عوامــل التأثيــر ألجــور الطمبــو فــي الكميــات االىميــو
وفــق متطمبــات التنميــو المستدامة
بحــث وصــفي تحميمــي فــي عــدد مــن الكميــات االىميــو فــي بغـــداد

االستاذ الدكتور نعمو شميبو الكعبي
االستاذ المتمرس الدكتور حمزة محمود شمخي الزبيدي
كمية بغداد لمعموم االقتصاديو الجامعو
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المستخمص

تناول ىذا البحث الموسوم عوامل التأثير ألجور الطمبو في الكميات االىميو وفق متطمبات التنمية المستدامو .

حيث قدم عرضاً لمفيوم السعر المعبر عنو بمفيوم االجور الدراسيو ومداخمو والعوامل المؤثره في استراتيجيات
التسعير  ,كما تعرض البحث الى بعض العوامل االداريو التي تحد من ىذه العوامل,

وتتمثل اىمية البحث من ان تحديد االجور الدراسية تمعب دو اًر ميماً في توفير التمويل الكافي لمكميات وبدورىا

تساىم في التنمية االجتماعيو المستدامة وضم البحث العديد من االىداف اىميا مساعدة االدارة الجامعيو لموصول
الى ق اررات ناجعو في مجال تحديد اجور الدراسة وابعاد شبح مخاطرة نقص التمويل الالزم بما يضمن البقاء والتطور
والنمو .

فيما تظير اىميتو في انو يبمور الصورة الحقيقية لعممية تحميل االجور الدراسية ويفتح افاق واسعو امام ادارة

التعميم الجامعي االىمي في اختيار االستراتيجية المناسبو لوضع االجور الدراسيو .
و تضمن البحث تساؤوالت ميمة ابرزىا ماىو مستوى ادراك االدارة الجامعيو

ليذه العوامل  ,قيست من خالل

استمارة استبانة صممت ليذا الغرض وتم معالجة بياناتيا حاسوبي ًا واختيرت عمادات الكميات و رؤساء االقسام فييا

مجتمعاً لمبحث واختير الجل البحث ( )03منيم وكانت ابرز النتائج ىو انخفاض معدل المساىمو السوق في

ايرادات الكمية يؤثر عمى تحديد االجور فيما كان ابرز التوصيات تتجو نحو زيادة استقاللية الجامعات والكميات
االىميو بما يضمن ليا حرية طرح منتجات معرفيو الى السوق تالئم حاجة سوق االعمال وتساىم في تحقيق التنمية

المستدامو.
مصطمحات البحث االساسيو -5السعر  ,عوامل التأثير  ,ادارة العوامل
Abstract
This research has examined the factors affecting the wages of students in private
colleges according to the requirements of sustainable development.
He dealt with the concept of price expressed in the concept of wages and its
entrance and factors influencing the price strategies, as the research to some of the
administrative factors that limit these factors,
The importance of research is that tuition fees play an important role in providing
adequate funding for colleges and their role in contributing to sustainable social
development. The research included many objectives, including the help of the
university administration to reach effective decisions in the field of determining the
wages of study and removing the risk of lack of funding necessary to survive develop
and grow.
While showing its importance in that it crystallizes the real picture of the process of
analysis of tuition fees and opens broad prospects for the administration of university
education private in choosing the appropriate strategy for the development of tuition
fees.
The research included important responsibilities, the most prominent of which is
the level of the university administration's understanding of these factors. It was
measured through a questionnaire designed for this purpose, and its data were processed
electronically. In the college revenues affect the determination of wages while the most
103

انعذد انخبص ببنمؤتمر انعهمٓ انذَنٓ انثبمه 9102

مجهت كهٕت بغذاد نهعهُو االلتظبدٔت انجبمعت

prominent recommendations are moving towards increasing the independence of
universities and private colleges to ensure the freedom to introduce knowledge products
to the market suited to the needs of the business market and contribute to sustainable
development.
Basic search terms: Price, influence factors, management factors
المقدمــــو
يحتل السعر اىمية متميزة في عالم االعمال اليو منظمة  ,كونو الوحيد الذي ينتمي الى قائمة االيرادات في
حين تنتمى انشطو كالترويج والتوزيع واالنشطو االخرى ىذات العالقو بالمنتج الى قائمة التكاليف التي تتحمميا
المنظمة خالل اداء انشطتيا والىمية الموارد المالية التي تحققيا المنظمة في استدامة وجودىا ونموىا وتطورىا ,
اصبح لزاماً عمى المدراء فيم ق اررات التسعير وعوامل التأثير عمييا ومحدداتيا .
وان نجاح اية منظمة رىن عوامل ربما كان السعر ىو اىم تمك العوامل  ,كما ان الحفاظ عمى مركز المنظمة
ياتي عبر ق اررات سعرية قويو في بيئة ديناميكية تنافسية ذكيو فضالً عن ان السعر يمعب دوره بالتأثير عمى طالب
المنتج (سمعو  ,خدمة) باالثر االقتصادي ولممكانو الميمو التي يتحمميا ق اررات التسعير بتأثيرىا عمى االيرادات
احتمت موقعاً ميماً في التخطيط االستراتيجي لكل المنظمات والمنتجات .
ان ق اررات التسعير السميمو تمكن المنظمة من ان تجسد قيمة افضل لممنتج وتعزيز الموقع التنافسي المتميز في
سوق االعمال.
وتظير اىميتة اكثر حينما يرتبط السعر بتحقيق موارد كافيو لضمان تحقيق البعد االجتماعي احد اىم اركان
احد منيا تظير
الثالثة في التنمية المستدامو اضافة الى البعد البيئي واالقتصادي في المجتمعات الناميو والعراق و ٌ
الحاجة الى تعزيز حالة االستدامو المستندة الى االبتكار واالبداع وتنمية ميارات االنسان عبر انشطة الجامعات
التي ترفد المجتمع بفرص تعميمية ابتكاريو وتنمية عممية التفكير واكتساب المعرفو .
والشك في ان الموارد الالزمو لمساىمة التعميم االىمي في العراق تنمية شاممة عبر الموارد المتحققو وفقاً الساليب
نوعيو بتسعير انشطتيا العممية واجور الدراسو تمعب دو اًر ميماً في تعبئة الطاقات واعادة توجيييا الى المزيد من
التحسينات واالبتكارات عمى المستوى العممي لخريجييا وفقاً لمتطمبات سوق االعمال بما يضمن تحسين واقع وحياة
الناس وخمق فرص العمل المناسبو.
مشكمـــة البحـــث:

ان تحديد االسعار ميمو في غاية التعقيد  ,حيث ان ىناك الكثير ممايجب اخذه باالعتبار عند رسم ستراتيجية
التسعير  .اذ اليكفي في الغالب ان تترك االسعار لمحكم والبدييو او االعتماد عمى طريق النسب المئوية .والبد من
دراسة متغيرات عدة داخمية وخارجية وبصورة ترتيبيو او منظومية.
وحتى مع التحميل المنظومي فان عمميو وضع االسعار قد التحضى بتقدير الزبائن  ,اذا لم تفيم المنظمة القيمة
االقتصادية المدركة لمزبائن في المنتج الذي تعرضو الى السوق.ولذلك يشكل السعر عممية تبادل واعية بين المنظمة
واالطراف االخرى.
فضالً عن الدور الذي يمعبو السعر باعتباره العامل الوحيد في تمويل الجامعات والكميات االىميو و وسيمو البقاء

والنمو والتطور وتحقيق استدامة التنمية .
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ومن ىذه الحقيقو يتجمى عمى ادارة المنظمات كيف تتعامل مع التأثير ومحددات استراتيجيات التسعير او ق ارراتيا في
ىذا المجال .ومن ىنا تظير عدة تساؤوالت امام الكميات الخاصو (االىميو) في العراق مؤداىا 5
 -1ىل تعي الكميات االىميو مستوى االجور الدراسية لمتخصصات العممية فييا .
 -2مالذي يؤثر في االجور الدراسية لمطمبة .

 -3كيف يمكن الدارات الكميات االىميو ادارة عوامل التأثير في االجور الدراسية.
اىـــداف البحـــث:

ييدف البحث الى امكانية الوصول الى افكار عممية وتصورات عممية وموضوعيو في تحديد وحصر العوامل التي

يفترض ان تؤخذ بالحسبان عند تقرير اجور الدراسة لمطمبة و الذي تعرضو الكميات االىميو في السوق في العراق

وكيف تتمكن الكميات من ادارة ىذه العوامل بما يسيم في تحقيق القيمو االقتصادية لمكمية وابعاد شبح مخاطرة نفص

الموارد او التمويل او البقاء والتطور ومن جانب أخر يحقق حالة االشباع لحاجات ورغبات المستفيد بما يضمن ليا
المساىمو في تحقيق االستدامو.
أىميـــة البحــث :

يساىم البحث في بمورة الصورة الحقيقية لعممية تحميل االجور الدراسية في قطاع التعميم الخاص االىمي في العراق

ويفتح افاق رحبو امام ادارتيا في اختيار االستراتيجية المناسبو في التسعير ويضمن تحقيق العوائد والتمويل الالزم

الجل البقاء واالستمرار والتطور.

القســـــم االول  :االطــار التمييدي
اوالً  :االطار المفيومي لمسعر

يعبررر عررن السررعر بصررور مختمفررو ومررن صررور السررعر االيجررار والمصرراريف والتعرفررو والفوائررد واالقسرراط والعمولررو

والراتب واالجور الثمينو والسعر في المعنى الضيق لمكممو كمية من النقود تردفع لقراء السرمعو او الخدمرو وفري المعنرى
الواسع مبمغ تمك القيمة التي تنازل عنيا الفرد لقراء حرق اقتنراء او اسرتخدام السرمعو او الخدمرو  ,وتممرك كرل المنتجرات

سع اًر وقيمة في ان واحد ) )Kotler , et.el 2002:366

عررف ( )Hoffman, Bateson , 1997 :,171السرعر بانرو عمميرة مبادلرة برين القيمرة والكمفرة  ,وتشرمل قيمرة

المنتج الفائدة الحقيقية لممنتج الموجو الشباع حاجرات ورغبرات الزبرائن وقيمرة الصرورة لمقردم المنرتج (المنظمرو) فضرالً
عررن المعمومررات عبررر التفاعررل بررين اطرراف عمميررة التبررادل ,فرري حررين تتمثررل كمفررة الزبررون عبررر السررعر النقرردي المرردفوع

فضرالً عررن الكمررف االداريررة (الطاقررة والوقررت) والكمررف النفسررية الترري يتحمميررا الزبررائن مررن اجررل الحصررول عمررى المنررتج

(سمعو او خدمو) (3)Kotler ,2001:320

وحدد ( )William and Mcarthy 2006 :400السعر بانو الكمية من االموال المعروضو عمى شئ ذي قيمة

(سمعو او خدمو) وان طبيعة وحجم المنتج ىو من يحدد المبمغ المطموب.

ورأى ( )Jobber 1999,286بأن السعر ىو ماتحصل عمية المنظمة مقابل كل الجيود المبذولة لتسويق
وتصنيع المنتجات (السمعو,الخدمو) فيما تندرج نشاطات و وظائف المنظمة ضمن التكاليف  ,ومالر رم تكن االسعار
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تغطي التكاليف فأن ذلك يعنر ري تحقر ريق الخسارة ولذلك البر رد لممر ردراء ان يتعممر روا كير رف يحر رددوا االسع رار وفي مجال
الخدمو اشار ( )Huffman and Bateson 1997, 152انو السعر الحقيقي الناجح لمخدمة التي يستيدفيا الزبائن
يستند عمى القيمة ويعتر ىذا التوجو في التسعير منيجاً جديداً وممي اًز يستوعب الخصائص الفريدة لمخدمات.

بشكل عام فأن ق اررات التسعير يجب ان تستند عمى االىداف المتطابقو مع اىداف التسويق واىداف المنظمة

بشكل عام.
كما ان اىداف التسعير وحسب ( )William and Jerom ,2006:401يفترض انو توجة التخطيط االستراتيجي
لمسعر وتتناسب مع مستوى المنظمة لكونيا تأثر عمى استراتيجيات التسعير واالساليب المستخدمة في تحديدىا
وتمخص اىداف التسعير باالتي5
جذَل ( )1أٌذاف انتسعٕر
ث

اٌذاف انتسعٕر

1

تحمٕك انربح

2

تحمٕك مبٕعبث

3

تحمٕك َضع
تىبفسٓ

انؼبئذ انًغتٓذف :ػبئذ ػهٗ انًجيؼبد أ سأط انًبل
تُظيى انشثخ  :اكجش لذس يًكٍ يٍ انشثخ ػهٗ االعتثًبس ثأعؼبس يشتفؼّ أ يخفضخ
ًَٕ انًجيؼبد :تذميك ًَٕ انًجيؼبد لذ التضيذ االسثبح ثضيبدح انتكبنيف ثُغجخ اكجش يٍ صيبدح
انًجيؼبد
ًَٕ انذظخ انغٕليخ ًَٕ:انذظخ انغٕليخ التضيذ االسثبح ديًُب تكٌٕ صيبدح انكهف اكجش يٍ
ًَٕ انذظخ انغٕليخ
يٕاجٓخ انًُبفظ:تخفيغ انغؼش نًٕاجٓخ انًُبفظ أ ثجبد انغؼش ثثجبد انغٕق
يُبفغّ غيش عؼشيّ :تمذيى خذيبد دٌٔ تخفيغ انغؼش ٔصيبدح جٕدح انًُتج

المصدر  5من عمل الباحثين
تحديد السعر قرار ستراتيجي:

ان فيم كيفية تحديد االسعار ىي سمة ميمو في عممية اتخاذ قرار السعر والسيما في بيئة تنافسية يمكن لمتقنية من

تخفيض االسعار فضالً عن المستويات االكبر لمعولمة في ظرفنا الراىن.

وحسب ( )Jobber 1999:290حدد كل من (شابير وجاكسون) بأن المر ر ر ردراء يعتم ر ر ردون ثالث مداخل في تحدي ر رد
السعر ر ر رر .

*المدخل االول  :الذي يعتمد الكمفة والذي يعكس توجياً داخمياً قوياً.
* المدخل الثاني 5الذي يستند عمى التوجو التنافسي

*المدخل الثالث :وىو مدخل التسعير التسويقي الذي يعتمد عمى القيمة في المنتجات.

وكما ان تحديد السعر ىو مفتاح لمقرار االستراتيجي  ,فيو يمثل ىامش الربح عمى معدل الكمفة  ,وىو في تغيير
مستمر ()William and Macarthy 2006:406
وعمى المنظمة تقيم تأثير السعر عمى ىامش الربح والطمب وحجم المبيعات والتكاليف  ,اما أىم مداخل السعر فيي
التكاليف والطمب  ,وتمثل ق اررات التسعير اىمية حسب (شيالء  ) 5 7302قياساً الى انشطة التسويق االخرى

وبغض النظر عن نوع المنتج والصناعو حيث السعر يجسد قيمة افضل لمنتج ويقيم موقع تنافسي متميز في

السوق .
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وحسب( )Bingham,2001:287فأن ق اررات التسعير ىي الوحيدة التي تحدد مستويات ايرادات المنظمة وربحيتيا,
اال انو ورغم ذلك فانيا من الق اررات الصعبو الرتباطيا بالبيئة الديناميكية وتغير االذواق والحاجات والرغبات وتزاحم

خطوط االنتاج المشابيو والبدائل لممنتج فضالً عن التسارع في التقدم التكنولوجي وتوفر المزيد من قواعد البيانات
عن شتى الجوانب ذات العالقة برسم ق اررات التسعير .

واشار ( )Forman and Lancion ,2002ان التسعير غالباً ما يوجو نحو الكمفو او موجو بالمنافسو او موجو

بالزبائن  ,وان ستراتييجيات تسعير منتجات ترتبط بتمييزىا وطالما لم تكن المنظمة قادرة عمى تمييز منتجاتيا فانيا
ستواجو مشاكل كثيره في مجال التسعير مع االخرين وسوف تواجو منافسو اكبر في السوق المحميو.

العوامل المؤثرة في رسم ق اررات التسعير

نظ اًر الىمية ق اررات التسعير أصبح مجال البحث فيو ذو اىمية كبيرة السيما في العوامل المؤثرة

وذكر( )Kottler ,2009:599العوامل الداخميو من بين العوامل ممثمة باىداف التسويق واستراتيجية المزيج

التسويقي والتكاليف والعوامل التنظيمية اما العوامل الخارجية فيي ممثمة بالسوق والطمب وتكاليف المنافسين
واسعارىم وعروضيم وسياسة الوسطاء والحالة االقتصادية لمبمد  ,في حين صنف ()Bingham ,2001:185
العوامل المؤثرة في ق اررات التسعير الى عوامل التنافس والكمفة والطمب واىداف التسعير وتأثيرالسعر عمى اسعار
المنتجات االخرى واالعتبارات اقانونيو واضاف اخرون

وسياسات المنظمة ( الربيعي )57:2015 ,

عوامل كالموارد المتاحة والتكنولوجيا والقيود الخاصة

وباالضافة اى العوامل المذكورة انفاً ذكر (  )Jobber 2004:مجموعو من العوامل التسويقية المؤثرة عمى ق اررات
التسعير بعيداً عن عوامل الكمفة والمنافسة وقيمة الزبون ممثمة باالتي-5

 -1اختيار الموقع التسويقي 5وتعني اختيار الجزء السوقي او الزبائن المذين سيقدم ليم المنتج (سمعة ,خدمة)
وتحديد القيمة في المنتج.

 -2دخول السوق بالسعر المخترق (سعر منخفض) او بسعر القفز (سعر مرتفع).

 -3تقدير حساسية الزبائن لمسعر اذ يتم استيداف الحساسية باقل من سعر المنافس والزبائن غير الحساسين
باسعار مرتفعو.

 -4أخالقيات العمل  ,كتثبيت اسعار الخدمات باالتفاق بين مجموعو من منتجي الخدمو ,أو تخفيض االسعار
الخراج المنافس.اما ( ) Forman and Hunt ,2005:133فقد اشار الى وجود عوامل داخمية واخرى
خارجية تمعب دو اًر ميماً في التأثير عمى ق اررات التسعير وىي عوامل ذات قيمة وموضوعيو يمكن تممس اثرىا
في التأثير عمى ق اررات التسعير التي نحن بصددىا وكاالتي-5

أ :العوامل الداخمية -:

 -1االستثمار االمثل لمقدرات  ,المنظمات التي تستغل قدراتيا وتعمل بكامل طاقتيا شرط توفر الطمب قادرة
عمى اتخاذ ق ار ارت تسعير مريحو و مرنة  .كما ان االستغالل االمثل دليل لسموك االستثمار في المنظمة
ومؤث اًر عمى حجم الطمب عمى المنتج )Kim,1999:321-339(.وحسب ( )Jaakko Aspareمن اجل
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الحفاظ عمى االداء والنجاح المستدامين عمى المنظمات المشاركو في نوعين من االنشطو المبتكره وىما
االستكشاف و االستغالل في سوق الزبائن.
 -2نموذج او ىيكل الكمفة الداخمي  5تمعب الكمفة دو اًر محورياً في ق اررات التسعير  ,اذ عندما تختمف

المنظمات في نموذج الكمفة سيكون لبعضيا وفرة في التكاليف تنعكس عمى المرونو في التخطيط

االستراتيجي لمسعر  ,كما أن التغييرات التقنية ليا قوة في تشكيل ىيكل الكمفة طويمة االمد.

وفي صناعة الخدمة حينما تستغل المزايا التكنولوجية المكتسبو في االبداع واالبتكار في عمميات تطوير
المنتج او طرح منتج جديد يؤثر عمى مكانتو السوقية واستراتيجية السعر .
ان المشكمة االساسية في نماذج الكمفة ىو عندما ينخفض الطمب عمى الخدمة اذ تزداد الكمف والبد من
رفع السعر مما يقل من تنافسية المنظمة والمنتج.

 -3معدل مساىمة السوق  5ويقصد بيا نسبة مساىمة السوق من مجموع ارباح المنظمة لمنتج محدد.وفي

الغالب فان المنتجات ليا مساىمات مختمفو في ايرادات وارباح المنظمات وان المنتجات ذات التأثير
االكبر ىو المنتج ذي النسبة االكبر في المساىمة بارباح او ايرادات المنظمات ولذلك فيو يمعب دو اًر اكبر
في التأثير عمى عوامل التأثير ورسم ق اررات التسعير .

ب :العوامل الخارجية :وتتضمن مجموعو من العوامل الفرعية وىي-:

 -1حساسية الزبون وتعني مدى اىتمام الزبون بالسعر  ,وىي تؤثر عمى االيرادات المتوقعو فاالسعار غير

المرنة تقابل ايرادات اقل وتزداد حساسية الزبون حينما يكون ىناك منتجات مماثمة وامكانية مقارنة االسعار

وحينما تزداد النفقات وبالعكس ( .)William and Marcrthy:2006:
 -2تكاليف التحول  5وتعني فرصة التحول الى منتج (سمعو او خدمة) اخرى او من منافس الى اخر  .,وىي
تختمف باختالف المنتجات مما يؤثر عمى المرونة  .وكمما كانت المنتحات ذات تكنولوجيات عالية واسعار
عالية تقل مرونة التحول الى منتج او منافس اخر  .وفي الصناعة يعتبر تكاليف االستثمار في االصول

الثابتو من اىم تكاليف التحول.
 -3حواجز الدخول 5وتتمثل ببراءات االختراع والمزايا التكنولوجية والحواجز التجارية االخرى .تمنع ىذه
الحواجز دخول المنافس الجديد وتحافظ االسعار وحينما تتميز المنظمة باقتصاديات حجم كبير يكون من

السيل استخدام السعر كحاجز لمدخول ويعتبر عندىا احد العوامل الخارجية المؤثرة في السعر.

وحسب () )Kim and Kim,2001 (1-14فان حواجز الدخول ىي خصائص ىيكمية في صناعة منتج وقد
تشكل حاج اًز امام المنافس ولعل اىم تمك الحواجز ىي اضافة قيمة في المنتج.
ادارة عوامل التأثير :

فيما أشار ( )Forman and Hunt,2005:140الى ان عوامل عديدة تمعب دو اًر ميما في تحديد حجم التأثير
الذي تمعبو العوامل الداخمية والخارجية في ق اررات التسعير  ,مما يتطمب ان تكون جاىزة لدى المنظمة وىي -5
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 -1حداثة وتقنية المنتج  :حيث يتطمب من المنظمة ان تمعب دو اًر ميماً في احداث الموائمة بين حاجات
ورغبات الزبائن وبين متطمبات القيمة في المنتج من خالل تطويرة وتميزه تكنولوجياً اذ تسمح التكنولوجيا

بتحسين االداء والتمايز عن المنافس (.)Sebastian , etial ,2005:297

 -2التجربة والخبره  :ان عممية صناعة ق اررات التسعير تنطوي عمى تكامل المعرفو الواضحة والمعرفو في عقول

القائمين والتي مصدرىا سنوات الخبرة والتجربة اذ انيا تمضي الى ق اررات اكثر فاعمية واكثر كفاءة واستغالل

القدرات ومعدالت المساىمو السوقية لممنتج .كما انيا تساعد في تحديد فرص النمو وتعطي مزيداً من الثقو

وفكرة افضل عما يمكن توقعو )Smart Business Builder(.

 -3الحصة السوقية  :يتطمب من المنظمة الحد من تأثير المنافس بالمحافظة عمى مزايا المنتج ومزايا اقتصاديات
الحجم وحوافز الدخول وبالتالي الحفاظ عمى الحصة السوقية.

 -4محددات البيئة  :الحيمولو دون الوقوع تحت تأثير البيئة واالنقياد التام مما يتطمب سرعة التكيف والتعامل مع
ابعادىا المختمفو وباالخص تمك اتي تفرضيا الحكومات.

ثانياً:فرضية البحث

يحاول البحث الكشف عن فرضية البحث الرئيسيو االتيو -5
ىناك ادراك لدى عمادات الكميات االىميو لمنطقية االجور السنويو التي يتحمميا الطالب خالل دراستو في الكميات
ولمختمف التخصصات العمميو ومستوى المساىمو في ادارتيا .
منيجية البحث

مجتمع وعينة البحث

اختيرت الكميات االىميو مجتمع ًا لمبحث وتم اختيار عينة مكونة من ( )03فرداً منيا يمثميم العمداء ومعاونييم
ورؤوساء االقسام في ىذه الكميات بعد ان جرى وصفيا وفق مجموعة معمومات عامة يعرضيا الجدول االتي5
جدول ( )2معمومات عامو عن عينة البحث
انشٍبدة
دكتُراي
مبجستٕر
انمجمُع
انتخظض
عهُو ادارٔت
حبسببث
طبًٕ
لبوُوًٕ
انمجمُع
سىُاث انخبرة فٓ االدارة
1-2
3-4
5-6
7-8
مجمُع

انتكرار
28
2
30
انتكرار
18
6
4
2
30
انتكرار
6
10
6
8
30
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انىسبً %
93
7
100
انىسبً%
60
20
13
7
100
انىسبت%
20
33
20
27
100
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أساليب المراجعو النظرية والعممية
استند الباحثان في الجانب النظري المصادر العممية من الكتب والبحوث االجنبيو مماتيسر من معمومات من عمى
شبكة االنترنت  ,في الجانب العممي تم جمع البيانات والمعمومات من خالل تصميم واستخدام استمارة االستبانو
والتي احتوت عمى اسئمة تتعمق بعوامل التأثير في ق اررات تسعير التخصصات العممية في الكميات الخاصو كأجور
دراسية لمطمبة وادارة ىذه العوامل .
استمدت مقاييس االستبانو في ضوء ماطرحو الباحثان ( )Forman and Hunt ,2005وتضمنت مجموعو من
االسئمو عن عوامل التأثير واسئمو عن ادارتيا.
ونظ اًر الرتفاع مستوى وعي العينو فقد استخدم الباحثان اسموب االستجابو الثالثيو لعينو البحث في االجابو عمى
اسئمة االستبانو واجرى الباحثان عدد من االختبارات عمى اسئمة االستبانو لمتأكد من صالحيتيا كأختبارات ثبات
االستبانو واتساقيا الداخمي واستخدمت ادوات المعممية لمعالجة وتحميل بياناتيا تمثمت بالوسط الحسابي واالنحراف
المعياري ومعامل االختالف لوصف متغيراتيا واستخدم اسموب التحميل العاممي لمتعرف عمى اىمية العوامل المؤثرة
في تحديد اجور التخصصات العممية واالىمية النسبيو لعوامل ادارتيا .
القســـــم الثانــــــي  -عـــــرض النتائـــج وتحميميا
أوالً  :الوصف األحصائي لممتغيرات

أ .العوامل المؤثرة عمى تحديد االجور الدراسية

جدول ( )3العوامل المؤثره عمى تحديد االجور الدراسيو

األبعبد
االستثمبر
االمثم
نهمذراث فٓ
انعمهٕت
انتعهٕمٕت

ث
1
2
3

ٌٕكم انكهفت
4
معذل مسبٌمت
انسُق
حسبسٕت
انزبُن

5
6
7
8
9

حُاجز
انذخُل

11
11

األدَاث األحظبئٕت
فمراث األبعبد
تغتًثش انكهيخ كبيم لذساتٓب انًتبدخ نتذميك
يغتٕٖ يُبعت يٍ انًشَٔخ انغؼشيخ

انُسط
انحسببٓ

األوحراف
انمعٕبرْ

معبمم
األختالف

أٌمٕت
انفمرة

2.4

0.813

0.338

8

اَخفبع انطهت ػهٗ ثؼغ انتخظظبد يذذد
يٍ االعتثًبس االيثم نمذساد انكهيخ

2.66

0.711

0.267

4

1.86

0.73

0.39

10

2.53

0.73

0.28

5

3

0.75

0.25

3

2.8

0.406

0.145

1

2.33

0.711

0.305

7

2.6

0.498

0.191

2

2

0.982

0.491

11

1.8

0.664

0.368

9

2.4

0.723

0.301

6

االعتثًبس انًُبعت نهتكُهٕجيب يؤثش في تشكيم
ْيكم انكهفخ في انكهيخ
اَخفبع كهفخ ثؼغ انتخظظبد يتشجى في
لشاساد عؼش افضم نهضثبئٍ
تختهف يغبًْبد انتخظظبد انؼهًيخ في
ايشاداد انكهيخ
تُخفغ ايشاداد ثؼغ االلغبو دٌٔ يغتٕٖ
انكهفخ انًتذممخ
اتجبع عيبعخ اعؼبس غيش يشَخ يمهم يٍ ايشاداد
انكهيخ
ٔجٕد تخظظبد يًبثهخ في انكهيبد االخشٖ
يمهم يٍ فشص االيشاداد
اَؼذاو انًضايب انتكُهٕجيخ في ثؼغ انتخظظبد
تغتخذو انغؼش كًؼبيم جزة نهطهجخ في انكهيخ
راد االلغبو انكثيشح
لهخ ػذد انطهجخ في انتخظض اليغًخ ثأعتخذاو
انغؼش نًُغ انًُبفظ
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يبين الجدول (  ) 0مستوى االىمية لالبعاد الفرعية لمعوامل المؤثرة في ق اررات التسعيروفقا لموسط الحسابي
واالنحراف المعياري +وظيرت جميع االبعاد الفرعية المكونة لالبعاد الرئيسية اكبر من الوسط الفرضي البالغ ()7
مما يدل عمى ان اجابات افراد العينة تتجو نحو االتفاق ماعدا االبعاد((االستثمار المناسب لمتكنولوجيا يؤثر في
تشكيل ىيكل الكمفة في (الكمية) احد ابعاد ىيكل الكمفةوالبعد ((تستخدم السعر كعامل جذب لمطمبة في الكمية ذات
االقسام الكثيرة )) كاحد ابعاد حواجز الدخول اذ بمغ الوسط الحسابي( )0.31و( )0.3وبانحراف معياري ()3.20
و( ) 3.110عمى التوالي وىذا يشير الى ان اجابات افراد العينة تتجو نحو حالة عدم االتفاق في االجابة وان
الكميات االىمية ال تستثمر التكنولوجيا وال تستخدم السعر كعامل جذب لمطمبة في الكميات ذات االقسام الكثيرة
ويظير الجدول ايضا ترتيب االىمية لالبعاد الفرعية وفقا لعامل االختالف وحسب استجابة االفراد وحيث ظير
متغير تنخفض أيرادات بعض االقسام دون مستوى الكمفة (بالمرتبة االولى) بمعامل اختالف ( )3.000اعتمادا عمى
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري مما يؤثر عمى ايرادات الكميةويحتاج الى مراجعة في حين جاء متغير وجود
تخصصات مماثمة في الكميات االخرى يقمل من فرص االيرادات بالمرتبة الثانية بمعامل اختالف ( )3.040اما في
المرتبة الثالثة فقد جاء بعد تختمف مساىمات التخصصات العممية في ايرادات الكمية بالمرتبة الثالثة بمعامل
اختالف ( )3.70وىذا ما يؤكد راى العينة في انخفاض ايرادات بعض االقسام دون مستوى الكمفة ,ومما يؤكد راى
العينة لممتغير الثالث ىو ان انخفاض الطمب عمى بعض التخصصات يحدد من االستثمار االمثل لقدرات الكميةاذ
جاءت بالمرتبة الرابعة وبعامل اختالف ( )3.712وجاء المتغير الفرعي ( )0في المرتبة الخامسة بمعامل اختالف
( )3.73ومتغير ( )00في المرتبة السادسة والمتغير( )2في المرتبة السابعة والمتغير ( )0في المرتبة الثامنة
والمتغير ( )03في المرتبة التاسعة والمتغير ( )0في المرتبة العاشرة.
ب -ادارة عوامل التأثير
جدول ( )4وصف أحصائي لفقرات المتغيرات الفرعية الدارة عوامل التأثير فيالكميات االىمية
األبعبد

ث

حذاثت
َتمىٕت
انتخظض

1

انتجربت
َانخبرة
محذداث
انبٕئت
انحظت
انسُلٕت

2
3
4
5
6
7
8

األدَاث األحظبئٕت
فمراث األبعبد
تًتهك انكهيخ يغبدخ كبفيخ نتًييض تخظظبتٓب انؼهًيخ ػٍ
انغيش
تهؼت انكهيخ دٔسا في تطٕيش تخظظبتٓب انؼهًيخ ليبعب ً
ثبنًُبفظ نتهجيخ دبجبد انضثٌٕ
لشاساد انتغؼيش نتخظظبد انكهيخ اَؼكبط نهتؼهًيبد
ٔانهٕائخ ٔانتٕجٓبد انؼبيخ
تغتثًش انكهيخ انخجشاد ٔانتجشثخ في طيبغخ لشاساد
انتغؼيش
انتذخم انذكٕيي يهؼت دٔسا ْبيب في لشاساد انكهيخ
تهؼت انؼٕايم االلتظبديخ (انغٕق) دٔسا في اعتمشاس
ايشاداد انكهيخ
تذبٔل انكهيخ انًذبفظخ ػهٗ انذظخ انغٕليخ
نتخظظبتٓب انؼهًيخ ٔانذذ يٍ تأثيش انًُبفغخ
تؤثش انذظخ انغٕليخ ػهٗ اعتشاتيجيخ انكهيخ يٍ يُظٕس
انكهيخ

111

انُسط
انحسببٓ

األوحراف
انمعٕبرْ

معبمم
األختالف

أٌمٕت
انفمرة

1.66

0.802

0.483

7

2.2

0.55

0.25

3

2.46

0.628

0.255

4

1.6

0.813

0.508

8

2.93

0.253

0.086

1

2

0.83

0.415

6

2.73

0.583

0.213

2

2.46

0.819

0.33

5
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مجهت كهٕت بغذاد نهعهُو االلتظبدٔت انجبمعت

يظير من الجدول ( )0بان قيم الوسط الحسابي لممتغيرات الفرعية الدارة عوامل التأثير اكبر من الوسط الفرضي
البالغ ( ) 7وىذا يدل عمى اتجاه افراد العينة نحو االتفاق ما عدا البعد الفرعي ((تمتمك الكمية مساحة كافية لتمييز
تخصصاتيا العممية عن الغير )) والبعد االخر ((تستثمر الكمية الخبرات والتجربة في صياغة ق اررات التسعير)) اذ بمغ
الوسط الحسابي ليما ( )0,11و( )0,1وبانحراف معياري قدره ( )3.337و( )3.033مما يدل عمى ان اتجاه
العينةعمى عدم االتفاق وان الكميات ال تمتمك مساحة تمكنيا تمييز تخصصاتيا وانيا لم تستخدم الخبرة والتجربة في
ق ارراتيا .ويظير الجدول ايضا ترتيب االىمية لفقرات االبعاد الفرعية وفقا لمعامل االختالف حيث ظيرت فقرة التدخل
الحكومي بالمرتبة االولى وبمعامل اختالف ( )3.331فيما جاء متغير استثمار الخبرات والتجربة في الق اررات بالمرتبة
العاشرة وبعامل اختالف ()3.033
جدول ( )5الوصف االحصائي لممتغيرات الفرعية لمعوامل المؤثرة في تحديد االجور الدراسيو
ت
1
2
3
4
5

أدوات الوصف األحصائي
الفقرات
االعتثًبس االيثم نهمذساد في انؼًهيخ انتؼهيًيخ
ْيكم انكهف
يؼذل يغبًْخ انغٕق
دغبعيخ انضثٌٕ
دٕاجض انذخٕل
انؼٕايم انًؤثشح ػهٗ لشاساد انتغؼيش

الوسط
الحسابي
2.53
2.2
2.9
2.46
2.06
2.42

معامل
األختالف
0.225
0.223
0.07
0.176
0.233
0.0971

األنحراف
المعياري
0.571
0.491
0.203
0.434
0.482
0.235

األهمية
النسبية
4
3
1
2
5

اظير الجدول( )0بان االبعاد الفرعية ( )0,0,0حصمت عمى متوسط حسابي اكبرمن الوسط الفرضي البالغ
( )7.07وبانحراف معياري ( )3.700مما يعني اتجاه عينة البحث نحو االتفاق فيما تخمف بعدي ( )0,7عن
الوسط الفرضي بوسط حسابي ( )7,7و( )7.31وبانحراف معياري ( )3.040و( )3.037عمى التوالي مما يؤكد
االتجاه نحو عدم االتفاق عمى ىذين البعدين .ويظير الجدول ايضا االىمية النسبية لالبعاد لفرعية باالستناد الى

معامل االختالف حيث ظيرت النتائج تشير بان مساىمة السوق بالمرتبة االولى بمعامل اختالف ( )3.32وحساسية
الزبون بالمرتبة الثانية بمعامل اختالف ( )3.021وىيكل الكمفة بالمرتبة الثالثة بمعامل اختالف ( )3.770فيما جاء
االستثمار االمثل لمقدرات بالمرتبة الرابعة ( )3.770وفي المرتبة الخامسة جاء بعد حواجز الدخول ((3.70
جدول (  )6الوصف االحصائي لممتغيرات الفرعية الدارة عوامل التأثير
ث
1
2
3
4
5

انُسط
انحسببٓ
1.93
2.03
2.46
2.6
2.25

أدَاث انُطف األحظبئٓ
انفمراث
دذاثخ ٔتمُيخ انتخظض
انتجشثخ ٔانخجشح
يذذداد انجيئخ
انذظخ انغٕليخ
اداسح ػٕايم انتبثيش
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األوحراف
انمعٕبرْ
0.365
0.54
0.392
0.563
0.272

معبمم
األختالف
0.189
0.266
0.159
0.216
0.120

األٌمٕت
انىسبٕت
2
4
1
3

عُامــم انتأثٕــر ألجــُر انطهبــً فــٓ انكهٕــبث االٌهٕــً.....

أ.د .وعمً شهٕبً ,ا.د.حمزة محمُد

اظير الجدول ( )1االبعاد الفرعية ( محددات البيئة ,الحصة السوقية) بمتوسط حسابي ( )7.01و ()731

وبانحراف معياري ( )3.004و( )3.010لكل منيما عمى التوالي وىما اكبر من الوسط العام ( )7.70مما يؤكد
االتجاه نحو االتفاق عمى ىذه االبعاد اما ابعاد حداثة وتقنية التخصص والتجربة والخبرة فقدتخمفتا عن الوسط العام
( ) 7.70مما يؤكد االتجاه نحو عدم االتفاق في ىذين المحورين .كما يظير الجدول االىمية النسبية لالبعاد الفرعية
باالستناد الى معامل االختالف حيث ظيرت اىمية كل بعد مرتبة حسب االىمية وكاالتي -5
المرتبة االولى محددات البيئة ()3.004

المرتبة الثالثة الحصةالسوقية ()3.701

المرتبة الثانية حداثة وتقنية التخصص ()3.034
المرتبة الرابعة التجربة والخبرة ()3.711

ثانيا -:اختبار فرضية البحث

ىناك ادراك ووعي لدى عمادات الكميات االىمية لمنطقية االجور الدراسية السنوية التي يتحمميا الطالب خالل

دراست و.تم استخدام تقنية درجة االىمية التي يولييا افراد عينة البحث في اختبار فرضية البحث والتي تقوم عمى
اساس  %مجموع قيم كل فقرة من فقرات البحث مقاسة الى عدد افراد العينة ومن ثم الى عدد االستجابات المتاحة
والجدول االتي يوضح ذلك
-0عوامل المؤثرة في السعر

جدول ( )7درجة االىمية لممتغيرات الفرعية لمعوامل المؤثرة في السعر

ث

عُامم انتأثٕر

مستُِ
االٌمٕت

1

االعتثًبس
االيثم نهمذساد
في انؼًهيخ
انتؼهيًيخ

84,44

2

ْيكم انكهف

73,32

3

يؼذل يغبًْخ
انغٕق

96,666

4

دغبعيخ
انضثٌٕ

82,215

5

دٕاجض انذخٕل

68,886

فمراث انعُامم انمؤثرة عهّ لراراث انتسعٕر
-1تغتثًش انكهيخ كبيم لذساتٓب انًتبدخ نتذميك
يغتٕٖ يُبعت يٍ انًشَٔخ انغؼشيخ
-2اَخفبع انطهت ػهٗ ثؼغ انتخظظبد يذذد يٍ
االعتثًبس االيثم نمذساد انكهيخ
-3االعتثًبس انًُبعت نهتكُٕنٕجيب يؤثش في تشكيم
ْيكم انكهفخ في انكهيخ
-4اَخفبع كهفخ ثؼغ انتخظظبد يتشجى في
لشاساد عؼش افضم انضثبئٍ
-5تختهف يغبًْبد انتخظظبد انؼهًيخ في ايشاداد
انكهيخ
-6تُخفغ ايشاداد ثؼغ االلغبو دٌٔ يغتٕٖ
انكهفخ انًتذممخ
-7اتجبع عيبعخ اعؼبس غيش يشَخ يمهم يٍ ايشاداد
انكهفخ
ٔ-8جٕد تخظظبد يًبثهخ في انكهيبد االخشٖ يمهم
يٍ فشص االيشاداد
-9اَؼذاو انًضايب انتكُٕنٕجيخ في ثؼغ انتخظظبد
-11تغتخذو انغؼش كؼبيم جزة نهطهجخ في انكهيبد
راد االلغبو انكثيشح
-11لهخ ػذد انطهجخ في انتخظض اليغًخ ثبعتخذاو
انغؼش نًُغ انًُبفظ

113

مستُِ االٌمٕت
81
88,88
62,2
84,44
111
93,333
77.77
86,66
66,66
61
81
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مجهت كهٕت بغذاد نهعهُو االلتظبدٔت انجبمعت

يوضح الجدول( ) 2درجة االىمية التي يساىم بيا العامل ضمن مجموعة العوامل المؤثرة عمى اجور الدراسة
من وجية نظر عينة البحث اذ احتل معدل مساىمة السوق المرتبة االولى وبمستوى اىمية %41.2وظير بكونو
المؤثر في رسم سياسة االجور عبر فقراتو (تختمف مساىمات التخصصات العممية في ايرادات الكمية ) وبنسبة

 %033في حين اخذت فقرة (تنخفض ايرادات بعض االقسام دون مستوى الكمفة المتحققة) وبنسبة  %40,0اما
العامل الثاني المؤثر فكان االسثمار االمثل لمقدرات في العممية التعميمية واخذ نسبة مساىمة  %30,0وكانت نسبة
مساىمة فقراتو  %33لفقرة (تستثمر الكمية كامل قدراتيا لتحقيق المرونة) و %33,4لفقرة(انخفاض الطمب عمى
بعض التخصصات يحدد من االستثمار االمثل لقدرات الكمية) اما العامل الثالث فكان حساسية الزبون وظير
بمستوى اىمية  %37,700وكانت نسبة مساىمة الفقرة (اتباع سياسة اسعار غير مرنة يقمل من ايرادات الكمية )
 % 22,22في حين اخذت الفقرة (وجود تخصصات مماثمة في الكميات االخرى يقمل من فرص االيرادات) نسبة
 %31,11اما العامل المتمثل بييكل الكمفة فقد جاء بالمرتبة الرابعة وبنسبة تأكيد  %20,07واخذت فقرة (االستثمار
االمثل لمتكنولوجيا) نسبة  %17,7اما فقرة انخفاض كمف بعض التخصصات يترجم الى ق اررات سعر افضل لمزبائن
فقد ظيرت ب %30,00واخي ار احتل العامل حواجز الدخول ماقيمتو  %13,331من االىمية من بين العوامل
ساىمت بو فقرات انعدام المزايا التكنولوجية بنسبة  %11,111واستخدام السعر كعامل جذب لمطمبة بنسبة %13

واخذت فقرة قمة عدد الطمبة في التخصص . %33
-2أدارة عوامل التأثير
جدول ( )8درجات االىمية لممتغيرات الفرعية لعوامل ادارة عوامل التأثير
ادارة عُامم انتأثٕر

مستُِ االٌمٕت

دذاثخ ٔتمُيخ
انتخظض

64,44

انتجشثخ ٔانخجشح

67,775

يذذداد انجيئخ

82,215

انذظخ انغٕليخ

86,665

فمراث عُامم ادارة عُامم انتأثٕر
تًتهك انكهيخ يغبدخ كبفيخ نتًييض تخظظبتٓب انؼهًيخ ػهٗ
انغيش
تهؼت انكهيخ دٔسا في تطٕيش تخظظبتٓب انؼهًيخ ليبعب
ثبنًُبفظ نتهجيخ دبجبد انضثٌٕ
لشاساد انتغؼيش نتخظظبد انكهيخ اَؼكبط نهتؼهيًبد
ٔانهٕائخ ٔانتٕجيٓبد انؼبيخ
تغتثًش انكهيخ انخجشاد ٔانتجشثخ في طيبغخ لشاساد
انتغؼيش
انتذخم انذكٕيي يهؼت دٔسا يهؼت دٔسا ْبيب في لشاساد
انكهيخ
تهؼت انؼٕايم االلتظبديخ (انغٕق) دٔسا في اعتمشاس
ايشاداد انكهيخ
تذبٔل انكهيخ انًذبفظخ ػهٗ انذظخ انغٕليخ نتخظظبتٓب
انؼهًيخ ٔانذذ يٍ تأثيش انًُبفغخ
تؤثش انذظخ انغٕليخ ػهٗ اعتشاتيجيخ انكهيخ يٍ يُظٕس
انغؼش.
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وسبت االٌمٕت
55,55
73,33
82,22
53,33
97,77
66,66
91,11
82,22

عُامــم انتأثٕــر ألجــُر انطهبــً فــٓ انكهٕــبث االٌهٕــً.....

أ.د .وعمً شهٕبً ,ا.د.حمزة محمُد

يوضح الجدول ( ) 3بان االدارة الجامعية في التعميم االىمي ترى ان الحصة السوقية ىي اداة فاعمة لوضع

اسعار منطقية ومقبولة وحازت عمى مستوى اىمية  %31,2موزعة عمى فقرة (تحاول الكمية المحافظة عمى الحصة
السوقية لتخصصاتيا
والحد من تأثير المنافسة) وبنسبة اىمية  %40,00في حين حازت فقرة (تؤثر الحصة السوقية عمى استراتيجية
الكمية من منظور السعر) عمى نسبة اىمية . %37,77
اما العامل الثاني فقد جاءت محددات البيئة وبنسبة اىمية  %37,700من العوامل المؤثرة في الحد من ثأثيرعوامل
التاثير وتوزعت عمى فقرة ( التدخل الحكومي في ق اررات الكمية ) وبنسبة اىمية  %42,22والعوامل االقتصادية

وبنسبة اىمية  %11,11اما استخدام االدارة الجامعية لعامل التجربة والخبرة في مواجية تحديات عوامل التأثير فقد
كان بمستوى  % 12,222من االىمية وبالمرتبة الثالثة واخذت فقرة ( ق اررات التسعير انعكاس لمتعميمات والموائح
والتوجييات العامة ) وبنسبة  %37,77وفقرة (استثمار الطمبة لمتجربة والخبرة في صناعة ق ار ارت التسعير) فكانت

منخفضة وبنسبة  00,00وىذا يعني اىمال مساىمة ىذا العامل في الحد من التأثير في الوصول الى ق اررات سميمة.

وفي المرتبة الرابعة جاء العامل حداثة التخصص وتقنية وبمستوى اىمية  %10,00من خالل فقرة(تممك الكمية
مساحة كافية لتمييز تخصصاتيا )
وبنسبة اىمية  % 00,00وفقرة تمعب الكمية دو ار في تطوير تخصصاتيا العممية قياسا بالمنافس وبنسبة اىمية
.%20,00
القسم الثالث :االستنتاجات والتوصيات

اوالً :االستنتاجات -:
 -1ان تسميط الضوء عمى العوامل المؤثرة في تحديد االجور الدراسيو لطمبة الكميات االىميو يوفر فرصة لزيادة
وعي االدارة الجامعيو بموضوع التمويل الالزم لبقاء ونمو وتطور الجامعو والكميو .
 -2ان ادراك االداره الجامعيو لمتعميم االىمي اىمية الموارد يجعميا في منأى عن المخاطر وقادرة في االسيام
بتحقيق التنميو المستدامو في التعميم .
 -3ظير ىناك تدني في مستويات مساىمة التخصصات العمميو في موارد الكميات االىميو ممايساىم في زيادة
كمف الكميات ويرفع من اجور الدراسو .
 -4ظير تراجع االستثمار االمثل لقدرات الكميات االىميو سببو انخفاض عدد الطمبو المقبولين فييا وىذا اليشجع
الكميات االىميو بتخفيض اجور الدراسو.
 -5ان كثرة التخصصات المشابيو في الكميات االىميو عامل مؤثر في رسم وتحديد اجور دراسية غير مرنو .
 -6اليشكل استخدام التكنولوجيا عامالً ميماً في رسم اجور الدراسو في الكميات االىميو حيث ظير تأثيرىا ضعيف
في مجال تخفيض الكمفة .
 -7ينظر الى حصة الكميو من الطمبو المقبولين سنوياً كونيا من اىم العوامل المؤثره في تخفيض اثر عوامل
التأثير في تحديد االجور .
 -8يمعب التدخل الحكومي (و ازرة التعميم العالي والبحث العممي) دو اًر ميماً في ادارة الكميات االىميو ومن ثم
التأثير في تحديد مواردىا السنويو .
115
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مجهت كهٕت بغذاد نهعهُو االلتظبدٔت انجبمعت

 -9ضعف دور الكميات االىميو في صناعة ميزه تنافسيو لتخصصاتيا المماثمو لمغير من خالل الخصائص
المرتبطو بالدراسو وسببيا االمتثال لمتعميمات والقوانين الحكوميو .
 -11ضعف استثمار المعرفو الضمنيو واعتماد المعرفو الواضحو الممثمو بالتعميمات والموائح كأساس في تحديد
االجور الدراسيو .
ثانياً :التوصيات

 -1ضرورة قيام الكميات االىميو باعادة النظر بالتخصصات العمميو ذات االثر الحافزي السمبي بما يجعميا محفزة
لمطمب من قبل الطمبة .

 -2ضرورة اعتماد اليات جديده في توزيع الطمبو عمى الكميات االىميو يأخذ بنظر االعتبار رغبة الطمبو والقدرات
االستيعابيو ليا.

 -3ضرورة اعطاء حريو اكبر لمجامعات والكميات االىميو في طرح تخصصات عمميو تالئم حاجة السوق وعدم
فرض تخصصات قائمة .

 -4تشجيع الكميات والجامعات االىميو بفتح تخصصات جديدة غير معروفو في سوق التعميم الحكومي تمبي
رغبات الطمبو وسوق العمل.

 -5منح الكميات والجامعات االىميو فرصو في اختيار نسبو من المقررات الدراسيو التي تراىا مناسبو في برامج
الدراسو بما يعزز ميزتيا التنافسيو .

 -6التوجو نحو اقامة عالقات شراكو مع الجانب الحكومي العالقة ضغوط وتدخالت من جانب الحكومو
باعتبارىا احد اطراف البيئة .

 -7قيام الكميات والجامعات االىميو مجتمعة بانشاء مراكز حاضنات اعمال لخريجييا لضم وتنفيذ االفكار المبدعو
والخالقو وتقديم الدعم الفني والعممي والتمويل الالزم بالمشاريع والمساعدة في تسويقو .

 -8ضرورة قيام و ازرة التعميم العالي والبحث العممي باعادة النظر بالمعايير فتح الكميات والجامعات االىميو بما
يضمن الجامعات القائمة التمويل الذي يساعدىا عمى المساىمو في التنمية المستدامو في العراق .
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