
 

 

1 
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 لدى طالبات الصف العاشر بسلطنة عمان 

collective guiding  program  to develop  values of citizenship related with self- 

employment  of  10th  female students grade in the Sultanate of Oman 

 العجمي يوسف محمد أ. نجالء *

 ملخص
مقرتح لتنمية  قيم املواطنة ذات العالقة بناء برنامج هدفت الدراسة إىل 

بالتشغيل الذايت لدى طالبات الصف العاشر بسلطنة عمان، وذلك من خالل 
  التالية: األسئلةاإلجابة عن 

ما قيم املواطنة الواجب تنميتها لدى طالب الصف العاشر، احلادي عشر 
 الثاين عشر للتعليم األساسي بسلطنة عمان؟و 

ما مدى توافر قيم املواطنة يف كتب مسارك املهين يف الصفوف العاشر احلادي 
 عشر الثاين عشر بسلطنة عمان؟

املواطنة ذات العالقة بالتشغيل الذايت لدى ما الربنامج املقرتح لتنمية قيم 
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت  طالبات الصف العاشر بسلطنة عمان؟

الباحثة باستخالص قيم املواطنة اليت ينبغي تضمينهـا يف كتـب مسارك املهين، 
تكونت  ولتحليل البيانات استخدمت الباحــثة التكرارات والنسب املئوية، و

/  2015ة من مجيع كتب مسارك املهين املقررة يف العام الدراسي عينة الدراس
 ( . 3م بسلطنة عمان، وعددها)  2016

 ج:و من أبرز النتائ
  إن مناهج مسارك املهين تركز على جمموعة من قيم املواطنة، حيث

( تكراراً، مما  616بلغ جمموع تكرارات القيم يف الصفوف ) 
املواطنة، وجاء حمور)قيم املواطنة يف يشري إىل وجود اهتمام بقيم 

اجملال االجتماعي( فـي املرتبـة األولـى، إذ بلغ جمموع تكرارات 
%(،  ويف املرتبة الثانية 75( تـكرارا، بنسبـة بلغـت ) 465قيمه)

جاء حمور)قيم املواطنة يف اجملال االقتصادي(، وبلغ جممــوع 
 %(.25( تكراراً، بنسبة بلغت )154تكرارات قيمه )

  رشادي مجعي مقرتح لتنمية قيم املواطنة ذات إمت تصميم برنامج
 العالقة بالتشغيل الذايت لدى طالبات الصف العاشر.

ويف ضوء النتائج أوصت الباحثة باالستفـادة مـن قائمـة قيم املواطنة اليت  
توصلت إليها الدراسة، وضرورة حتقيق التوازن بني قيم املواطنة وفق حماورها 

ختلــفة، وتقدميها بشكل صريٍح أكثر منه ضمنياً، وتصميم برامج مشاهبة امل
 .لتنمية قيم املواطنة للصفوف املختلفة

 
_____ 

جلائزة راشد بن  33البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الدراسات الرتبوية النفسية باملسابقة ال[
 ]محيد للثقافة والعلوم
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Abstract 

This study proposed a collective guidance program to 

develop the values of citizenship related with self- 

employment female students of 10
th

 grade in the 

Sultanate of Oman.  This would be achieved through 

answering the following questions: 

- What values of citizenship should be developed by 

students of grades 10, 11 and 12 of post basic 

education in Oman? 

What is the availability of citizenship values in the 

books of Your Career in grades 10, 11 and 12 in the 

Sultanate of Oman? 

- What is the proposed program to develop the values 

of citizenship that are related with self-employment of 

grade 10 female students? 

 To answer the study questions, the researcher learned 

the values of citizenship which should be included in 

the books of Your Career . Also, the researcher used 

repetitions and percentages to analyze the data. So, 

the sample of study consisted of the books of your 

career in grades 10, 11 and 12 which had been 

introduced in 2015 / 2016 in the school curricula. 

The Most important Findings are: 

1- Your career curriculums focus on a set of 

citizenship values in which the total repetitions in the 

classes  were (619) indicating that values of 

citizenship are taken care of. The aspect ( values of 

citizenship in the social domain) came in the first rank 

reaching (465) of its total repetitions values with 

(75%). The aspect ( citizenship values in the economy 

domain) came in the second rank reaching ( 154) of 

its  total repetitions values  with (25%).  

2-Proposed guiding  program is designed to develop 

values of citizenship related with self- employment of 

grade 12 female students . 

In the lights of findings, the researcher recommends 

making use of values citizenship list and the need to 

achieve a balance among the citizenship values based 

on their different aspects. Also, the 

researcher recommends presenting these values 

explicitly rather than implicitly and designing similar 

programs to develop the citizenship values of 

different grades. 
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