
191

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

ص امللخَّ

تهدف هذه الدراســة إىل التعرف عىل تصورات الشــباب الجامعي الباحث عن عمل نحو 

العمل يف املجتمع الُعامين، والتوصل إىل مجموعة من التوصيات التي ُتسهم يف بناء تصّورات 

هات التنمية املعــارصة ومتطلبات رؤية ُعامن  إيجابيــة نحو العمل لديهم مبا يتواءم مــع توجُّ

2040. ولتحقيق هذه األهداف اعتمدت الدراســة عــىل املنهج الوصفي؛ وذلك من خالل أداة 

اســتبانة مفتوحة األسئلة ُصممت ملعرفة تصورات الشــباب الباحثني عن عمل نحو العمل عند 

مه رشكة رؤية الشباب للخدمات  تسجيلهم للمشاركة يف برنامج تقدر بنسخته الثانية- الذي تنظِّ

نت  واالســتثامر- حيث بلغ إجاميل عدد عينة الدراسة )813( باحًثا وباحثًة عن عمل. وقد تضمَّ

أداة االستبانة كاًل من:

zayana.ambosuidi@gmail.com ،ماجستري العمل االجتامعي، جمعية االجتامعيني الُعامنية، سلطنة عامن •
Ghadeer.sajwani@outlook.com ،رشكة رؤية الشباب، سلطنة عامن  •
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زيانة بنت عبدالله بن عيل أمبوسعيدية•

غدير بنت عيل بن محمد اللواتية•

DOI: 10.12816/0061184



زيانة بنت عبدالله بن عيل أمبوسعيدية - غدير بنت عيل بن محمد اللواتية

192

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

البيانات األساسية للمسجلني.• 

نوع القطاع الذي يرغبون العمل فيه.• 

اشرتاطاتهم لشغل الوظيفة.• 

مدى مناسبتهم للعمل الحر.• 

توقعاتهم للمعايري التي يضعها أصحاب العمل للتوظيف.• 

لت الدراسة إىل النتائج اآلتية: تفضيل الشباب الباحثني عن عمل القطاع الخاص بنسبة  وتوصَّ

ا بخصوص رشوط شــغل الوظيفة،  بلغــت ) 51.7%( مقابل ) 39.9%( يف القطاع الحكومي. أمَّ

زت اســتجاباتهم عىل صلة الوظيفــة بالتخصص واملؤهل العلمي الحاصلني عليه، وتوفر  فقد تركَّ

بيئة عمل مناســبة، واهتامم الوظيفة بتطوير املوظف وتنمية مهاراته، ومتيزها مبردوٍد اقتصاديٍّ 

جيــٍد وحوافز مادية. وفيام يخص أبــرز املعايري التي يضعها أصحاب العمل للتوظيف من وجهة 

نظرهم، فقد متثلت يف امتالك الخربة وشــهادات التدريب بنســبة ) 51.4%(، كام أشار أغلبهم 

وبنسبة ) 73.1%( إىل مناسبة شخصيتهم للبدء يف مرشوعهم الخاص.

كام أســفرت النتائج عن مجموعة من التوصيات التي ُتســهم يف بناء تصّورات إيجابية نحو 

هات التنمية املعارصة ومتطلبات رؤية ُعامن 2040، أبرزها: فتح  العمل لديهم مبا يتواءم مع توجُّ

معاهد ومراكز مهنية وحرفية لطلبة الثانوية العامة، وتبني املؤسســات التعليمية لربامج تدريبية 

إلزاميــة لطلبــة الصف الحادي عرش؛ لتمكينهم من تحديد مســارهم املهنــي، وتوفري مجموعة 

من الفرص الدراســية مبؤسســات التعليم العايل يف التخصصات العلميــة للتنافس عليها دون 

سات القطاع  ربطها مبعيار الدرجة أو نسبة الثانوية العامة، وعدم ربط الرتقيات املهنية يف مؤسَّ

الحكومي والخاص باملؤهل العلمي، وتشــجيع القطاع الخاص وتحفيزه عىل تفعيل العمل الجزيئ 

ووضع ضوابطه التنظيمية، وتقنني مفهوم الخربة؛ ليكون املفهوم وفَق معايري وضوابط واضحة.

الكلامت املفتاحية: الباحثون عن عمل، العمل، التصّورات، برنامج تقدر.

مة: أواًل: املقدِّ

 ُتعد فئة الشباب أمثن ثروة ميتلكها املجتمع، ويصفها علامء االجتامع مبرحلة التعليم وتبلور 

شــخصية الفرد، وصقل مهاراته ومواهبه، كام تتميز بدرجٍة عاليــٍة من الديناميكية والحيوية. 

وتبدأ مرحلة الشباب من وجهة نظر علامء االجتامع عند دخول الفرد إىل املجتمع الذي يسعى 
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بــدوره إىل إدماجه وتأهيله؛ ليقوم مبهامه املختلفة فيه. ومن الصعوبات التي ميكن أن تواجه 

أيَّ باحــٍث تحديد بداية ســنِّ مرحلة الشــباب ونهايتها، فهو مفهوٌم ليس لــه حدوٌد واضحٌة. 

وبحســب بيري بورديــو )Pierre Bourdieu(: »الحدود بني األعــامر أو الرشائح العمرية هي 

حدود اعتباطية، ونحن ال نعرف من أين ينتهي الشــباب لتبدأ الشــيخوخة، مثلام ال ميكننا أن 

ر أين ينتهي الفقر ليبدأ الغنى« )كردمني، 2017: ص.127(. نقدِّ

لقــد تزايد االهتامم مؤخًرا بقضية الباحثني عن عمل بني صفوف الشــباب نتيجًة ارتفاع 

معدلها وامتدادها لتشمل الشباب من حملة مؤهالت التعليم العايل الذين تم تأهيلهم وتهيئتهم 

لســوق العمل، وكان لزاًما عىل املؤسسات املختصة الســعي إليجاد حلول الحتواء هذه املشكلة؛ 

ِلام لها من تداعياٍت ونتائَج من شــأنها أن تؤثر يف مســرية التنمية، ويف تحقيق أمن املجتمع 

واســتقراره، فضاًل عن أنَّ هذه املشكلة من املشــكالت املركبة واملعقدة؛ حيث ترتبط بالجوانب 

االقتصادية واملعيشــية واالجتامعية والسياســية، كام أنَّ تأثريها ميتد من الفرد ليشمل مختلف 

أبنية املجتمع.

وقد أتت هذه الدراسة ملعرفة تصورات الشباب الجامعي الباحث عن عمل نحو العمل، فمن 

خالل هذه املعرفة مُيكن إعادة بناء تصّورات الشباب ورؤاهم نحو العمل، وتغيري بعض األفكار 

هات التنمية املعارصة، ومعايريها. والقيم واملفاهيم مبا يتناسب مع توجُّ

ثانًيا: مشكلة الدراسة:

ُتعدُّ مشــكلة الباحثني عن عمٍل يف املجتمع الُعامين هاجًســا مؤرًِّقا، ليس فقط للشباب، بل 

للمجتمع ككل، فقد أوضحت نتائج تعداد ُعامن أنَّ إجاميل عدد الباحثني عن عمل حتى ديسمرب 

لعام 2020م بلغ )5438	( باحًثا وباحثًة، وهذا العدد يشــمل فقط الشــباب النشطني املسجلني 

بياناتهــم يف النظــام وفقًا ملفهــوم الباحثني عن العمل املعتد به يف املركــز الوطني لإلحصاء 

ا أقل من العدد الفعيل، وبالتايل  واملعلومــات؛ مامَّ يجعل عدد الباحثني عن عمل عــدًدا تقديريَّ

ا بالنسبة لتوزيع الفئة الُعمرية فقد  يقلل من حجم املشكلة )-17	Al-Hashmi, 2019: p.1(. أمَّ

كشــفت اإلحصائيات املتاحة يف املوقع الرســمي للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات أن أغلب 

الباحثني عن عمل ترتاوح أعامرهم بني )20 - 34 ســنة(، حيث بلغت نســبتهم ) 81.2%( من 

ل البكالوريوس فأعىل أكرث من ثلث الباحثني عن  إجــاميل الباحثني عن عمل، ومثَّل َحَمَلة مؤهَّ



زيانة بنت عبدالله بن عيل أمبوسعيدية - غدير بنت عيل بن محمد اللواتية

194

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

عمل بنسبة ) 37.14%(، يليهم حملة مؤهل الثانوية العامة بنسبة ) 33.87%(، ثم حملة الدبلوم 

الجامعي بنسبة ) 	https://www.ncsi.gov.om( )%1(، كام بلغ معدل الباحثني عن عمل من 

حملة مؤهل الدبلوم الجامعي فأعىل ) 11%( يف السلطنة عام 2019م )املركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات، 2021: ص.51(. وبالرغم من السياســات التي ُوِضعت من أجل التخفيف من ِحدة 

هذه املشــكلة، مثل: التعمــني، وتحديد الحد األدىن من األجور، وسياســة التوظيف يف القطاع 

العام، وتوفري برامج تدريبية، إالَّ أن إسهامها يف حل املشكلة كان قلياًل. وما زاد األمر تعقيًدا هو 

ربط الراتب بالشهادات األكادميية وليس باملهارات؛ الذي أفىض إىل إرساع العديد من الشباب 

وأفراد املجتمع للحصول عىل مؤهالت جامعية ألسباب تتعلق بالوجاهة واملادة، والحتالل املراكز 

الوظيفية املرموقة؛ فرتاكمت أعداد الباحثني من حملة املؤهالت الجامعية )حسني، 2020(.

   كام ُتشــري املعطيات اإلحصائية إىل وجود اختالٍل يف سوق العمل الُعامين ناتٍج عن فقدان 

التوازن يف توزيع العاملة الوطنية يف القطاعني العام والخاص ويف فروع األنشطة االقتصادية، 

حيث شــكل الُعامنيون ) 22%( من إجاميل املشتغلني يف السلطنة عام 2019م، أي أنَّ مثانيًة من 

كلِّ عرشة عاملني هم مــن العاملة الوافدة )املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2021: ص.-39

40(. كام يرتفع عدد العاملني الُعامنيني يف قطاع الخدمات واإلدارة مقابل انخفاض عددهم يف 

القطاعات املنتجة، مثل: الزراعة والبناء والتشييد والصناعة واألعامل اليدوية والحرفية، فالقطاع 

الخدمــي هو األكرث قبواًل واســتقطاًبا لــدى العاملة الوطنية. وتنعكس هــذه املعطيات عند إلقاء 

صات الخدمية  هاٍت نحو التخصُّ صات الشباب الباحثني عن عمل، حيث نجد توجُّ الضوء عىل تخصُّ

صــات اإلدارة واملعامالت التجارية أتت  واإلدارية، فقد أشــارت نتائج تعداد 2020م إىل أنَّ تخصُّ

بات الثقافية كالعادات  صات الباحثني عن عمل بنســبة ) 	1%(، كام تعترب الرتسُّ يف مقدمة تخصُّ

والتقاليد السائدة واحدة من األسباب التي أسهمت يف اقتصار عمل العاملة الوطنية يف قطاعات 

معينــة دون غريها، حيث ترفض االشــتغال يف األعــامل اليدوية والفنية وإن كانت ســائدة يف 

حقبة ما قبل النفط؛ مامَّ أدى إىل تعطيل االســتخدام األمثل لقوة العمل املحلية؛ باإلضافة إىل أن 

التغريات االجتامعية واالقتصادية أوجدت مواقف ســلبية نحو ما ينعت بالوظائف الدنيا؛ وبذلك 

ميكننــا القول أن هذه العادات والتقاليد أســهمت يف عرقلة سياســات التعمــني التي تصبو إىل 

احتواء أزمة الباحثني عن عمل، وإدماجهم يف مختلف القطاعات )سامل، 2014: ص.94(.
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وبناًء عليه، فإن مشكلة الباحثني عن عمٍل بحاجة إىل فهٍم أعمق ملفاهيم العمل لدى الشباب 

وتصّوراتهم نحوه، فقد كشــف االســتطالع الــذي أقامه املركز الوطني لإلحصــاء واملعلومات 

لون  عــن اتجاهات الشــباب الباحثني عن عمل نحو ريــادة األعــامل، أنَّ ) 17%( فقط يفضِّ

ن يفضلون الحصول عــىل وظيفة )املركز الوطني لإلحصاء  ريــادة األعامل مقابل ) 82%( ممَّ

هات الشــباب تتجه نحــّو تفضيل العمل يف القطاع  واملعلومــات، 2020أ: ص.12(، كام أنَّ توجُّ

 )Belwal, Priyadarshi & Al Fazari, 2017: p.823( الحكومي. يف املقابل أوضحت دراســة

أنَّ الظروف املحيطة مثل انخفاض أسعار النفط، وتشبع الوظائف يف القطاع الحكومي أجربت 

الخريجني الجدد عىل العمل يف القطاع الخاص.

ــة لتحديث أنظمة التعليم  عالوًة عىل ذلك، كشــفت األوضــاع الراهنة عن وجود حاجة ماسَّ

وتطويرها بحيث تكون مخرجاتها من الباحثني عن عمل مجهزين باملهارات املختلفة التي يطلبها 

أصحــاب العمــل، التي غالًبا ما تتمثل يف: إدارة الذات من اســتعداد لتحمل املســؤولية، وإدارة 

الوقــت، وتنمية الذات، ومهــارات العمل الجامعي والقدرة عىل احــرتام اآلخرين والتفاوض / 

اإلقناع، والقدرة عىل حلُّ املشــكالت والتفكري اإلبداعي، ومهارات االتصال، والقدرة عىل تطبيق 

.)Al-Mahrooqi & Denman , 2018: p.190( تكنولوجيا املعلومات وما يتصل بها

ومام سبق ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:

 ما تصورات الشباب الجامعي الباحث عن عمل يف املجتمع الُعامين نحو العمل؟• 

 ما تصورات الشباب الجامعي الباحث عن عمل يف املجتمع الُعامين نحو العمل الحر، وريادة األعامل؟• 

 ما التوصيات التي ُتســهم يف بناء تصّورات إيجابية نحو العمل لدى الشــباب الجامعي • 

هات التنمية املعارصة، ومتطلبات رؤية ُعامن 2040؟ الباحث عن عمل مبا يتواءم مع توجُّ

ثالًثا: أهداف الدراسة:

 الكشف عن تصورات الشباب الجامعي الباحث عن عمل يف املجتمع الُعامين نحّو العمل.• 

التعرف عىل تصورات الشــباب الجامعي الباحث عن عمــل يف املجتمع الُعامين نحو • 

العمل الحر، وريادة األعامل.

الخروج بتوصيات ُتســهم يف بناء تصّورات إيجابية نحو العمل لدى الشــباب الجامعي • 

هات التنمية املعارصة، ومتطلبات رؤية ُعامن 2040. الباحث عن عمل مبا يتواءم مع توجُّ
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رابًعا: أهمية الدراسة:

األهمية العلمية: تســتمد هذه الدراسة أهميتها من إسهامها املمكن من الناحية العلمية • 

يف مجال ثقافة العمل؛ نتيجة تسليطها الضوء عىل تصورات الشباب الجامعي الباحث 

عن عمل يف املجتمع الُعامين نحو العمل، وما لهذه التصّورات والرؤى من أثر يف بناء 

وتكوين ثقافة العمل، وقيم الشباب.

األهمية العملية: قد تسهم معرفة تصورات ورؤى وأفكار الشباب الجامعي الباحث عن عمل • 

هات التنمية املعارصة  نحو العمل يف بناء تصّورات إيجابية، وتغيريها مبا يتناسب مع توجُّ

ومعايريها ومع رؤية ُعامن 2040، كام ميكن أن يســتفيد منها املختصون واملسؤولون يف 

دٍة دون غريها، واإلسهام  وضع خططهم للحدِّ من تركز العاملة الوطنية يف وظائف محدَّ

يف توزيع قدراتها، ومهاراتها يف مختلف األنشطة واملجاالت االقتصادية. 

خامًسا: املفاهيم اإلجرائية:

:)Job Seekers( 1-  الباحثون عن عمل

تتأثر رغبة الشــخص يف العمل - جزئًيا- مبدى الطلب عىل خدمات هذا الشــخص وطبيعة 

هذا الطلب، ويعّرف البعض هذا املصطلح بأنَّه: عدم قدرة الشخص عىل بيع قوة عمله يف سوق 

العمل رغم رغبته يف ذلك )مارشــال، 2000: ص.282-281(، وُيعرفه املركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومــات بأّنــه » الفرد )ذكرًا أو أنثى( الذي بلغ 15 ســنة أو أكرث مــن العمر، والقادر عىل 

العمل والراغب فيه، والذي مل يزاول أي عمل ولكنه يسعى إليه وال يجده خالل الفرتة املرجعية 

املُحددة، والباحث عن عمل نوعان: باحث عن عمل ســبق له العمل و باحث عن عمل مل يسبق 

له العمل« )املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2015: ص.23(

وتعرِّف هذه الدراســة الباحثني عن عمل إجرائًيا: بأنَّهم الشــباب املســجلون يف برنامج تقدر 

بنسخته الثانية الذين ترتاوح أعامرهم بني )20-35( سنة الحاصلون عىل شهادة الدبلوم الجامعي 

فأعىل، القادرون عىل العمل والراغبون فيه والباحثون عنه، ومل تتح لهم الفرصة للحصول عليه.

:)work( 2-  العمل

ُيعــدُّ مفهوم العمل من املفاهيم التي تباينت بشــأنه التعريفات داخــل العلوم االجتامعية، 

وذلك باختالف األطر النظرية لها، ولهذا تعددت التعاريف واملفاهيم املرتبطة به. ويرى علامء 
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االجتــامع أنَّ مفهــوم العمل من املفاهيــم املعقدة، كام أنَّه من املعاين النســبية؛ حيث تختلف 

طبيعتــه ومضمونه باختالف البناء االجتامعي وباختالف األزمنــة واملجتمعات، وتعرفه معظم 

مصطلحات العلوم االجتامعية بأنَّه » مجهود إرادي عقيل أو بدين يتضمن التأثري عىل األشياء 

املاديــة وغــري املادية لتحقيق هدف اقتصــادي معني، كام أنه وظيفــة اجتامعية تتحقق فيها 

شــخصية الفرد، أو أنه مجهود إرادي نحو غرض نافع« )قنــدوز، 2017: ص.415-414(. كام 

ميكــن تعريف العمل مبختلــف أصنافه بأنه » مجموعٌة من املهــام، يتطلَّب تنفيذها بذل جهٍد 

؛ بغرض إنتاج ســلعٍة أو خدماٍت معينٍة؛ لتلبية جملــٍة من االحتياجات  فكــريٍّ ونفــيسٍّ وعضيلٍّ

البرشية« )التايب، 2011: ص.15(. 

   وُتعرِّف هذه الدراسة العمل بأنَّه: مجموعة من املهام واألنشطة التي من املمكن أن يؤديها 

الشاب الجامعي الباحث عن عمل مبا يتوافق مع مهاراته ومعارفه وإمكانياته ُمقابل أجٍر ماديٍّ 

مُيكنه من تلبيه احتياجاته، ومن االندماج يف املجتمع.

:)Perceptions( رات 3-  التصوُّ

يعد عامل االجتامع الفرنيس إمييل دوركايم )Émile Durkheim( أول من استعمل وعرف 

مفهــوم التصّور حينام قارن بني التصــورات الفردية والتصورات الجامعيــة، ثم ظهر كأحد 

مباحــث علم النفــس االجتامعي عىل يد موســكوفييس )Moscovic( الــذي درس تصورات 

الجامعــات املختلفة للتحليل النفيس )بن شــويف، 2017: ص.55(، وُيشــري هــذا املفهوم إىل 

األفــكار واملعتقدات والقيم التي تبلورها الجامعة، والتي ال ميكن اختزالها إىل مكونات فردية 

)مارشال، 2000: ص.414(.

ويعرفه بالر والعايب )2020( بأنه »شــكل من أشــكال املعرفــة والفكر االجتامعي واآلراء 

واالتجاهات والخربات الذي تتقاســمه جامعة من األفراد، وهي نتاج لرتاكم معلومات منظمة 

وتفســريات يقوم بها األفراد وتتبناها الجامعات التي يشــكلونها، وهــي عملية بناء اجتامعي 

للواقع الذي نعيشه يف حدود فكرنا، ونتقاسمه مع جامعاتنا ... » )ص.5	3(.

رات إجرائًيا بأنهــا »مجموعة األفكار واملعارف والتوقعات  وُتعرِّف الدراســة الحالية التصوُّ

واآلراء التــي يتبناهــا الشــباب الجامعّي الباحث عــن عمل يف املجتمع الُعــامين حول العمل 

والناتجة عن واقعهم االجتامعي وخرباتهم وتجاربهم«.
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:)Teqder program( 4-  برنامج تقدر 

ذُه رشكة  هو برنامٌج تدريبيٌّ ضمن برامج االســتثامر االجتامعي لرشكة »يب.يب.ُعامن« تنفِّ

رؤية الشــباب للخدمات واالســتثامر؛ بهدف تدريب الباحثني عن عمــل وتزويدهم باملهارات 

والخربة املناســبة؛ لســد الفجوة بني توقعات ســوق العمل ومهارات الباحثني عن عمل محلًيا 

وعاملًيا. ويســعى هذا الربنامج إىل تعزيز وتنمية املهارات املســتقبلية لدى الشــباب، وتصحيح 

املفاهيــم واملعتقدات الخاطئة لديهم نحو ســوق العمل ومجاالت العمــل املختلفة، وتزويدهم 

باملهارات واملعلومات الكافية للبدء مبشاريع مبتكرة وُمدرة للدخل، ويتمُّ ذلك من خالل سلسلٍة 

مت خصيًصا لتســليط الضوء عىل  مــن حلقات العمــل والربامج والورش التدريبيــة التي ُصمِّ

مختلف القطاعات، واملسارات الوظيفية.

هات النظرية للدراسة: سادًسا: املوجِّ

إنَّ مشكلة الباحثني عن عمل ليست بالحديثة وإمنا عانت منها مجتمعات عدة، وهي مشكلٌة 

قامئٌة ُتعيد إنتاج نفســها باســتمرار يف البناء االجتامعي؛ لذلك تم يف هذه الدراسة االستعانة 

مبفهــوم بيري بورديــو )Bourdieu( إلعادة إنتــاج رأس املال الثقايف للكشــف عن تصّورات 

الشــباب الُعامين الجامعي الباحثني عن عمل، ومحاولة فهم العالقة التي تربط أنظمة التعليم 

بتصّوراتهــم ورؤاهم املتكونة نحو العمل نتيجة اهتاممها بفئة الباحثني عن عمل من مســتوى 

تعليم دبلوم جامعي فأعىل، ودورها يف رسم مسارهم املهني الذي غالًبا ما يكون متشابًها- إىل 

حد كبري- مع من سبقهم من أقرانهم من الباحثني عن عمل.

وتقــوم فكرة إعادة اإلنتــاج لرأس املال الثقايف عند بورديو عىل أنَّ رأس املال الثقايف يف 

أي مجتمــع يتمُّ إعادة إنتاجه وانتقاله إىل األفراد بواســطة أنظمة التعليم الذي يعتربه بورديو 

العائق الثقايف األكرب؛ ألنه مســؤول عن إعادة إنتاج األوضاع االجتامعية القامئة، الذي ُيبنى 

عىل أســاس املؤهل التعليمي، وعدد ســنوات الدراسة. ويتوقف اكتســاب هذا النوع من رأس 

املال عىل بعض العوامل، مثل: الفرتة الزمنية، وطبيعة املجتمع، والطبقة االجتامعية التي ينتمي 

إليها الفرد باإلضافة إىل القدرات الذاتية، والســامت الجســدية للفرد. ويشري بورديو هنا إىل 

دور النســق التعليمي يف إعادة اإلنتاج االجتامعي من خالل جهوده املكرسة يف صناعة نفس 

األجيال دون إحداث أي تجديد يف ذلك )صلعي وعامين، 2018: ص.70(.
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وعىل الرغم من وجود عدة مؤسسات اجتامعية أسهمت بدرجة كبرية يف تشكيل التصّورات 

والــرؤى، وبنائها لدى الشــباب- خاصة يف ظل املتغريات االقتصادية والتقنية التي تشــهدها 

رات الباحثني عن عمل  املجتمعــات يف الوقت الراهــن- إالَّ أنَّ البحث انطلق يف رشح تصــوّ

نحــو العمل من النظام التعليمي املُتبع نتيجة لألثر الكبري الذي تلعبه املؤسســات التعليمية يف 

إعادة إنتاج هذه التصّورات من خالل ما ُتكِسبه للطلبة من أفكار ومعلومات وموجهات فكرية 

متشابه، ومكافأتها للطلبة املتميزين من خالل ربط نسبة الشهادة الثانوية باملؤسسة األكادميية 

والتخصص الذي ســيلتحق به الطالب؛ مامَّ أســهم يف تشــكيل وبناء التفضيالت املهنية لدى 

الطلبــة. كام أوجدت معايري للحكم عىل الوظيفة ما إذا كانت مرموقة أو من الفئة الحرفية أو 

الُدنيــا، وهنــا تتبادر لنا أفكار بورديو يف كتابه » إعادة اإلنتاج » عندما أكد عىل أنَّ املدرســة 

تسهم يف إعادة إنتاج التفاوت االجتامعي بداًل من العمل عىل تقليصه، وأنَّها أداة خفية للهيمنة، 

والثقافة املدرســية هي ثقافة الطبقة املهيمنة« )أوعبو، 2017: ص.74(، ويف هذا السياق ُيشري 

مفهوم إعادة اإلنتاج إىل الوسائل واألساليب التي تنتهجها املؤسسات التعليمية وما تتضمنه من 

مساقات ومناهج تدريسية، مبشاركة املؤسسات االجتامعية األخرى يف رسم التفضيالت املهنية 

لدى الباحثني عن عمل، وتحديد مســارهم املهني الذي يتشــابه إىل حد كبري مع املسار املهني 

للباحثني عن عمل السابقني لهم؛ مامَّ يؤدي إىل تراكم املخرجات وتكدسها.

 ،)Diploma Disease( كام أسهمت هذه املؤسســات التعليمية يف ظهور مرض الشهادات

وهــي ظاهرة تؤرش إىل االعتامد الزائد عىل املؤهالت الدراســية كدليل عىل القدرة والكفاءة، 

وكــرشٍط لاللتحاق ببعض املهن أو أســواق العمل الداخلية. وقد أســفرت هــذه الظاهرة عن 

ى  االعتقاد بأنَّ الشــهادات الدراســية هي مفتاح الحصول عىل أفضل الوظائف دخاًل؛ مامَّ أدَّ

الت وتكديســها؛ ومن هنا ُيصبح  إىل تنافس األفراد للحصول عىل املزيد من الشــهادات واملؤهَّ

سات أيًضا  التعليم مجرد عملية طقوســية )مارشال، 2001: ص. 	133(. وســاعدت هذه املؤسَّ

يف إعــادة إنتاج األلقاب واملكانة االجتامعية لألفراد يف املجتمع حيث أوجدت ألقاب مرتبطة 

بدرجٍة علميٍة وشهادٍة كاملهندس والطبيب والربوفيسور.

سابعًا: مشكلة الباحثني عن عمل يف املجتمع الُعامين:

َشِهد املجتمع الُعامينُّ تغريات واسعة خالل الخمسني سنة املاضية؛ بسبب العائد املايل الناتج 
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من تصدير النفط، وشملت هذه التغيريات مجاالت التعليم والرعاية الصحية، والبنية التحتية، 

إال أنَّ االضطرابات التي حدثت يف عام 2011م كشفت عن وجود بعض القضايا والتناقضات 

التــي تحيط باالقتصاد الُعامين، حيث مل يعد النظام االقتصادي قادًرا عىل توفري فرص عمٍل 

م الذي أحرزته الحكومة يف تطبيق التعمني، وزيادة  مناسبٍة للشباب الُعامين بالرغم من التقدُّ

اد األعامل.  معدالت مشــاركة املواطنني يف القطاع الخاص، وإيجاد صندوق الرفد الداعم لروَّ

كــام ظلَّت العاملة الوافدة املاهرة وغري املاهــرة يف ُعامن خياًرا جذاًبا للغاية ألصحاب العمل 

يف القطاع الخاص، وال تزال الفجوة بني املهارات املطلوبة من قبل القطاع الخاص وتلك التي 

.)Romano & Seeger, 2014: p.	2( ميتلكها الُعامنيون قامئة

لقــد نتج عن عدم مواءمة مزايا العمل وأجوره يف القطاعني العام والخاص مع بعضها البعض 

نفور الشــباب مــن القطاع الخاص وانجذابهــم للقطاع الحكومي، حيث ُيالحظ ضعف إســهامات 

ل  الشباب الُعامين يف القطاع الخاص ومتثيلهم ) 12%( من إجاميل  الشباب العاملني فيه، بينام شكَّ

الوافدون النسبة العظمى، حيث بلغت نسبتهم ) 88%( )املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2017: 

ص.2(، كام أوضح كلٌّ من املسؤولني التنفيذيني والخريجني يف املسح الذي قامت به وزارة التعليم 

العــايل )	201( أنَّ من أبرز أســباب رفض التقدم للعــروض الوظيفية املقدمة يف القطاع الخاص 

ضعف األجور الشــهرية التي يعرضها أرباب العمل، وعدم مناســبتها للخريجني بنســبة ) %39.3(، 

وعدم مناسبة موقع العمل والتخصص مع الوظيفة املطروحة بنسبة ) 21.4%( لكلٍّ منهام.

كام أســهمت التصّورات الثقافية واالجتامعية يف تركز العاملة الوافدة يف القطاع الخاص، 

وهي تتمثل يف اعتقاد الشباب بأنَّ العمل يف القطاع الخاص يعني الحصول عىل أجور منخفضة، 

والعمل يف بيئة غري آمنة، وغياب التطوير الوظيفي، باإلضافة إىل تفضيل أصحاب األعامل يف 

القطاع الخاص العاملة الوافدة؛ نتيجًة رخص أجورها، وكذلك تصّورهم أنَّ العاملة الوطنية أقل 

أداًء وكفاءًة، مثلام أشارت إليه دراسة ساجواين )Sajwani, 1997(. باملقابل كشفت نتائج دراسة 

الهاشــمي )Al-Hashmi, 2019( عن إحدى املشاكل التي يعانيها أصحاب األعامل يف القطاع 

الخاص يف املجتمــع الُعامين، وهي تتمثل يف ارتفاع معدل الــدوران الوظيفي لدى املوظفني 

الُعامنيــني الناتــج عن حصولهم عىل عــروض وظيفية أفضل )فرص يف القطــاع الحكومي(، 

وارتفــاع الحد األدىن لألجور لديهــم مقارنة بالحد األدىن للعاملة األجنبيــة، باإلضافة إىل أن 
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توظيف الُعامنيني أكرث تكلفة بالنسبة للرشكات عىل املدى القصري واملتوسط؛   ألنه يتعني عليهم 

أيًضا تدريب املوظفني الُعامنيني نتيجة افتقارهم إىل مجموعة من املهارات املطلوبة للوظيفة.

ويعزف الشــباب الُعامين عن العمل يف قطاعاٍت معينٍة، مثل قطاع البناء والتشييد )تشغلها 

العاملة الوافدة من دول آســيوية مثل: باكســتان والهند وبنغالديش(، حيث أوضحت دراســة 

عــيل وزمالئــه ) Ali , Nusair, Alani, Khan, Rahman, & Al Badi, 2017( أنَّ قطــاع 

التشــييد والبناء يف املجتمع الُعامين يضم )%90( من العاملة الوافدة مقابل )%10( فقط من 

الُعامنيني بالرغم من تنوع طبيعة الوظائف املتاحة يف هذا القطاع، واشــتامله عىل مجموعٍة 

من املهن التقنية التي تتناسب مع مخرجات مراكز التدريب املهني والكليات التقنية، وخريجي 

الثانوية العامة ودون املستوى الثانوي.

   كام متتاز مشكلة الباحثني عن عمل يف املجتمع الُعامين مبجموعة من الخصائص، تتمثل يف اآليت:

 اتســاع الفجوة بني الذكور واإلنــاث يف البحث عن عمل، حيث أوضحت نتائج تعداد • 

ُعامن أنَّ إجاميل عدد الباحثني عن عمل حتى ديســمرب لعــام 2020م بلغ )5438	( 

باحًثا وباحثًة، بلغت نســبة اإلناث فيها ) 2.5	%( ُمقابل )%37.5( من الذكور، والناتج 

عــن أدوار النوع االجتامعي والتوقعات االجتامعية؛ مامَّ يؤدي بالباحثة عن عمل إىل 

اختيار وظائَف تتناســب مع توقعات املجتمع وتصوراته الثقافية، مثل: وظائف التعليم 

والصحة مثلام أشــارت إىل ذلك دراسة الحساين )Al Hasani, 2015(. كام أنَّ فرص 

العمــل املعروضة لإلناث باملجتمع الُعامين أقل من الفرص الوظيفية املعروضة للذكور، 

حيث بلغ وســيط فرتة البحث عن عمل لإلناث 4 سنوات ونصف يف عام 2015م وهو 

ما يقارب مرتني ونصف من قيمته للذكور )أقل من سنتني( )املركز الوطني لإلحصاء 

واملعلومات، 	201: ص.22(.

 تزايد عدد الباحثني عن عمل من حملة املؤهل الجامعي، حيث كشف تعداد 2020م أنَّ • 

حملة مؤهل البكالوريوس فأعىل بلغت نســبتهم ) 37.14%( من إجاميل الباحثني عن 

عمل، يليها حملة مؤهل الثانوية العامة بنســبة ) 33.87%(، يليها دبلوم التعليم العايل 

بنسبة ) 	1%(. أما بالنسبة إىل التخصصات العلمية الحاصل عليها الباحثون عن عمل، 

ص اإلدارة واملعامالت التجارية بنسبة ) 	1%(، يليها الهندسة والتقنيات  فقد أىت تخصُّ
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ذات الصلة بها بنســبة ) 11.2%(، ومن ثم تكنولوجيا املعلومات بنســبة ) 10%(، يليها 

تخصصات املجتمع والثقافة بنســبة ) 	.	%)  مثلام أوضح ذلك املوقع الرسمي للمركز 

.)https://www.ncsi.gov.om( الوطني لإلحصاء واملعلومات

ثامنًا: عالقة أنظمة التعليم بتصّورات الشباب يف املجتمع الُعامين نحو العمل:

يرى العديد من الباحثني يف مجال السوسيولوجيا أنَّ أنظمة التعليم ال توفر مجااًل حقيقيًّا 

للدميقراطية سواء داخل املؤسسات التعليمية أو يف محتويات املناهج، بل وحتى يف تقسيامت 

التخصصات الدراســية، فاملؤسسات التعليمية حسب زعمهم ليست سوى فضاءات تحافظ عىل 

صريورة رصاع األجيال والرصاع الطبقي وإعادة إنتاج النخب. ويؤكد بيري بورديو أنَّ املدرسة » 

تعمل عىل تقسيم متعلميها إىل فئاٍت وطبقاٍت اجتامعيٍة، كام تعمل عىل إعادة إنتاج الورثة؛ ألن 

النظــام الرتبوي يتطابق مع املجتمــع الطبقي، ... كام تكون محافظة عىل الوضع القائم الذي 

أنتجته« )أوعبو، 2017: ص.73(، فعند تحليل اآللية املتبعة لاللتحاق مبؤسســات التعليم العايل 

صات املهنية نقف أمام دالالٍت وأفكاٍر تنصبُّ بطريقٍة غري  يف املجتمع الُعامين، واختيار التخصُّ

مبارشٍة لصالح هذا الرأي، حيث ترتسم معامل تنبئ عن وجود عالقة وثيقة تربط أنظمة التعليم 

بتصّورات الشباب نحّو العمل، وميكن تفصيل ذلك عرب النقاط اآلتية:

 أســهمت اآللية املتبعة لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل يف بناء التفضيالت املهنية وتشكيلها • 

لدى الشباب امللتحقني بها؛ حيث لن يتسنى لطالب الثانوية العامة االلتحاق مبؤسسات التعليم 

العايل وخاصة بعض التخصصات املطلوبة يف سوق العمل إال بعد انطباق مجموعة من املعايرٍي 

متعلقٍة بنسبة النجاح ومُيكن استقراء ذلك من دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل 

ى هذا التوجه إىل  الصــادر من مركز القبول املوحــد )https://www.heac.gov.om(. وقد أدَّ

إيجاد فوارق طبقيٍة بني املهن نتيجة ربطها بالنســبة التي يحصل عليها طالب الثانوية العامة، 

صات املطلوبة يف  فكلــام زادت نســبته زادت حظوظه للحصــول عىل مقاعد دراســية بالتخصُّ

سوق العمل.كام أسهمت يف تقسيم املهن إىل مهن ذات مكانٍة عاليٍة ومهٍن حرفيٍة ذات مردوٍد 

اقتصاديٍّ بســيٍط، وأصبح األفراد أكرث انجذاًبا إىل العمــل املكتبي )يتمثل يف هيمنة تخصص 

اإلدارة واملعامــالت اإللكرتونية لدى املقبولني من طلبة شــهادة الدبلــوم العام والباحثني عن 

ٍص يف مؤسسات التعليم العايل باملجتمع الُعامين. عمل( نتيجة توفره وشيوعه كتخصُّ
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 ســاعدت محدودية التخصصات املعروضة يف مؤسسات التعليم العايل عىل إعادة إنتاج • 

صات اإلدارة واملعامالت  مشكلة الباحثني عن عمل يف املجتمع الُعامين، حيث حظيت تخصُّ

اإللكرتونيــة، وتخصصات الهندســة والتقنيــات ذات الصلة بها، وتخصصــات تكنولوجيا 

املعلومات بأعىل نسبة قبول لدى طلبة شهادة الدبلوم العام لعام 2019/ 2020 حيث مثلت 

نســبة القبول فيهــا )%27.1( و)%24.1( و)%15.6( من إجاميل عــدد الطلبة امللتحقني 

عــىل التوايل )وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار، 2021: ص. -22 29(، فيجد 

الطالب نفسه يف نهاية مشواره الدرايس يف نفس املسار املهني ملن سبقه من الخريجني، 

س مخرجاتها دون توظيف. كام  صات معينٍة دون غريها، وتكدُّ وهــذا ما يربر تصدر تخصُّ

أسهمت يف توجه الشباب نحو القطاع الخدمي الرتباط هذه التخصصات بها.

 تربط مؤسسات العمل يف القطاعني العام والخاص املؤهل مبكانة الوظيفة وقيمة الراتب، • 

وُيبنــى معيار االختيارعــىل املؤهل والتخصص وليس قدرات الشــخص وإمكانياته ومدى 

كفاءته، وهذا ما نجده يف نظــام تصنيف وترتيب الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي؛ 

مامَّ أســهم يف إعالء منظومة التعليم والحصول عىل مؤهل لدى الشــباب الُعامين؛ وهذا 

ى إىل بروز ظاهرة االهتامم باملؤهالت الدراســية )credentialism( التي ُتعربِّ  بدوره أدَّ

ا أن تعكس الخربة أو الخصائص الرضورية الالزمة  عن إيديلوجيا مؤداها أنَّ املؤهالت إمَّ

للصعود االجتامعي، أو القدرة عىل شــغل أحد أدوار الصفوة. ومن النتائج غري املقصودة 

املرتتبة عىل االهتامم باملؤهالت الدراسية ظاهرة تضخم املؤهالت أو ما يطلق عليه مرض 

الشهادات )مارشال، 2000: ص.249(.

ونســتخلص مام سبق أن لألنظمة التعليمية دورًا يف تشــكيل تصّورات الشباب نحو العمل، 

ويف إعــادة إنتاج النخب وتصنيف املهن إىل وظائف مرغوبة وذات مكانٍة عاليٍة ومهٍن حرفية 

ذات مردوٍد اقتصاديٍّ بســيٍط. كام تســهم اآللية املتبعة يف قبول الشباب االلتحاق مبؤسسات 

التعليم العايل، وكذلك معايري التوظيف يف بناء تفضيالتهم املهنية، وتشكيلها.

تاسعًا: اإلجراءات املنهجية

 منهجية الدراسة:. 1

تنتمــي هذه الدراســة إىل البحوث الوصفيــة، وهي محاولة إللقاء الضــوء عىل تصّورات 
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الشــباب الباحثني عن عمــل يف املجتمع الُعامين نحو العمل؛ وقد اعتمدت الدراســة عىل 

املنهــج الوصفي الذي مُيّكن الباحثتني من خالله وضع وصــفٍ دقيٍق لتصّورات الباحثني 

عن عمل املســجلني يف »برنامج تقدر« بنســخته الثانية نحو العمــل، والخروج بتوصيات 

هات التنمية املعارصة،  ُتسهم يف بناء تصّورات إيجابية لديهم نحو العمل مبا يتواءم مع توجُّ

ومتطلبات رؤية ُعامن 2040.

 مجتمع الدراسة وعينتها: . 2

يتكون مجتمع الدراســة من جميع املســجلني يف »برنامج تقدر« بنســخته الثانية والبالغ 

عددهــم )	90( باحًثا وباحثًة عن عمــل، وقد عملت الباحثتان عىل تحليل جميع اســتامرات 

املسجلني يف الربنامج املنطبقة عليهم اشرتاطات التسجيل، والتي تتمثل يف اآليت:

 أن يكون باحًثا عن عمل.. 1

 أن يكون حاصاًل عىل مؤهل الدبلوم الجامعي فأعىل.. 2

 أن يرتاوح عمره بني )22 - 35 سنة(.. 3

وقد بلغ إجاميل عينة الدراسة )813( باحًثا وباحثًة عن عمل، وذلك بعد حذف االستامرات 

املكررة والتأكد من انطباق رشوط التســجيل عليهم، وقد تم الحصول عىل هذه االســتجابات 

من خالل اإلعالن عن برنامج تقدر يف وسائل اإلعالم املختلفة كالصحف واإلذاعة والتلفزيون 

ووســائل التواصل االجتامعي والحسابات الرسمية لرشكة رؤية شــباب للخدمات واالستثامر، 

وإتاحة الفرصة لجميع الباحثني عن عمل للتسجيل عرب رابط إلكرتوين.

وجاءت خصائص عينة الدراسة كاآليت:

أ- النوع االجتامعي: 

شكل )1(: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتامعي
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ح شــكل )1( أعاله توزيع الباحثني عن عمل املســجلني بربنامج تقدر حســب متغري     يوضِّ

النــوع االجتامعي، حيث بلغت نســبة اإلناث ) 82.4%( بواقع عــدد )70	( باحثًة عن عمٍل يف 

حني بلغت نســبة عينة الذكور ) 	.17%( من إجاميل املســجلني يف الربنامج بواقع عدد )143( 

باحًثا عن عمٍل. وتنســجم هذه األعداد والنســب -نوًعا ما- مع نســبة توزيع الباحثني عن عمل 

يف املجتمع الُعامين حســب النوع االجتامعي، حيث بلغت نســبة اإلناث الحاصالت عىل مؤهل 

الدبلوم الجامعي فأعىل الاليت ترتاوح أعامرهن بني 20 - 34 سنة ) 81.2%( مقابل ) %18.8( 

من الذكور الباحثني عن عمل بذات الخصائص وفق إحصائيات تعداد 2020 املنشورة يف املوقع 

.)https://www.ncsi.gov.om( الرسمي للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات

ب - الفئة العمرية:

شكل )2(: يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية

يوضح شــكل )2( أعاله توزيع عينة الدراسة حســب متغري الفئة العمرية، حيث أىت متثيل 

الفئة العمرية )22-	2 ســنة(  مرتفع جًدا وبنســبٍة مئويٍة بلغت ) 8.	8 %(، أما الفئة العمرية 

)27-30 ســنة(  فقد أتت بنســبة ) 11.4%(، يف املقابل كانت الفئة العمرية )31-35 سنة( أقل 

نسبة متثيل بنسبة مئوية وقدرها ) 1.7%( من إجاميل العينة، وعليه فإن أغلب الفئات الُعمرية 

املســتجيبة يف الدراســة هي من الفئة العمرية )22 - 	2 سنة(؛ وبذلك ميكننا القول أنَّ أغلب 

املســجلني يف برنامج تقدر هم الباحثون عن عمل حديثو التخــرج، وغالًبا ما يدفع الحامس 

الخريجني الجدد إىل املشــاركة والبحث عن التجارب التعليمية الجديدة؛ لسد أوقات فراغهم، 

وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى قدراتهم للتنافس يف سوق العمل.

من 31إىل  35سنة  من 27 إىل أقل من 31سنة  من 22 إىل أقل من 27 سنة  

%86.8

%11.4
%1.7
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ج- املؤهل التعليمي:

     شكل )3( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل التعليمي

يبني شــكل )3( أعاله توزيع عينة الدراســة حسب املؤهل التعليمي الحاصل عليه املسجلون 

ل حملة مؤهل البكالوريوس أعىل نســبة متثيل بنسبة مئوية قدرها  يف برنامج تقدر، حيث َشــكَّ

)%87.1( بواقع عدد )708( باحٍث وباحثٍة عن عمل، بينام حملة مؤهل املاجســتري أقل نســبة 

مشاركة مبعدل )%0.6( بواقع عدد )5( باحثني عن عمل.

د-  عدد سنوات البحث عن عمل:

شكل )4( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب سنوات البحث عن عمل

يوضح شــكل )4( أعاله توزيع عينة الدراســة حسب عدد ســنوات البحث عن عمل، حيث َشكلت 

فرتة البحث عن عمل ملدة )سنة وسنتني( أعىل نسبة متثيل بنسبة مئوية قدرها ) 43.2%( و) %31.7( 

عىل التوايل بواقع عدد )351( و )258( باحًثا وباحثًة عن عمل، تليها نسبة الباحثني عن عمل ملدة 3 

ســنوات، حيث بلغت نسبة متثيلهم ) 10.8%(، بينام مّثلت مدة البحث عن عمل 7 سنوات فأكرث أقل 

نسبة متثيل حيث بلغت نسبة الباحثني عن عمل خالل هذه الفرتة ) %1.9(.
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هـ - مجال التخصص:

جدول )1( توزيع عينة الدراسة بناًء عىل مجال التخصص

النسبةالتكرارمجال التخصصالرتتيب

29.8 %242الهندسة والتقنيات ذات الصلة1

17.7 %144تكنولوجيا املعلومات2

17.4 %141اإلدارة واملعامالت التجارية3

9.7 %79العلوم الطبيعية والفيزيائية4

4.4 %	3العامرة واإلنشاءات5

	
	.3 %29الزراعة والبيئة والعلوم املرتبطة به

	.3 %29اإلعالم والعالقات العامة

3.3 %27اللغات األجنبية وآدابها7

3.1 %25املجتمع والثقافة والجغرافيا8

2.1 %17الفنون اإلبداعية9

1.7 %14الصحة10

1.4 %11الوثائق واملحفوظات11

1 %8اإلحصاء والرياضيات12

0.7 %	القانون13

0.5 %4العلوم السياسية14

100 %813املجمـــــــــــــــــوع

يكشــف الجدول )1( توزيع عينة الدراســة حســب مجال التخصص، حيث أتت مشــاركة 

الباحثــني عن عمل مــن خريجي تخصص الهندســة والتقنيات ذات الصلــة بها، وتخصص 

تكنولوجيــا املعلومات وتخصص اإلدارة واملعامالت التجارية أعىل نســبة متثيٍل بنســبٍة مئوية 

قدرهــا ) 29.8%( و) 17.7%( و) 17.4%( عىل التوايل، وتتقارب هذه النتيجة مع إحصائيات 

تعداد 2020م املنشورة يف املوقع الرسمي للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات التي أوضحت 

ص  صات الثالثة لدى الباحثني عن عمل، بينام أتت مشاركة مخرجات تخصُّ ر هذه التخصُّ تصدُّ

اإلحصاء والرياضيات، وتخصص القانون، وتخصص العلوم السياســية أقل نسبة متثيل، حيث 

.)https://www.ncsi.gov.omمل يتجاوز إجاميل متثيلها ) 2.2%( )ا
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3-  أداة الدراسة:

اعتمدت الدراســة عىل أداة استبانة مفتوحة األسئلة لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عىل 

تساؤالتها، حيث تضمنت هذه األداة محورين، ميكن توضيحهام عىل النحو اآليت: 

أ-  املحور األول )البيانات األولية(: تضمن عدد )5( أسئلة؛ لتحديد املتغريات املستقلة 

األساســية: )النوع االجتامعي، الفئة العمرية، املؤهل التعليمي، عدد ســنوات البحث 

عن عمل، مجال التخصص(، وتعد هذه املتغريات وســيلة لتوضيح الخصائص العامة 

لعينة الدراسة.

ب -  املحور الثاين )تصورات الشباب الباحثني عن عمل نحو العمل(: تضمن مجموعة 

من األســئلة املفتوحة تعكس مضامينها رؤى وتصورات وأفكار الشــباب الباحثني عن 

عمل نحو العمل وريادة األعامل، وقد تم تصميم صحيفة لتحليل وتصنيف اســتجابات 

عينة الدراســة حــول نوع القطاع الــذي يرغبون العمل فيه )قطــاع حكومي، قطاع 

خاص، قطاع مدين، العمل الحر(، واشــرتاطات شــغل الوظيفة، وتوقعاتهم للمعايري 

التــي يضعهــا أصحاب العمل للتوظيف، ومدى مناســبتهم للعمل الحر؛ للكشــف عن 

تصّوراتهم نحو العمل.

4- صدق األداة وثباتها:

أ- صــدق األداة: للتحقق من الصــدق الظاهري لألداة وقدرتها عــىل قياس تصّورات 

الشــباب الجامعــي الباحث عن عمل يف املجتمــع الُعامين، تم عرضهــا عىل )3( من 

املختصني واملهتمني بقضايا الشــباب الباحثني عن عمل برشكة رؤية الشباب للخدمات 

واالستثامر، كام تم تجربتها يف النسخة األوىل من »برنامج تقدر«، واألخذ باملالحظات، 

وإجراء التعديالت عليها.

ب- ثبــات األداة: ملــا كان ثبات املحكمــني inter-rater reliability من املعايري املهمة 

لضامن موضوعية التحليل، فقد تم التحقق من الثبات، وفقًا لإلجراءات اآلتية:

 أخــذت الباحثتان كاًل عــىل حدة عينة متامثلة من األداة بلغ عددها )25 اســتامرة(، • 

وعملتا عىل وصف استجابات العينة وتصنيفها وفقًا لعبارات وصفية قصرية مبا يحقق 

التحليل املوضوعي لها.
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 تم احتســاب الثبــات البيني بــني الباحثتــني )inter-rater reliability( للتأكد من • 

اتساق التحليل، وذلك من خالل املعادلة الرياضية اآلتية: )عدد العبارات املتفق عليها / 

إجاميل عدد العبارات املحتملة( * 100، وقد أتت قيمة الثبات )75.9%(.

 5- حدود الدراسة

اقترصت هذه الدراسة عىل ما يأيت:

 الحدود املوضوعية: دراســة تصــّورات الباحثني عن عمــل يف املجتمع الُعامين نحو • 

العمل، وتتمثــل يف مجموعة من األفكار والرؤى التي ميتلكها الشــباب وتنعكس عىل 

اتجاهاتهــم نحو العمل والعمل الحر وريادة األعامل، ويف تشــكيل تفضيالتهم املهنية 

ومواصفات واشــرتاطات الوظيفة التي يرغبون االلتحاق بها، وتوقعاتهم حول املعايري 

التي يطلبها أصحاب العمل.

 الحــدود البرشية: جميــع الباحثني عن عمل من حملة مؤهــل الدبلوم الجامعي فأعىل • 

املســجلني يف »برنامج تقدر« بنســخته الثانية والبالغ عددهم )813( باحًثا وباحثًة عن 

عمل، وذلك بعد حذف االستامرات املكررة، والتأكد من انطباق رشوط التسجيل عليهم.

 الحدود الزمنية: اقترصت الدراســة عىل تحليل مضمون استجابات الباحثني عن عمل • 

يف استامرة التسجيل الخاصة بربنامج تقدر خالل الفرتة 13 إىل 	1 يناير 2019م.

عارشًا: نتائج الدراسة ومناقشتها:

نتائج التساؤل األول: ما تصورات الشباب الجامعي الباحث عن عمل يف املجتمع الًعامين 

نحو العمل؟

بالنســبة لتصورات الشــباب الباحثني عــن عمٍل نحَو العمل ميكننــا قراءتها من مضامني 

اســتجابتهم حول نوع القطاع الذي يرغبون العمل فيه، والرشوط الالزم توافرها يف الوظيفة 

التي يرغبون االلتحاق بها، وتصوراتهم ملعايري أصحاب العمل للتوظيف. كام أنها ُتعطي صورة - 

وإن كانت ُمجتزأة - عن السياق واإلطار االجتامعي والثقايف املحيط بالباحثني عن عمل الذي 

ال ميكن فصله أو عزله عن أفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم وثقافتهم نحو العمل.

فبالنســبة للقطاع الذي يرغب الباحثون عن عمل العمل فيه، أتت اســتجاباتهم عىل النحو 

اآليت:
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جدول )2( التوزيع النسبي لنوع القطاع الذي ترغب عينة الدراسة العمل فيه
النسبةالتكرارالقطاع الذي تود العمل فيه

51.7 %420القطاع الخاص

39.9 %325القطاع الحكومي

3.4 %28القطاع العسكري

2.8 %23عمل حر

2.2 %18القطاع املدين

100 %813املجموع

يتضــح من الجدول )2( أنَّ ) 51.7%( من عينة الدراســة يفضلون العمــل يف القطاع الخاص مقابل 

) 39.9%( يفضلون العمل يف القطاع الحكومي، كام أشارت النتائج إىل تفضيل ) 3.4%( العمل يف القطاع 

العسكري و) 2.8%( بالعمل الحر، أما القطاع املدين فقد أىت باملرتبة األخرية بنسبة متثيل بلغت ) %2.2(.

وتكشــف هــذه النتيجة عن تفضيل الشــباب الباحثني عن عمل للقطاع الخــاص باملرتبة األوىل 

ومــن ثم للقطاع الحكومي وذلك نتيجة متيز هذين القطاعني باالســتقرار الوظيفي والدخل الثابت 

وعــالوات دورية منتظمة وانخفــاض درجة املخاطر والراتــب التقاعدي، وتتفق هــذه النتيجة مع 

دراســة وزارة التنمية االجتامعية )2020( والتي أشــارت إىل أن )%82( من الشــباب الباحثني عن 

عمل يفضلون الوظيفة براتب ســواء حكومية أو يف القطــاع الخاص إن متت املفاضلة بينهام وبني 

فــرص ريادة األعامل. كام توضح هــذه النتيجة وجود وعي متزايٍد بني الشــباب الُعامين الجامعي 

الباحــث عن عمل بالعمــل يف القطاع الخاص وأهميته، وقد يكون هــذا الوعي ناتًجا عن األوضاع 

الراهنة التي يشــهدها املجتمع الُعــامين، حيث ضعفت الفرص الوظيفية املطلوب شــغلها يف جميع 

املؤسســات الحكومية؛ مامَّ أفىض إىل توجه الشــباب الباحثني عن عمل نحو القطاع الخاص، فقد 

أشــارت إحصائيات املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات إىل أنَّ عدد املشتغلني يف القطاع الحكومي 

من الشباب لعام 2019م بلغ )25479( شاًبا وشابًة مقابل )88495( شاًبا وشابًة يف القطاع الخاص، 

أي أنَّ  	.77% من إجاميل الشــباب املشــتغلني لعــام 2019م يعلمون يف القطــاع الخاص )املركز 

الوطني لإلحصاء واملعلومات، 2020: ص.17(. كام أسهمت سياسات ترشيد اإلنفاق املتبعة يف القطاع 

الحكومي واملتمثلة يف وقف الرتقيات وبعض االمتيازات واملكافآت التشــجيعية يف خفض الفروقات 

بني القطاع الحكومي والخاص، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراســة السعوي )	201( والتي أشارت 

إىل وجود اتجاه يزداد إيجابيًا نحو عمل الشباب يف القطاع الخاص حتى يف املهن الصغرية.
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وعليه، ميكننا القول: إنَّ التفضيالت املهنية ليســت مسألًة شــخصيًة عائدًة للباحث عن عمل 

ا تعكس موقعه االجتامعي يف املجتمع، والظروف املعيشية املُحيطة به، ومحاولته االندماج يف  وإمنَّ

املجتمع من خالل الحصول عىل فرص العمل املتاحة؛ وهذا ما يفرس تضارب نتائج هذه الدراسة 

وإحصائيات التوظيف املُعلن عنها يف القطاع الحكومي والخاص، وبني نتائج االســتطالع الذي 

أقامــه املركز الوطني للمعلومات واإلحصاء الذي كشــف أنَّ الباحثــني عن عمل يفضلون العمل 

يف القطاع الحكومي بنســبة ) 87%( يف عام 2019م وبنســبة )92 %( يف عام 2015م )املركز 

الوطنــي لإلحصاء واملعلومــات، 2019ب: ص.25(. كام مُيكن تربير نتائج هذه الدراســة نتيجة 

احتوائها عىل فئة الحاصلني عىل دبلوم جامعي فأعىل أي اشتاملها عىل شباب باحثني عن عمل 

من مستوى تعليم جامعي فأعىل - دون الباحثني عن عمل من حملة دبلوم التعليم العام فأقل.

ا بالنســبة إىل اســتجابات الباحثني عن عمل الخاصة بالرشوط التي البدَّ أن تتوفر يف  أمَّ

الوظيفة التي يرغبون االلتحاق بها، فقد أتت عىل النحو اآليت:

جدول )3( رشوط الوظيفة التي ترغب عينة الدراسة االلتحاق بها مرتبة تنازليًا

النسبةالتكراررشط الوظيفةم

ل.1 ص واملؤهَّ 34.3 %279ذات صلة بالتخصُّ

	.31 %257تتميز ببيئة عمل مناسبة وصحية.2

30 %244تضيف معرفة وتهتم بتطوير املوظف.3

20.3 %5	1توفر راتًبا جيًدا وحوافز مادية وسلاًم وظيفيًّا.4

14.7 %120قدرتها عىل احتضان اإلبداع واألفكار.5

	.14 %119تتناسب مع امليول واملهارات.	

11.3 %92ممتعة وغري روتينية.7

	.9 %78تتسم بالعمل الجامعي وروح الفريق.8

3.	 %51تكون يف املحافظة التي يقيم بها. 9

1.	 %50قدرتها عىل مواكبة التطور والتغيري.10

5 %41تتسم طبيعة العمل بجانب ميداين وحريك.11

4.5 %37تتميز بوجود إدارة محفزة.12

13
4.1 %33تتميز بفرتة دوام واحدة.

4.1 %33سمعة جهة العمل.
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ويبــني الجدول )3( تركز اســتجابات عينة الدراســة يف أربع عبارات رئيســة، متثلت يف 

صلتها بالتخصص العلمي الحاصلني عليه وبنســبة تكرارية بلغت )%34.3( وتتفق هذه النتيجة 

مع ما توصلت إليه دراســة الغنبويص ) 2014( والتي أشــارت نتائجها إىل أن غالبية خريجي 

تخصصات جامعة السلطان قابوس تم تعيينهم يف مجال تخصصهم، ويعود ذلك إىل اهتاممهم 

باختيار وظائف يف مجال تخصصهم العلمي، تليها أن تكون بيئة العمل مناسبة وصحية بنسبة 

تكرارية ) 	.31%(، ومن ثم اهتامم الوظيفة بتطوير املوظف وتنمية مهاراته ومعارفه بنســبة 

تكرارية بلغت ) 30%(، أما العبارة الرابعة فتمثلت يف توفري الوظيفة راتًبا جيًدا وحوافز مادية 

وســلاًم وظيفيًّا يســتطيع من خالله الباحث عن عمل الرتقي، وتحسني وضعه املادي، ومكانته 

املهنية بنســبة تكرارية بلغت ) 20.3%(، وتعكس هذه العبارة قيمة االســتقرار واألمن الوظيفي 

من خالل ما توفره الوظيفة من عائد مادي، باإلضافة إىل تأثري الســياق االجتامعي الثقايف 

التقليدي الذي بدوره يحقق االســتقرار للفرد وألرسته، وتتفق هذه الدراسة مع ما توصلت إليه 

نتائج دراســة البوسعيدي ) 2009( والتي أشــارت إىل وجود تقدير عاٍل ومرتفع لدى الشباب 

الجامعي نحو املهن التي تتميز بخصائص أساسية تتمثل يف متيزها بدخل مرتفع، وعدم تطلبها 

جهًدا بدنًيا عالًيا، كام تتفق مع دراســة ســتورجس وجوست )sturges & guest ,2001( والتي 

توصلت إىل توقع الخريجني قيام جهة العمل بتدريبهم وتطويرهم مهنيًا.

أمــا الرشوط التي أتت يف ترتيب متأخر، فتمثلت يف اتســام طبيعة العمل بجانب ميداين 

وحريك بنسبة تكرارية ) 5%( ومتيزها بإدارة محفزة بنسبة تكرارية ) 4.5%(، ومن ثم أن تكون 

فــرتة دوام واحدة بحيث ال تتضمن نظام فرتات مختلفة، وأن تكون ســمعة جهة العمل جيدة 

بنسبة تكرارية ) %4.1(.

ومن خالل اســتقراء رشوط الوظيفة التي يرغب بها الباحثــون عن عمل، ُيالحظ وجود 

إعالء ملنظومــة القيم والتوجهات التي تعكس يف مجملهــا ازدواجيًة يف التكوين االجتامعي 

والثقــايف لدى الباحثني عن عمل، تتمثــل يف رشوط تعكس مخزوًنا ثقافًيا يرتبط بالظروف 

املعيشــية، والســياق االجتامعي املحيط به؛ مامَّ يتطلب االهتامم بتميــز الوظيفة براتٍب جيٍد 

وحوافــز ماديٍة وبيئة عمٍل مناســبٍة مبا يكفل ويحقق لهم االســتقرار واألمن املعييش واملكانة 

املالمئة، باإلضافة إىل قيٍم فرديٍة ترتبط بالباحث عن عمل ذاتًيا وبشكٍل فردي، مثل حرصهم 
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عىل اختيار وظيفٍة توفر إمكانية التعلم والتدريب بشكٍل مستمٍر ومالءمتها لتخصصه ومؤهله، 

ومناســبتها مع ميولهم ومهاراتهم. وهذه النتيجة تتناسب مع ما توصلت إليه دراسة النبالوي 

والسعدية واألمبوسعيدية )2017( التي انتهت إىل أنَّ ثقافة العمل لدى طالب جامعة السلطان 

قابوس ترتتب يف صورة بناٍء تســيطر فيــه قيم تنمية الذات واالســتقاللية، وتبادل املعارف 

والخربات واملهارات، واألمن الوظيفي واالستقرار املادي، وهو ما يعكس نوعا من االزدواجية 

يف توجهاتهــم نحو العمل، وبذلك يتضــح بأننا بحاجة إىل تحديث منظومــة التعليم إلعداد 

مخرجاتها لســوق العمل وتزويدهم بالكفايات املطلوبة مثلام أشــارت إىل ذلك نتائج دراسة 

هينامن وليفرن )Hennemann, & Liefner, 2010( والتي اقرتحت منوذجًا للتدريس يتكون 

مــن ثالثة عنارص )جانب معريف، جانب مهاري، القدرة عىل التحول(، باإلضافة إىل إحداث 

تغيــريات يف مفهــوم الوظيفة ليتجاوز مفهومهــا كونها مجرد مصدٍر للعيش؛ لتكون وســيلة 

إلضفاء املعنى الحقيقي للحياة وتطوير الذات وتغيريها لألحســن، ونستشهد هنا مبقولة عامل 

االجتامع بورديو عن القيمة االجتامعية للعمل: » العمل ليس وســيلة لكسب لقمة العيش، ولكنَّه 

وسيلة للحياة«.

ا بالنســبة لتصورات عينة الدراسة عن املعايري التي يطلبها أصحاب العمل للتوظيف فقد  أمَّ

أتت عىل النحو اآليت: 

جدول )4( املعايري التي يطلبها أصحاب العمل للتوظيف من وجهة نظر عينة الدراسة

النسبةالتكرارأبرز املعايريم

51.4 %418الخربة وشهادات التدريب1

28.8 %234الكاريزما وقوة الشخصية والثقة بالنفس2

21 %171رشط املؤهل والتخصص واإلملام بهام3

17.8 %145مهارة التواصل والتعامل مع اآلخرين4

15.1 %123اإلمكانيات واملهارات الوظيفية5

	.14 %119االنضباط وااللتزام بالوقت	

14.5 %118التعاون والعمل الجامعي7

14.3 %	11القدرة عىل االبتكار واإلبداع8

13 %	10مهارات اللغة اإلنجليزية )كتابة وحديثا(9
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النسبةالتكرارأبرز املعايريم

11.1 %90قدرة التحمل والتعامل مع ضغط العمل10

10.4 %85حب العمل11

10 %81حب التعلم وتطوير الذات12

8 %5	اللباقة والطالقة يف الحديث والحوار13

7.9 %4	رشط املعدل14

7 %75القدرة عىل حل املشكالت15

	.	 %54اإلملام باحتياجات الوظيفة والسوق	1

5 %41تحمل املسؤولية17

4.8 %39كفاءة األداء18

4.5 %37القيادة19

يوضــح الجــدول )4( أبرز املعايري التــي يطلبها أصحاب العمل للتوظيــف من وجهة نظر 

الشــباب الباحثني عن عمل. ونالحظ أنَّ ما يقارب نصف أفراد عينة الدراسة أي بنسبة )51.4 

%( يــرى أنَّ الخربة وشــهادات التدريب هي أبرز معيار يعتد به أصحــاب العمل أثناء انتقاء 

الشخص املناسب واختياره لشغل الوظيفة، وهذا املعيار غالًبا ما يكون عائقا لدى الباحثني عن 

ر فرٍص وظيفيٍة لهم يف األســاس، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  عمل من الشــباب؛ لعدم توفُّ

دراسة )Belwal & others: 2017( والتي توصلت إىل تفضيل أصحاب العمل الخريجني الذين 

ا يف املستوى الثاين فقد أىت معيار  ميتلكون خربة جيدة ومشــاركات يف الربامج التدريبية. أمَّ

الكاريزما وقوة الشــخصية والثقة بالنفس بنسبة ) 28.8%(، ورشط املؤهل والتخصص واإلملام 

بهام بنسبة ) 21%(، ومهارة التواصل والتعامل مع اآلخرين بنسبة ) %17.8(.

ا بالنســبة لتحمل املســؤولية، وكفاءة األداء، والقيادة فقد حظيت عىل أقلِّ نسبٍة من بني  أمَّ

املعايري حيث تراوحت نسبتها التكرارية بني ) 4.5 % -5%(، وهو ما يعكس يف مضمونه اعتقاد 

الباحثــني عن عمل أنَّ اهتامم أصحاب العمل يتمثل يف معايري خارجٍة عن إرادة الباحث عن 

ص املطلوب  ل، ومدى اإلملام بالتخصُّ عمل وقدرته أو ســيطرته كالتدريب والخربة ورشط املؤهَّ

صات  صات املعروضة يف سوق العمل، حيث تزيد بعض التخصُّ الذي غالًبا ال يتوافق مع التخصُّ

املعروضة عن معدل الطلب عليها. 
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نتائج التســاؤل الثاين: ما تصورات الشباب الجامعي الباحث عن عمل نحو العمل الحر 

وريادة األعامل يف املجتمع الًعامين؟

بالنســبة لتصّورات الشــباب الباحثني عن عمل مُيكن قراءتها من خالل اســتجابتهم عن 

مدى مناســبتهم لخوض غامر العمل الحرِّ أو البدء يف تأسيس مرشوعهم الخاص، فقد أشار 

) 73.1%( من إجاميل عينة الدراســة إىل مناســبة شــخصيتهم لذلك مقابل ) 9.	2%( من 

إجــاميل العينــة الذين أبدوا عدم مناســبتهم، مثلام يوضحه ذلك الجــدول )5(، وتتفق هذه 

النتيجة مع نتائج دراســة وزارة التنمية االجتامعية )2020( والتي أشارت إىل أن ) 78%( من 

الشــباب الباحثني عن عمل يرغبون يف ريادة األعامل، ويعتقدون أن ريادة األعامل ســتوفر 

لهم دخاًل مناسبًا.

رات الشباب الباحثني عن عمل نحو العمل الحرِّ أو البدء يف مرشوع خاص جدول )5( تصوُّ

     هل تعتقد أن شخصيتك مناسبة للعمل الحرِّ أو للبدء يف تأسيس 

مرشوعك الخاص؟
النسبةالتكرار

9.	2 %219ال

73.1 %594نعم

100 %813املجموع

وتعكس هذه االســتجابات وجــود وعي متزايد لدى الشــباب بالعمل الحــرِّ وأهميته عىل 

املســتوى الفردي أو املجتمعي، وهذه النتيجة تتفق أيضًا مع نتائج دراســة األســمري )2013(، 

ت عىل ذلك دراســة أرفيدة )2017( التي أشــارت نتائجها إىل أنَّ ) 	8%( من الشباب  كام أكدَّ

يعرفون ماهية األعامل الحرَّة. كام كشفت الدراسة عن أنَّ األرسة تؤدي دوًرا مهاًم يف ترسيخ 

ثقافة العمل الحرِّ من خالل توجيه أبنائها إىل مامرسة األعامل الحرة، وهذا ما يتفق مع توجه 

بورديو يف أنَّ األرسة متنح أبناءها رأس ماٍل ثقايفٍّ بحكم موقعها ومستواها الثقايف واملعييش 

وشبكة عالقاتها االجتامعية.

وقد أوضح الباحثون عن عمل الذين أبدوا عدم مناســبة شــخصيتهم للعمل الحر أو البدء 

يف تأســيس مرشوع خاص بهم عن أسباب ومربرات اعتقادهم بذلك، التي جاءت عىل النحو 

اآليت:
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جدول )	( يوضح أسباب اعتقاد عينة الدراسة بعدم مناسبة شخصيتهم للعمل الحرِّ أو البدء 

يف تأسيس مرشوٍع خاص بهم مرتبة تنازليًا
النسبةالتكرارالسبب  الرتتيب

 33.8%74االفتقار لرأس املال1
 33.3%73االفتقار للمهارات اإلدارية والفنية2
 	.30%7	االفتقار للخربة3
 13.7%30ال تتناسب مع امليول4
 	.9%21ال تتناسب مع السامت الشخصية5
 8.	%15غياب الفكرة للمرشوع	
 5.9%13عدم دراسة السوق واحتياجاته7
 5%11الخوف من خوض التجربة8
 	.4%10عدم االستعداد9
 3.7%8عدم توفر الدعم املعنوي10

11
 3.2%7عدم النجاح يف تجربة سابقة

 3.2%7عدم التفكري باألمر

 0.5%1احتكار سوق العمل12

ونالحــظ من خالل الجدول )	( أنَّ من أبرز األســباب هو االفتقــار إىل رأس املال، حيث 

أتــت بنســبة تكرارية بلغت )%33.8(، تليهــا االفتقار إىل املهارات اإلداريــة والفنية التي أتت 

بنســبة )%33.3(، ومن ثم االفتقار إىل الخربة بنســبة تكرارية )%30.6(. وتتفق هذه النتيجة 

مع دراســة األســمري )2013( التي أوضحت نتائجها أنَّ أبرز املعوقات التي تحول دون اتجاه 

الشــباب للعمل الحرِّ متثلت يف الدعم املادي الالزم إلقامة املرشوعات، وافتقار الشــباب إىل 

املعرفــة والتدريب، فضاًل عن صعوبة اإلجراءات املتبعة لقيام املرشوع، كام أكدت دراســة ليو 

وزونــج )Liu & Zhong, 2018( عــىل ضعف تدريب وتعليم العاملــني باملرشوعات الصغرية 

واملتوســطة وعدم فهمهم لطبيعــة وثقافة املرشوعــات الصغرية، باإلضافة إىل دراســة ويدا 

)Woida, 2019( والتــي أكدت عىل ضعف التخطيط والتنظيم والتدريب املهني لدى العاملني 

باملرشوعات الصغرية واملتوســطة والعمل بطريقة عشوائية، وضعف قدراتهم عىل إدارة وقتهم 

ودراسة املجتمع بصورة جيدة، وضعف السامت القيادية ونقص الخربات الفنية.

وأوضحت نتائج دراســة ديونو )	Dioneo-Adetayo, 200( أنَّ التعلم والخربة تعتربان من 

ــا العوامل االجتامعية  أكــرث العوامل تأثرًيا عىل موقف الشــباب تجاه برامج ريادة األعامل، أمَّ
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والثقافية واالقتصادية فقد أىت تأثريها بدرجٍة متوسطٍة. وأشارت الدراسة إىل وجود مجموعٍة من 

العوامل الخارجية التي تعيق من تنمية مهارات رواد األعامل من الشــباب وإمكانياتهم، وتشمل: 

إهامل تحسني البنية التحتية واملرافق العامة كالكهرباء والطرق، ونقص الدعم املايل، وانخفاض 

معدل التطور التكنولوجي، من جهة أخرى، أشــارت نتائج دراســة أوِسني )Oseni, 2017( إىل 

أهمية تضمني املهارات املرتبطة بإقامة املرشوعات الصغرية ضمن املقررات الدراسية واألنشطة 

الجامعيــة كنوع من التدخل اإليجايب للحد من مشــكلة الباحثني عن عمل ولإلقبال عىل العمل 

الحــر وريادة األعامل، كام أوصت هذه الدراســة بجعل مقرر ريــادة األعامل مادة إلزامية يتم 

تدريسها يف املدارس، واجتيازها رشط أسايس لاللتحاق مبؤسسات التعليم العايل.

نتائج الســؤال الثالث: ما التوصيات التي ُتســهم يف بناء تصّورات إيجابية نحو العمل 

هات التنمية املعارصة ومتطلبات  لدى الشباب الجامعي الباحث عن عمل مبا يتواءم مع توجُّ

رؤية ُعامن 2040؟

لقــد أوىل املجتمع الُعــامين يف رؤيته الحالية واملتمثلة برؤية ُعــامن 2040 اهتامًما كبرًيا 

بتشــغيل القوى الوطنية، ولن يتأىت ذلك إال من خالل معالجة تشــوهات سوق العمل القامئة 

عىل تشغيل العاملة الوافدة محدودة املهارة والتعليم، ويتطلب ذلك أيضًا تكاماًل يف العمل بني 

مؤسســات الدولة بجميع قطاعاتها ومن ضمنها املؤسســات التعليميــة التي تعترب إحدى أهم 

الركائز املؤثرة عىل العرض يف سوق العمل؛ ملا لها من دور يف بناء وتشكيل ثقافة العمل لدى 

الشباب وتزويد السوق بعاملة وطنية ذات مهارة عالية قادرة عىل االبتكار والتجديد، وذلك من 

خالل مراجعة اســرتاتيجيات التعليم املتبعة لديها، ومواءمتها مع احتياجات السوق واالهتامم 

بجــودة التعليم وكفاءتــه. ومن هنا تقرتح الباحثتان مجموعة من التوصيات التي من شــأنها 

هات التنمية املعارصة ورؤية عامن 2040. اإلسهام يف تشكيل ثقافة عمل متواءمة مع توجُّ

 1- عىل مستوى الحكومة:

 فتــح املعاهد واملراكز املهنية والحرفية لطلبة الثانويــة العامة ودونها، ونرش ثقافة العمل • 

املتعلقــة بها؛ ملا لها من مــردود اقتصادي؛ نتيجة هيمنة العاملة الوافدة عليها يف املجتمع 

الُعامين، والسعي للخروج بهذه املهن من مستوى اإلنتاج املحيل إىل مستوى اإلنتاج الدويل.

 فتح املجال ملامرســة اســرتاتيجيات تعليمية مبنية عىل فكرة مفادها التعليم؛ من أجل • 
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التعرف عىل آلية الوصول الصحيح إىل املعرفة عوًضا عن احتكارها يف مناهج دراسية 

وتخصصات محددة؛ مام يقلل فرص اإلبداع واالبتكار، وتوجيه الســلوك واملعرفة نحو 

منط وقالب فكري محدد؛ فيحدُّ من االختالف الثقايف بني الطلبة سواء كانوا باملراحل 

الدراسية األساسية أو مبؤسسات التعليم العايل.

2-  عىل مستوى املؤسسات التعليمية:

 تبنِّي برامج تدريبية إلزامية لطلبة الصف الحادي عرش حيث تســاعدهم تجارب التدريب عىل • 

االطالع عىل واقع املهن، وتصحيح تصوراتهم ورؤاهم مام ُيعينهم عىل تحديد مسارهم املهني.

ســات التعليميــة )career guidance programs(؛ ملا •  ــي برنامج التوجيه املهني يف املؤسَّ  تبنِّ

لهــا من تأثرٍي إيجــايبٍّ عىل الطلبة يف اتخاذ القرارات املهنية، وفهــم املهن املختلفة، والتكيف 

املرتبط بالوظيفة. كام تسهم يف تهيئتهم بشكٍل جيد للمستقبل، ورفع مستواهم املعريف يف املهن 

 Bimrose,( ا دراسة والجامعات، مثلام أشارت إىل ذلك دراسة )Hughes & Karp, 2004(. أمَّ

Barnes &Hughes, 2008( فقــد أكــدت عىل دور التوجيه املهني يف حياة الطلبة، ويف تغيري 

وضعهــم وطرق تفكريهم وخططهم املســتقبلية، ودوره يف تعزيز ثقتهم بإمكاناتهم وكفاءاتهم 

املهنية، وتحسني قدرتهم عىل البحث عن فرص العمل والتعليم والتدريب. كام أسهمت يف تقليل 

عدد الباحثني عن عمل املشاركني فيه؛ نتيجة سهولة انخراطهم يف سوق العمل.

 توفــري مجموعة من الفرص الدراســية مبؤسســات التعليم العــايل يف التخصصات • 

العلميــة للتنافس عليها بدون ربطها مبعيار الدرجة أو نســبة الثانويــة العامة؛ وذلك 

الســتقطاب الكفاءات واإلمكانات اإلبداعية لدى مخرجــات الثانوية العامة لاللتحاق 

بها؛ مامَّ يقلل من ربط املؤهل بالتخصص.

صات •  صات املهنية والحرفية املختلفة، وعــدم احتكارها يف تخصُّ  فتح املجــال للتخصُّ

خدميــة محددة يف مؤسســات التعليم العايل ومبا يتوافق مــع التحوالت االقتصادية، 

والخروج من قالب التخصصات الخدمية إىل التخصصات ذات الطابع اإلنتاجي.

سات القطاع الحكومي والخاص:   3- عىل مستوى مؤسَّ

 عدم ربط الرتقيات املهنية باملؤهل العلمي وإمنا بالكفاءة؛ مامَّ يقلل من النظرة املادية إىل • 

التعليم الناتج عن ربطها بالرتقية، وغرس ثقافة التعليم من أجل التعليم وكسب املعرفة.
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 تشــجيع الرشكات وتحفيزها عىل تفعيــل العمل الجزيئ ووضــع ضوابطه التنظيمية؛ • 

ليســهل عىل منتسبي مؤسســات التعليم العايل الخوض يف العمل وتجربته وهم عىل 

مقاعد الدراسة.

 العمــل عىل تقنني مفهوم الخربة، بحيث يكون املفهوم وفَق معايري وضوابط واضحة، • 

حيث ال يزال نطاق اســتخدامه واســًعا ومطاًطا، وحدوده غــري واضحة؛ مامَّ يجعله- 

كمفهوم- إحدى العقبات التي تواجه الباحثني عن عمل.

 تبنِّي اســرتاتيجيات التوظيف، بحيث ال يتمُّ ربط بعض املهن بالتخصص؛ وذلك لبناء • 

ثقافــة أنَّ للتخصصات املهنية أكرث من توجه مهنــي خاصًة أنَّ بعض املهن هي عبارة 

عــن مهارات يتميز بها البعض دون الحاجة إىل أن يدرس التخصص املعني بها، مثل: 

املوارد البرشية، التسويق، اإلدارة، التنسيق، واإلعالم.
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Work perceptions of Job Seeking youths 
in Oman towards the work

Analytical Study of TEQDAR Program Participants’ Responses
ZAYANA ABDULLAH ALI AMBUSAIDI •

GHADEER ALI MOHAMMED AL LAWATI •

abstract:
This study aims at identifying the perceptions of Job Seeking youths in Oman towards work and 

reaching a set of recommendations that contribute to building positive perceptions towards the 
work in line with contemporary development trends and the requirements of Oman Vision 2040.

To accomplish these targets, this study adopted a descriptive and analytical method through 
designing an open-ended questionnaire to analyze all responses of registered job seekers in the 
second round of TEQDAR program which is organized by Youth Vision services and Investment 
to train and enhance job seekers› skills. There were 813 active participants during this program. 
The response sheet had five entries as follows:
• Personal Data of the participants.
• The preferred sector targeted by the participants 
• The conditions to be hired in possible jobs in identified sectors 
• The feasibility for these candidates to start their own business.
• Their expectations of the requirements of these sectors so they could be selected.

The preliminary results show that 51.7% of participants preferred to work in the private sector 
compared to 39.9% preferred towards the government sector. On job requirements most of the 
responses revolved around the relevance of their qualifications to the job requirements, encour-
aging work environment, and the provision to improve their skills. In addition, these jobs should 
be financially rewarding with an attractive incentive system. 

On the required standards by the employer; the participants› responses outlined the necessity 
to have experience and training certificates reached 51.4%, while the majority of 73.1% we more 
inclined to start their own business. 

The study also reached a set of recommendations that contribute to building positive per-
ceptions towards working in line with contemporary development trends and the requirements 
of Oman’s 2040 Vision, most notably: opening vocational, professional institutes and centers 
for high school students. Educational institutions adopting mandatory training programs for elev-
enth-grade students; to help them determine a career path and to provide a set of educational 
opportunities in higher education institutions in scientific disciplines for them to take without 
limiting them to certain degree standards or the high school diploma grade. Also, not to relate 
career promotions in public and private sector institutions to the educational qualification, and 
encourage and motivate the private sector to activate part-time work and regulate it, and codify 
the concept of experience; to be the concept under clear standards and controls. 

Key Words: Job Seekers. Work, perceptions, TEQDAR program.
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