهــم ومــا يقومــون بــه فــي مجــال العمل،
وكانــت إجاباتهــم إيجابيــة فــي معظــم األحيــان ،مشــير ًة إلــى وجــود مثــل هــذا التوافــق.
ففــي ســؤال للخريجيــن العامليــن عــن المهــارات والقــدرات المكتســبة فــي الدراســة،
ومــدى اســتخدامها فــي مجــال العمــل كانــت اإلجابــة ألغلــب الخريجيــن إمــا متوســطة أو كبيــرة،
وبنســبتي ( ،)%35.4و( )%35.5علــى التوالــي ،أي أن أكثــر مــن ثلثــي الخريجيــن أشــاروا إلــى
اســتفادتهم مــن المهــارات ،والمعــارف ،والقــدرات التــي اكتســبوها وهــم علــى مقاعــد الدراســة
ـد هــذه النســبة مــن النســب الجيــدة؛ فقــد أشــار
فــي إنجــاز متطلبــات عملهــم الحالــي .وتُعـ ّ
مســح الخريجيــن الكندييــن ( )Yuen, 2010إلــى أن  %68مــن الخريجيــن يعتقــدون بأنهــم
اســتفادوا مــن القــدرات التــي اكتســبوها خــال دراســتهم الجامعيــة.
الجدول ( )1-5إلى أي درجة تستخدم المهارات والقدرات التي
اكتسبتها في أثناء دراستك الجامعية في إنجاز مهام عملك الحالي؟

وفــي ســؤال عــن مــدى مالءمــة التخصــص لطبيعــة عمــل الخريــج الحاصــل علــى وظيفــة
فــإن معظــم العامليــن مــن الخريجيــن المشــاركين كانــت إجابتهــم إيجابيــة؛ حيــث يعتقــد
( )%81.5مــن الخريجيــن أن عملهــم الحالــي مناســب لتخصصهــم ،أو أنــه مناســب إلــى حــد مــا،
وهــذه النســبة تنخفــض إلــى ( )%76.4للخريجيــن ممــن كانــوا يعملــون وهــم علــى مقاعــد
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الدراســة ثــم التحقــوا بأماكــن عملهــم
الســابق .وكانــت هــذه النســب أعلــى
ممــا أشــارت إليــه نتائــج دراســة أجريــت
علــى خريجــي المملكــة المتحــدة
( ،)Accenture ،2015والتــي أفــادت
مــا أن نســبته ( )%64.0منهــم أنهــم
يعملــون فــي نفــس مجــال تخصصهــم
الجامعــي ذاتــه.
وقــد ُطــرح ســؤال للمشــاركين مــن

الشكل ( )1-5تالؤم المجال الدراسي مع طبيعة
العمل

الشكل( )2-5تالؤم المؤهل الدراسي مع العمل
الحالي

الخريجيــن عــن مــدى تناســب العمــل
الــذي حصلــوا عليــه مــع مؤهلهــم
الدراســي ،وقــد أجــاب ( )% 63.0مــن
الخريجيــن الذيــن لــم يلتحقــوا ســابقا
بعمــل بـــ (نعــم) ،بينمــا يعتقــد ()% 17.7
مــن الخريجيــن المشــاركين أن عملهــم
ال يناســب مؤهالتهــم ،وجــاءت نســبة
مــن يعتقــدون بتوافــق المؤهــل مــع طبيعــة العمــل أكبــر ممــن يعتقــدون بتوافــق التخصــص
مــع طبيعــة العمــل.
وقــد جــاءت دراســة اســتطالع توجهــات الشــباب نحــو العمــل (المركــز الوطنــي لإلحصاء
والمعلومــات )2017 ،بنتائــج مماثلــة ،حيــث أن أكثــر مــن ثلثــي الشــباب يعتقــدون أن تأهيلهــم
ُيعدهــم إعــدادًا جي ـدًا لســوق العمــل؛ وتعــد هــذه النســبة جيــدة ج ـدًا مقارنــة بالخريجيــن مــن
دول أخــرى مثــل المملكــة المتحــدة ،إذ يعتقــد ( 7مــن كل  10خريجيــن) أنهــم يعملــون فــي
وظائــف أدنــى مــن درجاتهــم العلميــة وبنســبة ( )%69كمــا أشــار تقريــر حديــث (Accenture,
.)2016

 2-5الدراسة بعد الحصول على عمل
أفــادت فئــة قليلــة مــن الخريجيــن العامليــن تمثلهــا نســبة ( )%11.7بأنهــم قــد التحقــوا
ـول دراســته تموي ـ ًا شــخصيًا بنســبة
ببرنامــج دراســي بعــد تخرجهــم ،وكان معظمهــم قــد مـ ّ
( ،)% 55.6أمــا التمويــل الحكومــي فقــد غطــى مــا نســبته ( )% 29.0مــن الدارســين مــا بعــد التخــرج
كمــا يبيــن الشــكالن ( ،)3-5و(.)4-5
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الشكل(  )3-5هل التحقت ببرنامج دراسي
بعد التخرج؟

مولت هذه
الشكل ( )4-5ما الجهة التي ّ
الدراسة؟

وقــد أشــار معظــم العامليــن مــن الخريجيــن إلــى حاجتهــم تطويــر مهاراتهــم مــن خــال
االلتحــاق ببرنامــج دراســي معيــن؛ فقــد وصــف ( )% 64.4منهــم مــدى حاجتهــم إلــى الدراســة
بالعاليــة أو العاليــة جـدًا فــي ردهــم علــى الســؤال المبيــن فــي الجــدول ( ،)2-5ولكــن حاجتهــم
إلــى إلتدريــب كانــت أعلــى حيــث بلغــت نســبة مــن أجــاب بعالــي أو عالــي ج ـدًا (.)%69.8
الجدول ( )2-5إلى أي مدى تشعر بحاجتك إلى تحديث
وتطوير مهاراتك من خالل فرص الدراسة/التدريب؟

 3-5التدريب على رأس العمل
توفيــر التدريــب للعامليــن يعتبــر أحــد أهــم العوامــل التــي تقلــل مــن الــدوران الوظيفــي،
وتزيــد مــن رغبــة الموظــف فــي البقــاء فــي عملــه ،فقــد أشــار ( )Chen, 2014إلــى أن الدراســات
فــي هــذا المجــال تشــير إلــى أن التدريــب يقلــل مــن ميــل الموظــف إلــى مغــادرة مــكان العمــل
بــل يزيــد مــن فــرص بقــاءه .وقــد أشــار مســح أربــاب العمــل ( )2016إلــى أن ثانــي أســباب اســتقالة
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الموظفيــن فــي القطــاع الخــاص هــو عــدم توفــر التدريــب والتطويــر الوظيفــي.
وقــد ُســئل العاملــون مــن الخريجيــن عــن مــدى حصولهــم علــى تدريــب ،ونوعيــة التدريــب
ومــدى الحاجــة إليــه والجهــة الممولــة للتدريــب ،وأشــارت النتائــج إلــى أن ( )% 38.3مــن العامليــن
قــد حصلــوا علــى تدريــب ،وقــد خضــع ( )%44.9مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص للتدريــب،
عمــن حصــل مــن أقرانهــم العامليــن فــي القطــاع الحكومــي علــى التدريب
وهــذه النســبة تزيــد ّ
والتــي كانــت ( .)%38.7وتتماشــى هــذه األرقــام مــع تبنــي القطــاع الخــاص ليــس فــي عمــان
فقــط ،ولكــن عالميــً للتدريــب وتخصيــص نســبة معينــة مــن ميزانيــة الشــركات الســنوية لــه
(.)Training, 2015
الشكل ()5-5هل حصلت على تدريب بعد التخرج؟

الجدول ( )3-5حصول العاملين على تدريب وفق جهة العمل

أمــا مــن ناحيــة إكمــال الدراســة بعــد التخــرج وفــق المؤهــات األكاديميــة ،فجــاء حملــة مؤهــل
دبلــوم التأهيــل التربــوي ( )36.8ومــن ثــم حملــة الدبلــوم المتقــدم التخصصــي ( ،)%19.4يليهمــا
حملــة الدبلــوم بنســبة ( )%15.3أكثــر الخريجيــن متابعــة لدراســتهم األكاديميــة؛ و هــم األكثــر
دخــوالً فــي البرامــج التدريبيــة بعــد التخــرج أكثــر مقارنــة بحملــة المؤهــات األخــرى ،فـــ( )%48.7مــن
حملــة الدبلــوم المتقــدم التخصصــي دخلــوا ضمــن برنامــج تدريبــي ،فــي حيــن دخــل ()%47.2
مــن حملــة مؤهــل الدبلــوم فــي برنامــج تدريبــي بعــد الحصــول علــى وظيفــة .وقــد توفــر
هــذه البيانــات مؤش ـرًا خصبــً للمؤسســات التدريبيــة والتعليميــة -إذا مــا قرنــت بتخصصــات
هــؤالء الخريجيــن واعمالهــم الحالية-عــن نوعيــة المســتفيدين مــن خدماتهــم وبالتالــي توفــر
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الخطــوط العريضــة لتصميــم برامجهــم التدريبية/األكاديميــة.
الجدول ( )4-5انضمام العاملين من
الخريجين في برامج تدريبية أو دراسية وفق
مؤهالتهم األكاديمية

الشكل ( )6-5نسبة مشاركة العاملين من
الخريجين في دورات تدريبية

أمــا مــن ناحيــة طبيعــة الــدورات ومحتواهــا ،فقــد تركــزت معظــم الــدورات علــى تطويــر
مهــارات العمــل اإلداري بنســبة ( ،)%37.9ودورات المهــارات المكتســبة ،والتدريــب الفنــي
للمؤسســة بنســبتي ( ،)%37.1و( )%33.5علــى التوالــي كمــا يوضــح الجــدول ( )4-6أعــاه.
ولكــن عنــد مقارنــة نــوع الــدورات التدريبيــة التــي تقدمهــا مؤسســات القطــاع الخــاص
للموظفيــن بتلــك المقدمــة للعامليــن فــي القطــاع الحكومــي نجــد أن أكثــر الــدورات تقديمــً
فــي القطــاع الخــاص وفــق رأي أربــاب العمــل (2016م) هــي ( )1التدريــب الفنــي المختــص بأعمــال
الشــركة )2( ،تعلــم اللغــة اإلنجليزيــة ،و( )3المهــارات اللينــة (القيــادة ،واالتصــال والعمــل
الجماعــي)؛ ولكــن مــا أدلــى بــه العاملــون فــي القطــاع الخــاص مــن ناحيــة الــدورات التــي انضمــوا
إليهــا بعــد التخــرج فــكان ترتيبهــا علــى النحــو التالــي ( )1التدريــب الفنــي المختــص بأعمــال
الشــركة )2( ،المهــارات اللينــة (القيــادة ،واالتصــال والعمــل الجماعــي) )3( ،المهــارات االداريــة
(مثــل القيــام باألعمــال اإلداريــة الروتينيــة مــن كتابــة رســائل وتقاريــر).
أمــا طبيعــة الــدورات التــي تلقاهــا الخريجــون العاملــون فــي القطــاع الحكومــي فــكان أعالها
نســبةً هــي المتعلقــة بالمهــارات اللينــة (القيــادة ،االتصــال والعمــل الجماعــي ... ،الــخ)؛ تلتهــا
المهــارات اإلداريــة (مثــل القيــام باألعمــال اإلداريــة الروتينيــة مــن كتابــة رســائل وتقاريــر) ،وثــم
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دورات متقدمــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات ،وقــد تكــون مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة بالنســبة
للخريجيــن مشــمولة فــي المهــارات اإلداريــة مــن ناحيــة كتابــة التقاريــر وغيــره ،وإن لــم تكــن
كذلــك فالبــد مــن االنتبــاه إلــى هــذه المهــارة ،وكيفيــة تقويتهــا؛ إذ أن ك ًال مــن الخريجيــن وأربــاب
العمــل قــد أشــاروا إلــى وجــود نقــص فيهــا كمــا ُأشــير إلــى ذلــك فــي الفصــل الرابــع.
الجدول ( )5-5نسبة مشاركة العاملين من الخريجين في دورات
تدريبية وفق نوع قطاع العمل

الملخص:
لقــد أســتعرض هــذا الفصــل مرحلــة التدريــب والدراســة التــي ينخــرط فيهــا الخريــج بعــد
حصولــه علــى عمــل ،ومــدى مواءمــة تخصصــه ومؤهلــه الدراســي لطبيعــة عملــه ،ويمثــل هــذا
الفصــل تقييــم الخريجيــن الشــامل لمــدى اســتفادتهم مــن دراســتهم الجامعيــة فــي أداء
متطلباتهــم الوظيفيــة ،كمــا يوفــر تقييمــً لمــدى انخــراط الخريجيــن فــي البرامــج التدريبيــة
والتأهيليــة بعــد الحصــول علــى عمــل لتوفيــر مؤشــر عــن المهــارات التــي تنقصهــم فــي بيئــة
العمــل ،وبالتالــي الرجــوع للمؤسســات التعليميــة لتوفيرهــا ومــن أهمهــا ( )1المهــارات اإلداريــة،
( )2المهــارات اللينــة (القيــادة ،االتصــال والعمــل الجماعــي ... ،الــخ) .كمــا تختلــف المهــارات التــي
ينخــرط فيهــا العاملــون مــن الخريجيــن وفــق جهــة عملهــم وتخصصاتهــم وغيــره ،وتمثــل
هــذه البيانــات مؤشــرات ممتــازة للمؤسســات التدريبيــة ،والتعليميــة مــن حيــث توجيههــم
نحــو تصميــم برامــج تخــدم حاجــات الخريجيــن مــن المهــارات ،وتســد مــا لديهــم مــن نقــص.
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الخاتمة
والتوصيات
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الخاتمة والتوصيات
تناولــت هــذه الدراســة أهــم النتائــج التــي أفضــى إليهــا مســح الخريجيــن  ،2017وهــو ثالــث
المســوحات التــي أنجزتهــا الدائــرة منــذ إنشــائها بعــد مســح الخريجيــن  ،2015ومســح أربــاب
العمــل .2016
ُاســتعرضت نتائــج الدراســة فــي ســتة فصــول ،تطرقــت إلــى الفئــة المســتهدفة بالدراســة
الحاليــة ،وآليــات وخطــوات إجــراء الدراســة ،و العوامــل المؤثــرة فــي حصــول الخريجيــن علــى
عمــل والتــي يمكــن الرجــوع إليهــا مــن خــال تصفــح فصــول الدراســة ،كمــا ُقورنــت نتائــج هــذه
الدراســة مــع نتائــج الدراســتين الســابقتين (مســح الخريجيــن  ،٢٠١٥ومســح أربــاب العمــل )٢٠١٦
ممــا يســهم فــي إعطــاء صــورة أوضــح لصانعــي السياســات لجهتــي التعليــم ،واســتيعاب –أو
توظيــف -مخرجــات التعليــم العالــي ،وكذلــك لمتخــذي القــرار ،نظ ـرًا لتغطيــة دراســتي مســح
الخريجيــن  ،2015ومســح الخريجيــن  2017لطيــف واســع مــن خريجــي آخــر خمــس دفعــات مــن
مؤسســات التعليــم العالــي الداخليــة والخارجيــة بمختلــف فئاتهــم ومؤهالتهــم ،وأضــف إلــى
ذلــك أن نتائــج الدراســات الثــاث تســهم فــي مســاعدة المعنييــن بالتخطيــط فــي مختلــف
مســتوياته فــي إعــداد خططهــم انطالقــا مــن بيانــات مرصــودة ميدانيــً ،وتحليلهــا علميــً.
ومثــل هــذه الدراســات تعــد تغذيــة راجعــة لمؤسســات التعليــم العالــي ،للتعــرف علــى حاجــات
ســوق العمــل مــن التخصصــات والمؤهــات ،والمهــارات المطلــوب امتالكهــا مــن الخريجيــن
قبــل ارتباطهــم بســوق العمــل .وفيمــا يلــي نتطــرق إلــى أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا
دراســة مســح الخريجيــن .2017

.1

(المخططون):
صانعو السياسات ُ

 قــد يكــون االنخفــاض الحــاد فــي نســب توظيــف الخريجيــن مــن( )%47.7فــي ســنة 2015إلــى ( )%24.8لــه أســبابه التــي تعــود لألزمــة االقتصاديــة النفطيــة الحاليــة ،ولكــن كانــت نســب
توظيــف الخريجيــن فــي الســلطنة -قبــل االزمــة -متدنيــة وفــق المعاييــر العالميــة؛ ممــا يدعــو
إلــى دراســة حقيقيــة لواقــع ســوق العمــل والتعليــم؛ ووضــع برامــج قصيــرة المــدى و طويلــة
المــدى تعمــد إلــى )1( :إعــادة تأهيــل الخريجيــن بمــا يتناســب مــع احتياجــات الســوق المتغيــرة؛
( )2رفــع مســتوى قدراتهــم الحاليــة لمســتوى الســوق )3( ،تنويــع مســارات التعليــم بنســب
تتماشــى مــع طبيعــة الصناعــات الموجــودة وحاجتهــا مــن المؤهــات )4( ،تعزيــز البحــث و
ـي علــى المعرفــة.
التطويــر إلحــداث تغييــر تدريجــي لالقتصــاد مبنـ ٍّ
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 رغــم انخفــاض الفــرق بيــن اإلنــاث والذكــور العامليــن مــن ( 40نقطــة فــي 2015م إلــى 30نقطــة فــي 2017م) ،فمــا زال التوظيــف المتدنــي لإلنــاث مــن أبــرز التحديــات أمــام التعليــم
العالــي والــذي يوفــر فرصــً متكافئــة للجنســين-وعاد ًة مــا تكــون أعــداد الطالبــات أعلــى مــن
أعــداد الطــاب فــي التعليــم العالي-ولكــن تنقلــب الكفــة عنــد دخــول ســوق العمــل ليكــون
الفــرق أعلى-لصالــح الذكــور -عــن متوســط الفــرق فــي االتحــاد األوربــي مثـ ًا؛ لــذا يجــب تنفيــذ
برامــج تدخــل مبكــر فــي المــدارس عــن التخصصــات األكثــر توظيفــً للخريجــات ،أمــا الجامعــات
فالبــد مــن التركيــز فيهــا علــى اإلنــاث وتطويــر قــدرات الحصــول علــى وظائــف ،والبــد مــن زيــادة
شــعبية العمــل فــي القطــاع الخــاص المتدنيــة بيــن اإلنــاث ،وتشــجيع التوجــه إلــى ريــادة األعمــال
حيــث تزيــد فيــه نســبة الذكــور فيــه عــن اإلنــاث ،وبحــث وســائل لمعالجة إشــكالية عدم مناســبة
مــكان العمــل كونــه مــن االســباب الرئيســة لرفــض اإلنــاث للوظائــف المعروضــة.
 تُشــير التغيــرات الديموغرافيــة للباحثيــن عــن عمــل إلــى زيــادة نســبة اإلنــاث فــي هــذهالفئــة والحامليــن للمؤهــات الجامعيــة وتأخــر ســن اإلنتاجيــة بالدخــول إلــى ســوق العمــل،
وكلهــا تحتــاج إلــى توحيــد الجهــود ،والجهــات ذات العالقــة بمواءمــة مخرجــات مؤسســات
التعليــم العالــي مــع حاجــات ســوق العمــل الوطنــي ضمــن مشــروع وطنــي قائــم علــى أســس
علميــة تســهم فــي حــل مشــكلة الباحثيــن عــن عمــل.
 أهميــة إعــادة النظــر فــي دور الجهــات الحكوميــة فــي التنســيق لتوظيــف الخريجيــن،إذ أن دورهــا قــد تراجــع مــن كونــه األول فــي مســح الخريجيــن  2015إلــى الثانــي فــي مســح
الخريجيــن  .2017ولربمــا يشــير إلــى تدنــي ثقــة الخريجيــن فــي قــدرة الجهــات الحكوميــة علــى
توفيــر وظائــف حاليــً مقارنــة برأيهــم قبــل ســنتين؛ ممــا يوجــب مراجعــة هــذا الــدور.
 إعــادة النظــر فــي توجهــات الجهــات الرســمية نحــو ريــادة األعمــال مــن حيــث الصــرفعلــى برامــج ريــادة األعمــال وعائدهــا المحــدود لالقتصــاد إذا مــا قورنــت بالنســب العالميــة لــرواد
األعمــال مــن مجمــل عــدد الســكان .ويوضــح مســح الخريجيــن أن هنــاك عقبــة فــي ريــادة األعمــال
فــي عمــان تتمثــل فــي ضعــف الرغبــة فــي امتــاك األعمــال الخاصــة مقارنــة بالــدول األخــرى،
ولكــن حتــى أكثــر الــدول توجهــً إلــى ريــادة األعمــال ،حيــث ال تزيــد نســبة رواد األعمــال فيهــا عــن
( )%39.9فــي زامبيــا مث ـ ًا وتتبعهــا الهنــد بنســبة (.)%10.6
 بالرغــم مــن أن نســبة توظيــف الخريجيــن تتغيــر بنــاءًا علــى عــدة عوامــل مثــل النــوعوالتخصــص ،وســنة التخــرج ،والمعــدل األكاديمــي؛ إال أن هنــاك عوامــل ال ترصدهــا هــذه الدراســة
طبقــً لطبيعتهــا ،ولكــن أشــارت لهــا عــدد مــن الدراســات األخــرى فــي وضــع العمالــة الوطنيــة
مقابــل العمالــة الوافــدة ومنهــا :عــدم وجــود حــد أدنــى للرواتــب للعمانييــن وغيرهــم ،وعــدم
وجــود قوائــم بالمهــن التــي ال يمكــن إصــدار تأشــيرات عمــل فيهــا لوجــود عــدد كبيــر مــن
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الخريجيــن يحملــون مؤهــات بهــا ،معالجــة ظاهــرة إســناد األعمــال إلــى شــركات خارجيــة ليــس
لهــا عاملــون فــي الســلطنة خصوصــً تلــك األعمــال التقنيــة التــي يمكــن تأديتهــا مــن أي مــكان
فــي العالــم؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر فــي ضعــف توظيــف الخريجيــن فــي تخصصــات تقنيــة مثــل
تكنولوجيــا المعلومــات و التصميــم ،وعــدم وجــود خطــط توظيــف خاصــة بالخريجيــن فــي
المؤسســات كمــا هــو متبــع فــي اليابــان .
 دعــم الدراســات ذات العالقــة بمواءمــة برامــج مؤسســات التعليــم العالــي مــع حاجــاتســوق العمــل ،وبمــا يواجهــه الباحثــون عــن عمــل مــن صعوبــات فــي إيجــاد الوظائــف ،والتعــرف
علــى أهــم المعوقــات التــي قــد يواجههــا بعــض العامليــن فــي الحصــول علــى فــرص تدريبيــة
أو دراســية علــى رأس العمــل ،وكذلــك أســباب عــدم قــدرة بعضهــم علــى الترقــي الوظيفــي
بالمؤسســة التــي يعملــون بهــا ،وغيرهــا مــن المواضيــع ذات العالقــة بتنمية االقتصــاد الوطني.
 التوزيــع الجغرافــي المتــوازن لالســتثمارات ،وإقامــة المشــاريع ذات القــدرة االســتيعابيةالمناســبة لخريجيــن مــن مختلــف المؤهــات والتخصصــات ،ولــكل المســتويات الوظيفيــة فــي
مختلــف محافظــات الســلطنة كلهــا؛ بمــا يخلــق تــوازن بيــن عــدد الخريجيــن مــن كل محافظــة،
واإلمكانــات المتوفــرة بهــا لالســتثمار و التوظيــف ،لتقليــل الضغــط ،والحــراك الوظيفــي الــذي
بلــغ( )%47مــن مجمــل عــدد الخريجيــن واســتغالل المــوارد البشــرية المحليــة أفضــل اســتغالل
بمــا يخــدم المجتمــع المحلــي والتنميــة االقتصاديــة ككل ،فقــد بينــت الدراســة أن نســبة الحــراك
الوظيفــي باتجــاه محافظــة مســقط بلغــت ( )%57.8.مــن مجمــل عــدد الخريجيــن الذيــن ال
يعملــون فــي محافظاتهــم.

 .2مؤسسات التعليم العالي:
 التغيــر الديناميكــي فــي حاجــة أســواق العمــل مــن الوظائــف الــذي أشــارت إليــه عــددمــن الدراســات ( )2017 ,World Economic Forumوالتــي تشــدد علــى أهميــة فهــم حاجــة
الســوق المحلــي مــن حملــة المؤهــات والتخصصــات بتحليــل الصناعــات القائمــة ،وقــد تشــير
نســبة غيــر العامليــن فــي الســلطنة مــن حملــة مؤهــل البكالوريــوس إلــى وجــود بــوادر المغاالة
فــي التعليــم ( )over educationمقابــل الحاجــة الفعليــة للســوق مــن حملــة المؤهــات أو
الحاجــة إلــى تغييــر مســارات التعليــم بغيــة توجيــه مخرجــات التعليــم (كمــً ونوعــً) بمــا يلبــي
حاجــات و متطلبــات ســوق العمــل .ومــن هنــا يجــب إدخــال البحــث والتطويــر (Research and
ـم تزايــد حاجتهــا مــن
 )Developmentفــي الصناعــات العمانيــة لالرتقــاء بمســتواها ومــن ثـ َّ
المؤهليــن علميــا ممــا يقــود إلــى بنــاء اقتصــاد معرفــي.
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 تعزيــز المهــارات والقــدرات األساســية التــي أشــار الخريجــون وأربــاب العمــل إلــى االفتقــارإليهــا وأبرزهــا :مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة ،ثــم المهــارات التنظيميــة ،وبعدهمــا التحليليــة
خــال مرحلــة الدراســة الجامعيــة مــن خــال تضمينهــا بالخطــط الدراســية بجانبيهــا :النظــري
والتطبيقــي؛ وذلــك مــن أجــل زيــادة نســبة المواءمــة بيــن مــا ُيكتســب خــال الدراســة مــع
طبيعــة العمــل الحقــً ،وهــذا األمــر ينطبــق كذلــك علــى أهميــة حصــول الخريــج علــى وظيفــة
تتناســب مــع تخصصــه ،ومؤهلــه .وهــذا التأكيــد يأتــي علــى الرغــم مــن –إشــارة أكثــر مــن
ثلثــي الخريجيــن المشــاركين فــي هــذه الدراســة-توافق مــا ُيكتســب مــن مهــارات ومعــارف
علــى مقاعــد الدراســة مــع متطلبــات العمــل الحاليــة.
 جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات التعليميــة لطلبتهــا خــال مرحلــةالدراســة هــي مــن أهــم مؤشــرات األداء لهــذه المؤسســات ،فعندمــا تكــون فــرص التدريــب
فــي مواقــع العمــل ،والمشــاركة فــي الفعاليــات األكاديميــة ،وإيصــال اآلراء والمقترحــات إلدارة
المؤسســة التعليميــة –وفــق رأي الخريجيــن المشــاركين للمســح الثانــي علــى التوالي-هــي
األقــل جــودة فــإن مراجعــة شــاملة مــن ِقبــل كل مؤسســة تعليميــة لخدماتهــا الطالبيــة تقــع
مــن ضمــن أولويــات االرتقــاء بمســتوى تلــك المؤسســة وسيســاهم ذلــك بــا شــك فــي توفيــر
فــرص التوظيــف لخريجيهــا.
 بالرغــم مــن أن التدريــب خــال مرحلــة الدراســة الجامعيــة كان لــه أثــر واضــح فــيحصــول النســبة األكبــر مــن الخريجيــن علــى عمــل ،وأن المتدربيــن منهــم يحصلــون علــى
عمــل خــال مــدة أقــل مقارنــة بغيــر المتدربيــن ،وأنــه كلمــا زادت مــدة التدريــب زادت فرصــة
الحصــول علــى وظيفــة إال أننــا نجــد ثقــة الخريجيــن فــي كــون التدريــب عام ـ ًا مســاعدًا فــي
حصولهــم علــى وظيفــة متدنيــة .ولــذا مــن االهميــة التــي يوليهــا أربــاب العمــل للتدريــب فــي
توظيــف الخريجيــن يجــب أن تكــون واضحــة للطلبــة علــى مقاعــد الدراســة ،ويجــب إعــادة النظــر
فــي نوعيــة البرامــج التدريبيــة التــي ينخــرط فيهــا الخريــج مــن حيــث تأثيرهــا علــى الحصــول
علــى وظيفــة ومــد الخريــج بالمهــارات العمليــة الالزمــة.
ـد نســبة مــن ينخرطــون فــي األعمــال الحــرة مــن الخريجين ضعيفــة مقارنــة بغيرهم
 تُعـ ّمــن الــدول األخــرى ،ونســبة رغبتهــم فــي امتــاك عملهــم الخــاص متدنيــة كذلــك وخصوصــً
اإلنــاث؛ لــذا يجــب التركيــز علــى رفــع رغبــة الطلبــة للخــوض في ريــادة األعمــال بدراســة مخاوفهم
والعوائــق التــي تواجههــم لمعالجتهــا؛ لتكــون ضمــن مقــرر ريــادة األعمــال والــذي ُيـ َـد َرس حاليــً
فــي جميــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي الســلطنة.
 يتلقــى ( )%38.8مــن الخريجيــن العامليــن التدريــب فــي عــدد مــن المهــارات التــيتختلــف بيــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص ،وينخــرط ( )%11.7منهــم
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فــي الدراســة وتمثــل هــذه النســب مؤشــرًا مشــجعًا للمؤسســات التعليميــة لتبنــي علــى
متطلباتهــا برامــج تدريبيــة وتأهيليــة مناســبة تكــون مصــدر دخــل إضافــي.

 .3قطاع التوظيف (أرباب العمل):
 يعتمــد توظيــف الخريجيــن وفــق مؤهالتهــم وتخصصاتهــم علــى نوعيــة الصناعــاتومــدى تطــور هــا واالقتصــاد المحلــي ،ويعتمــد بنــاء اقتصــاد معرفــي علــى وجــود الــكادر
المؤهــل مــن الخريجيــن ووجــود الصناعــات التــي تســتغل قدراتهــم .وتشــير دراســتي مســح
الخريجيــن ( 2015و )2017إلــى وجــود فائــض مــن حملــة المؤهــات الجامعيــة ،لــذا يجــب تحديــد
الحاجــة الفعليــة فــي مختلــف قطاعــات العمــل مــن التخصصــات ،والمؤهــات األكاديميــة،
للعمانييــن ،والتخطيــط
والمهــارات ذات العالقــة المباشــرة بالوظائــف المتاحــة ،والمســتقبلية ُ
للنمــو باالقتصــاد العمانــي مــن اقتصــاد يعتمــد فــي معظمــه علــى المهــارة غيــر المؤهلــة إلــى
اقتصــاد يجــذب المميزيــن فــي مختلــف المجــاالت ،وقــد يكــون تعزيــز مجــال البحــث والتطويــر هــو
الخطــوة األولــى فــي هــذا الطريــق.
 تصــدر القطــاع الخــاص المرتبــة األولــى فــي تشغســل الخريجيــن وفــق نتائــج مســحالخريجيــن - 2017بالرغــم مــن االنخفــاض الهامشــي بنســبة (- )%0.05يغيــر وبصــورة كبيــرة خريطة
توزيــع الخريجيــن غيــر العامليــن ممــن يســتقطبهم عــادة القطــاع الحكومــي مثــل خريجــي
الصحــة والتربيــة؛ عليــه يجــب وضــع الخطــط واآلليــات نحــو اســتقطابهم فــي القطــاع الخــاص
بعــد بحــث نوعيــة الوظائــف المتوفــرة وســلم األجــور والخبــرات المطلوبــة لشــغر مثــل هــذه
الوظائــف.
 التعــاون مــع مؤسســات التعليــم العالــي مــن خــال توفيــر فــرص تدريبيــة للطلبــةالدارســين بتلــك المؤسســات خــال مرحلــة دراســتهم الجامعيــة ،فالتدريــب يتصــدر قائمــة
أبــرز العوامــل المؤثــرة علــى التوظيــف مــن جهــة أربــاب العمــل ،وطبقــً للبيانــات اإلحصائيــة
للخريجيــن العامليــن مــن المتدربيــن وغيــر المتدربيــن.
 الشــراكة االســتراتيجية مــع مؤسســات التعليــم العالــي فــي تدريــب العامليــن وإعــادةتأهيلهــم ( )upskilling and reskillingفــي هــذه المؤسســات بمــا يتناســب ومتطلبــات
األلفيــة القادمــة مــن قــدرات ومهــارات ،حيــث ُأشــي َر إلــى أن هــذه إحــدى االســتراتيجيات البــارزة فــي
مواجهــة التغييــرات فــي ســوق العمــل والمــوارد البشــرية التــي تحتاجهــا (World Economic
 )2017 ,Forumومــن أجــل خلــق هــذه العالقــة التكامليــة بيــن رصــد التغيــرات الديناميكيــة
فــي ســوق العمــل و القــدرات والمهــارات فــي الســوق العالميــة وتأهيــل العمانييــن بهــا ،فمــن
المفيــد الحــث علــى إنشــاء المرصــد الوطنــي لدراســات مواءمــة ســوق العمــل وتعزيــز عالقاتــه
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مــع المركــز الوطنــي للتدريــب و الهيئــة العامــة لســجل القــوى العاملــة .وقــد يكــون مــن
المجــدي أن تربــط هــذه الكيانــات الثالثــة بســلطة إداريــة واحــدة تدمــج بيــن الدراســات و البحــوث
وتوظيــف الباحثيــن عــن عمــل والتدريــب وإعــادة تأهيــل مــن يحتــاج منهــم لذلــك لتحقيــق
الهــدف االســمى وهــو النهــوض بالقــوى العاملــة الوطنيــة والوصــول بهــا التنافســية العالميــة.
 إعطــاء فــرص وظيفيــة تتناســب مــع مختلــف الخريجيــن ،ســواءًا أكانــت وفــق النــوع،أم التوزيــع الجغرافــي ،وذلــك مــن أجــل ســد الفجــوة فــي الحصــول علــى فــرص وظيفيــة
للجنســين ،وتوفيــر الوظائــف ،وأماكــن العمــل التــي تتناســب مــع طبيعــة اإلنــاث ،بمــا ال يؤثــر
علــى ســير العمــل ،واإلنتاجيــة المطلوبــة ،وكذلــك الحــد مــن انتقــال العامليــن بيــن المحافظات
(الحــراك الوظيفــي)؛ وهــو مــا ســيؤدي إلــى التقليــل مــن رفــض الكثيــر مــن الخريجيــن للفــرص
الوظيفيــة ،أو التنقــل بيــن أكثــر مــن وظيفــة (الــدوران الوظيفــي) أو مؤسســة خــال مراحــل
زمنيــة قصيــرة تؤثــر علــى ســير العمــل بتلــك المؤسســات.
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