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 في المدارس األردنية الخاصة األساسيللصف الرابع  الرسوم الدراسية كلفةفعالية 
 في محافظة العاصمة عمان

 نبيل سيف الدين يحيى الشريف إعداد:
 األستاذ الدكتور علي حسين حورية إشراف:

 باللغة العربية صالملخ  
 المدارس الخاصة األردنية في بعضل الرسوم الدراسية إلى التعرف على كلفة الدراسةهدفت 

ومقدار فعاليتها ونسبة فعالية الكلفة في هذه المدارس للصف الرابع األساسي  محافظة العاصمة عمان
رابع لللصف ا الرسوم الدراسية كلفة متوسطات فعالية والتعرف على ،ومقارنتها مع مدارس أخرى

عدد و  ،واللواء ،والصفوف ،والجنس ،متغيرات الرسوم الدراسية األساسي للمدارس الخاصة حسب
 173تكونت عينة الدراسة من  قدو  ،وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ،الطالب في المدرسة
اسة من تحديد متطلبات الدر وبدأت اإلجراءات الفعلية ب ،يارهم بطريقة عشوائيةتمدرسة خاصة تم اخ

ريق ط حيث تم جمعها عن ،ج االختبار الوطنيبيانات ومعلومات وآلية جمعها كالرسوم الدراسية ونتائ
واالتصال  ،وزارة التربية والتعليم للحصول على نتائج االختبار الوطنينماذج لجمع المعلومات منها: 

يانات وزارة وهو قاعدة ب واألوبن إمس ،الزيارات لمعرفة أسعار الرسوم التعليميةو  ،المنشوراتو  ،الهاتفي
وأظهرت  ،جنس الطلبةو  ،اللواءو  ،الصفوفو  ،لبيانات المدارس كاألعدادللوصول  التربية والتعليم

وهذا يعني  ،اً أردني اً دينار  200062مدرسة  173طلبة في لل الرسوم الدراسية أن إجمالي كلفةالنتائج 
وبلغ إجمالي معدالت تحصيل الطلبة في هذه المدارس باالختبار  ،اً دينار  1156أن متوسط كلفة العينة 

وبلغت  ،%70.34وهذا يعني أن معدل تحصيل الطلبة في العينة  ،عالمة 12169.75الوطني 
إجراء نفس الدراسة ب أوصت الدراسةوقد  ،ديناراً  16.44عالمة فعالية الكلفة بالدينار األردني لكل 

لى متغيرات أخرى كالبرامج التعليمية التي تشترك بها مجموعة وع ،على عينة مدن ومناطق أخرى
اعتماد نتائج هذا البحث عند مفاضلة أولياء أمور الطلبة بين المدارس الخاصة في و  ،من المدارس

وبلغ متوسط فعالية الكلفة بالدينار  ،مدرسة 173محافظة العاصمة عمان حيث كان البحث يمثل 
بحيث يمكن ضرب معدل عالمات المدرسة في االختبار الوطني  ،اراً دين 16.44 عالمةاألردني لكل 

إجراء دراسة ة بكما توصي الدراس ،والناتج يقارن بالمبلغ الفعلي لرسوم المدرسة ،بمتوسط فعالية الكلفة
 مشابهة لهذه الدارسة تقيس فعالية الكلفة في المدارس الحكومية.

فعالية الكلفة، المدارس الخاصة، االختبار الوطني، الصف الكلمات المفتاحية: الكلفة، الفعالية، 
 الرابع األساسي.
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Abstract 
يزية صالملخ    باللغة اإلنجل

The study aimed to identify the cost of tuition fees for some Jordanian private schools 

in the capital Amman governorate, the amount of their effectiveness, and the cost-

effectiveness ratio in these schools for the fourth grade of primary school, and their 

comparison with other schools. And to identify the average cost-effectiveness of tuition 

fees for the fourth grade of private schools according to the variables of tuition fees, 

gender, grades, district, and number of students in the school, and the descriptive 

analytical approach was used. Determining the study requirements, including data and 

information, and the mechanism for collecting them, such as tuition fees and national test 

results, It was collected through forms for collecting information, including: the Ministry 

of Education to obtain the results of the national test, telephone communication, 

publications, and visits to find out the prices of educational fees, and OpenMS, which is 

the database of the Ministry of Education to access school data such as numbers, grades, 

district, and students’ gender, The results showed that the total cost of tuition fees for 

students in 173 schools was 200062 Jordanian dinars, and this means that the average cost 

of the sample was 1156 dinars, and the total rates of student achievement in these schools 

in the national test amounted to 12169.75 marks, which means that the student 

achievement rate in the sample was 70.34%, and the effectiveness of The cost in 

Jordanian dinars for each mark is 16.44 dinars, and the study recommended conducting 

the same study on a sample of other cities and regions. And on other variables such as 

educational programs in which a group of schools participate, and the adoption of the 

results of this research when differentiating parents of students between private schools 

in the capital Amman governorate, where the research represented 173 schools, and the 

average cost-effectiveness in Jordanian dinars for each mark was 16.44 dinars, so that the 

rate can be multiplied The school marks in the national test with an average cost-

effectiveness, and the outcome is compared to the actual amount of school fees. The study 

also recommends conducting a study similar to this study that measures cost-effectiveness 

in public schools. 

Keywords: Cost, Effectiveness, Cost-Effectiveness, Private Schools, The National 

Test, Fourth Grade Basic Education. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

م الحكومي وتسعى الدول المتحضرة لتعزيز التعلي ،يزداد الطلب على التعليم في العالم بشكل كبير

م تعليحيث يعد اتساع ال ،وتطويره واستقبال أكبر عدد ممكن من الطالب وتقديم تعليم مجاني لهم

كان و حتى ل عند النخب، المتميز على التعليميزداد الطلب كما المجاني شاهد على تحضر الدول، 

 األخيرة.الية الح، في الفترة ب على التعليم في المدارس الخاصةزداد الطلاقد  مدفوع الثمن، وبالتالي

 7227حيث بلغ عدد المدارس في األردن  ،اد أعداد المدارس بشكل متسارعوفي األردن تزد

 ،مدرسة تابعة لوكالة الغوث 171و ،مدرسة خاصة 3221و ،مدرسة حكومية 3791منها مدرسة، 

وزارة و  ،وزارة التعليم العاليو  ،وزارة الدفاعو  ،تابعة لوزارة التنمية االجتماعية أخرى مدرسة 44و

وزارة  مدرسة خاصة في محافظة العاصمة عمان، 1461أما المدارس الخاصة فمنها  ،األوقاف

لى آليات لضبط الجودة حتاج إمن وجهة نظر الباحث ي وهذا االزدياد ،(2017)التربية والتعليم 

 والكفاءة في هذه المدارس.

اس الجودة ت وأدوات قيللتعرف على آليان اقتصاديات التعليم هي الطريق األمثل إويمكن القول 

يمثل عالمًا معقدًا تداخلت فيه النظم  الحالين الواقع أ( 2003( وقد ذكر فيله التعليم، والكفاءة في

ثبات  وتشابكت وتعقدت المصالح المتنوعة، ولم يعد فيه بقاء إال لألقوى القادر على اقتحام األهوال وا 

نولوجيا، قوة التك ،وال أعني بها القوة المادية والعسكرية ولكن القوة العلمية ،الذات، إنه عصر القوة

ومن أجل ذلك ولدت علوم جديدة تواكب  ،لصعاب وتذليل كل العقباتقوة العلم القادرة على تحدي او 

نها ممصطلحات جديدة التي أظهرت  التعليم،ذه العلوم علم اقتصاديات ومن ه ،تطور العلم المذهل
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عالية الكلفة ، و فمعدالت الكلفة والعائدو  قياس المعرفة،و نتاج المعرفة، وا  استثمار رأس المال البشري، 

 الواقع الحالي. مع التي فرضت لتتواءم جديدةالمسميات الوالعديد من 

هتم العديد من الباحثين في مجال اقتصاديات التعليم بدراسة فعالية الكلفة في التعليم، وقد ا

( التي طبقت على أمناء مصادر 2016)األحمدي، كدراسة  ،وتطبيقها على أجزاء من منظومة التعليم

( 2018تي تم تطبيقها على البرامج التدريبية، ودراسة )حورية، ( ال2019التعلم، ودراسة )بابقي، 

التي تناولت فعالية الكلفة الخاصة لطلبة المدارس الثانوية األهلية األردنية، ودراسة دي أنجيليس 

(De Angelis, 2020التي تضمنت فعالية الكلفة للمدارس العامة والخاصة ) ،ودراسة )الجهني ،

ي محافظة فالية كلفة الهيئة اإلدارية المساندة بمدارس البنات االبتدائية ( التي دارت حول فع2021

تقدير فعالية التكلفة لبرنامج وطني بخصوص (Bowden, 2017) بودين ينبع في السعودية، ودراسة 

 .ا بعد الثانوييؤثر على التخرج من المدرسة الثانوية والتسجيل م

ارس للصف الرابع األساسي في المد الرسوم الدراسية كلفةفعالية  قد تناولت الدراسة الحاليةو 

مدارس ال بعض الرسوم الدراسية كلفة علىالتعرف و ، األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

على  عرفتال، و ومقارنتها مع مدارس أخرىمقدار فعاليتها ونسبة فعالية الكلفة في هذه المدارس و 

 اسي للمدارس الخاصة حسب  متغيراتللصف الرابع األس الرسوم الدراسية كلفةفعالية  متوسطات

 .عدد الطالب في المدرسة، و اللواء، و الصفوف، و الجنس، و الدراسية الرسوم

 مشكلة الدراسة

أعداد المدارس  وبدأت ،في األردن في منتصف القرن الماضي الخاصةبدأ ظهور المدارس 

اسي لزيادة الدافع األس ، وقد يكونهذا إلى يومناما زال التزايد مستمرًا و  ،ربشكل كبي تتزايدالخاصة 

قد بلغ عدد و  التعليم أصبح مطلبًا اجتماعيًا للعائلة األردنية، أنإقبال األردنيين على التعليم الخاص 
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طالبًا  732248حوالي  م2017\2016عمان عام محافظة العاصمة الملتحقين في التعليم في 

طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة موزعين  274145مدرسة منهم  2365وطالبة موزعين على 

فقد بلغ  م2019/2020في عام أما  (م2017)وزارة التربية والتعليم  .ةمدرسة خاص 1461على 

 2407 طالبًا وطالبة موزعين على 794981 عمانمحافظة العاصمة عدد الملتحقين في التعليم في 

، ةمدرسة خاص 8214طالبًا وطالبة في المدارس الخاصة موزعين على  301211منهم  مدارس،

 2017وقد بلغت نسبة النمو في قطاع المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان بين عامي 

 .%1.5وفي أعداد المدارس  %10في أعداد الطلبة  2020و

يقارب العشر منذ ما الخاصة ن الباحث يعمل في إحدى مؤسسات قطاع المدارس إوحيث 

تبين أن  ،هم في المدارس الخاصةئبناتسجيل أولياء األمور ألب سباأل هعلى استطالع وبناءً  ،سنوات

 ،وجودة المباني بشكل عام ،جودة خدمة التعليم المقدمة في المدارس الخاصة الدوافع األساسية هي:

رس الخاصة بأنها تتميز المداو  ،اآلمنة بيئة التربوية والتعليميةوالخدمات والمرافق والبرامج التعليمية وال

تعتني بالطلبة الموهوبين وتقوم بتنمية مواهبهم وتعزيزها وصقلها والبحث عن الذكاءات عند الطلبة 

نها إر ابتكارًا ألساليب التدريس حيث وتعتبر المدارس الخاصة أكث ،والعمل على رفعها وتحفيزها

متقدمة  استخدامهم برامجبل التأهيل الجيد لمعلميها ابتكرت أساليب أكثر جاذبية للتعليم من خال

 ة في معلميها أنهم أكثر تقبالً مهمتفادة القصوى، ومن المميزات الومحوسبة تمكن الطالب من االس

 فيما يتعلق بتعليمهم وقدراتهم ومراعاة الفروق بينهم. ،آلراء ونصائح األهل حول ما يخص أبناءهم

لة وهنا تكمن مشك ،المدارس الخاصة تختلف من مدرسة إلى أخرىوهذه الميزات التي تتميز بها 

ابع األساسي للصف الر  الرسوم الدراسية كلفةفعالية الدراسة ويمكن حصر المشكلة بالسؤال التالي: ما 

 ؟في المدارس األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان
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 هدف الدراسة وأسئلتها

ظة المدارس الخاصة األردنية في محاف بعضل الرسوم الدراسية كلفةإلى هدفت الدراسة التعرف 

تها نومقدار فعاليتها ونسبة فعالية الكلفة في هذه المدارس للصف الرابع األساسي ومقار  العاصمة عمان

سي اللصف الرابع األس الرسوم الدراسية كلفةمتوسطات فعالية  ، والتعرف علىمع مدارس أخرى

، الجنس، و الدراسية الرسوم متغيرات حسب محافظة العاصمة عمانفي  مدارس الخاصةلبعض ال

 .عدد الطالب في المدرسة، و اللواء، و الصفوفو 

 وعليه فإن الدراسة تسعى لإلجابة عن األسئلة التالية:

طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة ل الرسوم الدراسية ما مقدار كلفة .1

 العاصمة عمان؟

الفعالية لطلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة  ما مقدار .2

 عمان؟

خاصة في ال لطلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الرسوم الدراسية كلفةما مقدار فعالية  .3

 محافظة العاصمة عمان؟

 أهمية الدراسة

ية ونظراً لقلة الدراسات المحل ،بعد االطالع على الدراسات السابقة ومراجعة بعض األدب النظري

والعربية في مجال فعالية الكلفة في المدارس الخاصة، فإن األهمية تكمن في توفير هذه الدراسة 

وأولياء  ةومالك المدارس الخاص صحاب القرارأالتربويين و  لمخططيناللمعلومات البحثية التي تساعد 

 يزيد أهمية الدراسة ما يلي:تخاذ القرارت المناسبة ومما أمور الطلبة على ا

عمان  ةمحافظة العاصم في المدارس الخاصة في الرسوم الدراسية كلفةإلقاء الضوء على فعالية  .1

 للصف الرابع األساسي.



6 

تعتبر النتائج تغذية راجعة ألهالي الطلبة يمكن االستفادة منها عند دراسة خيارات تسجيل أبنائهم  .2

 عمان. العاصمةمحافظة  في المدراس الخاصة في

ساسي في لصف الرابع األل الرسوم الدراسية يمكن تعميم نتائج الدراسة المتعلقة بفعالية كلفة .3

عمان التي تم إجراء الدراسة فيها على باقي الصفوف محافظة العاصمة المدارس الخاصة في 

 في المدرسة ذاتها.

 ،والجنس ،الرسوم الدراسيةة مثل: فلت ذات العالقة بمستوى فعالية الكالتعرف على المتغيرا .4

 وعدد الطالب في المدرسة.، اللواءو  ،والصفوف

قد تكون نتائج الدراسة تغذية راجعة لمالكي المدارس الخاصة وأصحاب القرار فيها لتحسين  .5

مستوى التعليم وتطويره بعد تعرفهم على مستوى فعالية الكلفة في مدارسهم مقارنة بالمدارس 

 األخرى.

كون وقد ت ،عمان محافظة العاصمةالدراسة آلية للمقارنة بين المدارس الخاصة في  تنتج هذه .6

 هذه اآللية أداة لتقييم المدارس في المستقبل.

تساعد نتائج هذه الدراسة في زيادة الوعي لدى أولياء أمور الطلبة بما يخص مقدار ما ينفق  .7

  عمان. محافظة العاصمةعلى تدريس األبناء في المدارس الخاصة في 

 مصطلحات الدراسة

( هي مقياس لتقدير اإلنفاق النقدي الذي يضحي به 2012يعرفها محمد ) :Cost الكلفة

جرائيًا بمقدار وتعرف الكلفة إ المجتمع في سبيل تحقيق منفعة محددة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 .وم الدارسيةوتمثل الرس خدمة التعليمالتي ينفقها ولي أمر الطالب على المدارس الخاصة مقابل  الكلفة
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على أن الفَعالية أداة لقياس  (Hanushek, 1986هانوشك ) يؤكد :Effectivenessالية الفع

النتائج والمهارات واألهداف. ويمكن تعريفها إجرائيًا بمجموع العالمات التي يحصل عليها الطالب في 

 االختبار الوطني لطالب الصف الرابع األساسي في األردن.

 يعرفها اشتدوان وهامل روسي : Cost Effectivenesفعالية الكلفة

(ash down & Hummel-Rossi, 2002بأنها أداة تقييم اق ) تصادية تستخدم لمقارنة برنامجين

و تدخلين أو مشروعين أو أكثر من خالل المفاضلة بين كلفة كل برنامج ونتائجه باستخراج نسب أ

اسي على لطالب في الصف الرابع األسل الرسوم الدراسية فعالية الكلفة. وتعرف إجرائيًا بقسمة كلفة

 االختبار الوطني.متوسط عالماته في 

( بأنها مؤسسات 1994تعرف هذه المدارس وفق قانون التربية والتعليم لعام )المدارس الخاصة: 

تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتب المدرسية المقررة للمؤسسات التعليمية الحكومية. 

لى ص في محافظة العاصمة ويتو وتعرف إجرائًيا بأنها المدارس الخاصة التابعة إلدارة التعليم الخا

 أمرها هيئات وأفراد وشركات من القطاع الخاص.

 9هو صف من صفوف المرحلة األساسية يكون عمر الطالب فيه  :األساسي الصف الرابع

 .والتعليم وزارة التربية أنظمة وقوانين سنوات وهو تعليم إلزامي ومجاني في األردن بحسب

هو اختبار تجريه وزارة التربية والتعليم األردنية لضبط نوعية التعليم لطلبة  االختبار الوطني:

يهدف إلى قياس  ،واإلنجليزية والرياضيات والعلوم الصف الرابع األساسي في مباحث اللغتين العربية

مدى امتالك الطلبة في الصف المستهدف لمهارات التعّلم األساسّية، وقياس مستويات أدائهم بداللة 
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التربية،  .)وزارةي المباحث التي تم اختبارهم فيهاؤشرات األداء، ومدى امتالكهم لمهارات المعرفة فم

 وقد تم اعتماد هذا التعريف كتعريف إجرائي. (2018

 حدود الدراسة

 ألساسيافعالية الكلفة لطلبة الصف الرابع قياس  على موضوع الدراسة : اقتصرالحد الموضوعي

االختبار الوطني للصف الرابع نتائج على  بناءً  عمان محافظة العاصمةفي المدارس الخاصة في 

 .األساسي

 في المدارس الخاصة فياألساسي اقتصرت الدراسة على طلبة الصف الرابع  الحد البشري:

 عمان.محافظة العاصمة 

 .2021 – 2020خالل سنة  بالمدارستم جمع البيانات الخاصة  الحد الزماني:

 عمان. محافظة العاصمةالدراسة على المدارس الخاصة في  تم تطبيق الحد المكاني:
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 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 



10 

 الفصل الثاني
 والدراسات السابقةاألدب النظري 

يشتمل هذا الفصل على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وقد تم 

ة الكلفة بفعاليتقسيم الفصل إلى محورين: المحور األول يتضمن عرضًا لألدب النظري المتعلق 

موضوع السابقة ذات الصلة ببالمدارس الخاصة. أما المحور الثاني فقد تم تخصيصه لعرض الدراسات 

 الدراسة.

 األدب النظريأواًل: 

م الكلفة، والفعالية وطرق قياسها، وفعالية الكلفة وأساليب تحليلها، اهيتضمن األدب النظري مف

 والمدارس الخاصة وأهميتها.

 الكلفة

منفعة  حقيقبيل تمقياس لمقدار اإلنفاق النقدي الذي يتم في س ام عبارة عنالكلفة بمفهومها الع

 نمقدار الموارد المالية التي تستهلك بمدى زمني معي . والكلفة قد تكون كلفة تعليمية وهيمحددة

ي تدفع بواسطة ألموال التا والكلفة التعليمية قد تكون عامة تتمثل في ،لإلنفاق على العملية التعليمية

ا الفرد ملها أو يضحي بهجميع أشكال النفقات والخسائر التي يتح، وقد تكون خاصة تشمل الحكومة

دمات خ مقدار ما ينفق على جارية وهيكلفة  وقد تكون ،من أجل الحصول على مستوى تعليمي معين

فهوم محاسبي موهناك العاملين واالمتدادات القابلة لالستهالك التي قد تستهلك في سنة مالية واحدة. 

ت عنه اليف التي تم تحملها وتحققللكلفة وهو كافة اإلجراءات المتخذة في الماضي لتخصيص التك

كمية معينة من إنتاج معين. وعند استخدام مفهوم الكلفة ألغراض التخطيط فإن هذا يعني كافة 

يرتبط  ما اً ودائم ،اإلجراءات المتخذة لتقدير التكاليف التي يتم تحملها في المستقبل لتحقيق ناتج معين
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باشرة تخص الكلفة إلى تكاليف م كما يمكن تقسيم  لي.التخطيط باتخاذ القرارات حول اإلنفاق المستقب

 ،جهة معينة كأن يتم اإلنفاق مثاًل على مجال محدد في مؤسسة تعليمية معينة كاإلنفاق على المرافق

مؤسسة  يقتصر اإلنفاق على ال تخص جهة محددة بالذات حيث ال تكاليف وتكاليف غير مباشرة وهي

 (2011ري، وغبا )أبو شعيرة تعليمية واحدة بل مجموعة مؤسسات.

ية في نفقات التعليم في السنوات القليلة الماض إلى أن هناك تزايداً كبيراً (: 2015الرشدان ) وأشار

هتمام يجة ذلك افي شتى بلدان العالم على اختالف أنماطها وتطوراتها الحضارية، فقد تزايد نت

يرة في أصبحت هذه النفقات تشكل نسبة كبقتصاديين بالتعليم وأثره في النمو االقتصادي، كما اال

ميزانيات الدول ودخلها القومي بالمقارنة مع اإلنفاق في الميادين والقطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 األخرى.

لدان العالم التعليم في مختلف ب وعلى الرغم من التباين الكبير في نسب الزيادة في اإلنفاق على

والسياسات االقتصادية والتربوية فيها، إال أنها تتفق جميعها في  الذي يرجع إلى اختالف الظروف

ليم في تجاه التصاعدي في اإلنفاق على التعمضطرًدا. وقد أكد هذا اال اً تزايد نفقاتها التعليمية تزايد

إنفاق العالم  و والتي تبين أنالعالم التقارير والدراسات التي تنشرها منظمة التربية العالمية اليونسك

 ( مليون دوالر.25.000بمقدار ) 1965-1963القطاع التربوي قد تزايد خالل عامي  ىلع

ولهذا فقد خصص االقتصاديون البحوث الكثيرة من أجل دراسة هذه النفقات دراسة علمية تحليلة، 

واهتموا بشكل خاص بدراسة الجوانب الثالثة التالية وهي:تطور نفقات التعليم في الدول المختلفة 

ل ذلك التطور، والتنبؤ بنفقات التعليم في بعض البلدان والوسائل المتبعة في ذلك، ووسائل وعوام

 تخفيض نفقات التعليم أو كلفته.
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الداخلية  واملعهناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر في االنفاق على التعليم. فالوفي الغالب 

حيث تزداد  ،العاملين بالمؤسسات التعليميةمستوى أجور تتمثل في المؤسسات التعليمية بالمرتبطة 

التوزيع العمري لهيئات التعليم إذ يزداد اإلنفاق و  ;ارتفع مستوى أجور العاملين فيها هذه النفقات كلما

فاع حيث تزداد النفقات بارت ،مستوى التكنولوجيا التعليميةو  ;بارتفاع المستوى العمري للهيئات التعليمية

فكلما انخفض نصاب  ،نصاب المعلم من ساعات التدريسو  ;وجيا التعليميةياد مستوى التكنولوازد

ارتفاع و  ;وبالتالي زيادة اإلنفاق التعليميالمعلم التدريسي كلما تطلب األمر زيادة أعضاء هيئة التعليم 

 الذي يرجع في غالبيته إلى زيادة نسبة الرسوب أو التسرب.حجم اإلهدار التعليمي 

المستوى ل في وتتمث بالمؤسسة التعليمية بشكل مباشر عوامل ال ترتبط هيفة خارجيالعوامل أما ال

دي إلى ؤ فكلما ارتفع الدخل القومي للمجتمع ازداد دخل األفراد بالتالي، وهذا ي ،العام للدخل القومي

وهذا يرتبط بأسعار السلع والخدمات بالمجتمع فكلما  ،مستوى نفقات المعيشةو  ;زيادة اإلنفاق التعليمي

المستوى و  ;وبالتالي ازداد اإلنفاق التعليميارتفعت أسعار السلع والخدمات ازدادت نفقات المعيشة 

التوزيع و  ;فقاتهالذي تزداد بالتالي نباطًا وثيقًا بالمستوى التعليمي يرتبط ارتحيث  ،التكنولوجي العام

فكلما  حيث يرتبط به التوزيع العمري للهيئات التعليمية. ،فئات العمر المختلفةالعمري للسكان بين 

 كان مرتفعًا أدى ذلك إلى ارتفاع أجور العاملين وبالتالي يزداد اإلنفاق على التربية والتعليم.

 أهمية دراسة نفقات التعليم

دورًا هامًا في عملية التربية  تلعب دراسة النفقات التعليميةأن  (:2015الرشدان ) وقد أشار

 :خالل التالي من والتعليم حيث يستطيع المخطط التربوي استغاللها في تحقيق األهداف التعليمية

إيجاد نوع من التناسق بين الخدمة التعليمية وغيرها من الخدمات التي تتنافس على الموارد المتاحة  -

 للدولة.



13 

 فة. ومنطقيًا بين المستويات التعليمية المختلفة وأجهزتها المختلتوزيع الموارد المتاحة توزيعًا عادالً  -

 تي تخصص لها في األوقات المحددة.التأكد من أن األجهزة التعليمية تحسن استخدام الموارد ال -

 الفعالية

أكبر  الحصول على ها بأنهاوعرفالمقاربة بين مفهوم الفاعلية والكفاءة  (2015) الرشدانحاول 

وبمعنى آخر الحصول على أكبر قدر من المخرجات  ،عائد ممكن بأقل جهد ومال وفي أسرع وقت

التعليمية مع أكبر اقتصاد في المدخالت أو الحصول على مقدار معين من المخرجات باستخدام 

 فعاليةن الإإذ  ،وثيَقاً  اً ارتباط لفعاليةباط الكفاءة التعليمية باوهنا يّتضح ارت ،أدنى حد من المدخالت

ليس من السهل في الكثير من األحيان أن ومع أنه  ،ونسبة تحقيق األهداف تدل على المخرجات

قد يحدث ف ،نقوم بتخفيض اإلنفاق العام على التعليم دون أن يكون لذاك أي تأثير على المخرجات

 ت المدخالت إلى انخفاض أكبر في المخرجات.أحياًنا أن تؤدي تخيفضا

 طرق قياس الفعالية

 أساليب وطرق قياس الفعالية في التعليم وذلك على النحو التالي: (2018)لخص حورية 

 وتتم هذه الطريقة بأسلوبين: طريقة القيمة المضافة: -1

يطبق على العينة األولى أسلوب تقليدي في  ،يتم أخذ عينتين من مجتمع الدراسة األسلوب األول:

 ويطبق على العينة الثانية أسلوب جديد في التدريس )العينة التجريبية( ،التدريس )العينة الضابطة(

ثم نحسب  ،المتوسطات في كل حالةحساب ويتم  ،واختبار بعدي وتخضع العينتان إلى اختبار قبلي

ائج النهائية وأخيرًا تطرح النت ،بار البعدي في كل أسلوبالفروق بين نتيجة االختبار القبلي واالخت

 للعينة الضابطة من النتائج النهائية للعينة التجريبية.
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 ويجرى لها اختبار ،يتم أخذ عينة واحدة من النظام التقليدي )مجموعة ضابطة( األسلوب الثاني:

 ،المؤثرة ضبط كل المتغيراتقبلي في مجال معين ثم تحسب المتوسطات لها على هذا االختبار. ثم ت

ها اختبار ويجرى ل ،ويتم معاملتها كمجموعة تجريبية ،ويطبق عليها األسلوب الجديد في التدريس

وحسب انحرافات درجاته عن متوسط درجات االختبار القبلي التي تمثل التحصيل اإلضافي  ،بعدي

 جراء استخدام األسلوب الجديد.

وفي هذه الطريقة تطبق مجموعة دراسات في أماكن وأوقات  للنتائج:طريقة التحصيل المجمع  -2

وفي كل دراسة توجد مجموعة ضابطة؛ ومجموعة تجريبية؛ يطبق عليها الطريقة الجديدة.  ،مختلفة

نختبر الفروق التي تتجاوز فيها المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة.  T-testوباستخدام اختبار 

 واتخاذ ما يلزم من قرارات. ،م الفعاليةوبناًء عليه يتم تقوي

ويطلق على هذه الطريقة تحليل ما وراء التحليل؛ كونه يعتمد على تحليل  طريقة التحليل البعدي: -3

نتائج دراسات تجريبية سابقة تمت في مجال فعالية الكلفة. ومن خالل قياس حجم األثر والحساسية 

 يتم التوصل إلى المعدل المناسب للفعالية.

، د األهدافتحديب وذلك م على النظامحيث ابتكر كازونسكي طريقة للحك طريقة نظام كازانوسكي:-4

حة اضتصميم مقياس أو أداة و ، و تحديد المسارات البديلة، و صورة متوقعة للخريج وفق األهداف وضعو 

، للجمع البيانات المطلوبة للتحلي تطبيق المقياس المتضمن األسئلة المستخدمة، و وفقًا لألهداف

تقويم و  ،فسيرهاوت ،ومناقشتها ،واستخالص النتائج ،تحليل البيانات، و تلخيص البيانات وتنظيمهاو 

 الفعالية لكل بديل والمفاضلة بين البدائل.
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 وقد تم االستفادة من هذه الطرق جميعها عند احتساب الفعالية في هذه الدراسة وذلك باعتماد نتائج   

 االختبار الوطني.

 فعالية الكلفة

( دراسة 2014)العساف أجرى  ، حيثموضوع فعالية كلفة التعليم عديد من الدراساتتناولت ال

 نكان من نتائجها )في مقارنة معدالت العائد االقتصادي متوسط دخل الفرد في األردن، لوحظ أ

ع أيضًا، فإن معدل العائد يرتف اً مرتفع نه كلما كان مستوى دخل الفردإهنالك عالقة طردية بينهما، إذ 

القة تستند على نظرية رأس المال البشري بوجود ع تيالنتيجة مع التوقعات النظرية الوتتضارب هذه 

ال الزيادة نه في حإ( ويمكن تفسير ذلك بشكل أو بآخر عكسية بين معدل العائد ومتوسط دخل الفرد

ة العوائد المالية لألشخاص المتلقين لخدمة التعليم أو في اإلنفاق على التعليم قد يؤدي ذلك بزياد

بمعنى آخر يمكن لحجم النفقات التي تم دفعها على تعليم الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة أن 

 في المستقبل. ةيؤثر على وضع وحالة الطلبة االقتصادي

إن تحليل ) رد فيها ما يلي:( بعمل دراسة بعنوان تحليل فعالية الكلفة وأو Detrich, 2020وقام )

فعالية التكلفة معقد ويتطلب من المسؤول النظر في العديد من المتغيرات المتفاعلة. وهناك مجموعات 

اعتماد برنامج جديد. وتوفر تحليالت  معقدة من تحريك القطع عند اتخاذ قرار بشأن االستمرار أو

ها في بتوضيح بعض المتغيرات التي يجب أخذفعالية التكلفة أدلة ال تقدر بثمن إلعالم المختصين 

القرارات ويمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل بشأن تخصيص الموارد(.  االعتبار عند القيام باتخاذ

 التعليمية وضرورة مقارنة الكلفة بالعائد بشكل مستمر. كلفةلوهذا يوضح أهمية تحليل ا

أوضح أنها عملية تقويم التكلفة بربط  ( عن مفهوم فعالية الكلفة حيث2012) محمد وأشار

ي التي يمكن الحصول عليها وذلك بغرض تحديد التكاليف الت كلفتهاائج أو المنافع المتحققة بالنت
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نفاق حيث أن التكلفة تركز على العالقة بين اإل ،كلفةالمنافع بأقل يمكن أن تعطي أفضل النتائج أو 

فإن فعالية الكلفة تركز على النشاطات  لحصول عليها،المالي والعائدات أو المنافع التي يمكن ا

والطرائق الجديدة التي أدخلت والتي تكون سببًا لهذه الفعالية وبالتالي فإن فعالية الكلفة تستخدم عندما 

تالميذ لمثل صعوبة التقدير المالي لتحصيل ا ،ال يمكن حساب منافع أو عائدات التعليم بوحدات نقدية

 اراتهم.ونمو معارفهم ومه

 أساليب تحليل فعالية الكلفة

 ألسلوب األولاالتعليمية، تمثل  للبرامج فعالية الكلفةأسلوبين لتحليل  إلى (2000عابدين ) أشار

سمى عندئذ وي ،من أجل تحديد أيهما األقل تكلفة ،عقد مقارنة بين طرق بديلة إلنجاز الهدف نفسهب

بالبديل األكثر فعالية بالنسبة للكلفة في إنجاز هدف محدد. ويستخدم هذا األسلوب للمقارنة بين 

لو أن للبدائل ف ،أو طرائق متعددة من طرائق التدريس ،المؤسسات المختلفة أو أنواع مختلفة من التعليم

ف لهدبديل األقل تكلفة في إنجاز افإنه من الممكن اختيار ال ،ولها تكاليف مختلفة ،األهداف نفسها

المخصصات  لها عقد مقارنة بين بدائليتمثل ب األسلوب الثاني، و نفسه أو األهداف موضع االعتبار

كون الهدف هنا وي. مقارنة مؤسسات تربوية متباينةأو  ،مدرستين أو أكثرسواء كانت التمويلية نفسها 

 ،ددةوبالطبع وفقًا لمعايير مح ،رجات أو النواتجهو تحديد البديل الذي يحقق أعلى مستوى من المخ

 ويعد هذا البديل هو األعلى فعالية بالقياس إلى الكلفة.

األحمدي  في المذكور 2016عام اإلنمائي في الدول العربية برنامج األمم المتحدة  قد بينو 

موعة من جفي تحديد خيار التكلفة األكثر فعالية لتحقيق م يستخدم تحليل فعالية التكلفة أن( 2017)

فسه من لتحقيق المستوى ن كما يتحدد هذا الخيار وكأنه القيمة الحالية األقل ،األهداف المحددة مسبقاً 

ت افهو آلية يمكنها أن تساعد على تحقيق التوظيف الكفؤ للموارد االستثمارية في القطاع ،األهداف
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محاولة  ةيأو عندما تثار أ ،ن يتعذر تحديد المعلومات الالزمةأو حي ،ييم المنافعالتي يصعب فيها تق

إلجراء تقدير نقدي دقيق للمنافع التي قد تكون معقدة أو نقطة خالف. وتصنف أيضًا كأداة النتقاء 

يقلل  يكما يمكن أن يحدد هذا التحليل البديل الذ مشتركة األهداف والمحددة ماديًا.المشاريع البديلة ال

عند تكلفة  -نتاج معين أو الذي يعظم من مستوى اإلنتاجإعند مستوى  -الفعلية للتكاليفمن القيمة 

 محددة.

( القيام باإلجراءات التالية: 2016وفق ما ذكر األحمدي ) كلفةن تطبيق تحليل فعالية الويتضم

 ،التوافق بين البدائل عالمةوتحدد  ،صياغة البدائل التي من شأنها أن تحقق مجموعة من األهداف

حديد وت ،ل المعتاد أو التراخي عن التحرك(بما في ذلك خيارات البقاء على الوضع الحالي )العم

تقدير تكلفة و  ،والتكلفة المصاحبة ،اب المصلحة الرئيسييننطاق التحليل الذي يتطلب تحديد أصح

نما الت ،والصيانة( ،والتشغيل ،وكلفة رأس المال ،كل بديل؛ )ليس فقط التكلفة المالية كلفة االقتصادية وا 

أيضاً عبر المنظور المجتمعي بغض النظر عن احتمالية تحمل أو عدم تحمل مسؤوليته من الحكومة، 

 ،أو المنتفعين؛ واالستغناء عن البدائل التي ال تستطيع أن تحقق األهداف المرجوة ،أو الجهات المانحة

دماج تقييم البدائل المتعاقبة والتكاليف اإلضافية أو تحققها بتكلفة أعلى من البدائل األ إن  –خرى؛ وا 

 دف األمثل في المراحل ذات الصلة.لتحديد التكلفة الشاملة للبدائل التي تحقق اله –وجدت 

 المدارس الخاصة

تحمل المدارس الخاصة على عاتقها رسالة عظيمة ومهمة فريدة من نوعها تتمثل في المساهمة 

ة في دعم المسيرة التعليمي اً أساسي اً الصاعدة، حيث تعتبر حجر األساس وركن في إعداد األجيال

 ةوالتربوية في المجتمعات، فهي تدعم الحكومات ووزارات التربية والتعليم فيها في التخفيف من الكلف

حيث ب واألعباء االقتصادية للتعليم الحكومي وتساهم في تخفيف الضغط الهائل على التعليم الحكومي،
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الك هذه المدارس نفقات إنشائها وتجهيز مرافقها وأجور معلميها وعامليها وتكاليف تعليم يتحمل م

ويتولى إدارة هذه المؤسسات جمعيات خيرية، أو أفراد مستثمرون، وتلتزم هذه  ،طلبة هذه المدارس

تصدرها وزارة  يالتية المؤسسات بتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لسير العملية التربو 

 .التربية والتعليم في الدولة

 المساعدة في تقديم التعليم في مرحلتي :منهايعمل التعليم الخاص على تحقيق أهداف محددة، و    

توسع في تدريس الو ، مقررة من وزارة التربية والتعليمالتعليم األساسي والثانوي وفق الخطط والمناهج ال

 تعليملدراسة مناهج خاصة بعد موافقة وزارة التربية واو ، مية المقررةة بجانب المناهج الرسلغات أجنبي

تطيع المدارس ستقديم خدمات تربوية ال تو ، تجهيزات الالزمة للتعليم األمثلتوفير المختبرات والو ، عليها

 (2020، زعرب) الحكومية تقديمها.

ية تصادية والديناالجتماعية واالقمدارس الخاصة دور بالغ األهمية في شتى مجاالت الحياة ولل   

على الرغم من أهمية اإلجراءات والممارسات والتقدم بأنه ( 2008والمطوع ) وطفه  أشار إليهوهذا ما 

المدارس الخاصة تفرض حضورها وتميزها ودورها في  إال أنمي في مجال التربية والتعليم الحكو 

رمز إلى دارس تبقيت هذه المفقد ز بالفعالية والقدرة واالقتدار، الحياة االجتماعية على نحو يتمي

 وضعية نخبوية مميزة.
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 الدراسات السابقة ذات الصلة: ثانياً 

األدب النظري في الميدان التربوي والوقوف عند عدد من الدراسات السابقة  علىبعد االطالع 

 :إلى األحدث كما يليذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، تم عرضها تسلسليًا من األقدم 

تقدير فعالية التكلفة لبرنامج وطني يؤثر على  حول دارسةب(Bowden,2017)  بودين قام

ى وتم تصميم هذه الرسالة لتقديم مثال عل ،والتسجيل ما بعد الثانويالتخرج من المدرسة الثانوية 

طريقة تحليل فعالية التكلفة للبحث عن المواهب، وهو برنامج ممول اتحادًيا على مستوى الدولة 

يستهدف الطالب ذوي الدخل المنخفض الذين يعدون بأن يكونوا الجيل األول في عائالتهم للحضور 

. ويخدم البرنامج الطالب في الصفوف من السادس إلى الثاني عشر لزيادة في الكليات والجامعات

عدد نظًرا ألن البرنامج متعدد المواقع ومتو معدالت الثانوية العامة والتخرج والتسجيل ما بعد الثانوي. 

المخرجات، فقد سمحت التحليالت باستكشاف اثنين من التعقيدات في إجراء تحليالت فعالية التكلفة: 

قييم كفاءة ت الجمع بين النتائج المتعددة لتحقيقثانيًا:  .التباين على مستوى الموقع داخل البرنامج: أوالً 

انت ك النتائج أن التباين في التكاليف ونسب فعالية التكلفة ونسب التكلفة والمزايا وأظهرت البرنامج.

وى ن تحليالت على مستواسعة عبر المواقع. ويشير هذا إلى أن العمل المستقبلي يجب أن يتضم

الموقع وتقديم نطاق لتكاليف البرنامج وفعاليته من حيث التكلفة وتقديم أمثلة ذات صلة بالسياسة على 

مستوى الموقع للموارد المستخدمة في تنفيذ البرنامج.  وتشير النتائج إلى أن فوائد البحث عن المواهب 

ات حث عبر المواقع يوضح أن المزيد من تحقيقتفوق التكاليف ومع ذلك فإن التباين الذي يجده الب

 التطوير ضرورية لتحسين إنتاجية البرنامج وتقليل عدم المساواة بين المواقع.

( دراسة لمعرفة فعالية الكلفة ألمناء مراكز مصادر التعلم في مدارس 2017كما أجرى األحمدي )

 التحليلي، وتم تصميم مجموعة من وتم استخدام المنهج الوصفي التعليم العام بالمدينة المنورة.
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( 108وعينة الدراسة هي مجتمع الدراسة كاماًل حيث بلغ ) ،االستمارات كأداة لتحقيق أهداف الدراسة

تمثلت كسل، و إنامج مايكروسوفت م بر اوتمت المعالجة اإلحصائية باستخدأمين مركز مصادر تعلم. 

ن إتائج التي توصلت إليها الدراسة: برز النفي المتوسطات الحسابية والمعادالت الحسابية. ومن أ

هــ، بلغ 1436/1437ورة للعام الدراسي إجمالي كلفة أمناء مراكز مصادر التعلم بالمدينة المن

رة للعام المنو ن مستوى فعالية الكلفة ألمناء مراكز مصادر التعلم في المدينة ا  و  ،الـري (2098680)

فعالية الكلفة ألمناء مراكز مصادر التعلم الحاصلين ن ا  و  ،(0.20بلغ ) ،ه1436/1437الدراسي 

(، في حين بلغت فعالية الكلفة ألمناء مراكز مصادر 0.21على برنامج مراكز مصادر التعلم بلغت )

ن فعالية الكلفة ألمناء مراكز ا  ( و 0.20) على برنامج مراكز مصادر التعلم التعلم غير الحاصلين

في  ن فعالية الكلفة ألمناء مصادر التعلما  (، و 0.21ئية بلغت )مرحلة االبتدامصادر التعلم في ال

(، 0.21م في المرحلة الثانوية )(، وفعالية الكلفة ألمناء مراكز مصادر التعل0.19المرحلة المتوسطة)

(، وألمناء مراكز 0.19ن فعالية الكلفة ألمناء مراكز مصادر التعلم في تخصص العلوم الشرعية )ا  و 

(، وألمناء مراكز مصادر التعلم في تخصص 0.18تخصص العلوم االجتماعية )مصادر التعلم في 

(، وألمناء 0.21(، وألمناء مراكز مصادر التعلم في تخصص اللغة العربية )0.19العلوم التطبيقية )

فعالية الكلفة ألمناء  كما بينت الدراسة أن (.0.25لم في تخصص الحاسب اآللي )مراكز مصادر التع

(. في حين بلغ مستوى فعالية الكلفة 0.24التعلم الحاصلين على درجة البكالوريوس ) مراكز مصادر

(. ومن التوصيات التي خرجت 0.20ألمناء مراكز مصادر التعلم الحاصلين على شهادات عليا )

دارات التعليم تشمل على جميع المعلومات  بها الدراسة تأسيس قواعد بيانات متكاملة في الوزارات وا 

 لالستفادة منها في إعداد المؤشرات واإلسقاطات ،لكل مدرسة -إن أمكن -ة والتعليمية والتربويةالمالي

واتخاذ القرارات الخاصة بتقويم المدارس وتطويرها. وتوظيف أسلوب تحليل فعالية الكلفة كأحد مرتكزات 

جراء دراسات تتناول التض ل في خم الحاصعملية تقويم العاملين في إدارات التعليم والمدارس. وا 
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درجات تقييم األداء الوظيفي للمعلمين بشكل عام، وأمناء مراكز مصادر التعلم بشكل خاص، وأن 

 .يتم تقويم أداء أمناء مراكز مصادر التعلم من قبل متخصصين

كانت تهدف إلى قياس فعالية الكلفة الخاصة لطلبة الثانوية  ( بدراسة2018د قام حورية )وق

العامة في المدارس األهلية، والكشف عن االختالفات بين مستويات فعالية الكلفة الخاصة وفقًا 

لثانوية ا لمتغيرات الدراسة. واستخدمت البيانات الكمية في حسابات الكلفة الخاصة، ومجموع درجات

مديريات تربية  7مدرسة أهلية موزعة على  158تكونت العينة من وقد ية. الالعامة في حسابات الفع

أظهرت النتائج أن متوسط الكلفة الخاصة لطالب الثانوية العامة و محافظة العاصمة عمان.  في

الية الكلفة بينما بلغت نسبة فع .درجة 711.15الية التعليمية دينارًا سنويًا، ومتوسط الفع 7170

ا أظهرت النتائج وجود فروقات دالة في فّعالية الكلفة الخاصة بين مديريات . كم%10.2الخاصة 

التربية، ولصالح مديرية ماركا؛ وفروقات أخرى تبعًا لعدد طلبة الثانوية العامة، ولصالح األعداد من 

فأكثر". لكن لم تكشف النتائج عن فروقات دالة بين متوسطات  45"، ومن "45من إلى أقل  30"

كلفة الخاصة تبعاً للجنس أو للفرع األكاديمي. وأوصت الدراسة باستخدام أسلوب تحليل فعالية فعالية ال

الكلفة كأداة من أدوات فرز وتصنيف المدارس األهلية والحكومية، وزيادة وعي الطلبة وأولياء أمورهم 

 بمفاهيم اقتصاديات التعليم المتعلقة بالكلفة والفعالية.

الفعالية لمركز تدريب اللغة  / دراسة هدفت إلى التعرف على الكلفة( 2018) فيما أجرى بابقي

ومركز الخليج للتدريب بالمدينة المنورة، ومعرفة ما إذا كان هناك  فروق ذات  االنجليزية وول ستريت

داللة إحصائية ترجع إلى متغيرات مركز التدريب، ومدة الدورة، ومستوى الدورة، والمؤهل الدراسي 

لك المراكز التدريبية. واستخدمت الدراسة المنهج المسحي التحليلي لحسابات الكلفة، للمتدرب في ت

والمنهج شبه التجريبي لحسابات الفعالية، وطبقت الدراسة على عينة قصدية من مركز وول ستريت 



22 

متدرب  114، وعينة في مركز الخليج لتعليم اللغة اإلنجليزية مكونة من اً متدرب 105مكونة من 

نة المنورة. وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع كلفة مركز وول ستريت حيث بلغ متوسط الكلفة لمركز بالمدي

. وبلغ متوسط الفعالية 4568، بينما بلغ المتوسط الحسابي للكلفة لمركز الخليج 6046وول ستريت 

 فروق دالة فهناك. 60.32، بينما بلغ متوسط الفعالية لمركز الخليج 63.00لمركز وول ستريت 

 إحصائًيا بين مركز وول ستريت ومركز الخليج للتدريب بالمدينة المنورة لصالح مركز وول ستريت.

وجود فروق دالة إحصائًيا بين الكلفة/الفعالية لمراكز تدريب اللغة اإلنجليزية  كما توصلت الدراسة إلى

لصالح ساعة  240-130 بينوبين الدورات التي مداتها  ساعة 130بين الدورات التي مدتها أقل من 

بين  اً ق دالة إحصائيو ساعة تدريبية. وكذلك وجود فر  240-130 بين الدورات التي مدتها

الكلفة/الفعالية لمراكز تدريب اللغة اإلنجليزية بين المستوى األول، وبين المستوى الثالث والرابع لصالح 

لغة اإلنجليزية كلفة/الفعالية لمراكز تدريب الالمستوى الثالث والرابع. وال توجد فروق دالة إحصائًيا بين ال

تعزى لمتغير المؤهل العلمي. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها توظيف أسلوب تحليل 

جراء المزيد من الدراسات  الكلفة/الفعالية كأحد مرتكزات عملية تقويم مراكز تدريب اللغة اإلنجليزية، وا 

 اللغة اإلنجليزية في المملكة العربية السعودية. عن فعالية الكلفة لمراكز تدريب

بعنوان فاعلية الكلفة للمدارس العامة والخاصة  DeAngelis, 2020)أنجيليس )ديوسعت دراسة 

في ويسكونسين، إلى تقدير فعالية الكلفة للمدارس الخاصة المشاركة في برامج نظام المنح المدرسية، 

لة الخاضعة لإلدارات التعليمية المحلية، مقارنة بالمدارس العامة والمدارس المستقلة، والمدارس المستق

وقد تم حساب فعالية الكلفة من  .2018-2017التقليدية في والية ويسكونسين في العام الدراسي 

خالل قسمة درجة بطاقة تقرير المحاسبية لكل مدرسة على األموال العامة المخصصة للمدرسة. وقد 

مدرسة  118الكلفة للمدارس الخاصة على بيانات مدرسية مأخوذة من  اشتملت تحليالت فعالية
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طالب في  266682مدرسة عامة تقليدية تستوعب  487وعدد  ،طالب 29696خاصة تستوعب 

مدينة. وبالنسبة لتحليالت فعالية الكلفة للمدارس المستقلة فقد اشتملت على بيانات مدرسية  26

مدرسة عامة تقليدية تستوعب  152وعدد  ،طالب 7652مدرسة مستقلة تستوعب  18مأخوذة من 

طالب في مدينتين هما راسين وميلووكي. وبالنسبة لتحليالت فعالية الكلفة للمدارس المستقلة  81691

مستقلة خاضعة  ارسمد 109ت على بيانات مأخوذة من الخاضعة لإلدارات التعليمية، فقد اشتمل

 271270مدرسة عامة تقليدية تستوعب  519 وعدد ،طالب 27715لإلدارات التعليمية تستوعب 

ووجدت الدراسة أن المدارس الخاصة والمدارس المستقلة تميل إلى التحلي  مدينة. 52طالب في 

اذج االنحدار ضبط نملعامة. كما أشارت أغلب التقديرات بفاعلية الكلفة أكثر من المدارس التقليدية ال

ة ب على مستوى المدرسة إلى أن المدارس المستقلة والمدارس الخاصبالنسبة للتركيبة الديمغرافية للطال

 .ةلفاعلية الكلف %30 - %29تتمتع بنسبة تزيد بمقدار 

( التعرف على معدل فعالية كلفة الهيئة اإلدارية المساندة في 2021هدفت دراسة الجهني ) كما

ات فعالية االختالفات بين مستويالمدارس الحكومية االبتدائية للبنات في محافظة ينبع  والكشف عن 

 الكلفة للهيئة اإلدارية المساندة وفًقا لمتغيرات دراسة المكتب التعليمي، وعدد الطالبات في المدرسة،

ومعدل الطالبات إلى المساعدات اإلداريات، ومعدل المعلمات إلى المساعدات اإلداريات. واستخدمت 

ة هيئة اإلدارية المساندة، واستبيان لمعرفة متوسطات درجالدراسة البيانات الكمية في حسابات كلفة ال

أداء الهيئة اإلدارية المساندة في حسابات الفعالية. وأخذت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، بسبب 

 مالءمته لطبيعة الدراسة وألسئلتها البحثية. وتم تطبيق األداة على عينة عشوائية بسيطة من المعلمات،

علمة في المدارس االبتدائية للبنات على مستوى المكاتب التعليمية في محافظة م 335مكونة من 

لاير، ومتوسط  مليار 67حولي ينبع. وأظهرت النتائج أن مجموع كلفة المساعدات اإلداريات السنوية 
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 درجة، بينما بلغ متوسط فعالية الكلفة 4.1773لاير، وأن متوسط الفعالية  73.172الكلفة السنوية 

كتب لفعالية الكلفة بين م ئج بأنه يوجد فروق دالة إحصائًيالاير/درجة. كما أظهرت النتا 18.108

الشمال ومكتب الجنوب لصالح مكتب الشمال، لكن لم تسفر النتائج عن فروق دالة إحصائًيا لفعالية 

دد الطالبات، ع كلفة المساعدات اإلداريات في المدارس االبتدائية للبنات بمحافظة ينبع تعزى لمتغير

صت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها: توظيف لخ/إدارية، ومعدل معلمة/إدارية. و ومعدل طلبة

عادة  أسلوب تحليل فعالية الكلفة كأحد مرتكزات عملية تقويم العاملين في إدارات التعليم والمدارس، وا 

من التوزيع دائية في محافظة ينبع، بما يضتوزيع الهيئة اإلدارية المساندة في مدارس التعليم العام االبت

جراء دراسات تتناول العوامل  المتكافئ المبني على معايير ومنهجيات تخطيط الموارد البشرية، وا 

 المؤثرة في فعالية الهيئة اإلدارية المساندة في قطاع التعليم.

 التعقيب على الدراسات السابقةثالثًا: 

السابقة، العربية واألجنبية يالحظ أن الدراسات تنوعت من حيث من خالل استعراض الدراسات 

 المكان والعينة، وقد تشابهت مع دراسات أخرى واختلفت مع أخرى من حيث المتغيرات واألهداف.

ج المنهتشابهت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات في المنهج المتبع، حيث استخدمت 

  بودينودراسة  (2017) األحمديودراسة  (2018حورية )الوصفي، مثل دراسة 

(2017Bowden,  ودراسة )أنجيليس )دي(DeAngelis, 2020  (، 2021) دراسة الجهنيودراسة

 .( فاستخدمت المنهج المسحي التحليلي2018بابقي ) أما دراسة

( حيث 2018حورية )الدراسة الحالية وهي المدارس مع دراسة أما من حيث العينة فقد تشابهت 

( فكانت ألمناء 2017) دراسة األحمدي، ومع رسة األكاديمية للمرحلة الثانويةمحورت حول الدات

أنجيليس ديدراسة ، ومع مراكز مصادر التعلم في مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة
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((DeAngelis, 2020 جهني دراسة ال، ومع مدارس العامة والخاصة في ويسكونسينفكانت عينتها ال

دراسة لفت ختا، و المدارس الحكومية االبتدائية للبنات في محافظة ينبع حيث إن العينة هي( 2021)

دس إلى الثاني الطالب في الصفوف من السا من حيث إن العينة هي(Bowden ,2017) بودين 

الدرسات أخرى مختلفة تمامًا عن  عينةكانت تخص ف( 2018سة بابقي )درا أيضاً  فتلت، واخعشر

 .زية بالمدينة المنورةمراكز تدريب اللغة االنجلي السابقة وهي

استفاد الباحث من خالل االطالع على الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري، ومنهجية و 

على  –عينة الدراسة، وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها الوحيدة  واختيارالدراسة، 

ي في للصف الرابع األساس الرسوم الدراسية كلفةفعالية التي تهدف إلى  دراسة  –حث حد علم البا

بار ئج االختعلى نتا خاص وذلك بناءً بشكل  المدارس األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان

 .درسةوعدد الطالب في الم ،واللواء ،والصفوف ،والجنس ،متغيرات الرسوم الدراسية الوطني وبحسب
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

جراءات تنفيذها،  يتناول هذا الفصل عرضًا لمنهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها وأدواتها، وا 

 اآللية التي اتبعت للوصول إلى النتائج.و 

 منهج الدراسة

على  ناءً نه المنهج المالئم للتطبيق بكو تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، 

 ،لحاضرة من خالل جمع البياناتوتركز البحوث الوصفية على وصف الظواهر اطبيعة الدراسة. 

مع ج تمومحاولة تفسيرها وتحديد العالقات بين عناصرها أو الظواهر األخرى، ولتحقيق ذلك 

وتشكل  ،لومات والبيانات وتنظيمها وتحليلها والتوصل إلى قرارات وتوصيات واستنتاجات حولهاالمع

البحوث الوصفية فرعًا من الفروع المهمة في مناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية ألنها من أكثر 

نظراً لمناسبتها للقضايا والمشكالت المتعلقة بهذا الجانب ولصعوبة استخدام بعض  ،المناهج استخداماً 

ويعرف األسلوب الوصفي على أنه أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم ، المناهج األخرى

لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها باألرقام من خالل جمع البيانات والمعلومات وتحليلها 

والبحث الوصفي يدرس ظواهر الحاضر لغايات فهمها من أجل التنبؤ  .بطريقة علمية دقيقةوتفسيرها 

لى ويحقق المنهج الوصفي غاياته في الفهم من خالل التعرف ع. بالمستقبل وضبط ظواهره ومتغيراته

 ةمشكالته التربوية ومحاولة عقد الكثير من المقارنات بين الظواهر المختلفة أو بين عناصر الظاهر 

الواحدة مما يوفر لنا معلومات دقيقة عن الظاهرة بصورتها الحاضرة ويساعد أصحاب القرار 

والعتوم،  المنيزل). واالختصاص على وضع التصورات الدقيقة لضبطها وتوجيهها في المستقبل

2019.) 
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 مجتمع الدراسة

عاصمة محافظة الفي  لصف الرابع األساسيا تدرسالخاصة التي  المدارس يمثل مجتمع الدراسة:

 .مدرسة 344والتي تقدمت لالختبار الوطني وهي  عمان

 عينة الدراسة

التي و  ،العاصمة عمان محافظة خاصة في رسةمد 173 منمكونة  تم اختيار عينة عشوائية

 تدرس الصف الرابع األساسي.

 أدوات الدراسة

 (1)ملحق رقم دراسية. ونموذج بما يخص الرسوم ال (3)ملحق رقم  معلوماتنموذج لجمع ال

 .الصفوف للمدارس الخاصةو  ،جنس الطالبو  ،له ةاللواء التابعو  ،أعداد الطالب لجمع معلومات

األساسي الذي أجري في  لجمع عالمات االختبار الوطني للصف الرابع  (2)ملحق رقم  ونموذج

 2018-2017العام الدراسي 

 المعالجة اإلحصائية

ني ر الوطلمدارس الخاصة مع نتائج االختباا اإلحصائية من خالل مقارنة كلفةتمت المعالجة 

رس االكلفة من خالل الرسوم الدارسية للصف الرابع األساسي للمد تسبوح ،للصف الرابع األساسي

 العالمات التي حققها طالب الصف متوسطالفعالية من خالل  تسبتحاو  ،الخاصة في العاصمة عمان

لهذه  اسيةدر رس من خالل قسمة الرسوم الفعالية الكلفة للمدا تحتسباو  ،الرابع في المدارس الخاصة

 الواحدة بالدينار األردني. عالمةلتمثل القيمة كلفة ال ،المدارس على معدل التحصيل
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 إجراءات الدراسة

 ت التالية:لتحقيق أهداف الدراسة تم القيام باالجراءا

 االطالع على عدة مراجع في اقتصاديات التعليم. -

 والعوائد المرتبطة بالتعليم و اقتراح عدة عناوين. ةتقديم أفكار تتعلق بالكلف -

 مناقشة األفكار مع المشرف األكاديمي وأخذ التغذية الراجعة. -

 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهميتها والهدف منها. -

الدراسة من بيانات ومعلومات وآلية جمعها كالرسوم الدراسية ونتائج االختبار تحديد متطلبات  -

 الوطني.

رساله إلى وزارة التربية والتعليم. ،الحصول على كتاب تسهيل المهمة من الجامعة -  وا 

الحصول على كتاب من وزراة التربية والتعليم موجه من إدارة التخطيط والبحث العلمي إلى  -

ا فيها إدارة االمتحانات للحصول على نتائج آخر اختبار وطني للصف الرابع جميع المديريات بم

 األساسي.

ورات ذلك من خالل منشو  ،تدرس الصف الرابع األساسي لمتعلقة بالمدارس التيجمع البيانات ا -

ابع للصف الر  الدراسيةالمدارس والزيارات الميدانية وعروض األسعار للحصول على الرسوم 

 األساسي.

 ،طالبجنس الو  ،اللواء التابعه لهو  ،ة بالمدارس بما يخص أعداد الطالبلبيانات المتعلقجمع ا -

التربوية  معلوماتوزارة التربية والتعليم ونظام إدارة الل الرسمي موقعالوذلك من خالل  ،الصفوفو 

 وهي قاعدة بينات وزارة التربية والتعليم. مسإاألردن األوبن 
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الرسوم الدراسية، والجنس، والصفوف، واللواء،  :مجموعات وفق متغيرات لبيانات علىا توزيع -

 وعدد الطلبة في كل مدرسة، وقد تم توضيحها وفق اآلتي:

 Aول المستوى األ ،مستويات إلىحيث تم تقسيم هذا الجدول  . متغير الرسوم الدراسية:1

 Bوالمستوى الثاني  ،مدرسة 58وكان عددها  ،دينار 850للمدارس التي تقل رسومها عن 

 ،مدرسة 64وكان عددها ، دينار 1299إلى  851للمدارس التي تتراوح رسومها بين 

 ،مدرسة 51وكان عددها ر،فأكث اً دينار  1300التي رسومها للمدارس  Cوالمستوى الثالث 

 سية بحيث تكون المستويات متقاربة من حيث أعداد المدارس داخلراوتم تصنيف الرسوم الد

 ( يوضح ذلك.1، والجدول رقم )مدرسة 173العينة التي تتكون من 

 (1جدول )
 توزيع المدارس حسب مقدار الرسوم الدراسية لطلبة الصف الرابع األساسي

ما ك الطريقة تم تقسيم جنس الطلبة في الصف الرابع األساسيوبنفس  . متغير الجنس:2

 .(2هو مبين في الجدول رقم )

 (2جدول )
 توزيع المدارس حسب الجنس لطلبة الصف الرابع األساسي

 

 عدد المدارس ترميز العينة رسوم الدراسيةال
 A 58 دونفما  850

 B 64 1299إلى  851من 
 C 51 أو أكثر1300

 عدد المدارس ترميز العينة الجنس
 A 5 إناث
 B 5 ذكور
 C 163 مختلط
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كل مجموعة تمثل الصفوف التي  تم تقسيم الصفوف إلى مجموعات . متغير الصفوف:3

 (3في الجدول رقم )، كما هو مبين تدريسها في المدرسة يتم

 (3جدول )
 لمدارس حسب الصفوفتوزيع ا

ع مدارس زيبحسب تو  ة،رسمدلل الجغرافيالتوزيع  تم تقسيم المدارس حسب . متغير اللواء:4

 (4، كما هو مبين في جدول رقم )وزارة التربية والتعليم

 المدارس حسب اللواءتوزيع : (4جدول )

 عدد المدارس ترميز العينة اللواء
 A 50 الجامعة
 B 23 القويسمة
 C 5 سحاب

 D 29 قصبة عمان
 E 1 حسبان
 F 34 ماركا
 G 3 ناعور

 H 28 وادي السير

 عدد المدارس ترميز العينة صفوفال
 A 33 10إلى  1من 
 B 2 11إلى   1من 
 C 68 12إلى   1من 
 D 1 4إلى   1من 
 E 3 5إلى   1من 
 F 19 6إلى   1من 
 G 13 7إلى   1من 
 H 19 8إلى   1من 
 I 10 9إلى   1من 
 J 1 7إلى   2من 
 K 1 10إلى   4من 
 L 3 12إلى   4من 
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توزيع المدارس إلى مستويات حسب عدد حيث تم  . متغير عدد الطلبة في المدارس:5

 224إلى  44للمدارس التي تتراوح أعداد الطلبة فيها بين  Aالمستوى األول  الطالب فيها:

للمدارس التي تتراوح أعداد الطلبة  Bوالمستوى الثاني  ،مدرسة 67وكان عددها  ،طالب

 Cوالمستوى الثالث  ،مدرسة 56وكان عدد المدارس  ،طالب 549إلى  225فيها بين 

 50وكان عدد المدارس، طالب 2563إلى  550بين  افيه تتراوح أعداد الطلبةالتي للمدارس 

وتم تصنيف أعداد الطالب بحيث تكون المستويات متقاربة من حيث أعداد  ،مدرسة

 ( يبين ذلك.5والجدول رقم ) مدرسة. 173المدارس داخل العينة التي تتكون من 

 (5جدول )
 توزيع المدارس حسب أعداد الطلبة في المدرسة

 عدد المدارس ترميز العينة المدرسةأعداد الطلبة في 
 A 67 224إلى  44من 
 B 56 549إلى  225من
 C 50 2563إلى  550من

 وفق متغيراتها السابقة.إدخال البيانات على برمجية إكسل  -

كسل بحيث يتم الدمج بين جميع البيانات التي تخص كل مدرسة إمعالجة البيانات على برمجية  -

 على حدة.

 وتفسيرها وتحليلها وفقًا ألسئلة الدراسة كالتالي:عرض النتائج  -

 .ةاحتساب كلفة المدارس بحسب المتغيرات الخمس -1

 .ةاحتساب فعالية المدارس بحسب المتغيرات الخمس -2

 .ةعلى المتغيرات الخمس ساب فعالية الكلفة للمدارس بناءً احت -3

 الخروج بالتوصيات. -
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 الفصل الرابع
 الدراسةنتائج 

 بعضل سيةالرسوم الدرا كلفةعرض النتائج التي تتمثل في التعرف إلى  إلى الفصليهدف هذا 

ومقدار فعاليتها ونسبة فعالية الكلفة في هذه  المدارس الخاصة األردنية في محافظة العاصمة عمان

كلفة متوسطات فعالية ال ، والتعرف علىأخرىنتها مع مدارس المدارس للصف الرابع األساسي ومقار 

 لرسوما حسب متغيرات في محافظة العاصمة عمان مدارس الخاصةلبعض الاسي للصف الرابع األس

بطرح  قام الباحث ،ولتحقيق ذلك. عدد الطالب في المدرسة، و اللواء، و الصفوف، و الجنس، و الدراسية

وقام بتطبيق اإلجراءات الواردة في الفصل  ،عنها م األدوات المناسبة لإلجابةواستخد ،ثالثة أسئلة

 :على النحو اآلتي وفق أسئلة الدراسةالسابق والحصول على نتائج تم عرضها وتحليلها 

اصة طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخالرسوم الدراسية لمقدار كلفة ب النتائج المتعلقة -1

 في محافظة العاصمة عمان.

المتعلقة بمقدار الفعالية لطلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الخاصة في محافظة النتائج  -2

 العاصمة عمان.

مدارس لطلبة الصف الرابع األساسي في الالرسوم الدراسية كلفة لنتائج المتعلقة بمقدار فعالية ا -3

 الخاصة في محافظة العاصمة عمان.

بما يتعلق  ،كل متغير على حدة ،شة النتائج السابقةوأثناء هذا العرض قام الباحث بتفسير ومناق

رسوم الت وفعالية الكلفة بحسب متغيرا ،والفعالية ،وهي الكلفة ،ية الثالثة للبحثبالعناصر األساس

 وعدد الطالب في المدرسة. ،واللواء ،والصفوف ،والجنس ،ةيالدراس
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 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

ابع طلبة الصف الر ل الرسوم الدراسية ما مقدار كلفة الذي نصه: ولالسؤال األ المتعلقة بنتائج ال
 في محافظة العاصمة عمان؟ األساسي في المدارس الخاصة

ة موعلمج احتساب كلفة الصف الرابع األساسيمن أجل اإلجابة على هذا السؤال قام الباحث ب

وكان إجمالي كلفة الطلبة في  ،مدرسة 173بواقع  ،ردنية عمانمن المدارس الخاصة بالعاصمة األ

 1156 العينةالطالب على مستوى  متوسط كلفةوهذا يعني أن  ،اً أردني اً دينار  200062هذه المدارس 

موعة كل مج تم عرضعلى مجموعة من المتغيرات و  اءً تم تقسيم المدارس على مجموعات بنو  اً دينار 

 على حدة بجداول تبين هذه النتائج.

 متوسط الكلفة حسب مستوى رسوم الدراسة وفق اآلتي: -1

 (6جدول )
 كلفة الطالب وفقًا لمستوى الرسوم الدراسية

 ومن خالل الجدول يتبين:

 ،اً دينار  716.3بلغ  اً دينار  850أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقل رسومها عن  -

 41545وبلغ مجموع كلفة الطلبة في هذه المدارس  ،مدرسة 58حيث كان عدد المدارس 

 ديناًرا.

 ،اً دينار  1299 دوندينار و   851أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تزيد رسومها عن  -

 66290وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 64، حيث كان عدد المدارس اً دينار  1035.8بلغ و 

 .اً دينار 

 الرسوم الدراسية
ترميز 
 العينة

عدد 
 المدارس

الرسوم الدراسية مجموع 
 بالدينار للمدارس

 متوسط كلفة
 بالدينار الطالب

 A 58 41545 716.3 دونفما  850
 B 64 66290 1035.8 1299إلى  851من

 C 51 92227 1808.4 أو أكثر1300
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، اً دينار  1808.4بلغ  اً دينار  1300أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تزيد رسومها عن  -

 .اً دينار  92227و بلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 51حيث كان عدد المدارس 

 متوسط الكلفة حسب متغير الجنس وفق اآلتي: -2

 (7جدول )
 كلفة الطالب وفقًا لمتغير الجنس

 ومن خالل الجدول يتبين:

 1450مية للطلبة اإلناث فقط هو التي تقدم الخدمة التعليأن متوسط كلفة الطالب في المدارس  -

 .اً دينار  7250وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدارس 5، حيث كان عدد المدارس اً دينار 

 1644مية للطلبة الذكور فقط هوالمدارس التي تقدم الخدمة التعليأن متوسط كلفة الطالب في  -

وهذه  ،اً دينار  8220وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدارس 5، حيث كان عدد المدارس اً دينار 

 .المجموعة تعد األكثر من حيث الكلفة

التعليمية للطلبة بشكل مختلط هو أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقدم الخدمة  -

 184592وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 163، حيث كان عدد المدارس اً دينار  1132.5

 .وهذه المجموعة تعد األقل من حيث الكلفة ،اً دينار 

 

 

 

 ترميز العينة الجنس
عدد 

 المدارس
 الرسوممجموع 
 ربالدينا الدراسية

كلفة متوسط 
 بالدينار الطالب

 A 5 7250 1450 إناث
 B 5 8220 1644 ذكور
 C 163 184592 1132 مختلط
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 :لفة حسب متغير الصفوف وفق اآلتيمتوسط الك -3

 (8جدول )
 كلفة الطالب وفقًا لمتغير الصفوف

 ومن خالل الجدول يتبين:

إلى العاشر هو أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول  -

 33875وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 33المدارس ، حيث كان عدد اً دينار  1026.5

 .اً دينار 

أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الحادي عشر  -

 .اً دينار  1930وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،ني، حيث كان عدد المدارس مدرستاً ينار د 965هو 

 عدد المدارس العينة ترميز الصفوف
الرسوم مجموع 
 ربالدينا الدراسية

 كلفةمتوسط 
 بالدينار الطالب

 A 33 33875 1026.5 10إلى  1من 
 B 2 1930 965 11إلى   1من 
 C 68 103012 1514.9 12إلى   1من 
 D 1 550 550 4إلى   1من 
 E 3 2920 973.3 5إلى   1من 
 F 19 15380 809.5 6إلى   1من 
 G 13 11240 864.6 7إلى   1من 
 H 19 16475 867.1 8إلى   1من 
 I 10 8875 887.5 9إلى   1من 
 J 1 800 800 7إلى   2من 
 K 1 1100 1100 10إلى   4من 
 L 3 3905 1301.7 12إلى   4من 
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أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الثاني عشر هو  -

 103012مجموع كلفة الطلبة  وبلغ ،مدرسة 68 ، حيث كان عدد المدارساً دينار  1514.9

 .ةوتعتبر هذه المجموعة األعلى من حيث الكلف ،اً دينار 

 550صفوف من األول إلى الرابع هوأن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من ال -

. وتعد هذه اً دينار  550وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،، حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدةاً دينار 

 ة.كلف المجموعة األقل

أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الخامس هو  -

 .اً دينار  2920وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدارس 3، حيث كان عدد المدارس اً دينار  973.3

أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى السادس  -

 15380وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 19، حيث كان عدد المدارس اً دينار  809.5هو

 .اً دينار 

ن األول إلى السابع هو أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف م -

 .اً دينار  11240وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 13، حيث كان عدد المدارس اً دينار  864.6

أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الثامن هو  -

 .اً ينار د 16475وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 19، حيث كان عدد المدارس اً دينار  867.1

أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى التاسع هو  -

 .اً دينار  8875وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدارس 10، حيث كان عدد المدارس اً دينار  887.5

 800أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من الثاني إلى السابع هو  -

 .اً دينار  800وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدة، اً دينار 
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أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من الرابع إلى العاشر هو  -

 .اً دينار  1100وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدة ًا،دينار  1100

المدارس التي تتكون من الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر هو أن متوسط كلفة الطالب في  -

 3905وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،، حيث كان عدد المدارس ثالثة مدارساً دينار  1301.7

 .اً دينار 

 فة حسب متغير اللواء وفق اآلتي:متوسط الكل -4

 (9جدول )
 كلفة الطالب وفقًا لمتغير اللواء

 ومن خالل الجدول يتبين:

، اً دينار  1408.3أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء الجامعة هو  -

وتعتبر هذه  ،اً دينار  70414مجموع كلفة الطلبة وبلغ  ،مدرسة 50حيث كان عدد المدارس 

 ة.المجموعة األعلى من حيث الكلف

، اً دينار  906.3تقع جغرافيًا في لواء القويسمة هو أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي  -

 .اً دينار  2085وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 23حيث كان عدد المدارس 

 المدارسعدد  ترميز العينة اللواء
مجموع الكلفة 
 بالدينار لكل فئة

متوسط الكلفة 
 بالدينار لكل فئة

 A 50 70414 1408 الجامعة
 B 23 20845 906 القويسمة
 C 5 3485 697 سحاب

 D 29 34778 1199 قصبة عمان
 E 1 640 640 حسبان
 F 34 30030 883 ماركا
 G 3 2075 691 ناعور

 H 28 37795 1349 وادي السير
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،  حيث اً دينار  697أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء سحاب هو  -

 .اً ر دينا 3485وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدارس 5كان عدد المدارس 

 1199.2أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء قصبة عمان هو  -

 .اً دينار  34778وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 29، حيث كان عدد المدارس اً دينار 

، حيث اً دينار  640أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء حسبان هو  -

وتعد هذه المجموعة  ،اً دينار  640وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،ارس مدرسة واحدةكان عدد المد

  .األقل كلفاً 

، حيث اً دينار  883.2أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء ماركا هو  -

 .اً دينار  30030وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدرسة 34كان عدد المدارس 

، اً دينار  691.7في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء ناعور هو أن متوسط كلفة الطالب  -

 .اً دينار  2075وبلغ مجموع كلفة الطلبة  ،مدارس 3حيث كان عدد المدارس 

 1349.8أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء وادي السير هو  -

 .اً دينار  37795كلفة الطلبة وبلغ مجموع  ،مدرسة 28، حيث كان عدد المدارس اً دينار 

 متوسط مقدار الكلفة حسب متغير عدد الطالب وفق اآلتي: -5

 (10جدول )
 في المدرسة  كلفة الطالب وفقًا لمتغير عدد الطالب

 عدد المدارس ترميز العينة عدد الطالب
مجموع الكلفة 

 لكل فئة بالدينار
متوسط الكلفة 

 لكل فئة بالدينار
 A 67 59112 882.3 224إلى  44من 
 B 56 63570 1135.2 549إلى  225من
 C 50 77380 1547.6 2563إلى  550من
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 ومن خالل الجدول يتبين:

أكثر طالب و  225 دونأن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي ينتظم فيها عدد من الطلبة  -

وبلغ مجموع كلفة  ،مدرسة 67، حيث كان عدد المدارس اً دينار  882.3طالب هو 44من 

 .وتعد هذه المجموعة األقل كلفاً  ،اً دينار  59112الطلبة 

طالب  225أن متوسط كلفة الطالب في المدارس التي ينتظم فيها عدد من الطلبة أكثر من  -

وبلغ مجموع كلفة  ،مدرسة 56، حيث كان عدد المدارس اً دينار  1135.2طالب هو  549إلى 

 .اً دينار  63570الطلبة 

طالب  550متوسط كلفة الطالب في المدارس التي ينتظم فيها عدد من الطلبة بدايًة من أن  -

وبلغ مجموع  ،مدرسة 50، حيث كان عدد المدارس اً دينار  1547.6طالب هو  2563إلى 

 .وتعد هذه المجموعة األكثر كلفاً  ،اً دينار  77380كلفة الطلبة 
  ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

ما مقدار الفعالية لطلبة الصف الرابع األساسي في : الذي نصه السؤال الثانيالمتعلقة بنتائج ال
 العاصمة عمان؟ المدارس الخاصة في محافظة

ة جموعلم تساب معدالت الصف الرابع األساسيمن أجل اإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باح

وكان إجمالي معدالت تحصيل  ،مدرسة 173بواقع  ،ردنية عمانمن المدارس الخاصة بالعاصمة األ

صيل الطلبة وهذا يعني أن معدل تح ،عالمة 12169.75الطلبة في هذه المدارس باالختبار الوطني 

كل مجموعة على  تم عرضمن المتغيرات و تم تقسيم المدارس على مجموعة و  %70.34في العينة 

 حدة بجداول تبين هذه النتائج.

 حسب متغير رسوم الدراسة وفق اآلتي:مقدار الفعالية 
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 (11جدول )
 مقدار الفعالية وفقًا لمستوى الرسوم الدراسية

 ومن خالل الجدول يتبين:

حيث كان  ،%69.6بلغ  اً دينار  850أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقل رسومها عن  -

 .4037وبلغ مجموع العالمات المحصلة في هذه المدارس  ،مدرسة 58عدد المدارس 

بلغ  اً دينار  1299 دونو  اً دينار   851أن مقدار الفعالية في المدارس التي تزيد رسومها عن  -

 .4485مجموع العالمات المحصلة  وبلغ ،مدرسة 64حيث كان عدد المدارس  ،70.1%

، حيث كان %71.5بلغ  اً دينار  1300أن مقدار الفعالية في المدارس التي تزيد رسومها عن  -

 .3647.8بلغ مجموع العالمات المحصلة و  ،مدرسة 51عدد المدارس 

 ير الجنس وفق اآلتي:مقدار الفعالية حسب متغ -2

 (12جدول )
 مقدار الفعالية وفقًا لمتغير الجنس

 عدد المدارس ترميز العينة الجنس
مجموع العالمات 
 المحصلة لكل فئة

 مقدار الفعالية

 A 5 368 73.6 إناث
 B 5 362 72.4 ذكور
 C 163 11439 70.2 مختلط

 ومن خالل الجدول يتبين:

، %73.6مية للطلبة اإلناث فقط هوالتي تقدم الخدمة التعليالمدارس أن مقدار الفعالية في  -

 .عالمة 368وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدارس 5حيث كان عدد المدارس 

مستوى الرسوم 
 الدراسية

ترميز 
 العينة

 عدد المدارس
مجموع العالمات 
 المحصلة لكل فئة

 مقدار الفعالية

 A 58 4037 69.6 دونفما  850
 B 64 4485 70.1 1299إلى  851من 

 C 51 3647.8 71.5 أو أكثر1300
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، %72.4مية للطلبة الذكور فقط هوالمدارس التي تقدم الخدمة التعليأن مقدار الفعالية في  -

 .عالمة 362وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدارس 5حيث كان عدد المدارس 

، %70.9مية للطلبة بشكل مختلط هو المدارس التي تقدم الخدمة التعليأن مقدار الفعالية في  -

 .عالمة 11439.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 163حيث كان عدد المدارس 

 مقدار الفعالية حسب متغير الصفوف وفق اآلتي: -3

 (13جدول )
 مقدار الفعالية وفقًا لمتغير الصفوف

 ومن خالل الجدول يتبين:

، % 68.7الصفوف من األول إلى العاشر هوأن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من  -

 .عالمة 2268وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 33حيث كان عدد المدارس 

 عدد المدارس ترميز العينة الصفوف
مجموع العالمات 
 المحصلة لكل فئة

 مقدار الفعالية

 A 33 2268 68.7 10إلى  1من 
 B 2 123.5 61.8 11إلى   1من 
 C 68 4742 69.7 12إلى   1من 
 D 1 70 70 4إلى   1من 
 E 3 243.2 81.1 5إلى   1من 
 F 19 1344.8 70.8 6إلى   1من 
 G 13 949 73 7إلى   1من 
 H 19 1348.8 70.9 8إلى   1من 
 I 10 741 74.1 9إلى   1من 
 J 1 77.8 77.8 7إلى   2من 
 K 1 69.8 69.8 10إلى   4من 
 L 3 192 64 12إلى   4من 



44 

 ر هوأن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الحادي عش -

 .عالمة 123.5وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،ني، حيث كان العدد مدرست61.8%

و ه أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الثاني عشر -

 4742وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 68، حيث كان عدد المدارس 69.7%

 .عالمة

حيث ، %70وف من األول إلى الرابع هو أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصف -

 .عالمة70وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،ة واحدةكان عدد المدارس مدرس

، %81.1من األول إلى الخامس هو  أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف -

 .عالمة 243.2وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدارس 3حيث كان عدد المدارس 

، %70.8لى السادس هوأن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إ -

 .عالمة 1344.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 19حيث كان عدد المدارس 

، %73أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى السابع هو  -

 .عالمة 949وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 13حيث كان عدد المدارس 

، %70.9في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الثامن هو أن مقدار الفعالية  -

 .عالمة 1348.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 19حيث كان عدد المدارس 

، %74.1أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى التاسع هو  -

 .عالمة 741لعالمات المحصلة وبلغ مجموع ا ،مدارس 10حيث كان عدد المدارس 

، %77.8أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من الثاني إلى السابع هو  -

 .عالمة 77.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدة
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، %69.8أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من الرابع إلى العاشر هو  -

 .عالمة 69.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدة

، %64أن مقدار الفعالية في المدارس التي تتكون من الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر هو  -

 .عالمة 192وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،حيث كان عدد المدارس ثالثة مدارس

 متغير اللواء وفق اآلتي:مقدار الفعالية حسب  -4

 (14جدول )
 مقدار الفعالية وفقًا لمتغير اللواء

 ومن خالل الجدول يتبين:

، حيث كان %72.3أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء الجامعة هو  -

 .عالمة 3616.2وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 50عدد المدارس 

، حيث كان %67.6مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء القويسمة هو  أن -

 .عالمة 1554.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 23عدد المدارس 

، حيث كان عدد %78أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء سحاب هو  -

 .عالمة 390مات المحصلة وبلغ مجموع العال ،مدارس 5المدارس 

 عدد المدارس ترميز العينة اللواء
مجموع العالمات 
 المحصلة لكل فئة

 مقدار الفعالية

 A 50 3616.2 72.3 الجامعة
 B 23 1554.8 67.6 القويسمة
 C 5 390 78 سحاب

 D 29 2053.8 70.8 قصبة عمان
 E 1 40.8 40.8 حسبان
 F 34 2378.2 69.9 ماركا
 G 3 219.5 73.2 ناعور

 H 28 1916.5 68.4 وادي السير
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، حيث %70.8أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء قصبة عمان هو  -

 .عالمة 2053.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 29كان عدد المدارس 

، حيث كان عدد %40.8أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء حسبان هو  -

 .عالمة 40.8وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدارس مدرسة واحدةال

،  حيث كان عدد %69.9أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء ماركا هو  -

 .عالمة 2378.2وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 34المدارس 

، حيث كان عدد %73.2ء ناعور هو أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لوا -

 .عالمة 219.5وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدارس 3المدارس 

، حيث كان %68.4أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواء وادي السير هو  -

 .عالمة 1916.5وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 28عدد المدارس 

 سب متغير عدد الطالب وفق اآلتي:مقدار الفعالية ح - 5

 (15جدول )
 مقدار الفعالية وفقًا لمتغير عدد الطالب

 ترميز العينة عدد الطالب
عدد 

 المدارس
مجموع العالمات 
 المحصلة لكل فئة

 مقدار الفعالية

 A 67 4854.3 72.5 224إلى  44من 
 B 56 3842.3 68.6 549إلى  225من
 C 50 3473.3 69.5 2563إلى  550من

 ومن خالل الجدول يتبين:

طالب وأكثر من  225 دونعدد من الطلبة  ينتظم فيهاأن مقدار الفعالية في المدارس التي  -

وبلغ مجموع العالمات المحصلة  ،مدرسة 67، حيث كان عدد المدارس %72.5طالب هو 44

 .عالمة 4854.3
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طالب إلى  225الطلبة أكثر من أن مقدار الفعالية في المدارس التي ينتظم فيها عدد من  -

وبلغ مجموع العالمات  ،مدرسة 56، حيث كان عدد المدارس %68.6طالب هو 549

 .عالمة 3842.3المحصلة 

طالب إلى  550أن مقدار الفعالية في المدارس التي ينتظم فيها عدد من الطلبة بدايًة من  -

مجموع العالمات  وبلغ ،مدرسة 50، حيث كان عدد المدارس %69.5طالب هو  2563

 .عالمة 3473.3المحصلة 
  ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

ما مقدار فعالية الكلفة لطلبة الصف الرابع األساسي : الذي نصه السؤال الثالثالمتعلقة بنتائج ال
 في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟

 ةكلفة الصف الرابع األساسي لمجموعومن أجل اإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باحتساب 

وكان إجمالي كلفة الطلبة في  ،مدرسة 173بواقع  ،ردنية عمانمن المدارس الخاصة بالعاصمة األ

وتم أيضًا  ًا،دينار  1156وهذا يعني أن متوسط كلفة العينة  ،اً أردني اً دينار  200062هذه المدارس 

حيث كان إجمالي معدالت تحصيل الطلبة في هذه المدارس باالختبار  ،احتساب الفعالية لهذه المدارس

والحتساب  ،%70.34ل تحصيل الطلبة في العينة وهذا يعني أن معد ،عالمة 12169.75الوطني 

 على إجمالي معدالت اً دينار  200062تم تقسيم كلفة المدارس وهو  عالمةالية الكلفة بالدينار لكل فع

 عالمةكلفة بالدينار األردني لكل حيث بلغت فعالية ال ،عالمة 12169.75تحصيل الطلبة وهو 

ل ك على مجموعة من المتغيرات وتم عرض تقسيم المدارس على مجموعات بناءً تم و  ،ديناراً  16.44

ة الكلفة نخفضت قيمة فعاليانه كلما إر وهنا البد أن نذك ،مجموعة على حدة بجداول تبين هذه النتائج

نه كلما قلت قيمة فعالية الكلفة يمكن للطلبة تحصيل عالمات إحيث  ،االنخفاض إيجابياً يكون هذا 

 بكلفة أقل.
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 فعالية الكلفة حسب متغير الرسوم الدارسية وفق اآلتي: -1

 مقدار فعالية الكلفة وفقًا لمستوى الرسوم الدراسية: (16جدول )

 مستوى الرسوم الدراسية
ترميز 
 العينة

عدد 
 المدارس

مجموع فعالية الكلفة بالدينار 
 بكل فئة عالمةلكل 

فعالية الكلفة 
 عالمةبالدينار لكل 

 A 58 611.5 10.5 دونفما  850
 B 64 974.2 15.2 1299إلى  851من 

 C 51 1303.2 25.6 أو أكثر1300
 ومن خالل الجدول يتبين:

 اً دينار  10.5بلغ  دينار 850أن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تقل رسومها عن  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه  ،مدرسة 58، حيث كان عدد المدارس عالمة لكل

 ة.عالملكل  اً دينار  611.5المدارس 

 1299 دوندينار و  851المدارس التي تزيد رسومها عن أن مقدار فعالية كلفة الطالب في  -

وبلغ مجموع فعالية  ،مدرسة 64حيث كان عدد المدارس ، 15.2ة عالمبلغ بالدينار لكل  اً دينار 

 ة.عالملكل  اً دينار  974.2الكلفة للطالب في هذه المدارس 

 25.6بلغ  دينار 1300أن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تزيد رسومها عن  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في  ،مدرسة 51ة، حيث كان عدد المدارس عالملكل  اً دينار 

 .ةعالملكل  اً دينار  1303.2هذه المدارس 

 فعالية الكلفة حسب متغير الجنس وفق اآلتي: -2

 مقدار فعالية الكلفة وفقًا لمتغير الجنس: (17جدول )

 لجنسا
ترميز 
 العينة

عدد 
 المدارس

مجموع فعالية الكلفة بالدينار 
 ة بكل فئةعالملكل 

فعالية الكلفة بالدينار 
 ةعالملكل 

 A 5 99.9 19.9 إناث
 B 5 113.1 22.6 ذكور
 C 163 2675.9 16.4 مختلط
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 ومن خالل الجدول يتبين:

قط هو مية للطلبة اإلناث فالمدارس التي تقدم الخدمة التعليأن مقدار فعالية كلفة الطالب في  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدارس 5ة، حيث كان عدد المدارس عالملكل  اً دينار  19.9

 ة.عالملكل  اً دينار  99.9للطالب في هذه المدارس 

قط مية للطلبة الذكور فالمدارس التي تقدم الخدمة التعليكلفة الطالب في  أن مقدار فعالية -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدارس 5حيث كان عدد المدارس  ة،عالملكل  اً دينار  22.6هو

 ة.عالملكل  اً دينار  113.1للطالب في هذه المدارس 

ختلط هو ية للطلبة بشكل ممالمدارس التي تقدم الخدمة التعليأن مقدار فعالية كلفة الطالب في  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 163ة، حيث كان عدد المدارس عالملكل  اً دينار  16.4

 ة.عالملكل  اً دينار  2675.9للطالب في هذه المدارس 
 فعالية الكلفة حسب متغير الصفوف وفق اآلتي: -3

 مقدار فعالية الكلفة وفقًا لمتغير الصفوف: (18جدول )

 الصفوف
ترميز 
 عدد المدارس العينة

مجموع فعالية الكلفة بالدينار 
 ة بكل فئةعالملكل 

فعالية الكلفة بالدينار 
 ةعالملكل 

 A 33 498.5 15.1 10إلى  1من 
 B 2 34.6 17.3 11إلى   1من 
 C 68 1484.3 21.8 12إلى   1من 
 D 1 7.9 7.9 4إلى   1من 
 E 3 36.2 12 5إلى   1من 
 F 19 223.3 11.8 6إلى   1من 
 G 13 155.5 11.9 7إلى   1من 
 H 19 240 12.6 8إلى   1من 
 I 10 121.1 12.1 9إلى   1من 
 J 1 10.3 10.3 7إلى   2من 
 K 1 15.8 15.8 10إلى   4من 
 L 3 61.3 20.4 12إلى   4من 
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 ومن خالل الجدول يتبين:

أن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى العاشر  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 33المدارس ة، حيث كان عدد عالملكل  اً دينار  15.1هو

 ة.عالملكل  اً دينار  498.5للطالب في هذه المدارس 

 حاديالأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى  -

وبلغ مجموع فعالية  ،نيست، حيث كان عدد المدارس مدر ةعالملكل  اً دينار  17.3هو عشر

 ة.عالملكل  اً دينار  34.6طالب في هذه المدارس الكلفة لل

ي نأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى الثا -

وبلغ مجموع فعالية  ،مدرسة 68، حيث كان عدد المدارس ةعالملكل  اً دينار  21.8عشر هو

 .ةعالملكل  اً دينار  1484.3الكلفة للطالب في هذه المدارس 

ابع ر أن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى ال -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدة ة،عالملكل  اً دينار  7.9هو

 ة.عالملكل  اً دينار  7.9للطالب في هذه المدارس 

خامس لون من الصفوف من األول إلى اأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتك -

مدارس وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب  3حيث كان عدد المدارس ة، عالملكل  اً دينار  12هو

 .عالمةلكل  اً دينار  36.0في هذه المدارس 

سادس الأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 19، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل  اً دينار  11.8هو

 .عالمةلكل  اً دينار  223.3للطالب في هذه المدارس 
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سابع الأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 13حيث كان عدد المدارس ، عالمةلكل  اً دينار  11.9هو

 .عالمةلكل  اً دينار  155.5للطالب في هذه المدارس 

ف من األول إلى الثامن أن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفو  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 19، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل  اً ينار د 12.6هو

 .عالمةلكل  اً دينار  240للطالب في هذه المدارس 

تاسع الأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من األول إلى  -

مدارس وبلغ مجموع فعالية الكلفة  10، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل  اً دينار  12.1هو

 .عالمةلكل  اً دينار  121.1للطالب في هذه المدارس 

لسابع اب في المدارس التي تتكون من الصفوف من الثاني إلى أن مقدار فعالية كلفة الطال -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،، حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدةعالمةلكل  اً دينار  10.3هو

 .عالمةلكل  ً ادينار  10.3للطالب في هذه المدارس 

لعاشر اأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تتكون من الصفوف من الرابع إلى  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،، حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدةعالمةلكل  اً دينار  15.8هو

 .عالمةلكل  اً دينار  15.8للطالب في هذه المدارس 

ي عشر نتكون من الصفوف من الرابع إلى الثاأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي ت -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،، حيث كان عدد المدارس ثالثة مدارسعالمةلكل  اً دينار  20.4هو

 .عالمةلكل  اً دينار  61.3للطالب في هذه المدارس 
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 مقدار فعالية الكلفة حسب متغير اللواء وفق اآلتي: -4

 (19جدول )
 وفقًا لمتغير اللواءمقدار فعالية الكلفة 

 ترميز العينة لواءال
عدد 

 المدارس
مجموع فعالية الكلفة بالدينار 

 بكل فئة عالمةلكل 
فعالية الكلفة بالدينار لكل 

 عالمة
 A 50 985.9 19.7 الجامعة
 B 23 319.2 13.9 القويسمة
 C 5 45.5 9 سحاب

 D 29 492.1 16.9 قصبة عمان
 E 1 15.7 15.7 حسبان
 F 34 439.1 12.9 ماركا
 G 3 28.5 9.5 ناعور

 H 28 562.7 20 وادي السير

 ومن خالل الجدول يتبين:

 اً دينار  19.7الجامعة هو ن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرافيًا في لواءأ -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه  ،مدرسة 50، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل 

 .عالمةلكل  اً دينار  985.9المدارس 

 اً دينار  13.9فيًا في لواء القويسمة هوأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرا -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه  ،مدرسة 23، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل 

 .عالمةلكل  اً دينار  319.2المدارس 

لكل  اً دينار  9قع جغرافيًا في لواء سحاب هوأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي ت -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه المدارس  ،مدارس 5، حيث كان عدد المدارس عالمة

 .عالمةكل ل اً دينار  45.5
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 16.9يًا في لواء قصبة عمان هوأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغراف -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في  ،مدرسة 29، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل  اً دينار 

 .عالمةلكل  اً دينار  492.1هذه المدارس 

 اً دينار  15.7غرافيًا في لواء حسبان هوتقع ج أن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه  ،، حيث كان عدد المدارس مدرسة واحدةعالمةلكل 

 .عالمةلكل  اً دينار  15.7المدارس 

 اً دينار  12.9غرافيًا في لواء ماركا هوأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تقع ج -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه  ،مدرسة 34يث كان عدد المدارس ، حعالمةلكل 

 عالمة.لكل  اً دينار  439.1المدارس 

، عالمةلكل  اً دينار  9.5غرافيًا في لواء ناعور هو أن مقدار الفعالية في المدارس التي تقع ج -

 28.5وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه المدارس  ،مدارس 3حيث كان عدد المدارس 

 .عالمةلكل  اً دينار 

 اً دينار  20فيًا في لواء وادي السير هوأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي تقع جغرا -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه  ،مدرسة 28، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل 

 .عالمةلكل  اً ينار د 562.7المدارس 

 مقدار فعالية الكلفة حسب متغير عدد الطالب وفق اآلتي: -5

 مقدار فعالية الكلفة وفقًا لمتغير عدد الطالب: (20جدول )

 عدد الطالب
ترميز 
 العينة

عدد 
 المدارس

مجموع فعالية الكلفة بالدينار لكل 
 بكل فئة عالمة

فعالية الكلفة بالدينار 
 عالمةلكل 

 A 67 834.3 12.5 224إلى  44من 
 B 56 939.9 16.8 549إلى  225من
 C 50 1114.7 22.3 2563إلى  550من
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 ومن خالل الجدول يتبين:

طالب  225 دونأن مقدار فعالية كلفة الطالب في المدارس التي ينتظم فيها عدد من الطلبة  -

وبلغ  ،مدرسة 67، حيث كان عدد المدارس عالمةلكل  اً دينار  12.5طالب هو  44وأكثر من 

 .عالمةلكل  اً دينار  834.3مجموع فعالية الكلفة للطالب في هذه المدارس 

طالب إلى  225 نتظم فيها عدد من الطلبة أكثر منأن مقدار الفعالية في المدارس التي ي -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 56حيث كان عدد المدارس دينارًا،  16.8طالب هو 549

 .عالمةلكل  اً دينار  939.9مدارس للطالب في هذه ال

طالب إلى  550أن مقدار الفعالية في المدارس التي ينتظم فيها عدد من الطلبة بدايًة من  -

وبلغ مجموع فعالية الكلفة  ،مدرسة 50، حيث كان عدد المدارس ديناراً  22.3طالب هو 2563

 .عالمةلكل  اً دينار  1114.7للطالب في هذه المدارس 
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 الفصل الخامس
 التوصياتتفسير النتائج و 

عالية الكلفة بكلفة الرسوم الدراسية و فعاليتها وفنتائج الدراسة المتعلقة  ن هذا الفصل تفسيرتضمّ 

ن الفصل توصيات في بعض المدارس األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان، كما تضمّ 

 مقترحة في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة.
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة 

ما مقدار كلفة الرسوم الدراسية لطلبة الصف الرابع مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول ونصه: 
 األساسي في المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟

( أن كلفة الطالب وفقاً لمتغير الجنس 7أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول بحسب جدول رقم )

األعلى في مدارس الذكور ومن ثم مدارس اإلناث وأخيرًا المدارس المختلطة ويمكن تفسير ذلك تكون 

فة أكثر لمدارس الذكور تحتاج لجهد أكبر من قبل المدرسة لضبط الطلبة الذكور وهذا يعني ك بأن

والطلب على هذه المدارس يكون أعلى بحكم أن المجتمع األردني يميل لتعليم الطلبة  ،على المدارس

األقل من حيث  مجموعة اإلناث تعد، و س الخاصة على حساب الطلبة اإلناثالذكور في المدار 

اث في شعب نويمكن تفسير ذلك بأن المدارس المختلطة ال تحتاج لفصل الطلبة الذكور واإل ،الكلفة

لى يجعلها قادرة عفيقلل الكلفة على المدارس  مماا يعني أن الشعب تكون ممتلئة وهذ ،منفصلة

 المنافسة بأقل األسعار.

( أن كلفة الطالب وفقًا لمتغير 8)أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول بحسب جدول رقم كما 

أنها ب لكويمكن تفسير ذ 12إلى  1الصفوف تكون األعلى في مجموعة المدارس التي تدرس من 

ى رسة إلى أخر مدارس تؤمن عنصر االستقرار للطلبة حيث ال يحتاج الطالب إلى االنتقال من مد

مجموعة المدارس  تعد، و المجموعة من المدارس هذهز ميي ما سنة وهذا 12وهي  ،طيلة فترة دراسته
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أقل مجموعة تحتوي  أنهابويمكن تفسير ذلك هي األقل من حيث الكلفة،  4إلى  1تدرس من  التي

 وذلك قد يؤدي إلى خفض عنصر االستقرار الذي تم الحديث عنه مسبقًا. ،من الصفوف اً عدد

( أن كلفة الطالب وفقًا لمتغير اللواء 9أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول بحسب جدول رقم )و 

أن المدارس تقع في منتصف العاصمة عمان ب ويمكن تفسير ذلك األعلى في لواء الجامعة، تكون 

فسير ويمكن ت، وتعد مجموعة حسبان األقل من حيث الكلفة، حاكي طبقة اجتماعية مرتفعة الدخلوت

 حاكي الطبقة االجتماعية متوسطة الدخل.يو  ،بعيد نسبيًا عن قلب العاصمة عمان أن اللواءبذلك 

( أن كلفة الطالب وفقًا لمتغير 10كما أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال األول بحسب جدول رقم )

تكون أعلى في مجموعة المدارس التي لديها عدد طالب أعلى أن هناك عدد الطالب في المدرسة 

يدل  المنخفض البعدد الط أنبويمكن تفسير ذلك عالقة طردية بين عدد الطالب وكلفة المدارس، 

 خفض الرسوم لزيادة اإلقبال على المدرسة. أدى إلىمما  ،على عدم إقبال أولياء األمور على المدرسة
  ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال المناقشة 

ي ما مقدار الفعالية لطلبة الصف الرابع األساسي فونصه: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  مناقشة
  عمان؟ المدارس الخاصة في محافظة العاصمة

( أن مقدار الفعالية بحسب متغير 11أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني بحسب جدول رقم )

ة بين بأنه يوجد عالقة طرديفسير ذلك ويمكن ت الرسوم الدراسية يزداد كلما ازدادت الرسوم الدراسية

 ل تحصيل الطلبة باالختبار الوطني.الرسوم الدراسية ومعد

( أن مقدار الفعالية بحسب 12كما أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني بحسب جدول رقم )

متغير الجنس يكون األعلى في مدارس اإلناث ثم مدارس الذكور ثم المدارس المختلطة ويمكن تفسير 

 نفي مدارس اإلناث أقل من مدارس الذكور وكذلك مدارس الذكور أقل مذلك بأن أعداد الطلبة في 

 المدارس المختلطة.
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( أن مقدار الفعالية بحسب متغير 13أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني بحسب جدول رقم )و 

و األقل في  7إلى  2ومجموعة من  5إلى  1الصفوف  يكون األعلى في مجموعة المدارس من 

ورة أو محص ياًل،قلرس التي يكون فيها عدد الصفوف أن المداويمكن القول  11إلى  1مجموعة من 

 في المرحلة األساسية تتفوق بالتحصيل وقد يفسر ذلك بأنها مدارس متخصصة في المرحلة األساسية.

( أن مقدار الفعالية بحسب 14كما أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني بحسب جدول رقم )

هذه  تفسير ذلك بأن يكون األعلى في مجموعة المدارس التابعة للواء سحاب، ويمكنمتغير اللواء 

 المجموعة تتميز بالتحصيل العلمي الجيد.

( أن مقدار الفعالية بحسب متغير 15أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني بحسب جدول رقم )و 

 األعلى من حيث التحصيل 224إلى  44من  المجموعة يكون فيعدد الطالب في المدرسة 

ويمكن تفسير ذلك بأن األعداد داخل  األقل من حيث التحصيل، 549إلى  225والمجموعة من 

 مما ينعكس على الفعالية. ،الصفوف تكون أقل
 ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال المناقشة 

طلبة الصف ل الرسوم الدراسية ما مقدار فعالية كلفةمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه: 
 الخاصة في محافظة العاصمة عمان؟ رابع األساسي في المدارسال

( أن مقدار فعالية الكلفة بحسب 16أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بحسب جدول رقم )

بصورة أكبر في المدارس التي تكون رسومها الدراسية أعلى ويمكن متغير الرسوم الدراسية يرتفع 

قد تكون لديها أفضل و  ةمنهجية للطلبة وعندها بنية تحتيتقدم خدمات التفسير ذلك بأن هذه المدارس 

مها قادرة على رفع رسو  بيئة آمنة للطلبة أكثر من نظيراتها في المجموعات األخرى وهذا يجعلها

 الدراسية.
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( أن مقدار فعالية الكلفة 17كما أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بحسب جدول رقم )

المختلطة أقل من باقي المجموعات وهذا يعطي أفضلية  يكون في المدارسالجنس  بحسب متغير

 ويمكن تفسير ذلك بأنها مدارس ذات كلفة أقل من نظيراتها. ،لهذه المدارس

( أن مقدار فعالية الكلفة بحسب 18أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بحسب جدول رقم )و 

تفسير  ويمكن 12إلى  1موعة المدارس التي لديها صفوف من الصفوف يعتبر األعلى في مج متغير

 نها تغطي جميع المراحل التعليمية.إتوفر للطلبة عنصر االستقرار حيث نها مدارس بإذلك 

 أن مقدار فاعلية الكلفة ( 19ما أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بحسب جدول رقم )ك

بقة وذلك لطبيعة الط ،يكون مرتفعًا في المناطق األقرب لقلب العاصمة عمان حسب متغير اللواء

ر عامل وقد يؤث ،وتعتبر من الطبقة متوسطة الدخل فما فوق ،االجتماعية التي تقطن هذه المناطق

ارتفاع  وهذا ما يفسر ،فهو أعلى أيضًا في منتصف العاصمة عمان ،آخر وهو عامل الكثافة السكانية

 لفة في لواءي وادي السير والجامعة وانخفاضه في لواء سحاب.فعالية الك

حسب  أن مقدار فاعلية الكلفة(  20أشارت النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث بحسب جدول رقم )و 

د ويمكن تفسير ذلك بأن المدارس التي لديها أعدا ،يرتفع بارتفاع أعداد الطلبةمتغير أعداد الطلبة 

لمدارس ن هذه اإحيث  ،أكثر من الطلبة تكون قادرة على رفع أسعارها وفقًا لقانون العرض والطلب

 لديها طاقة استيعابية محددة.
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 والمقترحات التوصيات

 يوصي الباحث بالتوصيات والمقترحات التالية: بناًء على نتائج الدراسة

عند مفاضلة أولياء أمور الطلبة بين المدارس الخاصة في محافظة العاصمة  نتائجال اعتماد .1

ل األردني لك لغ متوسط فعالية الكلفة بالديناروب ،مدرسة 173عمان حيث كان البحث يمثل 

بحيث يمكن ضرب معدل عالمات المدرسة في االختبار الوطني  ،ديناراً  16.44 عالمة

 والناتج يقارن بالمبلغ الفعلي لرسوم المدرسة. ،بمتوسط فعالية الكلفة

ن مقدار فعالية الكلفة في المدارس المختلطة)في الصف الرابع( أقل من باقي المدارس إ حيث .2

 أولياء األمور بإعطاء أولوية لهذه لذلك يوصي الباحث المدارس يعطي أفضلية لهذه قد وهذا

 المدارس عند تسجيل أبنائهم.

وذلك  ،فاعلية الكلفة يكون مرتفعًا في المناطق األقرب لقلب العاصمة عمانمقدار ن إ حيث .3

 وتعتبر من الطبقة متوسطة الدخل فما ،لطبيعة الطبقة االجتماعية التي تقطن هذه المناطق

ة فهو أعلى أيضًا في منتصف العاصم ،وقد يؤثر عامل آخر وهو عامل الكثافة السكانية ،فوق

 أولياء األمور بإعطاء أولوية لهذه المدارس عند تسجيل أبنائهم.لذلك يوصي الباحث  ،عمان

ا مجموعة هفيبرامج تعليمية تشترك وباختيار  ،إجراء دراسة مماثلة في مناطق ومدن مختلفة .4

 من المدارس.

 إجراء دراسة مشابهة لهذه الدارسة تقيس فعالية الكلفة في المدارس الحكومية. .5
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 (1ملحق )ال
 بيانات المدارس الخاصة

 الموقع العدد الكلي اللواء الصفوف الجنس اسم المدرسة 
 البيادر 109 وادي السير 7الى  1من  مختلط أطياب 1
 الصويفية 662 وادي السير 12الى  1من  مختلط اكاديمية خليل الرحمن 2
 شارع األردن 611 الجامعة 12الى  1من  مختلط ريتال الدوليةاكاديمية  3
 جبل التاج 93 ماركا 7الى  2من  مختلط جبل القصور -عهد االيمان  4
 المقابلين 973 القويسمة 12الى  1من  مختلط اسيا الدولية 5
 مرج الحمام 1428 وادي السير 12الى  1من  مختلط الفارس الذكي 6
 البنيات 782 القويسمة 12الى  1من  ذكور ذكورالمحور الدولية  7
 خلدا 2323 الجامعة 12الى  1من  مختلط التربية الريادية اناث 8
 تالع العلي 2056 الجامعة 12الى  1من  اناث العمرية اناث 9
 ام السماق 816 الجامعة 12الى  1من  ذكور ساندس الوطنية ذكور 10
 عرجان 447 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط روضة ومدارس كلية السعادة 11
 ضاحية االمير راشد 554 وادي السير 12الى  1من  مختلط تزكية الدولية 12
 ضاحية االمير راشد 279 وادي السير 7الى  1من  مختلط مدى الدولية األولى 13
 الظهير 1162 وادي السير 12الى  1من  مختلط الخمائل 14
 طاب كراع 516 الجامعة 9الى  1من  اناث الفيحاء النموذجية 15
 تالع العلي 256 الجامعة 8الى  1من  مختلط حسنى الدولية 16
 خلدا 1600 الجامعة 12الى  1من  مختلط الرضوان 17
 المدينة الرياضية 238 الجامعة 10الى  1من  مختلط االفكار الراقية 18
 طبربور 824 ماركا 12الى  1من  اناث الحجاز األهلية للبنات 19
 الجامعة األردنية 224 الجامعة 7الى  1من  مختلط الجامعة الثالثة 20
 الجبيهة 310 الجامعة 12الى  1من  مختلط ليمار 21
 البنيات 491 القويسمة 12الى  1من  مختلط الحصاد التربوي 22
 تالع العلي 765 الجامعة 12الى  1من  مختلط النظم الحديثة 23
 طبربور 272 ماركا 10الى  1من  مختلط الرضوان بيعة 24
 ام السماق 216 الجامعة 12الى  1من  اناث الكندية 25
 الجندويل 302 وادي السير 5الى  1من  مختلط اكاديمية المجد الوطنية 26
 البيادر 150 وادي السير 10الى  1من  مختلط النهار المشرق 27
 جبل الحسين 147 قصبة عمان 10الى  4من  ذكور نور اليقين 28
 المدينة الرياضية 140 الجامعة 10الى  1من  مختلط بوابة المدينة 29
 األشرفية 320 قصبة عمان 8الى  1من  مختلط زهرة األشرفية 30
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 الموقع العدد الكلي اللواء الصفوف الجنس اسم المدرسة 
 األشرفية 204 قصبة عمان 6الى  1من  مختلط الرائد النموذجية 31
 تالع العلي 1691 الجامعة 12الى  1من  مختلط ميار الدولية 32
 ابو علندا 739 القويسمة 10الى  1من  مختلط براعم ابو علندا 33
 المدينة الرياضية 392 الجامعة 12الى  1من  مختلط اإلتحاد 34
 شارع األستقالل 861 قصبة عمان 12الى  1من  اناث الحكمة 35
 عرجان 613 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط العروبة 36
 شارع األردن 611 الجامعة 12الى  1من  مختلط ريتال الدولية 37
 الجبل األخضر 1226 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط روابي القدس 38
 مرج الحمام 122 وادي السير 9الى  1من  مختلط نور الرأي 39
 الشميساني 1069 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط الرائد العربي 40
 جبل الحديد 881 القويسمة 12الى  4من  مختلط الوطن العربي 41
 ام نوارة 370 ماركا 8الى  1من  مختلط أزهار االسالم الحديثة 42
 جبل الحسين 72 قصبة عمان 7الى  1من  مختلط ايسل الدولية 43
 الهاشمي الشمالي 382 ماركا 10الى  1من  مختلط األنجال الدولية 44
 ماركا الجنوبية 1066 ماركا 12الى  1من  مختلط البشائر الدولية 45
 ابو علندا 406 القويسمة 12الى  1من  مختلط اكاديمية المشاهير للعلم والمعرفة 46
 الدوار السابع 623 وادي السير 12الى  1من  مختلط القمة الدولية 47
 طريق المطار 705 وادي السير 12الى  1من  مختلط مدارس فيالدلفيا الوطنية 48
 جبل النظيف 265 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط النجوم الصاعدة األولى 49
 الجبيهة 1079 الجامعة 12الى  1من  مختلط النمو التربوي 50
 شفا بدران 1583 الجامعة 12الى  1من  مختلط اإلتفاق الدولية 51
 الجبل األخضر 164 قصبة عمان 9الى  1من  مختلط الفاطمية 52
 القويسمة 108 القويسمة 8الى  1من  مختلط انوار السماح 53
 األشرفية 433 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط االشرفية -الوطنية االرثوذكسية  54
 الدوار السابع 125 وادي السير 10الى  1من  مختلط اكاديمية الدوار السابع 55
 الجندويل 222 وادي السير 6الى  1من  مختلط نور المعارف 56
 جبل الحديد 2563 القويسمة 10الى  1من  مختلط قرطبة الدولية 57
 ضاحية األمير راشد 483 وادي السير 12الى  1من  مختلط الصفوة المتطورة 58
 الظهير 902 وادي السير 12الى  1من  مختلط االمير حمزة بن الحسين 59
 ابو علندا 632 القويسمة 12الى  4من  مختلط الفكر التربوي 60
 سحاب 314 سحاب 10الى  1من  مختلط اكاديمية ومدارس البنية الحديثة 61
 الهاشمي الشمالي 92 ماركا 8الى  1من  مختلط منابر األقصى 62
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 خلدا 319 الجامعة 10الى  1من  مختلط الكون 63
 شفا بدران 345 الجامعة 12الى  1من  مختلط المحمدية 64
 جبل النصر 616 ماركا 12الى  1من  مختلط الكفاءة الدوليه 65
 شارع الجامعة 289 الجامعة 8الى  1من  مختلط مدرسة اكاديمية ديربي الدولية 66
 الحماممرج  81 وادي السير 5الى  1من  مختلط اكاديمية امل السواعير 67
 القويسمة 175 القويسمة 6الى  1من  مختلط الجيل الصالح 68
 ابو علندا 282 القويسمة 9الى  1من  مختلط مدرسة وروضة أسوار القدس 69
 ضاحية الرشيد 355 الجامعة 12الى  1من  مختلط إيلياء العربيه 70
 مادبا 432 حسبان 12الى  1من  مختلط مدارس اإلخالء التربوية 71
 جبل الحسين 238 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط المتكاملة الدولية 72
 شارع الحرية 193 القويسمة 7الى  1من  مختلط مدرسة  أكاديمية ريفال الدولية 73
 شارع الحرية 590 القويسمة 10الى  1من  مختلط المسرى الدولية 74
 الجنوبيةماركا  91 ماركا 8الى  1من  مختلط العواصم الخضراء 75
 ابو علندا 79 القويسمة 6الى  1من  مختلط عثمان بن مظعون 76
 جبل الزهور 1006 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط الماجد الدولية 77
 طبربور 622 ماركا 12الى  1من  مختلط الخضر الحديثه 78
 المقابلين 280 القويسمة 11الى  1من  مختلط روابي يافا 79
 تالع العلي 827 الجامعة 12الى  1من  ذكور الجزيرة ذكور 80
 طبربور 115 ماركا 10الى  1من  مختلط سنان التعليمية الحديثة الثانية 81
 األشرفية 320 قصبة عمان 7الى  1من  مختلط زهرة األشرفية الخاصة 82
 المطارطريق  1356 وادي السير 12الى  4من  مختلط روابي عمان -أكاديمبة القادة الدولية  83
 خلدا 398 الجامعة 12الى  1من  مختلط المستقلة الدولية 84
 الجبل األخضر 83 قصبة عمان 5الى  1من  مختلط براعم الغد 85
 حي نزال 99 قصبة عمان 10الى  1من  مختلط الشعاع االسالمي 86
 المدينة الرياضية 96 الجامعة 6الى  1من  مختلط االالء النموذجية 87
 دوار الكمالية 96 الجامعة 6الى  1من  مختلط النوذجيةالحمر  88
 خريبة السوق 250 القويسمة 10الى  1من  مختلط الضفتين 89
 الدوار السابع 657 وادي السير 12الى  1من  مختلط الراهبات الفرنسيسكانيات 90
 القويسمة 112 القويسمة 8الى  1من  مختلط الراية االسالمية 91
 طبربور 171 ماركا 8الى  1من  مختلط العلميةاالكاديمية  92
 ماركا الجنوبية 253 ماركا 8الى  1من  مختلط القيروان الثانيه 93
 الهاشمي الشمالي 323 ماركا 7الى  1من  مختلط جمعية عين كارم الخيرية 94
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 الجبيهة 188 الجامعة 12الى  1من  مختلط البطريركية الالتينية 95
 جبل الحسين 284 قصبة عمان 9الى  1من  مختلط اكاديمية رواد الرملة التربوية 96
 ماركا الشمالية 300 ماركا 8الى  1من  مختلط مدرسة براعم ماركا النموذجية 97
 طارق 606 ماركا 6الى  1من  مختلط القادسية الخاصة 98
 جبل اللويبدة 1226 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط تراسانطةكلية  99
 جبل الحسين 135 قصبة عمان 10الى  1من  مختلط المأمونية الثانوية 100
 جبل عمان 79 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط األدفنتست األنجيليين االهلية 101
 شفا بدران 180 الجامعة 6الى  1من  مختلط ابن باجه 102
 صويلح 228 الجامعة 6الى  1من  مختلط نور الشيماء االساسية 103
 مرج الحمام 204 وادي السير 10الى  1من  مختلط براعم الربيع 104
 الدوار السابع 121 وادي السير 10الى  1من  مختلط عمان األهلية 105
 شارع الجامعة 418 الجامعة 12الى  1من  مختلط الفردوس 106
 ماركا الجنوبية 155 ماركا 7الى  1من  مختلط الواعدة األولىاألجيال  107
 ماركا الشمالية 254 ماركا 8الى  1من  مختلط هالة االسالم 108
 ماركا الشمالية 160 ماركا 11الى  1من  مختلط االمال الكبيرة المختلطة 109
 مرج الحمام 151 وادي السير 10الى  1من  مختلط مرج الحمام -النجاح النموذجية  110
 سحاب 164 سحاب 8الى  1من  مختلط براعم الريف الجديدة 111
 خلدا 1258 الجامعة 12الى  1من  مختلط العصرية 112
 شفا بدران 306 الجامعة 10الى  1من  مختلط العلوم التطبيقية 113
 ماركا الشمالية 423 ماركا 10الى  1من  مختلط براعم التطوير النوذجية 114
 ضاحية الياسمين 281 قصبة عمان 9الى  1من  مختلط بيت لحم االساسية 115
 الجبيهة 175 الجامعة 8الى  1من  مختلط عباد الرحمن 116
 طبربور 800 ماركا 12الى  1من  مختلط سنابل الخير 117
 ماركا الجنوبية 298 ماركا 8الى  1من  مختلط نادي السباق 118
 القويسمة 94 القويسمة 6الى  1من  مختلط األهليةالمأمون التعليمية  119
 ناعور 160 ناعور 7الى  1من  مختلط الصادق األمين 120
 سحاب 213 سحاب 9الى  1من  مختلط مدارس الكتاب المنير 121
 المدينة الرياضية 290 الجامعة 10الى  1من  مختلط المدينة الحديثة 122
 جويدة 75 القويسمة 8الى  1من  مختلط أنوار الفاروق الريادية 123
 سحاب 86 سحاب 6الى  1من  مختلط اليسر اإلسالمية 124
 طبربور 472 ماركا 12الى  1من  مختلط التربية الحديثة 125
 ماركا الشمالية 193 ماركا 6الى  1من  مختلط األشبال المقدسية 126
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 جبل النصر 44 ماركا 4الى  1من  مختلط الهجرة االسالمية 127
 شارع االردن 762 الجامعة 12الى  1من  مختلط الصرح 128
 تالع العلي 208 الجامعة 12الى  1من  مختلط النوابغ الدولية 129
 جبل عمان 785 قصبة عمان 10الى  1من  مختلط جبل عمان -راهبات الوردية  130
 جبل الحسين 87 قصبة عمان 6الى  1من  مختلط االسالميةالسراج  131
 ابو علندا 202 القويسمة 6الى  1من  مختلط االبرار اإلسالمية 132
 ضاحية األمير حسن 119 ماركا 9الى  1من  مختلط رواد المستقبل 133
 طبربور 246 ماركا 10الى  1من  مختلط اكاديمية الميقات االسالمية 134
 طبربور 2021 ماركا 12الى  1من  مختلط طارقلؤلؤة  135
 الهاشمي الشمالي 51 ماركا 7الى  1من  مختلط ابن حيان 136
 ضاحية الياسمين 399 قصبة عمان 12الى  1من  ذكور االماني العلمية / ذكور 137
 شفا بدران 329 الجامعة 12الى  1من  مختلط الثقافة العربية اإلسالمية 138
 صويلح 186 الجامعة 6الى  1من  مختلط قناديل االسالممدرسة  139
 ابو نصير 139 الجامعة 7الى  1من  مختلط ازهار العال 140
 مرج الحمام 200 وادي السير 6الى  1من  مختلط الجذور التربوية 141
 المدينة الرياضية 109 الجامعة 8الى  1من  مختلط الطفل الحلو 142
 حي نزال 431 قصبة عمان 6الى  1من  مختلط جمعيه باب الواد 143
 شفا بدران 1582 الجامعة 12الى  1من  مختلط اكاديمية االتفاق الدولية 144
 طريق المطار 1228 وادي السير 12الى  1من  مختلط المدارس العالمية 145
 الهاشمي الشمالي 382 ماركا 10الى  1من  مختلط أكاديمية األنجال الدولية 146
 صويلح 373 الجامعة 10الى  1من  مختلط التألق العلمية 147
 مرج الحمام 345 وادي السير 10الى  1من  مختلط الطموح التربوي 148
 شارع الحرية 46 القويسمة 6الى  1من  مختلط اليراع االسالمية 149
 طبربور 167 ماركا 10الى  1من  مختلط بناة العزم 150
 الشميساني 564 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط الوسام الذهبي التربوي 151
 ناعور 127 ناعور 8الى  1من  مختلط العهد و الوعد 152
 طريق المطار 478 وادي السير 12الى  1من  مختلط قرطاج الدولية 153
 ماركا الجنوبية 261 ماركا 10الى  1من  مختلط بوابة النصر الدولية 154
 مرج الحمام 100 وادي السير 6الى  1من  مختلط حمائم السالم 155
 ناعور 535 ناعور 9الى  1من  مختلط القدس الشريف 156
 مرج الحمام 391 وادي السير 12الى  1من  مختلط القاسم المشترك 157
 ابو علندا 402 القويسمة 12الى  1من  مختلط المشاهير للعلم والمعرفة 158
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 طبربور 968 ماركا 12الى  1من  مختلط اكاديمية المجددون الدولية 159
 شفا بدران 207 الجامعة 10الى  1من  مختلط اكاديمية ريماس الدولية 160
 ام السماق 190 الجامعة 12الى  1من  مختلط التحدي التربوية 161
 تالع العلي 184 الجامعة 10الى  1من  مختلط السلوك التربوي 162
 شفا بدران 203 الجامعة 12الى  1من  مختلط روافد الشام -ليفانت  163
 ضاحية الياسمين 659 قصبة عمان 12الى  1من  مختلط مدارس الفريد النموذجية 164
 جبل الحسين 137 قصبة عمان 7الى  1من  مختلط الحقيبة  العلمية 165
 تالع العلي 160 الجامعة 12الى  1من  مختلط اكاديمية السادة الدولية 166
 سحاب 127 سحاب 10الى  1من  مختلط دروب الهداية الثانية 167
 شفا بدران 616 الجامعة 10الى  1من  مختلط المبادئ العلمية 168
 الجويدة 112 القويسمة 9الى  1من  مختلط القصبة العلمية 169
 الجبيهة 902 الجامعة 8الى  1من  مختلط الرقمية 170
 طبربور 477 ماركا 12الى  1من  مختلط اكاديمية طوبى 171
 طريق المطار 374 وادي السير 10الى  1من  مختلط المهارات الدولية 172
 ابو نصير 120 الجامعة 7الى  1من  مختلط وقاد الخاصة 173
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 ختبار الوطنينتائج اال

 المجموع علوم لغة عربية لغة انجليزية رياضيات اسم المدرسة 
 342 95 82 77 88 أطياب 1
 256 69 64 70 53 اكاديمية خليل الرحمن 2
 389 94 95 100 100 اكاديمية ريتال الدولية 3
 311 58 86 93 74 جبل القصور -عهد االيمان  4
 301 81 80 82 58 اسيا الدولية 5
 224 60 56 55 53 الفارس الذكي 6
 275 59 78 74 64 الدولية ذكورالمحور  7
 268 68 66 68 66 التربية الريادية اناث 8
 280 68 75 73 64 العمرية اناث 9
 294 76 76 70 72 ساندس الوطنية ذكور 10
 259 59 72 69 59 روضة ومدارس كلية السعادة 11
 232 55 45 77 55 تزكية الدولية 12
 251 70 57 60 64 مدى الدولية األولى 13
 303 77 80 75 71 الخمائل 14
 320 82 64 89 85 الفيحاء النموذجية 15
 259 54 71 57 77 حسنى الدولية 16
 263 62 70 71 60 الرضوان 17
 282 77 69 62 74 االفكار الراقية 18
 298 73 59 82 84 الحجاز األهلية للبنات 19
 277 71 72 76 58 الجامعة الثالثة 20
 233 49 71 63 50 ليمار 21
 262 67 65 63 67 الحصاد التربوي 22
 310 73 77 76 84 النظم الحديثة 23
 294 51 98 84 61 بيعة الرضوان 24
 304 74 63 87 80 الكندية 25
 307 82 73 77 75 اكاديمية المجد الوطنية 26
 222 80 50 54 38 النهار المشرق 27
 279 62 69 72 76 نور اليقين 28
 318 69 80 91 78 بوابة المدينة 29
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 المجموع علوم لغة عربية لغة انجليزية رياضيات اسم المدرسة 
 289 63 85 65 76 زهرة األشرفية 30
 332 71 96 83 82 الرائد النموذجية 31
 285 66 85 73 61 ميار الدولية 32
 229 63 57 60 49 براعم ابو علندا 33
 262 61 63 72 66 اإلتحاد 34
 270 60 56 72 82 الحكمة 35
 274 68 68 71 67 العروبة 36
 389 94 95 100 100 ريتال الدولية 37
 317 70 83 95 69 روابي القدس 38
 291 60 84 89 58 نور الرأي 39
 332 71 96 83 82 الرائد العربي 40
 299 74 82 69 74 الوطن العربي 41
 197 55 55 47 40 أزهار االسالم الحديثة 42
 308 75 83 69 81 ايسل الدولية 43
 298 72 65 85 76 الدوليةاألنجال  44
 259 72 77 54 56 البشائر الدولية 45
 303 76 60 77 90 اكاديمية المشاهير للعلم والمعرفة 46
 254 61 67 61 65 القمة الدولية 47
 343 82 94 78 89 مدارس فيالدلفيا الوطنية 48
 215 65 50 37 63 النجوم الصاعدة األولى 49
 203 54 59 44 46 النمو التربوي 50
 294 79 84 65 66 اإلتفاق الدولية 51
 301 67 78 79 77 الفاطمية 52
 304 80 84 68 72 انوار السماح 53
 310 67 70 93 80 االشرفية –الوطنية االرثوذكسية  54
 311 72 91 75 73 اكاديمية الدوار السابع 55
 250 68 62 54 66 نور المعارف 56
 229 59 60 57 53 قرطبة الدولية 57
 246 62 66 60 58 الصفوة المتطورة 58
 254 59 70 66 59 االمير حمزة بن الحسين 59
 171 44 44 31 52 الفكر التربوي 60
 242 54 62 72 54 اكاديمية ومدارس البنية الحديثة 61
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 المجموع علوم لغة عربية لغة انجليزية رياضيات اسم المدرسة 
 201 62 35 59 45 منابر األقصى 62
 305 66 82 91 66 الكون 63
 223 25 56 82 60 المحمدية 64
 178 43 40 49 46 الكفاءة الدوليه 65
 282 58 71 91 62 مدرسة اكاديمية ديربي الدولية 66
 370 95 90 94 91 اكاديمية امل السواعير 67
 253 36 74 84 59 الجيل الصالح 68
 241 62 48 71 60 مدرسة وروضة أسوار القدس 69
 266 59 65 64 78 إيلياء العربيه 70
 163 41 40 48 34 اإلخالء التربوية مدارس 71
 312 94 80 39 99 المتكاملة الدولية 72
 311 78 71 81 81 مدرسة  أكاديمية ريفال الدولية 73
 254 57 56 69 72 المسرى الدولية 74
 316 73 81 77 85 العواصم الخضراء 75
 234 63 60 56 55 عثمان بن مظعون 76
 263 68 71 65 59 الماجد الدولية 77
 282 71 68 81 62 الخضر الحديثه 78
 189 45 72 33 39 روابي يافا 79
 303 66 85 82 70 الجزيرة ذكور 80
 270 58 76 77 59 سنان التعليمية الحديثة الثانية 81
 289 63 85 65 76 زهرة األشرفية الخاصة 82
 298 79 75 80 64 روابي عمان -أكاديمبة القادة الدولية  83
 302 74 54 95 79 المستقلة الدولية 84
 296 78 70 78 70 براعم الغد 85
 224 45 70 42 67 الشعاع االسالمي 86
 197 39 46 64 48 االالء النموذجية 87
 334 82 90 72 90 الحمر النوذجية 88
 265 69 57 53 86 الضفتين 89
 318 73 86 86 73 الراهبات الفرنسيسكانيات 90
 309 81 64 78 86 الراية االسالمية 91
 305 77 84 84 60 االكاديمية العلمية 92
 259 59 72 71 57 القيروان الثانيه 93
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 المجموع علوم لغة عربية لغة انجليزية رياضيات اسم المدرسة 
 310 80 91 60 79 جمعية عين كارم الخيرية 94
 274 60 68 74 72 البطريركية الالتينية 95
 201 53 55 49 44 اكاديمية رواد الرملة التربوية 96
 295 61 83 74 77 براعم ماركا النموذجيةمدرسة  97
 331 86 78 76 91 القادسية الخاصة 98
 293 76 74 78 65 كلية تراسانطة 99
 283 79 69 77 58 المأمونية الثانوية 100
 236 49 51 71 65 األدفنتست األنجيليين االهلية 101
 304 56 86 84 78 ابن باجه 102
 265 72 72 54 67 نور الشيماء االساسية 103
 195 42 32 74 47 براعم الربيع 104
 349 88 86 96 79 عمان األهلية 105
 350 88 86 96 80 الفردوس 106
 291 62 91 65 73 األجيال الواعدة األولى 107
 312 76 81 66 89 هالة االسالم 108
 305 72 57 85 91 االمال الكبيرة المختلطة 109
 247 61 59 50 77 مرج الحمام -النجاح النموذجية  110
 333 90 75 82 86 براعم الريف الجديدة 111
 330 79 86 90 75 العصرية 112
 286 70 77 65 74 العلوم التطبيقية 113
 189 59 45 39 46 براعم التطوير النوذجية 114
 308 80 81 75 72 بيت لحم االساسية 115
 291 76 78 60 77 عباد الرحمن 116
 257 61 72 69 55 سنابل الخير 117
 305 61 86 72 86 نادي السباق 118
 330 74 89 89 78 المأمون التعليمية األهلية 119
 236 59 56 64 57 الصادق األمين 120
 326 78 74 89 85 مدارس الكتاب المنير 121
 353 71 94 94 94 المدينة الحديثة 122
 312 79 81 82 70 أنوار الفاروق الريادية 123
 313 76 74 97 66 اليسر اإلسالمية 124
 323 74 92 83 74 التربية الحديثة 125
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 المجموع علوم لغة عربية لغة انجليزية رياضيات اسم المدرسة 
 237 56 53 77 51 األشبال المقدسية 126
 280 79 62 91 48 الهجرة االسالمية 127
 300 74 72 79 75 الصرح 128
 340 88 88 90 74 النوابغ الدولية 129
 295 69 73 84 69 جبل عمان -راهبات الوردية  130
 296 78 70 68 80 السراج االسالمية 131
 283 61 56 90 76 االبرار اإلسالمية 132
 313 87 76 68 82 رواد المستقبل 133
 319 79 71 86 83 اكاديمية الميقات االسالمية 134
 288 72 72 64 80 لؤلؤة طارق 135
 323 86 58 91 88 ابن حيان 136
 297 72 66 89 70 العلمية / ذكوراالماني  137
 328 71 81 90 86 الثقافة العربية اإلسالمية 138
 311 68 86 86 71 مدرسة قناديل االسالم 139
 282 70 67 80 65 ازهار العال 140
 231 65 56 52 58 الجذور التربوية 141
 231 71 64 43 53 الطفل الحلو 142
 322 65 90 96 71 جمعيه باب الواد 143
 294 79 84 65 66 اكاديمية االتفاق الدولية 144
 246 62 61 69 54 المدارس العالمية 145
 298 72 65 85 76 أكاديمية األنجال الدولية 146
 269 73 67 69 60 التألق العلمية 147
 235 64 58 60 53 الطموح التربوي 148
 260 59 68 65 68 اليراع االسالمية 149
 329 86 70 86 87 العزمبناة  150
 246 64 69 54 59 الوسام الذهبي التربوي 151
 325 83 78 78 86 العهد و الوعد 152
 297 79 84 66 68 قرطاج الدولية 153
 267 62 86 73 46 بوابة النصر الدولية 154
 296 77 70 89 60 حمائم السالم 155
 317 75 84 86 72 القدس الشريف 156
 263 60 78 70 55 المشتركالقاسم  157
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 المجموع علوم لغة عربية لغة انجليزية رياضيات اسم المدرسة 
 259 62 69 65 63 المشاهير للعلم والمعرفة 158
 232 53 55 60 64 اكاديمية المجددون الدولية 159
 222 55 61 52 54 اكاديمية ريماس الدولية 160
 225 54 60 75 36 التحدي التربوية 161
 353 89 84 88 92 السلوك التربوي 162
 273 58 86 72 57 الشامروافد  -ليفانت  163
 261 64 62 75 60 مدارس الفريد النموذجية 164
 307 76 68 71 92 الحقيبة  العلمية 165
 344 97 74 89 84 اكاديمية السادة الدولية 166
 346 85 96 95 70 دروب الهداية الثانية 167
 259 64 50 80 65 المبادئ العلمية 168
 346 83 91 85 87 القصبة العلمية 169
 270 68 75 70 57 الرقمية 170
 241 52 66 64 59 اكاديمية طوبى 171
 235 46 64 71 54 المهارات الدولية 172
 269 62 54 83 70 وقاد الخاصة 173
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 (3الملحق )

 على متوسط العينة درسة بناءً المفي بالدينار  فعالية الكلفة

فاعلية الكلفة بالدينار  الكلفة الفاعلية اسم المدرسة 
 عالمةلكل 

ة المدرسفي الكلفة بالدينار  فعالية
 على متوسط العينة بناءً 

 1427.68 16.37 1400 85.5 أطياب 1
 1068.67 29.30 1875 64 اكاديمية خليل الرحمن 2
 1623.88 19.02 1850 97.25 اكاديمية ريتال الدولية 3
 1298.27 10.29 800 77.75 جبل القصور -عهد االيمان  4
 1256.52 12.23 920 75.25 اسيا الدولية 5
 935.09 25.89 1450 56 الفارس الذكي 6
 1147.99 22.11 1520 68.75 المحور الدولية ذكور 7
 1118.77 29.85 2000 67 التربية الريادية اناث 8
 1168.86 30.43 2130 70 العمرية اناث 9
 1227.30 34.01 2500 73.5 ساندس الوطنية ذكور 10
 1081.20 32.43 2100 64.75 روضة ومدارس كلية السعادة 11
 968.48 37.93 2200 58 تزكية الدولية 12
 1047.80 23.90 1500 62.75 مدى الدولية األولى 13
 1264.87 18.09 1370 75.75 الخمائل 14
 1335.84 14.38 1150 80 الفيحاء النموذجية 15
 1081.20 22.39 1450 64.75 الدوليةحسنى  16
 1097.89 34.45 2265 65.75 الرضوان 17
 1177.21 15.60 1100 70.5 االفكار الراقية 18
 1244.00 16.78 1250 74.5 الحجاز األهلية للبنات 19
 1156.34 19.49 1350 69.25 الجامعة الثالثة 20
 972.66 28.41 1655 58.25 ليمار 21
 1093.72 26.49 1735 65.5 التربويالحصاد  22
 1294.10 25.16 1950 77.5 النظم الحديثة 23
 1227.30 13.61 1000 73.5 بيعة الرضوان 24
 1269.05 15.79 1200 76 الكندية 25
 1281.57 15.64 1200 76.75 اكاديمية المجد الوطنية 26
 926.74 17.12 950 55.5 النهار المشرق 27
 1164.68 15.77 1100 69.75 نور اليقين 28
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فاعلية الكلفة بالدينار  الكلفة الفاعلية اسم المدرسة 
 عالمةلكل 

ة المدرسفي الكلفة بالدينار  فعالية
 على متوسط العينة بناءً 

 1327.49 13.84 1100 79.5 بوابة المدينة 29
 1206.43 9.00 650 72.25 زهرة األشرفية 30
 1385.93 9.76 810 83 الرائد النموذجية 31
 1189.73 31.58 2250 71.25 ميار الدولية 32
 955.96 15.90 910 57.25 براعم ابو علندا 33
 1093.72 28.85 1890 65.5 اإلتحاد 34
 1127.12 22.52 1520 67.5 الحكمة 35
 1143.81 26.28 1800 68.5 العروبة 36
 1623.88 19.33 1880 97.25 ريتال الدولية 37
 1323.32 14.26 1130 79.25 روابي القدس 38
 1214.78 12.37 900 72.75 نور الرأي 39
 1385.93 29.29 2431 83 الرائد العربي 40
 1248.18 15.18 1135 74.75 العربي الوطن 41
 822.38 17.46 860 49.25 أزهار االسالم الحديثة 42
 1285.75 9.74 750 77 ايسل الدولية 43
 1244.0 10.16 750 74.5 األنجال الدولية 44
 1081.20 12.74 825 64.75 البشائر الدولية 45

اكاديمية المشاهير للعلم  46
 والمعرفة

75.75 925 12.21 1264.87 

 1060.32 28.35 1800 63.5 القمة الدولية 47
 1431.85 24.26 2080 85.75 مدارس فيالدلفيا الوطنية 48
 897.52 13.02 700 53.75 النجوم الصاعدة األولى 49
 847.42 25.02 1270 50.75 النمو التربوي 50
 1227.30 13.06 960 73.5 اإلتفاق الدولية 51
 1256.52 10.63 800 75.25 الفاطمية 52
 1269.05 8.55 650 76 انوار السماح 53

54 
 -الوطنية االرثوذكسية 

 االشرفية
77.5 2980 38.45 1294.10 

 1298.27 15.43 1200 77.75 اكاديمية الدوار السابع 55
 1043.63 18.40 1150 62.5 نور المعارف 56
 955.96 14.85 850 57.25 قرطبة الدولية 57
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فاعلية الكلفة بالدينار  الكلفة الفاعلية اسم المدرسة 
 عالمةلكل 

ة المدرسفي الكلفة بالدينار  فعالية
 على متوسط العينة بناءً 

 1026.93 13.66 840 61.5 الصفوة المتطورة 58
 849.59 14.84 850 57.25 قرطبة الدولية 59
 713.84 21.05 900 42.75 الفكر التربوي 60
 1010.23 12.15 735 60.5 اكاديمية ومدارس البنية الحديثة 61
 839.07 17.71 890 50.25 منابر األقصى 62
 1273.22 14.82 1130 76.25 الكون 63
 930.91 28.70 1600 55.75 المحمدية 64
 743.06 17.98 800 44.5 الكفاءة الدوليه 65
 1177.21 18.44 1300 70.5 مدرسة اكاديمية ديربي الدولية 66
 1544.57 10.81 1000 92.5 اكاديمية امل السواعير 67
 1056.15 12.49 790 63.25 الجيل الصالح 68
 1006.05 11.95 720 60.25 مدرسة وروضة أسوار القدس 69
 1110.42 18.05 1200 66.5 إيلياء العربيه 70
 680.44 15.71 640 40.75 مدارس اإلخالء التربوية 71
 1302.44 10.90 850 78 المتكاملة الدولية 72
 1298.27 10.61 825 77.75 مدرسة  أكاديمية ريفال الدولية 73
 1060.32 13.39 850 63.5 المسرى الدولية 74
 1319.14 7.91 625 79 العواصم الخضراء 75
 976.83 11.97 700 58.5 عثمان بن مظعون 76
 1097.89 13.08 860 65.75 الماجد الدولية 77
 1177.21 16.31 1150 70.5 الخضر الحديثه 78
 788.98 24.34 1150 47.25 روابي يافا 79
 1264.87 27.06 2050 75.75 الجزيرة ذكور 80
 1127.12 12.22 825 67.5 سنان التعليمية الحديثة الثانية 81
 1206.43 8.30 600 72.25 زهرة األشرفية الخاصة 82

83 
ي رواب -أكاديمبة القادة الدولية 

 عمان
74.5 1870 25.10 1244.00 

 1260.70 46.09 3480 75.5 المستقلة الدولية 84
 1235.65 9.73 720 74 براعم الغد 85
 935.09 11.61 650 56 الشعاع االسالمي 86
 822.38 19.29 950 49.25 االالء النموذجية 87
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فاعلية الكلفة بالدينار  الكلفة الفاعلية اسم المدرسة 
 عالمةلكل 

ة المدرسفي الكلفة بالدينار  فعالية
 على متوسط العينة بناءً 

 1394.28 10.78 900 83.5 الحمر النوذجية 88
 1106.24 10.57 700 66.25 الضفتين 89
 1327.49 25.91 2060 79.5 الراهبات الفرنسيسكانيات 90
 1289.92 11.52 890 77.25 الراية اإلسالمية 91
 1273.22 15.74 1200 76.25 االكاديمية العلمية 92
 1081.20 10.12 655 64.75 القيروان الثانيه 93
 1294.10 10.32 800 77.5 جمعية عين كارم الخيرية 94
 1143.81 11.82 810 68.5 البطريركية الالتينية 95
 839.07 14.93 750 50.25 اكاديمية رواد الرملة التربوية 96
 1231.48 8.81 650 73.75 براعم ماركا النموذجية مدرسة 97
 1381.76 8.10 670 82.75 القادسية الخاصة 98
 1223.13 30.74 2252 73.25 كلية تراسانطة 99
 1181.38 11.73 830 70.75 المأمونية الثانوية 100
 985.18 16.10 950 59 األدفنتست األنجيليين االهلية 101
 1269.05 13.16 1000 76 ابن باجه 102
 1106.24 12.15 805 66.25 نور الشيماء االساسية 103
 814.03 20.51 1000 48.75 براعم الربيع 104
 1456.90 14.90 1300 87.25 عمان األهلية 105
 1461.08 12.57 1100 87.5 الفردوس 106
 1214.77 7.76 565 72.75 األجيال الواعدة األولى 107
 1302.44 7.05 550 78 هالة االسالم 108
 1273.22 10.23 780 76.25 االمال الكبيرة المختلطة 109

110 
مرج  -النجاح النموذجية 
 الحمام

61.75 900 14.57 1031.10 

 1390.11 6.01 500 83.25 براعم الريف الجديدة 111
 1377.59 37.21 3070 82.5 العصرية 112
 1193.91 13.99 1000 71.5 العلوم التطبيقية 113
 788.98 8.47 400 47.25 براعم التطوير النوذجية 114
 1285.75 15.58 1200 77 بيت لحم االساسية 115
 1214.78 13.06 950 72.75 عباد الرحمن 116
 1072.85 18.68 1200 64.25 سنابل الخير 117
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فاعلية الكلفة بالدينار  الكلفة الفاعلية اسم المدرسة 
 عالمةلكل 

ة المدرسفي الكلفة بالدينار  فعالية
 على متوسط العينة بناءً 

 1273.22 12.46 950 76.25 نادي السباق 118
 1377.59 7.76 640 82.5 المأمون التعليمية األهلية 119
 985.18 10.17 600 59 الصادق األمين 120
 1360.89 8.59 700 81.5 مدارس الكتاب المنير 121
 1473.60 16.43 1450 88.25 المدينة الحديثة 122
 132.44 7.34 580 87 أنوار الفاروق الريادية 123
 1306.62 8.31 650 78.25 اليسر اإلسالمية 124
 1348.36 10.90 880 80.75 التربية الحديثة 125
 989.36 9.79 580 59.25 األشبال المقدسية 126
 1168.86 7.86 550 70 الهجرة االسالمية 127
 1252.35 18.49 1387 75 الصرح 128
 1419.33 16.47 1400 85 النوابغ الدولية 129
 1231.48 26.71 1970 73.75 جبل عمان -راهبات الوردية  130
 1235.65 11.49 850 74 السراج االسالمية 131
 1181.38 12.01 850 70.75 االبرار اإلسالمية 132
 1306.62 12.78 1000 78.25 رواد المستقبل 133
 1331.67 11.91 950 79.75 اكاديمية الميقات االسالمية 134
 1202.26 20.83 1500 72 لؤلؤة طارق 135
 1348.36 8.05 650 80.75 ابن حيان 136
 1239.83 14.14 1050 74.25 االماني العلمية / ذكور 137
 1369.24 16.95 1390 82 الثقافة العربية اإلسالمية 138
 1298.26 9.00 700 77.75 مدرسة قناديل االسالم 139
 1177.21 9.22 650 70.5 ازهار العال 140
 964.31 14.89 860 57.75 الجذور التربوية 141
 964.31 13.42 775 57.75 الطفل الحلو 142
 1344.19 9.63 775 80.5 جمعيه باب الواد 143
 1227.30 16.33 1200 73.5 اكاديمية االتفاق الدولية 144
 1026.93 24.39 1500 61.5 المدارس العالمية 145
 1244.00 14.56 1085 74.5 أكاديمية األنجال الدولية 146
 1122.94 16.36 1100 67.25 التألق العلمية 147
 981.01 18.72 1100 58.75 الطموح التربوي 148
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فاعلية الكلفة بالدينار  الكلفة الفاعلية اسم المدرسة 
 عالمةلكل 

ة المدرسفي الكلفة بالدينار  فعالية
 على متوسط العينة بناءً 

 1085.37 11.54 750 65 اليراع االسالمية 149
 1373.41 10.82 890 82.25 بناة العزم 150
 1026.93 25.20 1550 61.5 الوسام الذهبي التربوي 151
 1356.71 9.23 750 81.25 العهد و الوعد 152
 1239.83 13.47 1000 74.25 الدوليةقرطاج  153
 1114.59 19.48 1300 66.75 بوابة النصر الدولية 154
 1235.65 12.83 950 74 حمائم السالم 155
 1323.32 9.15 725 79.25 القدس الشريف 156
 1097.89 18.86 1240 65.75 القاسم المشترك 157
 1081.20 14.29 925 64.75 المشاهير للعلم والمعرفة 158
 968.48 18.10 1050 58 اكاديمية المجددون الدولية 159
 926.74 19.82 1100 55.5 اكاديمية ريماس الدولية 160
 939.26 21.33 1200 56.25 التحدي التربوية 161
 1473.60 11.67 1030 88.25 السلوك التربوي 162
 1139.64 20.76 1417 68.25 روافد الشام -ليفانت  163
 1089.54 20.69 1350 65.25 مدارس الفريد النموذجية 164
 1281.57 10.42 800 76.75 الحقيبة  العلمية 165
 1436.03 10.47 900 86 اكاديمية السادة الدولية 166
 1444.38 10.40 900 86.5 دروب الهداية الثانية 167
 1081.20 16.53 1070 64.75 المبادئ العلمية 168
 1444.38 10.75 930 86.5 العلميةالقصبة  169
 1127.12 23.70 1600 67.5 الرقمية 170
 1006.05 23.24 1400 60.25 اكاديمية طوبى 171
 981.01 29.79 1750 58.75 المهارات الدولية 172
 1122.94 11.15 750 67.25 وقاد الخاصة 173
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 (4ملحق )ال
تسهيل المهمة الموجه من الجامعة إلى وزارة التربية والتعليم كتاب
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 (5ملحق )ال
 كتاب البحث التربوي الموجه إلى إدارة وزارة التربية والتعليم

 


