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 الملخص
ما بعد منذ ما يقارب العقد من الزمان، مت تطبيق منهاج "مسارك املهين" يف مدارس التعليم 

( بسلطنة عمان، كي يساهم يف حتديد مهنة املستقبل 12-11األساسي، للصفني )
، بعد ريادة األعمالللطالب؛ وفق ميوله وقدراته، وما يتالءم وسوق العمل، واالجتاه حنو 

رغم اهتمام االنتهاء من الدراسة الثانوية أو اجلامعية، كبديل لعامل الوظائف. املشكلة أنه 
خلوض مضمار  ،الدعم الفين واملادي للشباب تقدمي دة األعمال، والتشجيع والسلطنة بريا

ويرون يف  ،ريادة األعمال يف ممارسةن الشباب العماين مازال مرتددا إإال ؛ ريادة األعمال
. وقد الحظ لذي حيقق هلم املكانة املرموقةا همف احلكومية مستقبلهم وخيار ائالوظ

من الطالب فقط، لديهم الرغبة يف دخول  (%10ز )الباحث أن نسبة قليلة ال تتجاو 
وأن العالقة بني دراسة منهاج مسارك املهين، واالجتاه حنو ريادة األعمال  ريادة األعمال،

ضعيفة جداً. لذلك يهدف هذا البحث الكمي إىل مناقشة عالقة منهاج "مسارك املهين" 
و ريادة األعمال. وباعتماد على اجتاه طلبة التعليم ما بعد األساسي لتلك الصفني حن

التعليم  ( طالبا من خرجي50من عينه قدرها ) االرتباطي، مت مجع البيانات ملنهج الوصفيا
العالقة بني املنهاج واجتاه استبانة تقدير خالل  منو  مبنطقة الباطنة مشال. ما بعد األساسي

كانت و ريادة األعمال  حن ةطلبالاجتاهات . أظهرت النتائج أنَّ ريادة األعمال الطالب حنو
ووجود عالقة ارتباطية عالية. وأن ملسارك املهين أثر دال احصائيا على  اجيابية بشكل عام.

 اجتاهات الطلبة حنو ريادة األعمال.  
 

 املهين، ريادة األعمال، التعليم ما بعد األساس. ك: املسار الكلمات المفتاحية
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THE "CAREER TRACK" PROGRAM AND IT'S ROLE IN 

ENTREPRENEURSHIP OMONG THE STUDENTS OF THE 

POST-PRIMARY SCHOOLS IN THE  

SULTANATE OF OMAN 

 

ABSTRACT 
 

For more than a decade, the "Career Track" program has been 

implemented in the post-primary schools for grades 11-12 in the 

Sultanate of Oman. To help student to define their future career, 

according to their own preferences, the job market, the direction of 

entrepreneurship, after completion of a high school or university, as 

an alternative to jobs. The problem is that, despite the Sultanate's 

interest in entrepreneurship, encouraging, providing technical and 

material support for young students to enter the entrepreneurship 

arena, Omani youth are still hesitant to practice entrepreneurship and 

see in government jobs their future and choice. The researcher noted 

that only a small percentage; (10%) of the students have a desire to 

enter entrepreneurship, and that the relationship between studying the 

curriculum of your professional career and the trends of 

entrepreneurship is very weak. Therefore, this quantitative research 

aims to discuss the relationship between the "career path" and the 

direction of post-primary education students towards entrepreneur-

ship. Using the descriptive approach, data were collected from a 

sample of (50) students of post-primary schools in “Al Batinah”, by 

identifying the relationship between the curriculum and students' 

attitudes towards entrepreneurship. The findings revealed that; 

students' attitudes toward entrepreneurship were generally positive, 

with a high correlation. And that “your career” has a statistically 

significant impact on student attitudes towards entrepreneurship. 

 

Keywords: career track, entrepreneurship, post-foundation education. 

 
 المقدمة 

القوى فماعية، الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية واالجت ،تنمية املوارد البشرية شكلت
وحسن  ،تنظيم القوى العاملة ن  إ .دولة ةالعاملة دعامة أساسية لالقتصاد القومي، ألي

 يف استلالل ثرواهتا القومية ورفع مستوى معيشة ريله أثر كب ؛وصقل قدراهتا ،استخدامها



 التعليم ما بعد األساسيودوره في ريادة األعمال: لدى طلبة  منهاج "مسارك المهني"  | 179
 سلطنة عمانب

 

وتبذل احلكومات قصارى جهدها من خالل التخطيط السليم للقوى العاملة لبلوغ  .أبنائها
وى االستخدام "التشليل الكامل"، والسعي الدؤوب لالحتفاظ هبذا املستوى بإجياد مست

بلوغهم سن العمل أو خترجهم من عند  ،فرص عمل جديدة لألفراد الداخلني سوق العمل
التعليم أو التدريب، مما يؤدي إىل خفض نسبة البطالة إىل أدىن حد إحدى مراحل 

 (.2002)البلوشي، مستطاع 
 التوجيه املهين بالطالب وبالعمل الذي يطم  إليه، من أجل حتقيق توافق ويعىن      

بينهما، وهذا يتطلب مساعدة الطالب يف الكشف عن حاجاته وتقومي إمكاناته، وإدراك 
طبيعة القرار الذي سيتخذه ملهنة املستقبل. أما بالنسبة لتلبية حاجات اجملتمع، فإن لكل 

يها مبستوى مناسب من خالل االرشاد املهين املنظم؛ جمتمع حاجاته اليت ميكن أن تلب
ملواجهة مطالب النمو االقتصادي واالجتماعي، وهذا يتطلب توفري اخلدمات الفردية 

 (.2006واجلمعية وتنظيم هذه اخلدمات وتنسيقها )هياجنة، 
ج لذلك قام املركز الوطين للتوجيه املهين، التابع لوزارة الرتبية والتعليم، بطرح منها 

(، 12،  11"مسارك املهين" الذي يقدم لطالب التعليم ما بعد األساسي )الصفني 
إضافة إىل الصف العاشر للتعليم األساسي، يتم تنفيذه بواقع حصتني كل أسبوع، حيث 
يعرف الطالب على ما هو متوافر يف البيئة من أعمال ومهن، ومدى حاجة اجملتمع هلذه 

جيابية واملادية واالجتماعية لكل منها. فضال عن التخصصات واملهن، واملميزات اإل
مساعدته يف اختاذ القرار السليم للتخصص املالئم لقدراته وإمكاناته واستعداداته وميوله 
ورغباته، وتصميم اخلطط لتحويل هذه األهداف والطموحات إىل واقع ملموس، كما 

الريادية، وتوجيه الطالب  يساهم  يف التعرف على جماالت التجارة واالبتكار واملشاريع
لريادة األعمال كبديل ومساهم يف عملية التشليل والتوظيف، وتفحص املشاريع املختلفة 
ومدى جناحاهتا، والتعرف على سوق العمل العماين، وما حيتاجه من وظائف ومشروعات 

 (.2008ريادية )البلوشي، 

ه من مستجدات ومع تطبيق النظام ما بعد األساسي بسلطنة عمان، وما صاحب
مستمرة، يف الصفني احلادي عشر والثاين عشر؛ فت  جمال االختيار بشكل أوسع أمام 
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الطلبة مبا يتناسب مع تنوع ملكاهتم وقدراهتم وتباين ميوهلم العلمية واستعداداهتم املهنية. 
طرح منهاج "مسارك املهين" ليوفر املعلومات املختلفة لدى الطلبة عن عامل املهن 

ئف، وفرص العمل املتاحة هلم، حبيث يستطيعون تكوين صورة كاملة عن قدراهتم والوظا
وامكاناهتم، وعن سوق العمل والفرص الريادية املتاحة فيه كبديل لعامل الوظائف، وتدريبهم 
وتعليمهم وتوجيههم التوجيه املهين الصحي  والسليم، من خالل ما حيتويه من برامج 

دفه، تساعدهم على حتمل املسؤولية واختاذ القرارات السليمة تدريبية وارشادية خمططة وها
 (.2008يف حياهتم )البلوشي، 

 
 ا:الريادة وأهميته

تسعى وزارة الرتبية والتعليم، من خالل تعاوهنا مع مؤسسات القطاعني احلكومي واخلاص، 
العلوم لتطوير مهارات الشباب العماين، واجياد أرضية صاحلة لريادة األعمال، وإكساهبم 

واملعارف واملهارات األساسية اليت تعزز اجلوانب الريادية لديهم. وهي تدرك أمهية تطوير 
مهارات سوق العمل لدى الطالب. حيث قامت بالتعاون مع جملس البحث العلمي 
العماين، بإعداد برنامج تدرييب لدعم ريادة األعمال يف عدد من مدارس مسقط، هبدف 

حول أفضل الطرق للرس املهارات واملبادئ الريادية األساسية يف جتميع بيانات ميدانية، 
يف املناهج البيئات املدرسية، وتطبيق عدد من األنشطة حول ريادة األعمال واالبتكار 

 (.2014العمانية )وزارة الرتبية والتعليم، 
تركز وزارة الرتبية والتعليم، على املهارات والسمات واخلربات الشخصية، اليت 

إىل تنمية القدرات الريادية لدى الطالب. وتزويدهم بالكفايات الالزمة للنجاح يف  تؤدي
مشاريعهم اخلاصة، وربط تلك اخلربات بالنشاط االقتصادي يف البلد، وحاجات سوق 
العمل. وجعل مواد اهلندسة والتكنلوجيا والرياضيات والعلوم؛ من احملاور األساسية يف 

لقدرات االبتكارية لديهم. والعمل على نشر ثقافة االبتكار وريادة املناهج املدرسية، لتنمية ا
 )األعمال يف املساقات، لتكون جزءا مكمال للمناهج الدراسية الرمسية لنشر ثقافة الريادة 

 (.2014وكالة األنباء العمانية، 
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يزود التعليم األساسي وما بعد األساسي املتعلمني مبا هو ضروري من املعارف 
ت والسلوكيات والقيم اليت تتعلق بريادة األعمال، يف مرحلة مبكرة ليساهم يف واملهارا

تكوين العقلية الريادية، وتزويد املتعلمني مبهارات االتصال والتعلم الذايت والتفكري الناقد. 
حيث يتم إعداد الطلبة ملستقبلهم التعليمي والعملي، بالرتكيز على العمل واجملتمع والبيئة. 

الطلبة املرحلة األوىل من التخطيط للمستقبل يف مرحلة عمرية مبكرة )وزارة  لتبدأ لدى
 (.2008الرتبية والتعليم، 

( للتعليم ما 12 – 11يُعد  منهاج "مسارك املهين" خدمة تقدم لطبة الصفني )
بعد األساسي، والصف العاشر للتعليم األساسي بسلطنة عمان، عبارة عن أنشطة صفية 

ل احلصص الدراسية بواقع حصة كل اسبوعني على مدار العام الدراسي وال صفية من خال
(. أما بالنسبة لدوره يف رسم املسار املهين للطالب، وتنمية مهاراته يف 2008) البلوشي، 

التخطيط واختاذ القرار، وتبصريه بالفرص املتاحة له يف التعليم العايل أو سوق العمل، أو 
ى أيضا إىل وصف العناصر املهمة والرئيسة يف عملية جمال ريادة األعمال؛ فإنه يسع

التخطيط املهين، والتقييم الذايت املستمر للمهارات والقدرات الفردية. ويساهم "مسارك 
املهين" يف التدريب على مهارات التوظيف الذايت، واملهارات الشخصية واملعرفية، والتهيئة 

ىل واقع مملوس، كما يساهم يف تعريف املهنية، وحتويل األهداف والطموحات املهنية إ
الطالب على جماالت التجارة واالبتكار واملشاريع احملتملة، وتفحص هذه املشاريع ومدى 

 (.2008جناحها، ورسم اخلطط املختلفة لضمان استمرارها )البلوشي، 
 

 السابقةالدراسات 
 على تعرفوال دولة فلسطني يف إىل الريادة( 2007) وإرشيد، حامد، تطرقت دراسة

 للشباب، والنظام املتاحة الربامج اليت هتدف إىل إعداد الشباب الريادي، واالمكانيات
لدى  اخلاصة األعمال إقامة وتسهيل وعالقته بالعمل الريادي، مبراحله القائم التعليمي

بينت نتائج الدراسة بأن الشباب الفلسطيين ال مييلون إىل فكرة إنشاء الشباب الفلسطيين. 
( % 14عهم اخلاص، ويفضلون العمل عند اللري. إذ أن نسبة الريادين مل تتجاوز )مشرو 
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وتعترب نسبة منخفضة. لوحظ أنه ال يوجد إقبال بني الشابات الفلسطينيات على إنشاء 
(. ويعود سبب % 6مشروعهن اخلاص حبيث مل تتجاوز نسبة الرياديات الفلسطينيات )

يب والتعليم والتمويل، ويف سن القوانني ذات ذلك إىل  وجود قصور يف جوانب التدر 
 العالقة بالعمل الريادي.  كما بينت النتائج افتقار مساقات الريادة يف التعليم. 

استعداد الريادة لدى طلبة إدارة األعمال ( 2008) الكساسبةدراسة  كشفت
ينة الدراسة يف جامعة البرتاء باململكة األردنية اهلامشية، حيث مت تطبيق استبانة على ع

( من عينة  % 48.4( طالبا وطالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة ) 213مقدارها )
( من الطلبة لديهم شكوك % 49.3الدراسة لديهم اجتاهات اجيابية للريادة، وأن نسبة )

 يف توجهاهتم حنو الريادة. 
 عامل تعرف إىل برنامج أثر تقييم حول (2008 (وحبش قباين يف دراسة أجراها 

 مقابل، اخلاص القطاع يف العمل يف يرغبون الشباب أكثر إىل أن الدراسة األعمال، توصلت

 ريادي مبشروع العمل يف يرغبون الذين الشباب وأن .العام القطاع يف العمل يف يرغبون الذين

ق دمش جامعة يف املهين التوجيه كما قام فريق من مركز  .التدريب حضور بعد ازداد قد
 عن العمل سوق ( مبس 2009) UNDP برنامج األمم املتحدة للتنمية مع نبالتعاو 

 حيث تبني .اجلامعي الشباب بني والبطالة، العمل سوق إىل اجلامعة من االنتقال مشكالت

 .ريادي البدء مبشروع من بدالً  أو اخلاص العام القطاع لدى العمل أفضلية لديهم الطالب أن
بني جامعيت عمان  (2011) ناصر والعمري اهاحتليلية مقارنة أجر  دراسة ويف

العربية وجامعة دمشق، حول قياس خصائص الريادة لدى طلبة الدراسات العليا، يف إدارة 
األعمال وأثرها يف األعمال الريادية. أثبتت النتائج وجود عالقة  إجيابية بني خصائص 

، ووجود أثر ذي داللة احصائية الريادة لدى الطلبة يف إدارة األعمال وبني األعمال الريادية
 بني خصائص الريادة وبني الطموح يف األعمال الريادية.

اجتاهات طلبة ( إىل استقصاء 2014) قامت الكاف ،مستوى السلطنة يفأما 
الصف الثاين عشر، للتعليم ما بعد األساسي مبحافظة ظفار حنو ريادة األعمال. تكونت 

لبة. بينت نتائج الدراسة أن اجتاهات العينة حنو ( طالبا وطا 390عينة الدراسة من ) 
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ريادة األعمال كانت اجيابية. كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
 اجتاهات الطلبة حنو ريادة األعمال تعزى ملتلريي النوع لصاحل االناث.

( بتقصي أثر برنامج تدرييب عملي لتعليم 2014قامت الناصري )كذلك 
يف ضوء متلري اخلربة  ،يف اجتاهات طالبات الصف التاسع األساسي حنو الريادة ،ريادةال

( طالبة. أشارت  99وعائلتها يف ريادة االعمال. تكونت عينة الدراسة ) السابقة للطالبة 
النتائج وجود فروق دالة احصائيا بني متوسطات الدرجات لطالبات جمموعة الدراسة 

 اختبار املعرفة، حول الريادة لصاحل اجملموعة التجريبية. الضابطة والتجريبية يف 
 & Hahna)فيما يتعلق بالدراسات األجنبية اليت تناولت الريادة، فقد أجرى 

Leavitt,1996) االعمال ريادة لتعليم الوطنية املؤسسة فيها برنامج دراسة طبق 
(NFTE)  تطورا كبريا يف  اأظهرت النتائج إىل أن طالب اجملموعة التجريبية قد حققو

 طلبة حقق حني يف ،(%61.9) بللت بنسبة االعمال ريادة يف واملعريف املهارى اجلانبني
 .واملهارات املعارف من فقط( %3.2) نسبة  الضابطة اجملموعة

 من ثانوية ( مدرسة24) يف نوعية دراسة ((Roth,E.J, 2001 روث وأجرت
 ريادة حنو اجلنسني بني االختالفات على التعرف هبدف اجنلس بكاليفورنيا، لوس مدارس
 من االعمال، ريادة جمال يف الطلبة حيتاجها اليت االساسية التفكري ومهارات االعمال
 على اثره وقياس" Entrepreneurship  Entre prep"يسمى  ارشادي برنامج خالل
 املشاريع من الرحبي العائد مبعرفة مهتمون الذكور أن النتائج أظهرت .املشاركني خربة

 املشاريع يفضلن اإلناث أن حني يف منها. املال وكسب اجنازها يستطيعون اليت واألعمال
 العمل. بيئة يف املرشد دور تكسبهن اليت العامة العالقات ذات واألعمال

( دراسة هدفت Peterman& Kennedy, 2003أجرى بيرتمان وكيندي )كما 
رتاليا" على اجتاهات ورغبة الطلبة يف بدء ( "اجناز اسYAAاىل دراسة تأثري برنامج )

 بللتعينة لدى مشاريعهم التجارية، حيث مت استخدام استبيان كأداة جلمع البيانات 
النتائج وجود فروق دالة إحصائية يف اجتاهات ورغبة الطلبة  . ذكرت( طالبا وطالبة224)

 .اجملموعة التجريبيةحنو ريادة املشاريع، لصاحل 
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ىل إ( بدراسة هدفت O'Nail. C & Burger. L,2005 ) رجرقام أونيل وبو و 
 ،وفقا ملتلري املعرفة واخلربات الريادية السابقة ،قياس اجتاهات املتعلمني بالصف الثاين عشر

اليت اكتسبها الطلبة املتعلمني خالل فرتة دراستهم يف جمال االدارة واملشاريع. ومشلت عينة 
وتوصلت  .الباحثان االستبيان كأداة جلمع املعلومات طالبا وطالبة واستخدم 370الدراسة 

ملتلري دالة إحصائيا يف اجتاهات املتعلمني حنو الريادة تعزى  االدراسة اىل أنه هناك فروق
رغبتهم يف امتالك مشروع خاص هبم يوما ما.  %65املعرفة واخلربة، حيث اظهر ما نسبته 

 واخلربة الكافية لتأسيس مشروع.لمعرفة لهم افتقار من الطلبة  %34بدى أيف حني 
 

  بحثمشكلة ال
رغم اهتمام السلطنة بريادة األعمال، والتشجيع والدعم الفين للشباب خلوض مضمار 

يف جمموعة من صناديق الدعم احلكومية، اليت تقدم  املاديفقد متثل الدعم  ريادة األعمال،
ق الرفد، وصندوق ريادة، الدعم املايل للشباب إلنشاء مشاريعهم الريادية مثل: صندو 

ن الشباب إإال  وشراكة ) صندوق تنمية مشروعات الشباب(، وغرفة جتارة وصناعة عمان؛
ويرون يف الوظيفة احلكومية مستقبلهم  ،خلوض يف ريادة األعماليف االعماين مازال مرتددا 

لكاف، ) ا املناسب الذي حيقق هلم املكانة االجتماعية واالقتصادية املرموقة هموخيار 
2014.) 

ختصصاهتم  عن ( عدم رضا الطالب2001) أظهرت نتائج دراسة املعشينفقد 
 ،وجهلهم باملهارات الدراسية، وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف سوق العمل ،العلمية

على اختالف مراحل  حل املشكالت واختاذ القراروالعوامل املؤثرة فيه، وقصورا يف مهارات 
( واليت تناولت اجتاهات طلبة 2014أوصت به دراسة ) الكاف، وما دراستهم وجنسهم.

الصف الثاين عشر للتعليم ما بعد األساسي حنو ريادة األعمال مبحافظة ظفار، يف ضوء 
عمال حنو ريادة األ ،الثاين عشرالصف دراسة اجتاهات طلبة املتلريات الدميلرافية، بضرورة 

وهذا ما أكدته توصيات دراسة . ويف حمافظات أخرى، يف ضوء بعض املتلريات األخرى
لتحسني مستوى  ،ضرورة تقدمي برامج خمطط هلا يف التوجيه املهينب( 2012، البلوشي)

 .اختاذ القرار املهينمتكينهم من النضج املهين لديهم و 
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يف  ،من خالل عمله كأخصائي توجيه مهينأيضاً،  ما الحظه الباحث وهذا
ومقدم ألنشطة منهاج مسارك املهين  بيب للتعليم ما بعد األساسي،مدرسة الربيع بن ح

أجرى مقابالت معهم وسؤاهلم حول مساراهتم املهنية  حني ( للطلبة.12،  11للصفني )
ومدى الرغبة لديهم للخوض يف جمال  ما بعد احلصول على شهادة دبلوم التعليم العام،

ك املهين" للتعليم ما بعد األساسي ريادة األعمال، ومدى العالقة بني منهاج "مسار 
من الطالب  (%10وتوجهاهتم حنو الريادة. إذ الحظ الباحث أن نسبة قليلة ال تتجاوز )

وأن العالقة بني دراسة منهاج "مسارك  لديهم الرغبة يف اخلوض يف جمال ريادة األعمال،
 .املهين" وبني االجتاه حنو ريادة األعمال لدى هؤالء الطلبة ضعيفة جدا

وهذا ما دفع الباحث إىل تقصي مدى اجتاه الطالب حنو ريادة األعمال، 
 تفيد أن وإنشاء املشاريع اخلاصة هبم، وعالقتها مبنهاج "مسارك املهين"؛ حبيث ميكن

ل إدراك احلاجات واألهداف حو  ،حات إىل اجلهات احلكوميةمقرت  يف تقدميالنتائج 
وتطوير منهاج "مسارك حنو ريادة األعمال، اليت تؤثر على اجتاهات الطلبة  ،والعوامل

ووضع خطط املهين" وإضافة أنشطة جديدة هتتم بتطوير الثقافة الريادية لدى الطلبة، 
 لتقصي طبيعةلذلك أتت هذه الدراسة  .ذلكحتقيق  يفوبرامج اسرتاتيجية ملساعدهتم 

 .يادة األعمالعليم ما بعد األساسي حنو ر التاجتاهات طلبة "مسارك املهين" وعالقته ب
 

  أهداف الدراسة
مناقشة العالقة بني "مسارك املهين" لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان، 

 :وبني اجتاهاهتم حنو ريادة األعمال، حسبما يلي
يف مدارس التعليم  ،مستوى اجتاهات طلبة الصف الثاين عشر حنو ريادة األعمال حتليل .أ

 مان.ما بعد األساسي يف سلطنة ع

قياس أثر النوع، ومستوى التحصيل الدراسي، وعمل ويل األمر، يف اجتاهات طلبة  .ب
 التعليم ما بعد األساسي حنو ريادة األعمال.
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طلبة التعليم ما بعد األساسي يف واجتاهات  دراسة العالقة بني منهاج "مسارك املهين" .ت
 .حنو ريادة األعمال ،سلطنة عمان

 
  ةير صففرضيات الال

 : ه الدراسة فحص الفرضيات اآلتيةحتاول هذ
( يف اجتاهات طلبة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .أ

 الصف الثاين عشر حنو ريادة األعمال تعزى للنوع.

( يف اجتاهات طلبة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .ب
 .توى التحصيل الدراسيى ملسالصف الثاين عشر حنو ريادة األعمال تعز 

( يف اجتاهات طلبة α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال .ت
 .لعمل ويل األمرالصف الثاين عشر حنو ريادة األعمال تعزى 

"مسارك  منهاج ( بنيα ≤ 0. 05ال يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .ث
ما بعد األساسي يف سلطنة  التعليم ةلطلبجتاهات حنو ريادة األعمال الااملهين" و 
 .عمان

 
  :أهمية الدراسة

 : يف اآليت أمهية الدراسةتكمن 
 -حسب علم الباحث-أصالة هذه الدراسة وعدم وجود دراسة سابقة يف السلطنة  .أ

 حول هذا املوضوع، لذا باإلمكان اعتبار هذه الدراسة األوىل من نوعها يف السلطنة.

ملركز الوطين للتوجيه املهين، يف تقييم منهاج "مسارك املهين" إهنا تساعد القائمني يف ا .ب
( من حيث املواضيع اليت هتم ريادة األعمال، وتكوين الثقافة 12و 11للصفني )

 الريادية لدى الطلبة.

وجود قلة يف الدراسات املتعلقة بتقييم املناهج التثقيفية واالرشادية، اليت تساهم يف  .ت
 هنية واالجتاهات املستقبلية لدى الطلبة. حتسني اختاذ القرارات امل
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إهنا تفت  اجملال ملزيد من األحباث يف جمال التوجيه املهين  واختاذ القرارات املهنية  .ث
 واالجتاه حنو ريادة األعمال بسلطنة عمان. 

 
 حدود الدراسة

لرتبية التابعة لوزارة ا ،تطبق الدراسة على مدراس التعليم ما بعد األساس: املكانية احلدود
العام  على خرجييمت تطبيق الدراسة  الزمانية: احلدودو سلطنة عمان. بوالتعليم 
اخلرجون يف التعليم ما بعد األساسي طلبة ال: البشرية احلدودو  م.2017 / 2016الدراسي
عالقة منهاج : املوضوعية احلدودوأما  الذكور واإلناث النظاميني. (12و 11) نيالصف

 هات الطالب حنو ريادة األعمال.اجتا"مسارك املهين" ب
 

 منهجية الدراسة 
سلطنة الطلبة خرجيو مرحلة التعليم ما بعد األساسي النظاميني، بيتكون جمتمع الدراسة من 

امللتحقني باجلامعات، أو ، (م2016/2017)للعام الدراسي  (،12 – 11الصفني ) عمان
ريادية خاصة هبم، ملن مل حيالفه  امللتحقني بسوق العمل مباشرة، أو القائمني على مشاريع

من  تكونت عينة الدراسةو  احلظ يف احلصول على مقعد دراسي جامعي، أو وظيفة مناسبة.
طالب( من خرجي مرحلة التعليم ما بعد األساسي، مبنطقة  50مقدارها )عشوائية  عينة

 الباطنة مشال.
 

 متغيرات الدراسة
ملتلريات اواملتلريات التابعة.  تلريات املستقلةاملتنقسم متلريات الدراسة إىل قسمسن، ومها 

وأما املتلريات حنو ريادة األعمال.  التعليم ما بعد األساسياجتاهات طلبة متثل  التابعة
 املستقلة وهي كاآليت: 

 اجلنس، وله مستويان ) ذكر، أنثى ( .أ

 مستوى التحصيل الدراسي، وله ثالثة مستويات ) مرتفع، متوسط، منخفض ( .ب
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  األمر،  وله ثالث مستويات ) قطاع عام، قطاع خاص، أعمال حرة (عمل ويل .ت

 مسارك املهين . .ث

 
  أداة الدراسة
للتعرف على اجتاهات طلبة  (، اليت طبقت2014الكاف ) استبانة الدراسةاستخدمت 

قامت  حيث مبحافظة ظفار بسلطنة عمان. الصف الثاين عشر حنو ريادة األعمال
ومت يف جمال االجتاهات وريادة االعمال؛  الدراسات السابقة بتصميمها بعد االطالع على

 ،غري متأكد، موافق، ) موافق متاما :اخلماسي( Likert scaleستخدام مقياس ليكرت )ا
 ىلعاالجتاه العام حنو ريادة األعمال احملور األول الذي عين ب. مشل ال أوافق أبدا( ،ال أوافق

 فقرة. (15)
، وذلك بعرضها على جمموعة من احملكمني من ذوي األداة مت التحقق من صدق

( حمكمني من كلية الرتبية جبامعة السلطان   6اخلربة واالختصاص بلغ إمجايل عددهم )
مت التحقق من ثبات االستبانة . و قابوس، وكلية التجارة جبامعة ظفار، ووزارة الرتبية والتعليم

لة ألفا كرونباخ، حيث بلغ معامل وفقا ملعاد ،عن طريق حساب معامل االتساق الداخلي
 (.0.94الثبات الكلي للفقرات )

 
 إجراءات الدراسة

 ية :ميكن حتديد إجراءات الدراسة يف النقاط اآلت
 تطبيق األداة على عينة الدراسة.   .أ

 حتليل البيانات إحصائيا، باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم النفسية .ب
 (.SPSS)  واالجتماعية

 النتائج ومناقشتها. استخالص .ت
 صياغة جمموعة من املقرتحات والتوصيات بناء على نتائج الدراسة. .ث
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 المعالجة االحصائية 
استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم بمت معاجلة البيانات املستخلصة من االستبانة، 

 (؛ لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذلك كالتايل:SPSSاالنسانية )
طات احلسابية واالحنرافات املعيارية، والرتبة، لكل حمور من حماور استخدام املتوس .أ

وذلك لإلجابة عن  ،االستبانة وكل فقرة من الفقرات املكونة لكل حمور على حدة
 السؤال األول.

( ملعرفة ما اذا كان هناك فروق يف آراء عينة الدراسة T-testاستخدام اختبار"ت" ) .ب
 تعزى ملتلري النوع. 

( ملعرفة ما اذا كان هناك One way Anovaيل التباين األحادي )استخدام حتل .ت
فروق يف آراء عينة الدراسة تعزى ملتلري مستوى التحصيل الدراسي، ونوع عمل ويل 

 األمر.

لقياس   (Regression Multiple Linear)واستخدام االحندار اخلطي املتعدد .ث
 ين.العالقة االرتباطية بني االجتاهات ومتلري مسارك امله

 
 نتائج الدراسة

أن املتوسطات احلسابية الجتاهات طالب التعليم ما  السؤال األول: كانت نتيجة املناقش
 وبالنسبة للسؤال الثاين: حنو ريادة األعمال، كانت اجيابية بشكل عام. ،بعد األساسي

متوسط استجابات الطالب )الذكور واإلناث( حنو االجتاه العام حنو أظهرت النتائج أن 
تشري إىل أن وأن الفروق بني متوسطات الذكور واالناث إجيابيا،  كان  ريادة األعمال

 الباتاجتاهات الطأعلى من "االجتاه العام حنو ريادة األعمال" حنو اجتاهات الطالب 
يف اجتاهات طلبة دالة إحصائيا أي أنه توجد فروق  لة إحصائيا.الد ذات فروقوجود و 

ولصاحل "االجتاه العام حنو ريادة األعمال" تعزى ملتلري النوع، الصف الثاين عشر حنو حمور 
 (.2001وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء بدراسة روث ) الذكور.
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وجود فروق يف املتوسطات احلسابية الجتاهات الطالب حنو كما دللت النتائج، 
جتاه االحنو التحصيلية )مرتفع، متوسط، منخفض(،  ممستوياهتريادة األعمال باختالف 

وجود فروق يف املتوسطات احلسابية الجتاهات الطالب حنو ريادة و . ريادة األعماللالعام 
حنو (، أعمال حرة ، قطاع خاص، قطاع عامعمل أولياء أمورهم )األعمال باختالف 

 .االجتاه العام حنو ريادة األعمال
رتباطية بني بعد قياس العالقة اال دللت النتائج،أما بالنسبة للسؤال الثالث: فقد 

اجتاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي حنو ريادة األعمال، بأنشطة كتاب "مسارك املهين" 
أن هناك عالقة ارتباطية بصورة عالية. وأن "مسارك املهين" ذو أثر دال احصائي على 

 اجتاهات الطلبة حنو ريادة األعمال. 
 

 الخاتمة
عليم ما بعد األساسي؛ من شأنه أن يؤدي إىل إن  تطبيق منهاج "مسارك املهين" لطلبة الت

حتسني النضج املهين واختاذ القرار املهين السليم لديهم. وهو السبيل إىل تليري اجتاهاهتم 
احلالية من العمل لدى اللري إىل العمل اخلاص واحلر، والذي بدوره يؤدي إىل فت  أبواب 

م يف دفع عجلة التنمية واالقتصاد  جديدة من األعمال احلرة والقضاء على البطالة، ويساه
 الوطين.

هناك الكثري من العوامل األخرى اليت تساهم يف هذا اجملال، جيب أن تراعى 
أيضا يف تليري اجتاهات الطلبة حنو ريادة األعمال، ونشر ثقافة الريادة بينهم؛ متمثلة يف 

ليات أيضا. ينبلي أن تعطى الربامج التدريبية املختلفة، واملناهج الدراسية يف اجلامعات والك
االهتمام األكرب من قبل املعنيني بالعملية الرتبوية يف السلطنة، وحث الباحثني على إجراء 

 العديد من الدراسات حول هذا املوضوع ملا له من أمهية كربى يف عصرنا احلديث. 
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