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  چکیده
جمعیت تغییر وضعیت  دولتی، آزاد و غیر انتفاعی، با توجه به تغییرات اخیر منجمله تنوع و افزایش موسسات آموزش عالی، :هدف زمینه و
 اریابی،باز اصول تحقیقات از با استفاده باید عالی آموزش دانشجویان و کم شدن تدریجی متقاضیان ورود به دانشگاه ها، موسسات شناختی

جذب از آنجا که  .رقابت جذب دانشجو تالش کننددر بازار   ،شرایط کنونی و آینده با انطباق منظور به استراتژیک ریزي برنامه و توسعه
اصول  ه مروري در نظر دارد با تمرکز برباشد این مقال می دانشکده هاي پرستاريهدف  دانشجو و تالش براي ارتقاء رشته پرستاري

  .مورد توجه  قرار دهد ي پرستاريآن را در جذب دانشجو کاربرد ،بازاریابی
 2013لغایت  2000 هايسال در فاصلههاي مربوطه کلید واژه  و بازاریابیبراي دستیابی به مقاالت و مطالعات مربوط به  :کارروش مواد و 
ه و سپس بر مورد بررسی قرار گرفت Scopus    Iran Medx ,Iran Doc, Science Direct  , PubMed ,بانک هاي اطالعاتی درمیالدي 

   .شدند بررسیاساس میزان ارتباط مقاالت با موضوع پژوهش و نظر تخصصی گروه تحقیق، مقاالت مرتبط انتخاب و 
خود در  از دانشگاه که تصویري کلی طور به. کتاب مرتبط انتخاب شد 5مقاله و 20در این مطالعه با توجه به معیارهاي ورودي : یافته ها

 در زمینه آن عملکرد ،تحصیل و تدریس براي مرکزي به عنوان دانشکده شهرت .دارد بستگی مختلفی عوامل به سازد جامعه می افراد ذهن
 رشته پرستاري را درخصوصتحصیل  داوطلبان عملی و ذهنی قضاوت که عواملی است از هایی نمونه فرهنگی، مسایل بالینی، اجتماعی

  . دهند می قرار تاثیر تحت
براي رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه و جذب بیشتر دانشجو که یکی از مشتریان سیستم هستند بایستی با اصول  :نتیجه گیري

بازاریابی بطور کلی سبب افزایش کارآیی و مسئولیت . شدآشنا بیشتر از گذشته بازاریابی بخصوص در حوزه آموزش عالی و علوم پزشکی 
  .  رضایتمندي و منابع تخصصیص داده شده در آموزش عالی می گردد پذیري، افزایش

  پرستاري دانشکده، جذب دانشجو ،بازاریابی :ي کلیديواژه ها
  مقدمه

انجمن بازاریابی آمریکا مفهوم بازاریابی را اینگونه ارائه  
بازاریابی فرآیند برنامه ریزي و مدیریت ایجاد یا : داده است

رویج و توزیع ایده ها،کاالها و ابداع، قیمت گذاري، ت
خدمات با هدف انجام مبادالتی است که اهداف سازمانی و 

تاکید اصلی این تعریف از . ]1[فردي را تامین می کند
موز، آدانش بازاریابی بر مشتري است، که مشتري می تواند 

    .، بیمار و سازمان هاي طرف قرارداد باشنددانشجو، پزشک

اخیر منجمله تنوع و افزایش موسسات با توجه به تغییرات 
، تغییر وضعیت دولتی، آزاد و غیر انتفاعی آموزش عالی

دانشجویان و کم شدن تدریجی متقاضیان  جمعیت شناسی
ورود به دانشگاه ها، تقاضاي بیشتر براي ورود به تحصیالت 

 ،ن المللی شدن کسب علوم و تحصیالتتکمیلی، بی
 تحقیقات از کامل فادهبا است باید عالی آموزش موسسات

 منظور به استراتژیک ریزي برنامه توسعه در بازاریابی جدید
رقابت در بازار جذب  ،با شرایط کنونی و آینده انطباق

 مقاله مروري
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 دانشگاه ها .دانشجو و هیئت علمی مجرب تالش کنند
 نفع با بازاریابی موثر، انتخاب دانش آموزان را به ندامیدوار
ازاریابی تحصیالت عالی در ب .خود بدست آورند موسسه

بایستی به استقالل دانشکده، رقابت دانشگاهی و داشتن 
دانستن این نکته که . اطالعات، شناخت کافی داشت

ژیکی در پدیده  بازاریابی یک فرآیند سیاسی و ایدئولو
  . ]2[اقتصادي است، مهم است

 پرستاري مربیاندر این رابطه دانشکده هاي پرستاري و 
 جمعیت حفظ و جذب و براي تراتژياس توسعه براي

هدف  .]3[ اندکشیده شده  چالش تر به متنوع دانشجویی
اصول بازاریابی براي جذب دانشجوي بررسی  "از این مقاله

  .بوده است " و ارائه راهکار عملی پرستاري
  هاي مرور روش

جذب دانشجو  ،یابیبازارجستجوي جامع با کلید واژه هاي 
در پایگاه  2013تا  2000ت سالاز بین مقاالپرستاري و 

 ,Iran Medx, Iran Docبین المللی هاي ایرانی و
Science Direct ,PubMed,Scopus  صورت گرفت و 

بازاریابی و به مقاالت پژوهشی و مروري که در زمینه 
بطورکلی در  .اشاره شده بود اکتفا گردید جذب دانشجو
بط با کتاب که مطالب مرت 8مقاله و 35این رابطه از 

 مجموعا، داشتند بازاریابی، آموزش عالی و رشته پرستاري
جهت جستجوي  .گردید کتاب انتخاب 4مقاله و  20تعداد 
مقاله نیز از دو روش جستجوي  مورد استفاده دراینکتب 

گوگل با کتابخانه اي واستفاده از موتور جستجوي کتب 
ه دانشکد موسسات آموزش عالی، ،بازاریابی کلید واژه هاي
  .استفاده گردید هاي پرستاري

  یافته ها 
بازاریابی در اصول قسمت  دونتایج  جستجوي متون در 

ارایه  پرستاري جذب دانشجويو موسسات آموزش عالی 
  .گردد می

  بازاریابی در موسسات آموزش عالی  اصول
در عصر حاضر که جوامع با انواع مشکالت جمعیتی، زیست 

ستند، بازاریابی محض، محیطی و کمبود منابع مواجه ه
ها نیست و مؤسسات عالوه بر  جوابگوي نیازهاي آتی انسان

رضایت مشتري و کسب سود باید به منافع بلند مدت و 
 حاصل به منافع بازاریابی مفهوم .بقاءجامعه نیز بیاندیشند

 و چنین گذارد می احترام اجتماعی و اقتصادي سرمایه از
   .] 2[دهد می ارائه را فرصتی

 موثر کار و کسب در که مفاهیم، و بازاریابی هاي وريتئ
 از بسیاري توسط حاضر حال در تدریج به است، بوده

 رقابتی اعمال مزیت آوردن دست به هدف با ها دانشگاه
فرهنگ دانشگاهی شروع  1970از اواخر . ]5،4[شده است

در سال هاي . ]6[به تغییر و بازاریابی در آن آغاز گردید
وي فکري بازاریابی به شدت تغییر کرده و از اخیر، الگ

تمرکز بر مبادالت مقطعی و کسب سهم بازار، به حفظ 
 .]1[مشتري و ایجاد وفاداري در مشتریان تبدیل شده است
   :دیدگاه بازاریابی پنج رکن مشخص دارد که عبارتند از 

داشتن درکی کامل از خریداران تا ( 1مشتري شناسی - 1 
). رتر را بطور مداوم، براي آنان ایجاد کردبتوان ارزش هاي ب

دانش مسئولین بایستی درك کامل و همه جانبه در مورد 
اعضاءهیئت  ،دانشجویان، آموزان داوطلب انتخاب رشته

  .ورندآعلمی و کارکنان و سایر ذینعان بدست 
شناخت رقبا اعم از توانایی هاي بالقوه : 2رقیب شناسی - 2

از اصول اولیه  و استراتژي آنهاي آنها و نقاط قوت، ضعف 
ي پرستاري بایستی بررسی لذا دانشکده ها. بازاریابی است

همه جانبه از سایر دانشکده هاي پرستاري وزارت  و مطالعه
بهداشت و دانشگاه آزاد با توجه به نکات گفته شده داشته 

  .باشد
هماهنگی و به کارگیري : هماهنگی بین وظیفه اي - 3

ه شیوه اي که تاکید بر خلق ارزش براي ب دانشکدهمنابع 
  . داشته باشد) دانش آموزان دبیرستانی(مشتري 

انتخاب چشم اندازي که در آن، : اهداف بلندمدت - 4
جستجوي دائم براي یافتن راههاي افزایش ارزش، با 

مؤسسات عالوه . سرمایه گذاري مناسب وجود داشته باشد
افع بلند مدت و بر رضایت مشتري و کسب سود باید به من

لذا نیاز به داشتن یک برنامه  .بقاءجامعه نیز بیاندیشند
  .استراتژیک ضروري است

کسب درآمد کافی براي پوشش :  3قابلیت سوددهی - 5
 هزینه ها در بلند مدت و تامین رضایت سهام داران

                                                        
1 -  Customer Orientation 
2 - Competitor Orientation 
3 - Profitability 
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این امر بایستی بطور واقع بینانه . همیشه مد نظر است
  .]6،7، 4[بررسی و محاسبه شود

تحقیقات بازاریابی، فرآیندي است که در آن داده ها در 
مورد مشتریان به صورت نظام مند گردآوري می شود تا 

در راستاي رسیدن به بازاریابی . نیازهاي آنها شناخته شود
محصول، ( 4موفق در بیشتر عرصه ها توجه به چهار پی

 از استراتژي بازاریابی هستند وکه ) قیمت، مکان و ترویج 
محصول . مهم است نامیده می شوند 5آمیخته ي بازاریابی

 ها، فعالیت از اي گسترده طیف ات آموزش عالی،سدر موس
 دانشگاه یک توسط شده ارائه خدمات و تجارب امکانات،

مفهوم قیمت در بازاریابی با واژه مبادله نشان داده  .است
مکان یعنی تصمیم گیري در مورد محل یا . شده است
ه خدمات آموزشی، پژوهشی می توانند در زمانی ک

اه سازي ترویج به معناي هر روش آگ. دسترس قرار گیرند
بازاري است که سازمان در تالش است نیازهاي آن را 

  .]1[برآورده کرده و مبادله باید در ان بازار انجام شود
آموزش عالی پنج بازاریابی در مدل ) 2008(رود و میلز 

که عبارتند از،  می دهندمد نظر قرار  عامل دیگر را اضافه و
که  ،بسته بندي، مشارکت، برنامه نویسی، موقعیت و مردم

دانشکده می  کارمندان و اعضاءهیئت علمیمنظور 
 آموزش به کمک تواند می بازاریابی مدیریت .]8[باشند
 را آموزان دانش و عالقه داده و اثربخشی افزایش را عالی
 هاي مهارت توسعه تشویق همچنین .بخشد بهبود

خواهد  بهتر عملیاتی وري بهره به منجر که است مدیریتی
در مطالعه خود بیان کرد که بازاریابی ) 2010(براون  .شد

بطور کلی سبب افزایش کارآیی و مسئولیت پذیري، 
افزایش رضایتمندي و منابع تخصصیص داده شده در 

می بسیاري از دانشگاه ها . ]9[آموزش عالی می گردد
 با بهتري احساس آنها خواهند دانشجویان ورودي جدید

میان گزینه هاي دیگر  از انتخاب محل تحصیلشان به توجه
   .]8[داشته باشند

مهم براي اجراي موفقیت آمیز برنامه  نکتهسه  ،بنابر این
اولین . بایستی مد نظر قرار گیرددر دانشکده ها  بازاریابی

آگاه و نیاز به بازاریابی  انمدیر تمام از اینکه اطمینان نکته،

                                                        
4 - Four p’s (market mix), product, price, 
place, and promotion 
5 - Marketing Mix 

 طرح شروع و ادامه دومین نکته .را حمایت خواهند کرد
و  مرتبط کالج استراتژیک اهداف و ماموریت با بازاریابی

 اعضاي مشارکت و رسانی اطالع ،سوم نکتهنزدیک باشد و 
    . ]3[خواهد بود فرایند این در علمی هیات

  جذب دانشجویان پرستاري 
می  انتخاب را د را بر مبناي دالیل بسیاريخو حرفه افراد
 شده گزارش شده، منتشر در مطالعات خوشه اي. کنند
 مقطع براي انتخاب رشته در  آموزان دانش که است

 عنوان را به شخصی تجربیات اغلب پرستاري کارشناسی
حرفه اي عنوان  پرستار یک به شدن تبدیل براي انگیزه اي
 مطالعات این در افراد وسطت مشترك تجربه یک. کرده اند

 طول در مشاهده پرستاران ،بود شده اشاره آن که به
 نزدیکان در شدن بستري یا و بیمارستان در شدن بستري

 ذاتی، عوامل این، بر عالوه. ]10،11[بوده است بیمارستان
 به کمک و دیگران از مراقبت یا و کمک به میل مانند

 بر مؤثر است هشد گزارش غالب عوامل عنوان به جامعه
 حفظ و جذب.   ]12،13،14[ رشته پرستاري است انتخاب

مهم  از  مسائل پرستاري آموزش در پرستاري دانشجویان
 می آموز دانش یک که هنگامی. ]15[عصر حاضر است

که قرار است آنرا جایی را انتخاب می کند  دقیقا داند
 جربهدر دانشگاه ماندگار و از ت زیاد احتمال به کند، تجربه

 از مقایسه یک در .]12،8[راضی خواهد بود خود دانشگاهی
 دانشجویان و پرستاري دانشجویان از شغلی هاي انگیزه
 که دریافتند) 2005( دوکري و بانز دیگر، هاي رشته

 مانند بیرونی، هاي پاداش با شدت به پرستاري دانشجویان
 شغلی امنیت استقالل، پذیر کاري، انعطاف هاي ساعت

که وجود  عدیده اي با توجه به دالیل. ]16[داشته اند هاشار
به نسبت رشته  پرستاريداوطلب براي رشته  کمبوددارد 

 مدرسان، و لذا مدیران ،خواهد داشت ادامه هاي دیگر
 دانش جذب براي خالق هاي استراتژي باید پرستاري

 استراتژي همچنین یک. ]17[کنند پیدا دبیرستانی آموزان
 پیاده است ممکن آینده در پرستاري کمبود اب مقابله براي

 آموزان دانش دادن قرار هدف براي هایی تالش سازي
 هاي انگیزه درك بنابراین .]18[متوسطه باشد مدارس

 با اي حرفه انتخاب مسیر زندگی حال در آموزان دانش
 این حفظ و جذب ،باال کیفیت با ییها برنامه توسعه

 دانشجویان ارزش ري وبسوي رشته پرستا جوان جمعیت
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 بازاریابی، .]19[است مهم پرستاري کار نیروي در پرستاري
 و پی 9 از استفاده با آموزان دانش به نسبت خاص طور به
 و عالی آموزش براي بازاریابی بین تفاوت گرفتن نظر در

 عالقه بهبود در است ممکن محصوالت، براي بازاریابی
 به ده هاي پرستاريانتخاب دانشک به نسبت آموزان دانش
دیدگاه  اگر این، بر عالوه. ]8[موثر باشند شده، عرضه بازار

 محصول یک پرستاري به ،)دانش آموزان( کنندگان مصرف
 بیشتراین نگرش  باشد الزم است ممکن است، غیرجذاب

  . ]20[نظر قرار گیرد تجدید و بررسی مورد
 هآموزشی و دانشکده هاي پرستاري امروزمحیط در نهایت 

 بازاریابی در به جامع رویکرد یک به نیاز فزاینده طور به
  .]21،22[دنپرستاري دار

  راهکارهاي پیشنهادي 
براي تعیین اینکه چه روش تبلیغی موثر است، باید پیام ها 
را بر روي افرادي که به جامعه ي هدف شباهت دارند، 

الگوي اصلی توجه به آمیخته ي  .]1[زمون کردآپیش 
بایستی در نظر است که ) پی 9(در آموزش عالیبازاریابی 

 الگو، این از مرحله ، اولینبا دید کلی تر. گرفته شود
احتمال و  در مورد کلی و نیازسنجی ارزیابی یک تکمیل

 سایر با مقایسه در درصد ثبت نام در رشته هاي دانشکده
 .]23،24[خواهد بود  دیگر هاي رشته

انجام شده در  هايشیوه  بهترین مرحله دوم، شناسایی
 نتایج معتبر در که) در ایران و جهان(دانشگاههاي دیگر 

حداقل در این مورد  .داشته اند دانشجویان حفظ و جذب
چندین مقاله و دانشکده بایستی بررسی و تجزیه تحلیل 

  : در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد. شوند
جذب  ب که خود عاملی برايجذب اساتید مجربراي  -1

  : است راهکارهاي ذیل مناسب بنظر می رسددانشجو 
دانشگاه  قوت نقاط شناسایی بازاریابی با نوین هاي شیوه از

آمیخته  سایر و اساتید به اعطا قابل امتیازات از و استفاده
و با  نموده جلب دانشکده با همکاري به را اساتید نظر ،ها

 جمله از موجود و اختیارات مدیریت پتانسیل از استفاده
 در اساتید براي مطالعاتی فرصت و بورس تحصیلی اعطاي
 .آورد فراهم را آنان همکاري زمینه مختلف تحصیلی مقاطع

 مناسب  تبلیغات مستقیم،  بازاریابی مدل تدوین و طراحی
 بورس امکان نمودن ماهفراساتید مانند،  جهت جذب

، براي اساتید کشور از خارج مطالعاتی فرصتو یا  تحصیلی

، ضروري علمی مجرب هیات جذب گروه کار و تشکیل
   .بنظر می رسد

 تهیهجذب دانشجو راهکارهایی از قبیل، رابطه با  در – 2
امکان ، دانشکده تحقیقی و آموزشی امکانات از بروشور

بازدید از دانشکده پرستاري براي دانش آموزان دوره 
، علمی کشوري و اي منطقه مسابقات برگزاريمتوسطه ، 

 فرصتو یا  تحصیلی بورس امکان نمودن ماهفراعالم 
، براي دانشجویان ممتاز کشور از خارجداخل و  مطالعاتی

، کاربردي تحقیقات و ها پژوهش انجام هزینه کمک افزایش
 مطالعات و تحقیقات ارایهکمک مالی و تسهیالت به 

 مشاوره به دانش ، و ارائهالمللی بین مجامع در دانشجویان
براي آشنایی بیشتر با  آموزان قبل از انتخاب رشته

   .پرستاري، می تواند مثمر ثمر باشددانشکده و رشته 
صفحه وب  یک ایجادبا بهتر بطور کلی جهت بازاریابی 

تحصیل، خدمات ارائه شده در دانشکده،  مزایاي سایت که
سته مشخصات اعضاء هیئت علمی و دیگر اطالعات الزم و ب

بیان و جذاب را به شیوه اي گویا پرستاري آموزشی رشته 
 هاي دانشگاه و پرستاري رؤساي با ارتباط قراري بر ،کند

راهکارهایی است که می شفاهی  صورت به بازاریابی و دیگر
بکار گرفته  در رشته پرستاري توان جهت جذب دانشجو

  .شوند
  نتیجه گیري

 .دارند بازاریابی اساسی اصول درك به ها نیاز دانشگاه
فرد است لذا بایستی تاکید  به منحصر آموزشی بازاریابی

نجا که مهم از آ. داشت بیشتري بر آمیخته ي بازاریابی
ترین منبع برنامه ریزي و مدیریت نیروي انسانی سازمان 
ها، بخش مدیریت منابع انسانی می باشد، یکی از مهم 

ت مشتري و ترین زیر ساخت هاي الزم براي تأمین رضای
ایجاد وفاداري از طریق ایجاد تصویر ذهنی مطلوب براي 

 از استفاده با. آنان، مدیریت صحیح منابع انسانی می باشد
توسط دانشکده هاي پرستاري  بازاریابی تحقیقات مفاهیم
 و تسریع، به این رشته را آموزان دانش جذب است ممکن

ري پیدا همخوانی بیشت آموزان دانش انتخاب معیارهاي با
استراتژي بازاریابی، باید به صورت مداوم مورد بازبینی . کند

قرار گرفته و تغییر یابند تا بتوانند پاسخ گوي نیازهاي بازار 
براي تدوین یک استراتژي بازاریابی اثربخش، پایش .باشند

  .دقیق و بازبینی تمام اجزاي امیخته بازاریابی ضروري است
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Abstract 
Background & Objectives: Due to recent changes such as 
increasing the number of higher education institutions -public, 
Azad, and non-profit universities- student demographic change 
and gradual decrease in the number of applicants to enter 
universities, all these education institutions have to compete 
recruiting students more than each other using the marketing 
principles and strategic planning and development to be adopted 
with the current and future conditions.  The nursing school is 
aimed to recruit students and upgrade nursing courses. The 
purpose of this review article is to attract nursing students 
focusing on marketing principle and its applications.  
Material & Methods: To access the articles and studies related 
to marketing and relevant Keywords during the years 2000 and 
2013, an investigation was done by searching in international 
web sites such as: Scopus, pub med, science direct, Iran doc and 
Iran medex. Then among all the articles, those were chosen 
which were more related to the research topic by the expert 
members of the research group. 
Results: In this study, 20 articles and 4 books were selected 
according to the inclusion criteria. The overall picture of 
university in the minds of people depends on various factors: 
School is known as a center for teaching and education and 
focusing on clinical, social and cultural issues. This is one of the 
factors which encourage the students to join nursing courses. 
Conclusion: To achieve the strategic goals of the university and 
attract more students who are the system customers, it is 
essential to get familiar more than before with the marketing 
principles especially in higher education and medical sciences. 
In general, marketing increases the efficiency, responsibility, 
satisfaction and also the allocated resources to the higher 
education.  
Key words: Marketing, Student recruitment, College of nursing 
 
 
 
 

*Corresponding Author: 
Quchan Branch, Islamic Azad 
University, Quchan, Iran           
Email: 
tabatabaei.amir@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Review Article 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

5.
S5

.1
15

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.5.S5.1153
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-310-fa.html
http://www.tcpdf.org

