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گردشــگری ،واقعیــت مجــازی،
ویــروس کرونــا ،مــدل پذیــرش
سیســتم انگیــزش لذتجویانــه

مقدمه

در عصــر کرونــا ،بســیاری از صنایــع جهــان ف ّناوری واقعیــت مجــازی را به خدمت
گمــارده و از آن بســیار بهــره بردهانــد .صنعــت گردشــگری نیــز از ایــن امر مســتثنا
نبــوده اســت و بــه کمــک آن توانســته قابلیــت گردشــگری بــا اســتفاده از واقعیــت
مجــازی را خلــق کنــد .در تحقیــق پیــشرو تأثیــرات گردشــگری بــا واقعیــت
مجــازی در عصــر کرونــا بــر توســعة گردشــگری واقعــی در عصر پســاکرونا بــا توجه
بــه نقــش تعدیلگــری بازدیدکنندههــا (افــرادی کــه قبـ ً
ا از مقصــد بازیــد کردنــد)
و غیربازدیدکنندههــا (افــرادی کــه قب ـ ً
ا از مقصــد بازیــد نکردنــد) بررســی شــده
اســت .حجــم نمونــه ،بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 384 ،نفــر تعییــن شــده
غیرتصادفــی در دســترس گزینــش شــدهاند.
اســت کــه بــا روش نمونهگیــری
ِ
تحلیلهــای آمــاری نیــز در دو بخــش آمــار توصیفــی و آمــار اســتنباطی بــا روش
تحلیــل مســیر و مدلیابــی معــادالت ســاختاری انجــام شــده اســت .جامعــة
آمــاری پژوهــش ،کاربــران شــبکههای اجتماعــی اینســتاگرام و فیســبوک در
کشــورهای آلمــان و فرانســهاند .یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه
گردشــگری بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازی در عصــر کرونــا در افزایــش تعــداد
گردشــگران واقعــی در عصــر پســاکرونا تأثیــر مثبــت معنــاداری دارد .همچنیــن
نتایــج نشــان میدهــد کــه گردشــگری بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازی در عصــر
کرونــا بهنوعــی نقــش بازاریابــی و تبلیغــات را بــرای مقصدهــای گردشــگری در
عصــر پســاکرونا ایفــا میکنــد.

ایــن روزهــا بیمــاری همهگیــر کرونــا در ســطح جهانــی
گســترش مییابــد .ایــن ویــروس همــه مشــاغل را در همــه
ابعــاد و بخشهــا دچــار اختــال کــرده اســت .در
ایــن شــرایط ،بســیاری از خانوادههــا درآمــد خــود
را از دســت دادهانــد و بســیاری از مشــاغل تعطیــل
شــدهاند ( .)Rani, 2020گســترش مــداوم ویــروس جدیــد
کرونــا بــه یکــی از بزرگتریــن تهدیــدات بــرای اقتصــاد
جهانــی و بازارهــای مالــی تبدیــل شــده اســت .مؤسســات
ی کردهانــد کــه اقتصــاد
و بانکهــای بــزرگ پیشبینــ 
جهانــی کوچکتــر خواهــد شــد .مســئله اصلــی فقــط
تعــداد مبتالیــان بــه کویــد  19نیســت ،بلکــه اختــال در
اقتصــاد و صنایــع ،کاهــش روابــط اجتماعــی و فرهنگــی،
افزایــش تنشهــای سیاســی از تبعــات ایــن بیمــاری

اســت ( .)Bholane, 2020قرنطینههــای در مقیــاس بــزرگ و
محدودیتهــای مســافرتی باعــث رکود شــدید گردشــگری
در جهان شــده اســت؛ بــرای مثــال ،براســاس تخمینهای
بانــک مرکــزی بانــک فــدرال رزرو ســنت لوئیــس ،شــیوع
ویــروس کرونــا ممکــن اســت  47میلیــون نفــر را در ایــاالت
متحــده بـیکار کنــد و نــرخ بـیکاری در ایــن کشــور ممکــن
اســت بــه حــدود  32درصــد برســد .قرنطینههــا در هنــد نیز
دههــا میلیــون کارگر مهاجــر را بیکار کرده اســت .براســاس
نظرســنجی آنگــوس ریــد 44 ،4درصــد از خانوارهــای
کانادایــی بهنوعــی شــغل خــود را از دســت دادهانــد .در
حــال حاضــر ،صنعــت گردشــگری بهشــدت آســیبدیــده
و خطــوط هوایــی پروازهــای خــود را قطــع و گردشــگران
تجــاری نیــز ســفرهای خــود را لغــو کردهانــد .در  27مــارس
 ،2020بیــش از صــد کشــور محدودیت ســفر ایجــاد کردند.
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اتحادیــه اروپــا بــا اقدامــی بیســابقه مرزهــای خــود را
بســت و مســافرت بــه مــدت ســی روز در خــارج از ایــن
اتحادیــه ممنــوع اعــام شــد ( .)Bholane, 2020در چنیــن
شــرایطی ،گردشــگری بــا اســتفاده از واقعیــت مجــازی
میتوانــد جایگزینــی موقــت بــرای گردشــگری واقعــی
شــود و شــرایطی را فراهــم کنــد کــه گردشــگری واقعــی در
دنیــای پــس از کرونــا رشــد یابــد .واقعیــت مجازی ف ّنــاوری
نوینــی اســت کــه هــدف اصلــی آن از میــان برداشــتن مــرز
بیــن دنیــای مجــازی و واقعــی اســت .افــراد در محیطــی
مجــازی
ِ
دیجیتالــی از طریــق یــک هدســت بــا دنیــای
نمایــش داده شــده تعامــل برقــرار کــرده و بــدون حضــور
فیزیکــی در یــک مــکان حــس بــودن در آنجــا را تجربــه
میکننــد (.)Pizzy, 2019
برخــی از ایــن محیطهــا بهصــورت ســهبعدی و بعضــی
نیــز تصاویــری  360درجــه از محیطهــای واقعی هســتند
کــه از قبــل فیلمبــرداری شــدهاند ( )Chen, 2019& Li؛ و این
دادههــای سـهبعدی ،زمینــه تجســم منحصربهفــردی را
فراهــم میکننــد کــه باعــث درک بیشــتر آن میشــود
( . )El beheiry et al., 2019امــروزه در دنیــا صنایــع
بســیاری وجــود دارد کــه ایــن ف ّنــاوری نویــن را به خدمت
خــود گمــارده و از آن اســتفادههای بهینــهای کردهانــد
( .)Kim & Ko, 2019صنعــت گردشــگری نیــز در نــوع
خــود از پیشــرفتهای ایــن ف ّنــاوری بینصیــب نمانــده
اســت و یکــی از تحــوالت مهمــی کــه اخیــر ًا در صنعــت
گردشــگری بــه وجــود آمــده اســتفاده از ایــن ف ّنــاوری
اســت ( .)and et al, 2019 ussyadiahTبازدیــد از جاذبههای
گردشــگری بــه شــکل ســنتی بــه معنــای حضــور فیزیکی
از آن مــکان اســت ،امــا بــا پیدایــش ف ّناوریهــای نویــن
رایانـهای ،افــراد امــکان حضــور در مکانهــای ســیاحتی
بهصــورت مجــازی را دارنــد ( .)Scherer et al., 2019ایــن
بازدیدهــای مجــازی در عصــر کرونــا اهمیــت بیشــتری
یافتــه اســت .انگیــزه لــذت ،در پذیــرش اســتفاده از
ایــن ف ّنــاوری و رفــاه ذهنــی مصرفکننــدگان نقــش
تعیینکننــدهای دارد ( .)Tamilmani et al., 2019حــس
غرقگــی در افــراد ،کــه در اثــر اســتفاده آنهــا از محیــط
مجــازی حاصــل میشــود ،اثــر بســزایی در تحریــک
گردشــگران واقعیــت مجــازی بــرای بازدیــد واقعــی
از یــک مقصــد گردشــگری برجــای میگــذارد
لــذت
انگیزشــی
( .)Chen, 2019& Liهرچنــد سیســتم
ِ
ْ
پارادایــم مهمــی در گردشــگری از طریــق واقعیــت
مجــازی بهشــمار مــیرود ،پژوهشهــای اندکــی در
ایــن مــورد انجــام شــده اســت .در ایــن پژوهــش ســعی
بــر آن اســت کــه تأثیــر گردشــگری واقعیــت مجــازی در

عصــر کرونــا بــر افزایــش تعــداد گردشــگران واقعــی در
عصــر پســاکرونا بررســی شــود .بــه بیــان دیگــر ،در عصــر
کرونــا گردشــگری بــه شــکل قبــل از کرونــا و بــه شــکل
واقعــی تصورشــدنی نیســت ،امــا میتــوان گردشــگری
از طریــق واقعیــت مجــازی را توســعه داد .ســؤال اصلــی
پژوهــش حاضــر آن اســت کــه چگونــه میتــوان از واقعیــت
مجــازی در عصــر کرونا بهــره گرفت تــا در دنیای پســاکرونا،
گردشــگری واقعــی توســعه پیــدا کنــد و تعــداد گردشــگران
بینالمللــی ورودی بــه ایــران افزایــش یابــد.
مبانینظری
بـه علـت ظهـور ف ّناوریهـای جدیـد ،مفهـوم فضـای
گردشـگری دائـم درحـال تحـول اسـت .امـروزه فضـای
فیزیکـی و فضـای مجـازی درهمتنیدهانـد و درک فضـای
گردشـگری و همچنین تعامل آن با واقعیت مجازی ،رفتار
سـفر را تغییـر داده اسـت ( .)Neuburger, 2018ف ّنـاوری
نویـن واقعیـت مجـازی ،هـم در بخـش عرضـه گردشـگری
و هـم در گردشـگران اثـر گذاشـته ( )Beck, 2019و باعـث
بهبـود تجربه سـفر آنهـا شـده اسـت (.)Moro et al., 2019
ازآنجاکـه گردشـگری از طریـق واقعیـت مجازی به نسـبت
گردشـگری واقعـی از نظـر دسترسـی راحتتـر و از لحـاظ
اقتصـادی مقرونبهصرفهتـر اسـت و همچنیـن فاقـد
محدودیتهـای زمانـی و مکانـی اسـت ،کاربـران هنـگام
تعامـل بـا آن ،احسـاس خوشـایندی میکننـد که ایـن امر
میتوانـد موجـب رفاه ذهنی و اسـتفاده مـداوم آنـان از این
نـوع گردشـگری باشـد (.)Singleton, 2019
گردشگری واقعیت مجازی
ف ّنــاوری واقعیــت مجــازی بــه شــکل فعلــی بــه دهــه 1960
و قبــل از آن بازمیگــردد .در  ،1968ایــوان ســاترلند
اولیــن صفحــه نمایــش بــا قابلیــت نصــب روی ســر کاربــر
را ارائــه کــرد ( .)Wolfartsberger, 2019محققــان ســالها
بــرای ادغــام فضــای مجــازی و واقعــی تــاش کردهانــد
تــا بتواننــد راهــی بــرای آســانکردن زندگــی انســانها و
خلــق جذابیــت در میان مشــاغل گوناگــون بیابنــد .حاصل
تــاش آنهــا ،ایجــاد فضــای مجــازی اســت کــه مخاطــب
هنــگام قرارگرفتــن در آن ،از دنیــای فیزیکــی غافــل
شــده ،حــس حضــور فیزیکــی در آن مــکان تــا بیشــترین
حــد ممکــن بــه او القــا میشــود (.)Flavián et al., 2019
ایــن امــر بــه کمــک عینکهــای واقعیــت مجــازی میســر
میشــود .عینکهــای واقعیــت مجــازی ترکیبــی از رســانه
و ف ّنــاوری اســت کــه افــراد هنــگام اســتفاده از آن میتوانند
بــا محیــط شبیهسازیشــده رایانــهای تعامــل برقــرار

تأثیر استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا بر افزایش
تعداد گردشگران بینالمللی در دورۀ پساکرونا

غرقگی
یکــی از حاالتــی کــه افــراد هنــگام تعامــل بــا ف ّناوریهــای
مجــازی تجربــه میکننــد ،حــس غرقگــی و غوطهورشــدن
در آن فضاســت .غرقگــی وضعیتــی ذهنــی و تجربــهای
مطلــوب اســت کــه فکــر و احســاس انســان در آن غایــب
اســت ( .)Hu et al., 2019زمانــی کــه فــرد فعالیتــی مشــخص
را بــا اوج عالقــه انجــام میدهــد ،در وضعیــت غرقگــی قــرار
میگیــرد .در ایــن موقعیــت ،فــرد گــذر زمــان را حــس
نمیکنــد و زمانــی کــه بــه حالــت عــادی بازمیگــردد،
متوجــه حالتــی کــه بــه او دســت داده اســت میشــود
( .)Hong et al., 2019غرقگــی تجربــهای اســت شــامل
درگیــری کامــل در یــک فعالیــت و خلــق حالتــی در باطــن،
کــه موجــب درجــات مطلوبــی از عملکــرد کاربــر میشــود.
در ایــن حالــت ،تمرکــز و درگیــری آســان و فعالیتهــا
بــا واقعیــت روزمــره متفــاوت اســت (Sherman & Craig,
 .)2019غرقگــی بهعنــوان تجربــهای لذتبخــش و ذاتــی
تعریــف شــده اســت کــه اغلــب نتایــج مثبتــی بــه همــراه
دارد ( )Pelet, 2017و معمــو ً
ال ایــن حالــت ،در زمــان انجــام
فعالیتهایــی رخ میدهــد کــه مهارتهــای افــراد در
آن کارهــا بــه چالــش کشــیده میشــود (.)Johnson, 2019
غرقگــی بهمنزلــه عامــل کلیــدی در چارچــوب نظــری لــذت
بــرای بررســی رفتــار اســتفادهکنندگان ف ّنــاوری در نظــر
گرفتــه شــده اســت و میتوانــد در قصــد رفتــاری افــرادی
کــه ایــن حــس را تجربــه میکننــد اثرگــذار باشــد (García-
 .)Jurado, 2019نظریــه غرقگــی بــرای بررســی نگــرش ،رفتار
و تجربــه اســتفادهکنندگان از ف ّنــاوری مفید اســت (Hong et
 .)al., 2019درک عوامــل کنترلپذیــر بــر غرقگــی میتوانــد
بــه مدیــران تجــارت الکترونیکــی کمــک کنــد تــا تجــارب و
رضایــت مشــتری را افزایــش دهنــد ( )Lee yun, 2019و از این
طریــق ،باعــث افزایــش خریــد ،خریــد مجــدد و تبلیغــات
دهانبهدهــان مثبــت شــوند (.)Herrando et al., 2018
پژوهشــگران بــرای نظریــه غرقگــی شــش بعــد در نظــر
گرفتهانــد کــه عبارتانــد از :چالــش مهارتهــای تعــادل،
بازخــورد دقیــق ،اهــداف واضــح ،تمرکــز بــر وظیفــه ،حــس
کنتــرل و از دســت دادن خودآگاهــی مثبــت (Jackman et al.,
.)2019

رفاه ذهنی
توجــه بــه رفــاه ذهنی انســان اهمیــت ویــژهای یافته اســت.
رفــاه ذهنــی دربرگیرنــده تمامــی ارزیابیهــای مثبــت و
منفــی میشــود کــه مــردم درمــورد زندگیشــان انجــام
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1. Hedonic Motivation System Adoption Model
2. Lowry

(حســنزاده و خراســانی.)1397 ،
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کننــد .عینکهــا هماننــد هدسـتهایی هســتند بــا قــدرت
نمایــش و محاســبات کــه میتواننــد بــه تلفنهــای همــراه
نیــز وصــل شــوند ( .)Herz & Rauschnabel, 2019ارتباطــات
بســیار تعاملــی ،کــه مصرفکننــدگان بــا محیــط مجــازی
برقــرار میکننــد ،باعــث خلــق انــواع جدیــدی از تجربیــات
ترکیبــی بــرای آنــان میشــود .واقعیــت مجــازی درحــال
حرکــت بــه فــاز نوآوریهــای بیشــتر و کاربردهــای جدیــد
بــرای ف ّنــاوری اســت ( .)Kardong -Edgren et al, 2019در ایــن
ف ّنــاوری ،کامپیوتــر محتوای بصــری و دیگــر معانی متفاوت
را تولیــد میکنــد ( .)Mohamed elias et al., 2019ســفر
مجــازی میتوانــد جایگزیــن و مکملــی بــرای ســفر واقعــی
باشــد و دانــش و اطالعاتــی را قبــل از ســفر واقعــی در اختیار
افــراد قــرار دهــد ( .)Seifan et al., 2019همچنیــن میتوانــد
جایگزینــی بــرای بازیــد از مکانهــای دســترسناپذیر
باشــد ،کــه بشــر در آرزوی دسـتیافتن بــه آن اســت .ضمن
اینکــه بازدیــد مجــازی از بســیاری از اماکــن گردشــگری
حســاس میتوانــد در حفــظ و طــول عمــر آن بنــا مفیــد
باشــد ( .)Manghisi et al., 2018مهمتریــن هــدف گردشــگری
از طریــق واقعیــت مجــازی در بعــد ف ّنــاوری ،ایجــاد حــس
حضــور واقعــی در مکانهــای مدنظــر در واقعیــت مجــازی
و در بعــد اقتصــادی ،ترغیــب افــراد بــرای انجام ســفر واقعی
و حضــور فیزیکــی آنــان در جاذبههــای گردشــگری اســت.
مدل پذیرش سیستم انگیزش لذتجویانه (1:)HMSAM
ـی لــذت رابطــه مســتقیمی بــا
ازآنجاکــه سیســتم انگیزشـ ِ
مــدل پذیــرش ف ّنــاوری دارد ،محققــان از مــدل پذیــرش
ف ّنــاوری بــرای بررســی و توضیــح سیســتم انگیزشــی لــذت
اســتفاده کردهانــد .لــوری 2مــدل سیســتم انگیزشــی لــذت
را جایگزیــن مــدل پذیــرش ف ّنــاوری پیشــنهاد کــرد کــه
متغیــر غرقگــی در آن ،بهمنزلــه میانجــی اثرگــذار ،بــرای
پیشبینــی قصــد رفتــاری مصرفکننــدگان گردشــگری
از طریــق واقعیــت مجــازی مناســب اســت (& Hall, 2019
 .)Kimپذیــرش ف ّنــاوری را دو تصــور یــا عقیــده خــاص
تشــکیل میدهنــد :برداشــت ذهنــی از مفیدبــودن و
برداشــت ذهنــی از آســانی اســتفاده کــه از عوامــل اصلــی
مرتبــط بــا رفتارهــای پذیرفتــن ف ّنــاوری هســتند (Allam
 .)et al., 2019کاربــران ف ّنــاوری میپذیرنــد کــه هنــگام
اســتفاده از آن ،،احســاس خوشــایندی داشــته باشــند و
بهســهولت و بــدون اضطــراب بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد
( .)Baabdullah, 2018کیفیــت وبســایت بــرای مــدل
پذیــرش سیســتم انگیزشــی لــذت اهمیــت فراوانــی دارد.
کیفیــت وبســایت را یکــی از دو عامل اصلی و تأثیرگــذار در
میــزان بازدیدکننــدگان فروشــگاههای اینترنتــی میداننــد
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میدهنــد ( .)Martínez et al., 2019رفــاه ذهنــی مفهومــی
اســت کــه بــا شــادی و تحققیافتــن مرتبــط اســت (Chen
 .)et al., 2019در واقــع هنجارهــای ذهنــی و قصــد رفتاری
افــراد بــا یکدیگر مرتبطانــد ( .)Sia & Jose, 2019بســیاری
معتقدنــد کــه رفــاه ذهنــی از دو مؤلفــه مهــم تشــکیل شــده
اســت؛  )1رفــاه عاطفــی بــرای ارزیابــی احساســات فــرد؛
 )2رفــاه شــناختی بــرای ســنجش رضایــت فــرد از زندگــی
کــه مفهومــی پیچیــده دارد (.)Fan et al., 2019
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استفاده مداوم
رضایت و اسـتفاده مداوم از یک ف ّناوری وضعیتی اسـت که
در هـر زمان بهگونـهای متفاوت برای مصرفکننـدگان بروز
میکنـد .میـزان رضایـت اسـتفادهکنندگان و تمایـل آنها
بـه ادامـه اسـتفاده ،از مهمتریـن عواملـی اسـت کـه جوامع
آمـاری را بـه سـمت حداکثـر اسـتفاده از ف ّناوریهـا سـوق
میدهـد .برآوردهکـردن خواسـتهها و نیازهـای کاربـران و
ایجـاد نگـرش مثبـت در آنهـا ،ادامـه اسـتفاده از ف ّنـاوری
را تضمیـن میکنـد ( .)Hong et al., 2019اگرچـه پذیـرش
ف ّناوریهـای جدیـد ،اولیـن گام مهـم اسـت ،امـا اسـتفاده
مـداوم و پایـدار از آن ف ّنـاوری پایـه و اسـاس موفقیـت آن
بهشـمار مـیرود (  . )Steelman & soror, 2017عوامـل
بسـیاری در تمایل مصرفکننـدگان برای ادامه اسـتفاده از
یـک ف ّناوری مؤثر اسـت که انگیزه هدونیک( 1سـودمندی،
سـهولت و لـذت درکشـده) یکـی از آن عوامـل اسـت
( )Hassan et al., 2019در اسـتفاده مـداوم از گردشـگری،
ارزشگـذاری کاالهـا و خدمات اهمیت فراوانـی دارد .برای
ارزشگـذاری کاالهـا و خدمات روشهای سـنتی گوناگونی
تعریف شـده اسـت؛ اما ارزشگـذاری خدمات الکترونیکی
بـه روش سـنتی مقـدور نیسـت (خاتمـی فیروزآبـادی و
همـکاران.)1396 ،
پیشینهپژوهش
در پژوهــش تــان و اوی ( ،)2018بــا توجــه بــه نظریــه
یکپارچــه پذیــرش و کاربــرد ف ّنــاوری بهمنزلــه مــدل مبنــا
ـ بــا کمــک تئــوری غرقگــی ـ بــه بررســی قصــد رفتــاری
مشــتریان تلفــن همــراه پرداختــه شــده اســت .نتایــج
پژوهــش حاکــی از آن بــود کــه بــا افزایــش محبوبیــت
دســتگاههای موبایــل و پیشــرفت ف ّنــاوری در شــبکههای
بیســیم ،شــکل جدیــدی از کانــال خریــد در صنعــت
گردشــگری پدیــدار شــده اســت .در پژوهشــی دیگــر ،زیــا
و همــکاران ( )2018از رویکــردی یکپارچــه مبتنــی بــر
پذیــرش ف ّنــاوری بــرای بررســی تجربــه آنالیــن بــا ترکیــب
ویژگیهــای طراحــی و عوامــل اجتماعــی اســتفاده
1. Hedonic

کردنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد کــه ســودمندی
درکشــده و ســهولت اســتفاده عوامــل مهمــی هســتند کــه
تجربــه آنالیــن کاربــران بــا کاربردهــای هوشــمند را ارتقــا
میدهنــد .هادســون و همــکاران ( )2018نیز در پژوهشــی
به بررســی اثــر تعامل اجتماعــی در تجربــه بازدیدکنندگان
در طــول اســتفاده از ف ّنــاوری واقعیــت مجــازی پرداختند.
نتایــج پژوهــش آنــان بــا یافتههــای قبلــی در حــوزه
بازیهــای آنالیــن مغایــرت دارد و نشــان میدهــد کــه
تعامــات اجتماعــی اثــر غرقگــی در رضایــت وفــاداری را
کاهــش میدهــد .همچیــن چیائــو و همــکاران ( )2018در
پژوهــش خــود بــه دنبــال خلــق یک مــدل واقعیــت مجازی
و ســپس ایجــاد یــک مــدل پذیــرش ف ّنــاوری برپایــه نظریه
یکپارچــه پذیــرش و اســتفاده از ف ّنــاوری بودهانــد .نتایــج
پژوهــش آنان نشــاندهنده اثربخشــی یادگیــری و پذیرش
ف ّنــاوری در سیســتم آموزشــی اســت .در پژوهشــی دیگــر،
بوگیچویــچ 2و همــکاران ( )2019اثــر ف ّنــاوری واقعیــت
مجــازی را در بــه وجــود آوردن تجربیــات گردشــگری
مصرفکننــدگان ،قبــل از اقامــت آنهــا در هتــل مقصــد
مطالعــه کردنــد .یافتههــای آنــان نشــان داد کــه یــک
پیشنمایــش از طریــق واقعیــت مجــازی بــه بســط بیشــتر
تصویــر ذهنــی درمــورد تجربــه و حــس قویتــر حضــور
در مقایســه بــا پیشنمایــش  360درجــه و پیشنمایــش
تصویــری منجــر میشــود .جانــگ و همــکاران ()2016
نیــز در مقالــهای بــه بررســی تأثیــر واقعیــت مجــازی و
واقعیــت افــزوده درمــورد تجربه کلــی بازدیدکننــدگان موزه
پرداختنــد .نتایــج نشــاندهنده آن بــود کــه وجــود ایــن
ف ّناوریهــا میتوانــد افــراد را بــرای بازدیــد مجــدد از مــوزه
ترغیــب کنــد.
مدل مفهومی پژوهش
مــدل مفهومــی پژوهــش حاضــر برگرفتــه از مــدل کیــم و
هــال ( )2019اســت .در ایــن پژوهــش بــه بررســی تأثیــر
لــذت اســتفاده از گردشــگری از طریــق واقعیت مجــازی در
متغیرهــای نتیجـهای مانند رفــاه ذهنــی و اســتفاده مداوم
مصرفکننــدگان در عصــر کرونــا و همچنیــن اثــر متغیــر
واســط غرقگــی پرداختــه شــده اســت .همچنیــن متغیــر
گــروه بازدیدکننــده و غیربازدیدکننــده تعدیلگــر تأثیــر
ســودمندی ،ســهولت و لــذت درکشــده در حالــت غرقگی
اســت .متغیــر گــروه بازدیدکننــده و غیربازدیدکننــده
تعدیلگــر تأثیــر ســودمندی ،ســهولت و لــذت درکشــده
در حالــت غرقگــی اســت.ف ّناوری گردشــگری از طریــق
واقعیــت مجــازی رابطــه مســتقیمی با سیســتم انگیزشــی
لــذت دارد .سیســتم انگیزشــی لــذت شــامل ســه بعــد
2. Bogicevic
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ســهولت ،ســودمندی و لــذت درکشــده اســت .وجــود
ایــن ســه خصوصیــت در گردشــگری از طریــق واقعیــت
مجــازی ،باعــث ترغیــب افــراد بــرای اســتفاده از ایــن
ف ّنــاوری میشــود .در عصــر کرونــا ،در واقــع افــراد بــه
علــت اینکــه تعامــل بــا گردشــگری از طریــق واقعیــت
مجــازی برایشــان ســودمند و راحــت و لذتبخــش اســت
بــه ســمت آن کشــیده میشــوند .در مرحلــه اســتفاده از
ایــن ف ّنــاوری ،هریــک از ایــن ابعــاد باعــث بــه وجــود آمــدن
حالــت غرقگــی میشــوند .گفتنــی اســت ایــن حالــت خــود
بــه رفــاه ذهنــی و اســتفاده مــدوام ایــن ف ّنــاوری منجــر
میشــود .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در واقعیــت مجــازی،
مقصدهــای گردشــگری بــا ابــزار دیجیتالــی و عینکهــای
واقعیــت مجــازی بــرای افــراد بــه نمایــش درمیآیــد کــه

بعضــی افــراد قبـ ً
ا بــه شــکل واقعــی از ایــن مقاصــد بازدیــد
کــرده و برخــی بازدیــد نکردهانــد .ایــن عامــل میتوانــد در
ســودمندی و ســهولت و لــذت درکشــده تأثیرگــذار باشــد؛
یعنــی درجــه درک ســهولت فــردی کــه قبــ ً
ا از مقصــد
نمایــش داده شــده بهصــورت مجــازی بازدیــد کــرده بــا فــرد
غیربازدیدکننــده متفــاوت اســت و ایــن درمورد ســودمندی
و لــذت نیــز صــدق میکنــد و همیــن تفــاوت موجــب تفاوت
در ب ـ ه وجــود آمــدن حالــت غرقگــی نیــز میشــود .هــدف
از آزمــون ایــن مــدل بررســی ایــن موضــوع اســت کــه آیــا
توســعه گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی در عصــر
کرونــا میتوانــد گردشــگری واقعــی در عصــر پســاکرونا را
توســعه دهــد؟
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شیرمحمدی و همکاران

جدول  :1مشخصات ابزار پژوهش (ابعاد و گویههای مدل)
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ابعاد
سهولت درکشده کیم و هال
()2019

سودمندی درک شده کیم و هال
()2019

لذت درکشده کیم و هال
()2019
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

غرقگی کیم و هال
()2019

رفاه ذهنی کیم و هال
()2019

استفاده مداوم کیم و هال
()2019

گویهها
در عصر کرونا درک عملکرد گردشگری از طریق واقعیت مجازی برای من آسان است.
در عصر کرونا کاربرد گردشگری از طریق واقعیت مجازی نیاز به تالش ذهنی ندارد.
در عصر کرونا من فکر میکنم استفاده از ف ّناوری گردشگری از طریق واقعیت مجازی ساده باشد.
در عصر کرونا هنگام استفاده از فعالیتهای مربوط به گردشگری از طریق واقعیت مجازی دریافت
آنچه میخواهم آسان است.
در عصر کرونا هنگام استفاده از ف ّناوری گردشگری از طریق واقعیت مجازی دانش کسب میکنم.
در عصر کرونا تعامل با ف ّناوری گردشگری از طریق واقعیت مجازی برای جمعآوری اطالعات مفید
است.
در عصر کرونا بهکارگیری گردشگری از طریق واقعیت مجازی سودمند است.
در عصر کرونا استفاده از ف ّناوری گردشگری از طریق واقعیت مجازی به من این امکان را میدهد که با
کاربران دیگر ارتباط برقرار کنم.
در عصر کرونا گردشگری از طریق واقعیت مجازی برای من لذتبخش است.
در عصر کرونا گردشگری از طریق واقعیت مجازی برای من نشاطآور است.
در عصر کرونا گردشگری از طریق واقعیت مجازی برای من مانند سرگرمی است.
در عصر کرونا گردشگری از طریق واقعیت مجازی مرا شاد میکند.
در عصر کرونا هنگام انجام فعالیتهای مربوط به گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،به طور کامل
غرق در آن میشوم.در عصر کرونا هنگام انجام فعالیتهای مربوط به گردشگری از طریق واقعیت
مجازی ،گذر زمان را احساس نمیکنم.
در عصر کرونا هنگام انجام فعالیتهای مربوط به گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،تمام
نگرانیهایم را فراموش میکنم.
در عصر کرونا هنگام انجام فعالیتهای مربوط به گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،فراموش میکنم
کجا هستم.
در عصر کرونا گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،بخشی از زندگی ایدئال من است.
در عصر کرونا هنگام فعالیت در رابطه با گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،شرایط زندگی من عالی
است.
در عصر کرونا زمانی که از طریق واقعیت مجازی از ف ّناوری گردشگری استفاده میکنم ،از زندگیام
راضی هستم.
در عصر کرونا تاکنون چیزهای مهمی که خواهان آن بودم را حین تعامل با ف ّناوری گردشگری از طریق
واقعیت مجازی ،بهدست آوردهام.
در آینده مجدد ًا از ف ّناوری گردشگری از طریق واقعیت مجازی استفاده خواهم کرد.
در آینده فعالیتهای مرتبط با گردشگری از طریق واقعیت مجازی را بهروز خواهم کرد.
در آینده درمورد گردشگری از طریق واقعیت مجازی تحقیق خواهم کرد.
گردشگری از طریق واقعیت مجازی را در برنامههای سفرم قرار خواهم داد.

گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،من را به سفر واقعی در عصر پساکرونا ترغیب میکند.
افزایش تعداد گردشگران واقعی گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،من را با مقصد گردشگری آشنا میکند.
(محققساخته)
گردشگری از طریق واقعیت مجازی ،مقصدهای جدیدی را به من معرفی میکند.
گردشگری از طریق واقعیت مجازی را به دیگران توصیه خواهم کرد.

روششناسی
بهمنظــور آزمــون فرضیههــای مطرحشــده ،گردشــگران
اروپایــی و بهطــور خــاص گردشــگران آلمانــی و فرانســوی
بهمنزلــه جامعــه آمــاری پژوهــش انتخــاب شــدند .مــاک
ایــن انتخــاب آن بــود کــه دو کشــور آلمــان و فرانســه از
بازارهــای ســنتی ایــران بهشــمار میرونــد .همچنیــن
بــازه زمانــی پژوهــش از ابتــدای اردیبهشــت مــاه تــا اواخــر
تیرمــاه  1399مــاک قــرار گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش،
بــا توجــه بــه گســتردگی و پراکندگــی جامعــه آمــاری بــه

جهــت انتخــاب تصادفــی آنهــا ،از روش نمونهگیــری
غیرتصادفــی در دســترس اســتفاده شــدهاســت؛ بــه
ایــن صــورت کــه پرســشنامهها بهصــورت آنالیــن و بــه
زبــان انگلیســی ،بیــن کاربــران شــبکههای اجتماعــی
اینســتاگرام و فیسبــوک در دو کشــور آلمــان و فرانســه،
بــا جســتوجوی دو کلمــه کلیــدی «آلمــان» و «فرانســه»
توزیــع و ایــن فراینــد تــا زمــان دسترســی پژوهشــگر بــه
 384پرســشنامه ســالم ادامــه یافــت.
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آزمون KMO

آزمون بارتلت

0/965

کایاسکوئر تقريبی x2

11488/050

درجه آزادی df
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سطح معنیداری sig

0/000

پایایــی ابــزار اندازهگیــری عبــارت اســت از درجــه ثبــات،
همســانی و قابلیــت پیشبینــی هرآنچــه انــدازه میگیــرد.
آلفــای کرونبــاخ همــه ســازهها بیشــتر از  0/70اســت .بــرای
محاســبه ایــن پایایــی از نرمافــزار اسپ ـیاساس اســتفاده
شــده اســت .پایایــی ســازه :مقیــاس پایایــی و ثبــات درونی
متغیرهــای ارزیابیشــده در ســازههای پنهــان اســت .بــرای
رســیدن بــه پایایــی ســازه حداقــل ارزش  CRبایــد از 0/60
بیشــتر باشــد (کشــاورز )44 :1393 ،جدول  3شــاخصهای
الزم بــرای اعتبــار و پایایــی ســازهها را نمایــش داده اســت.
بهمنظــور تعییــن روایــی و پایایــی بخــش اندازهگیــری
مــدل ،از چندیــن شــاخص بــرای ســنجش برازندگــی مــدل
اســتفاده شــد؛ زیــرا تحلیــل بخــش اندازهگیــری مــدل
قبــل از آزمــون بخــش ســاختاری مــدل بــرای اطمینــان
از شــاخصهای استفادهشــده در تحلیلهــای بعــدی
ضــروری اســت.
جدول  :3تحلیل عاملی تأییدی :شاخصهای اعتبار و پایایی

سازه

میانگین واریانس
اعتبار سازه
استخراجشده
آلفای کرونباخ
باالی )(CR
باالی )(AVE
باالی 0/70
0/60
0/5

سهولت درکشده

0/909

0/921

0/747

سودمندی
درکشده

0/897

0/908

0/771

لذت درکشده

0/895

0/907

0/709

حالت غرقگی

0/910

0/914

0/727

رفاه ذهنی

0/844

0/902

0/702

استفاده مداوم

0/898

0/821

0/607

افزایش تعداد
گردشگران واقعی

0/912

0/838

0/577

بهمنظــور تعییــن روایــی و پایایی بخــش اندازهگیــری مدل،
از چندیــن شــاخص برای ســنجش برازندگی مدل اســتفاده
شــد؛ زیــرا تحلیــل بخــش اندازهگیــری مــدل قبــل از آزمون

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتههایپژوهش
بهمنظــور آشــنایی بــا پاســخدهندگان ،متغیرهــای
جمعیتشــناختی آنــان از قبیــل بازدیدکننــده و
غیربازدیدکنندههــای گردشــگری واقعیــت مجــازی در
عصــر کرونــا ارائــه شــده اســت .از مجمــوع  384نمونــه
آمــاری ،تعــداد  158نفــر بازدیدکننــده و تعــداد  226نفــر
غیربازدیدکننــد ه هســتند .بهعبارتدیگــر ،میتــوان
بیــان کــرد کــه اعضــای نمونــه آمــاری متشــکل از 41/1
بازدیدکننــده و  58/9غیربازدیدکننــد ه اســت .در تحلیــل
عاملــی  ،ابتــدا بایــد از ایــن مســئله اطمینــان حاصــل شــود
کــه میتــوان دادههــای موجــود را بــرای تحلیــل بــهکار
بــرد .بدینمنظــور از شــاخص  KMOو آزمــون بارتلــت
اســتفاده میشــود .هرچــه مقــدار شــاخص  KMOبــه عــدد
یــک نزدیکتــر باشــد ،دادههــای مــورد نظــر بــرای تحلیــل
عاملــی مناســبترند (مؤمنــی و قیومــی .)1387 ،نتایــج
نشــاندهنده مقبولبــودن مقادیــر بهدســتآمده اســت.

جدول  :2آزمون  KMOو بارتلت پرسشنامه

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

ايــن تحقيــق از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش جــزو
تحقيقــات توصيفــي ـ پيمايشــي اســت .روش نمونهگیــری
ایــن پژوهــش غیرتصادفــی در دســترس اســت .در تعییــن
تعــداد نمونــه پژوهــش از فرمــول کوکــران اســتفاده شــد و
نمونــه آمــاری این پژوهــش  384نفــر از گردشــگران اروپایی
تعییــن شــد و پرس ـشنامه از طریــق شــبکههای مجــازی
(فیسبــوک و اینســتاگرام) در اختیــار آنــان قــرار گرفــت .در
ایــن پژوهــش ،متغیر مســتقل گردشــگری از طریق واقعیت
مجــازی اســت و متغیــر وابســته افزایش تعــداد گردشــگران
واقعــی اســت و متغیــر میانجــی حالــت غرقگــی ،رفــاه
ذهنــی و اســتفاده مــداوم اســت .در حالــی کــه بازدیدکننده
و غیربازدیدکنندههــای مقصــد نمایــش داده شــده در
گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی متغیــر تعدیلگــر
اســت کــه جهــت و شــدت ارتبــاط بیــن متغیــر مســتقل و
وابســته را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــرای جمــعآوری
دادههــای الزم 32 ،ســؤال تخصیــصیافتــه اســت کــه در
جــدول  1ابعــاد و گویههــای مــدل آمــده اســت .در تحلیــل
اســتنباطی دادههــا از ضریــب آلفــای کرونبــاخ و جهــت
تعییــن ثبــات درونــی ابــزار از آزمــون  KMOو کرویت بارتلت
بــرای مناس ـببودن حجــم نمونــه و درس ـتبودن تفکیــک
عاملهــا و بــرای تعییــن ارتباط ع ّلی بیــن متغیرهــا از روش
مــدل معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد .کلیه محاســبات
آمــاری ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافزارهــای آمــاری
اسپــیاساس 23و تحلیلهــای بــه مدلیابــی معــادالت
ســاختاری بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــوس  23انجــام شــد و
ســطح معنــاداری تمامــی آزمــون  P > 0/05اســت.
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بخــش ســاختاری مــدل بــرای اطمینــان از شــاخصهای
استفادهشــده در تحلیلهــای بعــدی ضــروری اســت.
جــدول  4شــاخص ســنجش برازندگــی مــدل را نشــان
میدهــد.
جدول  :4شاخصهاي برازندگی مدل
گروه شاخص
برازش

برازش مطلق

نام شاخص
(کای دو درجه
آزادی)

مقدار مجاز

مقادیر
نهایی

کمتر از 5

3/652

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

( GFIنيکويی برازش) باالتر از 0/7

0/818

باالتر از 0/7

0/771

باالتر از 0/7

917/0

( NFIبرازندگی
نرمشده)

باالتر از 0/7

0/890

( TLIبرازندگی
نرمنشده)

باالتر از 0/7

0/904

( AGFIشاخص
برازندگی
تعديليافته)
( CFIشاخص
برازش مقايسهای ـ
تعديليافته)
برازش افزایشی

آزمون تحلیل مسیر
پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر دوازده فرضیــه انجــام شــده
اســت .بــرای بررســی ایــن فرضیههــا از روش رگرســیونی
تحلیــل مســیر در نرمافــزار آمــوس اســتفاده شــده اســت.
ســطوح معنــاداری بهمنظــور آزمــون ایــن فرضیههــا
در جدولهــای  5و  6و  7نشــان داد ه شــده اســت و
بــرآورد مســیر بازدیدکننــده در شــکل  5و بــرآورد مســیر
غیربازدیدکننــده در شــکل  6آمــده اســت.
فرضیههایپژوهش
فرضیهاصلی
گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی در عصــر کرونــا ،در
افزایــش تعــداد گردشــگران واقعــی در عصــر پســاکرونا اثــر
مثبــت و معنــاداری دارد.
شکل  :3برآورد مسیر فرضیه اصلی

شکل  :2مدل مفهومی اصالحشده

جدول  :5بررسی فرضیه اصلی

مسير
گردشگری مجازی
← افزایش تعداد
گردشگران واقعی

برآورد مسير
)Estimate (p-value
(***) 0/742

نتيجه

تأیید فرضیه

فرضیاتفرعی
 .1ســهولت درکشــده در حالــت غرقگــی در میــان
گردشــگران از طریــق واقعیــت مجــازی در عصــر کرونا تأثیر
مثبــت و معنــاداری دارد؛
 .2ســودمندی درکشــده در حالــت غرقگــی در میــان
گردشــگران از طریــق واقعیــت مجــازی در عصــر کرونا تأثیر
مثبــت و معنــاداری دارد؛
 .3لــذت درکشــده در حالــت غرقگی در میان گردشــگران
واقعیــت مجــازی در عصــر کرونــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد؛

تأثیر استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا بر افزایش
تعداد گردشگران بینالمللی در دورۀ پساکرونا

شکل  :4برآورد مسیر فرضیه فرعی

برآورد مسير
فرضيهها

مسير

فرضيه 1

سهولت درکشده >
حالت غرقگی

(***)  0/231تأیید فرضیه

فرضیه 2

سودمندی درکشده
>حالت غرقگی

(***)  0/357تأیید فرضیه

فرضیه 3

لذت درکشده >
حالت غرقگی

(***)  0/383تأیید فرضیه

فرضیه 4

حالت غرقگی > رفاه
ذهنی

(***)  856/0تأیید فرضیه

فرضیه 5

حالت غرقگی >
استفاده مداوم

(***)  486/0تأیید فرضیه

فرضیه 6

رفاه ذهنی > استفاده
مداوم

( 162/0 )013/0تأیید فرضیه

فرضیه 7

رفاه ذهنی > افزایش
تعداد گردشگران
واقعی

(***)  449/0تأیید فرضیه

فرضیه 8

استفاده مداوم
> افزایش تعداد
گردشگران واقعی

( 210/0 )006/0تأیید فرضیه

Estimate
)(p-value

نتيجه

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

جدول  :6بررسی فرضیههای  4تا  8پژوهش

 .9بازدیدکننــده و غیربازدیدکننــدگان گردشــگری واقعیــت
مجــازی در عصــر کرونــا ،تعدیلگر تأثیر ســهولت درکشــده
در حالــت غرقگی اســت؛
 .10بازدیدکننــده (افــرادی کــه قبـ ً
ا از مقصــد بازیــد کردند)
و غیربازدیدکنندههــای گردشــگری واقعیــت مجــازی
(افــرادی کــه قبـ ً
ا از مقصــد بازیــد نکردنــد) در عصــر کرونــا،
تعدیلگــر تأثیــر ســودمندی درکشــده در حالــت غرقگــی
اســت؛
 .11بازدیدکننــده (افــرادی کــه قبـ ً
ا از مقصــد بازیــد کردند)
و غیربازدیدکنندههــای گردشــگری واقعیــت مجــازی
(افــرادی کــه قبـ ً
ا از مقصــد بازیــد نکردنــد) در عصــر کرونــا،
تعدیلگــر تأثیــر لــذت درکشــده در حالــت غرقگــی اســت.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 .4حالــت غرقگــی در رفــاه ذهنــی در میــان گردشــگران
واقعیــت مجازی در عصــر کرونا تأثیر مثبت و معنــاداری دارد؛
 .5حالــت غرقگــی در اســتفاده مــداوم در میــان گردشــگران
واقعیــت مجازی در عصــر کرونا تأثیر مثبت و معنــاداری دارد؛
 .6رفــاه ذهنــی در اســتفاده مــداوم در میــان گردشــگران
واقعیــت مجــازی در عصــر کرونــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد؛

 .7رفــاه ذهنــی در افزایــش تعــداد گردشــگران واقعــی در
میــان گردشــگران واقعیــت مجــازی در عصر پســاکرونا تأثیر
مثبــت و معنــاداری دارد؛
 .8اســتفاده مــداوم در افزایش تعــداد گردشــگران واقعی در
میــان گردشــگران واقعیــت مجــازی در عصر پســاکرونا تأثیر
مثبت و معنــاداری دارد؛
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شکل  :6برآورد مسیر غیربازدیدکننده
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

جدول  :7بررسی فرضیههای  9تا  11پژوهش

فرضيهها

مسير

فرضيه 9

سهولت
درکشده
←حالت
غرقگی

سودمندی
فرضيه  10درکشده←
حالت غرقگی
لذت درکشده
فرضيه  ← 11حالت
غرقگی

برآورد مسير برآورد مسير
بازدیدکننده غیربازدیدکننده
Estimate
)(p-value
(***) 0/191

Estimate
)(p-value

نتيجه

تأیید
(***) 0/246
فرضیه

بــرای اندازهگیــری ســازههای تحقیــق ،در ایــن مرحلــه بــه
بررســی ارتبــاط ع ّلــی بیــن ســازهها پرداختــه شــده اســت.
نتایــج نشــان میدهــد کــه ســهولت درکشــده در حالــت
غرقگــی غیربازدیدکننــده ،بهنســبت بازدیدکننــده تأثیــر
بیشــتری دارد و ســودمندی درکشــده و لــذت درکشــده
در غرقگــی بازدیدکننــده بهنســبت غیــر بازدیدکننــده
اثرگذارتــر اســت.

نتیجهگیری
در عصــر کرونــا ،انجــام مســافرتها و گردشــگری بهصــورت
تأیید
(***)  0/334 )***( 0/403فرضیه واقعــی تصورشــدنی نیســت .در ایــن عصــر ،گردشــگری از
طریــق واقعیــت مجــازی امکانپذیرتــر شــده اســت .در
تأیید واقــع گردشــگران بینالمللــی میتواننــد بــا بهرهگیــری
(***) 0/368 )***( 0/408
فرضیه از گردشــگری واقعیــت مجــازی بــا جاذبههــا و تســهیالت

تأثیر استفاده از واقعیت مجازی در عصر کرونا بر افزایش
تعداد گردشگران بینالمللی در دورۀ پساکرونا

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

گردشــگری ایــران آشــنا شــوند و شــناخت دقیــق و
درســتی از آن پیــدا کننــد .گردشــگری از طریــق واقعیــت
مجــازی میتوانــد زمینــه شــناخت و آشــنایی آنهــا را بــا
جاذبههــای گردشــگری ایــران فراهــم آورد .نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان داد کــه گردشــگری از طریــق واقعیــت
مجــازی بهنســبت گردشــگری واقعــی از نظــر دسترســی
راحتتــر و از لحــاظ اقتصــادی مقرونبهصرفهتــر و
همچنیــن فاقــد محدودیتهــای زمانــی و مکانــی اســت.
و کاربــران هنــگام تعامــل بــا آن احســاس خوشــایندی
میکننــد کــه ایــن امــر میتوانــد موجــب رفــاه ذهنــی در
عصــر کرونــا شــود .مهمتریــن هــدف گردشــگری از طریــق
واقعیــت مجــازی در بعــد ف ّنــاوری ،ایجــاد حــس حضــور
واقعــی در مکانهــای گردشــگری واقعیــت مجــازی اســت.
در بعــد اقتصــادی نیــز هــدف ترغیــب افــراد بــرای انجــام
ســفر واقعــی و حضــور فیزیکــی آنــان در جاذبههــای
گردشــگری اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
در عصــر کرونــا ،گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی
نقشــی مهــم و اساســی در صنعــت گردشــگری و ســفر ایفــا
میکنــد .امکانــات فضــای مجــازی ،کــه روزب ـهروز درحــال
افزایــش اســت ،بــه مــا ایــن امــکان را میدهــد کــه تصاویــر
دیجیتــال ،فیلمهــای ویدئویــی و چش ـماندازهای زیبایــی
از جاذبههــای گوناگــون مقصدهــای گردشــگری را در اختیار
کاربــران قــرار دهیــم ،امــا در داخــل کشــور چنــدان در ایــن
حــوزه کار نشــده اســت .ایــران بــا داشــتن هــزاران جاذبــه
گردشــگری ـ اعــم از تاریخــی ،فرهنگی ،طبیعی ،ســامت،
اقلیمهــای متنــوع آب و هوایــی ،تاریــخ و تمــدن کهــن ـ و
همچنیــن بــا توجــه بــه مســائلی ماننــد تحریــم و نگــرش
منفــی بعضــی از رســانههای دنیــا بــه ایــران ،ضــروری
ِ
اســت از گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی نهایــت
بهــره را ببــرد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در عصــر
کرونــا ،پذیــرش ف ّنــاوری گردشــگری واقعیــت مجــازی در
رفــاه ذهنــی و اســتفاده مــداوم از آن اثرگــذار اســت .ایــن
امــر میتوانــد بــه افزایــش تعــداد گردشــگران واقعــی منجــر
شــود .برنامهریــزان و فعــاالن صنعــت گردشــگری بایــد
بــه قابلیتهــای واقعیــت مجــازی در حــوزه گردشــگری
توجــه کننــد .یافتههــای پژوهــش حاضــر نشــان داد ،در
گردشــگری از طریــق واقعیــت مجازی بیــن افــرادی که قب ً
ال
از یــک مقصــد بازدیــد کردهانــد (بازدیدکننــده) و افــرادی که
قبــ ً
ا از یــک مقصــد بازدیــد نکردهانــد (غیربازدیدکننــده)
تفــاوت وجــود دارد و ایــن تفــاوت شــدت اثــر ســهولت،
ســودمندی و لــذت درکشــده را در حالــت غرقگــی افزایش
یــا کاهــش میدهــد .هرچنــد گردشــگری از طریــق واقعیت
مجــازی بــرای هــر دو طیــف جامعــه آمــاری حاکــی از آن

اســت کــه ســهولت درکشــده ،ســودمندی درکشــده و
لــذت درکشــده در حالــت غرقگــی اثرگــذار اســت ،امــا
اثــر متغیرهــای ذکرشــده بــرای بازدیدکنندههــا بیشــتر
از غیربازدیدهکنندههاســت .یافتههــای ایــن پژوهــش
نشــان داد کــه ســهولت ،ســودمندی و لــذت درکشــده ـ
کــه از ویژگیهــای ایــن ف ّنــاوری بهشــمار میرونــد ـ در بــه
وجــود آمــدن حالــت غرقگی اثــر مثبــت و معنــاداری دارند.
در واقــع هنگامیکــه افــراد در تعامــل بــا یــک ف ّنــاوری آن را
ســودمند و آســان ارزیابــی کــرده ،اســتفاده از آن برایشــان
لذتبخــش باشــد ،قــادر خواهنــد بــود حــس غرقگــی را
تجربــه کننــد و پذیــرش ف ّنــاوری بــرای ایــن افــراد بهراحتــی
صــورت گیــرد .یافتههــای ایــن پژوهــش بــا یافتههــای
کیــم و کــو ( ،)2019زیــا و همــکاران ( ،)2018و لــی ()2019
همراستاســت .یافتههــای پژوهــش حاضــر حاکــی از آن
اســت کــه در عصــر کرونــا ،حالــت غرقگــی در بهوجودآمــدن
رفــاه ذهنــی و اســتفاده مــداوم اثــر مثبــت و معنــاداری
دارد .حــس غرقگــی ،کــه بهســبب ویژگیهــای ف ّنــاوری
گردشــگری واقعیــت مجــازی (ســهولت ،ســودمندی و لذت
درک شــده) در افــراد بــروز میکنــد ،باعــث رفــاه ذهنــی آنان
میشــود کــه ایــن امــر خــود میتوانــد بــه اســتفاده مــدوام
کاربــران از ایــن ف ّنــاوری منجــر شــود .در پژوهشــی دیگــر،
کیــم و هــال ( )2019بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حالــت
غرقگــی بهشــدت بــا رفــاه ذهنــی مرتبــط اســت و غرقگــی
و رفــاه ذهنــی بــه شــکل دخــور توجهــی در اســتفاده مــداوم
از گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی اثــر میگذارنــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان دادکــه رفــاه ذهنــی و اســتفاده
مــداوم در افزایــش تعــداد گردشــگران واقعــی اثــر مثبــت و
معناداری دارد .درحقیقت اســتفاده از گردشــگری از طریق
واقعیــت مجــازی در افزایــش تعــداد گردشــگران واقعــی اثــر
دارد .یافتههــای ایــن مطالعــه شــواهدی را ارائــه میکنــد
مبنــی بــر اینکــه ف ّنــاوری واقعیــت مجــازی نهتنهــا به ســفر
واقعــی گردشــگران منجــر میشــود ،بلکــه چشــماندازی
جدیــد بــرای مطالعــات مربــوط بــه ف ّنــاوری مرتبــط بــا
واقعیــت مجــازی ارائــه میدهــد .جانــگ و همــکاران
( )2016نیــز اظهــار کردنــد کــه وجــود ف ّنــاوری گردشــگری
واقعیــت مجــازی میتوانــد افــراد را بــرای بازدیــد مجــدد
از یــک مقصــد گردشــگری ترغیــب کنــد .پــس گردشــگری
از طریــق واقعیــت مجــازی میتوانــد بهمنزلــه راهــی
بــرای معرفــی قابلیتهــای گردشــگری کشــور باشــد.
توســیادیا و همــکاران ( )2019نیــز در پژوهــش خــود بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه توســعه ســریع واقعیــت مجــازی،
امــکان اســتفاده گســترده از محتــوای گردشــگری را فراهــم
میکنــد.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

پیشنهادهایپژوهش
در عصــر کرونــا ،گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی
میتوانــد درحکــم یکــی از ارزانتریــن ،امنتریــن و
درعینحــال مؤثرتریــن راهکارهــا بــرای تبلیغــات و
بازاریابــی در صنعــت گردشــگری بــرای عصــر پســاکرونا
بــهکار رود .در ایــن راســتا ،طراحــی پرتالهــای مربــوط
بــه گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی و بهروزرســانی
آنهــا اهمیــت بســزایی دارد؛ ازایـنرو توصیــه میشــود که
پرتالهــای گردشــگری کشــور از طریــق رســانهها معرفــی
شــود .همچنیــن ســازمان میــراث فرهنگــی و فعــاالن
عرصــه گردشــگری ظرفیتهــا و جاذبههــای گردشــگری
کشــور را تبلیــغ کننــد .همچنیــن راهانــدازی شــبکههای
اجتماعــی بهدســت فعــاالن ایــن حــوزه در عصــر کرونــا ،از
دیگــر پیشــنهادهای ایــن پژوهــش اســت .اطالعرســانی
و تبلیغــات در زمینــه جاذبههــای گردشــگری و همچنیــن
ابزارهایــی کــه بتــوان بهوســیله آن ایــن اطالعــات را بــه
سراســر جهــان مخابــره کــرد ،از دیگــر توصیههــای ایــن
پژوهــش اســت .معرفــی گردشــگری از طریــق واقعیــت
مجــازی و ذکــر مزیتهــای آن ،تولیــد محتوایــی باکیفیــت
اعــم از تصاویــر و نماهــای ســهبعدی ،نماهــای پانورامــا
( 360درجــه) ،ویدئــو ،صــوت و نمونههایــی از ایــن دســت
کــه فضــای حقیقــی را مدلســازی میکنــد و بــه کاربــر
امــکان گشــتوگذار بهصــورت مجــازی در ایــن فضــا
را میدهــد نیــز پیشــنهاد میشــود .در عصــر کرونــا،
همچنیــن ضــروری اســت امــکان راهانــدازی تورهــای
مجــازی و قــراردادن تصاویــر  360درجــه در ســرویسهای
گــوگل بــرای جاذبههــای گردشــگری کشــور فراهــم آیــد.
همچنیــن پیشــنهاد میشــود خدمــات ،تســهیالت و
تأسیســات گردشــگری بهصــورت مجــازی معرفــی شــود تا
گردشــگران بهصــورت مجــازی از قابلیتهــای گردشــگری
ایــران بازدیــد کننــد و از ایــن راه امــکان توســعه و افزایــش
تعــداد گردشــگران واقعــی فراهــم شــود .براســاس
یافتههــای ایــن پژوهــش ،ویژگیهــای ف ّناوری گردشــگری
از طریــق واقعیــت مجــازی نظیــر ســهولت ،ســودمندی
و لــذت درکشــده بهشــدت در بــه وجــود آمــدن حالــت
غرقگــی اثرگذارنــد؛ ازایــنرو مدیــران و نماینــدگان ایــن
صنعــت بایــد تمهیــدات الزم را بــا هــدف هرچه بهترشــدن
برنامههــای گردشــگری از طریــق واقعیــت مجــازی ب ـهکار
بندنــد و محتوایــی تولیــد کننــد کــه مخاطب ضمــن اینکه
هنــگام تعامــل بــا ایــن ف ّنــاوری غــرق لــذت میشــود ،آن را
آســان و ســودمند ارزیابــی کنــد؛ همیــن امــر موجــب رفــاه
ذهنــی کاربــر شــده ،بــرای اســتفاده مجــدد از ایــن ف ّنــاوری
ترغیــب خواهــد شــد.
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بازاریابــی بــرای ســازمانهایی كه بـ ه دنبال حضــوری آگاهانــه در بازارنــد ضرورت
دارد .هــدف از بازاریابــی تأمیــن نیازهــا و خواســتههای مشــتری بــه شــكلی
بهتــر از رقباســت .متفاوتبــودن نیازهــای مشــتریان از صنعتــی بــه صنعــت
دیگــر ،موجــب اتخــاذ رویكــردی متفــاوت شــده اســت .صنعــت هت ـلداری از
تجملیتریــن بخشهــای گردشــگری اســت و بهرغــم اهمیــت آن در افزایــش
ـی
ســودآوری ،كمتــر مــورد توجــه قــرار گرفت ـ ه اســت .پژوهــش تحقیقی ـ كیفـ ِ
حاضــر بهمنظــور بررســی تأثیــر بازاریابــی در برنــد صنعت هتـلداری انجام شــده
اســت.
ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف كاربــردی و از حیــث جمـعآوری دادههــا توصیفــی
اســت .بدینمنظــور ،پــس از بیــان موضــوع و بررســی پیشــینه پژوهــش،
چارچــوب مفهومــی مدل مشــخص و دادههــا با اســتفاده از ابزارهــا و تکنیکهای
نگاشتشــناختی فــازی و تحلیــل شــبکههای اجتماعــی تحلیــل شــدند.
یافتههــا نشــاندهنده آن اســت كــه بایــد بــه عوامــل محصــول ،شــواهد فیزیکــی
و نیــروی انســانی بیــش از ســایر عوامــل توجــه شــود .بــرای افزایــش وفــاداری،
تعهد و دلبســتگی مشــتریان بایــد روشهــای بازاریابی را ارتقا و شــواهد فیزیکی
متنوعــی ارائــه دهنــد تــا ذهنیــت مثبتــی از برنــد بــرای مشــتریان ایجــاد کننــد.
همچنیــن پیشــنهادهایی بهمنظــور ارتقــای برنــد صنعــت هتــلداری در ایــن
پژوهــش ارائــه شــده اســت.

مقدمه

امــروزه تحــوالت در عرصــه اجتماعی ـ اقتصــادی
كشــورها ،چشــمانداز اقتصــادی كشــورها را بهشــدت
دســتخوش تغییــر كــرده و موجــب شــده اســت كشــورها به
ســمت رشــد و گســترش صنعــت گردشــگری حركــت كنند
(.)Farmaki, 2018

گردشــگری یکــی از ســریعترین بخشهــای اقتصــادی
درحــال رشــد اســت .امــروزه گردشــگری نیرویــی
تأثیرگــذار در تغییــر و تحــوالت بینالمللــی و راهحلــی
بــرای اقتصادهــای در مضیقــه شــناخته میشــود؛ زیــرا
بزرگتریــن صنعــت جهــان از لحــاظ میــزان اشــتغال و

تولیــد داخلــی و پرســرعتترین صنعــت از لحــاظ رشــد
اقتصــادی اســت (نرگســی و همــکاران .)1397 ،توســعه
گردشــگری وســیلهای مهــم بــرای توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و صلــح اســت ( .)Hosseini et al., 2015طبــق
پیشبینیهــای انجامشــده تــا ســال  ،2020صنعــت
گردشــگری بــه لحــاظ درآمدزایــی در کنــار صنعــت نفــت
قــرار خواهــد گرفــت و یکــی از اساس ـیترین منابــع کســب
درآمــد بــرای کشــورها شــناخته و بــهکار گرفتــه خواهــد
شــد (قدمگاهــی و قــادری .)1397 ،بــا توجــه بــه اینکــه
هتلــداری یکــی از زیرمجموعههــای گردشــگری بهشــمار
م ـیرود ،ســهم بســزایی از گــردش مالــی و درآمــدی ایــن
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صنعــت را بــه خــود اختصــاص میدهــد (دهدشــتی
شــاهرخ و همــکاران .)1396 ،امــروزه صنعــت هت ـلداری
از بخشهــای بســیار پویــا و از مهمتریــن حلقههــای
موفقیــت صنعــت گردشــگری بهشــمار مــیرود؛ زیــرا
مســافر بــه هــر کجــا کــه بــرود نیــاز بــه محلــی بــرای خــواب
و اســتراحت دارد (محمــدی و همــکاران )1394 ،و در
ایــن میــان هتلهایــی بیشــترین ســهم را نصیــب خــود
میکننــد کــه برنــدی قــوی داشــته باشــند (دهدشــتی
شــاهرخ و همــکاران )1396 ،و اعتمــاد بــه برنــد ممکــن
اســت درحکــم اهرمــی از اعتبــار مشــاهده شــود کــه
میتوانــد رفتــار خریــد تکــراری مصرفکننــدگان
را تقویــت کنــد ( .)Sahin et al., 2011بــه نظــر دای
همــکاران ( ،)2019بازاریابــی رفاهــی عمومــی اعتمــاد
مصرفکننــدگان بــه برندهــای خــود را بهبــود میبخشــد.
ســاخت برنــد در مدیریــت هتــل ایــران ،بهصراحــت در
ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات و اســتانداردهای الزم در
هتــل تأثیــر خواهــد گذاشــت و درآمــد شــایان توجهــی
بــرای کشــور بهدســت خواهــد آورد (.)Hosseini et al., 2015
در جهــان همیشــه درحــال تغییــر و یکپارچهشــدن،
مهماننــوازی ،بازاریابــی ،تقســیمبندی بــازار و مدیریــت
برنــد ،هنجارهــای جدیــدی از حفــظ مشــتری و موفقیــت
تجــاری بلندمــدت شــده اســت .بــا توجــه بــه تقاضــای
روزافــزون بــرای محصــوالت و خدمــات مهماننــوازی،
نقــش بازاریابــی افزایــش درخــور توجهــی یافتــه اســت
.بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت مهماننــوازی بالغتــر
شــده ،نقــش برنــد و راهبردهــای بازاریابــی در ترکیــب
بازاریابــی مهمتــر از قبــل شــده اســت .درحــال حاضــر،
اختالفنظرهایــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه آیــا
برندهــا ،بهمنزلــه یــک مزیــت ،بــرای صنعــت و ذینفعــان
آن کــه بــرای رقابــت در محیــط کس ـبوکار مــدرن تــاش
میکننــد چالشهــای غیرضــروری را فراهــم میکننــد
( .)Khan et al., 2018بــه نظــر گوئــو ،)2013( 1بهتریــن
بازاریابــی تشــکیل شــبکه بــزرگ فروش نیســت؛ اســتفاده
ـاری شــبکه بازاریابــی نامرئــی را در قلــب
از نمــاد نــام تجـ ْ
مــردم میســازد و محصــول را بــه ذهــن مصرفکننــدگان
تحمیــل میکنــد.
در محیــط رقابتــی کنونــی ،اکثــر محققــان بــر ایــن نظرنــد
کــه برنــد بخــش مهمــی از کســبوکارها و داراییهــای
بنگاههــا را تشــکیل میدهــد و بســیاری از کســبوکارها
عالقهمندنــد کــه یــاد بگیرنــد چطــور برنــدی موفــق
بســازند (ســلیمانی .)1389 ،بنابرایــن ،یکــی از ضروریــات
مدیریــت ارشــد هر ســازمان ،ایجــاد برندهــای قدرتمندی
1. Guo

اســت کــه ضمــن عمــل بــه وعدههــا و تعهــدات ،قــدرت
و توانمندیهــای خــود را در طــول زمــان ارتقــا دهنــد
(لیــن کلــر .)1389 ،امــروزه بــه علــت افزایــش در تنــوع
کاال و محصــوالت و برندهــای تجــاری و گســترش
تبلیغــات ،انتخابکــردن محصــول بــرای مصرفکننــدگان
بهســختی و بــا پیچیدگیهایــی همــراه اســت (نیرومنــد و
همــکاران )1392 ،و در بازارهــای بســیار رقابتــی امــروز،
مصرفکننــدگان نهفقــط توســط برندهــای متعــددی
احاطــه شــدهاند ،بلکــه در معــرض شــیوههای گوناگــون
بازاریابــی ،کــه ســبب تمایــز برنــد هــر کاال از ســایر رقبایش
میشــود ،نیــز قــرار دارنــد (بهــاری و همــکاران.)1397 ،
ازآنجاکــه هــدف بازاریابــی ،جلــب رضایــت مشــتری اســت
و الزمــه جلــب رضایــت مشــتریان ،شناســایی نیازهــا،
خواســتهها ،ســایق ،طــرز تلقــی ،تمایــات ،تواناییهــا
و محدودیتهــای آنهاســت ،وجــود رابطــه قــوی میــان
رضایتمنــدی مشــتریان و ســودآوری در تحقیقــات بــه
اثبــات رســیده اســت (کشــکر و همــکاران.)1392 ،
بــا ورود هتلهــای زنجیــرهای معتبــر بــه بــازار ایــران،
بــازار هتلهــای ایرانــی بــا تهدیداتــی مواجــه شــدهاســت؛
ازجملــه ایــن تهدیــدات فقــدان یــک برنــد داخلــی آشــنا و
مانــدگار در ذهــن مشــتریان اســت (دهدشــتی شــاهرخ و
همــکاران .)1396 ،در ایــن حــوزه ،هتلهایــی میتواننــد
ســهم بــازار خــود را حفــظ کننــد کــه برندشــان را در ذهــن
مشــتریان ایجــاد کننــد و خــود را از ســایر رقبــا متمایــز
ســازند .بــه همیــن علــت در ایــن پژوهش بــه بررســی تأثیر
بازاریابــی در برنــد صنعــت هتلداری پرداخته شــده اســت
تــا بتــوان از طریــق بازاریابــی مناســب ،برنــد قــوی در ذهن
مشــتریان ایجــاد و آنهــا را بــه مشــتریان وفــادار تبدیــل
کــرد؛ بنابرایــن هتــل میتوانــد بــا توجــه به اهمیــت مفهوم
بازاریابــی ،برنــد خــود را در ذهــن مشــتریان ایجــاد کنــد و
متعاقــب آن ،ســودآوری و ســهم بــازار خــود را افزایــش
دهــد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بازاریابــی عنصــری ضــروری در اداره هــر کسـبوکار اســت
و صنعــت هتــل یکــی از مهمتریــن بخشهــای صنعــت
گردشــگری و مهماننــوازی اســت .اگرچــه ثابــت شــده
اســت کــه بازاریابــی عامــل مهمــی اســت کــه موفقیــت
هــر واحــد هتــل را تعییــن میکنــد ،امــا ایــن پدیــدهای
اســت کــه اغلــب بهصــورت تصادفــی مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .صنعــت هتــل تــا حــد زیــادی رقابتــی اســت
کــه نیــاز دارد مکانیــزم پویایــی را شــکل دهــد کــه بتوانــد
بــا تغییــرات در محیــط بــازار ،رقابــت بــازار و همچنیــن
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شــرایط اقتصــادی ســازگار شــود .هــدف نهایــی داشــتن
اســتراتژی بازاریابــی ،معمــو ً
ال شناســایی فرصــت بــرای
خدمــت بــه بــازار بــه شــیوهای اســت کــه بــه انــدازه کافــی
ســودآور و مؤثــر باشــد؛ بــه شــرطی کــه بــرای شــرکتی دیگــر
نتوانــد ایــن ســرمایهگذاری را انجــام دهــد بــدون اینکــه در
معــرض زیــان قــرار گیــرد .بعضــی از نویســندگان معتقدنــد
کــه در ابتــدای شــروع کسـبوکار هتــل ،هتــل ســود نخواهد
بــرد؛ حتــی در ســال دوم ،هتــل فقــط شــلوغ خواهــد شــد
و ممکــن اســت از ســال ســوم شــروع بــه ســود کمــی کنــد.
همچنیــن بازاریابــان در صنعــت هتــل فکــر میکنند کــه اگر
از اســتراتژیهای بازاریابــی مناســب اســتفاده شــود ،هتــل
میتوانــد بالفاصلــه از ســال اول ورود بــه صنعــت شــروع
بــه کســب ســود کنــد؛ بــه همیــن علــت هتلدارانــی کــه
میخواهنــد بــه موفقیــت برســند ،بایــد از بازاریابــی و نحــوه
ترکیــب عناصــر بازاریابــی مختلــف ماننــد قیمــت ،ارتقــا و
توزیــع محصول درک عمیــق داشــته باشــند (.)Talabi, 2015
بــا توجــه بــه رقابــت موجــود بیــن مقاصــد گردشــگری،
موضــوع بازاریابــی اهمیــت بســیاری دارد .بازاریابــی بــه
طــور دقیــق نــه علــم اســت ،نــه هنــر .بهطــور کلــی بازاریابی
فراینــد مســئوالنه بــرای شــناخت ،پیشبینــی و تأمیــن
نیازهــای مشــتریان بــه شــکل ســودآور تعریــف شــده اســت
کــه جهتگیــری و گرایشهــای مشــتریان را در عمــل اجــرا
میکنــد (مزیــدی و همــکاران.)1395 ،
بازاریابــی درنتیجــه فشــار اقتصــادی و تجــاری بــه علــت
نیــاز بــه تمرکــز بــر درنظرگرفتــن مجموع ـهای از اقدامــات
مدیریتــی بهمنظــور تأمیــن نیازهــای مشــتری آغــاز
شــده اســت .تکامــل بازاریابــی در صنعــت هتــل شــبیه
بــه هــر صنعــت دیگــری اســت .علــت اصلــی بازاریابــی در
کسـبوکار هتــل ،رشــد تعــداد مهمانانــی اســت کــه نیــاز بــه
اقامــت دارنــد .درحــال حاضــر اکثــر شــرکتها مشــتریان را
مهمتریــن عاملــی در نظــر میگیرنــد کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار دهنــد (.)Talabi, 2015
بازاریابــی پدیــدهای اســت کــه طــی دهههــای اخیــر
تغییــرات بســیاری داشــته و همزمــان ایــن تغییــرات در
پژوهشهــای صورتگرفتــه در ایــن حــوزه اثرگــذار بــوده
اســت .امــروزه بازاریابــی فقــط یــک کارکــرد در ســازمان یــا
مربــوط بــه یــک واحــد خــاص در ســازمان نیســت ،بلکه کل
ســازمان بــا مفهــوم بازاریابــی در ارتبــاط اســت (حیــدری
و همــکاران .)1396 ،بــه علــت ماهیــت گردشــگری ،ارائــه
تعریفــی جامــع از مقولــه بازاریابــی تاحــدودی دشــوار
اســت؛ ازایـنرو بازاریابــی گردشــگری را میتــوان اینگونــه
تعریــف کــرد :گردشــگری ،فرآینــدی اســت تعاملــی،
میــان عرضــه و مصرفکننــدگان (گردشــگران) کــه طــی

آن کاالهــا و خدمــات گردشــگری در محیطــی کــه خــاص
ایــن صنعــت اســت مبادلــه میشــود .ایــن فرآینــد ممکــن
اســت از مرحلــه ایجــاد انگیزه ســفر شــروع شــده ،تــا مرحله
بازگشــت ادامــه داشــته باشــد .بازاریابــی گردشــگری بــه
علــت خدماتیبــودن از حساســیت ویــژهای برخــوردار
اســت (مزیــدی و همــکاران.)1395 ،
انجمــن بازاریابــی امریــکا برنــد را اینگونــه تعریــف کــرده
اســت« :یــک نــام ،اصطــاح ،عالمــت ،نمــاد یــا طــرح،
یــا ترکیــب آنهــا کــه ســعی دارد محصــوالت یــا خدمــات
یــک فروشــنده یــا گروهــی از فروشــندگان یــا گروهــی از
فروشــندگان را مشــخص نمــوده و آنهــا را از محصــوالت
و خدمــات رقبــا متمایــز ســازد» (امیرشــاهی و همــکاران،
 .)1392برنــد یــک نــام ،عبــارت یــا اصطــاح ،نشــانه ،نماد،
عالمــت ،طــرح یــا ترکیبــی از آنهاســت که هدفــش معرفی
کاال یــا خدمتــی اســت کــه یــک فروشــنده یــا گروهــی از
فروشــندگان عرضــه میکننــد و بــه ایــن وســیله آنهــا را از
محصــوالت شــرکتهای رقیــب متمایــز میســازند .برنــد
بــه یــک محصــول یــا خدمــت ابعــادی را میافزایــد تــا آن
محصــول یــا خدمــت از ســایرین متمایــز شــود .بهاختصــار
برنــد موجــب شــناخت فروشــنده یــا ســازنده میشــود.
برنــد درحقیقــت تعهــد دائمــی یــک فروشــنده بــرای ارائــه
مجموعــهای از ویژگیهــا ،مزایــا و خدماتــی خــاص بــه
خریــداران اســت (رشــیدی و رحمانــی .)1392 ،در زبــان
فارســی ترجمــه دقیقــی از برنــد بــه چشــم نمیخــورد،
امــا عموم ـ ًا آنرا بــه نــام تجــاری و در بعضــی مــوارد نشــان
تجــاری یــا عالمــت تجــاری ترجمــه کردهانــد .درواقــع
برنــد آن چیــزی اســت کــه مشــتریان خــاص خــود را دارد،
مشــتریانی کــه حاضرنــد بــه خاطــر برنــد ،پــول بیشــتری
بپردازنــد (.)Khanifar et al., 2017
نــام تجــاری قولــی اســت کــه تولیدکننــده بــه مصرفکننــده
میدهــد و شــرکت را ملــزم میکنــد تــا در مــورد تولیــدات و
سرویســی کــه ارائــه میدهــد صــادق باشــد و ایــن در میــان
مباحــث رفتــار ســازمانی ،کــه ســبب برخــورد مناســب و
ارائــه خدمــات اثربخــش بــه مشــتریان میشــود ،از اهمیتی
ویــژه برخــوردار اســت و ســبب ارائــه خدمــات اثربخــش بــه
مشــتریان میشــود (محمــودی میمنــد و هرنــدی.)1393 ،
نقــش رو بــه رشــد نــام تجــاری در بخــش گردشــگری و
مهماننــوازی ،بهویــژه در صنعــت هتلــداری ،بســیار
ِ
مدیریــت نــام تجــاری هتــل بــرای
رقابتــی شــده اســت.
مدیــران از نظــر توانایــی بهدســتآوردن قیمــت حــق
بیمــه بــرای اتــاق ،رشــد ســهم بــازار ،و افزایــش وفــاداری
مصرفکننــدگان بهطــور مؤثــر منافــع بســیاری بــه همــراه
دارد (.)Casidy et al, 2018
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بــه شناســایی و تحلیــل عوامــل بازاریابــی ســبز در صنعــت
خدمــات مهمــانداری (محصــول، 1قیمــت ،2ترفیــع، 3
توزیــع، 4شــواهد فیزیکــی ،5فراینــد 6و نیــروی انســانی)7
پرداختهانــد .ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی
تأییــدی انجــام شــد کــه در نتیجــ ه آن  32متغیــر بــه 24
شــاخص تقلیــل یافــت و ایــن شــاخصها تحــت هریــک
از عناصــر آمیختــه هفتگانــه بازاریابــی دســتهبندی شــدند
( .)Lapian & Tumbel, 2019در پژوهشــی دیگر نیز آســتوتی
و همــکاران بــه تجزیهوتحلیــل و مــرور کلــی موقعیــت
اشــیا و متغیرهــا پرداختنــد .در ادامــه بــه نتیجهگیــری
از طریــق توزیــع پرس ـشنامه بــه بازدیدکننــدگان هشــت
منطقــه ســاحلی براســاس متغیــر آمیختههــای بازاریابــی
خدمــات ( )7pاقــدام کردنــد ( .)Astuti et al., 2019همچنین
آگســتیناواتی و پوسپاســاری ،بــا اســتفاده از تحلیــل
رگرســیون چندمتغیــره ،تأثیــر رضایــت گردشــگران در
کیفیــت مقاصد گردشــگری را در لوکســومو بررســی کردند.
آنهــا از آمیختههــای بازاریابــی ( )7pبــرای اندازهگیــری
رضایــت گردشــگران از کیفیــت اشــیای گردشــگری
اســتفاده کردنــد .نتایــج مطالعــه نشــان میدهــد کــه
کیفیــت مقصــد گردشــگری در مقولههــای خــوب شــامل
محصــول ،قیمــت ،فراینــد و شــواهد فیزیکــی اســت و
ِ
نیازمنــد بهبودنــد،
متغیرهــای کیفــی ،کــه هنــوز هــم
متغیرهــای ارتقــا ،مــکان و افــراد را دربــر میگیرنــد
( .)Agustinawati & Puspasari, 2019در ایــن میــان آندهــن و
همــکاران بــه بررســی تأثیــر انــواع دســتهبندی محصوالت
در ارزش برنــد پرداختنــد ( .)Andéhn et al., 2016یافتههای
پژوهشــی کــه محمــد انجــام داد نیــز بیانگــر آن اســت کــه
محصــول ،فراینــد و شــواهد فیزیکــی بــا رضایــت مشــتری
ارتبــاط مســتقیم دارد؛ درحالــی که قیمت ،ترفیــع ،مکان
و افــراد بــا رضایت مشــتری مرتبــط نیســتند (Mohammad,
.)2015
ارکمــن و هانســر بــه بررســی نقــش مشــتریان و ارتبــاط
آنــان بــا نــام تجــاری (برنــد) بــا اســتفاده از معــادالت
ســاختاری پرداختنــد (.)Erkmen & Hancer, 2019
یافتههــای پژوهــش کیــم و همــکاران نشــان میدهــد
کــه تبلیغــات ،ترفیــع و تبلیغــات دهانبهدهــان در
اعتمــاد بــه برنــد (اعتمــاد عاطفــی و شــناختی) ،کــه بــه
1. Product
2. Price
3. Promotion
4. Place
5. Physical Evidence
6. Process
7. People

نگرشهــا درمــورد برنــد منجــر میشــود ،تأثیرگــذار اســت
( .)Kim et al., 2015باســر و شــولگا بــه بررســی مشــارکت
مصرفکننــدگان بــا تبلیغــی مبتنیبــر نــام تجــاری و
تأثیــر آن در وفــاداری و اعتمــاد بــه برنــد پرداختنــد .نتایــج
نشــان میدهــد کــه ابزارهــای بازاریابــی میتواننــد باعــث
شــفافیت نــام تجــاری و افزایــش اعتمــاد و وفــاداری بــه
برنــد شــوند ( .)Busser & Shulga, 2019براســاس نتایــج
پژوهشــی دیگــر ،کــه لــی و همــکاران در ســال  2019انجــام
دادنــد ،هــر دو نوســتالژی شــخصی و تاریخــی موجــب
احساســات مثبــت میشــوند کــه ایــن احساســات باعــث
موفقیــت نــام تجــاری ،وابســتگی و دلبســتگی بــه برنــد
میشــود ( .)Li et al., 2019همچنیــن ایگلســیاس و
همــکاران در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت
یافتهانــد کــه رضایــت مشــتری و ارزش برنــد در تعهــد
عاطفــی مشــتری اثرگــذار اســت (Iglesias et al.,
 .)2019نیادزایــو و همــکاران بــه بررســی تأثیــر پشــتیبانی
فرانچایــزر ،تعهــد بــه برنــد ،رفتار شــهروندی برنــد و تجربه
تجــار بــر روی نــام تجــاری برنــد معتبــر  FPBIپرداختنــد.
نتایــج بررســی آنــان نشــان میدهــد کــه هــر دو تعهــد برنــد
و رفتــار شــهروندی برنــد تأثیــر حمایــت فرانچایــزر را در
 FPBIمتمرکــز میکننــد ( .)Nyadzayo et al., 2015نتایــج
پژوهــش وانــگ و همــکاران نیــز نشــان میدهــد کــه
بیــن وابســتگی و همبســتگی بــه برنــد و تعهــد بــه برنــد
رابطــه مســتقیم وجــود دارد و تعهــد بــه برنــد نیــز باعــث
تقویــت برنــد میشــود ( .)Wang et al., 2019فرنانــدز
و موریــرا در پژوهــش خــود بــه شــناخت تفاوتهــای
مربــوط بــه تعامــل بــا نــام تجــاری مصرفکننــده بــا توجــه
بــه ماهیــت عملکــردی یــا احساســی روابــط نــام تجــاری
مصرفکننــده و تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم آن در
وفــاداری برنــد پرداختنــد .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه
تأثیــر تعامــل بــر نــام تجــاری مصرفکننــده در وفــاداری
برنــد ،از طریــق نقــش میانجــی رضایــت مشــتری ،تأثیــر
مســتقیم قویتــری در روابــط عاطفــی دارد؛ درحالیکــه
رضایــت تأثیــر مســتقیم در روابــط نــام تجــاری کاربــردی
دارد (.)Fernandes & Moreira, 2019
روششناسیپژوهش
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف توســعهای ـ کاربردی
اســت و دادههــای الزم از طریــق مشــاهده ،مصاحبــه
و نیــز مطالعــه جمــعآوری شــد ه و از روشهــای کیفــی
بــرای تجزیهوتحلیــل یافتههــا اســتفاده شــده اســت.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را خبــرگان حــوزه بازاریابــی،
هتـلداری و گردشــگری تشــکیل میدهنــد .بــا توجــه بــه

تحليل نقش بازاریابی در برند صنعت هتلداری
تشناختی فازی و تحليل شبكههاي اجتماعي
با رویکرد تركيبي نگاش 
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اســـتخراج و تحلیــل نقشــــه ع ّلـــی خبرگــــان ،دومــــین
مرحلــــه از فراینــــد مدلســازی کیفــی اســت .پــس از
انجــام هماهنگیهــای الزم و برگــزاری یــك تــا دو جلســه
مصاحبــه عمیــق بــا هریــك از خبــرگان برمبنای چـــارچوبی
ازپیشتدوینشــده ،بــار دیگــر جــدول عوامــل بــه خبــرگان
ارائه شد و پـس از تأیید نهـایی توسـط خبرگـان ،ماتریسـی
از عوامـــل مـــؤثر در بازایابــی بــر برنــد صنعــت هت ـلداری
تهیــه و بــه خبــرگان ارائــه شــد .خبــرگان بــا نمرهدهـــی از
 -1تــا  +1چگونگــی ارتبــاط بـــین عوامـــل و شـــدت هـــریك
از عوامـــل بازاریابــی بــر برنــد صنعــت هتـلداری را نشـــان
دادنــد و بـــهاینترتیب مـــاتریس را تكمیــل کردنــد و
بنابرایــن مــدل ذهنــی هر خبـــره بـهدســـت آمـــد .ســـپس
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یافتههایپژوهش
در آغــاز با بررســی پیشــینه پژوهش و مطالعــه کتابخانهای،
بازاریابی برند صنعت هتلداری شناسایی
عوامـــل مـؤثر در
ِ
و اســتخراج شــد .در ایــن مرحلـــه ،یــازده عامــل بهدســت

کد تعریفشده

عنوان عوامل
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شــرایط کنونــی بازاریابــی و هت ـلداری ،بــرای نمونهگیــری
از روش نمونهگیــری گلولــه برفــی اســتفاده شــد و طــی
چندیــن مرحلــه ،برخــی کارشناســان زبــده شناســایی و
پــس از دریافــت اطالعــات از هریــک ،از آنهــا خواســته
شــد کــه افــراد صاحبنظــر دیگــر را معرفــی کننــد.
درنهایــت تعــداد نــوزده نفــر از خبــرگان جامعه آمــاری برای
مشــارکت در طراحــی مدل انتخاب شــدند .در مرحلــه اول،
پــس از مطالعــه ادبیــات موضــوع و مســتندات ،فهرســتی
از عوامــل مؤثــر در برندســازی در صنعــت هتــلداری
اســتخراج شــد .در مرحلــه بعــد فراینــد پاالیــش عوامــل
و بومیســازی آنهــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا
انجــام شــد .بدینمنظــور جلســات متعــدد مصاحبههــای
ســاختاریافته و نیمهســاختاریافته برگــزار شــد .مصاحبهها
ابتــدا بــا ســؤاالت عمومــی آغــاز و ســپس براســاس
پاســخها مصاحبههــا دنبــال شــد و ســایر اطالعــات الزم
بهدســت آمــد .تمامــی مصاحبههــا کلمهبهکلمــه بــه
متــن تبدیــل شــد و پــس از اینکــه در جم ـعآوری دادههــا
اشــباع حاصــل شــد ،مصاحبههــا متوقــف شــد و بهمنظــور
شناســایی مؤلفههــای مؤثــر در برندســازی صنعــت
هتــلداری محتــوای بهدســتآمده تجزیهوتحلیــل شــد.
در حــوزه تجزیهوتحلیــل مصاحبههــا از فراینــد کدگــذاری
بــاز و محــوری اســتفاده شــد و درنهایــت عوامــل مؤثــر در
برندســازی مشــخص شــد .بهمنظــور طراحــی مــدل،
نقشــه ذهنــی خبــرگان دربــاره مســئله مــورد نظر اســتخراج
شــد .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،از مصاحبههــای
نیمهســاختاریافته و جلســات گروهــی طوفــان فکــری
بهمنزلــه ابــزار اســتخراج نقشــه ذهنــی خبــرگان اســتفاده
شــد .در فراینــد دســتیابی بــه نگاشــت گروهــی ،ابتــدا در
جلســه طوفــان فکــری از خبــرگان خواســته شــد نظــرات
خــود را ابــراز کننــد .پــس از رســیدن بــه اشــباع نظــری،
تســهیلگر گــروه پاسـخهای خبــرگان را براســاس مشــابهت
موضوعــی تقســیم کــرد و ســپس روابــط ع ّلــی بیــن مؤلفهها
بررســی و ترســیم شــد .بــرای رســم ایــن روابــط از رویکــرد
تجزیهوتحلیــل شــبکههای اجتماعــی اســتفاده شــد .پــس
از تشــکیل نگاشــت ،روابــط بیــن مؤلفههــا از طریــق رویکرد
نگاشتشــناختی و نرمافــزار افســیمپر ()Fcmapper
شبیهســازی شــد و تحلیلهایــی بــر روی نگاشــت
بهدســتآمده انجــام شــد.

آمــد .مرحله بعــد شــامل مصاحبههای نیمهســـاختاریافته
بـــا هفــت نفــر از خبــرگان این حــوزه بـهمنظـــور شناســـایی
عمـدهتـــرین عوامـــل و اختصاصیســازی نگاشــت مــورد
نظــر بــود .پژوهش بهمنظــور پاالیش عوامـــل و روابـــط بین
آنهــا از طریــق روش دلفی با دوازده نفر از خبرگـــان ادامـــه
یافـــت کـــه در نتیجــه آن ،از فهرســت تهیهشــده تعــدادی
از عوامــل حــذف ،ادغــام یــا اضـــافه شــدند .مبنــای توافـــق
نیز معنـاداربـــودن مفـــاهیم در حـــوزه بازاریابی و برند بود.
فهرســت پاالیششــده عوامــل مرتبــط بـــا بازاریابــی برنــد
صنعــت هت ـلداری در جــدول  1ارائــه شــده اســت.
جــدول  :1فهرســت پاالیشیافتــه از عوامــل مرتبــط بــا
بازاریابــی و برنــد در صنعــت هت ـلداری از منظــر خبــرگان
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نقشــه ع ّلــی هـــر خبـــره در نـرمافـــزار افسـیمپر ترســـیم
شـــد و بـــرای اطمینــان از دقــت فراینــد ثبــت و اســتخراج
مــدل ذهنــی خبــرگان ،نقشــه ع ّلــی ترسیمشــده بــه تأییــد
خبرگان مربوط رسانده شـــد .پـــس از آنکـــه مـدل ذهنی
خبــرگان تعیین و تحلیلهای اولیه در رابطه بـــا آن انجـــام
شــد ،امــكان اســتخراج نقشــه ع ّلــی ادغامــی بــرای مــدل
بازاریابــی بــر برنــد صنعــت هت ـلداری بررســی شــد .ایــن
امــر طــی مراحــل زیــر صــورت گرفتــه اســت:
 )1بررســی رابطــه بیــن ویژگیهـــای شخصـــی خبرگـــان
(ســـن ،جنســـیت ،ســابقه کار ،میــزان تحصیــات ،نــوع

ســازمان) و شـاخصهـــای پیچیدگــی و قلمــرو نقشــه ع ّلی
آنهــا؛  )2بررســی وضعیــت تشــابه یا فاصـــله بـــین نقشـــه
ع ّلــی خبــرگان .پاس ـخگویی بــه ایــن مــوارد امكانپذیــری
ادغـــام نقشـههـــای ع ّلـــی خبرگـــان بــرای دســتیابی بــه
نقشــه ع ّلــی ادغامــی را نشــان میدهــد .بــرای پاســخ بــه
ایــن ســؤاالت از آزمـونهـــای کروســـكال والـــیس ،یومــن
وایــت نـــی و ضـــریب همبســتگی اســپیرمن در نــرم افـــزار
اسپیاساس و نیز تشـكیل مـاتریسهـــای اولیه ادغامی
در نـرمافـــزار اکسل و ترسـیم آنهـا در افسیمپر و سپس
تحلیــل نقش ـههای ادغامــی اســتفاده شــد

شکل  :1نقشهشناختی فازی عوامل مؤثر در بازاریابی و برند

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده از آزمـونهـــای فـــوق،
مشـــخص شـــد کـــه میتــوان نســبت بــه ادغام نقشـههای
ع ّلــی خبــرگان اقــدام کــرد.
جــدول  2ماتریــس ادغامــی خبــرگان را نشــان میدهــد.
اعــداد ایــن مـــاتریس میــزان تأثیر هر متغیــر در دیگــری را

براساس جمـعبنـدی نظـر خبرگـان نشـان مـیدهـد .پـس
از ادغـــام نظـر خبرگـان ،میزان تأثیرگـذاری و تأثیرپذیری
هریــك از عوامــل در نرمافــزار افس ـیمپر تجزیهوتحلیــل
میشــود .این نتایج در جدول  3نشــان داده شـــده اســـت.

تحليل نقش بازاریابی در برند صنعت هتلداری
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هـرچـــه عـــاملی درجــه مرکزیــت باالتــری داشــته باشــد،
در شــبكه عوامـــل تأثیرگـــذاری باالتــری خواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه جــدول  3و ارزیابــی نقــش عوامــل در بهبـــود
وضعیــت ســایر عوامــل ،ســناریوهایی بررســی شــده کــه
نتیجــه دو مـــورد از آنهــا ارائــه شــده اســت .در اولیــن
ســناریو ،وضعیتــی شبیهســازی شـــده اســـت کــه در آن
بهرغــم توجــه بــه محصــول ،کاری بــرای شــواهد فیزیکــی
انجــام نشــود .در ســـناریو دوم ،بهبــود شــواهد فیزیکــی
بــدون توجــه بــه محصول و نیروی انســانی آنهـــا بررســـی
شــده اســت .نتایــج این ســناریوها در جــدول  4نشــان داده
شــده اســت.
نتایــج حاصــل از ســناریو اول نشــان میدهــد در صورتــی

کــه فقــط به محصــول توجــه شــود و عامل شــواهد فیزیکی
در نظــر گرفتــه نشــود ،ســایر عوامــل نیــز در جهـــت منفــی
تغییــر مـیکننـــد .ایــن درحالــی اســت کــه نتایــج ســناریو
دوم حاکــی از حساســیت بــاالی ســـایر عوامـــل دربرابــر
عامل شــواهد فیزیکی اســت؛ بـدینمعنـــا کـــه محصوالت
و خدمــات گردشــگری بــدون توجــه بــه شــواهد فیزیکــی
نمیتواننــد موجـــب ایجــاد برنــد قــوی در صنعــت
هتــلداری شـــوند .پـــس از شـبیهســـازی ســناریوهای
متعــدد بــر روی مــدل ،دادههــای ماتریــس ادغامــی
خبرگـــان در نرمافــزار یوســینت ( )Ucinetوارد و گرافــی از
مــدل رســم شــد.

جدول  :4نتایج شبیهسازی سناریوها بر روی مدل پیشنهادی
سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400
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نمودار  :1نتایج شبیهسازی سناریوها بر روی مدل پیشنهادی

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،پــس از مطالعــه مفاهیــم نظــری،
مــدل کیفــی بــرای تبییــن تأثیــر بازاریابــی در برنــد
صنعــت هتــلداری بــا اســتفاده از ابزارهــا و رویکردهــای
نگاشتشــناختی فــازی و تحلیــل شــبکههای اجتماعــی
ارائــه شــده اســت تــا بتــوان از طریــق بازاریابــی مناســب،
برنــد قــوی در ذهن مشــتریان ایجــاد و آنها را به مشــتریان
وفــادار تبدیــل کــرد .مــدل عوامــل مؤثــر در بازاریابــی و برند
شــامل عوامــل محیطــی (اعتمــاد بــه برنــد ،دلبســتگی
بــه برنــد ،تعهــد بــه برنــد و وفــاداری بــه برنــد) و عوامــل
آمیختــه بازاریابــی (محصــول ،قیمــت ،ترفیــع ،توزیــع،
شــواهد فیزیکــی ،فراینــد و نیــروی انســانی) اســت .نقــش
ایــن عوامــل در مــدل بهمنزلــه محــرك /بازدارنــده بــرای
ارتقــای برنــد مــورد توجــه اســت .تأثیــر نیــروی انســانی
در محیــط رقابتــی ،بهمنزلــه متغیــر محــرك /بازدارنــده ،از
ویژگیهــای اختصاصــی مــدل ارائهشــده در ایــن پژوهــش
اســت كــه در پژوهشهــای پیشــین بــه آن توجــه خاصــی
نشــده اســت .درواقــع نیــروی انســانی كــه مــورد تأییــد
خبــرگان صنعــت اســت ،موجــب شــد ایــن عنصر بــه عناصر
استخراجشــده از پیشــینه پژوهــش اضافــه و در مــدل ظاهر
شــود .تأثیــر محصــول در برنــد صنعــت هتـلداری ،كــه در
مــدل نشــان داده شــده اســت ،بــا یافتههــای آگســتیناواتی

و پوسپاســاری ( )2019و آندهن و همــکاران ( )2016تطابق
دارد .همچنیــن تأثیرپذیــری بازاریابــی و برنــد از شــواهد
فیزیکــی ،كــه در مــدل مدنظــر قــرار گرفتــه اســت ،بــا نتایــج
پژوهــش آگســتیناواتی و پوسپاســاری ( )2019و محمــد
( )2015همخوانــی دارد .نقــش عامــل نیــروی انســانی در
ارتقــای برنــد ،كــه مــورد تأكیــد مــدل اســت ،بهواســطه
نتایــج پژوهــش ســیهیتیه و همــکاران ( )2020و پیشــدار و
همــکاران ( )2019پشــتیبانی میشــود.
براســاس نتایــج تحلیــل نگاشتشــناختی فــازی ،محصول
تأثیرپذیرتریــن و تأثیرگذارتریــن عامــل در ســایر عوامــل
اســت .ازایــنرو میتــوان بدینگونــه تفســیر كــرد كــه
مؤثرتریــن عامــل از نظــر مدیریتــی ،عامــل محصول اســت.
همچنیــن تأثیرگــذاری بــاالی محصــول در ســایر عوامــل
مؤثــر نشــان میدهــد كــه ایــن عامــل نقــش بســزایی در
ارتقــای بازاریابــی و برنــد صنعــت هتــل دارد .بــا جمــع
مقادیــر مربــوط بــه تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری عوامــل
گوناگــون ،مركزیــت هریــك از عوامــل مؤثــر محاســبه شــده
اســت .مركزیــت یــك عامــل ،نشــاندهنده اهمیــت نســبی
آن از نظــر تأثیرگــذاری در ســایر عوامــل یــا تأثیرپذیــری از
آنــان اســت .بهعبارتدیگــر ،میتــوان گفــت مركزیــت
یــك گــره نشــاندهنده میــزان فعالبــودن آن در ماتریــس
مجــاورت اســت .براســاس میــزان مركزیــت ،عوامــل
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همانطــور کــه در جــدول  4بیــان شــده اســت ،بــر روی
مــدل پیشــنهادی ســه ســناریو آزمــون شــده کــه پــس از
شبیهســازی ایــن ســناریوها نتایــج بهدســتآمده در
نمــودار  1نمایــش داده شــده اســت .همانطــور کــه در

نمــودار  1دیــده میشــود ،نتایــج ســناریو ســوم کارایــی
بهتــری را بهنســبت ســناریو دوم و اول و همچنیــن ســناریو
دوم سیاســت بهتــری را بهنســبت ســناریو اول نشــان
میدهــد.
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محصــول ،شــواهد فیزیکــی و نیــروی انســانی در صــدر
فهرســت قــرار میگیرنــد و پیشــنهاد میشــود کــه بــا
تغییــر در نــوع خدمــات و ایجــاد تنــوع در محصــوالت،
آمــوزش نیــروی انســانی متخصــص و همچنیــن شــواهد
فیزیکــی بتــوان مزیــت رقابتــی ایجــاد کــرد و از ایــن
طریــق مهمتریــن فاکتــور در ارتقــای برنــد و بازاریابــی را ـ
کــه همــان رضایــت مهمانــان اســت ـ تأمیــن و بــا کمتریــن
هزینــه و در کوتاهمــدت در آنهــا حــس تعهــد ایجــاد کــرد.
درواقــع نتایــج بیانشــده مؤیــد ایــن موضــوع اســت كــه
محصــول ،شــواهد فیزیکــی و نیــروی انســانی مهمتریــن
اهدافانــد و بایــد در اینخصــوص طبــق نتایجــی كــه از
ســناریوها بهدســتآمد ،پروژههــای بهبــودی همچــون
اســتمرار و تــداوم در ارائــه خدمــات و محصــوالت مــورد
انتظــار مهمانــان در اولویــت اجــرا قــرار گیرنــد .شــایان ذكر
اســت كــه روش ارائهشــده در ایــن پژوهــش را میتــوان
بــه ســایر صنایــع تعمیــم داد و اجــرا كــرد .ایــن روش بــه
مدیــران كمــك میكنــد كــه نــگاه جامــع و دقیقــی بــرای
تصمیمگیــری درخصــوص اولویتهــای اجرایــی برتــر در
ســازمان داشــته باشــند.
از محدودیتهــای پژوهــش میتــوان گفــت كــه بــا وجــود
اســتفاده از منطــق فــازی ،كماكان امــكان بروز خطــا وجود
دارد .همچنیــن ناآشــنایی مدیــران بــا مدیریــت راهبردی
و همچنیــنتمایلنداشــتن آنــان بــرای بهاشــتراكگذاری
اطالعــات دقیــق ،موجــب بــروز مشــكالتی در رونــد تهیــه
كار شــد .در قســمت پیشــنهادهای پژوهــش میتــوان بــه
ایــن نكتــه اشــاره كــرد كــه بــا درنظرگرفتــن ســایر عوامــل
و بــا اســتفاده از برنامهریــزی ریاضــی ،میتــوان بهتریــن
تركیــب از اهــداف راهبــردی را بــرای اجــرا در دورههــای
آتــی در صنعــت هتـلداری تعییــن كــرد.
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تحليل نقش بازاریابی در برند صنعت هتلداری
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