
شناسايی عوامل موثر در جذب و رفع موانع ورود دانشجويان به دانشگاه علوم پزشکی آجا

5، حسنا يارمحمدی4، رضا يارمحمدی3، اصغر محسنی2، عليرضا خوشدل1محمد رضا محمدياری

ترين مزيت رقابتی و سرمايه سـازمـانـی       امروزه اعتقاد بر اين است که منابع انسانی مهم مقدمه: 

است و به همين دليل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تأکيد شده و مديريت مـطـلـوب      

شود. هدف از اين پژوهش احصاء عوامل مـوثـر بـر جـذب ها بسيار مهم و حساس تلقی می آن

 دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکی آجا است.

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکـی آجـا و        263نوع مطالعه، نيمه تجربی بود که روی  روش کار: 

دانش آموز در ايران انجام گرفت. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود کـه      423

روايی آن به روش تحليل محتوايی و پايايی آن به روش آلفای کرونباخ تاييد شد. در انـتـهـا، بـا

داده ها مورد تـجـزيـه و       SPSSاستفاده از روش رگرسيون چند متغيره و با استفاده از نرم افزار

تحليل قرار گرفت. 

، “ عوامل جذب و تـبـلـيـغـات         ” نتايج اين مطالعه حکايت از آن داشت که مولفه های   يافته ها: 

نسبت به مولفه هـای ديـگـر       “ عوامل محيطی” و همچنين  “ کيفيت نظام آموزش عالی دانشگاه” 

 تاثير بيشتری بر جذب دانشجو دارد. 

به منظور بهبود عملکرد دانشگاه در جذب دانشجو، تمهيداتی بايد انديشيده شـود  نتیجه گیری:  

تا توجه بيشتری به تبليغات و بازاريابی و عوامل جذب صورت پذيرد.

چکیده اطالعات مقاله
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آموزش، تحصيالت،   منابع انسانی،     
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نويسنده مسئول 
Email: 
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 مقدمه     

ريزی نيروی انسانی، منابع انسانی الزم را بـرای انـجـام                                                   برنامه      

کند       نمايد و به مديران کمک می                          های آينده مشخص می                   فعاليت      

تا نوع و ميزان نيروهای انسانی مورد نياز برای نيل به اهداف و                                                                 

های آينده سازمانی را جذب و گزينش نمايند و در صورت                                                     برنامه      

هـای الزم                      لزوم نيروهای انسانی موجود را جهت ايجاد قابليت                                             

ريزی نـيـروی انسـانـی،                           عدم توجه به برنامه                      (.    1آموزش دهند)             

امکان نيل به اهداف سازمانی را مختـل نـمـوده و در واقـع                                                  

پذيری سازمان و مديريت را در مقـابـل تـغـيـيـرات و                                             آسيب    

دهـد. از ايـن روسـت کـه                         های آينده افزايش می                     دگرگونی       

ريزی نيروی انسانی را اساس دوام و بـقـای سـازمـان و                                                برنامه      

 (.  2دانند)        مديريت می         

هـا و                   کار آفـريـنـی دانشـگـاه                                         حيدری در تحقيقی با عنوان                          

ها و مؤسسات آمـوزش                            نقش دانشگاه                 مؤسسات آموزش عالی                 

دهد و اينگونه بيـان                         عالی را در کارآفرينی مورد بررسی قرار می                                       

کندکه: اين مراکز به علت داشتن امـکـانـات آمـوزشـی و                                                می  

توانند در                 کارشناس و کاردان می                       پژوهشی پيشرفته و نيروهای                        

ی         های گوناگون بازار کار فعاليت نمايـنـد، و بـا ارائـه                                                                        بخش   

های توليد سودآور به سازمان های دولتی و شرکت هـای                                                          طرح   

ی ايجاد واحدهای مختلف توليدی را فـراهـم                                                   خصوصی، زمينه            

 (.  3آورند و از اين راه کارآفرين باشند)                                  

عوامـل مـؤثـر بـر             “   کبيرزاده و همکاران، در تحقيقی با عنوان                                      

انتخاب رشته دانشجويان مدارک پزشکی و فناوری اطـالعـات                                                             

بيـان         “   1383سالمت در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال                                          

کنند: از ديدگاه مديران آموزش عالی شيوه انتخاب رشـتـه                                                          می  

 (.  4تواند عامل انگيزشی مهمی برای ادامه تحصيل باشد)                                                می  

  و     هـا           چالـش           ترين      مهم       بررسی     ”       زاد در تحقيقی با عنوان                          شفيع    
  از      اسـتـفـاده                    ايران بـا               در      خارجی         دانشجويان             های جذب         راهبرد      
  از      عـالـی،               کند که، آموزش               ، بيان می         “   کانونی          های       گروه        تکنيک     
  تـريـن            مهم       از      و     آيد       می      شمار        به      جامعه         بر      تأثيرگذار             مهم       عوامل     
  جـذب          هـای          سـيـاسـت                  مـوضـوع               عـالـی،               های آمـوزش              چالش    

  تـريـن                اسـت. مـهـم                           ميزبان          کشورهای           در    خارجی       دانشجويان         
  هـای          نـهـاد              تـعـدد              از:         اسـت          عبارت         اولويت          ترتيب         به      ها    چالش    
  ريـزی؛            بـرنـامـه                   گـذاری و                  عرصه سياست              در      گيرنده          تصيميم      
  تخـصـصـی بـرای                            مشاوره        مراکز       فقدان       اهداف،        نبودن       مشخص    
  عـنـوان               بـه         فارسی         زبان        معرفی         دانشجويان؛              هدايت         و     راهنمايی        

  امکـانـات                 سطح       بودن        يادگيری؛ پايين                  و     آموزش         برای        زبان        تنها    
  پيشرفته           کشورهای           از      دانشجو          حداقلی          جذب       رفاهی؛          و     آموزشی      

41 34فصلنامه پرستار و پزشک در رزم / شماره هشتم / سال سوم / پاييز

کارشناسی ارشد  -3دانشيار اپيدميولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا.            -2کارشناسی ارشد مديريت، دانشگاه علوم پزشکی آجا.           -1

کارشناسی ارشد مديريت مالی، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی آجا و دانش آموخته دانشگاه امام صادق )ع(.   -4مديريت، دانشگاه علوم پزشکی آجا. 

،نویسنده مسئول  5- کارشناسی پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی آجا
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  و     ايـرانـی                دانشجويان             بين       همدلی         و     تعامل         وجود فرهنگ              عدم       و 
 (.  5ايرانی)         غير   

در پژوهش خود درباره نوجوانان ويرجينيای غربی تأييـد                                                      1آدامز     

های مـهـم                 های شغلی، يکی از انگيزه                         کند که عالوه بر انگيزه                       می  

های مهم محيطی از جمله تـعـامـل بـا                                                      ورود به دانشگاه جنبه                    

محيط تحصيلی است که می تواند در خودآگاهی و اعتمـاد بـه                                                               

 (.  6نفس دانشجويان مؤثر باشد)                        

در ايالت تنسی آمـريـکـا                                 1333در سال          2در پژوهشی که نولند                  

انجام داد، دريافت که تصميم برای ورود به دانشگاه در بـيـن                                                                      

دانش آموزان بيشتر تصميمی اقتصادی است و اهداف شـغـلـی                                                            

 (.  7دهد)      بيشترين انگيزه داوطلبان را تشکيل می                                   

در          2333و همکاران در سال                        3در تحقيق ديگری که ماکسول                        

استراليا انجام داده اند، دستيابی به بهترين شغل و درآمد باالتر                                                              

های دانش آموزان برای ورود بـه دانشـگـاه                                                         از مهمترين انگيزه                 

ی مهمی که آنها در مطـالـعـه                                     گزارش شده است. دومين انگيزه                             

های مورد            يادگيری بيشتر در زمينه                      ”   خود به آن اشاره کرده اند،                           

 (.  8است)    “ عالقه در دانشگاه               

با توجه به کاهش تعداد داوطلبان و همچنين افزايـش مـراکـز                                                                   

آموزش عالی، رقابت اصلی بيشتر بر تعيين محل تحصيل تمرکز                                                       

يافته است. دانشگاه آجا با توجه به شـرايـط تـحـصـيـلـی و                                                                                     

استخدامی که دارد تقريباا متفاوت با ساير مراکز آموزش عـالـی                          ً                                     

موجود در کشور می باشد. عوامل و فاکتورهای مهمی بر جـذب                                                           

دانشجو در دانشگاه تاثير می گذارد که با توجـه بـه شـرابـط                                                                          

کنونی، اين فاکتورها اهميت بيشتری برای روسای دانشگاه پيدا                                                          

 (.    3کرده است)         

 

 روش کار       

اطالعات الزم در اين تحقيق از طريق مطالعات کتابخانه ای و                                                               

تحقيقات ميدانی جهت گردآوری داده های مورد نـيـاز بـرای                                                                     

(. ابـزار                     13تحليل و آزمون فرضيه ها صورت گـرفـتـه اسـت)                                                        

گردآوری اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود؛ بدين صـورت                                                       

عـدد در                     423پرسشنامه در بين دانشجويان و                               263که تعداد          

بين دانش آموزان توزيع شد؛ و نمونه ها به صـورت تصـادفـی                                                                      

انتخاب شده بودند. پرسشنامه بر مبنای طيف ليکرت به صورت                                                         

( تـدويـن                 5( تا کامال موافقم )                      1پنج گزينه ای از کامالال مخالفم )                     ً          

گرديد. روايی پرسشنامه به روش تحليل محتوايی انجام گرفـت.                                                             

بدين صورت که پس از طراحی در اختيار چند تن از اساتيـد و                                                              

کارشناسان فن قرار گرفته و پس از نقد و بررسی، تاييـد شـد.                                                                  

پس از تاييد روايی پرسشنامه، برای بررسی پـايـايـی از روش                                                                       

  33آلفای کرونباخ استفاده شد. بديـن صـورت کـه تـعـداد                                                                               

پرسشنامه به صورت نمونه در بين دانشجويان و دانش آمـوزان                                                              

تحلـيـل و                     SPSS    توزيع گرديد و نتايج با استفاده از نرم افزار                                           

و برای دانش آمـوزان                         3/81مقدار آلفا کرانباخ برای دانشجويان                                   

 بدست آمد که قابل قبول بود.                            3/83

در مرحله بعد به منظور حصول نتيجه مناسب و اسـتـحـکـام                                                                      

پژوهش از دو روش تحليل توصيفی و استنـبـاطـی بـه طـور                                                                       

تکميلی بهره گيری شد. در بخش توصيفی با استفاده از آمـار                                                                    

توصيفی به ارائه نمودارهای الزم در توصيف جامعه و توزيع آن                                                             

پرداخته شد. در تحليل همبستگی نيز محقق با اسـتـفـاده از                                                                        

ها را محاسبه کرد. سپس به کمک تخمين و                                            مقادير نمونه آماره                  

آزمون فرض آماری، آماره ها به پارامترهای جامعه تعميم داده                                                              

 شد.     

در مورد اثبات يا رد و يا پيش بينی فروض ايـن پـژوهـش از                                                                      

 طريق تجزيه و تحليل رگرسيون چند گانه عمل شد.                                           

در حقيقت، فرضيات اين پژوهش به دو دسته فرضيات مرتبط با                                                       

دانش آموزان و دانشجويان در حال تحصيل تقسيم شده اسـت؛                                                        

تصور بر اين بود که اين عوامل بر جذب دانشجو در دانشـگـاه                                                                     

 علوم پزشکی آجا تاثيرگذار هستند:                               

 عامل مديريت جذب.                  -1
 عوامل مادی همچون عامل تسهيالت و درآمد و حقوق.                                              -2
 عامل مقررات و فرآيند سازمانی.                               -3
 عوامل محيطی.              -4
 عوامل جذب و تبليغات.                      -5
 کيفيت نظام آموزش عالی دانشگاه.                                -6
 عوامل انسانی.               -7

 

 يافته ها        

 بر اساس مطالعات کتابخانه ای معيارهای زير احصاء شد:                                                  

 عوامل محيطی             - 

  دسـت          بـه         بـرای         دانشگاه         به    ورود      اهميت       همکاران به            و   4ديويس     
  مـی         اشاره         شغلی        مزايای          بر      عالوه        شهروندی           های       قابليت          آوردن     

  از      جـوانـان                سوی       از      دانشگاه           انتخاب          علل       درباره      5کنند. اندرسون               
  مـی         نام       عالقه        و     شغلی        های     اجتماعی، فرصت                 منزلت         انگيزه های          
  عـوامـل               جـنـسـيـت و                           متغير         دو      تأثير         خود       تحقيق         در    برد. وی       
 (.    11است)      کرده      بررسی       را    جغرافيايی           و   محيطی     

 عوامل مادی            - 

تحصيل در دانشگاه علوم پزشکی ارتش امتيازاتی را به هـمـراه                                                                  

چنين ارائه تسهيالت                     دارد که درآمد و حقوق پرسنل ارتش و هم                                    

 (.  12باشد)       برای دانشجويان از اين امتيازات می                                 

 مقررات و فرآيند سازمانی )همچون سختی کار(                                          -

توان به شرايط اختصاصی ورود داوطلبان بـه                                             برای اين عامل می                

 -1 Adams(1997)    

2- Noland(1999)  
3- Maxwell(2000) 
4- Davis(2001) 
5- Anderson(1988)  
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 خالصه نظرات خبرگان در مورد معیارهای احصاء شده: 1جدول 

 دانشگاه اشاره کرد که به شرح زير است:                                     

* درصورت انصراف دانشجو و يا ارتکاب اعمالی کـه مـوجـب                                                                      

اخراج وی از ارتش گردد عالوه برجبران خسارات مالی )دو برابر                                                          

هزينه  های آموزشی و آمادی( از ادامه تحصـيـل در رشـتـه                                                                         

 مربوطه در اين دانشگاه محروم خواهد شد.                                     

* معرفی ضامن معتبر و سپردن تعهد خدمتی برابرضـوابـط و                                                                

 مقررات ارتش در هر نقطه از کشور.                               
* پوشيدن لباس مصوب ارتش برای دانشجويان اين دانشـگـاه                                                            

 الزامی است.           
* بعد از قبولی در اين دانشگاه امکان تغيير رشته و انتقال دائم                                                                

 (.  13در هيچ مقطع و رشته ای وجود ندارد)                                 

 شرايط اشتغال و بيکاری کشور                            - 

اشتغال دانش آموختگان يکی از مسائلی است که همواره مـورد                                                          

توجه برنامه ريزان و سياست گذاران کشورهای مختلـف بـوده                                                               

است. اين توجه به لحاظ اهميت بازار کار به عنوان مرکز ثـقـل                                                                 

اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقش های اجتماعی اسـت                                                           

آموخته برای نيل به اهداف تـوسـعـه کشـور                                                       که به افراد دانش                

 (.  14شود)      محول می       
برای يافتن معيارهای ديگر و صحت و سقم معيارهای قبلـی از                                                              

تن از اساتيد و نخبگان در حوزه آموزشی و پژوهشـی                                                    8نظرات       

استفاده شده که اين نخبگان همگی از مديران و متخـصـصـان                                                             

خالصه نظرات جمع                  1دانشگاهی محسوب می شوند. در جدول                                   

 آوری شده است.             

 رديف خالصه نظرات

تبليغات خوب سبب جذب هر چه بيشتر افراد به دانشگاه می شود. به عنوان مثال برخی از دانشگاه ها از دانشجويان 

 موفق مصاحبه گرفته و اين عاملی جهت جذب بيشتر می گردد.
1 

سياست زدگی برخی دانشگاه ها و فضای اقتصادی و اداری کشور عاملی جهت عدم ورود دانشجويان به دانشگاه می شود. 

 می توان گفت سياست زدگی به جای شايسته ساالری انتخاب می شود.
2 

برند دانشگاه و يا به عبارتی جايگاه علمی دانشگاه عاملی اساسی در جذب دانشجويان به حساب می آيد. بدين منظور می 

توان از آموزش های ويژه يا استاندارد سازی امکانات آموزشی استفاده کرد. همچنين دادن تسهيالت بيشتر و تضمين 

 آينده شغلی بر ورود دانشجويان به دانشگاه اثرگذار است.

3 

مديريت جذب، به عنوان مثال تضمين آينده شغلی، ارتقای انگيزه جذب و محل خدمت می تواند بسيار تاثيرگذار باشد. 

همچنين عدم تناسب نظام آموزشی با نيازهای بومی کشور مانع ورود دانشجويان به دانشگاه می شود. نوع لباس پوشيدن 

 نيز بر ورود دانشجويان به دانشگاه تاثيرگذار است.

4 

سختی کار، عدم تناسب نظام آموزشی با نيازهای بومی کشور و همچنين درآمد پايين مانع جذب دانشجويان به دانشگاه 

 خواهد شد.
5 

ضعف در کيفيت آموزش عالی مانعی جهت ورود دانشجويان به دانشگاه علوم پزشکی ارتش خواهد شد. يا به عبارتی می 

 توان گفت عدم استفاده از اساتيد مبرز و مسلط به علوم نوين سبب کاهش ورود دانشجويان به دانشگاه می شود.
6 

ويژگی سازمانی عاملی اساسی در جهت جذب محسوب می شود. به عنوان مثال عدم حمايت مديران از نخبگان و 

 دانشجويان و کم توجهی به خواسته های آنان می تواند سبب کاهش دانشجويان شود.
7 

نظام بوروکراتيک حاکم بر ادارات و سخت گيری های غيرضروری در امور مربوط به دانشجويان نيز در کاهش دانشجو 

 تاثيرگذار است. همچنين عوامل انسانی نيز بسيار بر جذب دانشجو اثرگذار است.
8 
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 . معیارهای احصاء شده1نمودار 

 در نهايت عوامل زير احصاء شد که از طريق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند.

 در اين قسمت از تحقيق، عمده مطالبی که مورد بررسی و تحليل قرار گرفت شامل:  

 بررسی اطالعات جمعيت شناختی پرسش نامه -

 بررسی فرضيه های تحقيق  -
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  بررسی اطالعات جمعیت شناختی پرسشنامه:

 بررسی فرضیه های تحقیق:  

پيش از آزمون فرضيه های تحقيق، مفروضات رگرسيون خطـی  

 مورد بررسی قرار گرفت:

 الف(: توزيع خطاها )پسماندها( بايد دارای توزيع نرمال باشد.

 است.  1در توزيع نرمال ميانگين صفر و انحراف معيار برابر 

 ب(: خودهمبستگی بين خطاها

 H0قرار گيـرد     2/5و  1/5واتسون بين  -چنانچه آماره دوربين

پذيرفته می شود؛ يعنی رگرسيون قابل استفاده اسـت. آمـاره        

و برای دانـش آمـوزان      1,77دوربين واتسون برای دانشجويان 

قرار گرفـتـه    2/5و  1/5بين   بدست آمد و با توجه به اينکه 1,3

 بنابراين خود همبستگی بين خطاها رد می شود. 

 ج(: فرض هم خطی 

 با توجه به خروجی های نرم افزار، فرض هم خطی برقرار است.

 آزمون فرضيه های تحقيق

استيودنت و ضريب همبستگی  tبا استفاده از روش های آزمون  

 tاسپرمن فرضيات تحقيق را مورد آزمون قرار گرفت. در آزمون  

استيودنت، معنادار يا بی معنی بودن متغيرهای مستقل با متغير 

وابسته بدست می آيد و با استفاده از ضريـب هـمـبـسـتـگـی          

اسپرمن، اندازه و نوع رابطه بين متغيرهای مستقل با مـتـغـيـر     

 (.16وابسته برآورد می شود)
  آزمونt  آورده  3استيودنت: نتايج خروجی نرم افزار در جدول

 شده است.

( 3/35درصد( و سطـح خــطـا )       35سطـح معنی داری مدل ) 

 Sigبود. همانطور که مشاهده می شود، در همه عوامل، ميزان    

رد شـده و    H0مدل کوچکتر از سطح خطاست؛ بنابراين، فرض

، تاييد می گردد. به عبارت ديگر، کليه فرضيه هـای   H1فرضيه 

 تحقيق، تاييد می شود.
   برآورد ضريب همبستگی اسپيرمن 

ضريب همبستگی اسپيرمن، ارتباط متغير وابسته و مسـتـقـل      

مـالحــظـه     4مـدل را نـشان می دهد. همانـطور که در جدول 

می گردد، ضريب همبستگی بين متغير وابسته و مستـقـل بـه      

صورت جداگانه آورده شده است که نشان از ارتباط نسبـی دو    

 متغير مستقل و وابسته دارد:

برای دانشجويان و  t. خروجی نرم افزاری آزمون 3جدول 

 دانش آموزان
 : وضعیت پاسخ دهنده از نظر جنسیت2جدول 

 درصد تعداد جنسيت رديف

 45 121 دانشجويان زن 1

 55 148 دانشجويان مرد 2

 133 263 جمع

 31 133 دانش آموزان زن 3

 63 233 دانش آموزان مرد 4

 133 423 جمع

 زمونآTبرای دانشجويان

 متغیر آماره  T معنی داری متغیر

 مديريت جذب 122,35 3,333

 عوامل مادی 63,253 3,333

3,333 38,55 
مقررات و 

 فرآيند سازمانی

 عوامل محیطی 33,83 3,333

3,333 73,63 
عوامل جذب و 

 تبلیغات

3,333 84,66 
کیفیت نظام 

 آموزش عالی

 عوامل انسانی 31,23 3,333

 زمونآ Tبرای دانش آموزان

 مديريت جذب 112,42 3,333

 عوامل مادی 53,53 3,333

3,333 83,35 
مقررات و 

 فرآيند سازمانی

 عوامل محیطی 33,83 3,333

3,333 83,35 
عوامل جذب و 

 تبلیغات

3,333 36,42 
کیفیت نظام 

 آموزش عالی

 عوامل انسانی 34,83 3,333
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. ضريب همبستگی متغیر مستقل و وابسته 4جدول

 مربوط به دانشجويان و دانش آموزان

دانش 

 آموزان
 دانشجويان

ضريب همبستگی 

 و معنی داری

عوامل 

 مستقل

3,133 3,233 
ضريب همبستگی 

 دو متغير
مديريت 

 جذب
 معنی داری 3,333 3,333

3,383 3,45 
ضريب همبستگی 

 دو متغير
عوامل 

 مادی
 معنی داری 3,333 3,333

3,12 3,633 
ضريب همبستگی 

 دو متغير
مقررات و 

فرآيند 

 معنی داری 3,333 3,333 سازمانی

3,35 3,63 
ضريب همبستگی 

 دو متغير
عوامل 

 محيطی
 معنی داری 3,331 3,331

3,72 3,53 
ضريب همبستگی 

 دو متغير
عوامل 

جذب و 

 معنی داری 3,333 3,333 تبليغات

3,65 3,68 
ضريب همبستگی 

 دو متغير

کيفيت 

نظام 

آموزش 

عالی 

 دانشگاه
 معنی داری 3,333 3,333

3,31 3,57 
ضريب همبستگی 

 دو متغير
عوامل 

 انسانی
 معنی داری 3,313 3,333

( 3/35درصد( و سطح خطـا )      35سطح معنی داری مدل )

مدل کوچکتر از سطـح   Sigدر همه متغيرها، ميزان می باشد.  

، تاييـد می H1رد شده و فرضيه  H0خطاست؛ بنابراين، فرض 

بيـن   گردد. يعنی با توجه به آزمون ضريب همبستگی اسپيرمن،

متغيرهای مسـتقل و جـذب دانشجو رابطه معـنادار وجود دارد

(17.) 
 

 بحث و نتیجه گیری

اسـتـيـودنـت و          tنتايج اين پژوهش با توجه به آزمون هـای    

اسپيرمن، در جامعه آماری دانشجويان نشان می دهد که مؤلفه 

عوامل جذب و تبليغات، کيفيت نظام آموزش عالی دانشگـاه و    

عوامل محيطی نسبت به مؤلفه های ديگر تاثير بيـشـتـری بـر       

 جذب دانشجو دارد.

با توجه به اين که بين ميزان جذب دانشجو و مؤلفه های جذب 

به منـظـور    رابطه معنی داری وجود دارد لذا پيشنهاد می شود: 

بهبود عملکرد دانشگاه در جذب دانشجو، تمهيداتی انديشـيـده   

شود تا توجه بيشتری به تبليغات و بازاريابی و عـوامـل جـذب      

بودجه بيشتری در اين راسـتـا     صورت پذيرد. بدين منظور بايد  

صرف هزينه های آن نموده و در رسانه ها و ابزارهـای ديـگـر،      

. همچنين با توجه به ايـنـکـه       مخاطبان بيشتری را جذب نمود

کيفيت نظام آموزش عالی تاثير زيادی در جذب دانشجـو دارد    

لذا استفاده از اساتيد با تجربه و متخصص و همچنين استـفـاده   

از سيستم های کمک آموزشی جديد می تواند کمک زيادی به 

 جذب دانشجو نمايد.

 

 تشکر و قدردانی

نويسندگان مقاله از دانشگاه علوم پزشکی آجا و همه مشارکـت  

 کنندگان تشکر می نمايند.
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Identifying the Effective Factors in absorbing and Eliminating the Barriers of  

Students Entrance to AJA 
Mohammadyari MR(MSc), Khoshdel A(MD, MPH) , Mohseni A(MSc), Yarmohammadi R(MSc) 

 Yarmohmmadi H.(MSc) 

 

Abstract 

Introduction: Nowadays it is believed that human resources are the most important competence 

advantage and organizational capital. So it is emphasized on valid role of talents in organization and 

appropriate managing of them is considered too important. The purpose of this study recognizing the 

affecting factors on absorbing in medical university of AJA. 

Methods: this kind on study is a semi experimental that was performed on 269 students of AJA 

University of medical sciences and 420 students in Iran. The data gathering tool of this study was a 

researcher made questionnaire that Validity of these questionnaires by content analysis method and 

stability of them by Cronbach's alpha are confirmed. Finally, with utilizing multi variable regression 

method and using SPSS software the data is analyzed. 

Results: The result of the research is that components advertising and absorption factors, the quality 

of universities higher education system, and also environmental factors have more influence than 

the others on absorbing students. 

Conclusion: to improve the performance of university in attracting students, more emphasis on 

advertising, marketing and absorption factors should be considered.   

Key words: human resource, training, education, regression. 
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