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 ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة العرب للجامعات 

جودة الخدمة التعليمية، االتصاالت التسويقية، كلفة خدمات (والمتمثلة في كل من األردنية، 
شملت أداة الدراسة على  .)العوامل البيئيةو ليم، البيئة المادية، الموقع الجغرافي للجامعة،التع

التسويقية، كلفة  جودة الخدمة التعليمية، االتصاالت( فقرة موزعه على سبعة مجاالت ھي) 52(
ت بلغو ،)االختياروالعوامل البيئية،  جامعة،خدمات التعليم، البيئة المادية، الموقع الجغرافي لل

تم تطبيق أداة . )0.944( لفاأ كرونباخ باستخدام اختبار معاملالدرجة الكلية لإلتساق الداخلي 
ً طالب) 375(من الدراسة على عينة تكونت  جامعات في العاصمة) 10(موزعة على وطالبة  ا

 )358(، وكانت االستبانات المستردة والصالحة للتحليل الميسرةطريقة التم اختيارھم ب مان،ع
 المتغيرات المستقلةثر لكل من أأظھرت نتائج الدراسة وجود  )%.95.46(بنسبة استجابة  استبانة

جودة الخدمة (على اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن 
يار الطلبة اً في اختھي العوامل األكثر تأثير )التعليمية والعوامل البيئية وكلفة خدمات التعليم

عدم وجود فروق في اختيار الطلبة العرب و ،ھافيالعرب للجامعات األردنية التي يدرسون 
االجتماعية ودخل األسرة والحالة ،متغير النوعإلى للجامعات التي يدرسون فيھا تعزى 

وجد فروق في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية التي يدرسون فيھا تبينما . والتخصص
جودة الخدمة بتحسين ن تقوم الجامعات أب الدراسة صتوقد أو .متغير الجنسيةإلى  تعزى

 ردنيةاأل واالھتمام بالوسائل المختلفة لترويج الجامعات، وتعزيز االتصاالت التسويقية ،التعليمية
ف مواقواالھتمام بالبيئة المادية كاالھتمام ب ،لكترونيإلاالھتمام بالموقع ا بخاصهللطلبة العرب و
وخفض تكاليف الدراسة حيث لھا تأثير في اختيار الطلبة العرب للجامعات  ،السيارات مثالَ 

  .األردنية

  .ختيار، الجامعات األردنية، األردنال، االطلبة العرب الخدمة التعليمية، :الكلمات الدالة
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Abstract 
This study aimed to investigate factors affecting Arab students’ 

selection of Jordanian Universities, which include (quality of education 
services, marketing communication, education cost, physical 
environment, university location & environmental factors). To achieve 
the purpose of the study, a structured questionnaire was developedand 
includes (52) items, the Cronbachs Alpha for the instrument (0.949). A 
convenience sample technique was used to collect the data from a sample 
of (375) students distributed over (10) universities in Amman area, (358) 
questionnaires were returned with response rate (95.46%). The result of 
the study showed that there was an effect of independant variables on 
Arab students’ selection of Jordanian universities. Results also revealed 
that quality of education services, environmental factors, and cost of 
education were the most factors affecting Arab students’ selection of 
universities, and there is no difference in their selection according to 
gender, marital status, and family income, while their selection affected 
by their nationality. Study also recommends universities to improve the 
quality of education services, marketing communication and using 
different promotion tools, specially the web site of the universities. And 
to pay attention to physical environment like parking, and try to decrease 
the education cost. 

Keywords: Education Services, Arab Students, Selection, Jordanian 
Universities, Jordan.  

 
 المقدمة

ة  دف التنمي اس وھ ي أس ي ھ رية الت وارد البش ي الم تثمار ف م وأفضل اس يم أھ ر التعل يعتب
ا  دول، كم ع ال ي جمي ة ف ة والثقافي ادية واالجتماعي ر أاالقتص ن أدوات التغيي ة م ه أداة ھام ن

كل المصدر الرئيس و يش اعي، فھ ة  ىاالجتم ة والمؤھل رية المدرب القوى البش ع ب د المجتم لتزوي
اد االتوالق ي مختلف المج ع وتطويره ف ة المجتم ى تنمي د . رة عل ي الب داف الت م األھ ن أھ وإن م

اء  ى بن للتعليم الجامعي أن يوليھا اھتمامه في صناعة اإلنسان، إذ يتعين على الجامعة أن تركز عل
ة  الشخصية القادرة على تحريك المجتمع، وتوجيھه في اتجاه التنمية الشاملة، ويقاس نجاح الجامع

ق ف ه عن طري ر المرغوب في ى إحداث التغيي درتھا عل ة من خالل ق ا االجتماعي ة وظيفتھ ي تأدي
  .أساتذتھا ومناھجھا
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ر وتقوم الجامعات األردنية الحكومية منھا والخاصة باستقطاب أعدادٍ  دول  ةكبي اء ال من أبن
ى أو للدراسة في المرحلة الج اً العربية الشقيقة، وخاصة من دول الخليج العربي، سواء امعية األول

ذا االستقطاب  ى عدةإفي الدراسات العليا، ويعود ھ زةعوامل من ل ة المتمي ا السمعة العلمي ي  ھ الت
  . (Al-Kahtani, 2002; Magablih, 2003) تتمتع  بھا الجامعات األردنية

ة، يعد االھتمام بالتعليم الجامعي من أكثر المواضيع حيوية وإ م والمعرف ثارة على صعيد العل
ال البشري، إذ إ و تثمار في رأس الم واع االس رز أن ه من أب ى أن عملية االستثمار في وم عل ه يق ن

دريب والبحث العلمي يم والت الرغم من شح . تنمية األفراد، والعمل على تطوير مستوى التعل وب
ً  الموارد الطبيعية لم يتأثر مستوى التعليم في األردن  ً  حيث ما زال يحتل مكانا ا ين ا مرموق دول ب ل

  .(Ismail, 2006) المجاورة في مجال التعليم الجامعي

رات المعاصرة ول فرضتھا التغي رة تح امعي بفت يم الج ر التعل ذا ويم ثھ ھد  ، حي يم ش التعل
امعي  اً والج اً ملحوظ واً كمي دين إنم ة الواف ل الطلب ن قب راً م االً كبي ى اقب ي إل ة ف ات األردني لجامع

ن التخصصات د م ذا. العدي ق ھ د راف رُّ  وق ي تخ و الكم دادٍ النم ؤھالت  ج أع ة بم ن الطلب رة م كبي
ادية  ية واقتص والت سياس رات وتح ن تغي دث م ا ح ك م ى ذل ة، ويضاف إل وتخصصات مختلف

ي دولي واإلقليم توى ال ى المس ة عل ة ھائل يم . واجتماعي ايا التعل ين بقض ع المھتم ق جمي ث يتف حي
ق مسار مؤسسات الت نه ال بد من إيجاد آلية واضحة لعملية تقويمأالعالي  ا يتعل عليم العالي، وكل م
على  اً رسالة الجامعات لمعرفة جوانب قوتھا وضعفھا، والتعرف على فرص تطويرھا سواءبدور

ي تسعى  الواحدةمستوى الجامعة  دول الت أو على مستوى إدارة التعليم العالي، ويعد األردن من ال
ة النھوض بمستوى الجامعات والمؤسسات ا إلىحالياً  ة والتعليمي ىلعلمي زةمستويات  إل من  متمي

  .لكوادر المؤھلة في جميع المجاالتاألداء لتخريج ا

  شكلة الدراسةم
د عدد الجامعات  ة في ظل تزاي ادة والحكومي ة، وزي دول العربي الالخاصة في ال ة  إقب الطلب

ا رب عليھ رة والمناف الع ديات الكبي ن التح د م ه المزي ة تواج ات األردني إن الجامع ة ف ة المحلي س
وفي ظل ، بھدف استقطاب العدد األكبر من الطلبة العرب متميزةجل تقديم خدمات أمن  والعربية

ا ف ة العرب للدراسة فيھ ا وفي ظل إسعي الجامعات األردنية الستقطاب المزيد من الطلب ن عليھ
ذه إفمعرفة العوامل التي تعزز اختيار الطلبة العرب لھا، ولذلك  المنافسةھذه  الدراسة تھدف ن ھ
ة تحديد العوامل المؤثرة في اختيار لىإ ق الغرض ، الطلبة العرب للجامعات األردني ويمكن تحقي

  :من ھذه الدراسة من خالل اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية؟ االتعليمية على  جودة الخدمةلھل يوجد أثر  −

 ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية؟ اسويقية على الت لالتصاالت ھل يوجد أثر −

 ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية؟ االتعليم على خدمات كلفة تھل يوجد أثر ل −

 ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية؟ اھل يوجد أثر للبيئة المادية على  −
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 رب للجامعات األردنية؟ ختيار الطلبة العاعلى  الجغرافي للجامعة ھل يوجد أثر للموقع −

 ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية؟ اھل يوجد أثر للعوامل البيئية على  −

ل  − ي تھ روق ف د ف ات اوج رب للجامع ة الع ار الطلب زى ختي ة تع ى ااألردني ل إل لعوام
  ؟ )التخصصو ،، دخل األسرة، الجنسية، الحالة االجتماعيةالنوع(يموغرافية دال

  أھمية الدراسة
ن ى  تكم اس عل ن انعك ه م امعي ومال يم الج اول التعل ا تتن ي كونھ ة ف ذه الدراس ة ھ أھمي

ار  ؤثر في اختي ي ت ة العوامل الت ومي، ومن خالل معرف دخل الق المجتمعات وما يساھم به في ال
ل ذه العوام ة ھ ا ودرجة أھمي ي يدرسون فيھ ة الت ات األردني ة العرب للجامع دم  ،الطلب يمكن التق

يات  ى بتوص ذه اإل ذه ھ رب لھ ة الع تقطاب الطلب ادة اس ار لزي ين االعتب ذھا بع ات ألخ لجامع
ات،  ة، الجامع ات األردني ين بالجامع دين الملتحق ة الواف بة الطلب ين نس ات إلوالتحس ال بالجامع نتق

أثير  . ردنية من المحلية الى االقليمية على مستوى الوطن العربيألا ه من ت يجابي إوما سيكون ل
ذلك على الجامعات بشكل  ام،  وك ي بشكل ع ي لخاص وعلى االقتصاد األردن درة الدراسات الت ن

  .في البيئة األردنية ھذا الموضوع تناولت

  أھداف الدراسة
  :تھدف الدراسة الى تحقيق األھداف االتية

  .تحديد العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية .1

 .تحديد األھمية النسبية لھذه العوامل .2

جتماعية، الالنوع، دخل األسرة، الجنسية، الحالة ا( غرافيةويمديان أثر المتغيرات الب .3
 ).التخصص

لتي بة العرب من خالل النتائج الجامعات للمساعدة في استقطاب الطلإلى اتقديم توصيات  .4
 .الدراسة إليھاستتوصل 

  حدود الدراسة 
دد الم انيالح ة : مك ذه الدراس ة لھ ل الحدود المكاني ة يفتتمث ات األردني ة و  الجامع الحكومي
 .داخل محافظة العاصمة عمان ةالخاص

ل في  :بشريالحدد الم ذه الدراسة تتمث ة الإن الحدود البشرية لھ الجامعات العرب في طلب
 .األردنية في العاصمة عمان

لى شھر شباط إ 2012أجريت ھذه الدراسة في الفترة من شھر نيسان  :زمانيالحدد الم
2013.  
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ً  :داإلجرائيالمحد ل تتحدد نتائج الدراسة وفقا ة التحلي ذلك لطبيع ا، وك  لعينة الدراسة وحجمھ
  .اإلحصائي المستخدم في تحليل البيانات وصدق وثبات أداة الدراسة

  فرضيات الدراسة
  :التاليةالصفرية الفرضيات  ختبارالتسعى ھذه الدراسة 

H01 : 0.05( ذو داللة إحصائية بمستوى الداللة أثرال يوجد =α (ة جودة ل ة الخدم التعليمي
  .ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنيةاعلى 

H02 : رال يوجد ة إحصائية أث ة ذو دالل لالتصاالت التسويقية ) α= 0.05( بمستوى الدالل
 .ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنيةاعلى 

H03 : د رال يوج ة أث توى الدالل ة إحصائية بمس ة  )α= 0.05( ذو دالل دمات لكلف يم خ التعل
 .ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنيةاعلى 

H04 : د رال يوج ة أث توى الدالل ائية بمس ة إحص ى ) α= 0.05( ذو دالل ة عل ة المادي للبيئ
 .ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنيةا

H05 : د رال يوج ة  أث ائيةذو دالل ة إحص توى الدالل ع) α= 0.05( بمس ي  للموق الجغراف
 .ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنيةاعلى  للجامعة

H06 : د رال يوج ة  أث ة إحصائيةذو دالل توى الدالل ى ) α= 0.05( بمس ة عل ل البيئي للعوام
 .ختيار الطلبة العرب للجامعات األردنيةا

H07 : ة تال ة إحصائيةوجد فروق ذات دالل ة افي ) α= 0.05( بمستوى الدالل ار الطلب ختي
رب للج ات الع زى امع ة تع ى ااألردني ل إل ةداللعوام وع( يموغرافي ل الن رة، دخ ية، األس ، الجنس

  ).الحالة االجتماعية، التخصص

  نموذج الدراسةأ
تقلة  رات المس أثير المتغي ة ت وذج الدراس االت (يوضح أنم ة، االتص ة التعليمي ودة الخدم ج

ع الجغرا ة، الموق ة المادي يم، البيئ دمات التعل ة خ ويقية، كلف ة،التس ي للجامع ة ف ل البيئي ) العوام
 ).1(والمتغير التابع اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية كما ھو مبين في الشكل رقم 



 "...... ـلمؤثرة في اختيار الطلبة العرب للالعوامل ا"ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 936

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )5( 29المجلد ) علوم االنسانيةال(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  .أنموذج الدراسة): 1(شكل 

 
  اإلجرائيةالتعريفات 
ا: التعليميةالخدمة جودة تم من خاللھ يم وي ة ضبط جودة التعل د من  وھي تشمل عملي التأك

درسءالھيئة التدريسية والموظفين والتحقق من موا أعضاءكفاءة  ي ت اقات الت ، مة مخرجات المس
ة تسجيلھا من خالل ) مدة الدراسة(وتحديد الفترة الزمنية  ي يمكن للطلب واد الت ع الم ة توزي وكيفي
اءً  تھم بن رة دراس ا فت ك المتطلب ن تل ل م اعات لك دد الس ة وع ات الجامع ى متطلب  تعل

(Tarabolseya, 2008).  

ويقية االت التس ي : االتص ارةوھ ي  عب تخدم ف ي تس ائل الت ن الوس المع اع إع  وإقن
ار الشريحةالمستھدفة ى سلوكھم نحو اختي أثير عل ين  من الطالب العرب بقصد الت ة من ب الجامع

رى،  ات األخ ات، االجامع رويج المبيع ات، ت ل اإلعالن ة، مث ات العام ة المنقولولعالق  ةالكلم
)Lovelock & Wirts, 2010(.  

ة ي للجامع ع الجغراف ن : الموق ا م ا أو قربھ مة أو خارجھ ل العاص ا داخ ث كونھ ن حي م
 .المناطق السكنية أو قربھا من المطار والخدمات

اليف : التعليمخدمات  كلفة ة وتك ةوتشمل الرسوم الجامعي ة العرب في األردن،  اإلقام للطلب
  .(Halas, 2007)تكاليف السفر إضافةإلى

 جودة الخدمة التعليمية 

 االتصاالت التسويقية

 كلفة خدمات التعليم

 البيئة المادية

 اختيار الطلبة العرب  الموقع الجغرافي للجامعة
  للجامعات األردنية 

 العوامل البيئية

 المتغيرات الديموغرافية
رة، الجنسية، الحالة النوع، دخل األس(

 )اإلجتماعية، التخصص
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ة من قاعات، : البيئة المادية وتتعلق بالبيئة المادية التي يتم من خاللھا تقديم الخدمة الجامعي
مركز بيع ومراكز الحاسوب، و، وكافتيريا ومالعب ووسائل تعليميةنترنت إوتجھيزات  مكتباتو

 .(Al-baker, 2001) المركز الصحيوالكتب، 

د في ارجية المتمثلةالبيئة التسويقية الخ :العوامل البيئية ، عوامل االستقرار السياسي في البل
د وانين و ، والتوافق مع العادات والتقاليد والقوانين السارية في البل ة و الق والتطورات التكنولوجي

الي  يم الع ة، التسھيالت المصرفية و (األنظمة و التشريعات المطبقة في قطاع التعل زا، اإلقام الفي
 .)إلخ. ..اإلعفاءات الجمركية 

ا الطالب مناسبةھي العملية التي يقوم بھا الطالب : االختيار خالل  وفق معايير محددة يراھ
  .)Soloman, 1992( البحث عن المعلومات ومقارنة البدائل ثم اختيار الجامعة المناسبة

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  التعليمية  جودة الخدمة
اتأصبحت الجودة و تحقيق رضا الطال اً للجامع ق النمو و ب ھاجس التطور، من أجل تحقي

اتھم، خاصة أن  ى حاجات الطالب وتوقع ة البحث للتعرف عل ذه الجامعات دائم كما أصبحت ھ
ين الخدمات  ى المفاضلة ب درة عل ثورة تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتية مكنت الطالب من الق

ه ه واختيارات ة حسب رغبات ين .  (Almyhawi, 2006)الجامعي رق ب ي الف ة ھ ودة الخدم فج
ا ي لھ ا . (Parasuraman et al.,1988)توقعات العمالء للخدمة وإدراكھم لألداء الفعل جودة  أم

ق، فھي الخدمة التعليمية  روح الفري اعي ب د جم ى جھ وم عل منھج عمل لتطوير شامل ومستمر يق
ة واإلداركافة ويشمل ذلك مجاالت النشاط  ة والكلي ة على مستوى الجامع ة العامل ا، فيات الخدمي ھ

اعديھم  دريس ومس ة الت اء ھيئ ة وأعض ام العلمي دى (Tarabolseya, 2008)واألقس ي م ، وھ
ة الشراء ومن . إدراك المستھلك لمدى توقعاته لمستوى جودة الخدمة أو المنتج قبل شروعه بعملي

ة دمات المقدم ودة الخ ة بج داف المرتبط بح األھ ا تص ى ا ھن يلة لتإل تھلك وس ة لمس ق قناع حقي
ا ة أعمالھ تفقد المنظم دونھا س ي ب اه، والت تھلك ورض د  ).Gerson, 1994( المس د أك وق

(Alrubaiee, 2008) ات أ ي حاج ه تلب ودة عالي ة ذات ج ة تعليمي ديم خدم ة لتق عي الجامع ن س
م  ادة والئھ ة وزي ورغبات الطلبة الدارسين سيعزز بالتأكيد من العالقة اإليجابية للطلبة في الجامع

ة اً للمعلومات ، وتشجيعھم لبقية الطلبة من معارفھم بالتسجيل في الجامع ارھم مصدراً مھم واعتب
ول  الم المنق ن خالل الك دد م ة العرب الج د من الطلب ة و جذب المزي ات األردني رويج للجامع للت

  .عنھم

ة، لقد ركزت العديد من المحاوالت العالمية والمحلية لتحسين الجودة في المؤسسات التعلي مي
ايير  د مؤشرات ومع ا لوضع وتحدي ان العلي كيل اللج دوات، وتش ؤتمرات والن د الم ن خالل عق م

ذه المؤسسات ي ھ ودة ف اس الج ددة لقي تطيع أن . مح د يس د مؤشر واح ة ال يوج ول بأن ن الق ويمك
ه  اده ومدخالت ره وأبع ابك بعناص د والمتش ي المعق ام التعليم املة النظ ة وش ورة كامل يصف بص

ا  وعملياته، ي يتطلب نجاحھ ة الت ة والنوعي ا ووھناك العديد من المؤشرات الكمي ي من أبرزھ الت
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ة اليب التعليمي ائل واألس اھج والوس درس والمن ب والم يم والطال ام التعل ي لنظ ل التنظيم ، الھيك
  .(Olymat, 2004) باإلضافة إلى البيئة المحيطة ذات العالقة بالنظام التعليمي

  االتصاالت التسويقية
تى أنواد لق ويقية بش االت التس ائل االتص ددت وس ات تع رويج المبيع الن و ت ن إع ا م عھ

تھلك استقطاب التي تستخدمھا الشركات محاولةً بذلك، والعالقات العامة والكلمة المنقولةو ين المس
تھلكين  إنف لذلك ،والمحافظة عليھم ة المس ) الطالب(االتصاالت التسويقية تھدف إلى إشباع رغب

ك المعلومات عن إل، حيث اھتم رجال التسويق بالترويج )الجامعة(قيفھم بالمنتج لى تثإو يصال تل
ات  ات وحاج بع رغب ي تش دمات الت ة والخ البالجامع ويقي الط رق تس دة ط ر ع دركھا عب   ة ي

نأ دد م ر ع ائل االتصالية لھناف، ھمكب د من الوس ةالك العدي ام مسوقي الخدمات التعليمي ة أم  متاح
ا اروا منھ ا ليخت راد إيص ائل الم وع الرس بة لتن ى الھا نس تھدفة إل واق المس ي األس ة ف لطلب

)Lovelock & Wirts, 2010(. 

ً قوي اً تأثير المنقولةن للكلمة إ ين  ،على خيارات المستھلك خاصة في قطاع الخدمات ا د تب فق
ارھم من م%) 50( أن رارات اختي اذ ق اموا باتخ دمات ق تخدمي الخ ةس ة المنقول ة للكلم  كنتيج
)Keaveney, 1995(. ال إن ي  االتص ؤثراً ف امالً م د ع ة يع ة المنقول تھلك  إدراكبالكلم المس

ة  ودة الخدم ا أولج يطرة عليھ عوبة الس ي ص ن ف كلة تكم ن المش تج ولك ك  ،المن ي ذل بب ف  والس
ود  ىيع تقاللية إل يلة  اس ة، فوس ل للكلم خص الناق الالش ة  االتص ر مدفوع ة غي ة المنقول  بالكلم

ثمن، و ى  نإال د عل ة تعتم ة المنقول و الكلم تھلك نح ل المس يةردة فع ة الشخص رة والتجرب  الخب
 (Al-Dmour, 2008). ة عدم  ،يعتمدون على اتصاالت الكلمة المنقولة ونالمستھلكف لتقليل حال

ة راء الخدم رارات ش احبة لق د المص إن  ،التأك لع ف راء الس احبة لش القرارات المص ة ب وكمقارن
ى مصادر ةثقة عالية بمصادر المعلومات الشخصي مشتري الخدمات لديھم ، وھم أكثر اعتماداً عل

ل الشراء المعلومات الشخصية في  ا قب ة م ذلك ال). Murray, 1991(مرحل د أن  ل جري من تب
ر  بب التغي ك بس تخدم وذل الي المس ي االتص زيج الترويج ديل للم ة و تع ر مراجع ى آخ ت إل وق

ي بعض الظروف أو ذي يحدث ف تمر ال درة و أذواق  المس ى ق ؤثر عل ي ت ة الت ل الخارجي العوام
تھدفة،  واق المس ي األس تھلكين ف رويج والمس ة الت ناعة و تكلف ي الص ائدة ف ة الس ة المنافس طبيع

  .(Obeidat, 2002)بمختلف عناصره 

  التعليمخدمات كلفة 
ات التعلي ة في شتى شھد العالم المعاصر توسعاً كبيراً في القطاع التعليمي تبعه تزايد النفق مي

ومي ھائالً  اً البلدان وتزايد دخل الق ة ومن ال ة للدول ة العام ادة  ،في ضخامة نسبتھا من الميزاني وزي
ى  األعباء الضخمة الناتجة عن ذلك والواقعة على كاھل الدولة واألفراد معاً، األمر الذي حمل عل

ا البحث في مدى الفائدة االقتصادية المرجوة من ھذه األموال المنفقة ف دار م يم، ومق ي قطاع التعل
ين  ق ب يعود منھا على االقتصاد والمجتمع، كما دعا إلى ضرورة البحث عن أنجح الوسائل للتوفي

ي اھذه األعباء والموارد المتو فرة، والموازنة بين عائدات التعليم االقتصادية وعائدات األموال الت
يعتبر تحديد أسعار الخدمات و .(Alabadi & Altay, 2009) تستثمر في المشروعات المختلفة
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دم  ةالتعليمية بناًء على أسس علمي ي تق ان للجھات الت تقرار واالطمئن عامالً مھما من عوامل االس
ا، و تفيدين منھ دمات وللمس ك الخ ات الخاصة بخاصةتل ي الجامع عير . ف اليب تس ددت أس د تع وق

ث  ة حي دمات التعليمي ة أو الت"الخ اس التكلف ى أس عير عل تم التس ب، أو ي اس الطل ى أس عير عل س
ى وجود منافس اداً عل ه. ةاعتم اه وعيوب اليب مزاي ذه األس ي أسلوب . ولكل أسلوب من ھ د لق ولق

دول  ي ال ة ف دمات التعليمي ات الخ ن مؤسس د م ل العدي ن قب وال م ة قب اس التكلف ى أس عير عل التس
ر ض العناص اس بع ال قي دم إغف ى ع اعدة اإلدارة عل ي مس ھم ف ث يس ة، حي واد  المتقدم أو الم

عار الخدمات  د أس ي تحدي ة ف دم المبالغ ي ع ا يسھم ف ة، كم ي أداء الخدمات التعليمي المستخدمة ف
ة ة من  ةإن وجود سقوف محدد.  (Halas, 2007)التعليمي رة من الخدمات التعليمي ألسعار كثي

ة فقد لجأت الجامعات األرد ،شأنه أن يضعف تأثير عنصر السعر كمجال من مجاالت المنافسة ني
ل الخدمات الصحية،  د من الخدمات مث ذ العدي إلى إقحام مجاالت منافسه أكثر، حيث قامت بتنفي

عاراً  دمات أس ذه الخ بعض ھ عت ل ة ووض ذلك فرمزي أثر إ، ل ؤثر وتت عرية ت رارات الس ن الق
ة بال ذھا إدارة الجامع ي تتخ القرارات الت ة وب دمات التعليمي رويج الخ بة لت ا نس توزيعھ

)Cziukota,2001.(  ر ا يعتب ر السعر عن مستوى العرض والطلب كم ة السوق فيعب ومن جھ
 ً   .(Qassi, 2004)ج لجودة المنت مقياسا

  البيئة المادية
رار  اذھم لق د اتخ ى سلوك الطالب عن ؤثر عل ي ت ة الت ة من العوامل المھم ة المادي د البيئ تع

ة ار الجامع ي عاختي ل المباشرة ف ة قب يم الخدم ي تقي ا تساعدھم ف ة شرائھا ، ألنھ ا(ملي  ،)اختيارھ
ويقي الخدمي زيج التس ن عناصر الم ل عنصراً م ا تمث ا كونھ أتي أھميتھ ة ھي . وت ة المادي فالبيئ

اث  ل األث ة مث ع الجامع ب م ا الطال ل فيھ ي يتفاع ة الت ان الخدم ة بمك ة المحيط واحي الملموس الن
ا، يارات وغيرھ د المب حيث والديكورات والتصميم الداخلي ومواقف الس زات من تع اني والتجھي

ستيعـاب المناھـج الدراسية على الوجه المقومات البيئة الجامعية المھمة كما تھيىء الطالب نفسياً 
ل المة . األمث ة لس روط العام تيفائھا للش ة واس اءة والتھوي ودة اإلض ات، وج اع القاع ا أن اتس كم

د دة يع ة  مستخدميھا، باإلضافة إلى وجود مختبرات ومعامل بمواصفات جي من المقومات الجاذب
ة  ة الجامعي زات عنصراً . (AbouSamra, Zydan, & Abbas, 2005)للبيئ د التجھي وتع
ق األھداف معه  أساسياً ال غنى ياً في تحقي ر شرطاً أساس للعملية التعليمية الجيدة عنھا، حيث يعتب

ال ل وفّع كٍل متكام ة بش ة والتعليمي واءً أ، والتربوي ة س ة المادي ت ن البيئ ة أم  أكان  الداخلي
دى الطالب بشكل سلبي أو إيجابي  الخارجية للجامعة قد يكون لھا تأثيرٌ  ة ل على الصورة المدرك

(Al-baker, 2001). ق و ا متعل رين أولھ ي عنص ة ف ب المادي ة الجوان ن أھمي ب بتكم الطال
د لل ي جي اع أول ية، إذ من الضروري إعطاء انطب بوانطباعاته األولية وحالته النفس مان لض طال

نفس الدرجة أحيث . إقباله على الخدمة ووالئه لھا ة ب ن الطالب يھتم بجودة وسرعة وكفاءة الخدم
ت ي يھ ةالت ديم الخدم ان تق ة مك ا بجاذبي ا  ،م بھ اه كم ي جذب انتب ة ف ة المادي ھام البيئ ال يقتصر إس

ل  ة ب ة والتي تيالطالب وتحفيزھم على التعامل مع الجامع ى صنع شخصية الجامع د إل ا مت ميزھ
ا في السوق ا من الجامعات المنافسة لھ ة ھي ف .عن غيرھ ة عن مرافق الجامع تصورات الطلب

جي رارھم بالتس ى ق ة عل أثيرات الرئيس ن الت دة م دماتھاواح ن خ اھم ع ة و رض ي الجامع  ل ف
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)Douglas, Douglas &Barnes, 2006( . تراتيجية ادي ھي إس دليل الم ة إدارة ال إن عملي
رة خ ة كبي ة ذات أھمي ا الخدم ي تتصف بھ ية الت ة بسبب صفة الالملموس ات الخدمي اصة للمنظم

ذلك ف د، ل دى البعي ى الم ة عل ة الخدمي اح المنظم ة لنج ل الرئيس ن العوام ي م ر إوھ  ن الكثي
ا  ي منتجاتھ ود ف زى المقص وى المغ ة لتق ة المادي تخدام األدل اول اس دمات تح ات الخ ن منظم  م

ة إذ  ر الملموس فة الالملموسأغي دن ص ة ق راً  ية للخدمي ة أم يم الخدم ن تقي ل م ً  تجع عبا  ص
)Hoffman & Basteson, 2002 .( ًيقيمون  ومن ھنا تأتي أھمية البيئة المادية، فالطالب عادة

ة  الخدمة استناداً  ادي يمكن أن يظھر الخدم دليل الم ة، فال ة الخدمي على الدليل المادي لبيئة الجامع
ا مؤشر ملموسة وبال أنھاغير الملموسة على  تالي فإن العناصر الملموسة يمكن أن تظھر على أنھ
ة ودة الخدم ال لج ة  ،)Quester & McOmish, 2005( فع اَ فالبيئ ب دوراَ مھم ة تلع  المادي

االً  ا  وفع ع الحصول عليھ ة المتوق توى الخدم ة ومس ودة الخدم يم ج ى تقي ل عل اعدة العمي ي مس ف
)Aubert-Gamet, 1997.(  

  معة الجغرافي للجا الموقع
أتي  ي ت بين من العوامل الرئيسة الت ان والوقت المناس ي المك تھلك ف ة للمس وفير الخدم إن ت

ة  ل الجغرافي أثر بالعوام ب يت ة، فالطال ة التعليمي ى العملي ة عل ة والمعنوي د المادي رب (بالعوائ كق
داخلي وفر السكن ال ه وت ر)الموقع وسھولة الوصول إلي ى ق ؤثر عل ي ت ا من العوامل الت ار ، فكلھ

ر عامالً الكلية أو الأن موقع ) Kotler & Fox,1995(ويؤكد . اإلقبال على الجامعة ه يعتب جامع
ب، والحظ  د عن أ )Wilson,1999(ھاماً في خيار الطال الموقع ھي البع ن العوامل المرتبطة ب

ة، و الوطن والعائلة دة أو المدين ة مونوعية الحياة في محيط البل ل مستوى السكان، وعوامل بيئي ث
ع القريب أو . المناخ وأن الموقع قد يؤثر على حسابات التكلفة الواقعية، حيث يختار الطالب الموق

د ابھه لبل ا الضرائب مش ا هالبلد التي تعتبر فيھ ة منھ ل قيم ة وذو. أو أق تم الطلب ا يھ ع وكم م بموق ھ
ة كم ا ھو الحال الجامعة الجغرافي فالجامعة القريبة من السكن ال تتطلب أجور مواصالت عالي

  .في الجامعات البعيدة

رارات او ع أحد الق رار الموق أة سواًء في المؤسسة اليعتبر ق ي تتخذھا المنش تراتيجية الت س
دإحيث  الصناعية أو الخدمية ى المدى البعي ى آخر  نه يؤثر عل ان إل ه من مك ة نقل وتصعب عملي

ددھا بر التكاليف اإلضافية، وعلى الرغم من اختالف العوامل المساعلك ع وتع ار الموق دة في اختي
تقوم يتعلق باختيار المنطقة التي  الموقع تقسم إلى عاملين، عاملختيارال إال أن معظم الدراسات س

ا، و اممارسة نشاطھبالجامعة  ارفيھ د االختي ة، فعن ذه المنطق ع داخل ھ ار موق ق باختي  عامل يتعل
ة األول لل تھدفمنطق ى إد ةالمس ب عل هارة يج ب أن تبح الجامع ع المناس ن الموق  ث ع

تقطاب ال الب الس م ط ة بھ ه الخاص ائص الديموغرافي ة الخص ى طبيع رف عل ة التع ومحاول
)Nasirin & Birks, 2003.(  د ا عن وماأم م أن تق ن المھ اني فم ل الث ار العام اإلدارة  ختب

ويقية امب التس ھرتھا االھتم دى ش ع وم اور الموق ذي يج بة المحيط ال دى مناس ام لم. بم دى فاالھتم
ع للطالب  وافر مالئمة الموق اكنوت يارات و  أم ة الس و سھولة المواصالت من  اصطفافھالحرك

ا يتحدد  حيث وإلى الموقع ة وإنم افة الفعلي في ال يتحدد القرب بين السكن و موقع المؤسسة بالمس
ل لموقع مثإلى االوقت المستغرق لقطع المسافة، فقد توجد معيقات كثيرة تحد من سھولة الوصول 
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ى أطراف المدن  ع عل الي تكون مواق رة اإلشارات الضوئية وبالت ة وكث ازدحام الحركة المروري
  ).Anderson, 1993( اذات مسافة أبعد و لكن أفضل من حيث الوصول إليھ

  العوامل البيئية
ادية  ة واالقتص ة والثقافي ل االجتماعي روف والعوام ة الظ ة مجموع ل البيئي د بالعوام يقص

راد والمنظمات والتكنولوجية و اة األف ى حي ا عل ؤثر في مجموعھ ي ت جماعات و الأالتشريعية الت
(Dyab, 1990)، ة و ى  أداء المنظم ؤثر عل ي ت ا مجموعة العوامل الت ة بأنھ  يمكن تعريف البيئ

اً  ،(Aldahan, 1992) وال تقع تحت سيطرتھا اً وخارجي ة داخلي وھي تمثل كل ما يحيط بالمنظم
ة  ات المادي ن المكون ا م لوكية وتأثيراتھ ة والس ابكة والمعنوي ة والمتش ا المتداخل وتفاعالتھ

(Awamle, 1995).  ً ى إلى ا فالمجتمع يتوق دائما لمثاليات االجتماعية والتي يصل من خاللھا إل
كإلى اه ءالثبات واالستقرار والتقدم، فھو يدفع أبنا المجتمع ،لدراسة في البلدان التي تضمن له ذل  ف

ادات ومن الجدير بال ،يجابية عن مكان التعلمإ وأارات اجتماعية سلبية شإ بتشكيل يقوم ذكر أن للع
 ً ا اً ومھم أثيراً بالغ د ت ة  والتقالي ة الديني ى البيئ ذلك عل ع وك راد المجتم ة ألف ة الثقافي ى البيئ عل

ة  ام األسرة والتربي الي تستطيع أن تزعزع نظ ية، وبالت ى السياس ة وحت واالقتصادية واالجتماعي
ذه  واالقتصاد ام التعلم والتعليم ونظام األمنونظ و بكل ھ ا أيضا أن تنم وفي الجانب اآلخر يمكنھ

ينظر إلى االستقرار و .الفعاليات االجتماعية والسمو بھااألنظمة وتحمل على عاتقھا مھمة تطوير 
دما  ات، فعن ي كل المجتمع تقرار السياسي ف ام من مؤشرات االس ة مؤشر ع ى أن االقتصادي عل

ذه السياسات  فإنه يوجه اً النظام السياسي مستقرون يك سياساته االقتصادية نحو أھداف التنمية، وھ
ق التنموية التي ترفع مستوى راد، تخل ة لألف ً  المعيشة والرفاھي ا اه  نوع ة والرضا تج من الطمأنين

ام السياسي ن إجمالھ.النظ دان األخرى يمك ي البل ة ف رة للدراس باب الھج ي بالوضع األ اإن أس من
تقرار  عالية دلَّ إلى بلد ما لطالب واالقتصادي، وكلما كانت معدالت ھجرة ا ذلك على وجود االس

ي ي ف ذا السياس د ھ ر  .البل ي التغيي ل ف ا الكام ؤدي دورھ ع أن ت ي أي مجتم ة ف ن للجامع وال يمك
ة أخرى، ف ة االجتماعي بدون تحقيق تفاعل بين الفرد من ناحية، والبيئة االجتماعية من ناحي عالق

الجامعة بالتغيير االجتماعي متالزمة ومترابطة، فھي تقوي المھارات، وتثري روح االبتكار لدى 
رد، و رة تالف ات الفقي اع الطبق ين أوض ى تحس اعد عل ي تس اعي، فھ ي االجتم توى الرق ع مس  رف

ن رد  م ة الف ي حاج ا تلب ع كونھ ھا المجتم ي يفرض راد الت ل لألف رص العم ير ف كان وتيس  الس
روالمجت رك أث الي يت اج وبالت يح فرصة لإلنت ا يت ة مم ى المستوى مع من مھن مختلف اً عل اً ايجابي
  .(Al-Kurdi & Al-Shaikk, 2010)المعيشي

  االختيار

القرار الشرائي بأنه العالقة التي يقوم من خاللھا األفراد بجمع ) Soloman, 1992( عرف
ي دھم ف ذلون جھ لعة و يب ن الس ات ع ن المعلوم در م ر ق ا  أكب ن ووزن مزاي ديل م ل ب لبيات ك س

ة  .البدائل ومن ثم الوصول إلى قرار مناسب دأ بمرحل دائل متاحة تب فھو خيار بديل من بين عدة ب
اإلحساس بالحاجة ثم البحث عن المعلومات وتقييم البدائل ثم االختيار واستعمال السلعة والشعور 

ار ة صناعة ). Schiffman & Kanuk, 2004( بالرضا أو عدم الرضا كنتيجة لالختي فعملي
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ع مراحل إعداد القرار بدءاً بتحديد الھدف أو تشخيص المشكلة مرورا بجمع يالقرار تتضمن جم
ى  ا وصوالً إل م المفاضلة بينھ ن ث دائل وم ة الب د مجموع ا وتحدي ات وبلورتھ ات و المعلوم البيان

ةاختيار البديل األمثل الذي يتم على أساسه اتخاذ القرار المطلوب  ذ والرقاب ة التنفي  ثم متابعة عملي
(Al-Zayadyn, 1999).  ؤدي ى عدة عوامل ت إن عملية صنع القرار ھي عملية عقلية تقوم عل

 واإلبداع والمبادرةمن التصور  القرار عملية ذھنية تتطلب قدراً  أنمما يعني ، إلى عملية االختيار
يم ةوكذلك درجه كبير اره وتقي دائل التصرف  من المنطقية بما يمكن اختي ةب ق ھدف  الممكن لتحقي

ين القرا .(Fryhat & Awad 1998) مع ة ر ف و عملي ددةھ وج  متع وات تت راً الخط    أخي
وه  ين كخط ل مع ار ح دة  ،رةأخيباختي ام بع ن القي د م حيحة ال ب ار ص ة اختي ام بعملي   فللقي

الي وق تك دة تتوافق أو تف ى نسبة فائ ذي يحقق أعل رار ال اذ الق رارإجراءات بھدف اتخ ذا الق   ف ھ
(Al-Shamaa, 1999) . مثل وضع شروط لالختيار (وھذه العوامل تتلخص في تحديد األھداف

مثل الجامعات التي (فرة اوتحديد البدائل المتو) كالتخصص المطلوب والميزانية المتوقعة للدراسة
ة ة المتوقع ين) توفر ھذا التخصص ضمن نطاق الميزاني ة مفاضلة ب ام بعملي م القي دائل  ومن ث الب

مقارنة الخدمات التي توفرھا كل جامعة من البدائل والظروف المحيطة بھذه الجامعة من الناحية (
ة ار) البيئية واالجتماعي رار االختي ام بق م القي ة ال تتوقف  إن .ومن ث ة للجامع ار الطلب ة اختي عملي

ار  ةً لمتفاعلة، فعادعلى عامل واحد وإنما تتأثر بالعديد من العوامل المتداخلة والمتشابكة وا ا يخت م
ا اتھم بن ة جامع بان  ءً الطلب م يأخذون بالحس ة وذويھ ي أن الطلب ل ف ارات اقتصادية تتمث ى اعتب عل

ار  دولكن األمر ال يقف عن ،مقدار التكلفة والفائدة المرجوة مقابل ھذه التكلفة ذا االختي ھذا الحد فھ
ة كو زيقع أيضا تحت تأثير العوامل النفسية واالجتماعي اديمي ممي امج أك و ،جود برن فر اومدى ت

ة ،جو اجتماعي مناسب اتذة و المرشدين في المؤسسة التعليمي ة وإرشادات األس ع الجامع  ،وموق
ق  ى تحقي الب عل درة الط دى ق ى م افة إل زمالء إض دقاء وال ارب ونصح األص ات األق وتوجيھ

  .)Mcdonough, 1994( التوافق بين متطلبات القبول في جامعة معينة والمتطلبات الشخصية

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية
ة  ي (Al-Kahtani, 2002) دراس ة أ تبحثوالت ا الطلب ي يواجھھ كالت الت م المش ھ

وعالقة تلك المشكالت بالمتغيرات النوعية، وقد تكون مجتمع  ،ن في الجامعات األردنيةوالسعودي
ة الدراسة من جميع الطالب السعوديين في الجامعات األ ة عشوائية منتظم ار عين ردنية، وتم اختي

اً  أن ھناكالدراسة الى أشارت و .من مختلف الجامعات طالباً وطالبةً ) 120(بلغت  أزدياداً ملحوظ
في عدد الطلبة السعوديين في الجامعات األردنية ويدرس غالبيتھم على نفقتھم الخاصة، كما بينت 

ى ان ييب السعودن من أھم األسباب التي دفعت الطالأالدراسة  ة إل لدراسة في الجامعات األردني
ز ة المتمي ى سھولة إ، ةسمعتھا العلمي وإضافة ال ة اجراءات التسجيل وت فر االختصاصات العلمي
ا أن من أكما توصلت الدراسة الى . والقرب من البلد األم اني منھ ھم المشكالت األكاديمية التي يع

ة االطلبة السعوديون ھي الخوف من الفشل وص ى بعض المشاكل إلعوبة اللغ ة إضافة ال نجليزي
انون ا المتعلقة بمعاملة بعض أعضاء ھيئة التدريس، كما أظھرت لدراسة أن الطلبة السعوديين يع
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ت  ة تمثل كالت إداري ن مش ي م ع ف ؤولة م ات المس اون الجھ دم تع ة، وع اليف الدراس اع تك ارتف
  .دى الى عدم تفھم حاجاتھم بشكل جيدأالطالب مما 

ى ا(Magablih, 2003) دراسة ھدفت و الي في إل يم الع ع وتطور التعل ى واق لتعرف عل
ياحة  ال الس دين حي ة الواف األردن، وتحليل أبعاد السياحة التعليمية، ودراسة آراء واتجاھات الطلب
ه  التعليمية وتقديم التوصيات التي من شأنھا المساھمة في تفعيل السياحة التعليمية في األردن بكاف

لجامعات باالملتحقين ) العرب واألجانب(مثل مجتمع الدراسة في جميع الطلبة الوافدين ت . عادھابأ
ة للدراسة  ،)2002(األردنية خالل عام  ة الفعلي د شملت العين ً ) 552(وق ا بته طالب ا نس %) 4(، م

دين من إلى خلصت الدراسة . من إجمالي الطلبة الوافدين ة للدراس) 71(أن الطلبة الواف ة في دول
كلون  ة يش ات األردني ة، و%) 12(الجامع الي الطلب ن إجم ي األردن أم ة ف ة التعليمي ن النھض

نفس الوقت ساھمت في الحد في متزايدة من الطلبة غير األردنيين و ساھمت في استقطاب أعدادٍ 
ين الدارسين في الخارج ة األردني ل أوأن . من أعداد الطلب ة تتمث ارھم للجامع م أسباب اختي في ھ

ةس ل ،معة الجامع ة األھ وب، ورغب وفر التخصص المرغ ة . وت ياحة التعليمي أن الس ين ب ا تب كم
ي، و%) 15.59(تساھم بحوالي  دخل السياحي األردن اك فروقأمن ال ً ن ھن ه  ا حصائيه إذات دالل

ة وعوامل الجنس  ة من جھ ارھم للجامع دين وسبب اختي ة الواف ات الطلب بين كل من متوسط نفق
  .أخرىعية من جھة والحالة االجتما

انيين بت حاولوالتي  (Al-Kasabi, 2005) دراسة ة العم يم اتجاھات الطلب اس لتقي اء مقي ن
وائية  ة العش ة بالطريق ة الدراس ار عين م اختي ث ت ة، حي ات األردني ي الجامع ة ف دين للدراس الواف

ن  ت م ي تكون ة الت ةً ) 576(الطبقي اً وطالب د خلصت ، طالب ى أن وق ات اإل ة اتجاھ ة طبيع لطلب
ة  العمانيين على متغيرات الدراسة أغلبھا محايده باستثناء البعد البيئي والذي كانت اتجاھات الطلب

ذكور نحوه  ة ال ا إنحوه سلبية، والبعد االقتصادي والذي كانت اتجاھات الطلب ه، كم ظھرت أيجابي
اث، وفي البع يوجود أثر ذ د النفسي لصالح اإلن دين االقتصادي داللة للنوع االجتماعي في البع
دمات ر ذ يوالخ ود أث ذكور، و وج ة  يلصالح ال دين إدالل ي البع ة ف وع الجامع ر ن حصائية لمتغي

دمات اديمي والخ ات  ياألك الح الجامع اعي لص د االجتم ي البع ة، وف ات الخاص الح الجامع لص
  .الحكومية

تراتيجية لتسويق األردن كمركإ(Ismail, 2006) دراسة وھدفت  ز لى تطوير مشروع اس
يم ا ة إلللتعل ن المحلي ة م ات األردني الق بالجامع ي، واالنط وطن العرب ي ال الي ف ى داري الع إل
ا، وأشارت  اإلقليمية ين بھ دين الملتحق ة الواف ادة الطلب على مستوى الوطن العربي، من خالل زي

ذه الدراسة  ى إھ ي أل تمراً ف داً مس ك تزاي ين المسجلين أن ھنال ة األردني داد الطلب ي ع ات الجامف ع
ين والمسجلين  إال أناألردنية خالل العشر سنوات الماضية،  دين الملتحق ة الواف ا فينسبة الطلب ھ

ين  ا ب ذه النسبة م بياً وھي في انخفاض مستمر، وتراوحت ھ %) 11.8 -%10.5(منخفضة نس
وام  ث )2004-1999(لألع ن أ، حي ه م انطالق جامعات وح األردن ب ي طم بة ال تلب ذه النس ن ھ
دمت الدراسة مجموعة من التوصيات، ى اإلالمحلية  د ق إلقليمية على مستوى الوطن العربي، وق

  .بتكار والتوسع في البحوث التطبيقيةإلإلبداع وااكان من أھمھا ربط التعليم العالي ب
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ى أن إ (Yehia & Arrar, 2007)دراسة واشارت  ة ل الذاً الجامعات األردني  أصبحت م
ة  ام لطلب ن ع ة م ك بسبب  1948فلسطين المحتل ب وذل ي تحول دون حصول الطال ل الت العوام

ي إلالعربي الفلسطيني على فرص الدراسة في الجامعات ا ابالت الشخصية الت ل المق سرائيليه مث
ب ة للطال ة الفردي ل متطلب السن الصغير والتجرب  والعوامل .تجري بالعبرية وعوائق أخرى مث

ل ف ي تتمث ة والت ات األردني ى الجامع ه ال ي الجاذب رب الجغراف رة، والق ول الميس روط القب ي ش
نح الدراسية  .والتقارب الثقافي االجتماعي ة الم ومن بين عوامل الجذب المھمة للجامعات األردني

ة ة األردني ل الحكوم ين من خالل . التي تحصل عليھا األحزاب العربية في إسرائيل من قب ا تب كم
ذين  ة في األردن، أن عاملي المقابالت الميدانية مع عينة من الطالب ال وا للدراسة الجامعي توجھ

ام  اللغة والثقافة المشتركة كانا من عوامل الجذب األساسية لطلبة ) 1948(فلسطين المحتلة من ع
بابأو. إلى الجامعات األردنية ً ن ھناك أس ة  ا تھم الثانوي اء دراس د إنھ ى األردن بع رة لسفرھم إل كثي

ن العامل األساسي الطارد أأكثر من عوامل الجذب و دةاروھي نابعة على األغلب من عوامل ط
يم في أللطالب العرب الى األردن ھي سياسة القبول الصعبة للجامعات اإلسرائيلية، حيث  ن التعل

ه و ي يرسل أالمجتمع العربي يجب أن يتكيف مع احتياجات المجتمع ومتطلبات ن المجتمع العرب
  .لى النجاح واالزدھارة األخيرة لكي يسعى إردن في اآلونطالبه بأعداد كبيره إلى األ

لى تقييم مدى فعالية عناصر المزيج التسويقي في إ(Al-hamory, 2009)  ةدراسوھدفت 
ات ة الجامع ة اھميتھأ، واألردني ات األردني ي الجامع ة ف دين للدراس ة الواف تقطاب الطلب ي اس . ف

ن ات، م ي الجامع ة ف ويقية الممارس ى األنشطة التس وف عل ب  والوق ا لحاجات الطال ث تلبيتھ حي
ى  ،الوافد تبانة عل ى أداة االس ة، واعتمدت الدراسة عل وقد غطت الدراسة كل الجامعات األردني

ملت  د ش دين، وق ة الواف ة الطلب ً ) 353(عين ا ة،  طالب ة الطبقي الل العين ن خ ارھم م م اختي داً ت واف
ة ان من . والمقابالت المفتوحة مع رؤساء الجامعات األردني ي توصلت أوك ائج الت رز النت ا إب ليھ

تراتيجيات  اب اس ة، وغي ي الجامعات األردني ؤثر ف زيج التسويقي الم وافر عناصر الم الدراسة ت
  .التسويق، وافتقار الجامعات األردنية الى وحدة متخصصة بعملية استقطاب الطلبة وجذبھم

ا أجرى  ى (Al-Kurdi & Al-Shaikk, 2010)كم ى التعرف دراسة ھدفت إل دور  عل
ة ملت الدراس د ش ة الخاصة وق ب للجامع ار الطال ي اختي ة ف ة المنقول ةً ) 498(الكلم اً وطالب  طالب

الدراسة  خلصتوقد . عشوائية ةردنية، تم اختيارھم بطريقأموزعين على ثالث جامعات خاصة 
ة، وألى إ ة المنقول ى من درجة مصداقية الكلم ن أن درجة مصداقية وسائل االتصال األخرى أعل
ا. يتفاوت من طلبة جامعة خاصة الى أخرىمنقولة كلمة الالى مصداقية مصادر مد اث  كم أن اإلن
  . لى تصديق المعلومات المتعلقة بالجامعات أكثر من الذكورإن ليم

  الدراسات األجنبية 
ى والتي ھدفت ) Lee & Chatfield, 2008(دراسة  رت عل ي أث ة العوامل الت ى معرف إل

ة UNLV)( جامعه نيفادا، الس فيغاس قرار الطالب في اختيار ات المتحدة األمريكي ، في الوالي
ث ات  حي ارج الوالي دة وخ ات المتح ي الوالي رار الطالب ف ى ق رت عل ي أث ل الت ددت العوام ح

ي  ين العوامل المناسبة الت المتحدة والطالب العالميين، حيث استخدمت الدراسة تحليل العوامل لتب
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ار الكل ي اختي روق ف ددت الف ثالث ح ات ال ين المجموع ة ب ات (ي ارج الوالي دة، خ ات المتح الوالي
دمين ) المتحدة، الطالب العالميين ه من الطالب المتق م تعبئت كما استخدمت ھذه الدراسة استبيان ت

ان ) UNLV(جامعة  في لكلية الفندقه ة، حيث ك ارھم للجامع ى اختي ؤثرة عل ة الم لألسباب المھم
ة(عدد المشاركين  ات المتحدة، ) 59): ((العين ات المتحدة، ) 84(من الوالي ) 125(خارج الوالي
ى وخلصت ).جميع إنحاء العالم ة  أن الدراسة إل ار الطلب تم اختي اءي ى الوضع االقتصادي اً عبن ل

ً أ واالجتماعيأ   .حسب مكان اإلقامة أو، واالثنين مجتمعين معا
دفت ة  وھ ى دراإ) Paddle, Kamaruddin &Baharun, 2010(دراس ة ل لوك س س

ات الماليزي ي الجامع الي ف يم الع ارھم للتعل ي اختي دوليين ف الب ال ل ةالط ل ال، وتحلي ي تالعوام
ه وتكونت ال، اعتبرھا طالب الدراسات العليا مھمة في قرارھم الختيار ماليزيا كقاعدة تعليمية عين

ً طالب )565(من  مستوى (وھي قرار عوامل لھا تأثير رئيس على عملية صنع ال )6(وجود ، إلى ا
اليفوالمؤثر ،البيئة الدراسية ى العمالء، التك ان واالجتماعات، ن، التركيز عل ) التسھيالت، المك

ى العمالء والتسھيالت ن ھماليحيث كان أھم عام ات  صت، وأوالتركيز عل دراء الكلي الدراسة م
ى  اأعل ار لتطوير أس ين االعتب ذه العوامل بع تقطاب الطالب وليب خذ ھ ھي أيضا التسويق الس

  .مھمة للتوظيف ودعم الخدمات التعليمية العليا للسوق الخارجية
  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

ة أو دور األصدقاء تناولت الدراسات السابقة  ة المنقول ل دور الكلم مجموعة من العوامل مث
شمل وعدم حصرھا أبشكل  في عملية االختيار، بينما تناولت ھذه الدراسة االتصاالت التسويقية

ي  ر أف د عناص ابقة ح ات الس ت الدراس ذلك تناول ي، ك زيج الترويج زيج أالم ر الم ة عناص ھمي
ردنية، بينما حاولت ھذه الدراسة ألفي استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات ا يالتسويق

ي إخرى أتناول عناصر  زيج التسويقي الت ى عناصر الم ا الدراسضافة ال ل  اتغطتھ ابقة مث الس
ذل ة، ك ل البيئي ة والعوام ة التعليمي ودة الخدم ى  كج ابقة التعرف عل ت بعض الدراسات الس حاول

د  ات وتحدي ة بالجامع اق الطلب ع التح رات الأدواف ر متغي وعث ث  ن دخل، حي توى ال ر ومس والعم
رات  ذه المتغي ة  وأضافتاستفادت ھذه الدراسة من ھ رات ديمغرافي ذلأمجموعة متغي ك خرى، ك

ة  ذه الدراس ت ھ ا تناول ة للتخصص بينم ار الطلب ي اختي ابقة تبحث ف م الدراسات الس ت معظ كان
  .يار الجامعةالعوامل الخاصة باخت

  منھجية وإجراءات الدراسة
الجامعات األردنية الطالب العرب الدارسين في تكون مجتمع الدراسة من  :مجتمع الدراسة
ً  )13791( والبالغ عددھم في العاصمة عمان   .طالبا
األردنية في محافظة  تم أخذ عينة من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات :عينة الدراسة

ة منعمان، حيث  ة مؤلف ً طالب (375)تم أخذ عين ) Sekaran and Bougie, 2010, p:294( ا
يوضح طريقة الحصول  )1(والجدول رقم  ،لطلبة في الجامعاتإلى عدد ا نسبةً الميسرة الطريقة ب

ى الب عل ترد الط تبانات المس ت االس ا بلغ ات، كم ذه الجامع ن ھ ل  ةم الحة للتحلي  )358(والص
  %).95.46(بنسبة استجابة  استبانة
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  .العاصمة عمانفي  من الجامعات األردنية الدراسة أفراد عينة: )1(جدول 

الطلبة عدد  الجامعة
 العرب

النسبة 
 المئوية

عدد مفردات 
 العينة

 74 %19.73 2729 األردنية
 7 %1.79 247 األلمانية األردنية
 9 %2.33 322 عمان العربية

 13 %3.47 480 الشرق األوسط للدراسات العليا الخاصة
 75 %20.04 2772 عمان األھلية الخاصة

 82 %21.70 3002 العلوم التطبيقية الخاصة
 44 %11.67 1615 اإلسراء الخاصة
 33 %8.80 1217 البتراء الخاصة

 34 %9.09 1257 ة األردنية الخاصةالزيتون
 4 %1.08 150 األميرة سمية للتكنولوجيا
 375 %100 13791 المجموع

  .)2012الكتاب السنوي، وزارة التعليم العالي، (المصدر 

  أداة الدراسة
ؤثرة في ) 47(اشتملت أداة الدراسة على  فقرة توزعت بين الفقرات التي تغطي العوامل الم

رة )1ملحق رقم (لعرب للجامعات األردنية اختيار الطلبة ا ، وقد تم تدريج مستوى اإلجابة لكل فق
  .وفق مقياس ليكرت الخماسي

  ثبات أداة الدراسة 
ة  من أجل التحقق من ثبات أداة الدراسة داخلي للمجاالت الفرعي ات اإلتساق ال م حساب ثب ت

رات  (Cronbach-alpha)الستبانة الدراسة باحتساب معامل كرونباخ الفا  ر من متغي لكل متغي
ار معامل . يوضح نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة) 2(الدراسة، والجدول رقم  م إجراء اختب كما ت

اس،  رات المقي ين فق داخلي ب اق ال جام واإلتس ة االنس اس درج تخدم لقي ذي يس ات النصفي ال الثب
غ معا ين الجزأين ويجرى ھذا االختبار بتقسيم فقرات المقياس إلى جزأين؛ حيث بل اط ب مل االرتب

يم0.77=  ت ق ا بلغ زء األول  ، كم ا للج اخ ألف ل كرونب اني الل 0.896معام زء الث تبانة، والج س
  ).االستبانة(تساق الداخلي بين فقرات المقياس الاالستبانة، وھذا مؤشر على ا 0.911
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  .لمتغيرات الدراسة (Cronbach-alpha)قيم معامل كرونباخ ألفا : )2(جدول 

  معامل كرونباخ ألفا  أرقام الفقرات  البعد  رقمال
  860. 12-1  جودة الخدمة التعليمية  1
  635. 18-13  االتصاالت التسويقية  2
  836. 25-19  كلفة خدمات التعليم  3
  865. 32-26  البيئة المادية  4
  802. 36-33  الموقع الجغرافي للجامعة  5
  856. 46-37  العوامل البيئية  6
  832. 52-47  االختيار  7

  944. 52-1  الدرجة الكلية

  تحليل البيانات واختبار الفرضيات

  خصائص عينة الدراسة
راد ) 3(يبين الجدول رقم  ة للمستجيبين من أف رات الديمغرافي ل الوصفي للمتغي نتائج التحلي

ة . عينة الدراسة م من فئ ة الدراسة ھ ة عين وھي %) 89.7(حيث بلغت ) أعزب(حيث إن غالبي
ار من إلعظمى ويعود ذلك النسبة ا ابة وذات األعم ة الش ) 24-18(لى أن فئة الطالب ھي من الفئ
ي ن نسبة األسرأن دخول األسر للطلبة العرب ھي نسبة دخول مرتفعة حيث أكما . سنة د  الت يزي

ة العرب ھي من أ، حيث %)70.6(دينار بلغت ) 1500(دخلھا على  ر من الطلب ن النسبة األكب
ويتيين الفلسطينين و ومن حيث جنسية الطلبة العرب فإن الطلبة. يةدول الخليج الغن راقيين والك الع

  . والسعوديين كانت النسب األكبر في عينة الدراسة
  .خصائص العينة التي استجابت للدراسة :)3(جدول 

النسبة العدد    المتغير
النسبة  العدد    المتغيرالمئوية

 المئوية

  النوع
50.6%181  ذكر

دخل 
  رةاألس

أقل من 
1000  

50 %14.0 

 أنثى
1000من 177%49.4

لى أقل من إ
1500 

55 %15.4 

الحالة 
  االجتماعبة

 عزبأ
1500من 321%89.7

لى أقل من إ
2000 

83 %23.2 

 متزوج
2000من 37%10.3

لى أقل من إ
2500 

74 %20.6 
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 )3(تابع جدول رقم ... 

النسبة العدد    المتغير
النسبة  العدد    المتغيرالمئوية

 المئوية

  التخصص

علوم
دارية إ

ومالية

66%18.42500 
 فأكثر

96 %26.8 

20.9%75ةصيدل

  الجنسية

 5.0% 18ماراتيإ
 3.9% 14 عماني29.6%106ةھندس
 4.5% 16 يمني6.7%24علوم
 2.0% 7 ليبي6.7%24آداب

 17.3% 62 عراقي4.2%15تمريض
 4.5% 16 قطري4.7%17طب
 5.0% 18 سوري2.8%10ةتربي

تخصصات
خرىأ

 0.6% 2 لبناني21%5.9

  الجنسية
 18.4% 66فلسطيني12.8%46سعودي

جنسيات 15.4%55 كويتي
 خرىأ

38 %10.6 

  نتائج اإلحصاء الوصفي ألسئلة الدراسة
الخاصة بالمتغيرات  تم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة الدراسة

  ).4( المستقلة والمتغير التابع، وتم تلخيصھا في الجدول رقم

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة :)4(جدول 

االنحراف المعياري  النسبة المئوية المتوسط الحسابي  المتغير
 0.59582 69.87% 3.4935 جودة الخدمة التعليمية

 0.632572 68.844% 3.44222 ت التسويقيةاالتصاال
 0.845954 61.608% 3.08041 كلفة خدمات التعليم

 0.820826 69.436% 3.47184 البيئة المادية
 0.890936 67.331% 3.36657 الموقع الجغرافي للجامعة

 0.67478 74.034% 3.7017 العوامل البيئية
 0.809062 71.308% 3.56544 االختيار

  



 949ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عماد مسعود، ولما الكور

 2015، )5( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  ر فرضيات الدراسةاختبا
يتناول الباحثان في ھذا الجزء اختبار فرضيات الدراسة، التي تمت صياغتھا على أساس 

والتي ھدفت إلى إختبار مجموعة العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة مشكلة الدراسة وأسئلتھا، 
 الفرضيات ، وكانت نتائج اختبارتحليل االنحدار البسيط باستخدامالعرب للجامعات األردنية، 

)H06, H05, H04, H03, H02, H01(  في الجداول رقم كما)9،10 ،8، 7، 6، 5(:  

جودة الخدمة التعليمية على اختيار الطلبة العرب  ألثرنتائج تحليل االنحدار البسيط : )5(جدول 
  .للجامعات األردنية

نتيجة  .R R²  B t F Sig  النموذج
  الفرضية

جودة 
الخدمة 
  التعليمية

  يوجد أثر 0.000* 212.1 14.56 0.857 0.382 0.62

  .)α= 0.05(إحصائياً عند مستوى داللة دال * 

) 1.96(الجدولية  (t)وھي أكبر من ) 14.56(المحسوبة  (t)بأن ) 5(يتبين من الجدول رقم 
لذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة أي يوجد  )α= 0.05(عند مستوى داللة 

ن أو. إحصائية لجودة الخدمة التعليمية على اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية أثر ذو داللة
من التباين في اختيار الجامعات %) 38.2(ما مقداره  التباين في جودة الخدمة التعليمية يفسر

  .األردنية

العرب نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر االتصاالت التسويقية على اختيار الطلبة : )6(جدول 
  .للجامعات األردنية

نتيجة  .R R²  B t F Sig  النموذج
  الفرضية

االتصاالت 
  يوجد أثر 0.000*  64.96 8.06 0.519 0.159 0.399  التسويقية

  .)α= 0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

أثر ذو داللة إحصائية لالتصاالت التسويقية على اختيار وجود) 6(يتبين من الجدول رقم 
من % 15.9ن التباين في متغير االتصاالت التسويقية يفسر أو. بة العرب للجامعات األردنية الطل

  .التباين في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية 
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نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر كلفة خدمات التعليم على اختيار الطلبة العرب : )7(جدول 
  .للجامعات األردنية

نتيجة  .R R² B t F Sig  النموذج
  الفرضية

كلفة خدمات 
  يوجد أثر  *0.000  111.4 10.55 0.466 0.4940.244  التعليم

  .)α= 0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

وجود أثر ذو داللة إحصائية لكلفة خدمات التعليم على اختيار ) 7(يتبين من الجدول رقم 
%) 24.4(في كلفة خدمات التعليم يفسر ما مقداره  ن التباينأو. الطلبة العرب للجامعات األردنية

  .من التباين في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية

على اختيار الطلبة العرب للجامعات البيئة المادية نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر  :)8(جدول 
  .األردنية

نتيجة  .R R² B t F Sig  النموذج
  الفرضية

البيئة 
  يوجد أثر 0.000*  11.15124.8 0.517 0.266 0.515  المادية

  .)α= 0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

وجود أثر ذو داللة إحصائية للبيئة المادية على اختيار الطلبة ) 8(يتبين من الجدول رقم 
  %.26.6وان التباين في البيئة المادية يفسر ما نسبته . العرب للجامعات األردنية

نتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر الموقع الجغرافي للجامعة على اختيار الطلبة  :)9(جدول 
  .العرب للجامعات األردنية

نتيجة  .R R² B t F Sig  النموذج
  الفرضية

الموقع 
الجغرافي 
  للجامعة

  يوجد أثر 0.000  59.06 7.68 0.348 0.144 0.38

  .)α= 0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
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وجود أثر ذو داللة إحصائية للموقع الجغرافي للجامعة على ) 9(ن الجدول رقم يتبين م
كما أن التباين في الموقع الجغرافي يفسر ما مقداره . اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية

  .من التباين في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية%) 14.4(

على اختيار الطلبة العرب  يئيةعوامل البيط ألثر النتائج تحليل االنحدار البس: )10(جدول 
  .للجامعات األردنية

نتيجة  .R R² B t F Sig  النموذج
  الفرضية

العوامل 
  يوجد أثر 0.000*  15.99255.7 0.800 0.427 0.654  البيئية

  .)α= 0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 

للعوامل البيئية على اختيار الطلبة  صائيةإحذو داللة وجود أثر ) 10(يتبين من الجدول رقم 
من التباين  )%42.7(ن التباين في العوامل البيئية يفسر ما مقداره أو .للجامعات األردنية العرب

  .في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية

ولمعرفة أھمية العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية، تم إجراء 
ل االنحدار المتعدد تحليو) 11(يل االنحدار المتعدد، حيث كانت النتائج كما في الجدول رقم تحل

  .)12(الجدول رقم المتدرج كما في

العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة العرب نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد لبيان أثر  :)11(جدول 
  .للجامعات األردنية

 tقيمة  B Beta  المتغير
  المحسوبة

لخطأ ا
  المعياري

مستوى 
  الداللة

 524. 219. 638.-  140.- الثابت
 000.* 076. 5.665 316. 433.  جودة الخدمة التعليمية
 805. 059. 247. 011. 015. االتصاالت التسويقية
 007.* 045. 2.711 131. 123.  كلفة خدمات التعليم

 100. 052. 1.650 085. 086. البيئة المادية
 443. 041. 768. 035. 032.  رافي للجامعةالموقع الجغ

 000.* 064. 6.294 322. 403.  العوامل البيئية

        R²=0.536, F=60.354, * Sig. =0.05  
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) 3.84(الجدولية ) F(أكبر من قيمة ) 60.354(المحسوبة ) (Fنالحظ من الجدول أن قيمة 
ي وجود أثر للعوامل مجتمعة على أ وقبول الفرضية البديلة الصفريةوھذا يعني رفض الفرضية 

  .اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية
نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج العوامل المؤثرة في اختيار الطلبة العرب  : )12(جدول 

  .للجامعات األردنية

الخطأ   R R²  النموذج
  المعياري

مستوى 
  الداللة

 0.000* 612171. 419. 647. جودة الخدمة التعليمية
 0.000* 561399. 513. 716. جودة الخدمة التعليمية، العوامل البيئية 

جودة الخدمة التعليمية، العوامل البيئية، كلفة 
  خدمات التعليم

.727 .528 .553252 *0.000 

جودة الخدمة التعليمية، العوامل البيئية، كلفة 
  خدمات التعليم

.731 .535 .550480 *0.000 

  .)α= 0.05(ائياً عند مستوى داللة دال إحص* 
وتبين من الجدول أن جودة الخدمة التعليمية والعوامل البيئية وكلفة خدمات التعليم ھي 

جودة الخدمة لتباين في فا. العوامل األكثر تأثيراً في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية
، وأن الطلبة العرب للجامعات األردنيةاختيار من التباين في  %41.9يفسر مـا مقداره التعليمية 

اختيار من التباين في  %51.3يفسر ما مقداره  جودة الخدمة التعليمية والعوامل البيئيةالتباين في 
بينما ، كلفة خدمات التعليم، ويبين ھـذا أھمـية ھذين البعدين، ثم الطلبة العرب للجامعات األردنية

  .سويقية والموقع الجغرافي و البيئة المادية للجامعةتصاالت التلإللم يكن ھناك تأثير يذكر
الختبار وجود ) ANOVA(تبار التباين األحادي ختم استخدام ا) H07(والختبار الفرضية 

النوع، دخل ( ديموغرافيةلالعوامل ا فروق في اختيار الطلبة العرب للجامعات األردنية تعزى إلى
  ).13(كما في الجدول رقم ) صصاألسرة، الجنسية، الحالة االجتماعية، التخ

تعزى  لطلبة العرب للجامعات األردنيةلوجود فروق في اختيار االتباين األحادي : )13(جدول 
  .لعوامل الديموغرافيةل

  النتيجة  مستوى الداللة  الجدولية Fقيمة   المحسوبة Fقيمة   العامل
  ال توجد فروق  925.  3.84  009.  النوع االجتماعي
  ال توجد فروق  508.  3.0  678. يةالحالة االجتماع
  ال توجد فروق  655.  2.37  611.  دخل األسرة

  توجد فروق  026.*  1.83  2.025  الجنسية
  ال توجد فروق  141.  1.94  1.544  التخصص

  .)α= 0.05(دال إحصائياً عند مستوى داللة * 
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  اإلستنتاجات
  : في ضوء اھداف الدراسة وتساؤالتھا يستنتج الباحثان ما يلي

ذا ت .1 ة وھ ة العرب للجامعات األردني ار الطلب ى اختي بين وجود أثر لجودة الخدمة التعليمية عل
ذا يتفق  ة وھ منطقي فإن الطلبة يفضلون الجامعات ذات الجودة األعلى في الخدمات التعليمي

 .(Al-hamory, 2009)ي رمع دراسة الحمو
ً ھناك إدراك أنأثبتت الدراسة  .2 ليمية من قبل الطالب العرب سواء رتفاع كلفة الخدمات التعال ا

 .المأكوالت أسعارأو  اإلقامةمن حيث تكاليف 
ود  .3 ين وج ر ذأيتب ة  يث ائيةدالل ة  إحص ار الطلب ى اختي ويقية عل االت التس   لالتص

تم  ي ي ات والت ن الجامع ة م ات المختلف ة فالمعلوم ات األردني رب للجامع الھاالع ى  إيص   إل
وھذا يخالف ما توصلت اليه دراسة  في عملية اختياره اأساسلطلبة بالطرق المختلفة ستكون ا

(Al-Kurdi & Al-Shaikk, 2010)  ى أن مصداقية وسائل اإلتصال والتي اشارت إل
 .األخرى أعلى من مصداقية الكلمة المنقولة

لكلفة خدمات التعليم على اختيار الطلبة العرب للجامعات  إحصائيةداللة  يثر ذأيتبين وجود  .4
ةكن ھذا مرتبط بجودة الخدمات األردنية ول ة ا التعليمي اع كلف ي حال ارتف يم يجب فف  أنلتعل

 .(Al-hamory, 2009)وھذا يتفق مع دراسة  ةيرتبط بجوده عالي
ر ذ .5 ود أث ين وج ة  ييتب ائيةدالل ات  إحص رب للجامع ة الع ار الطلب ى اختي ة عل ة المادي للبيئ

ة اال م في عملي ا دور مھ ة لھ ة األردنية فالبيئة المادي ار حيث يقضي الطالب في الجامع ختي
 .ولذلك يجب االھتمام بھذا البعد طويلةفترات 

ر ذ .6 ة  ييتبين وجود أث ع الجغرافي  إحصائيةدالل ةللموق ة العرب  للجامع ار الطلب ى اختي عل
ي  الموقع الجغراف ة ف ات األردني ةللجامع ي و للجامع م ف ا دور مھ ة لھ يارات الطلب مواقف س

 .يجب االھتمام بھذا البعد عملية االختيار ولذلك
ر ذ .7 ود أث ين وج ة  ييتب ائيةدالل رب  إحص ة الع ار الطلب ى اختي ة عل ل البيئي   للعوام

وانين  د والق ادات والتقالي تقرار والع ل االس ة فعوام ات األردني اريةللجامع ا  الس د لھ ي البل   ف
د ذا البع ام بھ ب االھتم ذلك يج ار ول ة االختي ي عملي م ف ع در دور مھ ق م ذا يتف ةوھ   اس

 (Yehia & Arrar, 2007). 
ة  أن إلىنتائج الدراسة  أشارت .8 ة التعليمي ة جودة الخدم يم والعوامل البيئي ة خدمات التعل وكلف

 .ھي العوامل األكثر تأثيراً 
ارت .9 ة  أش ائج الدراس ىنت ي  إل ات الت رب للجامع ة الع ار الطلب ي اختي روق ف ود ف دم وج ع

وجد توالتخصص و األسرةة االجتماعية ودخل ، والحالالنوعمتغير إلى  يدرسون فيھا تعزى
ا تعزى  ي يدرسون فيھ ة الت ات األردني ة العرب للجامع ار الطلب ي اختي روق ف ى ف ر إل متغي

 .الجنسية
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  التوصيات
  :في ضوء أھداف الدراسة ونتائجھا يوصي الباحثان بالتوصيات االَتية

ة التعليمي .1 اء بجودة الخدم ى االرتق ة في الجامعات حيث كانت أن تقوم الجامعات بالعمل عل
ة  أكثر اس مستوى رضا الطالب عن الخدمات التعليمي ام بقي ذلك االھتم العوامل تأثيراً، وك

  .جل العمل على رفع مستوى رضاھمأالمقدمة وبشكل دوري من 
ة  .2 وم الجودة التعليمي لكي تستجيب الجامعات للضغوط التنافسية فال بد لھا من البحث عن مفھ

ويقية لت أداة تس ويقيةك تراتيجياتھا التس ا اس ي عليھ ع . بن د الوض الل تحدي ن خ ك م وذل
ي تتسم بمستوى جودة االستراتيجي للمؤسسة التعليمية والخدمات التي تقدمھا ة الت ، فالجامع

اً أيضاً، إذ  ة عالي ة التعليمي ا التنافسي في سوق الخدم ق أتعليمية عالية يكون مركزھ ن تحقي
ية يحقق ويلبي حاجات الطلبة يعد وسيلة مھمة لتحقيق ميزة الجامعة لمستوى جودة خدمة عال
 .تنافسية وبناء مركزھا التنافسي

ة  الجامعةتحاول  أن .3 أكوالت داخل الجامع اليف الم ل تك اليف مث العمل على تقليل بعض التك
ك من خالل  رالمجال  إتاحةوذل ةمن  ألكث ل  جھ افس وتقلي ادة التن ذه الخدمات لزي ديم ھ لتق

 .األسعار
الي وذ إن .4 يم الع ويق التعل تراتيجيات تس د اس د أح ية يع اليف الدراس ى  اخفض التك أثير عل ت

 .اختيار الطلبة للجامعات األردنية
ة العرب  .5 رويج الجامعات للطلب ة لت ام بالوسائل المختلف تعزيز االتصاالت التسويقية واالھتم

الموقع ا ةصاوخ ام ب ي إلاالھتم ةلكترون اط للجامعات وإقام دول  مكاتب ارتب ة في ال األردني
دعم االتصال  العربية ددة ت وات تسويق متع عموماً ودول الخليج خصوصاً، و البحث عن قن

د  ر والبري د المباش ت والبري ر اإلنترن تجابتھم عب أمين اس ين وت ة المحتمل ع الطلب ر م المباش
رة إلا ات المباش ون والمبيع ة والتلفزي ات والمجالت والصحف واإلذاع ي والمطبوع لكترون

 .لتصبح قاعدة نجاح للتسويق ضمن سياق تسويق التعليم العالي
ً إاالھتمام بالبيئة المادية للجامعات كذلك  .6  .يالء مواقف السيارات اھتماماً خاصا
اعدة  .7 ل المس ي العوام ات أن تراع ويقية للجامع ى اإلدارات التس ة عل ار كاف ن اختي ي حس ف

 .الموقع
ك من تعزيز دور السفارات األردنية في الخارج ف .8 ي و ذل ي تسويق القطاع التعليمي األردن

ي  دان الت ك البل ة في تل ات خالل إنشاء ملحقيات ثقافي د اتفاقي ذه السفارات و عق ا ھ توجد فيھ
ة و ا ي يمكن استخدامھا التعليمية مع جامعات األسواق العربي ام بالوسائل اإلتصالية الت ھتم

 .ية و المعارضتصال مع األسواق الخارجية كالمؤتمرات الصحفالفي ا
ة من  .9 يجب التركيز على الدراسات التي تبحث في أثر تعدد التخصصات في استقطاب الطلب

ي و  ى الصعيدين المحل اً عل درةً و طلب ر التخصصات ن ي تحدد أكث الخارج و الدراسات الت
 .الدولي
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  )1( ملحق رقم
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة

  
االنحراف المتوسط  العبارةرقم 

 0.59582 3.4935 جودة الخدمة التعليمية
 1.10773 3.1465 .تعتمد الجامعة نظاماً واضحاً لقياس مستوى رضا الطالب 1
تتابع الكليات ودوائر الجامعة برامج تحسين الجودة التعليمية مع الطالب  2

ل ف كل ة ا
3.2045 1.05744 

تقوم الجامعة بتبسيط اإلجراءات وخاصة في المعامالت الروتينية  3
للطال

3.2829 1.07634 
توفر الجامعة البيانات والمعلومات الحديثة الخاصة بالخدمة التعليمية  4

ا ا
3.5718 0.92504 

 1.03591 3.5758 .تتميز الھيئة التدريسية بقدرتھا العالية على إرشاد الطلبة 5
 1.09274 3.2346 .تھتم إدارة الجامعة بشكاوي واستفسارات الطلبة 6
 0.97227 3.7031 .فر عدد كاف من أعضاء الھيئة التدريسيةيتو 7
 0.97703 3.563 .يتوفر عدد كاف من العاملين الذين يقدمون الخدمة للطلبة 8
 0.99011 3.691 .تعامل المعلومات الخاصة بالطلبة من قبل الجامعة بسرية تامة 9

 1.02108 3.5154 .تعليميةتوفر الجامعة برامج تعليمية مناسبة الحتياجات الطلبة ال 10
 1.07356 3.5112 .ھناك تنوع في طرق وأساليب وأنماط التدريس في الجامعة 11
 0.9842 3.9218 .تتميز الجامعات األردنية بسمعة جيدة  12

3.44220.63257 االتصاالت التسويقية
تعمل الجامعة على استقصاء آراء ورغبات المجتمع ومدى رضاھم عن  13

ال
3.1014 1.03655 

 0.98892 3.736 .تستخدم الجامعة المواقع االلكترونية لتقديم المعلومات والخدمات للطلبة 14
توفر الجامعات األردنية معلومات عن خدماتھا التعليمية في محطات  15

ل ال ة ذا ا
2.9944 1.15141 

 1.11977 3.3174 .امعة تأثرت بكثرة أعداد الدارسين الملتحقين بالج 16
 0.95193 3.8567 .كنت أسمع معلومات إيجابية عن الجامعة التي التحقت بھا 17
 1.15047 3.6397 .قمت باستشارة طالب آخرين درسوا في الجامعة التي التحقت بھا 18

3.08040.84595 كلفة خدمات التعليم
 1.21697 3.059 .عليمية المقدمةتتميز الجامعة بمالئمة السعر لجودة الخدمة الت 19
 1.14383 3.1899 .تمتاز الجامعة بالمرونة في دفع الرسوم الجامعية 20
تكاليف الدراسة مقارنة بالجامعات في  بقلة تتميز الجامعات األردنية 21

األ ة ال ل ال
3.1457 1.24118 

 1.18645 2.9719 .رىتكاليف اإلقامة في األردن مناسبة مقارنة مع الدول ألخ 22
 1.12767 3.2592 .تكاليف التنقل من وإلى الجامعة مناسبة 23
 1.16991 2.93 .تعتبر أسعار السكن في األردن مناسبة 24
 1.26712 2.9746 .أسعار المأكوالت داخل الحرم الجامعي مناسبة 25
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3.47180.82082 البيئة المادية

 1.13681 3.4426 .ه تكنولوجية حديثة ومناسبةتستخدم الجامعة معدات وأجھز 26
ت تعليمية خدمية جيدة من حيث التصميم وحجم القاعة اَتوفر أبنية ومنش 27

ة ال
3.5352 1.07397 

توفر أحدث األجھزة العلمية والمختبرات الحديثة والمتطورة لدى  28
ة ا ال

3.4548 1.07215 
 1.01543 3.662 .جامعيتتميز الجامعة بجمال الحرم ال 29
 1.28185 3.2563 .توفر أماكن الصطفاف سيارات الطلبة 30
 1.01731 3.6061 .شكل وتصميم البناء الخارجي جذاب للجامعة 31
 1.0835 3.3296 .الديكورات الداخلية للجامعة جذابة ومتناسقة 32

3.36650.89093 الموقع الجغرافي للجامعة
 1.10561 3.5154 .اصالت في المناطق التي تقع فيھا الجامعة توافر خدمات المو 33
 1.0022 3.4314 .توفر الجامعة جميع الخدمات المطلوبة للتعليم في مكان واحد 34
 1.16609 3.2241 .توفر أماكن التسلية والترفيه في البيئة المحيطة بالجامعة 35
 1.21128 3.2905 .موقع الجامعة قريب من التجمعات السكنية 36

 0.67478 3.7017 العوامل البيئية
37 ً  1.00961 3.433 .حتياجاتھماليوجد استعداد دائم لدى العاملين لمساعدة الطلبة وفقا
يوجد إحساس باألمان عند التعامل مع الھيئة التدريسية والعاملين في  38

ة ا ال
3.619 1.04692 

 1.04039 3.6376 .رم الجامعيتوفر األمان والطمأنينة للطلبة داخل الح 39
 1.05675 3.7022 .تمتاز األردن بسھولة ويسر إجراءات الدخول إليھا 40
 0.98296 3.8704 .تمتاز األردن بقربھا الجغرافي من بلدي 41
 0.91797 3.8687 .أجد سھولة في بناء صداقات وعالقات جديدة في الجامعة 42
 1.0389 3.7374 .ألردنيتأقلمت بسھولة مع أبناء المجتمع ا 43
 1.10554 3.4845 .أشعر باھتمام الناس من حولي كطالب وافد 44
 1.01904 3.7373 .تشابه العادات والتقاليد األردنية للعادات والتقاليد في بلدي 45
 1.01336 3.8371 .أحصل على اإلقامة السنوية بكل سھولة 46

3.56540.80906 االختيـــــــــــــار
 1.01263 3.5978 .ھناك سھولة في الحصول على المعلومات بالجامعة 47
 1.20694 3.3174 .قمت بعملية مقارنة بين الجامعات األردنية قبل اختياري لجامعتي 48
 1.04908 3.7388 .نا راٍض عن اختياري للجامعةأ 49
 0.99371 3.8287 .يجابية عن جامعتيأتحدث بإ 50
 1.10737 3.6648 .دقائي بااللتحاق بھذه الجامعةأنصح الجميع من أص 51
 1.21586 3.2318 .المنافع التي أحصل عليھا تفوق التكلفة التي أتكبدھا 52

 


