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مقدمه

چکیده

ٔ
وهلــه اول فعالیتــی انســانی اســت کــه مســافرت از مبــدأ بــه
گردشــگری در
مقصــد بـرای تفریــح یــا تجــارت اســت .بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ســال ،2019
بیــش از دو ســال اســت کــه صنعــت گردشــگری جهــان بــا رکــودی بیســابقه مواجــه
شــده اســت .توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی یکــی از مهمتریــن ابزارهــای موفقیــت در
تجــارت الکترونیــک در دوران کروناســت ،هــدف تحقیــق حاضــر طراحــی مــدل
توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی در صنعــت گردشــگری ای ـران اســت .جامعـ ٔـه آمــاری
(خبرگــی) ایــن تحقیــق شــامل تعــدادی از خبــرگان صنعــت گردشــگری اســت .تعداد
نمونههــا در ایــن تحقیــق  8نفــر بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از  2روش غیراحتمالــی
هدفمنــد (قضاوتــی) و روش گلولهبرفــی انجــام شــده اســت .روش تحقیــق حاضــر
بهرهگیــری از اســتراتژی نظریهپــردازی دادهبنیــاد و رویکــرد سیســتماتیک اســت .بــر
ایــن مبنــا ،مــدل توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی در صنعــت گردشــگری ای ـران تبییــن
شــده و ،بــا بهرهگیــری از نظریهپــردازی دادهبنیــاد ،مــدل نهایــی شــامل  ۱۳مقولــه و
 ۳۷مفهــوم بــه دســت آمــده اســت.

بــر مبنــای تعاریــف ،گردشــگری فعالیتــی چندجانبه و،
از لحــاظ جغرافیایــی ،پیچیــده و نتیجـ ٔـه خدمــات گوناگونــی
اســت کــه در مراحــل گوناگــون ،از مبــدأ تــا مقصــد،
ً
درخواســت و عرضــه میشــود .بهعــاوه ،احتمــاال در هــر
کشــور یــا منطقــه ،تعــدادی مبــدأ یــا مقصــد وجــود دارد
ٔ
وظیفــه مولــد (مبــدأ) و پذیــرش
کــه بیشــتر آنهــا دارای دو
(مقص��د) هس��تند (.)Gannon et al., 2021
در اهمیــت توسـ ٔ
ـعه گردشــگری ایــن چنیــن اســتدالل
میشــود کــه کشــورهای درحالتوســعه درصــدد
اشــتغا لزایی ،درآمدزایــی ،تنوعبخشــیدن بــه اقتصــاد،
حفاظــت از محیــط زیســت و ارتقــای آگاهــی بینفرهنگــی
ٔ
توســعه گردشــگری بــه صــورت رشــد و حفــظ
هســتند.
ٔ
صنعــت گردشــگری در یــک منطقــه معیــن تعریــف میشــود
( .)Maroto-Martos et al., 2020در ســطح کالن و
ٔ
توســعه گردشــگری را
در ادبیــات کالســیک گردشــگری،
ٔ
مثابــه ایجــاد اســتراتژیها و برنامههایــی بــرای
میتــوان به
افزایش/توسعه/تشــویق گردشــگری بــه مقصــد تعریــف کــرد

(.)Suta et al., 2021
گردشــگری مجــازی یکــی از بخشهایــی اســت
ٔ
منزلــه مزیتــی رقابتــی بــا بهرهگیــری از ارتباطــات،
کــه به
ٔ
ّفنــاوری و توســعه اطالعــات در کشــورهای درحالتوســعه
ٔ
توســعه گردشــگری
شــکل و وســعت میگیــرد .از طرفــی،
ٔ
توســعه ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
هنگامیکــه از
بهــره گیــرد ،میتوانــد گردشــگری مجــازی را نیــز ماننــد
قط��اری هم��راه ب��ا خ��ود توس��عه ده��د (Büyüközkan
 .)& Ergün, 2011ایــن بخــش سرشــار از اطالعاتــی
اســت کــه میتوانــد ب هراحتــی بــا اســتفاده از ّفنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات بــرای تعــداد بســیاری از مخاطبــان
مزیتآفری��ن ش��ود ( .)Matveevskaya et al., 2018ایــن
موضــوع نقــش بزرگــی در موفقیــت تجــارت الکترونیکــی و
بهرهگیــری از بیــگ دیتــا در توسـ ٔ
ـعه صنعــت گردشــگری دارد
(.)Yin & Liu, 2019
شــیوع ویــروس کرونــا ،و تبعــات ســنگین اقتصــادی
آن بــرای اکثــر ســازمانها و شــرکتهای فعــال گردشــگری
در سراســر جهــان ،اقتصــاد بســیاری از کشــورهای مبتنــی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،تهران ،ایران.
ٔ
(نویسنده مسئول).
 .2استادیار مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،تهران ،ایران
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بــر گردشــگر را نیــز ،در ســطح کالن ،بــا مشــکالت جــدی
مواج��ه ک��رده اس��ت ( .)Mariolis et al., 2020در ایــن
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی اهمیــت
دوران ،بهرهگیــری از
بســیاری دارد .شــیوع کرونــا فرصتــی ایجــاد کــرده اســت
کــه عالقهمنــدان بــه ســفر بــا «در خانــه مانــدن» و مطالعـ ٔـه
جاذبههــای کمترشناخته ٔ
شــده تاریخــی ،طبیعــی و هنرهــای
ســنتی و صنایعدســتی کشــورها را بشناســند کــه بهنحــوی
اســتراتژی بازاریابــی مهمــیدر صنعــت گردشــگری بــه شــمار
م��یرود ( .)Yeh, 2021بهرهگیــری از ایــن فرصــت بــرای
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی
ســازمانهای گردشــگری از
سرچشــمه میگیــرد .از طرفــی ،گردشــگری مجــازی کاربــرد
فراوانــی در بخشهــا یــا زمینههــای گوناگــون دارد ماننــد
اســتفاده از اطالعــات آبوهــوا ،اطالعــات از مکانهــای
بازدیدشــده ،اطالعــات از بازارهــا ،عدمنگرانــی از اقامــت
و غــذا و بازدیــد از مکانهــای بیشــتر در زمــان کمتــر کــه
ایــن کاربردهــا بــر اهمیــت ایــن حـ ٔ
ـوزه مهــم در گردشــگری
افــزوده اســت.
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی یکــی از مهمتریــن
ابزارهــای موفقیــت در تجــارت الکترونیــک در دوران
کروناسـ�ت ( .)Gretzel et al., 2020از ســوی دیگــر،
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی مزایایــی الکترونیکــی در
ٔ
حــوزه بازاریابــی گردشــگری دارد کــه بازاریابــی مبتنــی
بــر ّفنــاوری اســت و واســطی میــان شــرکتها و مشــتریان
آنهاس��ت ( .)Buhalis et al., 2011تحقیقــات همچنیــن
نشــان دادهانــد گردشــگری مجــازی وســیلهای جدیــد و
مقرونبهصرفــه ب ـرای تعامــل و ارائـ ٔـه خدمــات بــه مشــتریان
اس��ت ( )Dabholkar & Bagozzi, 2002و دسترســی
بـ�ه اطالعـ�ات ضـ�روری را بـ�رای مشـ�تریان فراهـ�م میکنـ�د
( .)Brodie et al., 2007دیدگاههــای گوناگونــی در
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی هــدف تحقیقــات نویــن
ٔ
حــوزه گردشــگری بودهانــد ماننــد دیــدگاه مصرفکننــده
( )Ho & Liu, 2005و دیـ�دگاه تجـ�ارت (& Baloglu
 )Pekcan, 2006کــه تأثیـرات مهمـی در عملکــرد صنعــت
گردش��گری داش��تهاند (.)Buhalis & Deimezi, 2004
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی
از دیگرمصادیــق اهمیــت
میتــوان بــه پیامدهایــی کــه تحــت تأثیــر ایــن حــوزه هســتند
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی
اشــاره کــرد .بــرای مثــال،
درآمــد اقتصــادی را افزایــش میدهــد ،ه ـزاران شــغل ایجــاد
میکنــد ،زیرســاختهای یــک کشــور را توســعه میدهــد
و بیــن خارجیهــا و شــهروندان یــک کشــور تبــادل فرهنگــی
ٔ
واســطه
برقــرار میکنــد .از طرفــی ،معرفــی یــک کشــور به
بهرهگیــری از ابزارهــا و اقدامــات آن در گردشــگری مجــازی
باعــث فرهنگســازی و پیشــبرد جــذب گردشــگران خواهــد

شــد .مزیــت ایــن نــوع بازاریابــی ایــن اســت کــه کمهزینهتــر
ولــی مؤثرتــر از بازاریابــی بهشـ ٔ
ـیوه گردشــگری ســنتی اســت.
بنابرایــن ،غنــا ،تنــوع فرهنگــی منحصربهفــرد ای ـران موجــب
خواهــد شــد تــا گردشــگری مجــازی هــم بــه شناســایی
ٔ
توســعه گردشــگری بینجامــد.
بیشــتر کشــورمان و هــم بــه
از ســوی دیگــر ،بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ســال
 ،2019بیــش از دو ســال اســت کــه صنعت گردشــگری جهان
بــا رکــودی بیســابقه مواجــه شــده اســت .بیشــتر تأسیســات
گردشــگری و دفاتــر خدمــات ســفر تعطیــل ،سیســتمهای
حملونقــل و خطــوط پــروازی کمرونــق ،هتلهــا و
بومگردیهــا خالــی از مســافر و راهنمایــان ســفر بیــکار و
خانهنشــین شــدهاند .صنعتــی کــه در ســال  ۲۰۱۹جایــگاه
ســودآوری خــود را بــه رتبـ ٔـه ســوم صنایــع جهــان رســانده و
بــرای صدرنشــینی باالتــر از صنایــع نفــت و پتروشــیمیو
مخاب ـرات تــا  ۲۰۲۵خیــز برداشــته بــود اکنــون ،در اواســط
ســال  ،۲۰۲۱بــا کاهــش میانگیــن  ۷۲درصــد ورودی
گردشــگر ،رکــودی کمســابقه را تجربــه میکنــد کــه تأثی ـرات
مخــرب کوویــد  19در توریســم و پیامدهــای آن در تحقیقــات
متع��ددی دی��ده میش��ود ( .)Škare et al., 2021بســیاری
از مــردم جهــان همچنــان ،از بیــم کرونــا یــا بهدلیــل قرنطینــه
یــا محدودیتهــای دیگــر ،امــکان ســفر بــه مناطــق دلخــواه
خــود را ندارنــد .در ایــران ،بهخاطــر شــدت تحریمهــای
بینالمللــی ،ســاختار مدیریتــی ناکارآمــد دولتــی و مــواردی
از ایــن دســت ،ایــن اتفــاق اهمیــت بیشــتر و مشــکالت
بیشــتری را بــه همــراه داشــته اســت .از ســویی ،در ایــران
توسـ ٔ
ـعه گردشــگری نیــز همــواره بــا مشــکالتی مواجــه بــوده
اســت ،شــاخصهای فقــر و تــوان خریــد مــردم ،کــه در
ســالهای اخیــر بیشــتر نیــز شــده اســت ،توسـ ٔ
ـعه گردشــگری
بـرای شــهرهای داخلــی ایـران را نیــز بــا بحـران مواجــه کــرده
ٔ
توســعه گردشــگری
اســت .بنابرایــن ،تحقیــق حاضــر بــه
مجــازی در ایــران میپــردازد.
همانطــوری کــه میدانیــم ،ضعــف در زیرســاختهای
ٔ
عدیــده مدیریتــی در بخشهــای
اینترنتــی و مشــکالت
ٔ
توســعهایــن بخــش را بــا مشــکالت متعــددی
انــرژی کــه
مواجــه کــرده اســت .گردشــگری مجــازی بایــد دانــش
اف ـراد محلــی و فرهنــگ آنهــا را افزایــش دهــد .گردشــگری
مجــازی همچنیــن بــا موانعــی ماننــد بیاعتمــادی بــه
آژانسهــای برنامهریــز گردشــگری مجــازی و نماینــدگان
آنهــا ،عدمامنیــت و ایمنــی گردشــگران و اعتمــاد آنهــا (از
نظــر حریــم شــخصی) ،تهدیــد و خطــر تقلــب و عدمحمایت
جامعــه و اقبــال عمومــی جامعــه مواجــه اســت .تحقیــق
حاضــر بــا رویکــرد کیفــی بهمنظــور حــل ایــن مشــکالت بــا
ارائـ ٔـه مدلــی ب ـرای توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی در صنعــت
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ٔ
توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران
طراحی مدل

تحلیلی

مقایسهای

ّ
کمی

اثر سایر عوامل
در گردشگری
مجازی

شناسایی یا
بروندادهای
گردشگری
مجازی

P

×

×

P

×

P

×

P

P
P
×

نام تحقیق

ٔ
زمینه بازاریابی
گردشگری
مجازی

شناسایی
عوامل

مبتنی بر ابزارها/
روشهای کیفی

پیمایشی

راوراد و
حاجیمحمدی
()1389

×

×

×

×

P

حسینپور
و همکاران
()1395

×

P

×

×

P

×

طاهری و
ابراهیمی
()1395

P

×

×

×

P

×

×

انصاری و
انصاری ()1395

×

×

×

P

P

×

×

×

تقویفرد و
اسدیان اردکانی
()1395

P

P

×

P

×

×

P

×
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ٔ
ٔ
حوزه گردشگری مجازی
جدول  :1مقایسه مقایسهای و تحلیلی تحقیقات در

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

گردشــگری ای ـران اســت و تمامــیمؤلفههــای الزم را در ایــن گردشــگری مجــازی یــا الکترونیکــی ب ـرای جلــب و جــذب
زمینــه در قالــب ایــن مــدل احصــا میکنــد .بدینترتیــب و مشــتریان ضمــن تالشهــای مضاعــف بیبهــره میماننــد؛
بــر مبنــای مطالــب مطرحشــده ،تحقیــق حاضــر ســعی دارد زیــرا زیرســاختهای ایــن موضــوع را تقویــت نمیکننــد.
بــه ســؤال زیــر پاســخ دهــد:
ٔ
ماهیت گردشگری مجازی
توســعه گردشــگری مجــازی در صنعــت
مــدل
ّ
یکــی از دســتاوردهای فنــاوری مــدرن تولیــد وقــت
گردشــگری ایــران چگونــه اســت؟
ّ
اضافــی یــا اوقــات فراغــت اســت .هرچقــدر فنــاوری در
مدیریــت گردشــگری کشــوری پیشــرفتهتر باشــد ،وقــت
پیشینه
اضافــی بیشــتری در ســطح کالن تولیــد و مدیریــت میشــود.
گردشگری مجازی
گردشــگری مجــازی عبــارت اســت از حضــور مجــازی بزرگتریــن تولیــد و مصــرف قــرن بیســتویکم حــول
و غیرفیزیکــی گردشــگر در شــهرها و کشــورهای گوناگــون کــه محــور تولیــد و مصــرف اوقــات فراغــت اســت .گردشــگری
ایــن حضــور مجــازی بــا بهرهمنــدی از قــدرت رســانههای بخــش مهمــیاز اوقــات فراغــت را ُپــر میکنــد و ُپرکــردن
نویــن مبتنــی بــر ّفنــاوری اطالعــات میســر میشــود .از اوقــات فراغــت هزینههــای اقتصــادی بــرای افــراد ایجــاد
نظــر ســنتی ،بازدیــد از یــک مــکان بــه معنــای حضــور میکنــد .گردشــگری ،بــا همـ ٔـه مضامیــن علمــیو فلســفیای
فیزیکــی در آن مــکان تلقــی میشــود ،امــا ایــن حضــور کــه در آن نهفتــه اســت ،رویکــردی اقتصــادی یــا پیامــدی
ٔ
وســیله گردشــگری مجــازی و بــدون نیــاز بــه حضــور اقتصــادی خواهــد داشــت و پیشبینــی میشــود کــه یکــی
به
فیزیکــی امکانپذیــر اســت .مهمتریــن هــدف گردشــگری از بزرگتریــن محرکههــای اقتصــادی قــرن حاضــر باشــد و
مجــازی در ُبعــد ّفنــاوری نزدیکتــر کــردن احســاس حضــور یکــی از مهمتریــن ّفناوریهــای تأثیرگــذار در صنعــت باشــد.
نکتـ ٔـه حائــز اهمیــت درخصــوص گردشــگری مجــازی
مجــازی کاربــران بــه احســاس حضــور واقعــی آنهــا در
مکانهــای توریســتی و ســیاحتی معرفــی شــده اســت و امــکان معرفــی دقیــق ،ملمــوس و جذابتــر انــواع جاذبههــای
در ُبعــد اقتصــادی نیــز ترغیــب افــراد بــه ســفر و حضــور گردشــگری بهصــورت مجــازی اســت کــه ماهیــت ذاتــی آن
فیزیکــی در جاذبههــای گردشــگری شــهرها و کشورهاســت را نشــان میدهــد .بهروزرســانی اطالعــات ســفر ،امــکان
ٔ
آینــده ایــن
( .)Buhalis, 2022متأســفانه ،کشــورهای گوناگــون ،حتــی دریافــت ویــزا بهصــورت الکترونیــک و غیــره در
کشــورهای کوچــک و کــم اهمیــت در صنعــت توریســم ،صنع��ت دور از تص��ور نیس��ت (.)Ulfa & Pribadi, 2021
ٔ
شــده
در ادامــه ،جــدول تحلیلــی تحقیقــات انجام
ی بــا برنامهریــزی اهــداف
اگرچــه شــیوههای ســنتی و قدیمــ 
ٔ
زمینــه گردشــگری را کنــار گذاشــتهاند و پیشــین بــا بررســی روششناســی ایــن تحقیقــات و اثرگــذاری
کالن اقتصــادی در
ٔ
از روش گردشــگری مجــازی اســتفاده میکننــد ،از پدیــده عوامــل بهصــورت جامــع ارائــه شــده اســت.
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تحلیلی

مقایسهای

ّ
کمی

اثر سایر عوامل
در گردشگری
مجازی

شناسایی یا
بروندادهای
گردشگری
مجازی

×

×

×

×

×

P

P

P

P
P
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نام تحقیق

ٔ
زمینه بازاریابی
گردشگری
مجازی

شناسایی
عوامل

مبتنی بر ابزارها/
روشهای کیفی

پیمایشی

سباستیا و
همکاران
()2009

P

×

×

×

×

یوجوونگ
و همکاران
()2009

P

×

×

×

P

×

یی و همکاران
()2014

P

×

×

P

×

×

P

هوانگ و
همکاران
()2016

×

×

×

P

P

×

P

P

زوپینسکی و
استانیوسکی
()2016

×

P

×

P

P

×

P

P

P

ویلتشیر و کالرک
()2017

×

×

×

×

P

×

×

×

P

سؤال پژوهش
سؤاالت اصلی پژوهش
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی در صنعــت
 .۱مــدل
گردشــگری ایــران چگونــه اســت؟
سؤاالت فرعی پژوهش
ّ
ٔ
 .۱کــدام ش ـرایط علــی توســعه گردشــگری مجــازی در
صنعــت گردشــگری ایـران مؤثــر هســتند؟
 .۲کــدام شـرایط بســتر توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی در
صنعــت گردشــگری ایـران مؤثــر هســتند؟
ٔ
 .۳کــدام شــرایط مداخلهگــر توســعه گردشــگری
مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟
ٔ
توســعه گردشــگری
 .۴کــدام راهبردهــای منتــج از
مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟
ٔ
توســعه گردشــگری
 .۵کــدام پیامدهــای حاصــل از
مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟
 .۶تأثیــرات متغیرهــا در مبنــای تحلیــل مســیر
(مدلســازی معــادالت ســاختاری) چگونــه اســت؟
روششناسی پژوهش
تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت آن در فــاز
کیفــی ،از حیــث هــدف ،بنیــادی بــه شــمار مـیرود .در ایــن
تحقیــق تــاش میشــود ،بــا اســتفاده از رویکــرد کیفــی
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی
گردآوریشــده ،الگــوی مــدل
در صنعــت گردشــگری ای ـران طراحــی و ارائــه شــود .هــدف
از ایــن مطالعــه نیــز شــناخت و درک تجــارب افـراد و تفاســیر

آنــان در زمینـ ٔـه صنعــت گردشــگری ایـران بهمنظــور دســتیابی
بــه نظریــهای در ایــن حــوزه اســت .یافتههــای تحقیــق
میتوانــد در صنعــت گردشــگری ایـران کاربــرد داشــته باشــد
و ،ازآنجاکــه موضــوع توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی در صنعت
گردشــگری ایــران موضوعــی جدیــد و مدلهــا و نظریــات
ٔ
دامنــه محــدود
موجــود مربــوط بــه آن معــدود و گاهــی بــا
اســت ،در ایــن تحقیــق ،بهمنظــور دســتیابی بــه نظریــهای
جامــع ،از اســتراتژی کیفــی نظریهپــردازی دادهبنیــاد اســتفاده
شــده اســت.
اســتراتژی نظریهپــردازی دادهبنیــاد از نوعــی رویکــرد
اســتقرایی بهــره میگیــرد؛ یعنــی رونــد شــکلگیری نظریــه
در ایــن اســتراتژی حرکــت از جــزء بــه کل اســت .ایــن
روش سلســله رویههــای سیســتماتیکی را بــه کار میگیــرد
تــا نظری ـهای مبتنــی بــر اســتقرار دربـ ٔ
ـاره پدیــدهٔ مــورد نظــر
ٔ
ایجــاد کنــد .یافتههــای تحقیــق دربرگیرنــده تنظیــم نظــری
واقعیــت تحــت بررســی اســت نــه یــک سلســله ارقــام یــا
مجموعـهای از مطالــب کــه بــه یکدیگــر وصــل شــده باشــند.
هــدف نظریهپــردازی دادهبنیــاد ســاختن و پرداختــن نظریـهای
ٔ
زمینــه مــورد مطالعــه صــادق و روشــنگر
اســت کــه در
باشــد .ایــن اســتراتژی پژوهــش بــر ســه عنصــر مفاهیــم،
مقولههــا و گزارههــا اســتوار اســت .هــدف عمـ ٔ
ـده ایــن نــوع
نظریهپــردازی تبییــن یــک پدیــده از طریــق مشــخصکردن
عناصــر کلیــدی (مفاهیــم ،مقولههــا و گزارههــا) آن پدیــده و
ســپس طبقهبنــدی روابــط ایــن عناصــر درون بســتر و فراینــد
آن پدیــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــدف آن حرکــت از

ٔ
توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران
طراحی مدل

ٔ
جامعه و نمونه پژوهش
جامعـ ٔـه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل تعــدادی از خبــرگان
صنعــت گردشــگری اســت کــه دارای مشــخصات زیــر
بود هانــد:
سمت سازمانی مدیر و باالتر در ٔ
حوزه مورد مطالعه
ٔ
تجربه کاری مناسب
تحصیالت ( کارشناسی و باالتر)
تمایل به همکاری
تعــداد نمونههــا در ایــن تحقیــق  8نفــر بــوده اســت کــه
بــا اســتفاده از  2روش غیراحتمالــی هدفمنــد (قضاوتــی) و
روش گلولهبرفــی 1انجــام شــده اســت.

ٔ
جدول  :2نمونهای از نکات کلیدی و کدهای استخراجشده از مصاحبه اول

نشانگر

نکات کلیدی

کد

SB 1

باید صرفهجویی در عناصر زمان و هزینه در صنعت گردشگری که هدف غایی است
بازتاب یابد.

صرفهجویی زمانی
صرفهجویی هزینه

SB2

گردشگری پیرو و وابسته به گردشگر است ،بهخصوص در عناصر توسعهای و نگاه
توسعهای به آن.

ٔ
توسعه گردشگری
گردشگرمحوری

SB3

ٔ
درباره زیرساخت
باید به دسترسپذیری زیرساخت ّفناوری اطالعات توجه کرد .اگر
ً
ٔ
توسعه گردشگری مجازی شکل
ّفناوری اطالعات کافی وجود نداشته نباشد ،اصال
نمیگیرد .این اطالعات باید مدون باشد ،مختل نشود و چارچوبمند باشد.

در دسترسپذیری ّفناوری -انضباط ّفناوری

اولیــن مصاحبههــا بــا توجــه بــه حساســیت نظــری
محقــق بــه موضــوع پژوهــش و در نظــر گرفتــن ماهیــت مفاهیم
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی در
و تناســب آنهــا بــا مفهــوم
ٔ
صنعــت گردشــگری ایــران انتخــاب شــدهاند .مصاحبــه اول
بــا نمایانگــر  SBکدگــذاری شــد .ایــن نمایانگرهــا متناســب با
جلوگیــری از بینظم ـی در دادههــا و مقایســه بهتــر و مســتمر
عمــل میکننــد .کدگــذاری بــاز بـرای مصاحبـ ٔـه اول درنهایــت
1. Snowball sampling

ٔ
مقایســه مســتمر 3و برگشــتی دادههــا منتــج بــه کدهــای
بــا
ٔ
ٔ
اولیــه زیــر ب ـرای مصاحبــه اول شــدند.
بعــد از اســتخراج کدهــای اولیــه بــه دســتهبندی و
مفهومســازی پــس از هــر مصاحبــه پرداختــه شــده اســت.
ٔ
مقایســه مســتمر بازنگــری
مفاهیــم بهصــورت پیوســته و بــا
شــدند و مفاهیــم نهایــی و مقــوالت تشــکیل شــدند .بــرای
مثــال ،ایــن گام بـرای یکــی از مفاهیــم بــه شــرح زیــر اســت:
2. Follow-Up
3. Instant Comparison
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روش تجزیهوتحلیل اطالعات
بــا توجــه بــه اینکــه روش اصلــی جم ـعآوری دادههــای
پژوهــش در نظریهپــردازی دادهبنیــاد مصاحبــه اســت
ٔ
نحــوه نمونهگیــری
( ،)Suddaby, 2006از تعییــن روش و
نظــری مناســب و مصاحبـ ٔـه نیمهســاختاریافته و ســاختارنایافته
اســتفاده شــد .بدینصــورت کــه ،بــا توجــه بــه اینکــه هــدف
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی در صنعــت
تحقیــق حاضــر

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جــزء بــه کل بــدون از دســت دادن توجــه بــه محــور اصلــی
بررسـ�ی اسـ�ت (.)Lambert, 2019

گردشــگری ایــران اســت و همــواره خــأ تئوریــک در ایــن
زمینــه در ایجــاد تئــوری مناســب وجــود داشــته اســت و
ٔ
توســعه گردشــگری
بــا توجــه بــه وســیعبودن حوزههــای
مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران ،میبایســت ابعــاد
پژوهــش مشــخص شــوند .همچنیــن ،عوامــل و مؤلفههــای
احتمالــی دیگــر ،کــه جــدا از ایــن دو عنصــر در تبییــن توسـ ٔ
ـعه
گردشــگری مجــازی در صنعــت گردشــگری ای ـران مؤثرنــد،
مطــرح شــدهاند ،چــون مصاحبههــا بهدلیــل ماهیــت
اکتشــافیبودن و تئوریســازی بیشــتر نیمهســاختاریافته یــا
ســاختارنایافته بودهانــد ،ســعی شــده اســت ب ـرای ظاهرشــدن
ابعــاد و مؤلفههــا از ســؤاالت پیــرو 2اســتفاده شــود .ایــن
ٔ
مصاحبــه انتهایــی
کار بــرای  8مصاحبــه انجــام شــد و 4
بهمنظــور اطمینــان از اشــباع نظــری انجــام شــد و ،بــا انجــام
 12مصاحبــه ،دادههــای کافــی بــه دســت آمــد.
دادههــای حاصــل از مصاحبههــا بهدقــت مطالعــه،
بررســی و تحلیــل شــدند .بــه دادههایــی کــه مشــابه یکدیگــر
بودهانــد مفاهیمیمتناســب اختصــاص داده شــد و بــا توجــه
بــه دســتههای مفهومــی و مشــابهت مفاهیــم مقــوالت
متناســب ایجــاد شــدند.
ٔ
ٔ
مصاحبــه اول در جــدول
نمونــه کدگــذاری بــاز بــرای
ذیــل آمــده اســت:
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ابتــدا برچســب مفهــوم ســیالی سیســتم ّفنــاوری
اطالعــات مجــازی از کدهایــی نظیــر شناســایی جاذبههــای
مجــازی گردشــگری ،تشــکیل شـ ٔ
ـبکه تعامــات بینالملــل و
جریانســازی ّفناورانــه گردشــگری بــه دســت آمــد و مقولــهٔ
زیرســاخت ّفنــاوری اطالعاتــی از مجمــوع مفاهیــم ســیالی
سیســتم ّفنــاوری اطالعــات ،پایــداری سیســتم ّفنــاوری
اطالعــات و انضبــاط سیســتم ّفنــاوری اطالعــات حاصــل
ٔ
مقایســه مســتمر مفاهیــم و مقولههــا بــا
شــده اســت و در
ٔ
منزلــه
مصاحبههــای دیگــر ایــن برچســب مفهومــی به
ّ
شــرایط علــی انتخــاب شــد.
برچســبگذاری کدهــا بــا اســتناد بــه مصاحبههــا
انجــام شــده اســت و محقــق ســعی کــرده اســت تــا جایــی
کــه ضــرورت دارد بــه نگــرش افــراد بــه پاسخدادهشــده
پایبنــد باشــد تــا از هرگونــه ســوگیری احتمالــی و ناخواســته
تــا حــد امــکان جلوگیــری شــود .در برچســبگذاری،
منظــور از ســازمان ســازمانهای گردشــگری و نهادهــای
وابســته اســت ،زیــرا هــر ســازمانی نمیتوانــد ســازمان
گردشــگری باشــد.
«در خصــوص گردشــگری بایــد توجــه بــه تبلیغــات
ٔ
منزلــه عنصــری مهــم در گردشــگری کــه باعــث ایجــاد
به
جاذبههــای گردشــگری میشــود  ...........بســیار مهــم
خواهــد بــود ،باالخــص در گردشــگری مجــازی»
ٔ
(مصاحبــه دوم).
محقــق ،در تمــام فراینــد کدگذاریهــا ،بــه حساســیت
نظــری ،کــه از اصــول پژوهــش نظریهپــردازی دادهبنیــاد
اســت ،پایبنــد بــوده اســت و ایــن کار را ب ـرای غنــای هرچــه
ً
بیشــتر پژوهــش انجــام داده اســت .مثــا در نقلقــول بــاال

ٔ
مصاحبــه دوم ،مصاحبهشــونده بیــان کــرده اســت کــه
از
تبلیغــات در گردشــگری مهــم اســت .بدینترتیــب ،بــا توجــه
بــه اینکــه ایــن تحقیــق دربـ ٔ
ـاره تحقیقــات گردشــگری مجــازی
اســت ،نمیبایســت ایــن کــد لحــاظ میشــده اســت .البتــه،
ً
در ادامــه ،مؤکــدا از گردشــگری مجــازی داللــت تبلیغــات
بــه دســت آمــده اســت کــه بــر مبنــای حساســیت نظــری و
اهمیــت تبلیغــات در گردشــگری مجــازی بــه ایــن موضــوع
ٔ
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در ادبیــات
کــد زده اســت.
گردشــگری مجــازی تبلیغــات در حـ ٔ
ـوزه تبلیغــات رســانهای
نقـ�ل شـ�ده اسـ�ت ( .)Wamg & Lin, 2014بنابرایــن،
بهجــای تبلیغــات در کدگــذاری از تبلیغــات رســانهای بهــره
گرفتــه شــده اســت ،ب ـرای ســایر مفاهیــم و مقــوالت نیــز بــه
همیــن ترتیــب اقــدام شــده اســت.
کدگذاری محوری
پــس از بررســی و کنــار هــم گذاشــتن کدهــا ،مفاهیــم و
مقــوالت شــکل گرفتنــد .ایــن مقــوالت و مفاهیــم در پژوهش
حاضــر در ســه مرحلــه شــکل گرفتنــد .نسـ ٔ
ـخه ابتدایــی شــامل
 23مقولــه و  175مفهــوم بــوده اســت .ســپس ،بــا بررســی
دقیــق ایــن مقــوالت و تشــابهات برخــی از آنهــا ،مفاهیــم
ً
مشــابه کدهــای مشــابه گرفتنــد؛ مثــا «پایــداری سیســتم
ٔ
مقولــه «زیرســاخت ّفنــاوری
ّفنــاوری اطالعــات» تحــت
اطالعــات» دســتهبندی شــد .ایــن کار درخصــوص ایــن
نســخه ادامــه یافــت تــا بــه نســخهای شــامل  11مقولــه و 31
مفهــوم دســت پیــدا کردیــم کــه در جــدول زیــر نشــان داده
شــده اســت.

ٔ
جدول  :3کدها ،مفاهیم و مقولههای استخراجشده از مرحله کدگذاری باز

مقولهها
1

ٔ
توسعه گردشگری مجازی
الزام

2

زیرساخت ّفناوری اطالعات

3

ناکارآمدی مدیریت گردشگری

4

مدیریت گردشگری مجازی
(مقولهمحوری)

مفاهیم

نقش

مانایی کارکردی گردشگری حضوری (فیزیکی)
ناکارآمدی کارکردی گردشگری حضوری (فیزیکی)
کاهش درآمدهای گردشگری حضوری (فیزیکی)
انضباط سیستم ّفناوری
پایداری سیستم ّفناوری اطالعات
سیالی سیستم ّفناوری اطالعات
ضعف اطالعاتی مدیران
ضعف کارآمدی مدیران
مدیریت تجمعی جاذبههای گردشگری
مدیریت اقبال عمومیگردشگری مجازی
مدیریت منابع انسانی گردشگرمحور
پوشش انتظارات گردشگری مجازی

ّ
شرایط علی

ٔ
توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران
طراحی مدل

مقولهها

مفاهیم

نقش

6

اختالل سیستم ّفناوری اطالعات

7

مداخالت باالدستی

8

فرهنگ گردشگری مجازی

9

تبلیغات گردشگری مجازی

10

معماری گردشگری مجازی

آیندهپژوهی گردشگری مجازی
تفکر استراتژیک
ضعف سیستم ّفناوری
توزیع نامتوازن سیستم ّفناوری اطالعات
اختالل زیرساختی ّفناوری اطالعات

شرایط مداخلهگر

نقشآفرینی مثبت دولت
نقشآفرینی منفی دولت
فرهنگ پویای گردشگری مجازی
گفتمان گردشگری مجازی
شناسایی ظرفیتهای گردشگری مجازی

بستر

کاربست ظرفیتهای گردشگری مجازی
پاالیش خردهفرهنگهای نامرتبط گردشگری مجازی
طراحی استراتژی گردشگری مجازی
طراحی استراتژی مشتریمدارانه گردشگری مجازی
ارزیابی متوازن گردشگری مجازی

کنش و واکنش

مدیریت ساختار گردشگری مجازی
مدیریت منابع ّفناورمحور گردشگری مجازی
ارزشآفرینی
11
ٔ
توسعه عملکرد گردشگری مجازی

12

ٔ
توسعه متوازن گردشگری مجازی

ٔ
توسعه اشتغال
شکوفایی اقتصادی
ٔ
توسعه عملکرد سازمانی
ٔ
توسعه عملکرد کسبوکار
ٔ
توسعه کارکرد رسانهای گردشگری مجازی
ٔ
توسعه کارکرد غیررسانهای گردشگری مجازی

پیامدها
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5

حمایت مدیریت ارشد

ّ
شرایط علی
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شکل  :1مدل پارادایم منتج از کدگذاری محوری

در ادامــه ،بــه بررســی همســویی کدهــا و مفاهیــم
ٔ
پیشــینه تحقیقــات
شناساییشــده در تحقیــق حاضــر بــا

مرتبــط پرداختــه شــده اســت کــه بــه شــرح جــدول زیــر
اســت:

ٔ
توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران
طراحی مدل
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جدول  :4مشابهتیابی کدها و مفاهیم با تحقیقات پیشین
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MHS1
MHS2
MHS3
MHS4
MHS5
MHS6
ABDI1
ABDI4
ABDI3
ABDI2
ABDI11
S2
S12
S7
S6
S5
S4
S8
S9

بهالیس ()2022

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

1

SB1
SB2
SB3
SB4
SB7
SB8
SB6
SB9
SB13
SB14
SB15
SB16
SB17
SB18
SR1
SR2
SR3
SR4
SR9
SR7
SR6
SR12
SR17
SR18
SR16
SR26
SR25
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ردیف

کد/مفهوم

مشابهت با تحقیقات پیشین

حسینپور و همکاران ( ،)1395انصاری و انصاری
( ،)1395الما و همکاران ( ،)2018زوپینسکی
و استاینوسکی ( ،)2016یوجوونگ و همکاران
( ،)2009هوانگ و همکاران ( ،)2016گارین
مونوز و همکاران ()2019
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ردیف

کد/مفهوم

مشابهت با تحقیقات پیشین

3

ABDI1
ABDI2
ABDI3
ABDI4
ABDI5
ABDI6
ABDI7
ABDI8

تقویفرد و اسدیان اردکانی (،)1395
طاهری و ابراهیمی()1395

ٔ
توسعه گردشگری مجازی
الزام
ّ
زیرساخت فناوری اطالعات

زوپینسکی و استاینوسکی ()2016

ناکارآمدی مدیریت گردشگری
طراحی استراتژی گردشگری مجازی
طراحی استراتژی مشتریمدارانه

انصاری و انصاری ( ،)1395الما و
همکاران ()2018

فرهنگ گردشگری مجازی
تبلیغات گردشگری مجازی

یوجوونگ و همکاران ( ،)2009هوانگ
و همکاران ( ،)2016گارین مونوز و
همکاران ()2019

ٔ
توسعه عملکرد گردشگری
ٔ
توسعه متوازن گردشگری مجازی

حسینپور و همکاران ( ،)1395انصاری
و انصاری ( ،)1395الما و همکاران
( ،)2018زوپینسکی و استاینوسکی
()2016

4

کدگذاری انتخابی
در ایــن قســمت ،بــر مبنــای مقولهمحــوری و بــا کنــار
هــم قــرار دادن و چیدمــان دیگــر مقولههــا تــاش میشــود
ٔ
توســعه گردشــگری مجــازی در
روایتــی از طراحــی مــدل
صنعــت گردشــگری ایـران ارائــه شــود .در ادامــه ،بــه تحلیــل
روایــت ایــن تجربــه از دیــدگاه تجاربزیسـ ٔ
ـته اف ـراد پرداختــه
شــده اســت:
مقولهمحوری :مدیریت گردشگری مجازی
در ایــن تحقیــق ،معمــاری چندوجهــی منابــع انســانی
ٔ
منزلــه مقولهمحــوری در نظــر گرفتــه شــده؛ زیــرا ردپــای
به
آن در بخشهــای گوناگــون دادههــا وجــود داشــته و نقشــی
محــوری دارد ،بهنحــوی کــه میتوانــد دیگــر مقولههــا را
حــول خــود جمــع کنــد.
ایــن مقولــه متشــکل از مفاهیمــینظیــر «مدیریــت

تجمعــی جاذبههــای گردشــگری»« ،مدیریــت اقبــال
عمومــیگردشــگری مجــازی»« ،مدیریــت منابــع انســانی
گردشــگرمحور» و «پوشــش انتظــارات گردشــگری مجــازی»
اســت.
مدیریــت تجمعــی جاذبههــای گردشــگری شــامل
ایجــاد و مدیریــت مســتمر چارچوبــی بــرای «مدیریــت
جاذبههــای گردشــگری» اســت .در حـ ٔ
ـوزه مطرحشــده ،ایــن
مدیریــت و تجمیــع آن نوعــی معمــاری اســت .معماریهــای
گوناگونــی نظیــر معمــاری کاری ،معمــاری اطالعــات،
معمــاری دادههــا ،معمــاری سیســتمها و معمــاری ّفنــاوری
مطــرح شــده اســت .درحقیقــت ،ایــن جاذبههــا میبایســت
بــا مدیریــت در زمینههــای گوناگونــی طرحریــزی شــود کــه
نوعــی مدیریــت ایــن جاذبههــای گردشــگری اســت.
« ...جاذبههــا اســت.....فالن کشــور افریقایــی
ٔ
رودخانــه بزرگــی دارم ،جایــی دیگــر تعــدد
میگویــد مــن

ٔ
توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران
طراحی مدل
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کدگذاری انتخابی و خلق نظریه
کدگــذاری انتخابــی عبــارت اســت از فراینــد انتخــاب
دســتهبندی اصلــی ،مرتبطکــردن نظاممنــد آن بــا دیگــر
دســتهبندیها ،تأییــد اعتبــار ایــن روابــط و تکمیــل
ٔ
توســعه بیشــتری
دســتهبندیهایی کــه نیــاز بــه اصــاح و
دارنــد .کدگــذاری انتخابــی ،براســاس نتایــج کدگــذاری بــاز
و کدگــذاری محــوری ،مرحلـ ٔـه اصلــی نظریهپــردازی اســت.
بــه ایــن ترتیــب کــه مقولـ ٔـه محــوری را بــه شــکل نظاممنــد بــه
دیگــر مقولههــا ربــط میدهــد و آن روابــط را در چارچــوب
یــک روایــت ارائــه مــی کنــد و مقولههایــی را کــه بــه بهبــود و
ٔ
توســعه بیشــتری نیــاز دارنــد اصــاح میکنــد.
بــه بیــان دیگــر ،کدگــذاری انتخابــی فراینــد
یکپارچهســازی و بهبــود و پاالیــش مقولههاســت .بــه ایــن
ترتیــب کــه محقــق بــا ایجــاد آهنــگ و چیدمــان خاصــی
بیــن مقولههــا آنهــا را بــرای ارائــه و شــکلدهی نظریــهای
خــاص تنظیــم میکنــد .در ایــن ســطح ،ســعی میشــود ،بــا
ٔ
ٔ
منزلــه
مقولــه محــوری به
کنــار هــم نهــادن مقولههــا حــول
مضمــون اصلــی ،روایتــی نظــری ب ـرای پدیــده ارائــه شــود و،
ضمــن آن ،حــول ایــن رشـ ٔ
ـته اصلــی ،بیــن مفاهیــم و مقولههــا
ارتباطــی نظاممنــد ایجــاد شــود .نتایــج کدگــذاری انتخابــی
بــه اســتخراج مــدل زیــر منجــر شــده اســت .روایــت مــدل
پارادایــم در ادامـ ٔـه مدل تشــریح شــده اســت .در ایــن کدگذاری
محــور اصلــی تحقیــق (مدیریــت گردشــگری مجــازی) هدف
در نظــر گرفتــه میشــود و ســایر عناصــر تشریحشــونده بــر
مبنــای آن در قالــب چارچــوب نظــری (داســتان روایتگونــه)
تشــریح شــده میشــوند.
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جاذبــه دارد هــم کویــر هــم سرســبزی ،هــم آثــار ســنتی و هــم
مدرن....پــل شیشـهای چیــن اثــر باســتانی نیســت ،مدیریتــش این
را معمــاری کــرده کــه بــه اینجــا رســیده اســت» (مصاحبـ ٔـه دوم).
یا
«مثــل تیــزر یــک فیلــم ...چیــدن قطعــات کنــار هــم
ارزشــی نــدارد ،مدیریتــش مهــم اســت؛ اینکــه چــه جــوری
ایــن نقــاط را کنــار هــم بچینیــم تــا تشــکیل مفهــوم بزرگتــری
ٔ
(مصاحبــه دوم).
بدهــد کــه باعــث جــذب شــود»
ی گردشــگری مجــازی نوعــی
مدیریــت اقبــال عمومــ 
رویکــردی مهــم اســت کــه جنبههــای گوناگونــی را شــامل
میشــود .وجــه مهــم آن میتوانــد توســعهمحور باشــد.
ایــن توســعه نیــز مبتنــی بــر مدیریــت جاذبههــای گردشــگری
ی گردشــگران را در بــر
بــه نوعــی اســت کــه اقبــال عمومــ 
گیــرد .ایــن مدیریــت همــان شــکلگیری جریانــی اســت
ٔ
توســعه امکانــات و
کــه میتوانــد گردشــگر مجــازی را بــا
زیرســاختهای ّفناورانــه بــهســمت و ســوی گردشــگری
مجــازی ســوق دهــد.
«آن جاذبههــا را اگــر بتوانیــم تبدیــل بــه عکــس،
عکسهــای ســهبعدی و ...کنیــم ،ولــی حــس قــوی ندهیــم
 ....ایــن صنعــت ،ویژگیهــا و ...را بــه دیگـران بشناســانیم تــا
ترغیــب شــوند تــا از طریــق رویکــرد مجــازی بــه ایــن ســمت
ٔ
(مصاحبــه دوم).
اقبــال یابنــد»
مفهــوم دیگــر مدیریــت منابــع انســانی گردشــگرمحور
اســت ،منابــع انســانی در ســازمانهای گردشــگری در
صورتــی گردشــگرمحور میشــوند کــه برنامهریــزی
اســتراتژیک ســازمان را بتواننــد در ســطح خــرد و کالن بــه
بــازار گردشــگری مجــازی متصــل کننــد.
«در دنیــای امــروز کــه شــاهد تغییــر و تحوالت شــگرف
در زمینههــای گوناگــون گردشــگری مجــازی هســتیم ،محیــط
بــا عدماطمینــان بســیاری مواجــه اســت و رقابــت شــدیدی
پیــدا کــرده اســت .سیســتمهای گردشــگری ،بهمنظــور کســب
موفقیــت و کســب مزیــت رقابتــی ،از نوعــی برنامهریــزی بهــره
میگیرنــد و ،ضمــن شناســایی عوامــل تأثیرگــذار محیطــی ،در
افــق زمانــی بلندمدتــی تأثیــر آنهــا را در گردشــگری مجــازی
شناســایی میکننــد .ایــن نــوع برنامهریــزی درواقــع همــان
برنامهریــزی اســتراتژیک اســت کــه ،در صــورت تدویــن و
اجـرای درســت ،ابـزاری ســودمند بـرای موفقیــت گردشــگری
مجــازی اســت ،منابــع انســانی ای کــه ایــن نــوع برنامهریــزی
اســتراتژیک گردشــگری را اجـرا میکننــد مثــل هسـ ٔ
ـته جریــان
ٔ
ٔ
(مصاحبــه نهــم).
توســعه گردشــگری مجــازی هســتند»
پوشــش انتظــارات گردشــگری مجــازی مفهــوم دیگــری
اســت کــه باعــث شــکلگیری مدیریــت گردشــگری مجــازی
ٔ
منزلــه پدیدهمحــوری اســت.
به

«آلبــوم عکســی میگــذارم و تمــام میشــود ،ولــی
مجموع ـهای هــم هســت کــه ایــن آلبــوم بایــد مــداوم ب ـهروز
ٔ
منزلــه
باشــد و ...کــه انتظــارات را پوشــش دهد......مــن به
ٔ
(مصاحبــه دوم).
یــک ســازمان بــه ایــن نــگاه میکنــم»
از ســوی دیگــر ،اهمیــت ایــن عامــل بــه ایــن دلیــل
ٔ
دربرگیرنــده کل
اســت کــه انتظــارات گردشــگر مجــازی
صنعــت گردشــگری نیــز میشــود و ایــن ســؤال مطــرح
میشــود کــه آیــا بــا پوشــش ایــن انتظــارات میتوانــد
همزمــان بـرای ایــن صنعــت نیــز انتظــار درآمدزایــی را داشــته
باشــیم و اینکــه موضــوع در گــذر زمــان تغییــر میکنــد یــا
ثابــت میمانــد.
«وقتــی هســت ،در دورههایــی ،بــه صنعــت توریســم
توجــه میشــود .در زمانــی هــم نمیگیــرد و انتظــارات
مدنظــر در ایــن صنعــت دیــده نمیشــود .بایــد ببینیــم می ـزان
ی چقــدر اســت»
توجــه بــه ایــن صنعــت یعنــی توجــه عموم ـ 
ٔ
(مصاحبــه دوم).
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گردشــگری مجــازی یعنــی معرفــی ظرفیتهــا
و قابلیتهــای صنعــت توریســم از طریــق ابزارهــای
هوشــمندانه و ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطاتــی کــه ظرفیتــی
سرشــار داشــته باشــد .کشــورهایی بــا پتانســیل بــاالی
گردشــگری ماننــد ایـران بایــد بــه گردشــگری مجــازی توجــه
کننــد .هــدف تحقیــق حاضــر ارائـ ٔـه مدلــی بهمنظــور توسـ ٔ
ـعه
گردشــگری مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران بــوده
اســت.
ٔ
مدیریــت وظیفــه تعییــن خطمشــیها و ایجــاد
فضایــی مطمئــن و منصفانــه بهمنظــور نیــل بــه اهــداف
اســتراتژیک در گردشــگری مجــازی را بــر عهــده دارد .وجــود
ســاختارهای متنــوع در بخشهــای گوناگــون در ســازمانها
و نهادهــای مرتبــط گردشــگری ،تمایــز منابــع انســانی و
فرهنــگ حاکــم در ایــن ســازمانها بهدلیــل ش ـرایط موجــود
میطلبــد کــه نوعــی معمــاری گردشــگری مجــازی طراحــی
شــود .همچنیــن ،ایــن ســاختارها ،تمایزهــا و البتــه تضادهــا
نوعــی مدیریــت اقتضایــی بــا چنیــن روی ـهای را میطلبنــد.
بــرای نیــل بــه چنیــن اهدافــی ،بایــد بــه بســتر آموزشــی
ٔ
روحیــه توســعهای
مناســب بــرای منابــع انســانیّ ،فنــاوری،
و فرهنگســازی کار جمعــی در ایــن حــوزه بیشازپیــش
توجــه شــود.

ســاختمان بناشــده بــه نوعــی کنــش و واکنــش ،بــه
ٔ
چندگانــه نتیجهبخــش و متناســب بــا بــازار،
فرایندهــای
ٔ
تخصیــص منابــع و ارزشــیابی متــوازن آن در همــه بخشهــا
و درنهایــت نهادینهســازی اســتراتژیگردشــگری مجــازی و
اســتراتژی ه ـمرده نیــاز دارد؛ اســتراتژیهایی کــه مبتنــی بــر
نیــاز و خواســت مشــتری باشــند .مشــتریان همــان متقاضیانی
هســتند کــه از سیســتم مدیریــت گردشــگری مجــازی بهــره
میگیرنــد.
ٔ
مدی ـران بایــد بــه ارزیابــی نتیجــه کار و تجزیهوتحلیــل
همزمــان نیــز مبــادرت پیاپــی داشــته باشــند و خروجــی و
برندســازی گردشــگری مجــازی مــد نظرشــان باشــد .مدیـران
بایــد بــا نوعــی چینــش و ســرمایهگذاری در کنــار هــم بــه
ارزیابــی خروجیهــا و آسیبشناســی همهجانبــه بپردازنــد.
ٔ
شــالوده اصلــی ایجــاد گردشــگری مجــازی میتوانــد
حمایــت مدیریــت ارشــد باشــد .ایــن حمایــت در کنــار
زیرســاختهای ّفنــاوری اطالعــات و همینطــور الزامــیکــه
در توسـ ٔ
ـعه گردشــگری مجــازی احســاس میشــود (بهدلیــل
ناکارآمــدی و مشــکالت آینــدهای کــه در بحــث گردشــگری
حضــوری میتــوان متصــور بــود) بیشازپیــش نمــود
داشــته باشــد .از ســوی دیگــر ،فرهنــگ گردشــگری مجــازی
و تبلیغــات نیــز اهمیــت بســیاری در تشــکیل ســاختمان

ٔ
توسعه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران
طراحی مدل
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بحث و نتیجهگیری
ٔ
هــدف تحقیــق حاضــر تبییــن مــدل توســعه گردشــگری
مجــازی در صنعــت گردشــگری ای ـران بــوده اســت .بــر ایــن
اســاس ،بــا بهرهگیــری از نظریهپــردازی دادهبنیــاد ،بــه مــدل
نهایــی شــامل  11مقولــه و  31مفهــوم دســت پیــدا کردیــم.
بهمنظــور شناســایی ایــن مــدل و بررســی آن ،تحقیقــی در ایــن
زمینــه انجــام نشــده اســت ،ولــی بهصــورت ضمنــی تحقیــق
حاضــر بــا تحقیقــات مطرحشــده همســو بــوده اســت .ایــن
تحقیــق ،درخصــوص شناســایی بروندادهــای گردشــگری
مجــازی کــه در ایــن تحقیــق بــر مبنــای مــدل سیســتماتیک
پیامدهــای تحقیــق وجــود داشــتهاند ،بــا تحقیقــات ویلتشــیر
و کالرک ( ،)2017طاهــری و ابراهیمــی( ،)1395انصــاری
و انصــاری ( ،)1395یوجوونــگ ( ،)2009یــی و همــکاران
( ،)2014هوانــگ و همــکاران ( ،)2016زوپینســکی و
استانیوســکی ( )2016و راودراد و محمــدی ()1389
همســو بــوده اســت .اگرچــه تحقیــق حاضــر دارای رویکــردی
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گردشــگری مجــازی دارنــد .فرهنــگ گردشــگری مجــازی
حکــم ســتون محکــم ایــن ســاختمان را دارد .اگــر نتوانیــم
فرهنگســازی مؤثــری در ایــن حــوزه داشــته باشــیم ،ایــن
ســاختمان سســت و ضعیــف خواهــد بــود .امــا همهچیــز بــه
ایــن ختــم نمیشــود .در کنــار ایــن عنصــر ،میتــوان نقــش
مهم ـی را ب ـرای تبلیغــات در ایــن زمینــه بهمنظــور بسترســازی
مؤثــر قائــل شــد .عاملــی کــه میتوانــد ســنت گردشــگری
مجــازی را نهادینــه کنــد ،عــاوه بــر شناســاندن جاذبههــا
بــا بهرهگیــری از الزامــات و بســترهای ّفنــاوری اطالعــات،
ً
محققــا اقبــال عمومــیو پوشــش انتظــارات عموم ـی در ایــن
حــوزه اســت کــه بــا تبلیغــات میتــوان آن را تقویــت کــرد.
درنهایــت ،مدیریــت گردشــگری مجــازی شــکل میگیــرد.
بایــد تــاش کــرد ،بــا توسـ ٔ
ـعه ظرفیتهــای گردشــگری
و اســتفاده از ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطاتــی روز ،موجــی از
گردشــگران عصــر تحریــم و پســاتحریم را وارد ایــران کــرد.
بایــد از گردشــگران درآمدزایــی کــرد و شــغلهای گوناگونــی
در ایــن عرصــه ایجــاد کــرد .گردشــگری مجــازی میتوانــد
موتــور محــرک صنعــت گردشــگری در ای ـران بــه شــمار آیــد
و ،اگــر مدیریــت ایــن گردشــگری مجــازی بهدرســتی انجــام
شــود ،بــا بهرهگیــری از کنشهــا واکنشهــا پیامدهــای
ســودمند بســیاری خواهــد داشــت ،ارزشآفریــن خواهــد بــود
و بــه توسـ ٔ
ـعه عملکــرد گردشــگری منتهــی خواهــد شــد .بیشــتر
ٔ
از همــه ،بــه توســعه متــوازن گردشــگری مجــازی میانجامــد.
ایــن توسـ ٔ
ـعه متــوازن هــم در ســاختارها ،هــم در منابــع انســانی
مرتبــط ،هــم در پیشنیازهــای توریســم و هــم در تمــام
صنعــت توریســم در ای ـران مشــاهده خواهــد شــد.

اکتشــافی بــوده اســت کــه در برخــی از ایــن تحقیقــات ماننــد
زوپینســکی و استانیوســکی ( )2016دیــده میشــود ،در
خصــوص شناســایی عوامــل مؤثــر در گردشــگری مجــازی در
صنعــت گردشــگری ایــران نیــز تحقیــق حاضــر بهنوعــی بــا
تحقیقــات تقویفــرد و اســدیان اردکانــی ( ،)1395طالقانــی
و غفــاری ( ،)2014یــی و همــکاران ( ،)2014هوانــگ و
همــکاران ( )2016و زوپینســکی و استانیوســکی ()2016
همســویی داشــته اســت .از میــان تحقیقــات انجامشــده،
تحقیــق حاضــر بــا تحقیــق طاهــری و ابراهیمــی(،)1395
یوجوونــگ و همــکاران ( ،)2009یــی و همــکاران (،)2014
هوانــگ و همــکاران ( )2016و زوپینســکی و استانیوســکی
( )2016در بررســی دو عامــل اثرگــذار و نتایــج همســویی
داشــته اســت
صنایــع تولیــدی دارای چالشهایــی ماننــد نیــاز بــه
تأمیــن مــواد اولیــه ،هزینههــای ســنگین تحقیقــات و توسـ ٔ
ـعه
دائمــی ،رقابــت ســخت در عرصـ ٔـه جهانــی ،تأثی ـرات منفــی
اتفاقاتــی ماننــد قاچــاق کاال ،نیــاز بــه ســرمایهگذاریهای
ســنگین و غیــره هســتند .درحالیکــه چالشهــای
ٔ
توســعه گردشــگری بهمراتــب کمتــر و
ســرمایهگذاری در
ً
بازدهــی آن بیشــتر اســت .کشــورهای گوناگــون مســتمرا در
تــاش هســتند تــا نــام خــود را در عرصـ ٔـه جهانــی بهشــکلی
مثبــت مطــرح کننــد .ایــن اعتــای نــام را میتــوان بــا اســتفاده
از روشهــای گوناگونــی بــه دســت آورد .ب ـرای مثــال ،یکــی
از مهمتریــن راهکارهــای آن ســرمایهگذاری در صنعــت
گردشــگری اســت .هنگامیکــه گردشــگران از ســفر بــه
کشــوری راضــی و خرســند باشــند ،تصویــر ذهنــی مثبتــی از
آن کشــور در ذهنشــان شــکل میگیــرد .ایــن دیــدگاه مثبــت
از طریــق تبلیغــات کالمــی ،کــه از مؤثرتریــن شــیوههای
تبلیغــات در دنیاســت ،پــس از بازگشــت بــه مبــدأ بــه دوســتان
و آشــنایان افــراد نیــز منتقــل میشــود و حائــز اهمیــت
فراوانــی اســت .نگــرش مثبــت بــه یــک کشــور میتوانــد
تأثیــرات مهمــیماننــد افزایــش ورودی گردشــگران ،بهبــود
دیــد مــردم ســایر جوامــع بــه کاالهــای صادراتــی و درنهایــت
کمــک غیرمســتقیم بــه افزایــش نفــوذ سیاســی کشــور مــورد
نظــر در ســطح منطق ـهای و جهانــی داشــته باشــد ،اگرچــه در
ای��ن راه موانع��ی ه��م وج��ود دارد ک��ه چال��شزا اس��ت (Lama
 .)et al., 2018در تحقیــق حاضــر ،چالشهــای مربــوط بــه
ضعــف اطالعاتــی و کارآمــدی مدیـران در جــذب گردشــگران
در مفاهیــم بهدســتآمده بررســی شــدهاند کــه همســو بــا
تحقیقــات پیشــین بــوده اســت.
ٔ
مفهــوم گردشــگری مجــازی براســاس توســعه ابزارهــای
جدیــد مبتنــی بــر ّفنــاوری اطالعــات شــکل گرفتــه اســت.
ٔ
زمینــه الزم بــرای
ایــن ابزارهــا ،بــا تنــوع گوناگــون خــود،
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تقویــت گردشــگری فیزیکــی را فراهــم میکننــد .مهمتریــن
هــدف در رویکــرد گردشــگری مجــازی تقویــت صنعــت
گردش��گری کشورهاس��ت (Stankov & Filimonau,
 .)2019در تحقیــق حاضــر ،زیرســاخت ّفنــاوری اطالعــات
ّ
از عناصــر علــی اســت کــه در ایــن تحقیــق مشــاهده شــده و
بــا تحقیقــات پیشــین نیــز همســویی داشــته اســت.
یکــی از ابعــاد گردشــگری مجــازی حضــور مجــازی
و غیرفیزیکــی گردشــگر در مکانهــای توریســتی کشــور
مقصــد بهمنظــور آشــنایی و کســب اطالعــات بیشــتر دربـ ٔ
ـاره
آن جاذبههــای گردشــگری اســت کــه ایــن حضــور مجــازی
بــا بهرهمنــدی از قــدرت رســانههای نویــن مبتنــی بــر ّفنــاوری
اطالعــات میســر میشــود .از نظــر ســنتی ،بازدیــد از مکانــی
دیدنــی بهمعنــای حضــور فیزیکــی در آن مــکان اســت ،امــا
بــا ظهــور ّفناوریهــای نویــن رایان ـهای و رســانهای و تلفیــق
آنهــا بــا یکدیگــر امــکان حضــور اف ـراد در مکانــی دیدنــی
و ســیاحتی بهصــورت مجــازی بهگونــهای فراهــم میشــود
کــه احســاس حضــور فیزیکــی در آن مــکان تــا بیشــترین حــد
ممکــن بــه بازدیدکننـ ٔ
ـده مجــازی القــا شــود .مهمتریــن هــدف
ّ
گردشــگری مجــازی در ُبعــد فنــاوری نزدیکتــر کــردن
احســاس حضــور مجــازی کاربــران بــه احســاس حضــور
واقعــی آنهــا در مکانهــای توریســتی و ســیاحتی معرفــی
شــده اســت و ،در بعــد اقتصــادی نیــز ،ترغیــب افــراد بــه
انجــام ســفر و حضــور فیزیکــی در جاذبههــای گردشــگری
شهرها و کشورهاس��ت ( .)David-Negre et al., 2018در
ایــن تحقیــق ،فرهنــگ پویــای گردشــگری مجــازی ،گفتمــان
گردشــگری مجــازی ،شناســایی ظرفیتهــای گردشــگری
مجــازی ،کاربســت ظرفیتهــای گردشــگری مجــازی،
طراحــی اســتراتژی گردشــگری مجــازی و طراحــی اســتراتژی
مشــتریمدار ٔ
انه گردشــگری مجــازی بــا مفاهیــم مطرحشــده
و همچنیــن بــا تحقیــق گاریــن مونــوز و همــکاران ()2019
همســو بــوده اســت.
منابع
انصــاری ،نــدا و انصــاری ،نســیم (ّ .)1395فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات و صنعــت جهانگردی،دومیــن کنفرانــس
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ٔ
ار ٔ
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