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گردشگری مجازی ،ویروس
کرونا ،انتشار نوآوری ،بهزیستی
ذهنی،استفادهورضایتمندی

مقدمه

یکی از قدرتمندترین حوزههای اقتصادی جهان ،بخش
گردشگری است که چرخ اقتصادی بسیاری از کشورها را
میچرخاند و گستره آن به بزرگی همه کشورهای دنیاست.
صنعت گردشگری همواره تحتتأثیر اجتماع و مبتنیبر
تعامالت بین مردم است .شیوع ویروس کرونا بخش
گردشگری جهان را با چالشی اساسی مواجه کرده است،
معضلیکهدرحالپیشرفتوتغییراست.بههمینعلت،این
روزها سازمان جهانی گردشگری 3همکاری خود را با سازمان
بهداش 
ت جهانی  4تقویت کرده است (صالحی.)۱۳۹۹،
درحالحاضر گردشگری یکی از متأثرترین بخشها از شیوع

این ویروس است؛ بنابراین ضروری است راهحلی برای این
معضلارائهشودوازآسیبهرچهبیشتراینصنعتجلوگیری
به عمل آید .یکی از این راهها ،استفاده و بهکارگیری ف ّناوری
واقعیت مجازی ( )VRدر این صنعت است .این ف ّناوری کاربر
کند که میتواند در آن تعامل کند
را با دنیای جدیدی آشنا می 
و این موضوع را ،که بخشی از آن است ،احساس کند .امروزه
این ف ّناوری نقش بسزایی در صنعت گردشگری ایفا میکند
(صالحی.)۱۳۹۹،
5
امروزه ف ّناوری درحال ظهور واقعیت مجازی ( )VRبه توسعه
گردشگری کمک کرده است (Perry Hobson & Williams,
 .)1995; Kim & Hall, 2019گردشگران واقعیت مجازی

 .۱عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی و کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .۲دانشــجوی کارشناســی ارشــد مدیریــت صنعتــی ،گرایــش کیفیــت و بهــرهوری  ،دانشــکده مدیریــت و حســابداری ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی،
تهــران ،ایــران (نویســنده مســئول)؛amyrkhani2208@gmail.com

3. UNWTO
4. WHO
5. Virtual Reality

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

واژههای کلیدی:

...............................................................................................................................................................

تاریخ دریافت1399/05/30 :
تاریخ پذیرش 1399/10/04 :

چکیده

س کرونا ،موضوع گردشگری مجازی یکی از مباحث مهم در صنعت
با شیوع ویرو 
گردشگریبهشمارمیآید.باگسترشاینبیماریومتأثرشدنصنعتگردشگری
از شرایط جدید ،اهمیت توجه به گردشگری واقعیت مجازی ( )VRبیشازپیش
مشخص شده است .با توجه به اینکه تاکنون پژوهشهای اندکی در این حوزه
انجام شده است ،بهمنظور تبیین شرایط کرونایی ،براساس روش پژوهش جدید،
سناریوهایی که فرد در آن موقعیت قرارگرفته و براساس آن استنباط خود را ارائه
کرده بیان شده است .در پژوهش حاضر ،با استفاده از نظریههای انتشار نوآوری
و آزمون آن ،تأثیر نوآوری و رضایتمندی در بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری در
گردشگری واقعیت مجازی درشرایط کرونا بررسی شده است .همچنین نقش
تعدیلکننده آمادگی ف ّناوری گردشگری مجازی بین رفاه ذهنی و قصد رفتاری
نیز بررسی شده است .دادههای این پژوهش کاربردی ،براساس روش توصیفی
ـ پیمایشی با مشارکت  ۱۴۱نفر از افرادی که دستکم یکبار سابقه استفاده از
فعالیتهای واقعیت مجازی را داشتند ،با رویکرد نمونهگیری در دسترس از
طریق راههای ارتباطی مجازی فعال در این حوزه گردآوری شده است .دادههای
جمعآوریشده ،با استفاده از معادالت ساختاری و بهکارگیری روش حداقل
مربعاتجزئی()PLSمدلسازیشدند.نتایجنشاندادبهزیستیذهنیتحتتأثیر
ویژگیهایانتشارنوآوریوویژگیهایاستفادهورضایتمندیقراردارد.همچنین
نقش تعدیلگری آمادگی ف ّناوری پذیرفته نشده است .گفتنی است برای اولینبار
درکشور ،مدیران برنامهریز در صنعت گردشگری و ف ّناوری ارتباطات میتوانند از
ایننتایجاستفادهکنند.
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توانایی دیدن ،شنیدن و لمس تصاویر زندگی واقعی را
ِ
دارند و این امر باعث میشود باور کنند که اقدامی واقعی را
تجربه میکنند (.)Perry Hobson & Williams, 1995
مطالعاتگستردهایدرخصوصنگرشگردشگرانواقعیت
مجازی انجام شده است ( ، )Tussyadiah et al., 2018اما
با وجود اینکه ف ّناوری  VRبهصورت فزایندهای برای
بازاریابی گردشگری استفاده میشود ،اما پژوهشهای
کمی در این حوزه ،بهمنظور یافتن علت استفاده افراد از
ف ّناوری واقعیت مجازی ،انجام شده است .بدینمنظور
میتوان از تئوریهای یکپارچه چندگانه مانند انتشار
نوآوری ،استفاده و رضایتمندی بهمنظور یافتن علت این
امر استفاده کرد .همچنین مدل انتشار نوآوری در توضیح
رفتار کاربران  VRاز نظر ف ّناوریهای اطالعاتی مفید
دانسته شدهاست (.)Pan & Lin, 2011; Riordan et al., 2009
گردشگری واقعیت مجازی از این حیث ضرورت دارد
که با استفاده از این ف ّناوری ،گردشگران اقدام به سفر به
شهرها و کشورهای گوناگون نمیکنند و از این راه به کاهش
آمار شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره این بیماری کمک
میکنند .همچنین این ف ّناوری پتانسیل خلق ارزش در
حوزههای بازاریابی ،آموزش ،دسترسی ،حفظ میراث و
سرگرمی را در خود دارد ( .)Guttentag, 2010گردشگری
واقعیت مجازی ( )VRمرزها را از بین برده و گردشگران
در سراسر جهان از کاربرد آن بهرهمند شدهاند .اصطالح
فعالیتهای واقعیت مجازی مرتبط با گردشگری به
استفاده از دستگاههای  VRبرای بازیکردن ،لذتبردن،
تجربهکردن ،سفر ،کاوش اطالعات ،نگاهکردن به تصاویر،
مشاهدهفیلمهایسهبعدی۳۶۰درجه،مشاهدهفیلمهای
بدون سرنشین 1،نگاهکردن به تصاویر هولوگرافیک و
شرکت در دیگر فعالیتهای مرتبط با گردشگری اشاره
دارد (.)Kim & Hall, 2019; Kim et al., 2020
با استناد بهپژوهشهای پیشین و خالئی که در آنها وجود
دارد ،میتوان گفت که نوآوریهای این پژوهش ،توجه به
بهزیستیذهنی و آمادگی ف ّناوری برای پذیرش ف ّناوری
در بازار گردشگری در میان مصرفکنندگان گردشگری
مجازی است که از تلفیق نظریههای انتشار نوآوری ،شکاف
نظری مقوالت ذکرشده را پر میکند.
چارچوب نظری
گردشگری مجازی در شرایط شیوع کرونا

شیوع ویروس کرونا در تاریخ جهان ،بهمنزله
چالشبرانگیزترین تراژدی پس از چند دهه جنگجهانی
دوم ،درخورتوجه بوده است .اختالالت عمده در اقتصاد
1. Drone Movies

جهانیازانتقالاینویروسـبهویژهدربخشخردهفروشی،
موادغذایی ،کاالهای مصرفی ،ارائه خدمات درمانی و
محدودشدن احتمالی سفر و صنعت گردشگری بهمثابه
یکی از مهمترین صنایع جهان ـ بیاندازه و شدیدتر از حد
انتظار است ( .)Ranasinghe et al., 2020صنعت گردشگری
درحال ورود به بحران بزرگی است که به سقوط بازار سهام در
همه بخشها منجر میشود ( .)Hoque et al., 2020مهم است
که از رویکردهای استراتژیک برای بهحداقلرساندن رکود
اقتصادی استفاده شود .در این حوزه ،سفر و گردشگری
بهمنزله سومین منبع بزرگ ارز خارجی در کشورها ،به
علت ترس از سفر و نیاز به حفظ فاصلهاجتماعی ،کام ً
ال از
بین رفته است .محدودیتهای صدور ویزا و بستن فرودگاه
بینالمللی ،مقررات منع رفتوآمد و دعوت از مسافران
برای بازگشت به کشورشان با ارائه ترتیبات پرواز ویژه در
بسیاری از کشورها در طی ماههای گذشته صورت گرفته
است .درحالحاضر وضعیت وخیم است؛ زیرا کل جهان
در وضعیت بسته یا تحت فاصلهاجتماعی قرار دارد .مردم
ازسفربههرجاییمیترسندتازمانیکهشیوعویروسکرونا
در سطح جهانیکنترل شود.)Ranasinghe et al., 2020( .
ازاینرو نیاز است که از نظریهها و تئوریهای گوناگون برای
تبیین و بررسی شرایط موجود استفاده شود .این نظریهها
عبارتاند از :تئوری استفاده و رضایتمندی ،تئوری انتشار
نوآوری ،بهزیستی ذهنی و آمادگی ف ّناوری .در ادامه،
هریک از این تئوریها بررسی خواهند شد.
تئوری انتشار نوآوری

نظریه انتشار نوآوری توضیح میدهد که چرا ،چگونه و
تا چه حد ف ّناوریهای نوآورانه در میان جمعیت کاربران
گسترش مییابند ( .)Robertson, 1967; Rogers, 1983از
ویژگیهای این تئوری میتوان بهمواردی چون سادگی،
منفعت و سازگاری اشاره کرد .نظریه انتشار نوآوری
همچنین به توضیح این مسئله کمک میکند که کدام
ویژگیهای یک نوآوری به اتخاذ آن ف ّناوری خاص منجر
میشود ( .)Karahanna et al., 1999نوآوری ایده ،عمل یا
موضوع جدیدی است که افراد یا سایر واحدهای پذیرش
درک میکنند .انتشار ،نوع خاصی از ارتباطات درباره
منتشرکردن پیامهایی است که بهمنزله ایدههای جدید
درک شدهاند (عشوری کیوان و همکاران .)۱۳۹۷ ،عوامل
بسیاریدراینمورد،کهافرادف ّناوریهایخالقرابپذیرند،
تأثیرگذاراست .براساسنظریهانتشارنوآوری،ویژگیهای
درکشده نوآوری و همچنین خودکارآمدی در میزان
پذیرش ف ّناوریهای جدید تأثیرگذار است (Waheed et al.,
 .)2015انتشار نوآوری چارچوبی مفید برای تجزیهوتحلیل
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نظریهاستفادهورضایتمندیعلتاستفادهمردمازرسانههای
خاص را شناسایی میکند و فرض میکند که مخاطبان در
انتخاب رسانه خود منفعل نیستند ( .)Katz et al., 1973این
تئوری ویژگیهایی دارد که عبارتاند از :اطالعرسانی،
تعاملاجتماعی و بازیگوشی .نظریه استفاده و رضایتمندی
کنندگان
بهدنبالروشنکردناینمسئلهاستکهچرامصرف
ْ
رسانهای را بر دیگری ترجیح میدهند و به دنبال درک
تمایالت عاطفیاند که مصرفکنندگان را وادار به پذیرش
برخی کانالها میکنند؛ درحالیکه دیگران را رد میکنند
( .)Cheung et al., 2011گالیگو و همکارانش ( )2016ادعا
میکنند که کاربردها و مدل رضایتمندی تأثیر رضایت
را در قصد مصرفکنندگان برای استفاده از فعالیتهای
واقعیت مجازی بهمنظور یادگیری نشان میدهد .بنابراین،
مصرفکنندگان برای رفع نیازهای اطالعاتی ،تعامالت
اجتماعی و بازیگوشی ،در فعالیتهای گردشگری VR
مشارکت میکنند .چیانگ و همکاران ( )2013دریافتند
که وقتی استفاده از رسانههای اجتماعی رضایت کاربران را
ذهنی مثبتی را تجربه
بهزیستی
برآورده میکند ،کاربران
ِ
ِ
میکنند .ارضای نیازهای روانشناختی از طریق استفاده از
ارتباطات آنالین با ارزیابی مثبت کاربران با بهزیستی ذهنی
همراه است ( .)Li et al., 2014لذتبردن از انجام بازیهای VR

بهزیستی ذهنی را میتوان بهمنزله تجربه خوشبختی ،که
دربرگیرنده رضایت از زندگی و تأثیر مثبت است ،تعریف
کرد ( .)Diener, 1984: 542به گفته داینر و همکاران (،)1999
فرد دارای رفاه ذهنی «شاد از خلقوخوی مثبت ،تمایل به
نگاهکردن به جانب روشن مسائل دارد و درمورد وقایع بد
بهطور افراطی صحبت نمیکند ،محرم اسرار اجتماعی است
و دارای منابع کافی برای پیشرفت به سوی اهداف ارزشمند
است» .بهزیستی ذهنی مقولهای گستردهتر از پدیدههایی
است که شامل پاسخ احساسی افراد ،دامنه رضایتمندی و
قضاوت جهانی از رضایت زندگی است و به تالش افراد برای
کمال و ارتقا در تحقق استعدادها و تواناییهای فرد اشاره
میکند (حسنزاده و همکاران .)۱۳۹۷ ،افرادی که از سطح
پایین بهزیستی ذهنی بهرهمندند میتوانند از ف ّناوری برای
بهبود بهزیستی ذهنی خود استفاده کنند (.)Yoon, 2014
کاربران فیسبوک از اعتمادبهنفس پایین و رضایت کم از
زندگی بهره بردهاند ( .)Ellison, 2007والنزوئال 1و همکاران
( )2009در پژوهش خود نشان میدهند افرادی که در
ف ّناوری اطالعات مشارکت سالم میکنند از سطح باالیی از
بهزیستی ذهنی برخوردار میشوند .میزان رفاه و رضایت از
زندگی دارای سطوح باالیی از اعتماد اجتماعی ،مشارکت
ت مدنی است .در زمینههای مرتبط با
سیاسی و مشارک 
گردشگری ،ف ّناوریهای اطالعات در بهزیستی ذهنی افراد
از طریق پاسخهای عاطفی بیش از پاسخهای منطقی تأثیر
میگذارند ( .)Kim et al., 2014aگردشگری مجازی اطالعات
بسیار وسیعتر و کاملتری بهنسبت گردشگری واقعی در
اختیار افراد قرار میدهد ،اما در عمل ،فاقد حسحضور در
مکان و تجربه زیسته است (رادور و حاج محمدی .)۱۳۸۹ ،با
بهرهگیری از مفهوم «تعریف موقعیت» ،میتوان گفت ماهیت
تجربه گردشگر به زمان و مکان و نقشهایی که برای توریست
و همراهان و میزبانان تعریف میشود وابسته است (دهقان،
ی ذهنی هنگام استفاده از ف ّناوریها با قصد
 .)۱۳۸۸بهزیست 
رفتاری کاربران در برابر این ف ّناوریها ارتباط نزدیکی دارد
1 .Valenzuela
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ی آنالین
میزان استفاده گردشگران از آژانسهای مسافرت 
است ( .)Agag & El-Masry, 2016سود و سازگاری ازجمله
صفاتنوآوریبهشمارمیرودکهبانگرشگردشگریمجازی
ارتباط نزدیکی دارد که این امر به قصد ادامه استفاده از یک
ف ّناوری منجر میشود ( .)Chiang, 2013براساس نظریه انتشار
نوآوری پیشبینی میشود که مزایا و سازگاری هر ف ّناوری،
تأثیرات مهمی در پذیرش آن دارد .نتایج پژوهش الجابری و
سهیل ( ،)2012با موضوع بانکداری الکترونیکی ،حاکی از آن
است که ویژگیهای نوآوریها به رفاه ذهنی منجر میشود.
بهعالوه ،نظریه انتشار نوآوری نشان میدهد که ویژگیهای
ف ّناوریها (سادگی ،مزایای نسبی و سازگاری) در نگرش
مصرفکنندگان در این ف ّناوریها تأثیرگذار است .آگاگ و
الماسری ( )2016این مورد را برای آژانسهای مسافرتی
تأیید میکنند .بنابراین ،فرض میکنیم که ویژگیهای
نوآوریهایی که گردشگران واقعیت مجازیاستفاده میکند
به رفاه ذهنی برای آن گردشگران منجر میشود؛ ازاینرو
فرضیه 1پیشنهادمیشود:
فرضیه:۱ویژگیهایانتشارنوآوریبهطورمثبتومعناداری
در بهزیستی ذهنی گردشگران واقعیت مجازی ( )VRدر
شرایطشیوعکروناتأثیرگذاراست.

درسالمتذهنیبازیکنانتأثیرگذاراستواینبدانمعناست
که ویژگیهای استفاده و رضایتمندی از فعالیتهای واقعیت
مجازی به رفاه ذهنی منجر میشود (Li et al., 2011; Singh et
)al., 2017؛ ازاینرو فرضیه  2ارائه میشود:
فرضیه  :۲استفاده از  ،VRکه نیازهای رضایتمندی
مصرفکنندگان گردشگری واقعیت مجازی ( )VRرا در
شرایط شیوع کرونا برآورده میکند ،در بهزیستی ذهنی آنان
تأثیرمثبتدارد.

14

مطیعی و محمدخانی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

( .)Jin, 2014; Li et al., 2011; Li et al., 2014وفاداری
(قصد ادامه استفاده و توصیههای مثبت) کاربران از
ف ّناوریهای اطالعاتی و ارتباطی تحتتأثیر بهزیستی
ذهنی مصرفکنندگان است (چیو و همکاران.)2013 ،
بهزیستی ذهنی درکشده درهنگام استفاده از ف ّناوری،
به رضایت مصرفکنندگان در زندگی از آنها منجر میشود
( .)Li et al., 2014عالوهبراین ،بهزیستی ذهنی هنگام
انجام بازیهای  VRسالمت جسمی بازیکنان را بهبود
میبخشد ( .)Singh et al., 2017با توجه به ادبیات ،فرضیه
 3پیش بینیمیشود:
فرضیه  :۳بهزیستی ذهنی بهطور مثبت در قصد رفتاری
گردشگران واقعیت مجازی ( )VRدر شرایط شیوع کرونا
تأثیرمیگذارد.
تئوریآمادگیف ّناوری
1
براساس نظر پاراسورامان ()2000 ،آمادگی ف ّناوری را
میتوان بهمنزله «تمایل مردم به پذیرش و استفاده از
ف ّناوریهای جدید برای رسیدن به اهداف زندگی و کار
در خانه» تعریف کرد .به باور برخی پژوهشگران ،آمادگی
ف ّناوری موجب خوشبینی و نوآوری میشود و ناراحتی
و ناامنی را کاهش میدهد (.)Liljander et al., 2006
خوشبینی کارکنان ارتباط نزدیکی با سادگی و قابلیت
استفاده از پرکاربردترین ف ّناوریهای اطالعاتی آنها دارد؛
نوآوری در سادگی تأثیر مثبت و در قابلیت استفاده تأثیر
منفی دارد ( .)et al., 2007 Walczuchآمادگی ف ّناوری در
پذیرش فعالیتهای اینترنتی تأثیر قابلتوجهی بر رفتار
کاربر دارد ( .)2008 ,.Lam et alخوشبینی و نوآوری،
نگرشهای مرتبط با آمادگی ف ّناوری کاربران ،تأثیر شایان
توجهی درقابلیت استفاده ف ّناوریهای واقعیت مجازی
برای مقاصد میراثفرهنگی دارند (.)Chung et al., 2015
گردشگرانی که میزان باالیی از خوشبینی را گزارش
میکنند ،خدمات فعالشده با ف ّناوری را بهمنزله اهمیتی
خاص رتبهبندی کردهاند؛ درحالیکه گردشگرانی که
سطوح باالیی از نوآوری را گزارش میکنند ،بر دسترسی به
شبکه و نیز خدمات جدید مبتنیبر ف ّناوری تمرکز کردهاند
()Wang et al., 2017a  .نگرشهای بهینهسازی و نوآوری
کاربران روابط بین کیفیت خدمات فعالشده با ف ّناوری
و رفتارهای گردشگران را تعدیل میکند ،و انجمنها
برای گردشگرانی که آمادگی ف ّناوری قویتری دارند در
دسترستر است ()Wang et al., 2017b  .در میان اعضای
جوامع مجازی ،آمادگی ف ّناوری (برای مثال خوشبینی و
نوآوری ) بهطور مثبت با پذیرش ف ّناوری در ارتباط است.
سطوح آمادگی ف ّناوری ( 2)TRLروشی برای تخمین
1. Parasuraman
2. Technology Readiness Level

بلوغ ف ّناوریها در مرحله کسب یک برنامه است که طی
دهه  1970در ناسا توسعهیافته است .استفاده از سطوح
آمادگی ف ّناوری بحث و تبادلنظر یکنواخت و بلوغ فنی در
انواع ف ّناوری را امکانپذیر میسازد .سطوح آمادگی یک
ف ّناوریطی ارزیابی ضریبآمادگی ف ّناوری تعیین میشود
که مفاهیم برنامهها ،الزامات ف ّناوری و قابلیتهای ف ّناوری
نشا 
ن داد ه شده را بررسی میکند ( .)Héder, 2017ضریب
آمادگی ف ّناوری د ر مقایسه با سطوح آمادگی ف ّناوری ،ثبات
کمتری دارند وتغییرپذیرند؛ زیرا خاص دامنهاند و ممکن
است تحتتأثیر شرایط موقعیتی و تجارب قبلی فرد قرار
بگیرند .این خصوصیات ضریب آمادگی ف ّناوری را از برخی
سازههای مرتبط متمایز میکند (.)Blut & Wang, 2020
گردشگرانی که از سطح باالیی از خوشبینی بهرهمندند،
به اهمیت ویژه خدمات ارائهشده در بخش ف ّناوری منجر
شدهاند؛ درحالیکه گردشگرانی که سطح باالیی از نوآوری
را گزارش میدهند ،دسترسی ب ه شبکه و همچنین
خدمات مبتنیبر ف ّناوری جدید را مهمتر قلمداد
کردهاند ( .)Wang et al., 2017bنگرش خوشبینانه و
نوآورانه کاربران ،روابط بین کیفیت خدمات فعالشده
در ف ّناوری و رفتارهای گردشگران را تعدیل میکند
و این ارتباط برای گردشگرانی که آمادگی بیشتری
برای ف ّناوری دارند بیشتر است (.)Wang et al., 2017a
درمیان مؤلفههای واقعیت مجازی ،آمادگی ف ّناوری
(برای مثال ،خوشبینی و نوآوری) با پذیرش ف ّناوری
ارتباط مثبت دارد ( .)Hung & Cheng, 2013بهرغم
اهمیت آمادگی ف ّناوری ،هنوز نقش تعدیلکننده
خوشبینی و نوآوری برای رفاه و اهداف گردشگران
واقعیت مجازی اثبات نشده است .بنابراین ،فرضیه 4
را مطرح میکنیم:
فرضیه  :۴خوشبینی و نوآوری ،که از ویژگیهای آمادگی
ف ّناوری است ،رابطه بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری را
در گردشگران واقعیت مجازی ( )VRدر شرایط شیوع کرونا
تعدیلمیکند.
روششناسیپژوهش

با توجه به هدف این مطالعه و براساس مبانی نظری
اشارهشده ،مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل کیم
و همکاران ( )2020در قالب شکل شماره  ۱و همچنین
فرضیههای مطالعه ارائه میشوند .مدل پژوهش ،روابط
مشخصی را بین ویژگیهای انتشار نوآوری یعنی سادگی،
منفعت و سازگاری ،ویژگیهای مربوط به استفاده و
رضایتمندی یعنی اطالعرسانی ،تعامل اجتماعی و
بازیگوشی ،بهزیستیذهنی ،قصد رفتاری و نگرشهای

گردشگری راهبرانه ـ مسئوالنه :رویکردی
برای مقابله با بحران کوید 19

مربوط به آمادگی ف ّناوری یعنی خوشبینی و نوآوری برای
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برای بررسی تأثیر آمادگی ف ّناوری در بهزیستی ذهنی و
قصد رفتاری در گردشگری واقعیت مجازی در شرایط کرونا،
از روش سناریوی آزمایشی استفاده و به افراد موقعیتی
فرضی داده شد؛ سپس از اشخاص پرسیده شد که در
شرایط مشابه تا چه حد احتمال دارد رفتار مشابهی داشته
باشند .روش سناریو روشی کمتر تهدیدآمیز برای سنجش
اهداف در شرایط اضطراری بهشمار میرود (Vance et al.,
.)2019; Siponen and Vance, 2014; D›Arcy et al., 2009
سناریوها راهی برای افزایش قابلیت تعمیم با ترکیب انواع
موقعیتها در سناریوهای متعدد فراهم میکنند (Siponen
 .)and Vance, 2014گام کلیدی در طراحی سناریوها،
حصول اطمینان از واقعگرایانه و عادیبودن آنهاست
( .)Piquero & Hickman, 1999بههمینمنظور ،با مطالعه
گزارشها ،مصاحبهها و تحلیلهای روندها از اندیشمندان
و صاحبنظران سناریوهایی طراحی شد (گیتس،۲۰۲۰ ،
کراون و همکاران ،۲۰۲۰،داوری و جعفرزاده ،۱۳۹۹،عباسی
و محمدیTaleb, 2007; Kissinger, 2020; Bartik ،۱۳۹۸ ،
 .); et al., 2020پس از انتخاب سناریوها و چندین دو ر تکرار
و بازبینی ،محققان و خبرگان دانشگاهی به توافق رسیدند که
سناریوها از نظر شکل و جزئیات با شرایط کرونا منطبقاند.
پرسشنامه استاندارد کیم و همکاران ( )2020برای
اندازهگیری  ۱۱گویه استفاده شده است که عبارتاند
از :انتشار نوآوری ،سازگاری ،رضایتمندی گردشگران،
اطالعرسانی ،تعامل اجتماعی ،بازیگوشی ،بهزیستی
ذهنی ،قصد رفتاری ،سود ،آمادگی ف ّناوری و خوشبینی

نوآوری .سؤاالت با مقیاسهای  ۵امتیازی از نوع لیکرت
اندازهگیری شدند .پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع
تحقیقات کاربردی بهشمار میرود و براساس چگونگی
ح پژوهش) ،از نوع پژوهش
بهدستآوردن دادههای الزم (طر 
توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کاربران دو وبسایت فعال در حوزه گردشگری استدیو امید
 ۳۶۰و پانومن است و با توجه به اطالعات الزم برای پژوهش،
بهمنظور جمعآوری آمار و اطالعات صحیح و کارآمد از
روشهای کتابخانهای و پرسشنامهای بهرهگیری شده
است .به این صورتکه با همکاری دو وبسایت نامبرده،
دادههای مدنظر بهصورت پرسشنامههای جمعآوریشده
در ارزیابیهای مدل ،دراختیار محقق قرار گرفته است .در
این پژوهش ،از تمامی دادهها و پرسشنامههای مربوطه
استفاده شده که از دو وبسایت استدیو امید  ۳۶۰و پانومن
و همچنین نرمافزارها و شبکههای مجازی این حوزه اخذ
شده است .نمونهگيري برای این پژوهش با استفاده از روش
تصادفي ساده انجام شده است .تعیین حداقل نمونه الزم در
روش  ،PLSطبق دیدگاه بارکالی و همکاران ( ،)1995برابر
است با بزرگترین مقدار حاصل از دو قاعده:
 10 )1ضرب در تعداد شاخصهای مدل اندازهگیریای که
شامل بیشترین شاخص در میان مدلهای اندازهگیری مدل
اصلی پژوهش است؛
 10 )2ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری
مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط میشوند (داوری
و رضازاده.)139۲ ،

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :۱مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل کیم و همکاران ()2020
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بنابراین براساس قاعده اول ،حداقل نمونه الزم برای آزمون
فرضیههای این پژوهش ـ با توجه به گویههای مطرحشده
ـ  ۱۰۰نفر است .بهاینترتیب تعداد  ۱۴۱پرسشنامه که
بهصورت الکترونیکی و فیزیکی به کسانی که حداقل یکبار
فعالیت واقعیت مجازی را تجربه کرده بودند تحویل داده
شدهبودتجزی هوتحلیلشد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

برای برازش و آزمودن فرضیهها با استفاده از مدلهای
ساختاری ،از روش حداقل مربعات جزئی و نسخه سوم
نرمافزار اسمارت پیالاس استفاده شد .بررسی برازش
مدل ،در سه بخش برازش مدلهای اندازهگیری ،برازش
مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام شده که در بخش
تحلیل دادهها بررسی شده است .در مرحله نخست،
الزم است وضعیت ساختارهای عاملی برای بررسی
اندازهگیری متغیرهای پنهان در قالب مدل تحلیل عاملی
تأییدی ارزیابی شود .در روایی سازه ،این موضوع بررسی
میشود که آیا نشانگرهای گزینششده برای اندازهگیری
سازههای مدنظر خود دقت الزم را دارند یا خیر؟ به این
شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار t

باالتر  ۱/۹۶باشد .در این صورت ،این نشانگر دقت الزم
را برای اندازهگیری آن سازه یا متغیر مکنون دارد .نتایج
ی عاملی نشان میدهد که همه نشانگرها
درمورد بارها 
دارای سطح معنیداری کمتر از  ۰/۰۱هستند .بناب ر نتایج
بهدستآمده مشخص میشود که نشانگرهای هرسازه به
علت معنیداری در سطح یکدرصد ،اهمیت الزم برای
اندازهگیری را دارند و درنتیجه روایی سازه ،که برای بررسی
دقت و اهمیت نشانگرهای گزینششده برای اندازهگیری
سازهها انجام شد ،نشان میدهد که نشانگرها ساختارهای
عاملی مناسبی را برای اندازهگیری ابعاد بررسیشده در
مدل پژوهش فراهم میآوردند .مقدار  VIFنیز کمتر از ۵
است و بیانکننده نبود تالقی همبستگی (همخطی) بین
نشانگرهای انتخابی و دقت یافتههاست .در مدلسازی
معادالت ساختاری ،دو شاخص میانگین واریانس
استخراجشده ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRبعد از اتمام
مرحله اول آن و بهدستآمدن نتایج تحلیل عاملی تأییدی،
محاسبه میشوند .مقادیر باالی  ۰/۶برای پایایی ترکیبی
نشاندهنده پایایی سازههای پژوهش است (Nunnally
 .)& Bernstein, 1994شاخص آلفای کرونباخ نیز نشانگر
پایایی سازههای پژوهش است (جدول)۴

جدول  :۴ضرایب پایایی سازههای پژوهش (آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،میانگین واریانس استخراجشده)

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی مرکب
)(CR˃0.7

میانگین واریانس
) (AVEاستخراجشده
)(AVE˃0.5

0/770

متغیرهای پنهان (مکنون)

)(Alpha˃0.7

انتشار نوآوری

0/850

0/909

0/853

0/901

0/695

0/725

0/829

0/548

0/914

0/940

0/795

0/837

0/902

0/755

0/803

0/871

0/630

0/918

0/942

0/803

0/822

0/882

0/653

0/919

0/943

0/805

0/845

0/896

0/683

0/838

0/881

0/598

0/855

0/901

0/696

سادگی
سود
سازگاری
رضایتمندی گردشگران
اطالعرسانی
تعامل اجتماعی
بازیگوشی
بهزیستی ذهنی
قصد رفتاری
خوشبینی
نوآوری

)(CR
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متغیر پنهان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 .1اطالعرسانی

0/901

 .2انتشار نوآوری

0/757

0/906

 .3بازیگوشی

0/712

0/745

0/872

 .4بهزیستی ذهنی

0/658

0/804

0/744

0/897

 .5تعامل اجتماعی

0/636

0/645

0/544

0/657

0/896

 .6خوشبینی

0/433

0/456

0/491

0/353

0/369

0/774

.7رضایتمندیگردشگران

0/794

0/826

0/808

0/791

0/829

0/501

0/869

 .8سادگی

0/650

0/900

0/637

0/719

0/508

0/409

0/691

0/834

 .9سازگاری

0/679

0/877

0/743

0/795

0/577

0/346

0/771

0/743

0/892

 .10سود

0/668

0/824

0/584

0/582

0/608

0/473

0/714

0/607

0/613

0/740

 .11قصد رفتاری

0/709

0/627

0/696

0/652

0/470

0/515

0/730

0/543

0/584

0/527

0/826

 .12نوآوری

0/480

0/569

0/555

0/475

0/394

0/648

0/553

0/556

0/501

0/456

0/506

این معیار برای روایی تشخیصی یا همان روایی واگرا،
هنگامی در سطح مناسبی قرار میگیرد که میزان  AVEهر
سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازههای
دیگر (مربع مقدار ضریب همبستگی بین سازهها) در مدل
باشد .برای بررسی عملیاتی آن مانند جدول  ،5مقادیر همه
همبستگیهای بینسازهها با مقدار ریشه دوم  AVEهر سازه
مقایسهمیشود.
با استفاده از معیار فورنل و الرکر و در قالب روایی تشخیصی،
اهمیت مشارکت نشانگرها در توضیح حداقل  ۵ ۰درصد
واریانس سازه برگزیده خود بررسی شد .نتایج نشان میدهد

12

0/834

که ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده ،بزرگتر از
همه همبستگیهای موجود است و روایی تشخیصی ،که
یکی از معیارهای سنتی بررسی دقت اندازهگیری مدل
است ،تأمینشده است .برای اطمینان بیشتر درمورد روایی
سازههای این پژوهش ،از مقدار نسبی ویژگی تکارزشی
ب ه ویژگی چندارزشی ( )HTMTنیز استفاده شده است که
درایههای ماتریس ارائهشده در جدول  ،6همگی کمتر از
 ۰/۹بوده و نشاندهنده دقت باالی اندازهگیری نشانگرهای
پژوهش در جدایی معنایی بین سازههای مدل و مکمل نتایج
معیار فورنل و الرکر بوده است ()Henseler et al., 2015

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

جدول  :۵روایی تشخیص متغیرهای مکنون برپایه معیار فورنل و الرکر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

افزون بر روایی سازه ،که برای بررسی اهمیت نشانگرهای
برگزیده بهمنظور اندازهگیری سازهها بهکار میرود ،روایی
تشخیصی نیز در این پژوهش مدنظر بود .به این معنا که
نشانگرهای هر سازه ،درنهایت جداسازی مناسبی را به
لحاظاندازهگیریبهنسبتسازههایدیگرمدلفراهمآورند.
به عبارت سادهتر ،هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری
کند و ترکیب آنان بهگونهای باشد که همه سازهها بهخوبی
از یکدیگر جداسازی شوند .این فرایند با دو روش بررسی
میشود که از هر دو روش در این پژوهش استفاده شده است.
براساس روش اول ،در آغاز با کمک شاخص میانگین
واریانس استخراجشده مشخص شد که همه متغیرهای
بررسیشده ،دارنده میانگین واریانس استخراجشده باالتر
از  ۰/۵است که مقدار مناسبی است .روش دوم برای بررسی
روایی تشخیصی ،استفاده از ریشه دوم میانگین واریانس

استخراجشدهاست.برایاینمنظور،بایدریشهدوممیانگین
واریانس استخراجشده از دیگر همبستگیهای عاملهای
دیگر با این سازه بیشتر باشد (.)Nevitt & Hancock, 2001
این موضوع در جدول  5نشان داده شده است .نتایج بررسی
روایی تشخیصی نشان میدهد که نشانگرهای برگزیده برای
اندازهگیری سازههای موجود روایی تشخیصی الزم را دارند؛
زیرا همه سازههای دارای مقدار واریانس استخراجشده باالتر
از  ۰/۵بودند و ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده نیز
برای هر سازه ،که در قطر ماتریس جدول  5نشان داده شده،
از همه همبستگیهای دیگر عاملها با آن عامل باالتر است.
در این معیار ،که به روش فورنل و الرکر معروف است ،میزان
ک سازه با نشانگرهایش ،در مقایسه رابطه آن سازه با
رابطه ی 
سازههای دیگر مدل ارزیابی میشود.

18

مطیعی و محمدخانی

جدول  :۶روایی تشخیصی تکمیلی برپایه معیار ویژگی تکارزشی-چند ارزشی ()HTMT
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

متغیر پنهان

1

2

4

3

6

5

7

9

8

10

11

12

 .1اطالعرسانی

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

 .2انتشار نوآوری

0/817

 .3بازیگوشی

0/875

0/883

.4بهزیستی ذهنی

0/761

0/804

0/850

 . 5تعامل اجتماعی

0/732

0/735

0/620

0/714

 .6خوشبینی

0/495

0/523

0/575

0/374

0/388

 .7رضایتمندی گردشگران

0/893

0/879

0/842

0/800

0/855

0/562

 .8سادگی

0/784

0/850

0/754

0/811

0/575

0/471

0/817

 .9سازگاری

0/791

0/816

0/852

0/867

0/629

0/375

0/879

0/840

 .10سود

0/869

0/866

0/748

0/708

0/731

0/586

0/805

0/767

0/747

 .11قصد رفتاری

0/860

0/737

0/821

0/722

0/524

0/567

0/855

0/637

0/652

0/677

.12نوآوری

0/568

0/654

0/652

0/522

0/431

0/764

0/638

0/643

0/556

0/565

در این مرحله ،با توجه به اتمام فاز پاالیش متغیرهای
پنهان و َآشکار و اطمینان از دقت شاخصها در اندازهگیری
مفاهیمومتغیرهایمرتبط،میتوانبهتحلیلمسیرمیان
سازههای پژوهش پرداخت .بهعبارتدیگر ،کارایی مدل
اندازهگیری پژوهش تأمین شده است؛ بنابراین در قالب
مدل معادالت ساختاری ،عالوهبر بررسی برازش مدل
ساختاری ،مسیرهای مدل بررسی شدند که نتایج آن در
ادامه آمده است .برای بررسی برازش مدل ساختاری در
این پژوهش ،از ضرایب  R2و معیار  Q2استفاده شدR2 .

0/586

(ضریب تعیین) معیاری است که برای متصلکردن مدل
اندازهگیری و مدل ساختاری در مدلسازی معادالت
ساختاری بهکار میرود و نشاندهنده تأثیری است که
متغیری مستقل در یک متغیر وابسته میگذاردQ2 .
معیاری است که استون و گیزر در سال  ۱۹۷۵معرفی
کردند و قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند (داوری
و رضازاده .)۱۳۹۲ ،مقادیر  R2و  Q2برای سازههای وابسته
مدل در جدول  7آمده است.

جدول  :۷مقادیر  R2و  Q2سازههای وابسته مدل

سازههای وابسته

R2

Q2

انتشار نوآوری

0/999

0/719

رضایتمندی گردشگران

0/999

0/706

بهزیستی ذهنی

0/697

0/523

قصد رفتاری

0/568

0/345

ن سازههای مستقل
با درنظرگرفتن نتایج بررسی روابط بی 
و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه میتوان ب ه بررسی
معنیداری اثرگذاریها بین سازههای پژوهش پرداخت.

بهمنظور بررسی معنیداری ضریب مسیر ،از روش
ازسرگیری ( )Bootstrappingاستفاده شد (جدول .)۸
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جدول  :۸تأثیر خطی اثرگذاریهای سازههای مدل

1

انتشار نوآوری > بهزیستی ذهنی

0/475

6/643

تأیید

2

رضایتمندی گردشگران > بهزیستی ذهنی

0/398

4/967

تأیید

3

بهزیستی ذهنی > قصد رفتاری گردشگران

0/516

7/791

تأیید

4

نقش تعدیلگری خوشبینی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری

-0/144

1/000

رد

5

نقش تعدیلگری نوآوری کاربران در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری

-0/078

0/717

رد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

فرضیه

مسیر

رضیب تأثیر ) (tرضیب معناداری

وضعیت

شکل  :۲مدل مسیر اثرگذاریهای متغیرهای پژوهش

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بنابر جدول  ،۸اثر تعدیلگری خوشبینی کاربران در ارتباط
بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری  -۰/۱۴۴برآورد شده
است .سطح معنیداری برای این مشخصه  ۱/۰۰۰گزارش
شده و ازآنجاکه در سطح اطمینان ۹۵درصد ،کمتر از ۱/۹۶
است ،گفتنی است که مقدار آماره  tبرای این ضریب معنادار
نیست؛ بنابراین اثر تعدیلگری خوشبینی کاربران رد
میشود .همچنین اثر تعدیلگری نوآوری کاربران در ارتباط
بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری  -۰/۰۷۸برآورد شده
است .سطح معنیداری برای این مشخصه ۰/۷۱۷ ،گزارش
شده و ازآنجاکه درسطح اطمینان ۹۵درصد کمتر از ۱/۹۶
است ،مقدار آماره tبرای این ضریب معنادار نیست؛ بنابراین
اثر تعدیلگری نوآوری کاربران رد میشود .بنابر جدول  8و
مدل مسیر در شکل  ،1بقیه ضرایب مسیر و فرضیههای
مطرحشده میان متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان

 ۹۵درصد ،معنادار بوده و لذا تأثیرگذاری متغیرهای انتشار
نوآوری و رضایتمندی گردشگران در بهزیستی ذهنی و
همچنین تأثیرگذاری بهزیستی ذهنی در قصد رفتاری
گردشگراند رنمونهمطالعهشدهاحصامیشود.
درنهایت پس از برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری
مدل ،بهمنظور برازش کلی ،از معیار  GOFـ که تننهاوس 1و
همکاران ( )2004ارائه کردهاند ـ استفاده میشود .این معیار
از رابطه 1محاسبه میشود.
 ،نشاندهنده میانگین
در رابطه باال
مقادیر اشتراکی هر سازه (بار عاملی) و نیز مقدار میانگین
ضرایب تعیین متغیرهای وابسته است .مقدار  GOFمدل
1. Tenenhaus
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عبارت است از:
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

با توجه به سه مقدار  ۰/۲۵ ،۰/۰۱و  ،۰/۳۶که بهمنزله
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفیشدهاند
( ،)Valenzuela, 2009حاصلشدن  ۰/۷۸۳برای GOF
نشاندهنده برازش کلی قوی مدل پژوهش است.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بحث و نتیجهگیری
باگسترششیوعکروناورکودگردشگریکشور،درشهرهای
گوناگون کشور برای خروج گردشگری از رکود ناشی از
بحران،برگردشگریمجازیوتبلیغاتگردشگریازطریق
فضاهای مجازی تمرکز شده است؛ چراکه کارشناسان
معتقدند گردشگری مجازی پس از فروکشکردن بحران،
سبب ورود موجی از گردشگران بهمناطق دیدنی خواهد
شد .اهمیت موضوع گردشگری در کشور ،پژوهشگران
این پژوهش را برآن داشت که با بررسی موضوعی تحت
عنوان تأثیر نوآوری و رضایتمندی در بهزیستی ذهنی
و قصد رفتاری در گردشگری واقعیت مجازی ( )VRدر
شرایط کرونا با توجه به نقش تعدیلکننده آمادگی ف ّناوری،
بتوانند ضمن جلوگیری از آسیب بیش از حد به پایههای
گردشگری ،مردم را با ظرفیتهای باالی این حوزه آشنا
سازند .بدینترتیب گردشگری مجازی ،که سالها مورد
بحث و بررسی بود ،اکنون بیشازپیش در نظام گردشگری
کشورنقشایفامیکند.
مردم میتوانند از داخل خانههای خود به جایجای
ایران سفر کنند و با فرهنگ و آدابورسوم اقوام متعدد
کشور آشنا شوند .بازدید از جاذبههای گردشگری ایران و
کشورهای دیگر قطع ًا لذتبخش است؛ بهویژه در دورهای
که ناچار به خانهنشینی و حفظ فاصله اجتماعی هستیم.
با اینکه بازدید مجازی از جاذبههای گردشگری به اندازه
بازدید واقعی لذتبخش نیست ،اما موجب میشود در
آینده گردشگران بیشتری مشتاق بازدید حضوری از آن
آثار شوند .با وجود عالقه و اهمیت روزافزون گردشگری
مجازیوباتوجهبهاپیدمیکرونا،الگوییتئوریویکپارچه
در حوزه گردشگری مجازی تدوین و آزمایش نشده است.
برای پرکردن این خالء ،هدف ما بررسی تأثیر نوآوری
و رضایتمندی در بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری در
گردشگری واقعیت مجازی ( )VRدر شرایط کرونا با توجه
نقشتعدیلکنندهآمادگیف ّناوریاست.
این مطالعه نشان میدهد که سادگی ،فایده و سازگاری
(ویژگیهای انتشار نوآوری) در بهزیستی ذهنی اثرگذار

است .نتیجه فرضیه شماره یک ،همراستا با تحقیقات
الجابریوسهیل()2012وآگاگوالماسری()2016است.
همچنین آموزندهبودن ،تعامل اجتماعی و بازیگوشبودن
(ویژگیهای استفاده و رضایتمندی) در بهزیستی ذهنی
گردشگران مجازی ،با توجه شیوع کرونا ،تأثیرگذار است.
این فرضیه نیز نتایج تحقیقات چیو و همکاران (،)2013
سینگ و همکاران ( ،)2017و لی و همکاران ( )2011را
تأیید میکند .همچنین نقش تعدیلگری خوشبینی
در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری و نقش
تعدیلگری نوآوری کاربران در ارتباط بین بهزیستی ذهنی
و قصد رفتاری پذیرفته نشده است که این موضوع بیانگر
این است باید در حوزه نوآوریهای مرتبط با ف ّناوری
گردشگری مجازی به آموزش زمان بیشتری اختصاص
دادهشودتامصرفکنندگانباخوشبینیبیشترازخدمات
ارتباطی نوآوری در زندگی روزمره خود بهرهمند شوند.
عالوهبراین،مصرفکنندگانباابتکاریباالتردربارهآمادگی
ف ّناوری ،بیشتر از همتایان خود با نوآوری کمتر ،آماده
استفاده از ف ّناوری جدیدند .نتایج همچنین یافتههای
چیانگ ( )2013را درمورد ارتباط بین تئوری کاربردها و
رضایتمندیها و قصد استفاده از رسانههای اجتماعی و
حساب برای ارتباط بین استفاده از بازی VRو بهزیستی روانی
گسترش میدهد .این نتایج یافتههای مطالعات قبلی را
درمورد نقش تعدیلکننده آمادگی ف ّناوری (خوشبینی و
نوآوری) در قصد رفتاری گردشگران (برای مثال Wang et
 )al., 2017a; 2017bگسترش میدهد.
این پژوهش ،سهم عمده عملی درباره انتشار نوآوری دارد
کهمتخصصانصنعتگردشگریمجازیمیتوانندباتوجه
به شیوع کرونا از آن استفاده کنند .با توجه به یافتههای
پژوهش ،مدیران صنعت گردشگری مجازی میتوانند
عناصر دانش ،روابط اجتماعی و عناصر بازیگوشی را
به محصوالت و خدمات  VRخود بیفزایند تا کاربران
احساس افزایش بهزیستی روانشناختی با توجه به
شیوع کرونا را تجربه کنند .همچنین هنگامی که بازاریابان
مصرفکنندگان را در معرض آمادگی ف ّناوری کمهدف
قرار میدهند ،باید از ف ّناوری سادهتر در ارائه محصوالت
گردشگری مجازی خود بهرهمند شوند .مهمتر از همه،
این پژوهش با گنجاندن مفهوم بهزیستی ذهنی ،بینش
تازهای درمورد ارائه خدمات گردشگری  VRارائه میدهد.
یافتههانشانمیدهدکهاپراتورهایتجاریـکهبرنامههای
گردشگری  VRآنها باعث ایجاد رضایت ،خوشبختی
و تحقق باالیی میشود ـ به ادامه استفاده از گردشگری
 VRکمک میکنند و ممکن است به بازدید از مقصد
نشاندادهشده در محتوای مجازی پس از اتمام شیوع کرونا
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این مطالعه محدودیتهایی دارد که میتواند در تحقیقات
آینده برطرف شود .مهمترین مسئله در گردشگری مجازی،
فراهمکردن امکانات بازدید سهبعدی است؛ بهطوریکه به
کاربر این امکان داده شود که بتوانند با گشتوگذار در فضای
مدنظر خود ،به معنای واقعی کلمه ،از فضای مدنظرش
بازدید کند که متأسفانه در کشور ،این امر برای تمامی افراد
در موقعیت مکانی متفاوت و با بودجه مالی مشخص فراهم
نیست .بهجز فقدان زیرساختهای الزم برای ارائه تورهای
مجازی ،مشکل همیشگی کندی اینترنت از دیگر مسائلی
است که گردشگری مجازی را با مشکل مواجه میکند.
محققان آینده باید د ر نظر داشته باشند که تئوریهای
دیگری درمورد رفتار انسان در یک مدل پذیرش ف ّناوری
 VRتوسعهیافته برای روشنتر ساختن ف ّناوری  VRتوسط
گردشگران در نظر بگیرند .عالوهبراین ،تحقیقات آینده
درمورد دالیلی که مردم از  VRبرای گردشگری استفاده
نمیکنند ،به توانایی متخصصان در جذب مصرفکنندگان
گردشگری غیرمجازی کمک خواهد کرد و بدینترتیب ،بازار
گردشگری مجازی را گسترش میدهد .مطالعات آینده باید
بر گسترش انطباق مدلها و چارچوبهای شناختهشده
مانند  TAM1و  SOR2متمرکز باشد و چارچوب خاصی برای
ف ّناوری  VRو  ARایجاد کند .این امر میتواند برای درک رفتار
گردشگران و رویکرد آنها یا جلوگیری از این موارد استفاده
شود.
دوم ،برای تحقیقات آتی توصیه میشود محققان نوع
سازگاری  VRو  ARرا تجزیهوتحلیل کنند که بسته به
سن ،جنس و سایر متغیرهای روانشناختی اجتماعی
مصرفکنندگان میتواند مؤثرتر باشد .سوم ،ورود عناصر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منجرشوند.درمجموع،اینمطالعهپیامدهایعملیرابرای
بازاریابانگردشگریمجازیارائهمیدهد.
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود برای پیشرفت در
حوزه گردشگری مجازی داشتن سواد سایبری امری الزامی
است .شرط بعدی موفقیت ،ارائه مفاهیم به چند زبان است
که این امر نیازمند منابع الکتریکی قوی است .برای ارتقا
در حوزه گردشگری مجازی ،باید به رشد استارتآپهای
فعال در حوزه گردشگری مجازی و کارآفرینی اینترنتی ،که
زمینهساز اشتغالزایی و افزایش منابع است ،توجه ویژهای
شود .تورهای مجازی مخصوص بحثگردشگری و بازدید
از اماکن تاریخی و میراثفرهنگی نیست ،بلکه این تورها
را میتوان برای نمایش در نمایشگاهها و معرفی محصوالت
مربوط به ف ّناوریهای روز جهاناستفاده کرد.

سرگرمی در تجربه مجازی بسته به تقسیمبندی جمعیتی
فرهنگی یا اجتماعی ممکن است به یک شکل مشاهده
نشود .این جنبه باید در مطالعات آینده آزمایش و درک
شود .چهارم ،استفاده از ف ّناوریهای  VRبرای یادگیری
هنوز در مراحل اولیه است .بااینحال ،در آینده باید
مطالعات بیشتری درمورد استفاده از  VRبرای حمایت از
تجارب آموزشی در موزهها و سایر جاذبههای دیگر انجام
شوند .این برنامهها حتی میتوانند اجزای بازی و یادگیری را
باهمترکیبکنند.ف ّناوری VRبهگردشگرانکمکمیکندکه
جاذبهها و سایتهای دیگری را که باید بازدیدکنند بهدست
آورند.
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