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تقييم كفاءة مدارس التعليم األساسي بسلطنت 
وإجراءاث حتسينها يف ضىء مدخل الكفاءة  عمان

 النسبيت
 ** راشد بن سليمان الفهدي                 * ًاسر فتحي الهنداوي املهدي
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جُُِم ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي في طلؼىت كمان واُتراح إحساءاث كملُت لخدظُنها في طىء مدزل إلى  الدزاطت ذهدً _ امللخص

 ؤطلىب جدلُل مولٍ البُاهاث ذخُث ػبِ Methodology of Triangulation مدزل الخلددًت املىهجُت ذالٌٕاءة اليظبُت، واطخسدم

Data Envelopment Analysis   مم الاطخلاهت بإداة الاطدباهت واملِابلت املِىىت لخددًد اللىامل املؤزسة في ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي

كً هخائج ث الدزاطت الثاهُت للخللُم ألاطاس ي، وؤطٌس  ( مدزطت مً مدازض الخلِت224مً ) الدزاطتومِترخاث جدظُنها، وجٖىهذ كُىت 

( ؤن هىاْ 2%، )94.89( ؤن مخىطؽ مؤشس الٌٕاءة اليظبُت ملدازض الخللُم ألاطاس ي بظلؼىت كمان مسجٌم خُث بلى 1شها )كدًدة ؤبس 

ٔان ؤدوى مظخىي ٌٓاءة بيظبت 3( مدزطت خِِذ ٌٓاءة وظبُت جامت ػبِا لىمىذج كىائد الدجم الثابخت، )25) ( ؤن %4، ) 78.9( 

( ؤن ؤبسش اللىامل املؤزسة في ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي 5ؤًظل مىه في مدازض الرٔىز، ) مظخىي الٌٕاءة اليظبُت في مدازض إلاهار

ت املباوي والبِئت املادًت،  ، وهصاب املللم مً الخصص، ألادواث وامللُىاث الخللُمُت، وحاهٍص في طلؼىت كمان: كدد الؼالب في الٌص٘ى

؛ ُدمومدي ٌٓاءة ه
ً

مجمىكت مً إلاحساءاث املِترخت لخدظحن ٌٓاءة املدازض مثل: اطخددار زاطت ذ الدـام اللمل إلادازي. وؤزحرا

ّ ملاًحر دولُت، وجىطُم صالخُاث إدازة املدزطت، وشٍادة الاهخمام بمدازض الرٔىز ٔىنها ؤُل  ززصت في الخللُم وإلادازة املدزطُت ًو

حر بِئت حللُمُت حاذبت وآمىت  .ٌٓاءة مً مدازض إلاهار، وجًى

ت، طلؼىت كمانفتاييتالكلماث امل  .: ٌٓاءة املدزطت، جدلُل مولٍ البُاهاث، إلادازة التربٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔلُت التربُت حاملت الظلؼان ُابىض *

 ٔلُت التربُت حاملت الظلؼان ُابىض **

 ٔلُت التربُت حاملت الظلؼان ُابىض ***

 وشازة التربُت والخللُم****

م  بجاملت الظلؼان ُابىض، طلؼىت كمانهرا البدث مم٘ى مً املىذ الدازلُت   IG/EDU/DEFA/14/01))بُس

 إلى  ًخِدم الباخثىن بسالص الشٕس والخِدًس 
ً
لها لهرا البدث طمً البدىر املمىلت دازلُا   .حاملت الظلؼان ُابىض بظلؼىت كمان لدكمها وجمٍى
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 جحسينها وإجراءاث عمان بسلطنت ألاساس ي التعليم مدارس كفاءة جقييم

 النسبيت الكفاءة مدخل ضىء في
 قدمت. امل1

هاًت ػمىخت حظعى إليها حمُم املىـماث  Efficiency جمثل الٌٕاءة     

اُخصادًت ملخت، امللاصسة في ؿل بِئت جىاًظُت مظخمسة وطوىغ 

وجخددد الٌٕاءة في إلادازة ػبِا لِدزة املىـمت كلى خظً اطخوال٘ 

مىازدها املخاخت في جدُِّ ألاهداي املسهىبت. وحشحر الٌٕاءة الٖاملت 

والري اطخسدمخه مىـمت الخلاون والخىمُت  -بامللنى الهىدس ي 

" ؤن كملُت إلاهخاج ُد خِِذ ؤٓبر ُدز إلى  – (OECD)الاُخصادًت

ممًٕ مً املسسحاث في طىء املدزالث املظخسدمت والخٕىىلىحُا 

ا كالُت ما بحن املدزالث 1الخالُت ]
ً
[. وبهرا امللنى جٖىن الٌٕاءة إذ

واملسسحاث، ًالهدي هى خظً اطخوال٘ املدزالث في حلـُم املسسحاث 

 ٘ ؤًظل مسسحاث؛ باطخسدام املخاح مً إلى  مً هاخُت، والىصى

سي، ومً زم جدُِّ محزة وظبُت للمىـمت ُُاطا املدزالث مً هاخُت ؤز

 .بوحرها مً املىـماث

ؤهه ًخم جِدًس الٌٕاءة ػبِا للٌٕاءة الٌىُت إلى  وحشحر ألادبُاث    

 Technical Efficiency [ وباليظبت للٌٕاءة الٌىُت2والٌٕاءة الخىشَلُت. ]

س هي [ وبملنى آز3ًهي تهخم باللالُت بحن ٓمُاث املدزالث واملسسحاث ]

ل املدزالث املادًت )مثل: املىاد الخام وزدماث اللمل( إلى  خظً جدٍى

ًتهخم  Allocative Efficiency مسسحاث، ؤما الٌٕاءة الخىشَلُت

باطخسدام املدزالث بإُل وظبت مً الخٖلٌت وألاطلاز إلهخاج مظخىي 

 ].2ملًُىا مً املسسحاث ]

ٔان ُُاض الٌٕاءة بصٌت كامت ؤمس طهل      ومِظىز في ُؼاكاث  وإذا 

حز املدزالث واملسسحاث في  الصىاكت والخجازة الخِلُدًت؛ خُث ًمًٕ جٓس

ُُمت هِدًت وخُدة لٖل منها؛ إال ؤن ألامس لِع بهره الظهىلت في ُؼاق 

الخدماث مثل ُؼاق الخللُم؛ خُث هجد ؤهٌظىا ؤمام كدة مدزالث 

مها هِدًا، ٓما جسخلٍ امل سسحاث ًِابلها كدة مسسحاث ًصلب جٍِى

كً املدزالث في ػبُلتها وهىكُتها خُث هجد ؤهه في خحن ؤن املدزالث 

ىن والٌىُىن واملحزاهُت ًئن املسسحاث جٖىن  كادة هي: املدزطىن وإلاداٍز

جهم وآزسون ماشالىا ًدزطىن وبلع املسسحاث    ػالب جم جسٍس

 ].4الٌُُٕت ]

د ؿهس مدزل الٌٕاءة اليظبُت     ٓمدزل  Relative Efficiency ُو

ًلا٘؛ لُِاض ٌٓاءة املؤطظاث بصٌت كامت ومنها املؤطظاث الخللُمُت 

مثل املدزاض للخولب كلى ٓثحر مً الصلىباث التي جىاحه كملُت جِدًس 

ُاض ٌٓاءة املؤطظت. والٌٕاءة اليظبُت هي جلٗ الٌٕاءة التي ًخم  ُو

ت ُُإلى  جِدًسها وظبت د ؤًظل الىخائج املخدِِت كبر الىخداث الاداٍز

[. ومً ألاطالُب الٌلالت 5] الخدلُل ولِع كلى ؤطاض مخىطؽ الىخائج

في ُُاض الٌٕاءة اليظبُت للمؤطظاث املسخلٍ هى ؤطلىب جدلُل 

لسي بإهه  مولٍ البُاهاث والري ًمثل ؤخد ؤطالُب بدىر اللملُاث َو

ظخسدم لُِاض ألاداء  ؤطلىب البازمتري ًسجٕص كلى البرمجت الخؼُت، َو

ت"]اليظبي للىخد م ؤداء الىخداث إلاداٍز د 6اث الخىـُمُت ؤو لخٍِى [ ُو

ؤؿهسث الظىىاث الخدًثت جىىق ضخم في اطخسدام مىهجُت جدلُل 

م ٌٓاءة ؤهماغ كدًدة مسخلٌت لُٕاهاث كدًدة  مولٍ البُاهاث في جٍِى

مسخلٌت في ؤوشؼت كدًدة مسخلٌت في طُاُاث كدًدة مسخلٌت في د٘و 

ِاث هره املىهجُت في وخداث مثل: كدًدة مسخلٌت؛ خُث ؿهسث جؼبُ

ٔاث، والجاملاث، واملدازض، واملدآم، وختى املدن  املظدشٌُاث، والشس

، بىصٌها حمُلا وخداث صىم ُساز زهم ازخالي  وألاُالُم والد٘و

رلٗ  اتها ولًٕ ًمًٕ جددًد لٖل منها مدزالث كدًدة ٓو مظخٍى

 ].7] مسسحاث كدًدة

ٌاث       كدًدة لهرا ألاطلىب املنهجي في البدث وجصزس ألادبُاث بخلٍس

ومً ؤهمها ؤهه " ؤطلىب ٓمي ٌظخسدم لخددًد ؤًظل املمازطاث 

ملجمىكت مً الىخداث، وجددًد ؤي الىخداث هاُصت الٌٕاءة باملِازهت 

بإًظل املمازطاث، وجددًد املِداز الخالي مً هِص الٌٕاءة، ومً زم 

خداث املؼلىب ؤي الى  -بىطىح ومىطىكُت-جددد هره املىهجُت 

حرها و/ ؤو املسسحاث  جدظحن اهخاحُتها، ومِداز املىازد التي ًمًٕ جًى

ؤن جدِِها لخصبذ في مظخىي  -ُلُلت الٌٕاءة  -التي كلى هره الىخداث 

خطح مً ذلٗ ؤن 5] ٌٓاءة الىخداث ألاًظل مً خُث املمازطت" [ ٍو

ت؛ جدلُل مولٍ البُاهاث مىهجُت ؤو ؤطلىب ٓمي في البدث والدزاط

م ؤداء وخداث صىم الِساز؛ ؤي ألاداء املؤطس ي،  ٌظخسدم كادة لخٍِى

وجدظحن الٌٕاءة اليظبُت مً زال٘ الىـس ألًظل املمازطاث في 

املؤطظاث املخمازلت، مم ألازر في الاكخباز املدزالث واملسسحاث 

املظخسدمت في جُُِم ألاداء خُث ٌلخمد كلى وحىد بُاهاث ٓمُت دُُِت 

اث ٔل وخدة جىـُمُت، والهدي اللام حلـُم ملدزالث ومسسح

املسسحاث وجِلُل املدزالث لخدُِّ ؤهداي الىخداث الخىـُمُت 

لالُت  .بٌٕاءة ًو

 الدراساث السابقت .2

وحىد اهخمام إلى  حشحر ؤدبُاث مىطىق الٌٕاءة اليظبُت للمدازض      

 ملاصس للدزاطاث ألاحىبُت واللسبُت بمدزل الٌٕاءة اليظبُت وجِىُت

جدلُل مولٍ البُاهاث؛ ٔىطُلت ًلالت لُِاض وجدظحن ٌٓاءة املدازض، 

ال طُما في ؿل ُصىز الؼَس الخِلُدًت مثل ػَس الٌىج الـاهسي 

ُب الٌىج وهحرها  ِت إكادة جٓس والٌىج الخُِِي والٌىج الصىاعي وػٍس

مً الؼَس الٕالطُُٕت التي جىاحه صلىباث واهخِاداث مسخلٌت في 

د ؤح ذ اللدًد مً الدزاطاث التي اهخمذ بُِاض ألادبُاث، ُو ٍس

 .الٌٕاءة اليظبُت للمدازض طىاء في املىؼِت اللسبُت ؤو البلدان ألاحىبُت

[: دزاطت لُِاض 8] ًٌي اململٕت اللسبُت الظلىدًت ؤحسي الشهساوي    

ت بمدًىت حدة باطخسدام جدلُل  الٌٕاءة اليظبُت ملدازض البىاث الثاهٍى

دزطت مً مدازض م( 38مولٍ البُاهاث وجٖىهذ كُىت الدزاطت مً )

ت بجدة، وجم جِدًس دزحت الٌٕاءة لٖل مدزطت مً  البىاث الثاهٍى

لت ٪ مً املدازض الداز 13ؤن خىالي إلى  املدازض، و جىصلذ الدزاطت

في الخُُِم هي ٌٓؤة وظبُا ؤي ال جىحد بها مىازد زآدة ؤو مسسحاث 

٪ مً املدازض حلخبر هحر ٌٓؤة خُث وحد لديها مىازد  83ًائظت، وؤن 

زآدة لم ًخم اطخسدامها إلهخاج الِدز الخالي مً املسسحاث، ٓما جم 
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جددًد مِداز ومصادز كدم الٌٕاءة للمدازض هحر الٌٕؤة باإلطاًت إلي 

  .دازض املسحلُت لهاامل

جؼبُّ جدلُل مولٍ إلى  [ دزاطت هدًذ9] وؤحسي الجابسي والظُد     

ت باملدًىت املىىزة في  البُاهاث في ُُاض الٌٕاءة اليظبُت للمدازض الثاهٍى

ت للبىحن؛  70اململٕت اللسبُت الظلىدي، ػبِذ كلى  مدزطت زاهٍى

شٌذ ؤن ٌٓاءة املدازض الثاهىٍت جسخلٍ بازخالي  املخوحراث التي ٓو

ِّن خصمت املدزالث
املسسحاث املظخسدمت في جدلُل مولٍ البُاهاث،  -جٖى 

ٔاهذ املدزالث املدزطُت مثل)مخىطؽ زبرة املللمحن، ووظبت  خُث 

إدازي لؼالب، ووظبت ػالب لٌصل، ووظبت ػالب ملللم، وزبرة مدًس 

ىض، املدزطت، ووظبت املللمحن الخاصلحن كلى مؤهل ؤكلى مً البٖالىزٍ

ٔاهذ حمُلها ذاث داللت  لٌت الؼالب(؛ و وهىق املبنى املدزطت، ٔو

ت  إخصائُت، ؤما املسسحاث ًهي مخىطؽ دزحاث الؼالب في الثاهٍى

د ازخبرث  اللامت ومخىطؽ دزحاث الؼالب في ازخباز الِدزاث. ُو

الدزاطت زالزت مً هماذج جدلُل مولٍ البُاهاث هي: الىمىذج الخصيٌُي 

ذج باهٕس ومىزي، وهمىذج املخوحراث الخصيٌُُت؛ ، وهمى BCC باهٕس

واجطح ؤن همىذج باهٕس ومىزي ؤٓثر خظاطُت لٕشٍ ٌٓاءة املدازض 

بت  BCC مِازهت بىمىذج ٔاهذ جِدًساث همىذج املخوحراث الخصيٌُُت ٍُس و

 .مً جِدًساث همىذج باهٕس ومىزي ألاطاس ي

ٌاًت اليظبُت ُُاض الٕإلى  [ دزاطت هدًذ10] ٓما ؤحسي الصهساوي      

ت بمىؼِت الباخت   باطخسدامألُظام الللىم الؼبُلُت باملدازض الثاهٍى

ؤطلىب جدلُل مولٍ البُاهاث وجددًد ألاُظام الٌٕؤة وهحر الٌٕؤة 

مُت املسسحاث السآدة لألُظام  وجددًد ٓمُت املدزالث الٌائظت ٓو

د هحر الٌٕؤة وجددًد ألاُظام املسحلُت لألُظام هحر الٌٕؤة وجددً

 31اللائد كلى الدجم لألُظام الؼبُلُت، و جٖىهذ كُىت الدزاطت مً 

ٔاهذ  ت بمىؼِت الباخت )بىحن( و ُظما للللىم الؼبُلُت باملدازض الثاهٍى

املدزالث هي حجم ُظم الللىم الؼبُلُت ووظبت املللمحن للؼالب ؤما 

ي املسسحاث ًهي مخىطؽ دزحاث ازخباز وشازة التربُت والخللُم النهائي ف

الصٍ الثالث زاهىي ُظم الللىم الؼبُلُت ومخىطؽ ازخباز الِدزاث 

ص الىػني للُِاض.   DEA-SOLVER بسهامج وباطخسدامالري ًُِمه املٓس

ذو الخىحه املدزلي جم إحساء امللالجاث إلاخصائُت. وحاءث  BCC همىذج

ؤهم هخائج الدزاطت بإن مخىطؽ الٌٕاًت اليظبُت ألُظام الللىم 

ت بمىؼِت الباخت )الؼبُلُت با ( وبلى كدد اُظام 0.88ملدزاض الثاهٍى

(، وبلى كدد اُظام الللىم الؼبُلُت هحر 14الللىم الؼبُلُت الٌٕؤة )

(، وبلى كدد ؤُظام الللىم الؼبُلُت ذاث اللائد كلى 17الٌٕؤة )

(، وبلى كدد ؤُظام الللىم الؼبُلُت ذاث اللائد 22الدجم املىسٌع )

 (.9كلى الدجم الثابذ )

ذ ًِد ؤحسي اللجزي وآزسون        هدًذ[ دزاطت 11] ؤما في دولت الٍٖى

ذ لجمُم املساخل  إلى  جُُِم ٌٓاءة املدازض الخٖىمُت في دولت الٍٖى

ت(، وذلٗ كلى مدي  اض ألاػٌا٘ وختى املسخلت الثاهٍى الدزاطُت )مً ٍز

/ 1989م، 1985/ 1984م، 1980/ 1979طذ طىىاث دزاطُت )

م(. 2005/ 2004م، 2000/ 1999م، 1995/ 1994م، 1990

ذ، وذلٗ وباطخسدام املللىماث الخاصت بجمُم املدا زض في دولت الٍٖى

باجباق مىهج مً مسخلخحن جم في املسخلت ألاولى جِدًس الٌٕاءة الخِىُت، 

ٌاءة الدجم، والٌٕاءة املالُت والٌٕاءة الاُخصادًت مً زال٘  ٓو

، ؤما في املسخلت الثاهُت، ًخم جددًد اللالُت بحن DEA اطخسدام جِىُت

 ّ  همىذج اُخصادي ُُاس يمىاصٌاث املدزطت والٌٕاءة الخِىُت كً ػٍس

(Tobit Regressin Model)  د جم اطخسدام كدد مً اللىامل املؤزسة ُو

في هرا الىمىذج، مثل املداًـت التي جِم بها املدزطت، وزواجب 

دُحن، وحيع الؼلبت )ذٔىز ؤم إهار(.  املدزطحن، ووظبت املدزطحن الٍٖى

د بُيذ الخِدًساث الىاججت كً الىمىذج ؤن املدازض الخ ٖىمُت في ُو

ذ حظخسدم مىازد ؤٓثر مً املىازد الالشمت ملسسحاتها. ٓما ؤنها  دولت الٍٖى

حلمل بمظخىي ؤُل مً املظخىي املثالي وحظخسدم وظب مدزالث هحر 

مثالُت. ٓما وحد ؤن لسواجب املدزطحن جإزحر إًجابي كلى الٌٕاءة الخِىُت، 

دُحن لها ؤزس طلبي كلى الٌٕ اءة الخِىُت. وؤزحرا بِىما وظبت املدزطحن الٍٖى

 .اجطح ؤن مدازض إلاهار جخمحز بٌٕاءة ؤكلى مً مدازض الرٔىز 

[ دزاطت 12] وفي إلامازاث اللسبُت املخددة ؤحسي البدزي واملساد      

ت في ؤبى ؿبي إلى  هدًذ املِازهت بحن ٌٓاءة املدازض الخٖىمُت الثاهٍى

زالث جددًد مدإلى  جدلُل مولٍ البُاهاث خُث طلذ باطخسدام

د وطلذ كدة  ىهاثومسسحاث مىاطبت لخُُِم الٌٕاءة ُو  طِىاٍز

ُباث مسخلٌت مً املدزالث واملسسحاث، ومً زال٘  باطخسدام جٓس

الخدلُل الدُُّ اطخؼاكذ الدزاطت جددًد الىِصان في املدزالث 

ٔاهذ املدزالث  ادة في املسسحاث الالشمت للمدازض هحر الٌلالت، و والٍص

هى الخٖلٌت لٖل مللم والخٖلٌت لٖل ػالب، والخد ذاث الخإزحر ألاكلى 

ٔاهذ املسسحاث ذاث الخإزحر ألآبر هي زالزت  ألاُص ى لدجم الصٍ، و

م وهىق املدزطت  ازخبازاث للؼلبت، ولم ًـهس جدلُل الخباًً ؤي ؤزس ملُى

كلى الٌٕاءة، ٓما لم جـهس هخائج الاهدداز ؤن ٓال مً الخٖلٌت لٖل ػالب 

هي املددداث الهامت في ٌٓاءة املدزطت، وؤوصذ  والخٖلٌت لٖل مللم

الدزاطت باالطخٌادة منها لٌهم ؤكمّ ألداء املدازض مً ُبل الِائمحن 

 .كليها وصىاق الِساز

ُُاض إلى  [ دزاطت هدًذ13] وفي جىوع ؤحسي الظُد وآزسون       

ت في جىوع  املىهج إلاخصائي جدلُل  باطخسدامٌٓاءة املدازض الثاهٍى

مم مدزالث شبه زابخت لخِدًس دُت الُِاض مثل  (DEA) بُاهاثمولٍ ال

حن والىؿائٍ املظاهدة والٌىُحن وكما٘ الىـاًت،  ؤكداد املللمحن والاداٍز

ؤما املسسحاث ًهي ؤكداد الؼالب امللخدِحن باملدزطت وهدُجت ازخباز 

س همىذج إخصائي ؤطاس ي ًسدم  د ُام الباخثىن بخؼٍى نهاًت اللام، ُو

ٔاة لخِدًس وجصخُذ  (DGP) ُد البُاهاثكملُت جىل واطخسدمىا املدا

ٔاة ؤن  الخدحز، وبىاء ًتراث الثِت لخدابحر الٌٕاءة. وبُيذ هخائج املدا

شٍ هرا إلاحساء امللد٘  جدابحر الٌٕاءة جسظم لخوحراث ؤزر اللُىاث. ٓو

ؤن املدازض التي لديها زدماث إلاُامت طِخلحن كليها الخسلي كً ؤُل 

 .ً مىازدها في املخىطؽ لخٖىن ٌٓؤة٪ م12.1مً 

جدلُل إلى  [ دزاطت هدًذ14] وفي الصحن ؤحسي لي وؤزسون      

في  الٌٕاءة اليظبُت للمدازض املخىطؼت التي جِم في داًجى وحاًيبْى

الصحن باطخسدام ؤطلىب جدلُل مولٍ البُاهاث، ولخدُِّ هرا 

الوسض، جم ازخُاز زالزت مخوحراث ٓمدزالث وزمظت مخوحراث 

ٓمسسحاث. خُث جمثلذ املدزالث في كدد املللمحن لٖل مئت ػالب، 

ووظبت املللمحن مً الدزحت ألاولى، وإلاهٌاَ كلى الخللُم لٖل ػالب، 

اث املدازض في مىاد اللوت الٖىزٍت ؤما املسسحاث ًخمثلذ في  مظخٍى

اطُاث والدزاطاث الاحخماكُت والللىم الؼبُلُت، ت والٍس  وإلاهجلحًز
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مدزطت مخىطؼت في املدن الٕبري بداًجى  278كُىت الدزاطت  وجٖىهذ

ٔاهذ الىخائج السئِظُت للدزاطت؛ ٓما ًلي:  ، و ٪ 8ومداًـت حاًيبْى

٪، وؤن املدازض الىاُلت 100ًِؽ مً إحمالي املدازض خِِذ ٌٓاءة 

في املدن الٕبري داًجى ؤٓثر ٌٓاءة مً املدازض الىاُلت في املدن 

ادة ٌٓاءة املدازض  ، وؤن ٍش ٌُت في حاًيبْى الصوحرة واملىاػّ الٍس

جدىاطب مم كدد الؼالب ًيها، وؤن املدازض التي ال حلمل بسامج زاصت 

اث وبسهامج الل ّ في الٌص٘ى خظب املظخٍى ت مثل الخٌٍس وت إلاهجلحًز

٪ 80ٔاهىا ؤٓثر ٌٓاءة مً املدازض التي جِىم بها وؤزحرا حاءث ؤٓثر مً 

 .مً املدازض حلاوي مً جطخم كىائد الدجم

جدظحن ٌٓاءة إلى  [ دزاطت هدًذ15] ٓما ؤحسي هى وآزسون      

ّ الامٖاهُاث املخاخت  مىهجُت جدلُل مولٍ  باطخسداماملدازض ًو

مدزطت بظذ مِاػلاث في بٕحن  58ت كلى البُاهاث، وػبِىا الدزاط

وؤؿهسث هخائج الدزاطت ؤن املدازض حلمل بٌٕاءة مىسٌظت مِازهت 

باملىازد التي جدصل كليها وبالخالي ال ًمًٕ طمان اطخدامت الخللُم 

الابخدائي الجُد، وخددث الدزاطت اللىامل التي جؤزس في الٌٕاءة مثل 

س املىاػّ والخإزحر الثِافي الخالت الاحخماكُت لألطس والخٌاوث في  جؼٍى

خي، وجىصلذ الدزاطت ؤن الخد مً جإزحر هره إلى  والاحخماعي والخاٍز

اللىامل كلى ٌٓاءة املدزطت طىي ٌظاكد كلى إًجاد ؤًظل الخل٘ى 

 .لِؼاق الخللُم

ٔاهخابىجسا       ًدص إلى  [ بدزاطت هدًذ16] ؤما في جاًالهد ًِد ُام 

ٌُت كلى ٌٓاءة املدزطت الللُا املؤزساث في املىاػّ الخظس  ٍت والٍس

ت اللامت في شما٘ جاًالهد، خُث جم ُُاض الٌٕاءة مً زال٘  الثاهٍى

ت، )جدلُل مولٍ البُاهاث( وجم ًدص آزاز الخظس  جِىُت هحر بازامتًر

خني(. وؤشازث الىخائج  والٍسٍ مً زال٘ ازخباز إخصائي المللمي )مان ٍو

ت بدؤث حظخإلى  سدم وجدزب كلى الخِىُاث املسخلٌت ؤن املدازض الخظٍس

ٌُت التي ؤؿهسث ٌٓاءة ؤُل مً هـسائهم في  كلى زالي املؤطظاث الٍس

ت. وبالخالي ًجب ؤن جخسر طُاطت لخدظحن ٌٓاءة  املىاػّ الخظٍس

ت املسخلٌت كً بلظها  ٌُت والخظٍس ّ املدازض الٍس املدزطت بخٌٍس

ت للمىؼِت البلع مم ألازر بلحن الاكخباز الازخالًاث املخٌاوج

 .الجوساًُت

خظاب إلى  [ دزاطت هدًذ17] ؤحسي ؤحاطظتي إًؼالُاوفي       

الٌٕاءة للُىت مً املدازض إلاًؼالُت مً زال٘ اطخسدام بُاهاث مىـمت 

ذ الٌٕاءة بإنها الِدزة كلى PISA2006 الخلاون الاُخصادي ، وكًس

ل املدزالث )املىازد، زلٌُت الؼالب، وما مسسحاث إلى  ذلٗ(إلى  جدٍى

ٔاهذ املدزالث هي وظبت املللمحن إلى  )الخدصُل الللمي للؼالب(. و

هحر املخصلت إلى  باإلهترهذالؼالب ووظبت ؤحهصة الٖىمبُىجس املخصلت 

هحرهم. إلى  ووظبت الؼالب الرًً آبائهم مسجٌعي املظخىي املنهي والللمي

اطُا ث، ؤما املسسحاث ًٖاهذ دزحاث الؼالب في مادحي الللىم والٍس

واطخسدمذ الدزاطت إصدازاث مسخلٌت مً هماذج جدلُل مولٍ 

البُاهاث الزخباز هدُجت الٌٕاءة في املسخلت الاولى. ؤما في املسخلت الثاهُت 

ًخم الخدُِّ في اللىامل املؤزسة كلى ٌٓاءة املدزطت. وؤؿهسث الىخائج 

ؤن مؤشًسا واخًدا كلى ألاُل مً املىاًظت ًسجبؽ إخصائُا مم ألاداء 

اللالي مً املدازض، مما ًىحي بإن هىاْ دوزا مدخمال لخدظحن الىخائج 

ادة كدد املدازض املخىاًظت مم بلظها البلع ّ ٍش  .املدزطُت كً ػٍس

ذ اللدًد مً الدزاطاث مثل         ُٕت ؤحٍس وفي الىالًاث املخددة ألامٍس

[ والتي هدًذ لُِاض ٌٓاءة كُىت مً املدازض 18] دزاطت هاملً

مدزطت( في حي بىالًت جٕظاض باطخسدام  28ُت واملخىطؼت )الابخدائ

جدلُل مولٍ البُاهاث وبلع اللملُاث الاخصائُت، خُث اطخسدمذ 

ُبت الظٖاهُت للؼالب واملىازد  ً ؤزىحن وهما التٓر الدزاطت مخوحًر

ام الُِد إلاحمالُت في ؤكداد  املسصصت لٖل مدزطت، خُث جظمىذ ؤُز

خصادًا واملهددًً بالخؼس وهحر مخِني الؼالب البُع واملدسومحن اُ

ت، ؤما املخوحراث املخللِت باملىازد املسصصت؛ ًشملذ  اللوت الاهجلحًز

الىٌِاث إلاحمالُت في الخللُم والخدماث املخللِت بالخللُم، والُِادة 

الخللُمُت، والُِادة املدزطُت، وزدماث دكم الؼالب. وحاءث هخائج 

ؼالب وجصمُم املبنى املدزس ي ًِترن الدزاطت بإن الخدصُل الللمي لل

اكلُتها  .ٓثحرا بٌٕاءة املدزطت ًو

 21[ دزاطت هدًذ لُِاض ٌٓاءة 19] وؤحسي مىزحان وآزسون      

ت في الجىىب الشسقي مً  مدزطت ابخدائُت كامت في املىاػّ الخظٍس

ُٕت باطخسدام جدلُل مولٍ البُاهاث،  الىالًاث املخددة ألامٍس

بُت جدلُل الاهدداز لخددًد جيبؤ الخدصُل واطخسدمذ الدزاطت ا لخجٍس

الللمي للؼالب والري جم اطخسدامه في جدلُل مولٍ البُاهاث لخددًد 

املدازض الٌٕؤه، وباطخسدام همىذححن لخدلُل مولٍ البُاهاث كلى 

ل مدزطت كلى خده، ؤؿهسث الىخائج ؤن  مظخىي حمُم املدازض ٔو

 مسجبؼتنها ؤخت بٌٕاءة، و ظخسدم املىازد املخاهصٍ كدد املدازض ٌ

ًجابي مم الخدصُل الللمي للؼالب، ولًٕ لِع بالظسوزة إبشٖل 

 .الخيبؤ بالٌٕاءة

وفي طلؼىت كمان؛ جىلي وشازة التربُت والخللُم ؤهمُت زاصت        

ٌاءة ألاداء الخللُمي وؤداء مدازض الخللُم ألاطاس ي  -لظمان حىدة ٓو

م ألاداء املدزس ي، خُث ؤوشإث الىشازة هـا -كلى هدى زاص ما لخٍِى

س الخللُم وزًم ٌٓاءة املدازض مً  ـهس اهخمام طلؼىت كمان بخؼٍى ٍو

م ألاداء املدزس ي، ًِد  زال٘ جبني وشازة التربُت والخللُم لىـام جٍِى

جدُِّ الجىدة في املسسحاث الخللُمُت؛ ًِامذ إلى  طلذ الىشازة

م ألاداء املدزس ي بئكداد د2003كام  دلُل جٍِى   ؛ ُو
ً
 حاء الدلُل مٌصال

م ؤداء املدازض ٌشسح ًُه ألاطع، وامللاًحر التي حظحر كليها  للملُت جٍِى

س ألاداء املدزس ي كام  م ؤداء املدازض، زم حاء هـام جؼٍى كملُت جٍِى

م مً طمنها مشسوق 2008 ، خُث جظمً هرا الىـام زالزت مشاَز

م ألاداء املدزس ي  ].20] جٍِى

 دراستالمشكلت . 3

ا لجمُم البلدان       جمثل كملُت جُُِم ٌٓاءة الخللُم ؤمسا مهما وطسوٍز

جب ؤن جمثل الخل٘ى املمٕىت  املخِدمت ؤو الىامُت كلى خد طىاء، ٍو

ت باليظبت للمؤطظاث الخللُمُت، ًال بد مً إشالت  ملىطىق الٌٕاءة ؤولٍى

 جلٗ اللِباث التي ًىاحهها الىـام الٌلا٘ للخللُم لٖي ًخم حللُم الىاض

ِت ؤٓثر مالءمت  ].21] بؼٍس

ـهس اطخِساء واُم مدازض الخللُم ألاطاس ي في طلؼىت كمان       ٍو

اللدًد مً مؤشساث هِص الٌٕاءة مما ًىلٕع كلى مسسحاث حللم 

ع الٌاُد منها، وللل جدبم هخائج  الؼالب، والتي مً الصلب حلٍى

با–الدزاطاث اللماهُت كلى مدي كشس طىىاث  د وحىد كد -جٍِس د ًٓؤ

مً حىاهب هِص الٌٕاءة في مدازض الخللُم ألاطاس ي، ًِد ؤشازث 



637102 

92 

وحىد إلى  دزاطت الظلٍ الِسائي التي ُامذ بها وشازة التربُت والخللُم

 ].22طلٍ ُسائي لدي ػلبت الخلِت ألاولى مً الخللُم ألاطاس ي ]

ت ؤن وظبت الساطبحن لللام الدزاس ي         ٓما جىضح املؤشساث التربٍى

/ 2009، وفي اللام 10-5% للصٌىي مً  4.1بلوذ  2008/2009

[ وكلى السهم مً اهسٌاض اليظبت إال ؤنها 23% ] 3.2بلوذ  2010

حلؼي مؤشسا كلى وحىد وظبت مً الهدز التربىي بمدازض الخللُم 

ألاطاس ي حظخدعي الىـس إليها ومداولت الخولب كليها. ٓما حاءث هخائج 

اطُاث والللىم جُمعػالب الصٍ السابم في الازخبازاث ا  لدولُت للٍس

(TIMSS)  ؤُل مً امللد٘ املخىطؽ الري خدد بالدزحت  2011لللام

( دزحت، خُث خصل ػالب 1000( كلما بإن الدزحت الٖلُت )500)

اطُاث كلى ) (، وفي ازخباز الللىم خصلىا 366الظلؼىت في ازخباز الٍس

. 2007(، وهره الىخائج ؤُل مما خصل كلُه الؼالب في اللام 377كلى )

ازخباز الِساءة(  ) PIRLSباز بحرلصبِىما حاءث هدُجتهم في ازخ

(391)،(http://timss.bc.edu)   وهرا ًد٘ ؤًظا كلى طلٍ املسسحاث

الخللُمُت ملدازض الخللُم ألاطاس ي بالظلؼىت، والجدًس بالرٓس ؤن وطم 

الظلؼىت بدؤ في الخدظً في الظىىاث ألازحرة خُث ؤخسشث جِدما دولُا 

اطُاث للصٌىي السابم وال  ].24ثامً مً الخللُم ألاطاس ي ]في مادة الٍس

في الظؤا٘  زاطتدوجإطِظا كلى ما طبّ ًمًٕ جلخُص مشٖلت ال

ٍُٓ ًمًٕ جدظحن ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي  :السئِع الخالي

 بظلؼىت كمان في طىء مدزل الٌٕاءة اليظبُت؟

 أ. أسئلت الدراست

خٌسق مً هرا الظؤا٘ مجمىكت مً ألاطئلت الٌسكُت كلى الىدى   :الخالي ٍو

 ما واُم الٌٕاءة اليظبُت ملدازض الخللُم ألاطاس ي بظلؼىت كمان؟ -1

ما مدي ازخالي الٌٕاءة اليظبُت ملدازض الخللُم ألاطاس ي ػبِا  -2

 لىىق املدزطت )ذٔىز/إهار(؟

ما اللىامل املؤزسة في ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي بظلؼىت  -3

 كمان؟

ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي  ما إلاحساءاث املِترخت لخدظحن -4

 بظلؼىت كمان في طىء مدزل الٌٕاءة اليظبُت؟

 دراستالأهداف ب. 

جِدًم إحساءاث كملُت مِترخت لخدظحن إلى  تالخالُ دزاطتال ذهدً

ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي في طلؼىت كمان في طىء مدزل 

 :الٌٕاءة اليظبُت، بىاء كلى جددًد ما ًلي

ِا لخِدًم ؤٓبر ٓمُت مً املسسحاث باطخسدام املدازض الٌٕؤ  -1 ة ًو

 .املخاح مً املدزالث

ِا الطخسدام ؤُل ُدز مً املدزالث في جِدًم  -2 املدازض الٌٕؤة ًو

 .ُدز ملحن مً املسسحاث

الٕمُت التي ًجب جسٌُظها مً مدزالث املدازض ُلُلت الٌٕاءة ختى  -3

 .جدِّ الٌٕاءة املؼلىبت

ادتها مً مسسحاث املدازض ُلُلت الٌٕاءة ختى الٕمُت التي ًجب  -4 ٍش

 .جدِّ الٌٕاءة املؼلىبت

 .اللىامل املؤزسة في ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي بظلؼىت كمان -5

 دراستالأهميت ج. 

ت والخؼبُُِت؛  تالخالُ دزاطتــت الــّ ؤهمُـــجىؼل        مً الىاخُخحن الىـٍس

ت للبدث  ًُما ًِدمه مً مساحلت ؤدبُاث خُث جخمثل ألاهمُت الىـٍس

ُاطها باطخسدام جدلُل مولٍ البُاهاث في املدازض،  الٌٕاءة اليظبُت ُو

 دزاطتال هومً الىاخُت الخؼبُُِت ًمًٕ ؤن ٌظخٌُد مً هخائج هر

املسؼؼىن وصىاق الِساز التربىي مللالجت ٓثحر مً مشٕالث هِص 

دام ألامثل ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي بما ٌظاكد كلى الاطخس

للمىازد املخاخت، وجسٌُع جٖلٌت ؤداء الخدماث، وجدظحن هىكُت 

مُاث مسسحاث مدازض الخللُم ألاطاس ي في طلؼىت كمان  .ٓو

 دراستاليدود د. 

كلى كُىت كشىائُت ممثلت مً مدازض الخللُم  ث الدزاطتاُخصس       

 224ألاطاس ي )الخلِت الثاهُت( الخٖىمُت بجمُم مداًـاث الظلؼىت )

-2014%( مً مجخمم الدزاطت في اللام الدزاس ي 55مدزطت( بيظبت )

في جدلُل مولٍ  دزاطتكليها ال ثوجمثلذ املدزالث التي اُخصس  2015

ظُت، وكدد البُاهاث كلى كدد الؼلبت املُِدًً، و  كدد الهُئت الخدَز

ت، بِىما اُخصسث املسسحاث كلى كدد  الهُئت الٌىُت، وكدد الهُئت إلاداٍز

الؼلبت الىاجخحن، ومخىطؽ دزحاث ػالب املدزطت في ازخباز الخىمُت 

ُت. ٓما اُخصس  ( مً مدًسي املدازض 22كلى كدد ) ث الدزاطتامللًس

هسث هخائج مولٍ خُث جم ازخُازهم كشىائُا مً املدازض التي ؤؿ

البُاهاث ؤن مدازطهم ذاث ٌٓاءة مىسٌظت ؤو ذاث ٌٓاءة جامت وذلٗ 

ت  زائهم في اللىامل املؤزسة كلى ٌٓاءة املدزطت ومِترخاتهم آمللًس

 .لخدظحن ٌٓاءتها

 دراستالمصطلحاث ه. 

 Relative Efficiency  الٌٕاءة اليظبُت -1

للمىازد املخاخت إلهخاج جخمثل الٌٕاءة في الاطخسدام ألامثل       

[، والٌٕاءة اليظبُت هي الٌٕاءة التي ًخم 2مسسحاث ذاث حىدة ]

ؤًظل الىخائج املخدِِت كبر الىخداث الخىـُمُت ُُد إلى  جِدًسها وظبت

الخدلُل، ولِع كلى ؤطاض مخىطؽ الىخائج؛ ولرا حظمى جِدًساث 

اليظبُت  [ وحلسي الٌٕاءة5جدلُل مولٍ البُاهاث بالٌٕاءة اليظبُت ]

كلى ؤنها خظً اطخوال٘ املدزطت إلمٖاهاتها  دزاطتال هإحسائُا في هر

املخاخت في جدُِّ ؤًظل ُدز مً املسسحاث ُُاطا بوحرها مً املدازض 

 .املمازلت

 Data Envelopment Analysis  جدلُل مولٍ البُاهاث -2

ؤطلىب ؤو ؤداة ٓمُت حظخسدم لخددًد ؤًظل املمازطاث ملجمىكت       

مً الىخداث، وجددًد ؤي الىخداث هاُصت الٌٕاءة باملِازهت بإًظل 

املمازطاث، وجددًد املِداز الخالي مً هِص الٌٕاءة، ومً زم ًددد 

مولٍ البُاهاث بىطىح ومىطىكُت ؤي الىخداث املؼلىب جدظحن 

حرها و/ ؤو املسسحاث التي كلى  إهخاحُتها ومِداز املىازد التي ًمًٕ جًى

ُلت الٌٕاءة ؤن جدِِها لخصبذ في مظخىي ٌٓاءة هره الىخداث ُل

 ].5الىخداث ألاًظل مً خُث املمازطت" ]

الِظم الثاوي: جُُِم واُم الٌٕاءة اليظبُت ملدازض الخللُم ألاطاس ي 

 :بظلؼىت كمان

 الطريقت وإلاجراءاث. 4

ًدىا٘و هرا الِظم جُُِم واُم الٌٕاءة اليظبُت ملدازض الخللُم       

بظلؼىت كمان مً خُث جددًد مخىطؽ الٌٕاءة اليظبُت ألاطاس ي 

 
ً
ِا لخِدًم ؤٓبر  ملدازض الخللُم ألاطاس ي، وجددًد املدازض الٍٕء ًو
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ٓمُت مً املسسحاث باطخسدام املخاح مً املدزالث، ووًِا الطخسدام 

ؤُل ُدز مً املدزالث في جِدًم ُدز ملحن مً املسسحاث، والٕمُت التي 

املدازض ُلُلت الٌٕاءة ختى جدِّ الٌٕاءة  ًجب جسٌُظها مً مدزالث

ادتها مً مسسحاث املدازض ُلُلت  املؼلىبت، والٕمُت التي ًجب ٍش

الٌٕاءة ختى جدِّ الٌٕاءة املؼلىبت، وؤزحرا اللىامل املؤزسة في ٌٓاءة 

 .مدازض الخللُم ألاطاس ي بظلؼىت كمان

 اوعينته الدراستمجتمع أ. 

مً حمُم مدازض الخللُم ألاطاس ي  دزاطتجٖىن مجخمم ال      

( 410( الخٖىمُت بظلؼىت كمان والبالى كددها )10- 5)الصٌىي 

 
ً
ِا إلخصائُت الٕخاب إلاخصائي الظىىي للظلؼىت للام  مدزطت ًو

 :زالر ًئاث كلى الىدى الخالي تالخالُ دزاطت ، وجخظمً كُىت ال2014

مولٍ البُاهاث الٌئت ألاولى جخمثل في كدد املدازض الخاطلت لخدلُل 

ػبِا للبُاهاث املظخمدة مً الىزائّ السطمُت لىشازة التربُت والخللُم، 

ىضح الجد٘و ) املدازض خظب  مً ( جىشَم مجخمم الدزاطت وكُيخه1ٍو

 .املداًـاث املسخلٌت في طلؼىت كمان

ؤما الٌئت الثاهُت مً اللُىت ًهي ًئت مدًسي مدازض الخللُم        

هاء مً جدلُل مولٍ البُاهاث للمدازض جم ازخُاز ألاطاس ي، ًبلد الاهت

 7مدًس مدزطت كشىائُا مً املدازض ذاث الٌٕاءة الخامت )بلدد  22

ً( واملدازض ذاث الٌٕاءة الىاُصت ) مدًس( وذلٗ الطخؼالق  15مدًٍس

آزائهم في اللىامل املؤزسة كلى ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي 

 .ومِترخاتهم لخدظُنها

 1 جدول 

 جىزيع مجتمع الدراست وعينته يسب املحافظاث املختلفت في سلطنت عمان

 النسبت%  عدد املدارس )العينت(  عدد املدارس )املجتمع(  املحافظت  م

 81 48 59 مظِؽ   .1

 76 56 74 شما٘ الباػىت    .2

 61 30 49 حىىب الباػىت   .3

 53 30 57 الدازلُت   .4

ُت   .5  33 12 36 حىىب الشُس

ُت   .6  48 14 29 شما٘ الشُس

مي   .7  44 4 9 البًر

 34 12 35 الـاهسة   .8

 35 17 48 ؿٌاز   .9

 0 0 3 الىطؼى   .10

 13 1 8 مظىدم   .11

 55 224 407 املجمىق   .12

 لىشازة( 45 الاصداز) الخللُمُت لإلخصائُاث الظىىي  الٕخاب: املصدز *

 والخللُم التربُت

٘  مً ًخطح        ( 224) مً ًخٖىن  اللُىت كدد ؤن الظابّ الجدو

 مً% 55 بيظبت كمان طلؼىت في ألاطاس ي الخللُم مدازض مً مدزطت

 مداًـت باطخثىاء الظلؼىت مداًـاث حمُم وجظم الدزاطت مجخمم

 (.ًِؽ مدازض 3) بها املدازض كدد لِلت الىطؼى

 :دزاطتال ومسسحاث مدزالث

 2 جدول 

 ألاساس ي التعليم ملدارس واملخرجاث للمدخالث الايصائي الىصف

 الاهحراف املعياري  أقل قيمت أعلى قيمت املتىسط مدخالث ومخرجاث الدراست

 302 67 1338 674.3 كدد الؼالب املدزالث

ت  8.6 5 40 23 كدد الهُئت الاداٍز

 1.5 2 13 5.2 الٌىُحنكدد 

ظُت  28.9 21 159 85.4 كدد الهُئت الخدَز

ُت املسسحاث  2.9 5 22 11.2 مخىطؽ ازخباز الخىمُت امللًس

 286.4 67 1296 629.1 كدد الؼالب الىاجخحن

٘  مً ًخطح        الدزاطت ومسسحاث مدزالث ؤن الظابّ الجدو

 ػالبا 674 مخىطؼها وحاء الؼالب كدد املدزالث ًشملذ مخىىكت

 الهُئت وكدد ،302 امللُازي  واهدساًها 67 ُُمت وؤُل 1338 ُُمت وؤكلى

ت  واهدساًها 5 ُُمت وؤُل 40 ُُمت وؤكلى 23 مخىطؼها ًجاء الاداٍز

ظُت الهُئت وكدد ،8.6 امللُازي   ُُمت وؤكلى 85.4مخىطؼها ًٖان الخدَز

 الٌىُحن كدد ؤما ًٖان، 28.9امللُازي  اهدساًها ؤما 21 ُُمت وؤُل 159

 امللُازي  واهدساًها 2 ُُمت وؤُل 13 ُُمت وؤكلى 5.2 مخىطؼها ًٖان

1.5. 

 الدراست ب. أدواث

 :الخالي الىدى كلى ؤدواث زالر دزاطتال ذاطخسدم     

 لُِاض ٓإداة Data Envelopment Analysis البُاهاث مولٍ جدلُل (1)

  ألاطاس ي الخللُم مدازض ٌٓاءة وجِدًس اليظبُت الٌٕاءة
ً
 بإًظل ُُاطا
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 الخدلُل وخدة هي املدازض جٖىن  وبرلٗ الىاُم، في املىحىدة املمازطاث

 الخللُم مدازض مً ممثلت كشىائُت كُىت جخظمً والتي للدزاطت،

 الظلؼىت مداًـاث حمُم في ألاطاس ي

ً بلعإلى  جىحيهه وجم: الاطخبُان (2)  املسخازة املدازض كُىت مً املدًٍس

 الخللُم مدازض ٌٓاءة كلى املؤزسة لللىامل جُُِمهم دزحت لخددًد

 .ألاطاس ي

ً بلع مم: املِابلت (3)  الطخؼالق املسخازة املدازض كُىت مً املدًٍس

 الخىمُت ازخبازاث في املدزطت ػلبت دزحاث اهسٌاض ؤطباب في آزائهم

ُت ت الىشازة، جىٌرها التي امللًس  مدازض ٌٓاءة لخدظحن مِترخاتهم ومللًس

 .ألاطاس ي الخللُم

: البُاهاث مولٍ جدلُل إحساء بسامج بإخد الاطخلاهت جم: البُاهاث جدلُل

 ،(دزاطتال كُىت) للمدازض اليظبُت الٌٕاءة وجددًد XLDEA 2.1 بسهامج

 إلاخصائُت الخدلُالث إلحساء SPSS بسهامج مً الاطخٌادة جم ٓما

 الٌسوَ لداللت T.Test ث ازخباز مثل الدزاطت بإطئلت املخللِت إلاطاًُت

 مِابل البىحن مدازض) املدزطت لىىق ػبِا اليظبُت الٌٕاءة دزحت في

 (.البىاث مدازض

 ومناقشتها النتائج. 5

٘  الدزاطت ؤطئلت كً باإلحابت الىخائج جخللّ        الٌٕاءة واُم خى

 ازخالي ومدي كمان، بظلؼىت ألاطاس ي الخللُم ملدازض اليظبُت

 املدزطت، هىق بازخالي ألاطاس ي الخللُم ملدازض اليظبُت الٌٕاءة

 كمان، بظلؼىت ألاطاس ي الخللُم مدازض ٌٓاءة في املؤزسة واللىامل

 ألاطاس ي الخللُم مدازض ٌٓاءة لخدظحن املِترخت إلاحساءاث وؤزحرا

 :الخالي الىدى كلى وذلٗ اليظبُت الٌٕاءة مدزل طىء في كمان بظلؼىت

٘  الظؤا٘ هخائج  ألاطاس ي الخللُم ملدازض اليظبُت الٌٕاءة واُم ما: ألاو

 كمان؟ بظلؼىت

 مدزالث كالُت ملالجت زال٘ مً الظؤا٘ هرا كً إلاحابت جمذ      

 البُاهاث مولٍ جدلُل ؤطلىب باطخسدام بمسسحاتها الدزاطت

 :ًلي ما لخددًد  DEAxl ببرهامج وباالطخلاهت

 ألاطاس ي الخللُم ملدازض اليظبُت للٌٕاءة اللام املخىطؽ: ؤوال

 الخلِت - ألاطاس ي الخللُم ملدازض اليظبُت الٌٕاءة خظاب جم      

 CCRالثابخت الدجم كىائد: لىمىذجي ػبِا كمان بظلؼىت - الثاهُت

 اليظبُت الٌٕاءة مخىطؽ وبدظاب BCC املخوحرة الدجم كىائد وهمىذج

- اليظبُت الٌٕاءة مؤشس مخىطؽ ٔان( مدزطت 224) الدزاطت للُىت

 كً الىـس بصسي% 94.85 هى -الثابخت الدجم كىائد لىمىذج ػبِا

 مؤشس مخىطؽ ٔان بِىما مسسجي، ؤو مدزلي ٔان طىاء الخىحه ازخالي

 ػبِا% 95.81 هى املخوحرة الدجم كىائد لىمىذج ػبِا اليظبُت الٌٕاءة

خطح املسسجي للخىحه ػبِا%  95.52و املدزلي للخىحه  ؤن ذلٗ مً ٍو

 في كمان بظلؼىت ألاطاس ي الخللُم ملدازض اليظبُت الٌٕاءة مخىطؽ

د كامت بصٌت مسجٌم الخاالث ٔل  خُث مً مدزطت ؤدوى خصلذ ُو

 وظبت كلى الثابخت الدجم كىائد لىمىذج ػبِا اليظبُت الٌٕاءة مظخىي 

 ؤدوى خصلذ بِىما واملسسجي املدزلي الخىحهحن في وذلٗ% 78.9 ٌٓاءة

% 79.8 ٌٓاءة وظبت كلى املخوحرة الدجم كىائد لىمىذج ػبِا مدزطت

شحر املسسجي، الخىحه في% 79.1 و املدزلي الخىحه في وذلٗ إلى  ذلٗ َو

د  لخدظحن كمان طلؼىت في ألاطاس ي الخللُم مدازض خاحت مً مٍص

 .املخاخت املىازد اطخوال٘ كلى ُدزتها

 الدجم كىائد لىمىذج ػبِا الخامت اليظبُت الٌٕاءة ذاث املدازض :زاهُا

 (CCR) الثابخت

 الدجم كىائد لىمىذج ػبِا البُاهاث مولٍ جدلُل هخائج ؤوضخذ       

( 25) كددها ٔان الخامت اليظبُت الٌٕاءة ذاث املدازض ؤن الثابخت

 ٌٓاءتها حاءث خُث املسسجي، ؤو املدزلي الخىحه في طىاء مدزطت

 اليظبُت ٌٓاءتها حاءث املدازض بُِت وؤن% 100 بيظبت جامت اليظبُت

ٔاهذ مسجٌلت شحر ،%78.9 وظبتها الٌٕاءة خُث مً املدازض ؤُل و  َو

 ٘ ا همىذًحا جمثل الٌٕؤة املدازض بلع ؤن( 3) الجدو ًُ  للدة مسحل

ٔاهذ طىاء ٌٓؤة هحر مدازض ىضح. مسسجي ؤو مدزلي جىحه ذاث ؤ  ٍو

 كلى مىشق الثابخت الدجم همىذج في الٌٕؤة املدازض كدد( 1) شٖل

 .الظلؼىت مداًـاث

 
 . 1 شٖل

 الظلؼىت مداًـاث كلى مىشق الثابخت الدجم همىذج في الٌٕؤة املدازض كدد

 مً مداًـت ؤكلى الباػىت شما٘ مداًـت ؤن( 1) الشٖل مً ًخطح     

 حىىب ومداًـت مظِؽ مداًـت جليها الٌٕؤة املدازض كدد خُث

ــالدج ىذجـــهم يــــً تـــالباػى   لم ؤهه بالرٓس وحدًس مدازض بظذ الثابخت مـ

  ومً ومظىدم الدازلُت اًـتيــمد يـــً تــالخام اءةــللٌٕ تــــمدزط ؤي لـــجص

 .الظابّ الشٖل في ذٓسهما ًسد لم زم

  الدجم كىائد لىمىذج ػبِا الخامت اليظبُت الٌٕاءة ذاث املدازض: زالثا
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 (BCC)  املخوحرة

  البُاهاث مولٍ لــجدلُ جــــهخائ ذــؤوضخ      
ً
  الدجم كىائد لىمىذج ػبِا

( 42) كددها ٔان الخامت اليظبُت الٌٕاءة ذاث املدازض ؤن املخوحرة

 للخىحه ػبِا% 100 بيظبت جامت اليظبُت ٌٓاءتها حاءث مدزطت

 مسجٌلت اليظبُت ٌٓاءتها حاءث املدازض بُِت وؤن املسسجي ؤو املدزلي

ٔاهذ  املدزلي الخىحه في وذلٗ% 79.8 وظبتها ٌٓاءة في املدازض ؤُل و

شحر املسسجي، الخىحه في% 79.1و ٘  َو  مً مدزطت لٖل ؤن( 3) الجدو

ىضح مسحلُت مدازض ٌٓؤة هحر املدازض  املدازض كدد( 2) شٖل ٍو

 .الظلؼىت مداًـاث كلى مىشق املخوحرة الدجم همىذج في الٌٕؤة

 
 2 شٖل

 الظلؼىت مداًـاث كلى مىشق املخوحر الدجم همىذج في الٌٕؤة املدازض كدد

 خُث مً مداًـت ؤكلى مظِؽ مداًـت ؤن( 2) الشٖل مً ًخطح     

 الباػىت شما٘ مداًـت جليها مدزطت كشسة بثالزت الٌٕؤة املدازض كدد

ِا مدازض بثماهُت  املخاح باطخسدام املسسحاث مً ٓمُت ؤٓبر لخِدًم ًو

 .املدزالث مً

د        الٌٕؤة املدازض مً ؤٓبر بلدد الباػىت شما٘ مداًـت حاءث ُو

 الباػىت حىىب جلتها مدازض( 6) بلدد املخوحرة الدجم كىائد همىذج في

 في ٌٓؤة مدازض بدون  الدازلُت مداًـت وحاءث مدازض( 5) بلدد

ىضح ملخوحرة، الدجم كىائد همىذج  ذاث املدازض كدد( 3) الشٖل ٍو

 .كمان طلؼىت مداًـاث في واملخىاُصت املتزاًدة الدجم هلت

 
 3 شٖل

 كمان طلؼىت مداًـاث في واملخىاُصت املتزاًدة الدجم هلت ذاث املدازض كدد

خطح        ملـم في متزاًدة حاءث الدجم هلت ؤن( 3) الشٖل مً ٍو

 في متزاًدة الدجم هلت حاءث التي ؿٌاز مداًـت ماكدا املداًـاث

 ذو املخوحرة الدجم كىائد همىذج في الٌٕؤة هحر املدازض مً ًِؽ% 29

 كىائد همىذج في الٌٕؤة هحر املدازض مً ًِؽ% 21 و املدزلي الخىحه

 هلت ٔاهذ مدازض 10 وهىاْ املسسجي، الخىحه ذو املخوحرة الدجم

 املخوحرة الدجم كىائد همىذج في الٌٕؤة هحر املدازض مً متزاًدة الدجم

 كىائد همىذج في الٌٕؤة هحر املدازض مً ومخىاُصت املدزلي جىحه ذو

لصي  املسسجي، الخىحه ذي املخوحرة الدجم  حوساًُت الزخالي ذلٗ َو

 طٖاوي حلداد بها ًٖىن  التي املداًـاث ؤن ًالخف خُث املداًـاث

 .حدا كالي ٌٓاءة مظخىي  كلى الخٌاؾ ًيها الِائمحن كلى ٌظهل ٓبحر

ىضح ٘  ٍو  كلى الٌٕاءة هاُصت للمدازض املسحلُت املدازض( 3) الجدو

 :الخالي الىدى
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 3 جدول 

 الكفاءة هاقصت للمدارس املرجعيت املدارس

 املدرست املرجعيت )ذاث الكفاءة التامت(كىد  عدد املدارس هاقصت الكفاءة م

1 35 1539 

2 97 1540 

3 5 1551 

4 1 2317 

5 10 2348 

6 5 2418 

7 8 2419 

8 76 2616 

9 15 3114 

10 11 3153 

11 2 3319 

12 18 3505 

13 64 5132 

14 6 5313 

15 113 6322 

16 39 7233 

17 9 7251 

18 8 7511 

19 31 8147 

20 10 8185 

٘  مً ًالخف        لها ًٖىن  ُد الٌٕاءة هاُصت املدازض ؤن( 3) الجدو

 .ؤٓثر ؤو مسحلُت مدزطت

ادتها ًجب التي ؤو) مدزالث مً جسٌُظها ًجب التي الٕمُت: زابلا  ٍش

 ختى الخامت اليظبُت الٌٕاءة جدِّ لم التي املدازض( مسسحاث مً

 املؼلىبت؟ الٌٕاءة جدِّ

ادة ؤو الخسٌُع ٓمُاث البُاهاث مولٍ جدلُل هخائج ؤوضخذ       الٍص

ادتها ًجب التي ؤو مدزالث مً جسٌُظها ًجب التي الٕمُت بملنى  مً ٍش

 جدِّ ختى الخامت اليظبُت الٌٕاءة جدِّ لم التي املدازض مسسحاث

خطح املؼلىبت، الٌٕاءة  ؤن ًجب الٌٕؤة هحر املدازض ؤن ذلٗ مً ٍو

٘  وذلٗ لها املسحلُت املدازض جدبم  ًلليها الخامت، الٌٕاءةإلى  للىصى

ادة  ال وهرا املدازض، جلٗ خظب املدزالث جسٌُع ؤو املسسحاث ٍش

م ؤٓبر ًسصت املدزطت ٌلؼي وإهما ألاداء في طلٍ كلى ًد٘  ألاداء لًس

 .الخامت الٌٕاءة جدُِّ كىد

 الخللُم ملدازض اليظبُت الٌٕاءة ازخالي مدي ما: الثاوي الظؤا٘ إحابت

 املدزطت؟ هىق بازخالي ألاطاس ي

 ث ازخباز اطخسدام زال٘ مً الظؤا٘ هرا كً إلاحابت جمذ      

T.Test اليظبُت الٌٕاءة ُُم ازخالي مدي لخِدًس ؛الدزاطت كُىت كلى 

ا ألاطاس ي الخللُم ملدازض ًِ  ٓما ،(إهار/ذٔىز  مدازض) املدزطت لىىق ػب

٘  مىضح هى  :الخالي بالجدو

 4 جدول 

ا ألاساس ي التعليم ملدارس النسبيت الكفاءة قيم اختالف
ً
  (ث) اختبار باستخدام املدرست لنىع طبق

 الداللت ث ع م ن هىع املدرست الكفاءة النسبيت للمدارس م

 0.01دالت كىد  6.6 0.05 0.94 134 ذٔىز  همىذج كىائد الدجم الثابخت )جىحه مدزلي/مسسجي( 1

 0.03 0.97 90 إهار

 0.01دالت كىد  4.44 0.04 0.95 134 ذٔىز  همىذج كىائد الدجم املخوحرة )جىحه مدزلي( 2

 0.03 0.97 90 إهار

 0.01دالت كىد  5.37 0.05 0.95 134 ذٔىز  مسسجي(همىذج كىائد الدجم املخوحرة )جىحه  3

 0.03 0.97 90 إهار

٘  مً ًخطح       الٌٕاءة دزحاث في دالت ًسوُا هىاْ ؤن الظابّ الجدو

 لصالح وذلٗ املدزطت هىق الزخالي ػبِا هماذحها بمسخلٍ اليظبُت

د. الخاالث حمُم في إلاهار مدازض  ٔىن إلى  الىدُجت هره حلصي  ُو

 طىاء الازخبازاث في ؤًظل هخائج جدُِّ كلى خسصا ؤٓثر إلاهار مدازض
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 ٓما الدولُت، الامخداهاث مظخىي  كلى ؤو الدزاطُت املىاد مظخىي  كلى

ت كلى خسصا ؤٓثر ؤنها  مظخىي  كلى املسخلٌت ألاوشؼت في املشآز

َ  في ذلٗ دالئل وجـهس. املداًـت ؤو املدزطت  في الؼالباث جٌى

 جخٌّ و الدزاطُت، املساخل مسخلٍ مظخىي  كلى الدزاس ي الخدصُل

َ  ؤؿهسث والتي[ 11] وآزسون اللجزي  دزاطت هدُجت مم الىدُجت هره  جٌى

 .الرٔىز  مدازض كً اليظبُت الٌٕاءة في إلاهار مدازض

 الخللُم مدازض ٌٓاءة في املؤزسة اللىامل ما الثالث الظؤا٘ إحابت

 كمان؟ بظلؼىت ألاطاس ي

 هٌع في املِابلت جؼبُّ مم اطخبُان اطخمازة بخىشَم الباخثىن  ُام       

ذ ً مً مجمىكت كلى الُى  املدازض بلع مً( مدزطت مدًس 22) املدًٍس

 ٌٓاءة ذاث ؤنها تالخالُ الدزاطت في البُاهاث مولٍ جدلُل ؤؿهس التي

ً طبلت منها ازخُاز جم) جامت  املدازض بلع مً وؤًظا( كشىائُا مدًٍس

 15 منها ازخُاز وجم) الٌٕاءة هاُصت ؤنها الدزاطت هخائج ؤؿهسث التي

  مدًس
ً
 ٌٓاءة كلى املؤزسة اللىامل ؤهم كً الٕشٍ بهدي( كشىائُا

 في املخظمىت اللىامل وهره كمان، بظلؼىت ألاطاس ي الخللُم مدازض

ٔان واملسسحاث باملدزالث جخللّ الاطخبُان   13 كددها و
ً
 وجم كامال

 كامل حاء خُث ؤهمها، الطخسساج SPSS البرهامج بىاطؼت ملالجتها

ادة ٘  في الؼالب ٓثاًت ٍش  املللمحن هصاب وازجٌاق ألاولى املسجبت في الٌصى

ىضح الثاهُت املسجبت في الخصص مً ٘  ٍو  هره جسجِب( 5) الجدو

 .اللىامل

 5 جدول 

 النسبيت الكفاءة على املؤثرة العىامل

 الترجيب % املعياري  الاهحراف املتىسط العىامل املؤثرة

ادة كدد الؼالب في الٌصل    -1  1 92 8.78 4.62 ٍش

ادة هصاب املللم مً الخصص    -2  2 88 0.87 4.38 ٍش

 3 85 0.88 4.26 هِص ألادواث وامللُىاث الخللُمُت    -3

ت املباوي والبِئت     -4  5 84 0.86 4.21 املادًتُلت حاهٍص

 7 79 1.32 3.97 هِص ٌٓاءة هـام اللمل إلادازي     -5

 3 85 1.18 4.23 هِص ٌٓاءة كمل املللمحن    -6

 7 79 1.27 3.95 هِص ٌٓاءة مدًس املدزطت     -7

 6 80 1.25 4 هِص ٌٓاءة مظاكد املدًس    -8

 9 77 1.24 3.85 هِص ٌٓاءة الازصائي الاحخماعي    -9

 18 74 1.21 3.69 هِص ٌٓاءة ًني مسخبر املللمحن -10

 12 70 1 3.5 هِص ٌٓاءة ازصائي الخىحُه املنهي -11

 13 69 1.01 3.44 هِص ٌٓاءة الازصائي املالي وإلادازي  -12

 11 73 1.01 3.67 هِص ٌٓاءة ازصائي ألاوشؼت املدزطُت -13

الخف        مً الجد٘و الظابّ ؤن ؤكلى اللىامل املؤزسة في الٌٕاءة ٍو

ادة كدد الؼالب في الٌصل،  ٔاهذ ٍش اليظبُت للمدازض في طلؼىت كمان 

وشٍادة هصاب املللم مً الخصص، وهِص ألادواث وامللُىاث 

ً كلى هره املدازض زال٘ املِابلت  الخللُمُت، وباطخؼالق زؤي املدًٍس

طباب اهسٌاض دزحاث الخىمُت كىدما ػسح كليهم طؤا٘ خ٘ى ؤ

ُت للؼالب، وهي ؤخد املسسحاث التي اكخمدث كليها الدزاطت  امللًس

 :حاءث ؤبسش ألاطباب كلى الىدى الخالي

ٔاي كلى هماذج مشابهت مً ازخبازاث  • ب الؼالب بشٖل  كدم جدٍز

ُت  .الخىمُت امللًس

 .ُلت ألاوشؼت املِدمت للؼلبت في املدزطت •

م املِدمت للؼالبوحىد ُصىز في جىى  •  .َم ؤطئلت الخٍِى

 .وحىد ُصىز في الخدٌحز مً ُبل املللم واملدزطت •

ب املللمحن الِائمحن كلى املظابِت مً ُبل اللجىت الِائمت  • ُلت جدٍز

 .كلى البرهامج

ب الؼالب مً ُبل املللمحن؛ ًمً وحهت هـسهم اهه كبء  • طلٍ جدٍز

 .إطافي

ِدان زوح الخىاًع بُنهً  طلٍ اهخمام الؼالباث باملظابِت • ًو

إلخظاطهً ؤنها ال جؤزس كلى مظخىي الؼالبت وبدون دزحاث حشجلهً 

  .كلى الدز٘ى ًيها واملىاًظت مم املدازض ألازسي 

املدازض التي بها ؤكداد بظُؼت مً الؼالب ًٖىن الازخُاز صلًبا كلى  •

 .ًُتمظابِه ازخبازاث الخىمُت امللس  هدُجتػالبها وهرا ٌظبب جدوي في 

بسلطنت  إجراءاث مقتريت لتحسين كفاءة مدارس التعليم ألاساس ي. 6

 .عمان في ضىء مدخل الكفاءة النسبيت

        
ً
مً  دزاطته الخكلى مساحلت ألادبُاث، وفي طىء ما ُدم جإطِظا

ً زال٘ جؼبُّ  هخائج، وبىاءً  كلى الاطخٌادة مً مِترخاث كُىت املدًٍس

اطخبُان الدزاطت واملِابلت ًمًٕ للبدث جِدًم مجمىكت مً إلاحساءاث 

املِترخت لخدظحن ٌٓاءة مدازض الخللُم ألاطاس ي بظلؼىت كمان في 

 :طىء مدزل الٌٕاءة اليظبُت وذلٗ كلى الىدى الخالي

 
ً
 :ن: إحساءاث مِترخت زاصت باملللمحؤوال

م مظخىي ؤدائهم املنهي وصِل  • جدُِّ الىمى املظخمس للمللمحن لًس

مهازاتهم الخللُمُت وتهُئتهم ملىآبت الخِدم الللمي والخِني في مجا٘ 

 .الخللُم

حز كلى اللملُت الخللُمُت والابخلاد كً مشدخاث اللمل •   .التٓر

ِا مللاًحر دولُت •  .اطخددار ززصت في الخللُم ًو

ّ ملاًحر مدددة جِدًم  • س ي ًو ت للٖادز الخدَز خىاًص ومٖاًأث مجٍص

 .وبشٌاًُت مؼلِت

ع  • جسٌُع هصاب املللم لُخٌسن في جصمُم بسامج واطتراجُجُاث جدَز

 .إبداكُت
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ع املدازض بمللماث كىد زسوج املللماث  • ؤمىمت وكدم  بئحاشاثحلٍى

 جسٌُع الخصص ألهه ًؤزس كلى الخدصُل الدزاس ي طوؽ الجدا٘و او

ٌاءة املدزطت  .ٓو

 
ً
حنزاهُا  :: إحساءاث مِترخت زاصت باإلداٍز

بهم كلى ُىاهحن  • جىطُم صالخُاث إدازة املدزطت بلد تهُئتهم وجدٍز

 .اللمل

ّ ملاًحر مدددة • ت للٖادز إلادازي ًو  .جِدًم خىاًص ومٖاًأث مجٍص

حن باملدزطت • ادة كدد إلاداٍز  .ٍش

 .جؼبُّ مبدؤ الخدٌحز الهادي •

 .ُىىاث الخىاصل مم املجخمم املدليجٌلُل  •

 
ً
 :: إحساءاث مِترخت زاصت بالؼالبزالثا

حر ألاحهصة والىطائل  • جىؿٍُ الخِىُاث الخدًثت في الخللُم وجًى

 .الخللُمُت املىاطبت

ع مالئمت ومىاطبت للؼلبت •  .جىؿٍُ ػسائّ جدَز

 .الاهخمام باألوشؼت إلازسائُت واللالحُت املالئمت لِدزاث الؼلبت •

حز كلى اللملُت الخللُمُت والابخلاد كً مشدخاث اللمل •  .التٓر

 .جٌلُل دوز البىابت الخللُمُت •

 .جِلُص ؤكداد الؼالب في الٌصل •

 :زابلا: إحساءاث مِترخت زاصت بالبِئت املدزطُت

حر بِئت حللُمُت حاذبت وآمىت •  .جًى

 .تهُئت املبنى املدزس ي لُالئم اخخُاحاث الؼالب واملللمحن •

 .الاهخمام بالٌىاء املدزس ي والخدًِت املدزطُت •

 .وشس زِاًت مدزطُت داكمت ومىار مدزس ي ُائم كلى الثِت •

ادة ٌٓاءة اطخسدامها •  .اطخوال٘ حمُم املىازد املخاخت مً ؤحل ٍش

ادة الاهخمام بمدازض الرٔىز ٔىنها ؤُل ٌٓاءة مً مدازض إلاهار •  .ٍش

 تىصياثال. 7

 :كلى الىدى الخالي دزاطتىصُاث اللامت للًمًٕ جِدًم بلع الخ

 .الاهخمام بالُِاض الدوزي لٌٕاءة املدازض •

 .اطخسدام مدازل مخىىكت وخدًثت في ُُاض الٌٕاءة املدزطُت •

س  • ب الُِاداث املدزطُت كلى ألاطالُب الخدًثت في ُُاض وجؼٍى جدٍز

 ٌٓاءة املدازض.

 املراجع

 أ. املراجع العربيت

كمان، داز  (: في اُخصادًاث الخللُم،2001السشدان، كبدهللا شاهي ) [3]

 .وائل لليشس والخىشَم

(: ُُاض الٌٕاءة اليظبُت للجاملاث 2009بهاء الدًً، مدمد شامل )[4] 

الخٖىمُت باململٕت اللسبُت الظلىدًت، مجلت حاملت ام الِسي 

 . ، اللدد ألا٘و ت والىٌظُت، املجلد الا٘و  للللىم التربٍى

 :البُاهاث مولٍ جدلُل (: ؤطلىب2012مباْز ) خىان الشهساوي، [8]

ت املدازض كلى جؼبُُِت دزاطت حدة،  بمداًـت للبىاث الثاهٍى

 وإلادازة، حاملت الاُخصاد ميشىزة، ٔلُت زطالت ماحظخحر هحر

ص كبد امللٗ  .اللٍص

(: جدلُل 2010الجابسي، هُاي بً زشُد و الظُد، طامى بً كىدة.) [9]

ت باملدًىت  مولٍ البُاهاث لُِاض ٌٓاءة مدازض البىحن الثاهٍى

ت، مجلت زطالت الخلُج اللسبي، املىىزة فى اململٕت اللسبُت الظلىدً

 .117اللدد

(: ُُاض الٌٕاًت 2008الصهساوي، كبدهللا، و الِسش ي، مظلىد) [10]

ت بمىؼِت  اليظبُت ألُظام الللىم الؼبُلُت باملدازض الثاهٍى

)زطالت  DEAالباخت باطخسدام ؤطلىب جدلُل مولٍ البُاهاث 

 .ماحظخحر هحر ميشىزة(. حاملت ؤم الِسي، مٕت املٕسمت

س ألاداء املدزس ي، 2009وشازة التربُت والخللُم ) [20] (: دلُل هـام جؼٍى

س ألاداء املدزس ي، مظِؽ، طلؼىت كمان.  دائسة جؼٍى

 مً ألاولي بالخلِت الِسائي الظلٍ(. 2005) والخللُم التربُت وشازة [22]

 ومِترخاث ؤطبابه، مـاهسة، ُكمان، طلؼىت في ألاطاس ي الخللُم

 .ُكمان طلؼىت مظِؽ، كالحه،

ت املؤشساث(.2011) والخللُم التربُت وشازة [23] . كمان طلؼىت. التربٍى

 .مظِؽ

م كلى مخاح الخللُمُت البىابت(.2016) والخللُم التربُت وشازة [24]  املُى

www.moe.gov.om 
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ABSTRACT_ The research aims to provide a proposed actions to improve the efficiency of basic 

education schools in the Sultanate of Oman in the light of the relative efficiency approach. 

research use the Methodology of Triangulation where employ Data Envelopment Analysis method 

with the interviews & questionnaire to determine the factors affecting the efficiency of the basic 

education schools. Research sample consisted 224 School of Episode II for basic education 

schools, results include (1) that the average efficiency of schools was 94.89%, and implies that the 

average relative efficiency of the schools of basic education in the Sultanate of Oman is high. (2) 

there are 25 schools (out of 224 schools) have achieved full efficiency 100%, (3) the lowest level of 

efficiency of schools was 78.9%. (4) Female schools more efficient than male schools. The 

research concluded that the main factors affecting the efficiency of the basic education schools: 

The number of students in the classroom, and Teaching load for teachers, tools and teaching aids, 

the readiness of buildings and physical environment, and the efficiency of the administrative work 

system. Finally research presented a set of proposed to improve the efficiency of basic education 

schools in the Sultanate of Oman procedures such as the introduction of a license in education and 

school administration, expand the powers of the school management, Provide more care and 

attention to male Schools interest, and provide an attractive and safe learning environment. 

KEY WORDS: School Efficiency, Data Envelopment Analysis, Educational Administration, The 

Sultanate of Oman. 


