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  اإلنفاق الحكومي إجراءات مقترحة لترشيد
 عمان التعميم األساسي بسمطنة عمى

 0أ/ بدرية خمفان الجابري و إسماعيل ىاشم د/ عمر
 :مقدمة

يواجو االقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة النخفاض وعدـ استقرار أسعار 
قميمية، خاصة في المنطقة  النفط، ولما يشيده العالـ مف صراعات وحروب أىمية وا 

العربية. لذلؾ تسعى ىذه الدوؿ )خاصة دوؿ الخميج العربي العتمادىا بالدرجة 
األولى عمى النفط كمصدر رئيسي لمدخؿ(، لمبحث عف تنويع مصادر الدخؿ مف 
ناحية ولضبط الصرؼ المالي وترشيده مف ناحية أخرى. وال شؾ في أف التعميـ 

يؽ التنمية االقتصادية مف خبلؿ دوره في تنمية يعّد أحد العوامؿ الرئيسية في تحق
الموارد البشرية ورفع كفاءتيا اإلنتاجية، إال أف بناء مؤسسات تعميمية ذات كفاءة 
عالية تسيـ في التنمية االقتصادية يتطمب موارد مادية كافية تغطي تكاليؼ ىذه 

 المؤسسات وتوفر مستمزماتيا الضرورية.
التعميـ عبر ما تخصصو مف اعتمادات مالية  وتسعى كثير مف الدوؿ لتمويؿ

يتـ رصدىا في الموازنات العامة لتمؾ الدوؿ، باإلضافة الى التمويؿ غير المالي، 
حيث يعد إنفاؽ الدولة عمى التعميـ أحد مؤشرات تنميتيا، وتشير العديد مف 

الطمب  الدراسات إلى تزايد نفقات التعميـ وتكاليفو عاما بعد عاـ، ال سيما مع زيادة
االجتماعي عميو، والرغبة في التوسع الكمي والنوعي لمتعميـ، وبالتالي زيادة 

األمر الذي  الضغط عمى الحكومات مما قد يجعميا تسعى لتقميؿ ىذه النفقات،
نظمة التعميمية، ال سيما وأف معظـ النفقات تذىب ينعكس عمى مخرجات األ

 .(3102يف؛ الشيف؛ الميدي، )صبلح الدكنفقات جارية عمى الرواتب واألجور 
والزاؿ النفط يحتؿ أىمية كبرى في اقتصاديات العالـ بشكؿ عاـ واقتصاد دوؿ 
ومجتمعات الخميج بشكؿ خاص ومف بينيا سمطنة عماف، فعمى الرغـ مف 

                                                           
جامعة السمطاف  –كمية التربية-أستاذ االدارة التربوية المشارؾ: إسماعيل ىاشم عمر د/0

 .قابوس
 .سمطنة عماف –وزارة التربية والتعميـ : أ/ بدرية خمفان الجابري
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األحاديث والتخمينات التي تشير إلى وجود طاقات ُأخرى بديمة ومتجددة، فإف 
ىمية الحيوية مف حيث كونو طاقة ال غنى عنيا النفط ما زاؿ يتربع عمى عرش األ

في الحضارة الصناعية والتكنولوجية الراىنة كما أنيا تشكؿ عصب الحياة بكؿ 
مجاالتيا في منطقة الخميج العتمادىا عميو بشكؿ خاص في إيرادات الدولة 

 .(3106)الرميحي، وموازناتيا 
يره كما ونوعا، مما وتسعى سمطنة عماف لضماف جودة النظاـ التعميمي وتطو 

يتطمب توفير متطمبات التعميـ المالية والمادية، األمر الذي يمثؿ أحد التحديات 
التي تواجو قطاع التعميـ، ال سيما اذا ما أخذنا بعيف االعتبار أف السمطنة ال زالت 
ف النفط يعتبر المصدر الرئيسي  في بداية مرحمتيا االنتقالية لمتنوع االقتصادي، وا 

(. وبمقارنة نسب اإلنفاؽ عمى التعميـ، نبلحظ زيادة 3102)مجمس التعميـ، لمدخؿ 
ـ، مما 3102% في عاـ 04.46، إلى 3100% في عاـ 01.20ىذه النسبة مف 

يدؿ عمى الحجـ الكبير في اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ، والذي بدوره سيؤثر 
سنويا لزيادة الطمب  عمى ضماف استدامة اإلنفاؽ عمى التعميـ الذي تزيد تكاليفو

االجتماعي عميو. لذا فقد أصبح أحد أىـ الحموؿ الفاعمة لتوفير الموارد المالية 
المطموبة لمتعميـ ىو التوجو لترشيد اإلنفاؽ المخصص لمختمؼ القطاعات ومف 
بينيا قطاع التعميـ، األمر الذي يحتـ عمى القائميف عمى التعميـ الحكومي في 

حث عف مصادر تمويؿ أخرى وعدـ االكتفاء بما يتـ سمطنة عماف ضرورة الب
جراءات لترشيد إامة لمدولة، باإلضافة إلى اتخاذ تخصيصو في الموازنة الع

 اإلنفاؽ.
 مشكمة الدراسة:

أصبح توفير التمويؿ البلـز لتنفيذ مشاريع التنمية يمثؿ تحديا كبيرا لكثير مف 
صة أف النفط يشكؿ المورد دوؿ العالـ، وسمطنة عماف ليست بمعزؿ عف ذلؾ، خا

األساسي لمدخؿ في السمطنة. ونسبة لبلنخفاض الكبير في األسعار العالمية لمنفط 
خبلؿ السنوات الماضية، تأثرت كثير مف المشاريع التي تعتمد في تمويميا بالدرجة 
ألولى عمى الموازنة العامة لمدولة، األمر الذي خمؽ تحديات تستدعي العمؿ عمى 

صادر وموارد مالية لمتمويؿ، وتبّني استراتيجيات لتقميؿ تكمفة تنفيذ البحث عف م
المشاريع في القطاعات المختمفة. وتعّد سياسات ترشيد اإلنفاؽ إحدى الوسائؿ 

 الفاعمة التي يمكف العمؿ في ضوئيا لمواجية التحديات االقتصادية.
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خبلؿ الفترة مف  ومف خبلؿ تتبع المنشورات المالية التي أصدرتيا وزارة المالية
 41نجد أف عدد المنشورات خبلؿ تمؾ الفترة قد بمغت  3102وحتى  3104عاـ 

منشور صدرت بشأف سياسة ترشيد اإلنفاؽ في ضوء ىبوط  33منشورا منيا 
أسعار النفط وتذبذب تمؾ األسعار وعدـ استقرارىا وذلؾ العدد يقدر بما نسبتو 

أف أكثر مف نصؼ المنشورات  % مف إجمالي نسبة المنشورات، أي44حوالي 
تتعمؽ بسياسة ترشيد اإلنفاؽ، ولعؿ ىذه النسبة إنما تدؿ عمى االىتماـ الشديد مف 
قبؿ الحكومة العمانية عمى أىمية إجراءات ترشيد اإلنفاؽ التي ينبغي أف تتبعيا 

 .(3102، 3106، 3104)وزارة المالية، جميع القطاعات بما فييا قطاع التعميـ 
( إلى الحاجة الممحة لترشيد 3106دراسة الشيف وآخروف ) كما توصمت

اإلنفاؽ واالستيبلؾ لتوفير النفقات المخصصة لبنود الصرؼ في المديريات 
التعميمية المختمفة والمدارس وفؽ آليات مدروسة في ضوء متطمبات جودة التعميـ 

( التي توصمت إلى ضرورة اعتماد 3104في سمطنة عماف، ودراسة قدوري )
ياسة إنفاقية يكوف ىدفيا تطوير االقتصاد الوطني بكؿ جوانبو آخذة بعيف س

االعتبار الظروؼ الموضوعية والذاتية لمواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
واعتماد مبدأ األولويات في اإلنفاؽ إضافة إلى اعتماد مبدأ أكبر منفعة  لممجتمع،
 بأقؿ نفقة.

الحكومي نحو ترشيد اإلنفاؽ، ومف بيف  ومما سبؽ يتضح أىمية دعـ التوجو
القطاعات المعنية بذلؾ قطاع التعميـ والذي زادت مصروفاتو المخصصة مف 

حيث  3104الموازنة العامة لمدولة وفقا لبياف الموازنة العامة لسمطنة عماف لمعاـ 
% في العاـ 02إلى  3104% في العاـ 04زادت الموازنة المخصصة لمتعميـ مف 

تزايد الطمب االجتماعي عمى التعميـ والعمؿ عمى تجويده فإف األمر  ، ومع3104
يتطمب العمؿ بشكؿ حثيث عمى ترشيد تمؾ النفقات ليتـ االستفادة المثمى منيا في 
استمرارية التوسع الكمي والنوعي لمتعميـ وخاصة التعميـ األساسي في ظؿ استمرار 

ا تؤثر عمى اسعار النفط في عدـ استقرار اسواؽ النفط العالمية والتي بدورى
السمطنة، وما يتـ اتخاذه مف إجراءات تتعمؽ بتخفيض حصص الدوؿ مف 
صادراتيا النفطية، ومف خبلؿ ىذا الطرح، فإف ىذه الدراسة ستحاوؿ اإلجابة عف 

ما اإلجراءات المقترحة لترشيد اإلنفاق عمى التعميم السؤاؿ الرئيسي التالي: 
  سمطنة عمان؟( ب01 – 5األساسي لمصفوف )

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيسي عددا مف األسئمة الفرعية وىي عمى النحو اآلتي:
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 . ما األسس النظرية لمفيـو ترشيد اإلنفاؽ في سمطنة عماف؟0
( في 01–4ي عمى التعميـ األساسي لمصفوؼ ). ما واقع ترشيد اإلنفاؽ الحكوم3

 سمطنة عماف؟
( 01–4عمى التعميـ األساسي لمصفوؼ ) ي. ما مقترحات ترشيد اإلنفاؽ الحكوم2

 في سمطنة عماف؟
 أىداف الدراسة:

 تسعى ىذه الدراسة لتحقيؽ االىداؼ األتية:
 . تحديد األسس النظرية لمفيـو ترشيد اإلنفاؽ بسمطنة عماف.0
 . تقصي واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي في سمطنة عماف.3
ؿ ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي في . اقتراح تصور لبعض اإلجراءات حو 2

 سمطنة عماف في ضوء انخفاض العائدات النفطية.
 أىمية الدراسية:

 تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي:
 محاولة الوصوؿ ليدؼ نشر ثقافة ترشيد اإلنفاؽ الحكومي في سمطنة عماف. . 0
يـ في سمطنة تعرؼ واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعممف خبلؿ سعي الدراسة ل . 3

عماف واقتراح تصور لترشيد اإلنفاؽ، فإنيا بذلؾ تسيـ في مساعدة 
المختصيف عمى إعادة التفكير في االعتماد عمى مصدر واحد لئلنفاؽ بشكؿ 

 فعمي وتفعيؿ دور المجتمع ومؤسسات القطاع الخاص المختمفة.
ى التعميـ االستفادة مف اإلجراءات المقترحة في ترشيد اإلنفاؽ الحكومي عم . 2

 األساسي في سمطنة.
 :حدود الدراسة

 تـ تناوؿ ىذه الدراسة وفقا لمحدود التالية:
 .3104تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في ربيع  حدود زمنية:ػػ 
اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مدارس التعميـ األساسي  حدود جغرافية:ػػ 

نسبة لتشابو ( بمحافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف، وذلؾ 01 – 4لمصفوؼ )
 السياؽ الثقافي واالقتصادي بيف المحافظات في السمطنة.
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ستتناوؿ ىذه الدراسة األسس النظرية لمفيـو ترشيد اإلنفاؽ،  حدود موضوعية:ػػ 
وجيود سمطنة عماف في مجاؿ ترشيد اإلنفاؽ، والمقترحات البلزمة لترشيد 

 راسة.اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ األساسي كمحاور رئيسية لمد
 مصطمحات الدراسة:
يشير مفيـو ترشيد اإلنفاؽ إلى "االستخداـ األمثؿ لمموارد ترشيد اإلنفاق: 

المتاحة مف خبلؿ تقميؿ صور اليدر أو الفاقد مف بنية النظاـ التعميمي مع رفع 
، كما يعرفو (423، ص3114)محروس، مستويات التحصيؿ الدراسي لطبلبو" 

دبير وتجنب اإلسراؼ مف خبلؿ التوجيو الرشيد ( بأنو "حسف الت3112العجمي )
 (.014)صلبلعتمادات المالية المخصصة لمتعميـ" 

جرائيا يمكف تعريؼ ترشيد اإلنفاؽ بأنو حسف تدبير الموارد واإلمكانات  وا 
المالية والمادية في المؤسسة وتوجيييا نحو تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية بكفاءة 

 ؿ اليدر والفاقد في تمؾ العممية.تامة مما يترتب عميو تقمي
 مجتمع الدراسة وعينتيا:

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي      
( بمحافظة شماؿ الباطنة، مف خبلؿ عينة ممثمة مف مجتمع 01 -4لمصفوؼ )

 موظؼ )يمثميا مديرو 033موظؼ لتكوف العينة  2324الدراسة والبالغ عددىـ 
 ومديرات تمؾ المدارس ومساعدييـ وبعض المعمميف(.

 منيج الدراسة: 
تستدعي طبيعة المشكمة استخداـ المنيج الوصفي باعتباره منيجًا يركز 
عمى ما ينبغي أف تشكمو الظاىرة التربوية وىي ترشيد اإلنفاؽ الحكومي عمى 

عداد التعميـ األساسي التي نيدؼ إلى دراستيا وتشخيصيا وكشؼ جوانبيا،  وا 
تصور مقترح لتطبيقيا، بما في ذلؾ عمميات التحميؿ والتفسير سعيًا لموصوؿ إلى 

 نتائج ذات معنى واضح.
 أداة الدراسة: 

تـ استخداـ االستبانة وتوظيفيا كأداة لجمع المعمومات والبيانات البلزمة 
ولية لمدراسة، وقد تكونت االستبانة مف جزأيف: الجزء األوؿ يتكوف مف البيانات األ

لممستيدفيف مف الدراسة، والجزء الثاني اشتمؿ عمى عبارات موزعة عمى محوريف، 
المحور األوؿ تناوؿ: واقع عمميات ترشيد اإلنفاؽ في مدارس التعميـ األساسي 
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بسمطنة عماف، والمحور الثاني تناوؿ: اإلجراءات المقترحة لترشيد اإلنفاؽ في 
 مدارس التعميـ األساسي بسمطنة عماف.

 الدراسات السابقة:
ىناؾ عدد مف الدراسات التي تناولت موضوع ترشيد اإلنفاؽ الحكومي، 

 وسوؼ يتـ عرضيا وىي مرتبة مف األحدث إلى األقدـ عمى النحو اآلتي:
  :Gavurova, Kocisova, Belas, and Krajcik (2017). دراسة  0

لثانوية مف خبلؿ والتي ىدفت إلى مقارنة الكفاءة النسبية لمنظـ التعميمية ا
محاولة تقييـ الكفاءة النسبية لئلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ الثانوي في بمداف 

باستخداـ بيانات قابمة لممقارنة عمى مستوى  3104أوروبية مختارة في عاـ 
الدولة، واستخدمت الدراسة البيانات التي نشرىا صندوؽ النقد الدولي وأيضا 

ة التعاوف االقتصادي والتنمية، وقد توصمت التي نشرتيا منظم PISAمؤشرات 
الدراسة إلى أف الكفاءة تتأثر بمجموعة مف متغيرات المدخبلت كاإلنفاؽ 
الحكومي وكذلؾ المخرجات، ومع تزايد الطمب عمى أنظمة تعميمية أكثر كفاءة 
يتعيف عمى الدوؿ تقديـ خدماتيا التعميمية عف طريؽ تقميؿ مقدار األمواؿ 

ة ليا، مع األخذ في االعتبار ضرورة التحكـ الصاـر في العامة المخصص
الميزانيات العامة في إشارة إلى ترشيد اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ، كما توصمت 
الدراسة إلى أف ىناؾ بمداف قد حققت متوسط عاٍؿ في كفاءة التعميـ إلى جانب 

البمداف قد تمؾ الدوؿ التي تخصص نفقات عالية لنظميا التعميمية، أي أف ىذه 
استطاعت توظيؼ تمؾ الموارد المالية في كفاءة مخرجاتيا التعميمية، فالماؿ 
ضروري لتأميف الجودة في العممية التعميمية لكنو ليس كافيا، حيث أف دولة 
واحدة فقط وىي فنمندا كاف لدييا أعمى حصة مف اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ 

والمشاركة بيف الدوؿ الخمسة األولى الثانوي عمى الناتج المحمي اإلجمالي 
، بينما PISAالمصنفة وفًقا لمنتيجة الكمية التي تـ التوصؿ إلييا في اختبارات 

كانت حصة اإلنفاؽ عمى الناتج المحمي اإلجمالي أقؿ مف المتوسط في البمداف 
االربع االخرى التي حققت كفاءة تعميمية، األمر الذي يؤكد بأنو باإلمكاف 

 ى جودة نظـ التعميـ مع االستخداـ األمثؿ لمموارد المالية.الحفاظ عم
تعرؼ آليات ترشيد اإلنفاؽ وىدفت إلى  :(2102شين  وخخرون )دراسة ال. 3

عمى التعميـ األساسي بسمطنة عماف في ضوء متطمبات جودة التعميـ وبعض 
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بانة المتغيرات االقتصادية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واالست
لمتوصؿ الى النتائج التي تـ تطبيقيا عمى عينة مف مديري ومديرات مدارس 
التعميـ األساسي ومساعدييـ وأخصائي الشؤوف المالية ورؤساء األقساـ، 
وتوصمت إلى الحاجة الممحة إلى ترشيد اإلنفاؽ واالستيبلؾ لتوفير النفقات 

ة والمدارس وفؽ المخصصة لبنود الصرؼ في المديريات التعميمية المختمف
آليات مدروسة في ضوء متطمبات جودة التعميـ في سمطنة عماف، وذلؾ مف 
خبلؿ عدد مف اإلجراءات مثؿ: تحويؿ المدارس إلى وحدات إنتاجية ومساىمة 
لمدخؿ، وخصخصة بعض الخدمات التعميمية، والبحث عف موارد إضافية 

 لئلنفاؽ عمى التعميـ، وغيرىا.
والتي ىدفت إلى تحميؿ نموذج اقتصادي كمي  :(2102دراسة المعولي ) .2

بسيط والذي صمـ خصيصا لنمذجة تأثير قطاع النفط عمى اقتصاد سمطنة 
عماف، كما قاست الدراسة تأثير قطاع النفط عمى االقتصاد العماني خبلؿ 

ـ، والتنبا بمستقبؿ االقتصاد العماني تحت تأثير 3103-ـ 0421الفترة مف 
تخدمت الدراسة نموذج اقتصادي قياسي، وتوصمت الى قطاع النفط، وقد اس

يجابية عمى جميع  عدد مف النتائج مف بينيا: أف قطاع النفط لو آثار ىامة وا 
القطاعات المشمولة في الدراسة مثؿ التعديف ومصائد األسماؾ والتعميـ 
والصحة والعقارات وغيرىا مف القطاعات، كما توقعت أف ينخفض النفط إلى 

 .3131عاـ  ٪ في41.41
 3104إلى 0441وىي دراسة تطبيقية لمفترة مف  :(3106. دراسة قدوري )4

لتحقيؽ ىدفيا وىو البحث في إمكانية مساىمة ترشيد اإلنفاؽ الحكومي في 
تحقيؽ التنمية االقتصادية في الجزائر، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

بإستخداـ السبلسؿ الزمنية التحميمي، واعتمدت عمى اسموب التحميؿ المقارف 
لئلنفاؽ العاـ، وتوصمت الدراسة إلى عدد مف التوصيات منيا اعتماد سياسة 
إنفاقية يكوف ىدفيا تطوير االقتصاد الوطني بكؿ جوانبو آخذة بعيف االعتبار 
الظروؼ الموضوعية والذاتية لمواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

ات في اإلنفاؽ حسب طبيعة المشاكؿ الموجودة لممجتمع، واعتماد مبدأ االولوي
في االقتصاد الجزائري، والتوجو نحو تفعيؿ الرقابة عمى اعتمادات النفقات 

 بالموازنة العامة.
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والتي ىدفت الى قياس أثر جودة المعمومات  :(2101دراسة ربايعة ). 4
الدراسة  المحاسبية عمى ترشيد اإلنفاؽ الحكومي طبقا لممعايير الدولية، اعتمدت

عمى المنيج االستقرائي والتاريخي والوصفي والتحميمي، واتبعت طريقة النسبة 
المئوية والتحميؿ االحصائي في تحميؿ البيانات لمتوصؿ لمنتائج، وتوصمت 
الدراسة إلى ضرورة أتمتة العمؿ المحاسبي في جميع الجيات الحكومية وربطيا 

عادة ا لنظر في أساليب إعداد الموازنة مع الجيات التمويمية بشكؿ تقني، وا 
يجاد قواعد نصوص أكثر موضوعية  العامة لمدولة عمى جميع المستويات وا 

 واستخداـ األسموب المؤتمت في ذلؾ.
التي ىدفت الى تشخيص مواطف القوة والضعؼ  :(2101خميل ) . دراسة أبو6

التي تكفؿ لواقع اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ، وتحديد معالـ الرؤية المستقبمية 
ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ قبؿ الجامعي، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
مع االستعانة بالتحميبلت اإلحصائية لمبيانات، وقد خمصت الدراسة إلى عدد 
مف المقترحات ومنيا: إعادة النظر في توزيع المخصصات المالية عمى 

ف مظاىر السفو في اإلنفاؽ، المدارس، وربط االجور بالعمؿ واإلنتاج، والبعد ع
وتفعيؿ دور الشراكة المجتمعية في النيوض بعممية تمويؿ ومتابعة تنفيذ 

 الخطط التعميمية.
 أوجو الشبو بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

 يوجد إتفاؽ وتشابو بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية في:
 (.3101دراسة أبو خميؿ )استخداـ المنيج الوصفي في الدراسة ك • 
تيدؼ لمتوصؿ إلى مقترحات لترشيد اإلنفاؽ الحكومي كدراسة الشيف وآخروف  • 

 (.3106(، ودراسة قدوري )3101(، ودراسة أبو خميؿ )3106)
(، أبو 3106استخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، مثؿ دراسة الشيف ) • 

 (.3101(، ودراسة ربايعة )3101خميؿ )
 اإلختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:أوجو 

لى التوصؿ لمقترحات ترشيد اإلنفاؽ الحكومي عمى إالدراسة الحالية تيدؼ • 
(، ودراسة قدوري 3106التعميـ األساسي، وقد اختمفت مع دراسة المعولي )

 (، مف حيث مجتمع الدراسة.3101(، ودراسة ربايعة )3106)
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(، 3106(، ودراسة قدوري ) 3106لية مع دراسة المعولي )اختمفت الدراسة الحا• 
 ( مف حيث منيج الدراسة.3101ودراسة رباعية )

( التي ىدفت إلى تحميؿ 3106اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة المعولي )• 
نموذج اقتصادي كمي بسيط والذي صمـ خصيصا لنمذجة تأثير قطاع النفط 

 عمى اقتصاد سمطنة عماف.
( 3106(، ودراسة المعولي )3106الدرراسة الحالية مع دراسة قدوري ) اختمفت• 

 مف حيث أداة الدراسة.
 :اإلطار النظري لمدراسة

 :األبعاد الفمسفية لترشيد اإلنفاق عمى التعميم -المحور األول
جاءت العديد مف الداسات لتؤكد اىمية ترشيد اإلنفاؽ، قبؿ اإللتفات لموضوع 

تمويؿ التعميـ، بالتالي فقد أصبح موضوع استثمار التكمفة البحث عف صيغ جديدة ل
مف المواضيع الرائدة في كثير مف األبحاث، والتي تساعد المخططيف في التربية 
وصناع القرار ومتخذيو بمدىـ بتوجييات مفيدة في كيفية إيجاد الحموؿ لممشكبلت 

)المركز دوؿ النامية في مجاؿ تكمفة التعميـ ومحاولة التغمب عمييا، والسيما في ال
 (.3103العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج، 

ومف واقع أىمية ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ، فقد تـ تعريفو في العديد مف 
( بأنو "اإلعتداؿ والقصد في 0441االدبيات، فورد تعريفو في مختار الصحاح )

تغبلليا بشكؿ أفضؿ مف األقواؿ واألفعاؿ"، وىو "حسف تدبير الموارد المتاحة، واس
)مصطفى، خبلؿ توجيييا لتحقيؽ األىداؼ المنشودة بأعمى كفاءة وبأقؿ تكمفة" 

بأنو "اإلنفاؽ عمى التعميـ بالزيادة أحيانا  (3104وحسيف، د.ت(، وعرفو البحيري )
لتحقيؽ اليدؼ المنشود بأفضؿ مستوى ممكف، وبالنقص أحيانا إلستغبلؿ الموارد 

 (.023)صأفضؿ عائد بأقؿ تكمفة"  المتاحة لمحصوؿ عمى
 أىمية ترشيد اإلنفاق التعميمي: . أ

 :)مصطفى، وحسيف، د.ت(تكمف أىمية ترشيد اإلنفاؽ في التعميـ في كونو 
  يساعد عمى الحفاظ عمى الموارد اإلقتصادية لممجتمع، والعمؿ عمى توظيفيا

 بأفضؿ شكؿ ممكف، مع المحافظة عمى الماؿ العاـ والنفقات التعميمية
 وصيانتيا مف اليدر والتبديد.
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  ستمرارية المسيرة اإلقتصادية لمتعميـ، األمر الذي يسيـ في تحقيؽ ضماف وا 
سينعكس ايجابا في معرفة مواطف اليدر المالي في قطاع التعميـ وآليات 

 الحد منو.
  يعمؿ كدليؿ عمى أف حجـ العائد مف اإلنفاؽ التعميمي يفوؽ العائد مف

خرى عدة مرات، وأف النمو اإلقتصادي لممجتمع يقاس أنماط االستثمار األ
 بحسف اإلنفاؽ عمى التعميـ.

 .ييتـ بتوزيع موارد الدولة العامة، وبالتالي نصيب التعميـ مف ىذه الموارد 
  يساعد عمى إبراز الدور الحكومي في تطبيؽ بعض المبادئ اإلستراتيجية

تعميـ، ودرجة تحقيؽ ومف بينيا تكافؤ الفرص التعميمية، ومبدأ مجانية ال
 العدالة اإلجتماعية بيف األفراد في اإلنفاؽ عمى التعميـ.

  يقدـ معمومات محاسبية وتربوية يمكف اإلستفادة منيا في صناعة القرار مف
 خبلؿ تحقيؽ الرقابة وكشؼ اإلنحرافات المالية واليدر التعميمي.

مية دراسة ( إلى عدد مف النقاط التي توضح أى3104كما أشار البحيري )
 موضوع ترشيد اإلنفاؽ ومنيا:

 :بالحفاظ عمى الموارد اإلقتصادية لممجتمع واإلستفادة منيا  األىمية اإلقتصادية
بأقصى شكؿ ممكف، وكذلؾ إثبات سبلمة المسيرة اإلقتصادية لمتعميـ كمشروع 

 قومي.
 :مف حيث دور اإلرادة السياسية في توجيو اإلنفاؽ عمى  األىمية السياسية

 عميـ وتوزيع الموارد بعدالة بيف مراحؿ التعميـ المختمفة.الت
 :مف خبلؿ اإلىتماـ بتطور اإلنفاؽ عمى التعميـ ومدى  العدالة اإلجتماعية

تحقيؽ العدالة اإلجتماعية بيف األفراد في اإلنفاؽ عمى التعميـ، وبالتالي فترشيد 
يا أفراد المجتمع اإلنفاؽ يعطي فكرة عف مدى الرفاىية التعميمية التي يتمتع ب

 جميعيـ.
 :بتحقيؽ األغراض التخطيطية لترشيد اإلنفاؽ مف خبلؿ  األىمية التربوية

عمميات تحميؿ اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ وما يترتب عمى ذلؾ مف تحديد 
اإلنفاؽ المتوقع في ضوء مختمؼ المتغيرات مما سيساعد عمى وضع الخطة 

يعمؿ عمى تحقيؽ أغراض محاسبية  المناسبة لذلؾ، كما أف ترشيد اإلنفاؽ
 بالكشؼ عف العبلقة بيف اإلنفاؽ عمى التعميـ والعوائد منو ومدى فعاليتو.
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نمحظ مف النقاط السابقة أف ترشيد اإلنفاؽ يمثؿ ضرورة في ضوء التغييرات 
التي تشيدىا المنظمات خاصة تمؾ التغييرات اإلقتصادية، لما لو مف أثر في 

نفقات ومراجعتيا بشكؿ دوري لتعزيز تمؾ األىمية، والعمؿ تحقيؽ عدالة توزيع ال
عمى التخطيط الجيد لتمؾ النفقات ومراقبة الخطط لمكشؼ عف أي إنحراؼ في 

 عممية تنفيذىا.
 :أىداف ترشيد اإلنفاق . ب

 :(3106)قدوري، ييدؼ ترشيد اإلنفاؽ إلى تحقيؽ ما يأتي 
  د واإلمكانات المتاحة بشكؿ رفع الكفاءة االقتصادية وذلؾ عندما نستخدـ الموار

يزيد مف كمية ونوع المخرجات بنفس مستوى المدخبلت أو عمى نحو يقمؿ مف 
 المدخبلت بنفس مستوى المخرجات.

  العمؿ عمى تحسيف طرؽ اإلنتاج الحالية والسعي لتطوير نظـ اإلدارة والرقابة
دخاؿ األساليب التقنية ودراسة الدوافع واالتجاىات.  وا 

 لذي قد يحدث في الموازنة والعمؿ عمى تقميص الفجوة الناتجة خفض العجز ا
بيف اإليرادات المتاحة واإلنفاؽ المطموب، والمساعدة في السيطرة عمى التضخـ 
حبلؿ وتحديث مشروعات البنية األساسية  والمديونية والمساىمة في تدعيـ وا 

 بالمنظمة.
  المصروفات التي مراجعة ىيكمية المصروفات مف خبلؿ تقميص نوعية وحجـ

ال تحقؽ مردود كبير، والقضاء عمى ظاىرة اإلسراؼ والتبذير بجميع اشكاليا، 
واالحتياط لكافة األوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة في 

 مستواىا المحمي والدولي.
  جتياز المشاكؿ والتحديات اإلقتصادية واإلجتماعية دفع عجمة التطور والتنمية وا 

ي تواجو المنظمة، والعمؿ عمى الحفاظ عمى التوازف بيف األفراد والموارد في الت
 مختمؼ المراحؿ الزمنية القصيرة والطويمة في المؤسسة.

في ضوء تمؾ األىداؼ، فإف ترشيد اإلنفاؽ يعد أحد العمميات التي يمكف أف 
لبشرية منيا تأخذ بالمؤسسة إلى توجيو مواردىا واإلستفادة القصوى منيا سواء كانت ا

نتاجية المؤسسة وتسميحيا بما  أو المادية، األمر الذي ينعكس إيجابا في رفع كفاءة وا 
 يمكنيا مف مواجية التحديات والمتغييرات المختمفة.

 ج. عناصر ترشيد اإلنفاق
 لعممية ترشيد اإلنفاؽ عدد مف العناصر التي تساعد في تحقيقيا وىي:
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 مثؿ: يتحقؽ ذلؾ بتضييؽ المجاؿ بيف السقؼ التحديد الدقيؽ لحجـ اإلنفاؽ األ
األعمى والحد األدنى لئلنفاؽ، مف خبلؿ مراعاة النظاـ اإلقتصادي واإلجتماعي 
القائـ والظروؼ البيئية التي يمر بيا المجتمع أو المؤسسة إلتخاذ القرار 

 .(3113)حسف، المناسب والذي يتوقؼ عميو حجـ اإلنفاؽ 
  ضرورة أف تكوف النفقة العامة إلشباع حاجات  يعنيضابط المصمحة العامة: و

عامة ويعتبر ذلؾ ركًنا أساسًيا مف أركاف النفقة العامة ويتطمب ىذا عدـ 
تخصيص النفقات العامة لتحقيؽ المصالح الخاصة ببعض األفراد  أو الفئات 
لما يتمتعوف بو مف نفوذ خاص، عميو متى كاف اإلنفاؽ يستيدؼ حاجة خاصة 

 (.3114داوود، العاـ وابتعادا عف سياسة ترشيد اإلنفاؽ ) كاف ىدر لمماؿ
 ( عددا من عناصر ترشيد اإلنفاق وىي:2102وذكرت قدوري )

 :حتى ال تتجو األمواؿ إلى انشطة ومشروعات أقؿ  العمل بمبدأ األولوية
أىمية، مما يترتب عميو عدـ تحقيؽ اإلنفاؽ ألىدافو المرجوة، وقد تعرض الفكر 

د مف األدوات التي تمكف مف تطبيؽ ىذا المبدأ ومنيا تحميؿ االقتصادي لعد
التكمفة والعائد، بما يسمح بإختيار االنشطة والمشاريع التي تكوف عوائدىا أكبر 

 مف التكاليؼ البلزمة إلنشائيا.
 :بحيث ينبغي أف يعكس تعظيـ  الحرص عمى ضمان الجودة وتعظيم العائد

ة العامة، فينبغي أف تكوف النتيجة تعكس العائد النتيجة التي تترتب عف النفق
مقدار اإلنفاؽ الذي صرفتو المؤسسة لموفاء بأىدافيا، مع الحرص عمى جودة 

 الخدمات المقدمة مف أجؿ تجنب المصاريؼ اإلضافية.
 فيجب توافر المعمومات البلزمة عف الموارد المالية  توافر المعمومات المالية

مفة، مع ضرورة أف تكوف ىذه المعمومات المتوقعة وعف أوجو اإلنفاؽ المخت
معالجة وقابمة لئلستعماؿ، مما يسمح بالتأكد مف إتجاىات حركة اإليرادات 
واإلنفاؽ مستقببًل، كما يسمح بإستخداـ مختمؼ األساليب التنبؤية لبناء الدراسة 

 البلزمة عمى أسس أكثر واقعية.
 :د. طرائق ترشيد اإلنفاق

ائؽ لترشيد اإلنفاؽ ونذكر منيا ىنا طريقتيف يمكف استخداـ عدد مف الطر 
 :(3103)المركز العربي لمبحوث التربوية، وىما 

 :وتتضمف ىذه الطريقة عدد مف األساليب مف أىميا: الطريقة المباشرة 
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أثبتت عدد مف الدراسات أنو مف الممكف الحصوؿ عمى وفر ىاـ مف  .0
يتبعيا مف تجييزات  خبلؿ حسف اختيار األمكنة التي تقاـ بيا المباني وما

تعميمية والتي تعد عنصر مف عناصر التكمفة الرأسمالية، شريطة تحسيف 
شروط تمؾ المباني وتوفير الشروط اليندسية والتربوية المبلئمة بتكمفة 
أقؿ، مع األخذ بعيف اإلعتبار اختيار الموقع المناسب لؤلرض ذات السعر 

 المنخفض.
 د توفر موارد مالية لممؤسسة التعميمية.. استخداـ األبنية ألغراض أخرى ق3
. االلتزاـ بنسب متفؽ عمييا نسبيًا لحجـ الفصؿ، أو نسب الطبلب لكؿ 2

 معمـ. ويمكف اإلستفادة مف المعدالت العالمية في ىذا األمر.
. التقميؿ مف الترؼ والمغاالة في استخداـ بعض المواد داخؿ المؤسسات 4

 كورات غير الضرورية.التعميمية كاألثاث الفاخر والدي
 :ىي فقا لما أشار مصطفى وحسيف )د.ت( التي تيتـ  الطريقة غير المباشرة

نتاجيتو،  بمجموعة مف األساليب التي يمكف مف خبلليا زيادة كفاءة التعميـ وا 
غير المباشرة" في ىذه الطريقة إلى أنو مف الممكف أف يكوف مف وتشير كممة "

ىو زيادتيا عمى المدى القريب، في مقابؿ وسائؿ تخفيض التكمفة وترشيدىا 
 مزيد مف الفائدة عمى المدى البعيد، وتتمثؿ األساليب التي تشمميا ىذه الطريقة:

. اإلىتماـ بربط خطط التعميـ بشكميا الكمي والكيفي بخطط التنمية 0
اإلقتصادية  واإلجتماعية بما يساعد في جعؿ التعميـ أداة فعالة إلحداث 

ة ما يؤدي ذلؾ اإلىتماـ إلى زيادة نفقات التعميـ في مداىا التنمية، وعاد
 القريب.

تكثيؼ الجيود لمحد مف الفاقد بكافة أشكالو، كالرسوب والتسرب والتحصيؿ  . 3
 المتدني وغيرىا.

. االىتماـ بعوامؿ الجودة في التعميـ، كاإلىتماـ بتنمية المعمميف مينيا ورفع 2
 ألنشطة التطبيقية وغير ذلؾ.كفاءتيـ وحوافزىـ، واإلىتماـ با

 :ىـ. عوامل نجاح عممية ترشيد اإلنفاق العام
يتوقؼ نجاح عممية ترشيد النفقات العامة عمى عدد مف العوامؿ وىي 

 (:3104)بالعاطؿ؛ ونوى، 
 :بمعنى تحديد أىداؼ واضحة ودقيقة لمبرامج  تحديد األىداف بدقة

 جؿ.الحكومية، سواء كانت أىداؼ طويمة أو متوسطة األ
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 :في ظؿ محدودية الموارد، سيتعيف عمى منظومة  تحديد األولويات
التخطيط العمومية تحديد المشاريع والبرامج وفؽ سمـ لؤلولويات حسب 

 درجة إشباعيا لحاجات األفراد األكثر إلحاحا.
 :بمعنى تقييـ مدى كفاءة وفعالية  القياس الدوري لبرامج اإلنفاق العام

الحكومية عند قياميا بتنفيذ البرامج والمشاريع  أداء الوحدات واألجيزة
 الموكمة إلييا.

 ينبغي عدالة اإلنفاق العام ومدى تأثيره لمصمحة الفئات األضعف :
عمى الدولة أف تسعى إلى تحقيؽ أكبر درجة ممكنة مف العدالة في توزيع 
 المنافع والخدمات الناتجة عف النفقات العامة، والعدالة التعني التساوي في

 توزيع المنافع بيف فئات المجتمع.
 مف أجؿ التأكد مف بموغ النتائج تفعيل دور الرقابة عمى النفقات العامة :

 المرجوة مف النفقات العامة وفقا لمخطط التي تـ وضعيا.
 و. جيود سمطنة عمان في مجال ترشيد اإلنفاق:

اإلنفاؽ، لقد كشفت وزارة المالية في سمطنة عماف النقاب عف إجراءات ترشيد 
وذلؾ بيدؼ التخفيؼ مف وطأة انخفاض  3104التي أقرتيا الحكومة منذ العاـ 

)الشيف؛ آؿ رحمة؛ أسعار النفط، ومحاولة تعويض العجز في ميزانية الدولة 
، حيث أكدت الوزارة مف خبلؿ المنشورات (3106الشيدية؛ الينائي؛ المحروقي، 

لجميع األجيزة  3104حتى  3104المالية التي أصدرتيا خبلؿ الفترة مف 
والوحدات الحكومية والعامة بالسمطنة لنيج سياسة ترشيد اإلنفاؽ واإللتزاـ التاـ 

، 3104)وزارة المالية، بجميع اإلجراءات التي تضمف ذلؾ، والتي مف بينيا 
3106 ،3102): 

 .تخفيض كمفة ايجارات المباني 
 ترشيد نفقات اإليفاد في المياـ الرسمية والتدريب. 
 رقابة وضبط الصرؼ بشكؿ مستمر. 
  عدـ صرؼ أية مكافآت لموظفي كافة الييئات والمؤسسات والشركات التي

 .تممكيا الحكومة
 التوقؼ عف الصرؼ عمى مادة األجور اإلضافية. 
 إيقاؼ برامج البعثات الدراسية عمى نفقة الوزارات والوحدات الحكومية.  
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  اإللتزاـ التاـ بالمخصصات المعتمدة في الموازنة وعدـ المطالبة بمخصصات
 .إضافية خبلؿ السنة

  اإلستمرار في مراجعة وترشيد اإلنفاؽ أينما أمكف مف خبلؿ إعادة دراسة كافة
 .بنود الصرؼ وتوجيو الموارد المتاحة لمقياـ بالخدمات األساسية

 موؿ مبتكرة تساعد عمى تخفيؼ دراسة وتقديـ أية مقترحات أو بدائؿ أو ح
العبء المالي واإلداري عف الوزارة أو الوحدة وتؤدي إلى تعزيز كفاءة 

 اإلنفاؽ.
إلى عدد مف اإلجراءات تحت بند  3104وأشار بياف موازنة السمطنة لعاـ 

ترشيد اإلنفاؽ ومنيا: إعطاء األولوية في التنفيذ لممشروعات الضرورية التي تخدـ 
واإلجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الممحة،  اديةاألىداؼ اإلقتص

ستمرار ضبط الصرؼ عمى المشتريات الرأسمالية، وعدـ التوسع في اليياكؿ  وا 
التنظيمية في الوزارات الحكومية، مع التحوؿ االلكتروني في الجيات الحكومية بما 

الشركات الحكومية اإلجراءات، ورفع كفاءة أداء  يؤدي إلى التسييؿ والتسريع في
بيدؼ تعزيز مساىمتيا في االقتصاد والتأكيد عمى ضرورة تطبيؽ الحوكمة الجيدة، 
إلى جانب مراجعة منظومة الدعـ الحكومي بيدؼ ترشيد استخدامو وتوجييو 
لمفئات المستحقة، والعمؿ عمى تخفيض كمفة انتاج النفط والغاز مف خبلؿ استخداـ 

ستخدمة في االنتاج، وااللتزاـ بالمخصصات المعتمدة والتقنيات الم أحدث األساليب
اعتماد أية مبالغ إضافية خبلؿ  في الميزانية لموزارات والوحدات الحكومية، وعدـ

 .(3104)وزارة المالية، السنة 
عمى عدد مف التوصيات في  3141كما أكدت اإلستراتيجية الوطنية لمتعميـ 

منيا: إعتبار الكفاءة عامبل أساسيًّا في استراتيجيتيا الفرعية الخاصة بالتمويؿ و 
اتخاذ القرارات المستقبمية لتمويؿ النظاـ التعميمي، مع مراعاة التحميؿ األفضؿ 
لتكمفة الطالب في المستويات واألنماط التعميمية المختمفة، واإلدراؾ التاـ لؤلسموب 

فاؽ، وذلؾ بنقؿ المبني عمى ناتج العممية التعميمية، وتعزيز اإلستعماؿ األمثؿ لئلن
الصبلحيات المالية لممدارس ومؤسسات التعميـ العالي؛ لتمكيف ىذه المؤسسات مف 

شؤونيا المالية والتشغيمية بما يتوافؽ وطبيعة الخدمات التي تقدميا، مع وجود  إدارة
آلية لممساءلة عف جوانب اإلنفاؽ، وكذلؾ وضع برنامج تدريجي لتقميص الخدمات 

(، 3102 )مجمس التعميـ، التعميـالمقدمة لمطمبة في مؤسسات  المجانية والعبلوات
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وتشير ىذه التوصيات إلى توجو الحكومة لمتخطيط لعممية ترشيد اإلنفاؽ وربط ذلؾ 
 بالكفاءة.

  :(جراءاتيا ونتائجياإالدراسة الميدانية ) -حور الثانيالم
رشيد بعد اف تناولت الدراسة في جزئيتيا السابقة الجانب النظري حوؿ ت

جراءات  اإلنفاؽ، سيتـ عرض الدراسة الميدانية ونتائجيا، إذ سنتعرض ألىداؼ وا 
الدراسة مف حيث تساؤالتيا وتحديد العينة وخصائصيا وبناء وتقنيف أداة الدراسة 
)االستبانة(، واألساليب اإلحصائية المستخدمة، وأخيرا تحميؿ وتفسير نتائج الدراسة 

مقترح لترشيد اإلنفاؽ وسوؼ نتناوليا بالتفصيؿ عمى الميدانية، وتقديـ التصور ال
 النحو اآلتي:

  :أىداف الدراسة الميدانية -أوالً 
  :تتمثؿ أىداؼ الدراسة الميدانية فيما يمي

 رصد واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ االساسي بسمطنة عماف. .0
 إقتراح إجراءات يمكف العمؿ بيا لترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ االساسي.3

 بسمطنة عماف.
  :اجراءات الدراسة الميدانية :ثانيا

تتمثؿ إجراءات الدراسة الميدانية في عرض لعينة الدراسة ومجتمعيا وذلؾ 
 عمى النحو اآلتي: 

حؿ مشكمة الدراسة أوال استخداـ  حيث ينبغي لنتمكف مفمجتمع الدراسة: ـ 0
العينة وتمثيميا  كفاية ساليب مناسبة إلشتقاؽ عينة الدراسة بما يتوافؽ معأ

لخصائص المجتمع األصمي، ويتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري 
ومديرات المدارس ومساعدييـ والمعمميف والمعممات بمدارس التعميـ األساسي 

ـ، 3102/ 3102( بمحافظة شماؿ الباطنة خبلؿ العاـ الدراسي 01ػػ  4)
 أدناه: (0)كما ىو اضح بالجدوؿ  2324والبالغ عددىـ 

 مجتمع الدراسة (0)جدوؿ 
 الوظيفة

 المجموع معمموف مساعدو مدراء مديرو مدارس النوع
 0442 0244 04 22 ذكور
 0322 0304 36 46 إناث

 2324 2001 40 22 المجموع
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 .3102المصدر: وزارة التربية والتعميـ، 
نبلحظ أف مجتمع الدراسة حسب متغير الوظيفة  0مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 

معمـ  2001مساعد ومساعدة مديرة، و 40مدير ومديرة مدرسة، و 22قد بمغ 
 وفقا لمتغير النوع. 0322، واإلناث 0442ومعممة، في حيف بمغ عدد الذكور 

موظؼ مف إجمالي مجتمع الدراسة، 033بمغت عينة الدراسة  عينة الدراسة:  -2
نة وقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية، وىناؾ خصائص وصفات لعي

 :(3)الدراسة مف حيث النوع والوظيفة وعدد سنوات الخبرة ويوضحيا الجدوؿ 
 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات النوع، وسنوات الخبرة (3)جدوؿ 

 المجموع معممين مساعدين مدراء 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور 

 4 4 ػػ ػػ ػػ 0 ػػ سنوات 4أقؿ مف 
 31 04 0 ػػ ػػ ػػ ػػ سنوات 01 – 4

 42 60 03 4 4 2 2 سنوات 01أكثر مف 
 022 88 01 5 5 8 7 المجموع

توزيع أفراد العينة حسب متغيرات النوع،  3رقـ (3)يوضح الجدوؿ 
 4مدير مدرسة و 2منيـ  34والوظيفة، وسنوات الخبرة حيث بمغ عدد الذكور 

سنوات  01كثر مف معمـ وقد تركز معظـ الذكور في مجموعة أ 02مساعد مدير و
 24مساعدات و 4مديرات مدارس  و 2منيف  42خبرة، في حيف بمغ عدد اإلناث 

 سنوات خبرة.  01معممة، وقد تركز معظـ اإلناث في مجموعة أكثر مف 
 :(ـ أداة الدراسة  )االستبانة 1

اعتمدت الدراسة عمى االستبانة لمتعرؼ عمى واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ 
قتراح تصور ترشيد اإلنفاؽ، وذلؾ وفقا لآلتي:االساسي ف  ي سمطنة عماف، وا 

تصميـ االستبانة كأداة رئيسية ليذه الدراسة، وقد تـ تـ  :أـ بناء أداة الدراسة
استخداميا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الميدانية حيث أعتمد في إعدادىا عمى 

ضوع الدراسة بعض الدراسات السابقة، واألدبيات التربوية ذات العبلقة بمو 
 الحالية، وذلؾ وفقا لمخطوات التالية:

  تحديد المحاور األساسية التي يمكف أف تشمميا االستبانة، وتمثمت في
 محوريف.

   صياغة العبارات لكؿ محور بأسموب سيؿ واالبتعاد عف الكممات التي
 تحتمؿ أكثر مف معنى.
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  :ألساسية والتي األوؿ البيانات ا تضمف الجزء تكونت االستبانة من جزأين
وسنوات الخبرة، تحدد خصائص عينة الدراسة مف حيث النوع، والوظيفة، 

وتضمف الجزء الثاني فقرات محاور االستبانة، حيث بمغ عدد فقرات المحور 
فقرات  2األوؿ: واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي بسمطنة عماف 

عمى التعميـ األساسي فقرات لممحور الثاني مقترحات ترشيد اإلنفاؽ  01و
 بسمطنة عماف.

 :(نين أداة الدراسة )الصدق والثباتتق -ب
تـ تقنيف أداة الدراسة باستخداـ الصدؽ والثبات لكؿ محور مف محوري      

 االستبانة عمى النحو اآلتي:
 ولمتأكد مف صدؽ االستبانة تـ إتباع اآلتي:صدق االستبانة:  .0

تـ التحقؽ مف صدؽ األداة بعرضيا  صدق المحكمين )الصدق الظاىري(: -أ
عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص بجامعة السمطاف 
قابوس ووزارة التربية والتعميـ لقياس مدى صدؽ عبارات االستبانة، والحكـ 
عمى مدى وضوحيا وارتباطيا بالمجاؿ الذي تندرج تحتو، وبعد إجراء 

 يا النيائية.التعديبلت تـ إخراج األداة في صورت
ولموقوؼ عمى  صدق عبارات االستبانة باستخدام )االتساق الداخمي(: -ب

صدؽ عبارات المحوريف )واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ االساسي بسمطنة 
عماف(، تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة مف العبارات في المحور 

 1.246و  1.441يف األوؿ ومجموعو الكمي، وقد تراوحت االرتباطات ما ب
مما يدؿ عمى أنيا مقبولة، أما معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة مف العبارات 
في المحور الثاني )مقترحات ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي بسمطنة 

، وكانت 1.246و 1.421عماف( ومجموعو الكمي فقد تراوحت ما بيف 
 كمية لو.جميع العبارات لممحور الثاني مرتبطة بالدرجة ال

ويقصد بالثبات االستقرار، أي أنو لو كررت عممية  ثبات محاور االستبانة: -2
قياس استجابة الفرد الواحد في مرات متباعدة ألظيرت درجتو شيئا مف 
االستقرار، وقد تـ حساب الثبات بإستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ عمى العينة 

تفعا يوحي بالثقة في النتائج فرد وقد بمغ معامؿ الثبات معدال مر  033الكمية 
ألبعاد االستبانة  1.226التي تـ التوصؿ إلييا حيث بمغ معامؿ ألفا كرونباخ 
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، واما المحور الثاني فبمغ 1.201ككؿ، وبمغ معامؿ الثبات لممحور األوؿ 
وىي نسبة مرتفعة جدا مما يشير إلى تمتع اإلستبانة  1.244معامؿ الثبات 

 ومف ثـ صبلحيتيا لمتطبيؽ.بدرجة عالية مف الثبات، 
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة -اثالثً 

اعتمدت الدراسة لتحميل نتائج استجابات أفراد العينة عمى عدة أساليب 
استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ومف أجؿ  إحصائية منيا:

راد العينة استخدمت الحكـ عمى فقرات الدراسة ولتوفير مقارنات بيف استجابات أف
 يوضح ذلؾ. (2)الدراسة المعيار التالي، والجدوؿ 

 معايير الحكم عمى عبارات الدراسة (1)الجدول 
ػػ  2.41 4ػػ  4.31

 المتوسط المرجح 0.24ػػػ  0 3.44ػػػ  0.21 2.24ػػػ  3.61 4.04

درجة الممارسة  منخفضة جدا منخفظة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا
 أو الموافقة

  :(اسة الميدانية )تحميميا وتفسيرىانتائج الدر  -ارابعً 
بعد استكماؿ إجراءات الدراسة الميدانية وتطبيؽ األداة ومعالجة البيانات تـ 
عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، وىي تمثؿ إجابات ألسئمة الدراسة التي 

( 01ػػ  4تيدؼ إلى رصد واقع ترشيد اإلنفاؽ في مدارس التعميـ االساسي )
قتراح تصور لترشيد اإلنفاؽ.  بسمطنة عماف، وا 

ػػ  4واقع ترشيد اإلنفاؽ في مدارس التعميـ االساسي )نتائج المحور األول: ــ 0
( بسمطنة عماف، والتي تجيب عف السؤاؿ الثاني ليذه الدراسة، فقد جاءت 01

 (:4)استجابات أفراد العينة عمى النحو الذي يوضحو الجدوؿ 
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 استجابات أفراد العينة لعبارات المحور األوؿ )واقع ترشيد اإلنفاؽ( (4)الجدوؿ 
 (033)ف= 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ المتوسطات الحسابية لمعبارات بالمحور 
األوؿ )واقع ترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي بسمطنة عماف( قد تراوحت بيف 

، وجاءت أغمبيا 0.044ػػػ  0.402وانحراؼ معياري ما بيف  4.12 – 2.24
بمستوى مرتفع، مما يشير إلى أف درجة ممارسة المدارس لترشيد اإلنفاؽ مرتفعة 
في جميع العبارات عدا عبارتيف جاءت بدرجة متوسطة، وجاء متوسط استجابات 

نحراؼ معياري  2.44أفراد عينة الدراسة عمى المحور ككؿ بقيمة بمغت  ، 620وا 
 ,Gavurovaدراسةلى حد ما مع إوبدرجة مرتفعة، وتتفؽ ىذه النتيجة 

Kocisova, Belas, and Krajcik (2017)  ولعؿ ىذا اإلرتفاع في درجة
ممارسة ترشيد اإلنفاؽ تعود لمخطوات المبكرة التي اتخذتيا السمطنة في ىذا الشأف 

 عمى مستوى جميع الوحدات والمؤسسات.
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف موافقة عينة الدراسة عمى واقع ترشيد 

الصيانة الدورية لؤلجيزة والمعدات  اؽ فيما يتعمؽ بالعبارة التي نصت عمى "اإلنف

سل
سم
م

يب 
لترت

ا
 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

اإللكترونية الصيانة الدورية لؤلجيزة والمعدات  4 0
 مرتفعة 0.044 4.12 بالمدرسة.

3 4 
دارية لممدرسة لتفعيؿ منح بعض الصبلحيات اإل

شراكتيا مع المجتمع في ضوء ترشيد اإلنفاؽ 
 الحكومي.

 مرتفعة 0.023 2.24

توظيؼ التقنيات الحديثة في العمؿ التربوي بما يساعد  0 2
 مرتفعة 0.022 2.24 في ترشيد اإلنفاؽ.

ترشيد استيبلؾ الكيرباء والمياه وخط الياتؼ  2 4
 مرتفعة 0.061 2.62 بالمدرسة.

 مرتفعة 0.204 2.62 وضوح معايير صرؼ ميزانية المدرسة. 2 4
 مرتفعة 0.310 2.43 توزيع موارد التعميـ في ضوء مبدأ الكفاءة والفعالية. 3 6
 متوسطة 0.316 2.24 إعادة استخداـ الكتب المدرسية ألكثر مف مرة. 2 2
االستفادة مف المبنى المدرسي في غير أوقات الدواـ  6 2

 متوسطة 0.402 2.24 الرسمي.
 مرتفع .210 1.88 المحـــــور األول
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نحراؼ معياري 4.12قد جاءت بمتوسط حسابي " بالمدرسةاإللكترونية  ، وا 
وبدرجة مرتفعة في المرتبة األولى، وقد يعزى ذلؾ إلى توفر عدد مف  0.044

مستوى كؿ محافظة، فنيي األجيزة يعمموف عمى متابعة األجيزة ومتابعتيا عمى 
تمييا في المرتبة الثانية العبارة التي نصيا " منح بعض الصبلحيات اإلدارية 
لممدرسة لتفعيؿ شراكتيا مع المجتمع في ضوء ترشيد اإلنفاؽ الحكومي" التي بمغ 

نحرافيا المعياري عمى التوالي  مما يشير إلى  0.023و 2.24متوسطيا الحسابي وا 
عطاء نوع مف اإلستقبللية لممدراء في إدارة توجو الوزارة لتفعيؿ اإل دارة البلمركزية وا 

(، كما يتضح 3106مدارسيـ وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة الشيف، وآخروف )
أف العبارة التي نصت عمى " االستفادة مف المبنى المدرسي في غير أوقات الدواـ 

إنحراؼ معياري  2.24غ الرسمي" قد جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بم
وبدرجة ممارسة متوسطة وقد يعزى ذلؾ إلى وجود بعض الضوابط  0.402

والموائح مف قبؿ وزارة التربية والتي تحد مف اإلستفادة مف المبنى المدرسي في غير 
 وقت الدواـ.

 4مقترحات ترشيد اإلنفاؽ في مدارس التعميـ االساسي )نتائج المحور الثاني: ــ 2
مطنة عماف والتي تجيب عف السؤاؿ الثالث ليذه الدراسة، فقد جاءت ( بس01ػػ 

 :4استجابات أفراد العينة عمى النحو الذي يوضحو الجدوؿ رقـ 
استجابات أفراد العينة لعبارات المحور الثاني )مقترحات ترشيد اإلنفاؽ(  (4)جدوؿ

 (033)ف= 
سل

سم
م

يب 
ترت
ال

 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 درجة الموافقة اريالمعي

في المدرسة لمسماح بكفاءة توظيؼ  اإلنترنتترقية شبكات  02 0
 مرتفعة جدا .224 4.44 التكنولوجيا في العممية التربوية.

مشاركة القطاع الخاص في اإلنفاؽ عمى بعض المشروعات  4 3
 مرتفعة جدا .244 4.24 التربوية بالمدرسة.

يع الصغيرة والمتوسطة داخؿ المدارس االستثمار في المشار  02 2
 مرتفعة جدا .442 4.22 كالحضانات وغيرىا.

استخداـ وسائؿ الطاقة البديمة كاأللواح الشمسية إلنتاج الكيرباء  04 4
 مرتفعة جدا .434 4.23 بالمدارس.

إعطاء مزيد مف الصبلحيات لممدارس لعقد شراكات مجتمعية  03 4
 امرتفعة جد .224 4.32 ىادفة.

استثمار مرافؽ المدرسة أثناء المواسـ الصيفية واإلجازات في تنفيذ  01 6
 مرتفعة جدا .224 4.34 بعض المشاريع المجتمعية.
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سل
سم
م

يب 
ترت
ال

 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

اإلنحراف 
 درجة الموافقة اريالمعي

االستفادة القصوى مف المنتجات المحمية المتوفرة كاالثاث  06 2
 مرتفعة .202 4.06 واألدوات والوسائؿ التعميمية.

امج التطبيقية والتدريب لطمبة جعؿ المدرسة إحدى مؤسسات البر  02 2
 مرتفعة .442 4.14 التعميـ العالي كالمينييف وفنيي األجيزة والمختبرات وغيرىـ.

 مرتفعة 0.163 2.23 التقميؿ مف كافة أوجو اليدر التربوي كالرسوب والتسرب. 04 4
 ةمرتفع 0.340 2.44 ربط توزيع الموارد المالية عمى المدارس بكفاءة األداء. 00 01

 مرتفع .212 8.02 المحـــــور الثاني
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ المتوسطات الحسابية لمعبارات بالمحور 

( بسمطنة 01ػػ  4مقترحات ترشيد اإلنفاؽ في مدارس التعميـ االساسي ){الثاني 
ػػػ  0.340وانحراؼ معياري ما بيف  4.44 – 2.44قد تراوحت بيف  }عماف
يا بمستوى مرتفع جدا، مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ، وجاءت أغمب.224

المقترحات بدرجة مرتفعة جدا، وجاء متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة عمى 
نحراؼ معياري  8.02المحور ككؿ بقيمة بمغت  ، وبدرجة مرتفعة، إذ تتفؽ 613وا 

يجة النجاح في (، وتؤكد ىذه النت3101ىذه النتيجة مع نتائج دراسة أبوخميؿ )
غرس ثقافة ترشيد اإلنفاؽ لدى منتسبي النظاـ التعميمي بالسمطنة، وتوجييـ 

 اإليجابي نحوه.
كما يوضح الجدوؿ السابؽ أف العبارة التي جاءت في المرتبة األولى والتي 

في المدرسة لمسماح بكفاءة توظيؼ التكنولوجيا  اإلنترنتنصت عمى "ترقية شبكات 
نحرافيا المعياري عمى التوالي في العممية التربو  ية" قد بمغ متوسطيا الحسابي وا 

، وبدرجة موافقة مرتفعة جدا، وىذا ما أكدت عميو نتائج دراسة 224و 4.44
(، وقد يعزى ىذا إلى قناعة أفراد العينة بأىمية التحوؿ الرقمي مف 3101ربايعة )

ت والجيد والماؿ األمر الذي سيسيـ في توفير الوق اإلنترنتخبلؿ ترقية شبكات 
في النظاـ التعميمي، كما جاءت في المرتبة التي تمييا العبارة التي نصت عمى 
"مشاركة القطاع الخاص في اإلنفاؽ عمى بعض المشروعات التربوية بالمدرسة" 

نحراؼ معياري عمى التوالي  .، وتتفؽ ىذه النتيجة 244و 4.24بمتوسط حسابي وا 
(، األمر الذي يشير إلى قناعة أفراد العينة 3101مع مقترحات دراسة أبوخميؿ )

بأىمية مشاركة القطاع الخاص في دعـ التعميـ بالسمطنة، وجاءت العبارتيف التي 
"ربط ليدر التربوي كالرسوب والتسرب" ونصتا عمى التوالي "التقميؿ مف كافة أوجو ا

األخيرة  توزيع الموارد المالية عمى المدارس بكفاءة األداء" عمى المرتبة قبؿ
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نحراؼ  2.23واألخيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمعبارة األولى منيما  وا 
إنحراؼ معياري  2.44كما بمغ المتوسط الحسابي لمعبارة الثانية  0.163معياري 
، وبالرغـ مف أف العبارتيف قد جاءتا في المرتبة األخيرة وقبؿ األخيرة، إال 0.340

ة، مما يعزى إلى التوجو اإليجابي لدى أفراد العينة أنيما جاءتا بدرجة موافقة مرتفع
 لمقترحات ترشيد اإلنفاؽ.

اإلجراءات المقترحة لترشيد اإلنفاق عمى التعميم االساسي  -المحور الثالث
 :بسمطنة عمان

في ضوء أىداؼ الدراسة الميدانية ونتائجيا، تـ اقتراح بعض اإلجراءات التي 
 داؼ أىميا:  يمكف مف خبلليا تحقيؽ مجموعة أى

أ ػ رفع مستوى وعي المعنييف في نظاـ التعميـ بمفيـو ترشيد اإلنفاؽ وأىميتو 
 وأىدافو.

 ب ػ تعزيز مشاركة جميع األطراؼ في عممية ترشيد اإلنفاؽ.
 ج ػ اإلستفادة مف اإلمكانات المادية والمالية وتوظيفيا بشكؿ فعاؿ.

 بدأ البلمركزية في نظاـ التعميـ. د ػ تأكيد اإلدارة الذاتية لممدارس، وتأكيد م 
 ىػ ػ تفعيؿ العبلقة بيف المدارس والقطاع الخاص مف خبلؿ شراكة مقننة وفعالة.

ومف خبلؿ تحميؿ بيانات الدراسة الحالية وما توصمت  تأسيسا عمى ما تقدـ،
إليو مف نتائج، باإلضافة إلى ما توصمت إليو الدراسات السابقة التي تناولت 

اؽ عمى التعميـ، تتضح الحاجة لتأكيد وزيادة العمؿ بمفيـو ترشيد موضوع اإلنف
اإلنفاؽ واالستيبلؾ لتوفير النفقات المخصصة لئلنفاؽ عمى التعميـ في المدارس 

 والميمة لمعمؿ بيا: االجراءات المقترحةوفؽ مقترحات مدروسة، وفيما يمي  تمؾ 
وظيؼ التكنولوجيا في في المدرسة لمسماح بكفاءة ت ترقية شبكات اإلنترنت -

العممية التربوية: مف خبلؿ السعي لتنسيؽ الشراكة مع إحدى شركات تزويد 
في سمطنة عماف لتكوف ىي المزود الرسمي لمخدمة، مع توفير  اإلنترنتخدمة 

سرعة وحجـ بيانات مناسب لتفعيؿ التكنولوجيا في المدرسة والبعد عف 
 األساليب التي تمثؿ عبئا ماليا وماديا.

عمى بعض المشروعات التربوية  مشاركة القطاع الخاص في اإلنفاق -
براـ معاىدات التعاوف بيف  بالمدرسة: ويتـ ذلؾ بناءا عمى اتفاقيات الشراكة وا 

 القطاع الخاص والمدارس، بما يعزز مف مكانة المدرسة ورفع كفاءتيا.



 عمان طنةعمى التعميم األساسي بسم اإلنفاق الحكومي إجراءات مقترحة لترشيد

 

422 

انات داخؿ المدارس كالحض االستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة -
وغيرىا: األمر الذي سيسيـ كثيرا في توفير اإلستقرار النفسي لدى الكوادر 
اإلدارية والتدريسية، والذي سينعكس إيجابا عمى العممية التعميمية وبالتالي تقميؿ 

 اليدر التربوي.
كاأللواح الشمسية إلنتاج الكيرباء بالمدارس:  استخدام وسائل الطاقة البديمة -

يبلؾ المدارس لمكيرباء التي تكمؼ مبالغ مالية كثيرة، ويدعـ مما يقمؿ مف است
 في ذات الوقت مشاريع اإلبتكار.

لعقد شراكات مجتمعية ىادفة: مف  إعطاء مزيد من الصالحيات لممدارس -
خبلؿ منح مديري ومديرات المدارس مزيد مف الصبلحية واالستقبللية الذاتية 

ات، واإلستفادة مف الدعـ الذي وتمكينيـ مف عقد شراكات مع مختمؼ الجي
 تقدمو ىذه الجيات.

في تنفيذ بعض  استثمار مرافق المدرسة أثناء المواسم الصيفية واإلجازات -
المشاريع المجتمعية: حيث تبقى المدارس مغمقة أثناء اإلجازات والمواسـ 
الصيفية، عمى الرغـ مف إمكانية استثمار مرافقيا لتنفيذ بعض المشاريع 

ية مف قبؿ مختمؼ المؤسسات في ضوء ضوابط محددة تساعد عمى المجتمع
 الحفاظ عمى المدارس كمؤسسات تربوية.

المتوفرة كاألثاث واألدوات والوسائؿ  االستفادة القصوى من المنتجات المحمية -
التعميمية مما يقمؿ مف رسـو شحف وجمارؾ تمؾ المنتجات في حاؿ استيرادىا 

ا المقترح سيساعد في توفير فرص عمؿ مف الخارج، فضبل عمى أف ىذ
 وتسويؽ لممنتجات المحمية.

لطمبة التعميـ  جعل المدرسة إحدى مؤسسات البرامج التطبيقية والتدريب -
العالي كالمينييف وفنيي األجيزة والمختبرات وغيرىـ: مما يوفر مف المصروفات 

وفات في التي سيتـ تخصيصيا لصيانة األجيزة والمعدات وتوجيو تمؾ المصر 
 أوجو أخرى.

األمر الذي يساعد  ربط توزيع الموارد المالية عمى المدارس بكفاءة األداء: -
في تعزيز التنافس الشريؼ بيف المدارس والعمؿ عمى ضماف الجودة بيا 
وبالتالي تقميؿ أوجو اليدر التربوي، كما أف ربط توزيع الموارد المالية مف قبؿ 
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مدارس سيعمؿ عمى توفير المخصصات المالية التي الوزارة وفقا لكفاءة أداء ال
 يتـ صرفيا وال يتـ اإلستفادة منيا بالشكؿ المطموب.

 متطمبات تنفيذ االجراءات المقترحة:
ال شؾ أف تنفيذ مقترحات ترشيد اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ األساسي في 

ضرورة توفير السمطنة السابؽ ذكرىا أعبله وتطبيقيا عمى أرض الواقع، يقتضي بال
متطمبات الزمة تمثؿ ضمانات تحقيؽ ترشيد اإلنفاؽ، وتتمثؿ ىذه المتطمبات في 

 اآلتي: 
 ـ متطمبات تنظيمية وتشمل:0

جراءات اإلنفاؽ عمى التعميـ وتحديثيا بما يتماشى  . أ مراجعة ضوابط وا 
 وتحقيؽ ترشيد اإلنفاؽ، وينسجـ مع السياسة المالية لوزارة التربية والتعميـ.

مزيد مف الصبلحيات وتمكيف اإلدارة المدرسية مف إدارة الشؤوف منح  . ب
 المالية المتوفرة لدييا، بما ينعكس إيجابا عمى ترشيد االنفاؽ.

 دعـ سياسة ترشيد اإلنفاؽ بإجراءات واضحة لممساءلة والمحاسبة والرقابة. . ج
تطوير آليات وأساليب تقييـ ما يتـ تنفيذه مف برامج ومشروعات عمى  . د

 مدرسة في إطار لوائح ونظـ وزارة التربية والتعميـ.مستوى ال
 ـ متطمبات تدريبية وتشمل: 2

أ ػ تدريب العامميف بالمدرسة مف الييئات اإلدارية والتدريسية عمى سبؿ ترشيد 
اإلنفاؽ، مع التركيز عمى توفير برامج تدريبية في الجانب المالي إلدارات 

 المدارس.
دى الطمبة مف خبلؿ إدراج ىذا المفيـو في ب ػ غرس ثقافة ترشيد اإلنفاؽ ل

 المناىج الدراسية.
ج ػ تدريب الييئات اإلدارية والتدريسية عمى استخداـ األجيزة والمعدات التقنية 
بكفاءة عالية، وتوظيؼ موارد المدرسة المتاحة في تطوير األداء دوف 

 الحاجة لمصادر خارجية قد يصعب توفيرىا أحيانا.
 وجية وتشمل:متطمبات تكنول -1

تحديث وتقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في  -أ 
 المدارس.
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 اإلنترنتتفعيؿ الشراكة بيف وزارة التربية والتعميـ وشركات توفير خدمة  -ب 
تساعد في تحسيف األداء وتقمؿ  اإلنترنتلدعـ المدارس بشبكة قوية مف 

 مف النفقات.
، بما يساعد في تبادؿ الخبرات، اإلنترنتيا بشبكة ربط المدارس جميع -ج 

 وتعزيز التنافس الشريؼ ال سيما في مجاؿ ترشيد اإلنفاؽ.
العمؿ الجاد عمى التحّوؿ الرقمي لجميع المدارس مف خبلؿ المناىج  -د 

الرقمية وما يرتبط بيا مف تعميـ وتقويـ، وتوظيؼ التقنية في العمؿ 
 النفاؽ عمى التعميـ.اإلداري مما يساعد في تقميؿ ا

 :توصيات عامة
اإلطبلع عمى تجارب الدوؿ وخبراتيا الرائدة في مجاؿ ترشيد اإلنفاؽ عمى  . أ

 التعميـ.
التوعية المستمرة بأىمية ترشيد اإلنفاؽ وضرورة األخذ بمختمؼ الوسائؿ  . ب

 الممكنة لتحقيقو.
تصميـ حاسبة الكترونية إلحتساب اإلحتياجات البلزمة لكؿ مدرسة مع  . ج

اجعة تمؾ اإلحتياجات لقياس مدى اىميتيا وأولويتيا، وربط تمؾ الحاسبة مر 
بنظاـ الكتروني مع الوزارة بحيث يتـ رصد المخصصات المالية لممدارس لسد 

 احتياجاتيا.
مساعدة المدارس في عمميات المراجعة الدورية لنفقاتيا والتدخؿ في الوقت  . د

 المناسب في حاؿ حدوث أي إنحراؼ وتصحيحو.
 مراجعة اليياكؿ التنظيمية لمحد مف عمميات التضخـ الوظيفي. ىػ.
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 المراجع
(. فاعمية اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ قبؿ الجامعي في 3101أبو خميؿ، محمد )

 .042ػػ  64(، 2)31مجمة كمية التربية مصر وسبؿ ترشيده. 
أجؿ آليات ترشيد اإلنفاؽ العاـ مف (. 3104بالعاطؿ، عياش؛ نوى، سميحة )

. كمية العمـو اإلقتصادية تحقيؽ التنمية البشرية المستدامة في الجزائر
 والتجارية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ، الجزائر.

التعميـ العالي في سمطنة عماف وتحدياتو. (. 6، فبراير، 3104البحراني، ماىر )
 ps://alroya.omhttجريدة الرؤية. تـ اإلسترجاع مف 

 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع. اقتصاديات التعميـ.(.3104البحيري، خمؼ )
. مطبوعات كمية التجارة، جامعة المنوفية، اإلقتصاد المالي(.3113حسف، سيير )

 مصر.
، دار الكتاب الحديث: الرقابة المالية لمنفقات العامة(. 3114داوود، ابراىيـ )

 القاىرة.
نموذج مقترح لقياس أثر جودة المعمومات المحاسبية عمى (. 3101، محمد )ربايعة

)رسالة دكتوراه  ترشيد اإلنفاؽ الحكومي األردني طبقًا لممعايير الدولية
 غير منشورة(. جامعة عماف، األردف.

. تاثير انخفاض اسعار النفط عمى مجتمعات الخمبج(. 3106الرميحي، محمد ) 
مايو  04لجزيرة العربية، جامعة الكويت، في مركز دراسات الخميج وا

حمقة نقاشية. مسترجع مف موقع   ـ3106
https://www.gulfpolicies.com 

اقتصاديات التعميـ: آليات ترشيد اإلنفاؽ التعميمي (. 3112العجمي، محمد )
 صر.. دار الجامعة الجديدة: مومصادر تمويمو

مساىمة ترشيد اإلنفاؽ الحكومي في تحقيؽ التنمية (. 3106قدوري، طارؽ )
)رسالة ( 3104ػ 0441الجزائر دراسة تطبيقية لمفترة ) االقتصادية في

 دكتوراه غير منشورة(، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
الشيف، محمد؛ آؿ رحمة، ىيفاء؛ الشيدية، فائزة، الينائي، أحمد؛ المحروقي، 

(. آليات مقترحة لترشيد اإلنفاؽ عمى التعميـ األساسي 3106)مبارؾ 
مجمة التربية بسمطنة عماف في ضوء بعض المتغيرات االقتصادية. 

 .231 - 622(، كمية التربية، جامعة األزىر، 062)0

https://alroya.om/
https://www.gulfpolicies.com/
https://www.gulfpolicies.com/
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تنويع مصادر  (.3102الشيف، محمد؛ صبلح الديف، نسريف؛ الميدي، ياسر )
اف في ضوء بعض النماذج الريادية تمويؿ التعميـ العالي بسمطنة عم

 (، جامعة بني سويؼ، القاىرة.0)0مجمة كمية التربية  .المعاصرة
، : الممخص التنفيذي3141االستراتيجية الوطنية لمتعميـ (. 3102مجمس التعميـ )

 المؤلؼ، سمطنة عماف.
اإلصبلح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة مف (. 3114محروس، محمد )

 . دار الفجر: مصر.يـ الى التطبيؽالمفاى
متطمبات ترشيد اإلنفاؽ محمد، نسمة؛ مصطفى، سميماف؛ سبلمة، حسيف )د.ت(. 

جامعة بنيا، مصر. لمواجية مشكبلت اليدر في التعميـ الجامعي بمصر. 
 www.bu.edu.eg/.../Educationمسترجع مف موقع 

(. اقتصاديات التعميـ. 3103المركز العربي لمبحوث التربوية لدوؿ الخميج )
المؤلؼ: الكويت. مسترجع مف موقع 

https://www.gulfpolicies.com 

. الكتاب السنوي السنوي لئلحصاءات التعميمية(. 3102وزارة التربية التعميـ )
 ؼ، مسقط، سمطنة عماف.، المؤل42

( بشأف التوقؼ عف الصرؼ عمى 04(. منشور مالي رقـ )3104وزارة المالية )
مادة أجور إضافية. مسقط: سمطنة عماف مسترجع مف 

https://www.mof.gov.om 

( بشأف االستمرار في ترشيد اإلنفاؽ 3(. منشور مالي رقـ )3104وزارة المالية )
. مسقط: سمطنة عماف مسترجع 3104لعاـ في الميزانية العامة لمدولة 

 https://www.mof.gov.omمف 
يجارات 2(. منشور مالي رقـ )3104وزارة المالية ) ( بشأف تخفيض كمفة وا 

المباني. مسقط: سمطنة عماف مسترجع مف 
https://www.mof.gov.om 

( بشأف ترشيد اإلنفاؽ. مسقط: سمطنة 4ي رقـ )(. منشور مال3104وزارة المالية )
 https://www.mof.gov.omعماف مسترجع مف 

http://www.bu.edu.eg/.../Education
https://www.gulfpolicies.com/
https://www.gulfpolicies.com/
https://www.mof.gov.om/
https://www.mof.gov.om/
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( بشأف ترشيد ترشيد النفقات الخاصة 6(. منشور مالي رقـ )3104وزارة المالية )
باإليفاد في المياـ الرسمية أو التدريب. مسقط: سمطنة عماف مسترجع 

 https://www.mof.gov.omمف 
( بشأف تقنيف الصرؼ عمى الموازنة 3(. منشور مالي رقـ )3106)وزارة المالية 

اإلنمائية. مسقط: سمطنة عماف مسترجع مف 
https://www.mof.gov.om 

( بشأف إيقاؼ برامج البعثات الدراسية 4(. منشور مالي رقـ )3106وزارة المالية )
عمى نفقة الوزارات والوحدات الحكومية. مسقط: سمطنة عماف مسترجع 

 https://www.mof.gov.om مف
حوؿ االجراءات المالية لموازنة  3102/ 2(. منشور مالي رقـ 3102وزارة المالية )

، مسقط: سمطنة عماف مسترجع مف 3102عاـ 
https://www.mof.gov.om 

لمالية واإلقتصادية. (. الميزانية العامة لمدولة: االستدامة ا3104وزارة المالية )
 https://www.mof.gov.omمسقط: سمطنة عماف مسترجع مف 
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