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گردشگري آموزش حلقه میانجی ارتباط فناوري اطالعات هاي ارزش

 المللی  در آموزش عالی بر جذب دانشجویان بین

 **مجداله باقريروح  *،طیبه براهویی

 8/10/1399تاریخ پذیرش:  -16/9/1398تاریخ دریافت:

 چکیده

کند و موجب اطمینان آموزش در سطح عالی نقش مهمی را در عضویت فعال در اقتصاد جهانی دانشجو ایفا می

فناوري هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ها در آموزش عالی فراملی است. افراد در دسترسی به فرصت

ه بود موزش عالیآهاي گردشگري آموزش در گري ارزشالمللی با میانجیاطالعات بر جذب دانشجویان بین

روش پژوهش همبستگی بود که در جامعه تحقیق اعضا هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با است. 

ابزار پژوهش سه پرسشنامه ارزش گردشگري  اي اجرا شده است. نفري براساس تصادفی طبقه 171نمونه 

خ روایی تأییدي و پایایی ترکیبی و کرانباالمللی بوده است. آموزش، فناوري اطالعات و جذب دانشجویان بین

، مدل معادالت ساختاري PLS3افزار با استفاده از نرم  روش تجزیه و تحلیلهر سه ابزار مناسب گزارش شد. 

هاي گردشگري آموزش و جذب دانشجویان نفوذ فناوري اطالعات بر ارزشبوده است. نتایج نشان داد، 

ستقیم تاثیر دارد. همچنین ارزش گردشگري آموزش اثر مستقیم بر جذب صورت مستقیم و غیرمالمللی بهبین

فوذ ریزي، پیاده سازي و نتوانند با کاربست درست برنامهها میالمللی داشته است. دانشگاهدانشجویان بین

گرایی و احترام متقابل در گردشگري فناوري اطالعات و توجه به اصول ارزشی نظارت، اخالق، دانش، حرفه

 المللی داشته باشند.  اي در جذب دانشجویان بینموزش، نقش سازندهآ

 المللیهاي گردشگري آموزش، جذب دانشجویان بینکلید واژگان: فناوري اطالعات، ارزش
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 مقدمه

ها براي ها و ابتکارات خاص کشورها و مؤسسات آکادمیک و یا سیستمالمللی شدن به سیاستبین
مار شهاي اصلی در آموزش عالی به عنوان یکی از دغدغهباشد  و  به نی میي جهامقابله با روندها

شود عنوان یک اولویت سازمانی در نظر گرفته میصراحت بهآید و در بسیاري از کشورها بهمی
شگاهی هاي دانشده توسط سیستمها و اقدامات انجامالمللی شدن به سیاست). بین1،2018(چانگ و لین

، 2حتی افراد براي رقابت در محیط آکادمیک جهانی شده اشاره دارد (آلتبچ و نایتو مؤسسات و 
هاي مربوط به استخدام دانشجویان خارجی، همکاري با المللی سازي شامل سیاست). بین2007

 هاي خارج از کشور استهاي دانشگاهی در کشورهاي دیگر، و ایجاد دانشگاهمؤسسات یا سیستم
 تحرك هب بیشتر عالی، آموزش شدن المللیبین فرایندهاي خصوص در پردازانظریهن). 32015(آلتبچ، 

؛ 4،2002تیچلراند (اشاره داشته کشور یک ملی مرزهاي از خارج در دانشجویان و اساتید جاییجابه و
هاي ترین شاخصنظران دیگر، جابجایی دانشجویان را یکی از برجستهصاحب ).5،2010روستان

). بین 2003و همکاران،  7؛ راسین2009، 6دانند (نیکولسکوو همکارانالمللی میآموزش عالی بین
وب المللی داشته باشند و مطلدهد که بعد بینهایی را در فراگیران پرورش میالمللی شدن ویژگی

لمللی، مهارت اهاي بینصدر، گرایشتوان به سعهها میترین این ویژگیاشند که از مهماقتصاد جهانی ب
 8پذیري در اندیشه و احترام به دیگران اشاره کرد (هایدن و همکارانکارگیري زبان دوم، انعطافدر به

 ).2001، 9؛ ویلی2003، 
 آموزش هايبرنامه و ساختارها اد،ابع از برخی در تغییر ایجاد و تحول با که است این غالب دیدگاه

کرد. یکی از این عوامل افزایش تحرکات  کمک عالی آموزش شدن المللیبین به توانمی عالی،
در روند افزایش  ).2018، 10جهانی از طریق گردشگري و مهاجرت است(ترن، موري و شون
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کند و یالمللی توجه مهاي علمی بینالمللی، جامعه توریسم علمی به مسائل پژوهشتاثیرات بین
-لمللی میاشوند، بینهایی که از طریق تحقیقات محلی به کار گرفته میها و روشمفاهیم، نظریه

، 1کند (سون، وي و ژانگاین امر به مدیریت ارتباط بین جهانی و محلی کمک می شوند. که
-شانتقاد از ارز هاي جدید یادگیري براي به رسمیت شناختن ومحیط آموزشی و شیوه ). 2017

، اخالق ، حرفه اي بودن ، دانش و  2هاي اساسی رفتار و فاکتورهاي گردشگري همچون، نظارت
نند(لیبرد کهاي گوناگون فراهم میاحترام متقابل را در اجراي توسعه گردشگري پایدار در زمینه

راي اهداف پتانسیل دانشگاه مقصد ب ).2018، 4؛ لیبرد، میهالیک و گویا2010، 3و ادوراد
گردشگري علمی و مدیران مقصد براي اجراي استراتژي گردشگري داراي نقش مهمی در جهت 

). 2015، 5المللی هستند(گارسیارودریگز و مندوزاجیمنزافزایش کشش تقاضاي دانشجویان بین
)،  سرمایه انسانی(دیشیلدز و 1995، 6ها(فرانکلین و شمولتحقیقات به اهمیت زیرساخت

و تجربیات یادگیري منحصر به فرد در دانشگاه(گرتیز،   )،کیفیت و تخصص2005 ،7همکاران
) در 2017، 10)، عوامل فرهنگی(آلموو کردیر2007، 9؛ کرنی و هیسمن2009، 8ابرات و مینور

 اند.المللی اشاره داشتهکشش دانشجویان بین
هاي اجتماعی به دلیل نقش مهمی که در ترین نظامعنوان یکی از مهماز طرفی آموزش عالی به

شدت تحت تأثیر فناوري اطالعات هایی است که بهخلق و اشاعه دانش و اطالعات دارد، از حوزه
که مراکز آموزشی در هزاره نوین با این طوريبه ).1396سرافراز و خدامرادي، (قرارگرفته است 

کند، هایی که فناوري اطالعات ایجاد میاند که چگونه بر تغییرات و فرصتسؤال روبرو شده
).  دسترسی به فناوري اطالعات و توانایی استفاده از آن 2001، 11فائق آیند (برین و همکاران

شده عنوان ابزاري الزم براي شرکت در یک جامعه مبتنی بر اطالعات تبدیلطور روزافزونی بهبه

1  . Sun, Wei    & Zhang 
2   . Stewardship 
3  . Liburd   & Edwards 
4  . Liburd, Mihalič   & Guia 
5  . García-Rodríguez   & Mendoza Jiménez 
6  . Franklin   & Shemwell 
7  . DeShields Jr   & et al 
8  . Curtis, Abratt & ,Minor 
9  . Kearney   & Huisman 
10  . Alemu & ,Cordier 
11   . Breen at al 

                                                                                                                                                                                 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 240

 
 ارتباطات و اطالعات فناوري از عالی آموزش مؤسسات بیشتر امروزه). 12010ست (باسري، ا

 و مجازي مراکز یا هادانشگاه کردن دایر براي اداري، اتوماسیون قالب در اداري امور براي
 کاهش فیزیکی، ابزارهاي و حضور میزان کاهش آموزش، کیفیت ارتقاي دور، راه از آموزش

 جویاندانش کامپیوتر بر مبتنی ). ارتباطات22014برند (الترکی،می بهره هماهنگی افزایش و هاهزینه
 لکهب نمایند، کنترل را تعامل طبیعت و سرعت مکان، زمان، فقط نه که سازدمی قادر را عادي

 زمان با گردی دانشجویان چرا که کنند، پیدا بیشتري دسترسی کالسی زمان میزان به همچنین
روابط به هم   ).3،2001رامبلشوند (نمی محدود رو در رو هاي کالس به یافته تخصیص محدود

، موجب سازي و رقابتویژه فناوري اطالعات و ارتباطات، جهانیتنیده و به هم وابسته فناوري، به
المللی شده اي تحرکات علمی بینسابقههاي جدیدي از آموزش عالی و حجم بیظهور شکل

د. استفاده شودهندگان برآورده میوسیله انواع گوناگونی از ارائهتقاضا فراملی بهاست. افزایش 
گردد و تعداد دانشجویانی از فناوري اطالعات و ارتباطات موجب افزایش ارائه آموزش عالی می

ایش هاي داخلی، افزباشند با افزایش فرصتکه در خارج به تحصیل در سطح عالی مشغول می
 ).1397، ترجمه باقري مجد،2011وروز،خواهد یافت (گ
  المللی تحقیقات متفاوتیهاي گردشگري آموزش و نقش آن بر دانشجویان بیندر حوزه ارزش

) 2018(4ها در حوزهاي مختلف پرداخته است. لیبرد، میهالیک و گویابه ابعاد و روابط زیرمولفه
هاي گردشگري آموزش عالی ارزشهاي مثبت و منفی در پیاده سازي در تحقیق خود به شکاف

تا انتقادات  کنداند که به مربیان توریسم کمک میو اهمیت آن در صنعت گردشگري اشاره داشته
ها را هماهنگ کنند و بیان کردند آموزش مبتنی را مورد بحث قرار دهند و به طور بالقوه ارزش

ن، موري و هاي گردشگري آموزشی براي صنعت گردشگري مهم است. تربر ارزش
-) در تحقیق خود درباره مفهوم سازي گردشگري دوستان و بستگان دانشجویان بین2018(5شون

ري) المللی و گردشگاي درباره همگرایی بین دو پدیده جهانی(آموزش بینالمللی، مفاهیم اولیه
فراهم کردند. یک نتیجه غیرمستقیم این مفهوم سازي به این معنی بوده است که گردشگري 
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لمللی اهاي جهانی و نه فقط آموزش بینهاي متعدد زندگی و انگیزهکامل یافته است و در جنبهت
لمللی، اتعبیه شده است. چارچوب پیشنهادي، با ترکیب تعامالت بین گردشگري و آموزش بین

هاي جهانی دیگري ممکن است با گردشگري دعوت گسترش آن براي درك چگونگی حرکت
المللی منجر به و آموزش بین 1، اگر تجربه گردشگري دوستان و بستگانشود. به عنوان مثال

تواند گردشگري را به سایر مسائل اجتماعی و سیاسی جهانی مهاجرت بعدي شود، این امر می
مانند تامین مسکن و قابلیت اطمینان، ادراك جامعه محلی از مسائل جهانی و حتی پاسخ به 

الی ارتباط داد. کشورهاي که نرخ باالي مشارکت در آموزش بین المللی و بحران مپناهندگان بین
با سایر  ترهاي مرتبط با گردشگري نیز پیچیدهالمللی را دارند ممکن است از طریق فعالیت

) در برررسی تاثیر علمی بین المللی از 2017(2فرایندهاي جهانی درگیر شوند. سون، وي و ژانگ
، دانشجویان خارج از مرزها، محققان جدیدي از جامعه تحقیقات گردشگري چین بیان داشتند

ند که اند محققانی باشتوان دست کم گرفت، زیرا آنها توانستهعلمی هستند و ارزش آنها را نمی
اطالعات  تواند به تخصصالمللی داشته باشند. توسعه جوانان رشدیافته میتاثیرات علمی بین

ا آینده کمک کند. در آینده ممکن است آنها بخشی گردشگري دانشگاهی و ایجادي نوآوري و ی
ر تواند باز جامعه دانشگاهی چین شوند. در عین حال، پیوند با جامعه علمی خارج از کشور می

هاي ارتباطی و گسترش نتایج تحقیقات از مطالعات محلی و جهانی شکل بگیرد و از این ایده
افزایش یابد. گارسیارودریگز و  طریق اثرات علمی بین المللی تحقیق گردشگري چین

) در تحقیق خود به اهمیت دانشگاه و عوامل مربوط به مقصد گردشگري در 2015(3مندوزاجیمنز
با استفاده از  اند.انتخاب دانشجویان بین المللی براي تحصیل و رضایت بیشتر آنها اشاره داشته

 ه در  جذب گردشگر دانشگاهی براينمونه برنامه تبادلی اراسموس در جزایر قناري نشان دادند ک
میزبان، عوامل مرتبط با مرکز علمی داراي نقش اساسی هستند و براي بهره گیري از این پتانسیل 
ضرورت دارد همکاري میان مدیران مقصد و کسانی که مسئول مراکز اکادمی هستند، مورد 

 تحلیل قرار گیرد.   
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کیم ند، اشگري و بین المللی شدن اشاره داشتهاطالعات در گرد محققان دیگري به نقش فناوري

)، در تحقیق گردشگري و آموزش گردشگري: اکنون و آینده، یادگیري 2018( 1و جئونگ
انداز گردشگري و گردشگري یافته است. چشمچهره به یادگیري از راه دور گسترشبهچهره

معیت هاي پیشرفته همراه با تغییرات جآموزش عالی به طور چشمگیري تغییر کرده است. فناوري
ه و اقلیت در حال رشد هستند. صنعت گردشگري نیز همه این شناختی مانند جمعیت سالخورد

غییرات چابک گردند که به این تکنند درنتیجه به دنبال کارمندانی توانمند میتغییرات را تجربه می
هاي بسیار پیشرفته این امکان وجود دارد آوريکنند. به لطف فنهستند و دیگران را هدایت می

 .هاي کره زمین پخش خواهد شدش عالی به تمام گوشهکه تصور کنیم گردشگري آموز
عنوان ابزاري براي )، در پژوهش آموزش در فناوري اطالعات به2014( 2کرساك و همکاران 

 بنابراین، ؛است سازمان توسعه از ناپذیرجدایی کنند تحصیل بخشتوسعه گردشگري، اظهار می
 ولپ و زمان مجبورند کنند،می فراهم را گردشگري هايسازمان خدمات که هاییشرکت حتی

 مقیاس در گردشگري توسعه مهم از عوامل یکی دیگر .کنند خود کارکنان آموزش صرف
امکان استفاده از آن در کشور بستگی به بودجه و  .است کارآمد اطالعات آوريفن المللی،بین

آوري در گردشگري و فن)، در پژوهش،  2014( 3آمادگی آموزشی افراد در منطقه دارد. اسپنسر
و نگرش  هاطور عمده بر دیدگاهآوري بهگفتمان گردشگري و فن کنداقتصاد جهانی، بیان می

-ور چشمهاي بیشتر بطجوامع نسبت به استفاده از فناوري عمومی متکی است. جوامع با فناوري

ها، ف بین ملتالکنند. علیرغم اختگیري نسبت به تزریق فناوري در فضاي گردشگري استقبال می
ریق یافته گردشگري باشد، به تزتوسعه هماهنگ با بازارهاي توسعهاگر مقصد کشورهاي درحال

فناوري اطالعات در این مناطق بسیار موردنیاز است. آینده گردشگري براي مناطق وابسته به 
. شود.ین میعیهاي پیشرفته تگردشگري به واسطه رویکرد رقابتی و توانایی درگیر شدن در شیوه

منظور بکارگیري بهینه فناوري اطالعات در صنعت )، نیز پیش نیازهایی را به2000( 4بوهالیس
گردشگري همچون ارتقاي پهناي باند اینترنتی، امنیت اطالعات، کاهش سردرگمی و نارضایتی 

قوق ح ها و قوانین و اطمینان از رعایتهاي گردشگري، طراحی اصول، سیاستکاربران از پورتال

1  . Kim   & Jeong 
2   . Kršák at al 
3   . Spencer 
4  . Buhalis 

                                                                                                                                                                                 



 243 مجد وباقري اهوییبر
 

، توسعه ها به اطالعاتقانونی مانند حق کپی، آموزش نیروي متخصص، دسترسی یکسان شرکت
ها و ارائه خدمات گردشگري ارائه داد. هاي هوشمند و سرمایه گذاري درزمینه زیرساختآژانس

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه )، در پژوهشی با عنوان 1394سعادتی و همکاران (
در صورت رعایت و استفاده قواعد مهم فناوري اطالعات در توسعه گردشگري و  گري،گردش

ایجاد بستر و فضاي اطالعاتی صحیح در کشور و همچنین شناخت و معرفی صحیح و دقیق 
وسعه توان به پیشرفت و تهاي گردشگري کشور از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات، میجاذبه

) در تحقیق خود با عنوان ارائه 1391ذاکر صالحی و همکاران (بود.  این صنعت در کشور امیدوار
میمی تصراهبردهایی براي جذب دانشجوي خارجی در ایران نشان دادند، در کشور ایران نوعی بی

هاي پژوهش و خالء راهبرد کالن ملی درزمینه جذب دانشجوي خارجی وجود دارد و طبق یافته
ایی در مقابل خط شکنی در باید در جذب دانشجوي خارجی اولویت تمرکز بر رقابت منطقه

عرصه جهانی و یا حفظ وضع موجود و همچنین تمرکز بر محوریت پژوهش و فناوري در جذب 
پژوهشی  ) در1390همکاران( و واجـارگاه فتحـیجی در نظر گرفته شود. دانشجویان خار

 آموزش رویکرد با درسی هايبرنامه المللی سازيبین فرایند موفقیت بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم
 سترشگ ها،دانشگاه المللیبین هايهمکاري تحت تاثیر گسترش را ایران عالی آموزش در دور از

 توسعۀ ،هاآن سازيشفاف و جاري قوانین در تجدیدنظر تدریس، در المللیینب زبان از استفاده
 رهنگیف تشابهات فرصت از برداريبهره الزم، تکنولوژیک هايزیرساخت و انسانی مالی، منابع

 لحاظ و مناسب درسی هايموضوع انتخاب منطقه، سطح در تحصیل ادامۀ متقاضیان زیاد تعداد و
)، در مقاله 1393شیخی و همکاران (داند. درسی می برنامۀ عناصر در شوندهتبدیل  رویکرد کردن

اخیر در  هايپیشرفت اند کهنقش فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش بیان کردهاي با عنوان 
اي و هاي اطالع رسانی محلی، ملی، منطقهرسانی، ورود و ظهور شبکهصنعت رایانه و اطالع

هاي جدیدي را هاي ارتباطی، ابزارها و روشها، فناورياینترنت، چند رسانه ویژهبهالمللی و بین
هاي آموزشی قرار داده است. نفوذ ریزان و مدیران و مجریان برنامهپیش روي طراحان، برنامه

ها) و حتی منازل، روابط هاي جدید اطالعاتی به مراکز آموزشی (از مدارس تا دانشگاهفناوري
 طورکلی دگرگون ساخته است. لم و شاگرد را بهساده مع
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توان گفت آموزش عالی مسئول آماده سازي نسل آینده، براي با توجه به مباحث مطرح شده، می

هاي داخلی و خارجی بشر است، باید چشم انداز داخلی و خارجی را که در آن مقابله با درگیري

اي هعالی ایران و به طور ویژه دانشگاهدهد، شناسایی کند. سیستم آموزش این تحول رخ می

هاي سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت ویژه خود در عرصه ملی(وجود اساتید برتر در حوزه

هاي مختلف، امکانات سخت افزاري و نرم مختلف علمی، وجود دانشجویان بین المللی در گروه

نطقه اي(قرار گرفتن در م)، امکانات  منطقههاي تاریخی و...اي و مکانافزاري، تنوع قومی و قبیله

اي مرزي و همسایه بودن با کشورهاي افغانستان، پاکستان و عمان ) و جهانی(وجود مجالت بین 

هاي هاي بین المللی و ...)  در گروههاي جهان، همایشالمللی، اساتید آموزش دیده در دانشگاه

دانشجویان داخلی پرداخته است. ضرورت  مختلف به آموزش دانشجویان بین المللی در کنار

در  هاي مختلف علمیهاي مختلف جذب دانشجویان با توجه به مدلیابد تحقیقاتی در عرصهمی

جهت دستیابی به الگوها و استانداردها و حرکت به سمت سیستم آموزشی پویا و کارآمد انجام 

وري اطالعات بر جذب دهد. که نبود مطالعات در حوزه ارتباط گردشگري آموزش و فنا

دانشجویان بین المللی در جامعه علمی در سطح ملی مشهود است. نبود مطالعات و اهمیت نقش 

دانشجویان به عنوان تصمیم گیرندگان آینده جامعه جهانی پایدار، محقق را بر آن داشته است تا 

هاي شگري ارزبه بررسی تاثیر فناوري اطالعات  بر جذب دانشجویان بین المللی با میانجی

 گردشگري آموزشی در سیستم آموزش عالی با توجه به مدل مفهومی ذیل بپردازد.
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 فرضیات پژوهش:

تان المللی دانشگاه سیستان و بلوچسنفوذ فناوري اطالعات برجذب دانشجویان بین )1

 مؤثر است

هاي گردشگري آموزش دانشگاهی سیستان و نفوذ فناوري اطالعات بر ارزش )2

 بلوچستان مؤثر است.

المللی دانشگاه سیستان و هاي گردشگري آموزش برجذب دانشجویان بینارزش )3

 بلوچستان مؤثر است

ریزي فناوري اطالعات بر نفوذ فناوري دانشگاهی سیستان و بلوچستان مؤثر برنامه )4

 است.

ن سازي فناوري دانشگاهی سیستان و بلوچستاریزي فناوري اطالعات بر پیادهبرنامه )5

 مؤثر است.

سازي فناوري اطالعات بر نفوذ فناوري دانشگاهی سیستان و بلوچستان مؤثر پیاده )6

 ست.ا

 ریزيبرنامه
IT 

-پیاده  

 IT سازي

 نفوذ
 IT 

هاي ارزش
گردشگري 

 

جذب دانشجویان 
 بین المللی 

-حرفه احترام متقابل نظارت

 
 اخالق دانش

پژوهش. مدل مفهومی 1شکل   
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هاي گردشگري آموزش بر جذب نفوذ فناوري اطالعات از طریق ارزش )7

 المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان مؤثر است.دانشجویان بین

سازي فناوري اطالعات بر نفوذ فناوري ریزي فناوري اطالعات از طریق پیادهبرنامه )8

 دانشگاه سیستان و بلوچستان مؤثر است.

 روش پژوهش 

 400پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همبستگی بوده است.  جامعه تحقیق، حدود روش اجراي 

یري گنفر از اعضا هیات علمی  دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است که با استفاده از نمونه

مطابق با سه گروه علوم انسانی، فنی  ومهندسی و علوم پایه با توجه به جدول اي تصادفی طبقه

ر (با تاکید بر اعضا هیات علمی داراي مدارك و مستندات علمی بین المللی) نف195مورگان تعداد 

نفر بوده است. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه،  171انتخاب شدند که میزان بازگشت پرسشنامه 

) داراي پنج 2018هاي گردشگري آموزشی محقق ساخته مطابق با مدل لیبرد و همکاران(ارزش

سوال بوده است، پرسشنامه  24انش، حرفه گرایی و احترام متقابل با مولفه، نظارت، اخالق، د

-راي سه مولفه برنامه) دا2007(1فناوري اطالعات محقق ساخته مطابق با مدل احمد و همکاران

پرسشنامه جذب سوال بوده است و  24سازي و نفوذ فناوري اطالعات که داراي ریزي، پیاده

)، 2019(3)، یو و موسکال2017(2هاي آلما و کردیرمطابق با مدل المللی محقق ساختهدانشجویان بین

سوال بوده است. هر سه ابزار مطابق با  12)   با 2005(5)، دیشیلدز و همکاران2007(4کرنی و هیسمن

. خیلی زیاد بوده است. به منظور تعیین روایی از روش 5. خیلی کم تا 1اي لیکرت از گزینه 5مقیاس 

ایایی از آلفاي کرانباخ و ترکیبی استفاده شده است که روایی و پایایی هر سه ابزار تحلیل تاییدي و پ

(به  smart PLSمناسب گزارش شد. روش تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار  2مطابق با جدول 

1   . Ahmed   & et al 
2  . Alemu   & Cordier 
3  . Yu   & Moskal 
4  . Kearney   & Huisman 
5  . DeShields Jr   & et al 
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یومن ندلیل پایین بودن میزان نمونه و عدم وجود دانش نظري نسبتا کافی و ابزار اندازه گیري جا افتاده(

  ) و مدل معادالت ساختاري بوده است.1998و بنز، 

 هایافته

 توصیف جمعیت شناختی پاسخگویان پژوهش عبارت استشناختی: الف) توصیف جمعیت

 32نفر مرد و  139درصد علوم پایه که  32درصد فنی و مهندسی و  24درصد علوم انسانی، 44از: 

 نفر زن بودند.

هاي پژوهش از طریق و فرضیه PLSمدل ساختاري ب)بررسی و آزمون مدل ساختاري: 

 500پذیر است. همچنین از روش بوت استراپ(با امکان R2هاي )، و ارزشBetaضرایب مسیر(

جهت تعیین معناداري ضرایب مسیر استفاده شد.  با توجه  tزیر نمونه) براي محاسبه مقادیر آماره 

گین و انحراف معیار نشان داد، وضع موجود باالتر از حد متوسط و پراکندگی ، میان 1به جدول 

ي اباشد، بیشترین همبستگی بین ایجاد ساختار سازمانی جدید و مدیریت حرفهها میخوب داده

ها، جذر دار هستند. براي بررسی روایی واگراي سازهمعنی 01/0باشد. که کلیه روابط در سطح می

AVE هاي ش با سازهاست که همبستگی آن سازه با نشانگرهاي خود بیشتر از همبستگینشانگر آن ا

 ها هستند.دیگر است که نشانگر روایی مناسب سازه
 هامیانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی  مولفه .1جدول 

-انحراف میانگین هامولفه

 معیار

1 2 3 4 5 

     IT Planning( 53/3 84/0 83/0( .برنامه ریزي فناوري1

 IT(سازي فناوري.پیاده2

Implementatio( 

63/3 80/0 76/0 82/0    

   IT Diffusion( 59/3 71/0 73/0 78/0 81/0(. نفوذفناوري3

. ارزش گردشگري 4

 Educational tourismاموزش(

values( 

03/4 63/0 47/0 51/0 53/0 90/0  

EOIS( 52/3 76/0(المللی.جذب دانشجویان بین5  57/0 55/0 66/0 61/0 86/0 
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 P> 0,01توجه: اعداد روي قطر ماتریس همبستگی، جذر میانگین واریانس استخراج شده هستند.                     

با توجه به جدول باال همبستگی بین کلیه متغیرها مثبت و معنی دار بوده است و بیشترین همبستگی 
نشان  AVEهاي گردشگري آموزش بوده است و جذر سازي فناوري اطالعات و ارزشبین پیاده

 50/0، اکثر بارهاي عاملی باالي 2با توجه به جدول ها بوده است. در ادامه از روایی مناسب سازه
-هامیو آلفاي کرانباخ نشان دهنده اعتبار کافی سازه AVEو  CRبه دست آمده است. از طرفی 

 . باشد

 ي پژهشهابررسی اعتبار سازه. 2جدول 
جذب 

دانشجویان 
 المللیبین

بار 
 عاملی

 بارعاملی فناوري اطالعات بارعاملی گردشگري آموزش

برنامه  62/0 1 نظارت 74/0 1
 ریزي

1 80/0 
2 66/0 2 80/0 2 79/0 
3 86/0 3 79/0 3 81/0 
4 81/0 4 83/0 4 82/0 
5 82/0 5 68/0 5 86/0 
 71/0 6 82/0 6 اخالق 80/0 6

7 81/0 7 92/0 7 83/0 
8 78/0 8 87/0 8 87/0 
پیاده  71/0 9 91/0 9

 سازي

9 89/0 
 77/0 10 84/0 10 دانش 85/0 10
11 76/0 11 62/0 11 78/0 
12 72/0 12 87/0 12 85/0 
  13 78/0 13 66/0 

  14 83/0 14 72/0 
 حرفه گرایی  

 
 72/0 15 نفوذ 71/0 15

  16 66/0 16 78/0 
   17 84/0 17 66/0 
  18 92/0 18 77/0 
  19 84/0 19 85/0 
 75/0 20 79/0 20 احترام متقابل  
  21 86/0 21 78/0 
  22 79/0 22 81/0 
  23 77/0 23 68/0 
  24 83/0 24 73/0 

CR 95/0   86/0 ،90/0 ،89/0 ،90/0 ،90/0   94/0 ،90/0 ،93/0 
AVE 64/0   56/0 ،70/0 ،63/0 ،64/0 ،66/0   66/0 ،61/0 ،57/0 

 91/0، 87/0، 92/0   87/0، 86/0، 85/0، 86/0، 81/0   94/0 آلفاي کرانباخ
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، مدل معادالت ساختاري با توجه به ضرایب استاندارد ارائه شده است. مدل با 1با توجه به نمودار 

 توجه به جداول و ضرایب در سطح قابل قبول برازش شده است.

 

 مدل آزمون شده پژوهش(ضرایب استاندارد) .1نمودار

 

 و واریانس تبیین شده متغیرهاي پژوهش t) اثرات مستقیم، غیرمستقیم، 3 جدول

اثر  مسیر

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
T کل 

واریانس 

 تبیین شده

 53/0     المللی ازبه جذب دانشجویان بین

  51/0 26/6 16/0 35/0 گردشگري آموزش

   83/4  47/0 نفوذ فناوري

 28/0     به گردشگري آموزش از

  53/0 61/8  53/0 نفوذ فناوري
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 73/0     به نفوذ فناوري از 

  37/0 47/4 15/0 22/0 برنامه ریزي

  67/0 88/16  67/0 پیاده سازي

 57/0     به پیاده سازي فناوري از

  76/0 56/18  76/0 برنامه ریزي

 

ات مستقیم بین، اثرنشان دهنده، واریانس تبیین شده متغیرهاي مالك از طریق متغیر پیش 4جدول

شاخص برازش بخش کلی مدل آزمون شده براي نمونه مورد 4در جدول باشد. و غیرمستقیم می

نشان دهنده، واریانس تبیین شده متغیرهاي 3جدول  باشد.است، که مناسب می 57/0بررسی 

ازش شاخص بر 4در جدول باشد. بین، اثرات مستقیم و غیرمستقیم میمالك از طریق متغیر پیش

 باشد.است، که مناسب می 56/0بخش کلی مدل آزمون شده براي نمونه مورد بررسی 

 شاخص برازش بخش کلی مدل اجرایی پژوهش .4جدول 

Average AVE 𝑹𝑹𝟐𝟐 𝑹𝑹𝟐𝟐
× 𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 

�𝑪𝑪𝒄𝒄𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝒊𝒊𝒄𝒄𝑪𝑪 × 𝑹𝑹𝟐𝟐 
)GOF( 

63/0 52/0 32/0 56/0 
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 گیريبحث و نتیجه

 هک است هاییارزش و نگرش توانایی، دانش، توسعۀ عالی آموزش سازيالمللیبین عمدة هدف

میلیون  5در سراسر جهان بیش از ). 12008جکسون،است ( شدهشناخته المللیبین سطح در

میلیوین نفر  8به  2025رود تا سال المللی در آموزش عالی وجود دارد و انتظار میدانشجوي بین

المللی شدن در حوزه هاي ایران در جهت بینبا توجه به اینکه دانشگاه ).OECD, 2017(برسد

باشند، دانشگاه سیستان و بلوچستان با توجه به جذب دانشجویان خارجی در حال فعالیت می

هاي اخیر اقدام به جذب دانشجویان خارجی از کشورهاي هدف از هاي اراسموس در سالبرنامه

اي ها در این راستا نیازمند تحقیق به منظور افزایش کیفیت در حوزهجمله افغانستان نموده است. لذ

 باشد. به این علت، هدف تحقیقمختلف آموزشی و پژوهشی در جهت جلب رضایت مشتریان می

-یري ارزشگالمللی شدن با میانجیفناوري اطالعات بر جذب دانشجویان بینبررسی تاثیر  حاضر

بوده است. با توجه به فرضیه اول تحقیق، نتایج نشان  هاي گردشگري آموزش در آموزش عالی

ثر المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان مؤنفوذ فناوري اطالعات برجذب دانشجویان بینداد که 

اوري هاي فنحلتوان گفت نفوذ فناوري اطالعات با توجه به مدنظر قرار دادن اعمال راهاست. می

ت و اثربخشی سازمانی داراي نقش سازنده در جذب ریزي در جهت عملیااطالعات، برنامه

المللی است. تحقیقات از جهات مختلف به موضوع فناوري اطالعات در جهت دانشجویان بین

المللی شدن آموزش عالی از جمله، تمرکز دانشگاه بر پژوهش و فناوري(ذاکرصالحی و بین

)، 1391اجارگاه و همکاران، هاي الزم تکنولوژیک(فتحی و)، تهیه زیرساخت1391همکاران، 

)، 2011)، فرهنگ دانشگاه (ازما، 1393هاي جدید (شیخی و همکاران، توجه به ابزارها و روش

توان می) اشاره داشته است. 2012، 2کمک به تغییر تقاضا و نوآوري و پاسخگویی دانشگاه (الفهد

هاي اطالعاتی و ارتباطی به تحویل محصوالت و خدمات آموزشی و آوريکاربرد فن گفت
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هاي جدیدي را براي مؤسسات آموزش عالی تمرکز بر موفقیت دستاوردهاي استراتژیک فرصت

عاتی و آوري اطالکند تا تجربه یادگیري همه دانشجویان را افزایش دهد. استفاده از فنایجاد می

د، المللی کمک خواهد کرهاي آموزشی لزوما به جذب دانشجویان بینئه برنامهارتباطی براي ارا

 ).1،2004دهد (لسکها براي همه دانشجویان و کارکنان را ارائه میو طیف وسیعی از فرصت

اه هاي گردشگري آموزش دانشگبا توجه به فرضیه دوم تحقیق، نفوذ فناوري اطالعات بر ارزش

اي مهم در هتوان گفت فناوري اطالعات یکی از شاخصبوده است. میسیستان و بلوچستان مؤثر 

اي هباشد و یکی از کاربردهاي مهم آن ارائه دادهدنیاي متغیر امروز به ویژه در آموزش عالی می

وانند تباشد و مشتریان در هر مکان و زمان میمی به روز به مشتریان در جهت جذب آنها به دانشگاه

از از ساختارهاي آموزشی در کشورهاي مختلف را دریافت کنند و نسبت به آن اطالعات مورد نی

تحقیقات در جهت افزایش ارتباط فناوري اطالعات و توریسم  تصمیات الزم را اتخاذ کنند.

کارگیري کارمندان توانمند و چابک در برابر تغییرات (کیم و آموزش به عواملی همچون، به

رویکرد رقابتی )، 2014گی آموزشی افراد (کراساك و همکاران، )، بودجه و آماد2018جئونگ، 

کاهش سردرگمی و نارضایتی )، 2014هاي پیشرفته(اسپنسر، و توانایی درگیر شدن در شیوه

ها و قوانین و اطمینان از رعایت حقوق هاي گردشگري، طراحی اصول، سیاستکاربران از پورتال

اطالعات شاهرگ حیاتی صنعت گردشگري است و  ند.ا) اشاره داشته2000قانونی (بوهالیس، 

استفاده مؤثر از فناوري اطالعات براي مزیت رقابتی و موفقیت آن اساسی است (کیپروتو و 

 ).2011، 2همکاران

لمللی اهاي گردشگري آموزش بر جذب دانشجویان بینبا توجه به فرضیه سوم تحقیق، ارزش

از  توان گفت فاکتورهاي مهم توریسم آموزشاست. میدانشگاه سیستان و بلوچستان موثر بوده 

گرایی، نظارت و احترام متقابل داراي نقش مهم در جذب دانشجویان جمله، اخالق، دانش، حرفه

المللی هستند. افزایش آگاهی و شناخت این عوامل از اصول ارزشی و پایدار در ارتباط جذب بین

1  . Leask 
2   . Kiprutto 

                                                                                                                                                                                 



 253 مجد وباقري اهوییبر
 

ت در ارتباط گردشگري آموزش و جذب دانشجویان تحقیقاالمللی در آموزش است. مشتریان بین

ها در سایر فرایندهاي جهانی(شون، تر دانشگاهالمللی به عواملی همچون، درگیري پیچیدهبین

)، همکاري میان مدیران و مسئوالن 2017)، ایجاد نوآوري و کمک به آینده(ژانگ، 2018

اند. توجه به توریسم آموزش در ته) اشاره داش2015گارسیارودریگز و مندوزاجیمنز، آکادمی (

مل ع هاي ارزشی تشریح شده، اول، اخالقی، که نشان ازالمللی شدن باید مطابق با مولفهجهت بین

خوب و تمایز بین حق و اشتباه است. به نوعی اشاره به رفتارهاي اخالقی از جمله صداقت، شفافیت 

دهد که استادان و دانشجویان باید ان میو خودمختاري در سیستم آموزش دارد؛ دوم، نظارتی، نش

یاد بگیرند که رهبري را در سه جنبه مشخص پایداري، مسئولیت و خدمات به جامعه، درك کنند؛ 

صورت سوم، دانشی، در هر صورت آشکار و ضمنی است و دانش موجود که ممکن است به

گري، حرفه و ايهتصادفی موردتوجه قرار گیرد، باید به چالش کشیده شود؛ چهارم، حرف

ها و رفتارها مورد توجه قرار گیرد ها یا استانداردهاي مربوطه به آن و نگرشها، صالحیتمهارت

و پنجم، احترام متقابل، ارزشی که بر روابط انسانی متکی است که نیاز به تحوالت نگرشی دارد 

ر انایی بازنگري دهاي ساختاري، توانمندسازي و توکه شامل پذیرش خودآگاهی از نابرابري

 ). 2010؛ لیبرد و ادواردز، 2018درك فرهنگی خود از جهان است، باشد (لیبرد، میهالیک و گویا، 

ان و ریزي فناوري اطالعات بر نفوذ فناوري دانشگاه سیستبا توجه به فرضیه چهارم تحقیق، برنامه

هاي وريآها با توجه به فنبلوچستان مؤثر بوده است. با برنامه ریزي فناوري اطالعات استراتژي

ها بر نفوذ در حال ظهور، تاسیسات درونی و بیرونی، فرهنگ سازمانی، استانداردها و ارزش

اي هریزي فناوري و نفوذ آن به تاثیرات برنامهگذارند. تحقیقات به نقش برنامهفناوري اثر می

)، توسعه راهبردهاي 2017 ،1ها(رودا و همکاراناي اجتماعی در شناخت و توسعه مهارترسانه

ها ) و تاثیر در فعالیت1388جدید آموزش و کاهش موانع ارتباطی(فرج اللهی و ظریف صنایعی، 

1  . Rueda   & et al 
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 هاریزي فناوري اطالعات اولویت) اشاره داشته است. در برنامه2011، 1و فرهنگ دانشگاهی(ازما

آوري اطالعات ریزي فنبرنامه .شونددر جهت افزایش عملکرد کلی سازمان مشخص می

آوري اطالعات بر اساس اهداف سازمانی ایجاد هاي استراتژیک براي توسعه فندستورالعمل

 ). 2010، 2کند (دیم و همکارانمی

انشگاهی سازي فناوري دریزي فناوري اطالعات بر پیادهبا توجه به فرضیه پنجم تحقیق، برنامه

ریزي فناوري اطالعات نه تنها بر محصول فناوري ست. برنامهسیستان و بلوچستان مؤثر بوده ا

اثرگذار است بلکه بر فرایند یا همان اجراي فناوري داراي نقش سازنده است در این مورد بیشتر 

به تعامالت و ابزارهاي اجرایی در برنامه ریزي براي رسیدن به هدف با تاکید بر کیفیت، تصمیمات 

ریزي فناوري، سازمان را در شناخت اهداف کسب و کار و نیل به نامهگردد. به نوعی براتخاذ می

). که نیازمند به هماهنگی در کاهش تضادها در جهت 2016، 3کند(کاسیديها کمک میبرنامه

 ).2005، 4باشد(گرور و سگارسازي آن میپیاده

ستان و ی سیسازي فناوري اطالعات بر نفوذ فناوري دانشگاهبا توجه به فرضیه ششم، پیاده

توان گفت در پیاده سازي فناوري اطالعات، توجه به فاکتورهاي بلوچستان مؤثر بوده است. می

اي، تخصص و مقاومت در برابر تغییر  بر نفوذ فناوري در جهت اجراي کارآمد آموزشی، بودجه

ي ي فناورهاحلها براي انتخاب و اجراي راهسازي فناوري اطالعات شامل تالشموثر است. پیاده

هاي جدید است (کندال و گیري اثربخشی دستگاههاي ضروري و اندازهجدید، توسعه مهارت

آموزش عالی در آستانه یک انقالب با توجه به قدرت فنّاوري دیجیتال و  ).1992، 5همکاران

گسترش اطالعات است. درواقع تولید دانش در عصر اطالعات یک فعالیت با کمک فناوري 

 ).1388للهی و ظریف صنایعی، است (فرج ا
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هاي توریسم آموزش برجذب نفوذ فناوري اطالعات از طریق ارزشبا توجه به فرضیه هفتم، 

اب آوري اطالعات کیفیت و انتخفنتوان بیان کرد می المللی موثر بوده است.دانشجویان بین

یت مطالعه بدون لمس شخصپذیري بیشتر زمان، مکان و شیوه دانشجویان محلی را از طریق انعطاف

تواند آوري اطالعاتی و ارتباطی می). فن1،2014دهد(مگلنیزالمللی دانشگاه افزایش میمحلی یا بین

هاي المللی، تعامل با مردم از فرهنگهاي بینطور مؤثر براي کمک به دانشجویان در توسعه دیدگاهبه

 ).2004اده شود (لسک، دیگر، و مشارکت فعاالنه در یادگیري بین فرهنگی استف

ات بر سازي فناوري اطالعریزي فناوري اطالعات از طریق پیادهبرنامهبا توجه به فرضیه هشتم، 

توان گفت با مد نظر قرار دادن دو عامل برنامه ریزي نفوذ فناوري اطالعات موثر بوده است. می

اقع شد. وذ فناوري موثر وو پیاده سازي فناوري در مشارکت، ریسک پذیري، سازگاري و منافع نف

 توان تأثیر زیادي بر رويهاي سازمانی و آموزش کافی میآوري در استراتژيادغام موفق فن با

). نتایج مورد انتظار اجراي 2005، 2آوري اطالعات در هر سازمانی داشت(سبیر و کگنکنانفوذ فن

فی د کارکنان را جلب کند. از طرگرایانه باشد تا تعهاندازه کافی واقعفناوري اطالعات باید به

هرگونه رویکردي براي اجراي فناوري اطالعات باید هر دو سیستم فنی و اجتماعی که سازمان 

 ).1997، 3هار و لويدهند، در نظر بگیرد (شنرا تشکیل می

باطی هاي ارتالمللی، پیامدهاي مثبت همانند گسترش مهارتبه طور کل، جذب دانشجویان بین

)، 5،2002)، آموزش براي شهروند جهانی (دویت2002، 4فرهنگی (گرونزوي و رینهارتبین 

هاي مطالعاتی )، افزایش زمینه2005، 6انتقال فناوري و تقویت روابط دیپلماتیک (ترمبالي

 المللی، تقویتهاي بین)، فرصت براي جذب نخبگان خارجی، افزایش همکاري2004(لسک،

) را به همراه دارد و در 2008وري اقتصادي و منافع مالی (نایت، بهره ها و تولیدهاي علمی،تحقیق
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ري توان از طریق فناواین مسیر استفاده از فاکتورهاي کارآمد در معرفی دانشگاه میزبان می

 آیندهتوان گفت، هاي گردشگري آموزش نقش موثرتري را بازي کرد. میاطالعات و ارزش

دن در هاي رقابتی و توانایی درگیر شتوریسم به وسیله روشگردشگري براي مناطق وابسته به 

اي بستگی به نوآوري آن و به طور فزاینده ).2014، 1شود(اسپنسرهاي پیشرفته تعیین میروش

توانند نقش مهمی در شکل دادن ). مؤسسات آموزشی و مربیان می2015، 2خواهد داشت(پون

ن  براي همبستگی، پاسخگویی و همچنین تسهیل جامعه و همچنین در ایجاد توانایی دانشجویا

از طرفی  ).2007، 4؛ هلینشد2013، 3بررسی اهداف خود در معناي جهانی ایفا کنند(کزنجیان

 و مقاصد و اهداف به سریع دادن پاسخ براي را دانشگاهی و علمی مؤسسات اطالعات، فناوري

 جر بهمن و ساخت خواهد توانا کارکنان و علمیهیئت اعضاي نیازهايو  تقاضاها به پاسخ حتی

 رترمؤث اثربخشی و وري بهره منظوربه آموزشی علمی مراکـز در اطالعـات فنـاوري ي توسـعه

 چارچوب فناوري اطالعات در آموزش عالی، باید در نفوذ ). 2008، 5خواهد شد (رنجان سازمان

مورد توجه قرار گیرد (احمد و  اطالعاتآوري نفوذ فن و واقعی اجراي ریزي،برنامه یکپارچه

از طرفی الزمه تدوین استراتژي موفق براي فناوري اطالعات شناسایی عوامل  ).2007، 6همکاران 

 ).1395منصوري و همکاران، تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی است(شاه

المللی نیاي و بهاي منطقهالمللی آموزش عالی، تقویت یک کشور در رقابتتقویت جنبه بین

است و با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوري اطالعات بر جذب دانشجویان 

المللی با میانجیگري ارزش توریسم آموزش در دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده است، بین

بی، اها، ارزشیها و استراتژيهاي آموزشی به رویکردهاي علمی، روشگردد؛ در برنامهپیشنهاد می

1  . Spencer 
2  . Poon 
3  . Kazanjian 
4  . Hollinshead 
5   . Ranjan 
6  . Ahmed at al 

                                                                                                                                                                                 



 257 مجد وباقري اهوییبر
 

-ا و همکاريهالمللی توجه شود،  دانشگاه برنامهایی و کیفیت با توجه به محتوي بینتوسعه حرفه

ایرانی عضو در برنامه اراسموس و عضو  هاي چند جانبه خود را با توجه به اینکه جز شش دانشگاه

اشد، بهشت میمعرفی شده در شبکه پیشگامان پژوهش و نوآوري سازمان همکاري اقتصادي دي

هاي فرهنگی به نسبت مشترك در ابتدا تالش در افزایش دهد و از کشورهاي مقصد داراي زمینه

هاي مختلف با توجه هاي مذکور در زمینهجهت جذب بیشتر دانشجو نماید در پروژهاي سازمان

اي اي برهها و دانشجویان مستعد افغانی شرکت نمایید. کارگروهبه موقعیت استان و وجود خانواده

هاي کشورهاي هدف معرفی نماید. در حوزه فناوري اطالعات معرفی سیستم آموزشی به دانشگاه

ا هها نسبت به فناوري، اصول و سیاستاي، آمادگی و آموزش کارکنان، نگرشبه مسائل بودجه

اي هو قوانین، امنیت اطالعات و پهناي باند، توسعه راهبردهاي جدید آموزش توجه نماید. جاذبه

هم علمی و گردشگري را با استفاده از فناوري اطالعات و تورهاي مجازي در سامانه دانشگاه م

لمللی، اهاي بینها و سامانه دانشگاه به زبان دوم به روز شوند. همایشمعرفی شوند. کلیه بخش

 یجاد شود.کشورهاي هدف ا ها با اساتید دانشگاهارتباطات الکترونیکی از طریق ویدیوکنفرانس

اهیم هاي مفبه صورت عملیاتی به آموزش و توانمندسازي کارکنان و اعضا هیات علمی در حوزه

 ارزشی گردشگري آموزش از جمله اخالق، دانش، حرفه گرایی، نظارت و احترام متقابل بپردازد.

محدودیت اصلی تحقیق اینکه در یک دانشگاه واقع در یک منطقه جغرافیاي سیستان و بلوچستان 

شده است. توجه صرف به پاسخ دهندگان آموزشی(هیات علمی) میزبان، نگاه عمیق نبست اجرا 

به مشتریان واقعی با فرهنگ متفاوت را محدود کرده است. از طرفی احتمال ابهام در پاسخ 

دهندگان از طریق عدم همخوانی کامل ابزار و استراتژي سازمانی وجود دارد.  مطالعات آینده 

تر و مشتریان کشورهاي هدف و لحاظ کردن عملیات آموزش ارزش ه گستردهتواند در جامعمی

جام المللی انگردشگري، فرهنگ فناوري اطالعات و برندسازي در جهت جذب دانشجویان بین

 گیرد.

 منابع
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). ارائه راهبردهاي براي جذب پذیرش 1391ذاکر صالحی، غالمرضا و صالحی نجف آبادي، مایده (

 .92-65)، 3(4، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرانر ایران، دانشجویان خارجی د

). بررسی تاثیر فناوري اطالعات در آموزش عالی و 1396سرافراز، پریسا و خدامرادي، محمدرضا (

پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و  نقش آینده پژوهی در مدیریت آن.

 ، شیراز.تکنولوژي

). نقش فناوري اطالعات و ارتباطات 1394ابراهیم، سعادتی، اسماعیل و حیدري، حسین (سعادتی, 

 ساري. ،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداري و علوم تربیتی در توسعه گردشگري،

). شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه 1395الهی، اکبر و خانی، ناصر(منصوري، مریم، نبیشاه

یت پژوهشنامه پردازش و مدیریزي استراتژیک فناوري اطالعات(مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران). ر

 .548-517) 2(33، اطالعات

). نقش فناوري اطالعات 1393شیخی, سعید، نظري، حشمت اله،  خدادادي، عیسی و کاکا، حشمت (

 تربیتی و روانشناسی، مطالعات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و ارتباطات در آموزش، 

 ، تهران.اجتماعی و فرهنگی

). 1390فتحی واجارگاه، کوروش، ابراهیم زاده، عیسی، فرج اللهی، مهران و خشنودي فر، مهرنوش (

فصلنامه روند بین المللی سازي برنامه هاي درسی با رویکرد آموزش از دور در آموزش عالی ایران. 

 .106-77) 6(2،یرهیافتی نو در مدیریت آموزش

). آموزش مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات 1388فرج اللهی, مهران و ظریف صنایعی، ناهید (

 . 167-171) 4( 2راهبــردهاي آموزش در علوم پزشکی، در آموزش عالی. 

، المللی دانشجویان در اقتصاد جهانی دانشآموزش عالی و تحرکات بین). 2011گوروز، کمال (
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