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 سيستم تا است ايران در عالي آموزش بازاريابي الگوي ارائة حاضر، پژوهش هدف :چكيده
 .كند عمل ترتخصصي و هدفمند آگاهانه، آموزشي خدمات ارائة در آن كارگيري به با آموزشي
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 شامل آماري جامعة .است شده استفاده كوربين و اشتراوس بنياد داده روش از خاص طور به كه
 معاونان ها،دانشكده رؤساي دانشگاه، معاونان ها،دانشگاه رؤساي( دانشگاهي مديران گروه سه

 حوزة در دانشگاهي متخصصان و عالي آموزش گذاران سياست ،)هاگروه مديران و دانشكده
 هاي همؤسس مديران و رؤسا از نفر 39 با برفي  ةگلول گيرينمونه روش به كه است بازاريابي
 و محوري باز، كدگذاري از هاداده تحليل براي .شد انجام ساختاريافته نيمه مصاحبة عالي آموزش
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 كالن گذاريسياست( ايزمينه عوامل ،)سيستمي برون و درون عوامل( علّي شرايط شامل گويه

 ،)عالي آموزش بازاريابي( محوري  همقول ،)آموزشي هاي همؤسس سازيخصوصي و آموزشي
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  مقدمه
 بودن مهم و است شده شناخته خوبي به بازار در مؤسسه يا سازمان شهرت و برند اهميت امروزه

 نفعان ذي براي سازمان تصوير توسعة بر آن اصلي تمركز كه دارد ريشه محور منبع نگرش در آن
 شهرت، توان مي محور منبع نظرية در ).206 :1395 نجات، و ثاني عليزاده( است بيروني و دروني
 مزيت سازمان براي تواند مي كه گرفت نظر در ينامحسوس و ارزشمند منبع را سازمان نام و برند

 و برند كه هايي سازمان جمله از ).1394 ،ابراهيمي و علوي سياهرودي، نجفي( كند ايجاد رقابتي
 كه هستند عالي آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه است، يافته اهميت پيش از بيش آنها شهرت
 نيكو، عباسي( اند شده داده سوق خود خدمات بازاريابي و بازارگرايي سمت به امروزه آنها اغلب

  ).1394 پوراشرف، و تابان ياسيني،
 به فقط را آموزش كه شدندمي تلقي هايي همؤسس عنوان به هادانشگاه مديد، هايدوره طي
 آنها بازاريابي هايبرنامه كه امعن بدين .داشتند را آنجا به ورود ايطشر كه كردندمي ارائه افرادي
 تغييرات ايجاد امروزه .بود طرفه يك معمول طور به آنها ارتباطي هايتالش و اقدام چند به محدود
 ،است گذاشته عالي آموزش هاي همؤسس بر توجهي شايان تأثيرات جهاني، فضاي در متعدد

 بازاريابي هايفعاليت و داده سوق خود كلّي هاياستراتژي در نظر تجديد به را آنها كه نحوي به
 عنوان به دانشجويان اطالعاتي و ارتباطي نيازهاي به توجه و دانشجومحوري سمت به را آنها

 تغيير ).2010 سوارز، و سيموز( است كشانده عالي، آموزش هاي مؤسسه و دانشگاه اصلي مشتريان
 كه است شده موجب سو يك از جانبي، بازارهاي به دانشگاه توجه و بازاريابي رويكرد ،روش

 هدف، هايگروه به دانشگاه توجه ديگر، سوي از و شوند متحمل را سازماني تغييرات هادانشگاه
 مسئله اين .است شده منجر هادانشگاه شدن گراترربازا و چندجانبه ارتباطات برقراري به

 هادانشگاه بين رقابت افزايش با .است كرده رقابت ةعرص وارد ،دانشجو جذب براي را ها دانشگاه
 اهداف به دستيابي و موفقيت كسب براي بازاريابي اصول كارگيري به دانشجو، جذب براي

 گذشته، سال چند در. )2009 نورث، و جوردن هريدن، وان ويس،( است يافته ضرورت سازماني
 بخشي تأمين براي ناچار به هادانشگاه و يافته كاهش هادانشگاه قبال در دولت مالي حمايت و بودجه

 ،الدينيميرفخر( ندا هكرد اقدام شهريه دريافت و دانشجو جذب ظرفيت افزايش به ،خود بودجة از
 آموزش نياز   مورد ةج  بود مينأت ر  د ولت  د نقش كاهش با ).1392 جليليان، و پزشكي زاده ابراهيم
 دولت ،يگر  د سوي از .  ند  اهشد بازارمحور و رقابتي ي  زياد ميزان به عالي آموزش هاي مؤسسه عالي،

 آموزش نقش ،تجاري نگرش رواج با و  شده مردد اجتماعي و عمومي رفاه مات  خد ةارائ اصول در
 از عالي آموزش   يد  جد گان  كنند فراهم از شماري بي   اد  تعد و است هيافت گسترش خصوصي عالي
 آموزش مراكز ساير و مجازي هاي هسسؤم غيرانتفاعي، هاي هسسؤم انتفاعي، هاي بخش قبيل
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 سازگار انشجويان  د هاي عالقه و بازار وضعيت جامعه، تغييرات با سرعت به     ،شده عرصه وارد عالي
 ).1389 اسفندياري، و آراسته( آوردند فراهم آنها براي را نويني تسهيالت و خدمات و ندشد
 جذب ظرفيت افزايش و عالي آموزش مقاطع تمام در دانشجو پذيرش شرايط تسهيل رغم علي

 در ،اند مواجه ظرفيت تكميل عدم با تحصيلي هايرشته برخي در هادانشگاه از بعضي دانشجو،
 نتايج ).1392 روشن،( دارند فراوان متقاضي هارشته همان در هادانشگاه از ديگر برخي كه حالي

 از باروري درصد كاهش كشور، جمعيتي ساختار تغيير دليل هب دهدمي نشان رسمي آمارهاي
 عالي آموزش براي تقاضا كشور، جوان جمعيت كاهش پي در و شده آغاز 60 دهة پاياني هاي سال
 نشان هاپژوهش نتايج همچنين ).1391 نوراللهي، و شيري( است يافته كاهش چشمگيري طور به
 كاهش حال در ارشد كارشناسي و كارشناسي مقاطع در عالي آموزش متقاضيان تعداد دهدمي

 يعني ،نفر هزار 600 حدود به كارشناسي مقطع متقاضيان تعداد ،1404 سال تا كه طوري به است،
  ).1391 بديعي، و رزاقي فرجادي، دل، قوي( رسيد خواهد كنوني مقدار نصف
 اين .است كاهش به رو تصاعدي صورت به ايران سال 24 تا 18 جمعيت ،ديگر سوي از
 رشته 7000 حدود آزاد دانشگاه در كه طوري به شود، مي محسوب هادانشگاه براي تهديدي مسئله
 دو يكي در كه هاستدانشگاه بين رقابت وجود از هايينشانه برده نام موارد .است شده تعطيل
 تكميل عدم نتيجة در مالي منابع تأمين عدم .است افزايش حال در و شده نمايان اخير سال

 براي كشورمان هايدانشگاه اغلب زيرا آورد،مي وجود به جدي مشكالت هادانشگاه براي ظرفيت،
 اينكه ضمن .كنندمي تكيه دانشجويي هايشهريه و دولت مالي هايكمك به فقط بودجه تأمين
 در همواره ،دانشگاه علمي رتبة ارتقاي براي پژوهش به مند عالقه و مستعد دانشجويان جذب
 بازاريابي قواعد و اصول از بايد هادانشگاه وضعيتي، چنين در .است بوده هادانشگاه توجه كانون
 و آراسته( يابند دست رقابتي مزيت به و ساخته محقق را خود اهداف بتوانند تا كنند پيروي
  ).1393 رضايي،

 ،نيست جديد چندان يافته توسعه كشورهاي در عالي آموزش حوزة در بازاريابي هايپژوهش
 اعم دانشگاه، انتخاب بر مؤثر عوامل شناسايي بر فقط كشورها اين در شده انجام هاي پژوهش اما
 توجه خاص صورت به دانشگاه انتخاب معيارهاي به و شده متمركز محيطي، و فردي عوامل از

 انتخاب معيارهاي و هامؤلفه كه دهند ارائه مدلي نتوانستند هاپژوهش اين اينكه ضمن .اند نكرده
 نهايت در .است مبهم بسيار نيز هاپژوهش اين هاييافته و نتايج .باشد دربرداشته را دانشگاه

 ايران جامعة به را نتايج اين تواننمي غيره و اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، هايتفاوت دليل به
 و است يجديد كامالً موضوع ،شد گفته تر پيش كه داليلي به ايران در پژوهش اين .داد تعميم
  .شود مي محسوب حوزه اين در هاپژوهش نخستين جزء
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 يـاد  و دهـد  توسـعه  را موفقي بازاريابي هاياستراتژي بايد، خود يبقا حفظ منظور به عالي آموزش
 تـا  گيرندب كار به را مناسبي رقابتي هاياستراتژي بايد همچنين .كند عمل ايحرفه چگونه بگيرد
 و متعدد نيازهاي شناسايي ).2011تيندز،  كونستن( كند برآورده را مشتريان بالقوة نيازهاي بتوانند
 توجه با رو اين از ،است ميسر عالي آموزش در بازاريابي طريق از عالي، آموزش نفعان ذي ةگسترد

 ارائه ايران عالي آموزش بازاريابي براي الگويي است آن بر حاضر پژوهش موضوع، اين اهميت به
 عوامـل  و دانشجويان سوي از دانشگاه انتخاب معيارهاي دارد قصد حاضر پژوهش همچنين .دهد

 قالـب  در را )گرمداخله عوامل و ايزمينه عوامل علّي، شرايط( عالي آموزش بازاريابي بر ثيرگذارأت
 شناسـايي  را دانشـگاه  انتخـاب  براي دانشجويان ةاستفاد مورد اطالعاتي منابع كند، ارائه الگو يك
 جهت آن از حاضر پژوهش .دهد ارائه عالي آموزش ةحوز در بهتر رقابت براي راهكارهايي و كرده

 را آنها و كرده شناسايي را آن بر ثرؤم عوامل و بازاريابي براي مختلف راهبردهاي كه دارد اهميت
 بـراي  بـاال  مطالـب  بـه  توجـه  با بنابراين .است گذاشته آزمايش ةبوت به علّي الگوي يك قالب در

 بـرآورده  و شناسـايي  عـالي،  آموزش نظام بقاي و حفظ ايران، عالي آموزش نظام ةتوسع به كمك
 ،رقابتي مزيت ايجاد و كيفيت با خدمات ةارائ آن، نفعان ذي و مشتريان هايخواسته و نيازها كردن
  .رسد مي نظر به اهميت با و ضروري عالي آموزش هاي مؤسسه بازاريابي الگوي طراحي

  شناسي پژوهش روش
 شوندگان مصاحبه ادراك و نگرش ها، تجربه از اجمالي توصيفي به دستيابي براي پژوهش اين در

 از خاص طور به و كيفي پژوهش  روش از ،ايران در عالي آموزش بازاريابي الگوي ابعاد به نسبت
-ساده در بنياد داده ةنظري .است شده استفاده )1990( كوربين و اشتراس بنياد داده نظرية راهبرد
 ةيافت سازمان گردآوري طريق از مدون ةنظري ساخت يندافر از است عبارت ،ممكن شكل ترين
 هايپژوهش از دسته آن نوين هايپرسش هب پاسخگويي براي هاداده استقرايي تحليل و داده
 در ).1385 منصوريان،( هستند مطالعه مورد موضوع ةزمين در كافي نظري مباني فاقد كه كيفي
 تحليل و گردآوري منظم صورت به كه است هايي داده مبناي بر نظريه بر مبتني روشي ،واقع
 باشد روشنگر و صادق مطالعه مورد زمينة در كه است اي نظريه ساختن آن، مقصود و اند شده

دربارة  شوندگان مصاحبه ادراك ،بنياد داده نظرية مند نظام طرح مبناي بر بنابراين ).2011چارمز، (
  .شد كاوش ايران در عالي آموزش بازاريابي پيامدهاي و زمينه راهبردها، علل،

 دانشگاهي مديران ،نخست گروه :است  شده بنديدسته گروه سه در پژوهش، اين تحليل واحد
 گروه ؛)گروه مديران و دانشكده نامعاون دانشكده، سايؤر دانشگاه، نامعاون دانشگاه، سايؤر(

 گروه سه اين بنابراين .بازاريابي نامتخصص ،سوم گروه و عالي آموزش گذاران سياست ،دوم



ی د  419   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1396 تابستان ،2 شمارة ،9 دورة ،بازرگا

 نمونه آنها بين از نظري، گيري نمونه مبناي بر و اند داده تشكيل را پژوهش شوندگان مصاحبه
 خلق در را پژوهشگر كه است هدفمند گيري نمونه نوعي نظري، گيري نمونه .است شده انتخاب

 ياري است، شده اثبات تكوين حال در نظرية با آنها نظري ارتباط كه مفاهيمي يا نظريه كشف يا
 استفاده نيز برفية گلول گيري نمونه از ،هدفمند گيري نمونه بر عالوه است ذكر شايان .كند مي
 تحقيق ةزمين در ،بودند باال هاي گروه در كه افراد از نفر 39 با مصاحبه طريق از ها داده .است شده

 .بود دقيقه 60 ميانگين طور به آن زمان و شد انجام فردي صورت به ها  مصاحبه .شد گردآوري
 اي مرحله نظري اشباع از مقصود .يافت ادامه نظري اشباع به ها مقوله رسيدن تا نظري گيري نمونه
 و برقرار ها مقوله بين روابط و دست نيامده به مقوله با ارتباط در جديدي هاي داده آن در كه است
 ابعاد اساس بر و بوده يافتهساختار نيمه نوع از مصاحبه سؤاالت ).2017گليزر، ( است شده تأييد
 علّي، شرايط عالي، آموزش ازاريابيب ةپديد اصلي )ابعاد( هاي همقول مانند مواردي ،اي زمينه ةنظري
 آموزش بازاريابي انتظار مورد پيامدهاي و دادها برون ،راهبردها گر،مداخله شرايط و )بستر( زمينه
 ها، مصاحبه .شود روشن پديده شوندگان مصاحبه زبان از تا كرد مي وجو جست را ايران در عالي
 .شد ثبت سپس و ضبط

 ها داده تحليل
 طي .شدند تحليل كدگذاري، فرايند طريق از و بنياد داده نظرية دار نظام طرح از استفاده با ها داده

 هاي ايده و گذاري عالمت 1زنده كدهاي از استفاده با شده ثبت هاي مصاحبه متن باز، كدگذاري
 و شوندگان  مصاحبه ادراك كه بود هايي هكلم و ها عبارت شامل مفاهيم .شد شناخته تكراري

 بررسي و كدگذاري .كرد مي منعكس عالي آموزش در بازاريابي خصوص در را آنها هاي ايده
 هاي داده در جديدي موضوع هيچ به توان نمي كه جايي تا( اشباع به رسيدن تا تكرارشده مفاهيم

 در آمده دست به مفاهيم نقش به توجه با محوري كدگذاري مرحلة در .يافت ادامه ،)رسيد خام
 راهبردها ،)اصلي پديدة علل( علّي شرايط قالب در مفاهيم اين عالي، آموزش بازاريابي تبيين

 شرايط( زمينه ،)شوند مي انجام اصلي پديدة درآوردن اجرا مرحلة  به براي كه راهبردهايي(
 پيامدها و )راهبردها بر مؤثر عام شرايط( گر مداخله شرايط ،)راهبردها بر مؤثر خاص بسترساز

 در .شدند مرتبط هم به فرايندي مدل طريق از نظري صورت به )راهبردها بستن كار به نتايج(
 .است شده روايت ايران در عالي آموزش بازاريابي دربارة پژوهش نظرية انتخابي، كدگذاري
   .دهد مي ارائه پژوهش داستان سير و پژوهش فرايند از بياني انتخابي، كدگذاري
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1. In-vivo 
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  پژوهش يرواي يبررس
 مشورت با قبلي مدل اصالح يا جديد مدل يافتن براي ها مصاحبه شدة ثبت متن تحليل، طي

 براساس همچنين .شد بازنگري مجزا صورت به بار چندين عالي آموزش و بازاريابي حوزةاستادان 
گرفت  انجام مهم اقدام دو پژوهش روايي از اطمينان حصول براي كرسول ةشد ارائه معيارهاي

 شوندگان مصاحبه از نفرچهار  آن در كه بود اعضا توسط تطبيق نخست ).2000 ميلر، و كرسول(
 آنها پيشنهاد و كردند بازبيني را آمده دست به هايمقوله و تحليل فرايند نخست مرحلة نهايي گزارش

 دو استاد در آن در كه بود همكار بررسي فرايند دوم .شد اعمال محوري و باز هاي كدگذاري در
 كردند بررسي را محوري و باز كدگذاري پارادايم بازاريابي، حوزة دو استاد در و عالي آموزش حوزة

  .رفت كار به مدل تدوين در آنها نظر و

  فرعي هاي مقوله و كلي هاي مقوله تناظر و محوري و باز كدگذاري نتايج .1 جدول
  

 2فرعيهايمقوله 1كليمقولة

  سازماني عوامل و فردي عوامل سيستمي برون عوامل

 و منـابع  علمـي،  كادر آموزشي، هاي سياست و رويه آموزشي، محصول و فرايند مالي، منابع  سيستمي درون عوامل
  فيزيكي امكانات

  ايرابطه بازاريابي رويكرد و خدمات بازاريابي رويكرد  عالي آموزش بازاريابي
  گذاريسياست و مديريت

  دانشگاهي ريزي برنامه و مديريت عالي، آموزش گذارانسياست و متوليان نگرش  آموزشي كالن

 آموزش هاي مؤسسه سازيخصوصي
   كشور در آموزشي بازار ايجاد و سازيخصوصي هاياستراتژي سازيپياده  عالي

  )دانشگاه( خرد سطح
 بـين  محـور مشـتري  فرهنـگ  گسـترش  دانشـجويان،  انتظارات به توجه و دانشجومحوري

 جـذب،  بـراي  هـا  محـدوديت  كـاهش  و عالقه سمت به جذب معيار سوق مؤسسه،كاركنان 
   رفاهي تسهيالت ارائة و مؤسسه علمي كادر تقويت طريق از آموزش كيفيت افزايش

 و جـذب  شـيوة  در بـازنگري  ،هـا  همؤسسـ  اسـتقالل  ،ها همؤسس ارشد مديران ةتجرب تسهيم  ) عالي آموزش( كالن سطح
  ها مؤسسه بين رقابتي جو ايجاد و بازاريابي

  فرهنگي ـ اجتماعي عومل و دولت نقش اقتصادي، عوامل  محيطي عوامل
  دانشجويان ةانگيز رفتن باال و دانشجويان رضايتمندي فردي هاي پيامد

 تئـ هي اعضاي رضايت و دانشگاهي شهرت و اعتبار پاسخگويي، اثربخشي، و كارايي بهبود  سازماني پيامدهاي
  علمي

 دانشـجوي  جذب سازيزمينه و كشور علمي سطح ارتقاي زايي،اشتغال ملّي، درآمد افزايش  اجتماعي پيامدهاي
  الملليبين

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Main categories 
2. Subcategories 
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 آنها ابعاد و ها ويژگي فرعي، هايمقوله .2 جدول

 ابعادوهاويژگي فرعيهاي مقوله

  فردي عوامل
 مؤسسـه،  از دانشـجو  شـناخت  ،علمي تحصيالتومؤسسهبهنسبتدانشجونگرش

 اطرافيـان،  و دوسـتان  دانشـجو،  ديدگاه دانشجو، رضايت دانشجو، عاليق و وابستگي
  فرد روي تأثيرگذار افراد و دانشجو خانوادة

  سازماني عوامل
  

 و قوانين جغرافيايي، موقعيت آموزشي، مؤسسةدرتحصيلازناشيشغليهايفرصت
 ديگـر،  يآموزشـ  هـاي  مؤسسـه  بـين  دانشگاه رتبة مؤسسه، شهرت آموزشي، مقررات
  آموزشي هايرويه در دولت نقش و آموزش هزينة

 مؤسسه هايداراييوماليمنابعوبودجهمالي،تسهيالت ماليمنابع

 آموزشي محصول و فرايند
 

 كيفيـت  روز، علـم  بـا  آموزشي محتويات وآموزشهمخوانيتحصيلي،مدركاعتبار
  تدريس شيوة و مؤسسه علمي كادر سطح تدريس،

آموزشيهايسياست و رويه
  

 و هـا تـرم  روز، طـول  در ارائـه  هـاي ساعت و هفته ايام طول در هاكالس بنديزمان
 آموزشي هايمحدوديت و نام ثبت فرايند برنامه، فوق هايكالس دروس، ارائة دفعات

 مهم افراد و مراكز با مدرسان رابطة و تدريس به اهميت سوابق، و شهرت حسن  علمي كادر

 ورزشـي،  و رفـاهي  آزمايشـگاهي،  معتبـر، علمـيمجـالتهـايسـايتاي،كتابخانه  امكانات و منابع
  فرهنگي

  پايه خدمات و خدمات توسعة آموزشي، خدمات بازاريابي در 7P رويكرد  خدمات بازاريابي
  مداري مشتري و داخلي بازاريابي خدمات، عنوانبه آموزش اجتماعي، پاداش  ايرابطه بازاريابي

گذارانسياستومتوليان نگرش
  عالي آموزش

 توسـعة  به بيشترتوجه دانشگاه، توسعة منزلةبهعلميتئهياعضايبهسازيبهنگاه
   دانشگاه كاركردهاي شناخت و آگاهي و كمي توسعة جايبه هادانشگاه كيفي

ريزيبرنامهو مديريت
  جهان تحوالت و تغيير با همگامي يادگيرنده، سازمان دانشگاه علمي، گذاريسياست  دانشگاهي

هاياستراتژسازيپياده
  سازي خصوصي

 راستاي در حركتو يآموزش هاي مؤسسه سازيخصوصيهايزيرساختسازيفراهم
  آموزشي خدمات ارائة مراكز شدن خصوصي

   يآموزش هايمؤسسه در بازاري هاياستراتژيسازيپيادهومتنوعآموزشيخدمات كشوردرآموزشي بازار ايجاد
 توجهومحوري دانشجو

  دانشجويان انتظارات به 
 جـذب  معيـار  سوق دانشجويان، رفاه برايمقرراتوقوانيندرانعطافايجاددرسعي
   امور رأس در دانشجو و عالقه سمت به

وآموزشكيفيت افزايش
   محوري تدريس و نامصاحب هاي همؤسس از گيريالگو آموزش، سازي مدرن  آموزشي خدمات

تسهيم تجارب مديران 
  دانشگاهي

هاي بازاريـابي، انتقـال تجربـة     ها در خصوص برنامههاي تمام دانشگاهتسهيم تجربه
انـدوزي در زمينـة    ها در خصوص راهبردهاي بازاريابي و تجربـه مديران تمام دانشگاه

  عنوان عامل ضروري براي بقاي مؤسسه بازاريابي به
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 2 جدولادامة 

 ها و ابعادويژگي هاي فرعي مقوله
   رقابتي جو ايجاد و گذاريمشيخط و گذاريسياست فرايند در تمركززدايي  دانشگاهي استقالل

وجذبشيوةدر بازنگري
  بازاريابي

  

 و قـوانين  در نظـر تجديـد  ،هـا  همؤسس مديريتهايالعملدستوروهانامهآييناصالح
 نامـة  آيـين  ساختن منطبق فرهنگي، عالي شوراي و علوم وزارت در حمايتي مقررات

  المللي بين و داخلي دانشجويان جذب در موفقيت بابت تسهيالت و هاامتياز ارائة
  يآموزش هاي مؤسسه ساير از پيشگامي و دانشجو جذب شرط به ها همؤسس بقاي  ها همؤسس بين رقابتي جو ايجاد

هايمؤسسهرابطة تقويت
  ها همؤسس به صنعتي هايپروژه واگذاري و كار بازار نياز با متناسب دانشجويان تربيت  صنعت با عالي آموزش

  عاليآموزش بودجة افزايش و اقتصادي توسعة و رشد  اقتصادي عوامل
  عالي آموزش به تملك حس و بخشنامه با محدوديت ايجاد دولت، مادي هايحمايت  دولت نقش

 ايرانـي  هـاي  ارزش بـه  توجه و محوري خالقيت،استادانودانشجويانجامعةتعامل  فرهنگي اجتماعي، عوامل
  مشاركت و همكاري فرهنگ اسالمي،

  دانشجو خواستة و ها عالقه با رشته تناسب و دانشجويان خودشكوفايي زمينة ايجاد  دانشجويان انگيزش رفتن باال
  آموزشي اهداف به دستيابي و ها همؤسس توسط شده ارائه خدمات بهبود   اثربخشي و كارايي بهبود

 بـا  آموختگـان دانـش  علمـي  و فنـي  تناسبوهاهمؤسسدرعلميوپوياجوحاكميت  پاسخگويي
  جامعه نيازهاي

 سـطح  در رقـابتي فضـاي  ايجاد ،ها همؤسسالملليبينوملّيةهوجواعتباررفتنباال  ها همؤسس شهرت و اعتبار
  علمي قدرت توسعة با الملليبين و ملّي

 كـاري  زنـدگي كيفيت بهبود سازماني، تعلّقحسمدرسان،علميتوانمنديافزايش  مؤسسه مدرسان رضايت
  مدرسان

 كارهـاي  و ها پروژه افزايش ،ها همؤسس و رقباسايربهنسبتبيشتردانشجويانجذب  وريبهره و سود افزايش
 تحقيقاتي

 انـدازي  راه در تخصصـي دانـش  كارگيريبهافراد،شغلبامرتبطهايرشتهپيگيري  زايي اشتغال
 شغل

 با داخلي هاي همؤسس بين رقابت رقابتي، جودليلبههاهمؤسسآموزشيكيفيتبهبود  كشور علمي سطح ارتقاي
 دنيا روز دانش با دروس و هارشته سازياستاندارد خارجي، هاي همؤسس

 دانشجوي جذب سازي زمينه
  المللي بين

 خـدمات  كيفيـت بهبـود دنيـا،  روز علـم  بـاآموزشـياستانداردهايمقايسةوتطبيق
 جـذب  بـراي  آموزشـي  هـاي پتانسـيل  افـزايش  و دنيـا  استانداردهاي حد در آموزشي

  الملليبين دانشجويان
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  علّي شرايط
 عنوان به سازماني عوامل و فردي عوامل مقولة دو پژوهش، كنندگانمشاركت ديدگاه اساس بر

 هايسياست و رويه آموزشي، محصول و فرايند مالي، منابع مقولة پنج و سيستمي برون عوامل
 آموزش بازاريابي الگوي طراحي در سيستمي درون عوامل عنوان به علمي كادر و كاركنان آموزشي،

  .شدند شناسايي عالي
  عاليآموزش بازاريابي الگوي طراحي در علّي شرايط .3جدول

  سازماني عوامل و فردي عوامل  سيستمي برون عوامل

 علمـي،  كـادر  آموزشـي،  هـاي سياست و رويهآموزشي،محصولوفرايندمالي،منابع  سيستمي درون عوامل
  فيزيكي امكانات و منابع

 

  سيستمي برون عوامل
 است، آمده بيرون هامصاحبه درون از كه عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در مهم عوامل از

 به مربوط وبوده  خارج سازمان و مديريت كنترل از كه چيزي، يعني است سيستمي برون عوامل
 :ه استكردبندي  دسته گروه دو به را سيستمي برون عوامل پژوهشگر، .شودمي سازمان از بيرون
 كه سازماني عوامل و است او شرايط و اوضاع و دانشجو شخص به مربوط كه فردي عوامل
   .دارد قرار مديريت كنترل از خارج سازمان كه است چيزي آن به مربوط

  )سيستمي برون( فردي عوامل
 شود، گرفته نظر در بايد يآموزش هاي مؤسسه و عالي آموزش بازاريابي در كه عواملي از يكي

 شرايط آن واسطة به دانشجويان از هريك و شودمي مربوط دانشجو شخص به كه است عواملي
 و مهم عاملي عنوان به را عامل اين پژوهش در شوندگان مصاحبهاغلب  .دارند فردي به منحصر

 اين در آگاهان از يكي كه ايگونه به ؛دانندمي عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در گذارتأثير
 حل راه و كليد است، چگونه تحصيل ادامة و تحصيالت به افراد نگاه اينكه« بيان كرد زمينه
 به دانشجويان نگرش واقع در .دهد مي شكل را يآموزش هاي مؤسسه گذاريپايه و ريزيبرنامه

 ها، عالقه نيازها، .سازدمي متأثر را آنها اهداف و ها عالقه ،انگيزش آكادميك، تحصيالت
 بعضي .شود گرفته نظر در بايد آكادميك تحصيالت از دانشجويان هدف و انتظارها ها، ن   هيجا
 عمده طور به نيز ايعده و سرگرمي اي عده پرستيژ،دليل  به ديگر برخي شغل، در ترفيع براي
   .»كنند مي دنبال ايمؤسسه در را ايرشته ،معلومات افزايشدليل  به
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  )سيستمي برون( سازماني عوامل
 دانشگاه مديريت كنترل از ؛ اين عواملنام دارد سازماني عوامل ،مربوط به محيط است كه عواملي
 و هابخشنامه .است يافته استقرار آن در سازمان كهشود  مي مربوط محيطي به واست  خارج
 بر تأثيرگذار عوامل از يكي عالي، آموزش مؤسسة هر مختص موجود مقررات و قوانين
 از« آگاهان از يكي گفتة طبق .است مؤسسه هر خدمات كيفيت حتي و مختلف هاي قسمت
 و مؤثر بسيار غيرانتفاعي هاي همؤسس در دانشجويان جذب در تواند مي كه مهمي بسيار عوامل

 .است مؤسسه براي مالي مشكل نبود و مالي تأمين شرط به مالي تسهيالت ارائة باشد، چشمگير
 صورت به ديگر موارد همچنين و هاشهريه و تحصيل هزينة با متناسب هايوام ارائة طريق از

 كم هاخانواده و دانشجويان براي را مالي دغدغة توانمي نامثبت شروع همان از ،ماهانه اقساط
 را متغير و ثابت شهريه البته .كندمي دريافت ماه هر آخر را مبلغ مؤسسه كه صورتي در كرد
 هاوزارتخانه جانب از محدوديتي اينكه شرط به گرفت نظر در رقابتي مزيت يك عنوان به توان مي

  .»نشود اعمال

 سيستمي درون عوامل
 قابل مدير توسط و بوده آموزش هاي مؤسسه درون كه استعواملي  ،سيستمي عوامل از منظور
شناسايي شده  هامصاحبهاز  كه سيستمي درون عوامل مجموعةدر اين پژوهش،  .است كنترل
 آموزشي، هايسياست و هارويه آموزش، محصول و فرايند مؤسسه، مالي منابع :از اند عبارتاست، 
 و ها همؤسس در« :معتقد است شوندگان مصاحبه يكي از .فيزيكي امكانات و منابع و علمي كادر
 از كه شود مي نيز ديگري مواردي شامل البته .است محصولنوعي  آموزش دانشگاهي، مراكز
 و مشتريان بازاريابي، مباحث در .است دانشجو به شده ارائه يهاآموزش ،عوامل ترينمهم جمله

 است، خدماتي كه آموزشي محصول عالي، آموزش در .دارند هم با تنگاتنگي رابطة محصول
 .دهيم مي ئهاار كه است آموزشي مؤسسه، در ما محصول .است دانشجو براي فاكتور ترينمهم

 با توانيممي ما كه است اين انعطاف، از منظور .باشد كيفيت و انعطاف داراي بايد مؤسسه خدمات
 چيدمان واحد، انتخاب و نام ثبت زمان در دانشجويان به ترجيحي هايفرم دادن قرار اختيار در

 و كادر انعطاف نيازمند اين البته .دهيم قرار دانشجويان شرايط اساس بر را هاكالس و دروس
 شهر در مؤسسه محل و جغرافيايي موقعيت ،مؤسسه انتخاب در ديگر موارد جمله از .است پرسنل
 به دانشجويان، زندگي محل نقل، و حمل وسايل به كه باشد مكاني در مؤسسه اگر .است
 علمي لحاظ از .دانند مي ارجح را آن دانشجويان ،باشد ترنزديك شهر كالس با و خوب هاي مكان
 بااليي رتبة گيردمي صورت علوم وزارت و هاسازمان توسط كه هاييبنديرتبه در مؤسسه اگر نيز

 باشد زياد فاصة وجود با ديگر هاياستان از دانشجو حضور شاهد تواندمي حاضر كادر ،باشد داشته
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 امكانات با هاييساختمان توانيممي ما همچنين .نيست مستثنا امر اين از ما مؤسسة البته كه
 درآمدي منبع را آن حتي و كنيم خريداري آزاد هزية با ولي غيربومي دانشجويان براي خوابگاهي

 ذهاب و اياب هايسرويس و سرويس سلف ،امكانات ديگر موارد جمله از .كنيم مؤسسه براي
  .»است

  محوري ةمقول
 و عوامل بررسي به توجه با را ايران در عالي آموزش بازاريابي الگوي تا است آن بر پژوهش اين

وضعيت  با متناسب و نحو بهترين به شده انجام هايمصاحبه اساس بر مؤثر و مهم هايشناسه
 7P رويكرد از متشكل خدمات بازاريابي ،پژوهش اين هاييافته به توجه با .دهد ارائه ايران

 عنوان به( آموزش و خدمات ،)فيزيكي شواهد و فرايند افراد، موقعيت، ترفيع، قيمت، محصول،(
 پايه، خدمات داخلي، بازاريابي شامل( ايرابطه بازاريابي و )مشتري عنوان به( دانشجو ،)خدمات
  .دهند مي تشكيل را عالي آموزش بازاريابي فرعي هايمقوله ،)مشتري با رابطه و تشويقي هايقيمت

  محوري ةمقول .4 جدول

 دانشـجو  و خدمات عنوانبه آموزش خدمات،توسعةآموزشي،خدماتبازاريابيدر7Pرويكرد  خدمات بازاريابي
  مشتري

  پايه خدمات و تشويقي هايقيمت مشتري، با رابطه داخلي، بازاريابي  ايرابطه بازاريابي
 

 خدمات بازاريابي
 با را 7P رويكردآمده از آن،  دست به هاييافته و گرفتهصورت هايمصاحبه به توجه با پژوهشگر
 و آموزشي ابزار خدمات بازاريابي بازاريابي، از ايشاخه عنوان به آموزش خدماتي ماهيت بر نگاهي

 آنجا از .است كرده شناسايي شده، داده توسعه خدماتي بازارهاي براي پژوهش اين در كه ابزارهايي
 خدمات بازاريابي مفروضات و اصول ها،تكنيك از بايد دارند، خدماتي ماهيت ها همؤسس محصول كه
 :گويدمي باره اين در كنندگانمشاركت از يكي كه ايگونه به ؛كنيم استفاده عالي آموزش بازاريابي در
 وضعيت به رسيدگي براي كامل بازاريابي استراتژي ريزيطرح دنبال به بايد آموزشي مؤسسة يك«

 بازار و محصول با متناسب هايآميخته شاهد بازاريابي در ما .باشد مؤسسه اهداف كردن دنبال و بازار
 مسلم طور به نيز ديگري هاي آميخته البته ...و 4P، 5P، 7P، 8P هاي آميخته :مثال براي هستيم
 اصول راستاي در اما ،متفاوت توانند مي شرايط و پژوهشگر خالقيت به توجه با كه دارند وجود

 ديگر كشورهاي محققان توسط آموزشي خدمات زمينة در كه 7P رويكرد با من .باشند بازاريابي
  ».دارم آشنايي حدي تا گرفته صورت
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  اي رابطه بازاريابي
 و مداري مشتري پيامدهاي و تأثيرات مشتري، با ارتباط راستاي در بلندمدت برنامة داشتن نظر در

 بازاريابي نام با طي مصاحبه است كه شده استخراج عوامل از ،مشتري با نزديك رابطة داشتن
 پژوهش اين محوري مقولة كه عالي آموزش بازاريابي فرعي مقولة دو از يكي عنوان به ،ايرابطه

 و مداريرابطه« ،صالح ذي متخصصان از يكي گفتة طبق .دهد، معرفي شده است را شكل مي
 و هابرنامه بايد و است ضروري اصل يك خدمات بازاريابي در مشتري با ارتباط برقراي

 به ،است آموزشي مؤسسة مورد اين در كه خدماتي مؤسسة براي شده گرفته  نظر در هاياستراتژي
 ماهيت در ما محصول .كنند ريزي طرح مؤسسه آيندة براي را مثبتي پيامدهاي كه باشد ايگونه

 بعد آنها با مشخص زماني مقطع يك در كه هستند دانشجوياني ما مشتريان و دارد قرار خدماتي
 وي التحصيليفارغ از پس هاسال تا است ممكن خدمات اين نتيجة و داريم برخورد نام ثبت از

  .»باشد داشته پي در ما براي منفي يا مثبت نتايج

  راهبردها
 و بازاريابي سازيپياده براي گرفته، صورت هايتحليل و همصاحب در شده مطرح سؤاالت به توجه با
 كه آمد دست  به راهبرد نوع دو عالي، آموزش هاي مؤسسه براي بازاريابي الگوي طراحي ،واقع در

 جامعه همانند باالتر سطوح به مربوط عوامل و خرد سطح راهبردهاي را مؤسسه به مربوط عوامل
  .كنيد مي مشاهده 5 جدول در را موارد اين .ايم ناميده كالن سطح راهبردهاي را

  كالن و خرد سطح راهبردهاي .5جدول

  

 )مؤسسه( خرد سطح هايراهبرد
 و كارمندان متوجه شوند، اجرا ها همؤسس سطح در بازاريابي برايبايد  كه هاييراهبرد ازبخشي 

 از يكي .داد نسبت ريزانبرنامه و مديران به توانمي نيز رابخشي  واست  مؤسسه اداريكاركنان 
 هزينة با را بازاريابي توانيممي هاريزيبرنامه سري يك با ما« :كرد بيان رابطه اين در آگاهان

  )دانشگاه( خرد سطح

 بين محور مشتريفرهنگ گسترش دانشجويان،انتظاراتبهتوجهودانشجومحوري
 جذب، براي هامحدوديت كاهش و عالقه سمت به جذب معيار سوق مؤسسه، پرسنل
 و رفاهي تسهيالت ارائة مؤسسه، علمي كادر تقويت طريق از آموزش كيفيت افزايش
  محوريپژوهش جايبه محوريتدريس

 و جـذب  شـيوة  دربـازنگري دانشگاهي، استقاللدانشگاهي،مديرانتجاربتسهيم  )عالي آموزش( كالن سطح
  ها همؤسس بين رقابتي جو ايجاد و بازاريابي
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 وفعاليت  بناي بايد ما ،مثال طور به .بياوريم در اجرا به مؤسسه در خودجوش طور به كم خيلي
 البته .دهيم قرار آنها هايخواسته و نيازها با متناسب و دانشجو نفع و سمت به را خود هايبرنامه
 تك تك است الزم همچنين .نداريم پيش در سختي كار دانشجويان انتظارات شناسايي براي

 با ارتباطشان ميزان به اند ارتباط در التحصيليفارغ تا نامثبت زمان از دانشجويان با كه را پرسنلي
 يادآوري را برخوردشان اهميت آنها به و كرده آشنا مداري مشتري هاي تكنيك با دانشجويان

 با نام، صاحب اساتيد و داده قرار مؤسسات ساير با رقابت بر بنا علمي كادر كارگيري به در .كنيم
  .»كنيم انتخاب شوند محسوب رقابتي مزيت توانندمي كه را ممتاز و انگيزه

  

 )عالي آموزش( كالن سطح هايراهبرد
 در يآموزش هاي مؤسسه مديران و نظران صاحب هايمصاحبه تحليل توسط آمده دست به راهبردهاي

 .است عالي آموزش گذاريسياست و ريزيبرنامه بخش در هانامهآيين و قوانين متوجه كالن سطح
 استفاده هادانشگاه ريزانبرنامه و مديران تجربة از بايد ما« :گويد مي باره اين در آگاهان از يكي
- كرده اندازي راه را خود پرديس قسمت كه هاييدانشگاه و غيرانتفاعي هاي همؤسس مخصوصاً ،كنيم

- شده مسئله اين درگير اصطالح به و دارند خوبي آشنايي مسائل اين كيف و كم به آنها كه چرا ؛اند

 ضعف نقاط روي را الزم اصالحات و كنيم بررسي را كارشان هايشيوه توانيممي آنها كمك با .اند
 مديران مطمئناً .ببريم را الزم ةاستفاد هايشان تكنيك و قوت نقاط از طور همين و كنيم اعمال
  .»هستند دانشجويان شدن زياد و كم متوجه غيرانتفاعي هاي همؤسس

  )بستر( ايزمينه عوامل
 را اي زمينه عوامل پژوهش، موضوع زمينة در آگاهان با شده انجام هاي مصاحبه تحليل به توجه با

 سازي خصوصي و عاليآموزش كالن گذاريسياست و مديريت كلي مقولة دو قالب در توانمي
  .كرد بررسي عالي،آموزش هاي مؤسسه

  عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در ايزمينه عوامل .6 جدول
  

 گذاريسياستو مديريت
  دانشگاهي ريزيبرنامه و مديريت عالي،آموزش گذارانسياست و متوليان نگرش  عالي آموزش كالن 

 سازيخصوصي
  كشور در آموزشي بازار ايجاد و سازيخصوصي هاياستراتژي سازيپياده  عاليآموزش هاي مؤسسه
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 گذاري سياست و مديريت عالي،آموزش بازاريابي الگوي طراحي بر مؤثر ايزمينه عوامل از يكي
 آموزش گذارانسياست و متوليان نگرش در شكل دو به عامل اين .است عالي آموزش كالن
  .است تأثيرگذار دانشگاهي مديران رويكرد در دانشگاهي ريزيبرنامه و مديريت و عالي

  عاليآموزش گذارانسياست و متوليان نگرش
 عوامل از را عالي آموزش گذارانسياست و متوليان نگرش پژوهش، در كنندگانمشاركتاغلب 
 دانشگاهي مديران از يكي ،مثال طور به .دانندمي عاليآموزش بازاريابي الگوي طراحي در اساسي

 مهم خيلي ،مؤسسه از عالي آموزش گذارانسياست و متوليان تلقي طرز«: بيان كرد زمينه اين در
 بعد در حتي رقبا ساير به نسبت برتر ةمؤسس يك عنوان به دانشجويان بيشتر جذب اگر .است
 آن هادانشگاه خدمات بهبود و كيفيت در چشمگيري رشد شاهد ما مسلماً ،باشد نظر مد الملليبين
 خود كه بود خواهد موفق زماني ما كشور در آموزشي مؤسسة يك .بود خواهيم جهاني ابعاد در هم
 كه بود خواهد ميسر زماني امر اين و كند آماده الملليبين و جهاني عرصة با رقابت براي را

 المللي بين عرصة سمت به رقابت و پيشرفت از را خود برداشت مؤسسه ريز برنامه مديران و متوليان
 و نيازها با راستاهم را مديران و خود هايسياست و هابرنامه تا داريم نياز ما آن از قبل .ببرند

 موفق داخلي دانشجويان جذب در ابتدا در كه طوري به كنيم، بازاريابي الگوي يك هايخواسته
  .»دهيم گسترش مرزيفرا و الملليبين سطح تا را كار دامنة سپس و بوده

  

  مؤسسه ريزيبرنامه و مديريت
 طراحي در بايد كه است مهمي بسيار موارد از عالي آموزش هاي مؤسسه ريزيبرنامه و مديريت
 مدير كه مصاحبه در كنندگانمشاركت از يكي .گيرد قرار نظر مد عاليآموزش بازاريابي الگوي

 در بازاريابي زمينة در پيشرفت به موفق ما زماني«: گويدمي باره اين در بود ها يكي از مؤسسه
 سطح در اول مرحلة در داغ رقابتي بازار يك براي دقيقي ريزيبرنامه كه شويم مي عالي آموزش
 و ريزي برنامه كار ابتداي همان در البته .باشيم داشته المللي بين سطح در دوم مرحلة در و كشور

 به ... همسايه كشورهاي از است بهتر و باشد المللي بين ديد اساس بر بايد كارها اولويت چيدمان
 صورت سازمان هاي قسمت از تر وسيع ابعاد از بايد شرايط سازي آماده و ريزي برنامه حتي من نظر
  .»گيرد

  

  گرمداخله شرايط
 بر غيرمستقيم طور به كه كرد مواجه عوامل از ايدسته با را ما ،پژوهش كيفي هاييافته تحليل

 آموزش بازاريابي الگوي طراحي براي تالش هنگام در بايد و دارد تأثير عالي آموزش بازاريابي
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 اين .كرده است گذاري نام محيطي شرايط را عوامل اين پژوهشگر .شود گرفته نظر در عالي
  .شود مشاهده مي 7 جدول در عوامل

  عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در گر مداخله شرايط .7 جدول

  محيطي عوامل
 اقتصاديعوامل.1
 دولتنقش.2
  فرهنگيـاجتماعيعومل.3

 

 اقتصادي عوامل
 اين بازاريابي الگوي واقع در و عالي آموزش بازاريابي بر تأثيرگذار محيطي شرايط از يكي

 كنندگان مشاركت از يكي گفتة طبق .دارند بين اين در اقتصادي عوامل كه است نقشي پژوهش،
 ريزيبرنامه مسير در اي كننده تعيين بسيار نقش ،جامعه بر حاكم اقتصادي شرايط« :مصاحبه در

 مختص بودجة و مؤسسه هر مالي منابع دانيدمي كه طور ن هما .كند مي ايفا هاسازمان تمامي
 كه كندمي ايفا را حياتي نقش ريزيبرنامه كيفيت در حتي و هابرنامه اجراي كيفيت در هابرنامه
 ركود شرايط در ما اگر .است وابسته ةجامع بر حاكم اقتصادي شرايط به وابسته شدت به عامل اين

 .دولتي بخش در چه و خصوصي بخش در خواه ،كرد خواهد تغيير ما هاي اولويت ،باشيم اقتصادي
  .»دارد كننده تعيين نقش سازمان براي ،است ضروري مغز براي كه اكسيژن مانند بودجه

 

 دولت نقش
 براي بايد كه است گريمداخله عوامل از دولت مصاحبه، در كننده شركت نظران صاحب گفتة طبق

 و توليدي مراكز و هاشركت كه زماني تا« :داشت ويژه توجه آن نقش به بازاريابي الگوي طراحي
 كيفيت، ها اولويت و ها برنامه ،نشوند اداره دولت از مستقل و خصوصي كامالً شكل به ما خدماتي
 كارهاي و ريزي برنامه در بايد ما .داشت نخواهند كافي اندازة به مانور قدرت و خالقيت انرژي،
  .»باشيم داشته را كافي اختيار و استقالل اجرايي

   فرهنگي ـ اجتماعي عوامل
 جامعه به مربوط عوامل به توانمي ،عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در گر مداخله عوامل از
 نظر اظهار گونه اين كنندگانمشاركت از يكي ،مثالبراي  .كرد اشاره هجامع بر حاكم فرهنگ و

 و آينده در ديگر كشورهاي از چه دانشجو جذب بحث در ما مشكالت ترين بزرگ از يكي« :كرد
 و فرهنگ .است مؤسسات از بسياري در دانشجو بحث در نيفتاده جا فرهنگ ،حاضر حال در چه
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 از برخي و گيرد برنمي در را جوانب تمامي متأسفانه ما، مؤسسات مديران افكار بر حاكم نگرش
 از ناشي منفي تبليغات آيندة به و دهند مي قرار نظر مد را بيشتر سود كسب جنبة فقط مؤسسات
  .شودنمي معطوف توجهي شده ارائه خدمات
 باشد كشور پيشرفت و توسعه براي ملي بحثك ي مديران تمامي منظر از دانشجو جذب اگر

 حاضر رقابت در، شود نگاه فراملي و ملي سطح در دانش ةتوسع براي حركتي عنوان هب آن به و
 سطح در حتي پيشرفت با همراه رقابت اتفاق شاهد بلكه ،بود نخواهيم رقابت شاهد تنها ديگر
  .»بود خواهيم المللي بين

  

  

 پيامدها
 جذب براي بازاريابي هايتكنيك از استفاده ي،آموزش هاي مؤسسه در بازاريابي سيستم كارگيري به

 تبديل سمت به حركت و فعلي زمان در كشور سطح در مؤسسه محصوالت تبليغ دانشجويان،
 به ما براي را اجتماعي و سازماني فردي، پيامدهاي خارجي دانشجويان براي بازاري به شدن
  .است 8 جدول شرح به كه آورندمي ارمغان

  عاليآموزش بازاريابي الگوي طراحي پيامدهاي .8 جدول

  

 نگاه با« :گويدمي چنين اين عالي آموزش در بازاريابي پيامدهاي مورد در كليدي آگاهان از يكي
 تغيير شاهد محصول، عنوان به مؤسسه خدمات و آموزش گرفتن نظر در و دانشجو به مĤبانه مشتري

 شناخت اساس بر مؤسسه و رشته انتخاب كه زماني .بود خواهيم مؤسسه حتي و دانشجويان در
 در اشتياق و عالقه و انگيزه با فرد مسلماً ،باشيم انتظار مورد كيفيت با هم آن فرد عاليق و مؤسسه
 مؤسسه براي را بازدهي افزايش همچنين و مدرسان رضايت خود اين كه شود مي حاضر مؤسسه
 كالس بر بيشتري پويايي با علمي جو همچنين و اساتيد با دانشجو ارتباط و حضور .شود مي شامل
 جامعه سطح دررا  پيامدهايي و هم دانشجويان و اساتيد بازدهي هم اين كه شد خواهد حاكم

 مؤسسه رابطة ،دانشجويان باالي كيفيت دليل به و افزايدمي ما مؤسسة شهرت و اعتبار بر و دربردارد
 افزايش شدت به پروژه تبادل و دانشجويان جذب براي دولتي و خصوصي مراكز و هاسازمان با

 سطح در شهرت كسب حتي و فكري پويايي زندگي، به اميد كارآفريني، با ما واقع در .يابد مي
  .»بود خواهيم همراه ايفرامنطقه

 دانشجويان انگيزة رفتن باال و دانشجويان مندي رضايت فردي هايپيامد

  علميهيئت  اعضاي رضايت و دانشگاهي شهرت و اعتبار پاسخگويي، اثربخشي، و كارايي بهبود  سازماني پيامدهاي
  الملليبين دانشجوي جذب سازيزمينه و كشور علمي سطح ارتقاي زايي، اشتغال درآمدزايي،  اجتماعي هاي پيامد
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  كيفي هاييافته از برآمده مدل
  .است 1 شكل شرح به عالي آموزش بازاريابي براي كيفي هاييافته دست آمده از به مدل

  
  

  
  

  كيفي تحليل از برآمده الگوي .1 شكل

   گيري نتيجه
 در كه است آن گوياي كيفي بخش هاي يافته تحليل و شده انجام هايمصاحبه كدگذاري نتايج

هاي  همؤسس آموزشي خدمات بخش در بازاريابي واقع در و عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي
 مؤثر سيستمي برون عوامل .برشمرد علّي شرايط از بايد را سيستمي درون و سيستمي برونعلمي 

 پديدة اصلي
 عالي در ايران بازاريابي آموزش

 

 زمينه
  عاليهاي آموزش سازي مؤسسهگذاري كالن آموزش عالي، خصوصي مديريت و سياست

  شرايط علّي
  سيستمي عوامل برون
  سيستمي عوامل درون

  
  

  گرشرايط مداخله
  : عوامل محيطي

  عوامل اقتصادي 
  عوامل اجتماعي ـ فرهنگي 
  نقش دولت 

 

  پيامدها
  فردي                             سازماني                          اجتماعي

  

  راهبردها
  عالي كشور آموزش: دانشگاهي                          سطح كالن: سطح خرد
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 به نسبت دانشجويان( فردي عوامل نگرش شامل ،عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در
 عوامل وعامل نخست  )دانشجو اقتصادي وضعيت و اطرافيان آكادميك، تحصيالت و مؤسسه
 )خدمات و امكانات و منابع جايگاه، و موقعيت آموزشي، محصول مالي، امور شامل( سازماني

 توجه با اساس اين بر .است عالي آموزش بازاريابي الگوي طراحي در مؤثر عامل دومين عنوان به
 آنجا از بازاريابي، زمينة در نظران صاحب از نظرسنجي و شده انجام هايمصاحبه تحليل نتايج به
 هايتكنيك و اصول از ،شوند مي محسوب خدماتي دستة جزء يآموزش هاي مؤسسه محصول كه

 .كنيممي استفاده بازاريابي الگوي طراحي و يآموزش هاي مؤسسه بازاريابي براي خدمات بازاريابي
 قيمت،( 7P آموزشي خدمات بازاريابي آميختة رويكرد ،يافت دست آن به محقق كه رويكردي
 الگوي طراحي راستاي در .است )ترويج و فيزيكي شواهد فرايند، افراد، موقعيت، محصول،
 آمده دست به نتايج به توجه با محقق توسط عمده راهبرد دو ،ايران در عالي آموزش بازاريابي
 .است )عالي آموزش نظام( كالن و )هادانشگاه( خرد حوسط در راهبرد دو اين .است شده شناسايي

 انتظارات به توجه و دانشجومحوري شامل ،است شده مطرح خرد سطح در راهبرد عنوان به آنچه
 عالقه سمت به جذب معيار سوق مؤسسه، كاركنان بين محور مشتري فرهنگ گسترش دانشجويان،

 و مؤسسه علمي كادر تقويت طريق از آموزش كيفيت افزايش جذب، براي هامحدوديت كاهش و
 استقالل ،ها همؤسس در انمديرتجربة  تسهيم( كالن سطح راهبردهاي .است رفاهي تسهيالت ارائة

 موفقيت براي )ها همؤسس بين رقابتي جو ايجاد و مقررات و قوانين پااليش و بازنگري ،ها همؤسس
 و مديريت ،راهبردها اين كنندةفراهم بستر .است عالي آموزش در بازاريابي الگوي طراحي در

 در .است عالي آموزش ةمؤسس مديرة هيئت اعضاي كنشگري و عالي آموزش گذاريسياست
 مديريت و عالي آموزش گذرانسياست و متوليان نگرش عالي، آموزش گذاريسياست و مديريت

 كنشگري و باشد مؤثر دانشگاهي مديران رويكرد بهبود بر تواندمي ،دانشگاهي ريزيبرنامه و
 داشتن ضرورت به نسبتهيئت  اين اعضاي مثبت نگرش طريق از تواندمي مديره هيئت اعضاي
- ريزيبرنامه و دانشجويان جذب به مربوط هايريزيبرنامه و هاگيريتصميم در بازاريابي الگوي

 آموزش بومي بازاريابي الگوي طراحي ،داد نشان پژوهش هاي يافته .يابد تحقق مؤسسه، هاي
 رضايتمندي شاهد فردي، پيامد در .دارد پي در را اجتماعي و سازماني فردي، عمدة پيامد سه عالي

 اثربخشي، و كارايي بهبود موجب سازماني پيامد و بود خواهيم دانشجويان انگيزش رفتن باال و
 مؤسسه سود افزايش و مؤسسه مدرسان رضايت سازماني، شهرت و اعتبار پاسخگويي، بهبود
 جذب سازي زمينه و كشور علمي سطح ارتقاي زايي، اشتغال اجتماعي پيامدهاي همچنين .شود مي

 محققان هاييافته با پژوهش اين از بخشي هاييافته .گيردبرمي در را المللي  بين دانشجوي
  .دارد همخواني و مطابقت زير جدول در برده نام
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 بـراي  عملـي  و نظـري  پيشـنهادهاي  از اي مجموعـه  حاضر پژوهش ،باال هاييافته بر عالوه
  .است كرده ارائه زير شرح به عالي آموزش اندركاران دست و محققان گذاران، سياست

  كابردي يپيشنهادها
 ،شـود مي محسوب كشور هر سياسي و علمي فرهنگي، محيط ترينمهم دانشگاه اينكه به توجه با

  :شود مي پيشنهاد

 اسـت،  تخصصي و دقيق انداز چشم خواستار ،عالي آموزش زمينة در بازاريابياز آنجا كه  .1
 زمينة در بازاريابي براي خود هاي سسهمؤ در شودمي پيشنهاد مؤسساتكلية  مديران به

   .دهند تشكيل تخصصي تيم و گروه آموزشي، خدمات
 هـاي  راه زمينة در را خود هاي تجربه كشور سراسر هايدانشگاه كلية دانشگاهي مديران .2

 تسـهيم  يكـديگر  با عالي آموزش بازاريابي زمينة در ريزيبرنامه و شناسايي در موفقيت
 هـاي  تجربـه  ،آن از بـاالتر  و پزشـكي  علـوم  هـاي دانشـگاه  هاي تجربه از حتي وكرده 
 .كنند استفاده زمينه اين در المللي بين

 در آمـوزش  محتـواي  و كيفيت بر نظارت و پيگيري براي عالي آموزش گذارانسياست .3
 تشـكيل  زمينـه  ايـن  در اي ، كميتـه موفـق  كشورهاي با مقايسه در كشور هاي دانشگاه
 .دهند

 و هـا گيـري  تصميم درزياد  ةتجرب و دانش با علمي تئهي اعضاي از ،دانشگاهي مديران .4
 زمينـة  وكـرده   اسـتفاده  عـالي  آمـوزش  زمينـة  در بازاريابي به مربوط هايريزي برنامه

 .كنند فراهم را خصوص اين در گروهي مشاركت

 توجـه  هـا دانشـگاه  علمـي  آزادي و دانشگاهي استقالل به عالي آموزش گذارانسياست .5
 و قـوانين  تـدوين  بـا  و باشـد  نداشـته  هادانشگاه به حاكميتي نگاه دولت كنند، بيشتري
 خصـوص  در دانشـگاهي  مـديران  عمـل  آزادي بـراي  را الزم زمينـة  ،حمايتي مقررات
 .كنند فراهم عالي آموزش ةزمين در بازاريابي

 و بگيرنـد  نظر در مهم موضوع اين براي را اي ويژه بودجة ،عالي آموزش گذاران سياست .6
 ،خـود  مؤسسـة  در دانشـجويان  بيشتر چه هر جذب براي كه كنند موظف را هادانشگاه
 .كنند تالش
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  يآت يها پژوهش يبرا يپيشنهادهاي
 محـوري،  پديـده  اي، زمينـه  شـرايط  علـي،  شـرايط ( پـژوهش  ايـن  در كاررفته به مدل عوامل .1

 و تر عميق صورت به اي جداگانه پژوهش قالب در مجزا طور به توان مي را )پيامدها و راهبردها
  .كرد بررسي تر دقيق

 آمـوزش  بازاريـابي  هـاي محـدوديت  و موانع شناسايي خصوص در يمستقل پژوهش توانمي .2
  .داد انجام ايران در عالي

  :است هايي محدوديت داراي ها پژوهش ساير همانند حاضر پژوهش
 هـاي  دانشـگاه  و تهـران  شـهر  غيرانتفـاعي  هـاي  همؤسس به مطالعه مورد آماري جامعة •

 آزاد و نـور  پيام دولتي، هايدانشگاه همچنين و اصفهان شهر نور پيام و آزاد غيرانتفاعي،
 بـه  تعمـيم  قابـل  پـژوهش  ايـن  هـاي يافتـه  رو ايـن  از .است بودهمحدود  ايالم استان

 اعتباريـابي  بـه  منـوط  هـا دانشگاه ساير در آن كاربرد و است مطالعه مورد هايدانشگاه
   .است مربوط هايدانشگاه با متناسب هاييافته مجدد

 و اسـتادان  و محقـق  ذهنيت از برآمده پژوهش، كيفي بخش در آمده دست به هاي مقوله •
 بررسـي  بـه  ديگـري  فـرد  اسـت  ممكـن  كـه  حالي در بوده، موضوع از ايشان برداشت
   .شدمي حاصل ديگري هاي مقوله خرده و ها مقوله و پرداخت مي ها مصاحبه

 فراينـد  اجـراي  در پژوهشـگر  مصـاحبه،  در شده داده شركت جامعة بودن خاص دليل به •
 نظـر  مـد  اشـخاص  با مصاحبه براي يموارددر  و شد بسياري مشكالت دچار مصاحبه

  .موفق نبود

 شـده  گردآوري فعلي شرايط و موقعيت اساس بر كيفي بخش در آمده دست به هايداده •
 نيازهـاي  بـر  منطبـق  دقيـق  طور به است ممكن آمده دست به هايمقوله بنابراين است،
  .نباشد آينده
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