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ایــران گردشــگری 

چکیده
ــه  ــدأ ب ــافرت از مب ــه مس ــت ک ــانی اس ــی انس ــٔه اول فعالیت ــگری در وهل گردش
مقصــد بــرای تفریــح یــا تجــارت اســت. بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ســال 2019، 
بیــش از دو ســال اســت کــه صنعــت گردشــگری جهــان بــا رکــودی بی ســابقه مواجــه 
شــده اســت. توســعٔه گردشــگری مجــازی یکــی از مهم تریــن ابزارهــای موفقیــت در 
ــدل  ــی م ــر طراح ــق حاض ــدف تحقی ــت، ه ــک در دوران کروناس ــارت الکترونی تج
ــاری  ــٔه آم ــت. جامع ــران اس ــگری ای ــت گردش ــازی در صنع ــگری مج ــعٔه گردش توس
)خبرگــی( ایــن تحقیــق شــامل تعــدادی از خبــرگان صنعــت گردشــگری اســت. تعداد 
نمونه هــا در ایــن تحقیــق 8 نفــر بــوده اســت کــه بــا اســتفاده از 2 روش غیراحتمالــی 
هدفمنــد )قضاوتــی( و روش گلوله برفــی انجــام شــده اســت. روش تحقیــق حاضــر 
بهره گیــری از اســتراتژی نظریه پــردازی داده بنیــاد و رویکــرد سیســتماتیک اســت. بــر 
ــن  ــران تبیی ــا، مــدل توســعٔه گردشــگری مجــازی در صنعــت گردشــگری ای ــن مبن ای
ــه و  ــاد، مــدل نهایــی شــامل ۱۳ مقول ــا بهره گیــری از نظریه پــردازی داده بنی شــده و، ب

۳۷ مفهــوم بــه دســت آمــده اســت.

مقدمه
بــر مبنــای تعاریــف، گردشــگری فعالیتــی چندجانبه و، 
از لحــاظ جغرافیایــی، پیچیــده و نتیجــٔه خدمــات گوناگونــی 
اســت کــه در مراحــل گوناگــون، از مبــدأ تــا مقصــد، 
ــر   در ه

ً
ــاال ــالوه، احتم ــود. به ع ــه می ش ــت و عرض درخواس

ــود دارد  ــد وج ــا مقص ــدأ ی ــدادی مب ــه، تع ــا منطق ــور ی کش
ــرش  ــدأ( و پذی ــد )مب ــٔه مول ــا دارای دو وظیف ــتر آن ه ــه بیش ک

.)Gannon et al., 2021( هســتند )مقصــد(
ــن اســتدالل  ــن چنی ــت توســعٔه گردشــگری ای در اهمی
درصــدد  درحال توســعه  کشــورهای  کــه  می شــود 
اقتصــاد،  بــه  تنوع بخشــیدن  درآمدزایــی،  اشــتغال زایی، 
گاهــی بین فرهنگــی  ــای آ ــت و ارتق ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــظ  ــد و حف ــورت رش ــه ص ــگری ب ــعٔه گردش ــتند. توس هس
صنعــت گردشــگری در یــک منطقــٔه معیــن تعریــف می شــود 
و  کالن  ســطح  در   .)Maroto-Martos et al., 2020(
در ادبیــات کالســیک گردشــگری، توســعٔه گردشــگری را 
ــرای  ــی ب ــتراتژی ها و برنامه های ــاد اس ــٔه ایج ــوان به مثاب می ت
افزایش/توسعه/تشــویق گردشــگری بــه مقصــد تعریــف کــرد 

.)Suta et al., 2021(
اســت  بخش هایــی  از  یکــی  مجــازی  گردشــگری 
ــات،  ــری از ارتباط ــا بهره گی ــی ب ــی رقابت ــٔه مزیت ــه به منزل ک
ــعه  ــورهای درحال توس ــات در کش ــعٔه اطالع ــاوری و توس فّن
ــگری  ــعٔه گردش ــی، توس ــرد. از طرف ــعت می گی ــکل و وس ش
ارتباطــات  و  اطالعــات  فّنــاوری  توســعٔه  از  هنگامی کــه 
ــد  ــز مانن ــازی را نی ــگری مج ــد گردش ــرد، می توان ــره گی به
 Büyüközkan( ــد ــعه ده ــود توس ــا خ ــراه ب ــاری هم قط
Ergün, 2011 &(. ایــن بخــش سرشــار از اطالعاتــی 
فّنــاوری  از  بــا اســتفاده  به راحتــی  اســت کــه می توانــد 
ــان  ــیاری از مخاطب ــداد بس ــرای تع ــات ب ــات و ارتباط اطالع
مزیت آفریــن شــود )Matveevskaya et al., 2018(. ایــن 
ــت تجــارت الکترونیکــی و  موضــوع نقــش بزرگــی در موفقی
بهره گیــری از بیــگ دیتــا در توســعٔه صنعــت گردشــگری دارد 

 .)Yin & Liu, 2019(
ــادی  ــنگین اقتص ــات س ــا، و تبع ــروس کرون ــیوع وی ش
ــگری  ــال گردش ــرکت های فع ــازمان ها و ش ــر س ــرای اکث آن ب
ــی  ــورهای مبتن ــیاری از کش ــاد بس ــان، اقتص ــر جه در سراس
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ــدی  ــکالت ج ــا مش ــطح کالن، ب ــز، در س ــگر را نی ــر گردش ب
مواجــه کــرده اســت )Mariolis et al., 2020(. در ایــن 
ــت  ــازی اهمی ــگری مج ــعٔه گردش ــری از توس دوران، بهره گی
ــت  ــرده اس ــاد ک ــی ایج ــا فرصت ــیوع کرون ــیاری دارد. ش بس
ــٔه  ــدن« و مطالع ــه مان ــا »در خان ــفر ب ــه س ــدان ب ــه عالقه من ک
ــای   ــی و هنره ــی، طبیع ــدٔه تاریخ ــای کمترشناخته ش جاذبه ه
ــوی  ــه به نح ــند ک ــورها را بشناس ــتی کش ــنتی و صنایع دس س
اســتراتژی بازاریابــی مهمــی  در صنعــت گردشــگری بــه شــمار 
ــرای  ــت ب ــن فرص ــری از ای ــی رود )Yeh, 2021(. بهره گی م
ســازمان های گردشــگری از توســعٔه گردشــگری مجــازی 
سرچشــمه می گیــرد. از طرفــی، گردشــگری مجــازی کاربــرد 
فراوانــی در بخش هــا یــا زمینه هــای گوناگــون دارد ماننــد 
اســتفاده از اطالعــات آب وهــوا، اطالعــات از مکان هــای 
ــت  ــی از اقام ــا، عدم نگران ــات از بازاره ــده، اطالع بازدیدش
ــه  ــر ک ــان کمت ــتر در زم ــای بیش ــد از مکان ه ــذا و بازدی و غ
ــر اهمیــت ایــن حــوزٔه مهــم در گردشــگری  ایــن کاربردهــا ب

ــزوده اســت. اف
مهم تریــن  از  یکــی  مجــازی  گردشــگری  توســعٔه 
دوران  در  الکترونیــک  تجــارت  در  موفقیــت  ابزارهــای 
دیگــر،  ســوی  از   .)Gretzel et al., 2020( کروناســت 
در  الکترونیکــی  مزایایــی  مجــازی  گردشــگری  توســعٔه 
حــوزٔه بازاریابــی گردشــگری دارد کــه بازاریابــی مبتنــی 
ــتریان  ــرکت ها و مش ــان ش ــطی می ــت و واس ــاوری اس ــر فّن ب
ــن  ــات همچنی ــت )Buhalis et al., 2011(. تحقیق آن هاس
نشــان داده انــد گردشــگری مجــازی وســیله ای جدیــد و 
ــتریان  ــه مش ــات ب ــٔه خدم ــل و ارائ ــرای تعام ــه ب مقرون به صرف
دسترســی  و   )Dabholkar & Bagozzi, 2002( اســت 
ــد  ــم می کن ــتریان فراه ــرای مش ــروری را ب ــات ض ــه اطالع ب
در  گوناگونــی  دیدگاه هــای   .)Brodie et al., 2007(
نویــن  تحقیقــات  هــدف  مجــازی  گردشــگری  توســعٔه 
حــوزٔه گردشــگری بوده انــد ماننــد دیــدگاه مصرف کننــده 
 Baloglu &( تجــارت  دیــدگاه  و   )Ho & Liu, 2005(
Pekcan, 2006( کــه تأثیــرات مهمــی   در عملکــرد صنعــت 
 .)Buhalis & Deimezi, 2004( داشــته اند  گردشــگری 
مجــازی  گردشــگری  توســعٔه  اهمیــت  دیگرمصادیــق  از 
می تــوان بــه پیامدهایــی کــه تحــت تأثیــر ایــن حــوزه هســتند 
اشــاره کــرد. بــرای مثــال، توســعٔه گردشــگری مجــازی 
درآمــد اقتصــادی را افزایــش می دهــد، هــزاران شــغل ایجــاد 
ــد  ــعه می ده ــور را توس ــک کش ــاخت های ی ــد، زیرس می کن
و بیــن خارجی هــا و شــهروندان یــک کشــور تبــادل فرهنگــی 
ــطٔه  ــور به واس ــک کش ــی ی ــی، معرف ــد. از طرف ــرار می کن برق
ــازی  ــگری مج ــات آن در گردش ــا و اقدام ــری از ابزاره بهره گی
ــد  ــگران خواه ــذب گردش ــازی و پیشــبرد ج ــث فرهنگ س باع

شــد. مزیــت ایــن نــوع بازاریابــی ایــن اســت کــه کم هزینه تــر 
ولــی مؤثرتــر از بازاریابــی به شــیؤه گردشــگری ســنتی اســت. 
ــران موجــب  ــرد ای ــوع فرهنگــی منحصربه ف ــا، تن ــن، غن بنابرای
ــایی  ــه شناس ــم ب ــازی ه ــگری مج ــا گردش ــد ت ــد ش خواه
ــد. ــگری بینجام ــعٔه گردش ــه توس ــم ب ــورمان و ه ــتر کش بیش

ــال  ــا در س ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــر، ب ــوی دیگ از س
2019، بیــش از دو ســال اســت کــه صنعت گردشــگری جهان 
بــا رکــودی بی ســابقه مواجــه شــده اســت. بیشــتر تأسیســات 
ــتم های  ــل، سیس ــفر تعطی ــات س ــر خدم ــگری و دفات گردش
و  هتل هــا  کم رونــق،  پــروازی  خطــوط  و  حمل ونقــل 
ــکار و  ــفر بی ــان س ــافر و راهنمای ــی از مس ــا خال بوم گردی ه
ــگاه  ــال ۲۰۱۹ جای ــه در س ــی ک ــده اند. صنعت ــین ش خانه نش
ــع جهــان رســانده و  ــٔه ســوم صنای ــه رتب ــودآوری خــود را ب س
ــیمی  و  ــت و پتروش ــع نف ــر از صنای ــینی باالت ــرای صدرنش ب
ــون، در اواســط  ــود اکن ــز برداشــته ب ــا ۲۰۲۵ خی ــرات ت مخاب
ورودی  درصــد   ۷۲ میانگیــن  کاهــش  بــا   ،۲۰۲۱ ســال 
گردشــگر، رکــودی کم ســابقه را تجربــه می کنــد کــه تأثیــرات 
مخــرب کوویــد 19 در توریســم و پیامدهــای آن در تحقیقــات 
ــیاری  ــود )Škare et al., 2021(. بس ــده می ش ــددی دی متع
از مــردم جهــان همچنــان، از بیــم کرونــا یــا به دلیــل قرنطینــه 
یــا محدودیت هــای دیگــر، امــکان ســفر بــه مناطــق دلخــواه 
خــود را ندارنــد. در ایــران، به خاطــر شــدت تحریم هــای 
ــواردی  ــی و م ــد دولت ــی ناکارآم ــاختار مدیریت ــی، س بین الملل
ــکالت  ــتر و مش ــت بیش ــاق اهمی ــن اتف ــت، ای ــن دس از ای
ــران  ــویی، در ای ــت. از س ــته اس ــراه داش ــه هم ــتری را ب بیش
ــا مشــکالتی مواجــه بــوده  توســعٔه گردشــگری نیــز همــواره ب
اســت، شــاخص های فقــر و تــوان خریــد مــردم، کــه در 
ســال های اخیــر بیشــتر نیــز شــده اســت، توســعٔه گردشــگری 
بــرای شــهرهای داخلــی ایــران را نیــز بــا بحــران مواجــه کــرده 
ــگری  ــعٔه گردش ــه توس ــر ب ــق حاض ــن، تحقی ــت. بنابرای اس

ــردازد.  ــران می پ ــازی در ای مج
همان طــوری کــه می دانیــم، ضعــف در زیرســاخت های 
بخش هــای  در  مدیریتــی  عدیــدٔه  مشــکالت  و  اینترنتــی 
ــددی  ــکالت متع ــا مش ــش را ب ــن بخ ــعٔه  ای ــه توس ــرژی ک ان
مواجــه کــرده اســت. گردشــگری مجــازی بایــد دانــش 
ــراد محلــی و فرهنــگ آن هــا را افزایــش دهــد. گردشــگری  اف
بــه  بــا موانعــی ماننــد بی اعتمــادی  مجــازی همچنیــن 
آژانس هــای برنامه ریــز گردشــگری مجــازی و نماینــدگان 
ــا )از  ــاد آن ه ــگران و اعتم ــی گردش ــت و ایمن ــا، عدم امنی آن ه
نظــر حریــم شــخصی(، تهدیــد و خطــر تقلــب و عدم حمایت 
ــق  ــت. تحقی ــه اس ــه مواج ــی  جامع ــال عموم ــه و اقب جامع
حاضــر بــا رویکــرد کیفــی به منظــور حــل ایــن مشــکالت بــا 
ــت  ــازی در صنع ــگری مج ــعٔه گردش ــرای توس ــی ب ــٔه مدل ارائ
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گردشــگری ایــران اســت و تمامــی  مؤلفه هــای الزم را در ایــن 
ــب و  ــد. بدین ترتی ــا می کن ــدل احص ــن م ــب ای ــه در قال زمین
ــعی دارد  ــر س ــق حاض ــده، تحقی ــب مطرح ش ــای مطال ــر مبن ب

ــر پاســخ دهــد: ــه ســؤال زی ب
صنعــت  در  مجــازی  گردشــگری  توســعٔه  مــدل 

اســت؟  چگونــه  ایــران  گردشــگری 

پیشینه 
گردشگری مجازی

گردشــگری مجــازی عبــارت اســت از حضــور مجــازی 
و غیرفیزیکــی گردشــگر در شــهرها و کشــورهای گوناگــون کــه 
ــانه های  ــدرت رس ــدی از ق ــا بهره من ــازی ب ــور مج ــن حض ای
نویــن مبتنــی بــر فّنــاوری اطالعــات میســر می شــود. از 
نظــر ســنتی، بازدیــد از یــک مــکان بــه معنــای حضــور 
فیزیکــی در آن مــکان تلقــی می شــود، امــا ایــن حضــور 
به وســیلٔه گردشــگری مجــازی و بــدون نیــاز بــه حضــور 
ــگری  ــدف گردش ــن ه ــت. مهم تری ــر اس ــی امکان پذی فیزیک
ــاوری نزدیک تــر کــردن احســاس حضــور  مجــازی در ُبعــد فّن
مجــازی کاربــران بــه احســاس حضــور واقعــی آن هــا در 
مکان هــای توریســتی و ســیاحتی معرفــی شــده اســت و 
ــور  ــفر و حض ــه س ــراد ب ــب اف ــز ترغی ــادی نی ــد اقتص در ُبع
ــت  ــهرها و کشورهاس ــگری ش ــای گردش ــی در جاذبه ه فیزیک
ــی  )Buhalis, 2022(. متأســفانه، کشــورهای گوناگــون، حت
کشــورهای کوچــک و کــم اهمیــت در صنعــت توریســم، 
ــداف  ــزی اه ــا برنامه ری ــی  ب ــنتی و قدیم ــیوه های س ــه ش اگرچ
ــته اند و  ــار گذاش ــگری را کن ــٔه گردش ــادی در زمین کالن اقتص
از روش گردشــگری مجــازی اســتفاده می کننــد، از پدیــدٔه 

ــذب  ــب و ج ــرای جل ــی ب ــا الکترونیک ــازی ی ــگری مج گردش
ــد؛  ــره می مانن ــف بی به ــای مضاع ــن تالش ه ــتریان ضم مش
زیــرا زیرســاخت های ایــن موضــوع را تقویــت نمی کننــد.

ماهیت گردشگری مجازی
یکــی از دســتاوردهای فّنــاوری مــدرن تولیــد وقــت 
اضافــی یــا اوقــات فراغــت اســت. هرچقــدر فّنــاوری در 
مدیریــت گردشــگری کشــوری پیشــرفته تر باشــد، وقــت 
اضافــی بیشــتری در ســطح کالن تولیــد و مدیریــت می شــود. 
حــول  بیســت ویکم  قــرن  مصــرف  و  تولیــد  بزرگ تریــن 
ــات فراغــت اســت. گردشــگری  ــد و مصــرف اوق محــور تولی
ــردن  ــد و ُپرک ــر می کن ــت را ُپ ــات فراغ ــی  از اوق ــش مهم بخ
ــاد  ــراد ایج ــرای اف ــادی ب ــای اقتص ــت هزینه ه ــات فراغ اوق
می کنــد. گردشــگری، بــا همــٔه مضامیــن علمــی  و فلســفی ای 
ــدی  ــا پیام ــادی ی ــردی اقتص ــت، رویک ــه اس ــه در آن نهفت ک
ــی  ــه یک ــود ک ــی می ش ــت و پیش بین ــد داش ــادی خواه اقتص
ــد و  ــر باش ــرن حاض ــادی ق ــای اقتص ــن محرکه ه از بزرگ تری
یکــی از مهم تریــن فّناوری هــای تأثیرگــذار در صنعــت باشــد.
ــٔه حائــز اهمیــت درخصــوص گردشــگری مجــازی  نکت
امــکان معرفــی دقیــق، ملمــوس و جذاب تــر انــواع جاذبه هــای 
ــی آن  ــت ذات ــه ماهی ــت ک ــازی اس گردشــگری به صــورت مج
را نشــان می دهــد. به روزرســانی اطالعــات ســفر، امــکان 
ــن  ــدٔه ای ــره در آین ــک و غی ــورت الکترونی ــزا به ص ــت وی دریاف
 .)Ulfa & Pribadi, 2021( ــت ــور نیس ــت دور از تص صنع
انجام شــدٔه  تحقیقــات  تحلیلــی  جــدول  ادامــه،  در 
پیشــین بــا بررســی روش شناســی ایــن تحقیقــات و اثرگــذاری 

ــت. ــده اس ــه ش ــع ارائ ــورت جام ــل به ص عوام

جدول 1: مقایسٔه مقایسه ای و تحلیلی تحقیقات در حوزٔه گردشگری مجازی

نام تحقیق
یابی  زمینٔه بازار

گردشگری 
مجازی

شناسایی 
عوامل

مبتنی بر ابزارها/ 
روش های کیفی

کّمیمقایسه ایتحلیلیپیمایشی
اثر سایر عوامل 
در گردشگری 

مجازی

شناسایی یا 
برون دادهای 
گردشگری 

مجازی

راوراد و 
حاجی محمدی 

)1389(
××××PP××P

حسین پور 
و همکاران 

)1395(
×P××P××P×

طاهری و 
ابراهیمی 
)1395( 

P×××P××PP

انصاری و 
انصاری )1395(

×××PP×××P

تقوی فرد و 
اسدیان اردکانی 

)1395(
PP×P××P××
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نام تحقیق
یابی  زمینٔه بازار

گردشگری 
مجازی

شناسایی 
عوامل

مبتنی بر ابزارها/ 
روش های کیفی

کّمیمقایسه ایتحلیلیپیمایشی
اثر سایر عوامل 
در گردشگری 

مجازی

شناسایی یا 
برون دادهای 
گردشگری 

مجازی

سباستیا و 
همکاران 
)2009(

P××××××××

یوجوونگ 
و همکاران 

)2009(
P×××P××PP

یی و همکاران 
)2014(

P××P××PPP

هوانگ و 
همکاران 
)2016(

×××PP×PPP

زوپینسکی و 
استانیوسکی 

)2016(
×P×PP×PPP

ویلتشیر و کالرک 
)2017(

××××P×××P

سؤال پژوهش
سؤاالت اصلی پژوهش

۱. مــدل توســعٔه گردشــگری مجــازی در صنعــت 
گردشــگری ایــران چگونــه اســت؟

سؤاالت فرعی پژوهش
ــی توســعٔه گردشــگری مجــازی در 

ّ
۱. کــدام شــرایط عل

صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟
۲. کــدام شــرایط بســتر توســعٔه گردشــگری مجــازی در 

صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟
گردشــگری  توســعٔه  مداخله گــر  شــرایط  کــدام   .۳
مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟

۴.  کــدام راهبردهــای منتــج از توســعٔه گردشــگری 
مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران مؤثــر هســتند؟

ــگری  ــعٔه گردش ــل از توس ــای حاص ــدام پیامده ۵. ک
ــتند؟ ــر هس ــران مؤث ــگری ای ــت گردش ــازی در صنع مج

مســیر  تحلیــل  مبنــای  در  متغیرهــا  تأثیــرات   .۶
اســت؟ چگونــه  ســاختاری(  معــادالت  )مدل ســازی 

روش شناسی پژوهش
تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت آن در فــاز 
کیفــی، از حیــث هــدف، بنیــادی بــه شــمار مــی رود. در ایــن 
تحقیــق تــالش می شــود، بــا اســتفاده از رویکــرد کیفــی 
ــازی  ــگری مج ــعٔه گردش ــدل توس ــوی م ــده، الگ گردآوری ش
در صنعــت گردشــگری ایــران طراحــی و ارائــه شــود. هــدف 
از ایــن مطالعــه نیــز شــناخت و درک تجــارب افــراد و تفاســیر 

آنــان در زمینــٔه صنعــت گردشــگری ایــران به منظــور دســتیابی 
بــه نظریــه ای در ایــن حــوزه اســت. یافته هــای تحقیــق 
می توانــد در صنعــت گردشــگری ایــران کاربــرد داشــته باشــد 
و، ازآنجاکــه موضــوع توســعٔه گردشــگری مجــازی در صنعت 
ــات  ــا و نظری ــد و مدل ه ــی جدی ــران موضوع ــگری ای گردش
ــدود  ــٔه مح ــا دامن ــی ب ــدود و گاه ــه آن مع ــوط ب ــود مرب موج
ــه ای  ــه نظری ــتیابی ب ــور دس ــق، به منظ ــن تحقی ــت، در ای اس
جامــع، از اســتراتژی کیفــی نظریه پــردازی داده بنیــاد اســتفاده 

شــده اســت.
ــرد  ــی رویک ــاد از نوع ــردازی داده بنی ــتراتژی نظریه پ اس
ــه  ــکل گیری نظری ــد ش ــی رون ــرد؛ یعن ــره می گی ــتقرایی به اس
در ایــن اســتراتژی حرکــت از جــزء بــه کل اســت. ایــن 
ــرد  ــه کار می گی ــتماتیکی را ب ــای سیس ــله رویه ه روش سلس
ــر  ــورد نظ ــده ٔ م ــارٔه پدی ــتقرار درب ــر اس ــی ب ــه ای مبتن ــا نظری ت
ــری  ــم نظ ــدٔه تنظی ــق دربرگیرن ــای تحقی ــد. یافته ه ــاد کن ایج
ــا  ــام ی ــله ارق ــک سلس ــه ی ــت ن ــی اس ــت بررس ــت تح واقعی
مجموعــه ای از مطالــب کــه بــه یکدیگــر وصــل شــده باشــند. 
هــدف نظریه پــردازی داده بنیــاد ســاختن و پرداختــن نظریــه ای 
اســت کــه در زمینــٔه مــورد مطالعــه صــادق و روشــنگر 
ــم،  ــر مفاهی ــه عنص ــر س ــش ب ــتراتژی پژوه ــن اس ــد. ای باش
ــوع  ــن ن ــت. هــدف عمــدٔه ای مقوله هــا و گزاره هــا اســتوار اس
ــخص کردن  ــق مش ــده از طری ــک پدی ــن ی ــردازی تبیی نظریه پ
ــده و  ــم، مقوله هــا و گزاره هــا( آن پدی ــدی )مفاهی عناصــر کلی
ســپس طبقه بنــدی روابــط ایــن عناصــر درون بســتر و فراینــد 
ــت از  ــدف آن حرک ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس آن پدی
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ــی  ــه محــور اصل ــدون از دســت دادن توجــه ب ــه کل ب جــزء ب
.)Lambert, 2019( بررســی اســت

جامعه و نمونٔه پژوهش
جامعــٔه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل تعــدادی از خبــرگان 
صنعــت گردشــگری اســت کــه دارای مشــخصات زیــر 

بوده انــد:
سمت سازمانی مدیر و باالتر در حوزٔه مورد مطالعه

تجربٔه کاری مناسب 
تحصیالت ) کارشناسی و باالتر(

تمایل به همکاری 
تعــداد نمونه هــا در ایــن تحقیــق 8 نفــر بــوده اســت کــه 
ــی( و  ــد )قضاوت ــی هدفمن ــتفاده از 2 روش غیراحتمال ــا اس ب

ــت. ــده اس ــام ش ــی1 انج روش گلوله برف

روش تجزیه وتحلیل اطالعات
بــا توجــه بــه اینکــه روش اصلــی جمــع آوری داده هــای 
اســت  مصاحبــه  داده بنیــاد  نظریه پــردازی  در  پژوهــش 
)Suddaby, 2006(، از تعییــن روش و نحــؤه نمونه گیــری 
نظــری مناســب و مصاحبــٔه نیمه ســاختاریافته و ســاختارنایافته 
ــا توجــه بــه اینکــه هــدف  اســتفاده شــد. بدین صــورت کــه، ب
تحقیــق حاضــر توســعٔه گردشــگری مجــازی در صنعــت 

ــن  ــک در ای ــأ تئوری ــواره خ ــت و هم ــران اس ــگری ای گردش
زمینــه در ایجــاد تئــوری مناســب وجــود داشــته اســت و  
بــا توجــه بــه وســیع بودن حوزه هــای توســعٔه گردشــگری 
ــاد  ــت ابع ــران، می بایس ــگری ای ــت گردش ــازی در صنع مج
ــای  ــل و مؤلفه ه ــن، عوام ــوند. همچنی ــخص ش ــش مش پژوه
احتمالــی دیگــر، کــه جــدا از ایــن دو عنصــر در تبییــن توســعٔه 
ــد،  ــران مؤثرن ــگری ای ــت گردش ــازی در صنع ــگری مج گردش
ماهیــت  به دلیــل  مصاحبه هــا  چــون  شــده اند،  مطــرح 
اکتشــافی بودن و تئوری ســازی بیشــتر نیمه ســاختاریافته یــا 
ســاختارنایافته بوده انــد، ســعی شــده اســت بــرای ظاهرشــدن 
ــن  ــود. ای ــتفاده ش ــرو2 اس ــؤاالت پی ــا از س ــاد و مؤلفه ه ابع
کار بــرای 8 مصاحبــه انجــام شــد و 4 مصاحبــٔه انتهایــی 
به منظــور اطمینــان از اشــباع نظــری انجــام شــد و، بــا انجــام 

ــد. ــت آم ــه دس ــی ب ــای کاف ــه، داده ه 12 مصاحب
داده هــای حاصــل از مصاحبه هــا به دقــت مطالعــه، 
بررســی و تحلیــل شــدند. بــه داده هایــی کــه مشــابه یکدیگــر 
ــه  ــا توج ــد و ب ــاص داده ش ــب اختص ــد مفاهیمی متناس بوده ان
مقــوالت  مفاهیــم  مشــابهت  مفهومــی  و  دســته های  بــه 

ــدند. ــاد ش ــب ایج متناس
ــدول  ــٔه اول در ج ــرای مصاحب ــاز ب ــذاری ب ــٔه کدگ نمون

ــل آمــده اســت: ذی

1. Snowball sampling2. Follow-Up
3. Instant Comparison

جدول 2: نمونه ای از نکات کلیدی و کد های استخراج شده از مصاحبٔه اول

کدنکات کلیدینشانگر

SB 1 باید صرفه جویی در عناصر زمان و هزینه در صنعت گردشگری که هدف غایی است
بازتاب یابد. 

صرفه جویی زمانی
صرفه جویی هزینه

SB2
گردشگری پیرو و وابسته به گردشگر است، به خصوص در عناصر توسعه ای و نگاه 

توسعه ای به آن.
گردشگرمحوری توسعٔه گردشگری

SB3
باید به دسترس پذیری زیرساخت فّناوری اطالعات توجه کرد. اگر دربارٔه زیرساخت 
 توسعٔه گردشگری مجازی شکل 

ً
فّناوری اطالعات کافی وجود نداشته نباشد، اصال

نمی گیرد. این اطالعات باید مدون باشد، مختل نشود و چارچوب مند باشد.

-در دسترس پذیری فّناوری
- انضباط فّناوری

ــری  ــیت نظ ــه حساس ــه ب ــا توج ــا ب ــن مصاحبه ه اولی
محقــق بــه موضــوع پژوهــش و در نظــر گرفتــن ماهیــت مفاهیم 
ــازی در  ــگری مج ــعٔه گردش ــوم توس ــا مفه ــا ب ــب آن ه و تناس
ــٔه اول  ــده اند. مصاحب ــاب ش ــران انتخ ــگری ای ــت گردش صنع
بــا نمایانگــر SB کدگــذاری شــد. ایــن نمایانگرهــا متناســب با 
ــتمر  ــر و مس ــه بهت ــا و مقایس ــی  در داده ه ــری از بی نظم جلوگی
عمــل می کننــد. کدگــذاری بــاز بــرای مصاحبــٔه اول درنهایــت 

ــای  ــه کده ــج ب ــا منت ــتی داده ه ــتمر3 و برگش ــٔه مس ــا مقایس ب
ــٔه اول شــدند. ــرای مصاحب ــر ب ــٔه زی اولی

بعــد از اســتخراج کدهــای اولیــه بــه دســته بندی و 
ــت.  ــده اس ــه ش ــه پرداخت ــر مصاحب ــس از ه ــازی پ مفهوم س
ــری  ــتمر بازنگ ــٔه مس ــا مقایس ــته و ب ــورت پیوس ــم به ص مفاهی
ــرای  ــدند. ب ــکیل ش ــوالت تش ــی و مق ــم نهای ــدند و مفاهی ش
مثــال، ایــن گام بــرای یکــی از مفاهیــم بــه شــرح زیــر اســت:
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فّنــاوری  ســیالی سیســتم  مفهــوم  برچســب  ابتــدا 
ــر شناســایی جاذبه هــای  اطالعــات مجــازی از کدهایــی نظی
مجــازی گردشــگری،  تشــکیل شــبکٔه تعامــالت بین الملــل و 
ــٔه  ــد و مقول ــت آم ــه دس ــگری ب ــه گردش ــازی فّناوران جریان س
ــیالی  ــم س ــوع مفاهی ــی از مجم ــاوری اطالعات ــاخت فّن زیرس
سیســتم فّنــاوری اطالعــات، پایــداری سیســتم فّنــاوری 
ــل  ــات حاص ــاوری اطالع ــتم فّن ــاط سیس ــات و انضب اطالع
ــا  ــا ب ــم و مقوله ه ــتمر مفاهی ــٔه مس ــت و در مقایس ــده اس ش
به منزلــٔه  مفهومــی   برچســب  ایــن  دیگــر  مصاحبه هــای 

ــد.  ــاب ش ــی انتخ
ّ
ــرایط عل ش

برچســب گذاری کدهــا بــا اســتناد بــه مصاحبه هــا 
ــی  ــا جای انجــام شــده اســت و محقــق ســعی کــرده اســت ت
کــه ضــرورت دارد بــه نگــرش افــراد بــه پاسخ داده شــده 
ــی و ناخواســته  ــوگیری احتمال ــه س ــا از هرگون ــد ت ــد باش پایبن
برچســب گذاری،  در  امــکان جلوگیــری شــود.  تــا حــد 
منظــور از ســازمان ســازمان های گردشــگری و نهادهــای 
ــازمان  ــد س ــازمانی نمی توان ــر س ــرا ه ــت، زی ــته اس وابس

گردشــگری باشــد.
ــات  ــه تبلیغ ــه ب ــد توج ــگری بای ــوص گردش »در خص
ــاد  ــث ایج ــه باع ــگری ک ــم در گردش ــری مه ــٔه عنص به منزل
........... بســیار مهــم  جاذبه هــای گردشــگری می شــود 
مجــازی«  گردشــگری  در  باالخــص  بــود،  خواهــد 

دوم(. )مصاحبــٔه 
محقــق، در تمــام فراینــد کدگذاری هــا، بــه حساســیت 
نظــری، کــه از اصــول پژوهــش نظریه پــردازی داده بنیــاد 
اســت، پایبنــد بــوده اســت و ایــن کار را بــرای غنــای هرچــه 
ــاال  ــول ب  در نقل ق

ً
ــال ــت. مث ــام داده اس ــش انج ــتر پژوه بیش

از مصاحبــٔه دوم، مصاحبه شــونده بیــان کــرده اســت کــه 
تبلیغــات در گردشــگری مهــم اســت. بدین ترتیــب، بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن تحقیــق دربــارٔه تحقیقــات گردشــگری مجــازی 
اســت، نمی بایســت ایــن کــد لحــاظ می شــده اســت. البتــه، 
ــات  ــت تبلیغ ــازی دالل ــگری مج  از گردش

ً
ــدا ــه، مؤک در ادام

ــای حساســیت نظــری و  ــر مبن ــه ب ــده اســت ک ــه دســت آم ب
ــن موضــوع  ــه ای ــت تبلیغــات در گردشــگری مجــازی ب اهمی
کــد زده اســت. نکتــٔه مهــم ایــن اســت کــه در ادبیــات 
ــانه ای  ــات رس ــوزٔه تبلیغ ــات در ح ــگری مجــازی تبلیغ گردش
بنابرایــن،   .)Wamg & Lin, 2014( نقــل شــده اســت
ــره  ــانه ای به ــات رس ــذاری از تبلیغ ــات در کدگ ــای تبلیغ به ج
گرفتــه شــده اســت، بــرای ســایر مفاهیــم و مقــوالت نیــز بــه 

ــدام شــده اســت. ــب اق ــن ترتی همی

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. نســخٔه ابتدایــی شــامل 
ــی  ــا بررس ــپس، ب ــت. س ــوده اس ــوم ب ــه و 175 مفه 23 مقول
ــم  ــا، مفاهی ــی از آن ه ــابهات برخ ــوالت و تش ــن مق ــق ای دقی
ــتم  ــداری سیس  »پای

ً
ــال ــد؛ مث ــابه گرفتن ــای مش ــابه کده مش

ــاوری  ــاخت فّن ــٔه »زیرس ــت مقول ــات« تح ــاوری اطالع فّن
اطالعــات« دســته بندی شــد. ایــن کار درخصــوص ایــن 
ــا بــه نســخه ای شــامل 11 مقولــه و 31  نســخه ادامــه یافــت ت
ــان داده  ــر نش ــدول زی ــه در ج ــم ک ــدا کردی ــت پی ــوم دس مفه

شــده اســت.

جدول 3: کدها،  مفاهیم و مقوله های استخراج شده از مرحلٔه کدگذاری باز

نقشمفاهیممقوله ها

الزام توسعٔه گردشگری مجازی1

مانایی کارکردی گردشگری حضوری )فیزیکی(

ی
ّ
شرایط عل

ناکارآمدی کارکردی گردشگری حضوری )فیزیکی(

کاهش درآمدهای گردشگری حضوری )فیزیکی(

زیرساخت فّناوری اطالعات2

انضباط سیستم فّناوری

پایداری سیستم فّناوری اطالعات

سیالی سیستم فّناوری اطالعات

ناکارآمدی مدیریت گردشگری3
ضعف اطالعاتی مدیران

ضعف کارآمدی مدیران

4
مدیریت گردشگری مجازی 

)مقوله محوری(

مدیریت تجمعی جاذبه های گردشگری

مدیریت اقبال عمومی  گردشگری مجازی

مدیریت منابع انسانی گردشگرمحور

پوشش انتظارات گردشگری مجازی
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نقشمفاهیممقوله ها

حمایت مدیریت ارشد5

مطالبه گری دغدغه مند گردشگری مجازی

ی
ّ
شرایط عل

بسترسازی نیروی انسانی متخصص

آینده پژوهی گردشگری مجازی

تفکر استراتژیک

اختالل سیستم فّناوری اطالعات6

ضعف سیستم فّناوری

شرایط مداخله گر

توزیع نامتوازن سیستم فّناوری اطالعات

اختالل زیرساختی فّناوری اطالعات

مداخالت باالدستی7
نقش آفرینی مثبت دولت

نقش آفرینی منفی دولت

فرهنگ گردشگری مجازی8
فرهنگ پویای گردشگری مجازی

بستر

گفتمان گردشگری مجازی

تبلیغات گردشگری مجازی9

شناسایی ظرفیت های گردشگری مجازی

کاربست ظرفیت های گردشگری مجازی

پاالیش خرده فرهنگ های نامرتبط گردشگری مجازی

معماری گردشگری مجازی10

طراحی استراتژی گردشگری مجازی

کنش و واکنش

طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی

ارزیابی متوازن گردشگری مجازی

مدیریت ساختار گردشگری مجازی

مدیریت منابع فّناورمحور گردشگری مجازی

11

ارزش آفرینی
توسعٔه اشتغال

پیامدها

شکوفایی اقتصادی

توسعٔه عملکرد گردشگری مجازی
توسعٔه عملکرد سازمانی

توسعٔه عملکرد کسب وکار

توسعٔه متوازن گردشگری مجازی12
توسعٔه کارکرد رسانه ای گردشگری مجازی

توسعٔه کارکرد غیررسانه ای گردشگری مجازی
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شکل 1: مدل پارادایم منتج از کدگذاری محوری

در ادامــه، بــه بررســی همســویی کدهــا و مفاهیــم 
شناسایی شــده در تحقیــق حاضــر بــا پیشــینٔه تحقیقــات 

ــر  ــدول زی ــرح ج ــه ش ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــط پرداخت مرتب
ــت: اس
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جدول 4: مشابهت یابی کدها و مفاهیم با تحقیقات پیشین

مشابهت با تحقیقات پیشینکد/مفهومردیف

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

بهالیس )2022(

2

MHS1
MHS2
MHS3
MHS4
MHS5
MHS6
ABDI1
ABDI4
ABDI3
ABDI2

ABDI11
S2

S12
S7
S6
S5
S4
S8
S9

حسین پور و همکاران )1395(، انصاری و انصاری 
)1395(، الما و همکاران )2018(، زوپینسکی 
و استاینوسکی )2016(، یوجوونگ و همکاران 
)2009(، هوانگ و همکاران )2016(، گارین 

مونوز و همکاران )2019(
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مشابهت با تحقیقات پیشینکد/مفهومردیف

3

ABDI1
ABDI2
ABDI3
ABDI4
ABDI5
ABDI6
ABDI7
ABDI8

تقوی فرد و اسدیان اردکانی )1395(، 
طاهری و ابراهیمی  )1395(

4

الزام توسعٔه گردشگری مجازی
زیرساخت فّناوری اطالعات

زوپینسکی و استاینوسکی )2016(

ناکارآمدی مدیریت گردشگری
طراحی استراتژی گردشگری مجازی

طراحی استراتژی مشتری مدارانه

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

فرهنگ گردشگری مجازی
تبلیغات گردشگری مجازی

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

همکاران )2019(

توسعٔه عملکرد گردشگری
توسعٔه متوازن گردشگری مجازی

حسین پور و همکاران )1395(، انصاری 
و انصاری )1395(، الما و همکاران 
)2018(، زوپینسکی و استاینوسکی 

)2016(

کدگذاری انتخابی
ــار  ــا کن ــای مقوله محــوری و ب ــر مبن در ایــن قســمت، ب
ــود  ــالش می ش ــا ت ــر مقوله ه ــان دیگ ــرار دادن و چیدم ــم ق ه
ــازی در  ــگری مج ــعٔه گردش ــدل توس ــی م ــی از طراح روایت
صنعــت گردشــگری ایــران ارائــه شــود. در ادامــه، بــه تحلیــل 
روایــت ایــن تجربــه از دیــدگاه تجارب زیســتٔه افــراد پرداختــه 

شــده اســت:

مقوله محوری: مدیریت گردشگری مجازی
در ایــن تحقیــق، معمــاری چندوجهــی منابــع انســانی 
ــای  ــرا ردپ ــده؛ زی ــه ش ــر گرفت ــوری در نظ ــٔه مقوله مح به منزل
ــی  ــته و نقش ــود داش ــا وج ــون داده ه ــای گوناگ آن در بخش ه
محــوری دارد، به نحــوی کــه می توانــد دیگــر مقوله هــا را 

حــول خــود جمــع کنــد. 
ــت  ــر »مدیری ــی  نظی ــکل از مفاهیم ــه متش ــن مقول ای

اقبــال  »مدیریــت  گردشــگری«،  جاذبه هــای  تجمعــی 
ــانی  ــع انس ــت مناب ــازی«، »مدیری ــگری مج ــی  گردش عموم
گردشــگرمحور« و »پوشــش انتظــارات گردشــگری مجــازی« 

ــت.  اس
مدیریــت تجمعــی جاذبه هــای گردشــگری شــامل 
ایجــاد و مدیریــت مســتمر چارچوبــی بــرای »مدیریــت 
جاذبه هــای گردشــگری« اســت. در حــوزٔه مطرح شــده، ایــن 
مدیریــت و تجمیــع آن نوعــی معمــاری اســت. معماری هــای 
اطالعــات،  معمــاری  کاری،  معمــاری  نظیــر  گوناگونــی 
ــاوری  ــاری فّن ــتم ها و معم ــاری سیس ــا، معم ــاری داده ه معم
ــن جاذبه هــا می بایســت  مطــرح شــده اســت. درحقیقــت، ای
ــزی شــود کــه  ــی طرح ری ــت در زمینه هــای گوناگون ــا مدیری ب

ــت. ــگری اس ــای گردش ــن جاذبه ه ــت ای ــی مدیری نوع
افریقایــی  کشــور  اســت.....فالن  جاذبه هــا   ...«
ــدد  ــر تع ــی دیگ ــی دارم، جای ــٔه بزرگ ــن رودخان ــد م می گوی
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ــم  ــنتی و ه ــار س ــم آث ــبزی، ه ــم سرس ــر ه ــم کوی ــه دارد ه جاذب
مدرن....پــل شیشــه ای چیــن اثــر باســتانی نیســت، مدیریتــش این 
را معمــاری کــرده کــه بــه اینجــا رســیده اســت« )مصاحبــٔه دوم(.

یا
ــم  ــار ه ــات کن ــدن قطع ــم... چی ــک فیل ــزر ی ــل تی »مث
ــدارد، مدیریتــش مهــم اســت؛ اینکــه چــه جــوری  ارزشــی ن
ایــن نقــاط را کنــار هــم بچینیــم تــا تشــکیل مفهــوم بزرگ تــری 

ــٔه دوم(. ــود« )مصاحب ــذب ش ــث ج ــه باع ــد ک بده
ــی  ــازی نوع ــگری مج ــی  گردش ــال عموم ــت اقب مدیری
ــامل  ــی را ش ــای گوناگون ــه جنبه ه ــت ک ــم اس ــردی مه رویک
باشــد.  توســعه محور  آن می توانــد  مهــم  می شــود. وجــه 
ایــن توســعه نیــز مبتنــی بــر مدیریــت جاذبه هــای گردشــگری 
ــر  ــگران را در ب ــی  گردش ــال عموم ــه اقب ــت ک ــی اس ــه نوع ب
ــت  ــی اس ــکل گیری جریان ــان ش ــت هم ــن مدیری ــرد. ای گی
ــات و  ــعٔه امکان ــا توس ــازی را ب ــگر مج ــد گردش ــه می توان ک
زیرســاخت های فّناورانــه بــه  ســمت و ســوی گردشــگری 

ــد. ــوق ده ــازی س مج
عکــس،  بــه  تبدیــل  بتوانیــم  اگــر  را  جاذبه هــا  »آن 
ــم  ــوی ندهی ــس ق ــی ح ــم، ول ــه بعدی و... کنی ــای س عکس ه
.... ایــن صنعــت، ویژگی هــا و... را بــه دیگــران بشناســانیم تــا 
ترغیــب شــوند تــا از طریــق رویکــرد مجــازی بــه ایــن ســمت 

ــٔه دوم(. ــد« )مصاحب ــال یابن اقب
ــع انســانی گردشــگرمحور  مفهــوم دیگــر مدیریــت مناب
در  گردشــگری  ســازمان های  در  انســانی  منابــع  اســت، 
برنامه ریــزی  کــه  می شــوند  گردشــگرمحور  صورتــی 
ــه  ــرد و کالن ب ــطح خ ــد در س ــازمان را بتوانن ــتراتژیک س اس

ــد. ــل کنن ــازی متص ــگری مج ــازار گردش ب
»در دنیــای امــروز کــه شــاهد تغییــر و تحوالت شــگرف 
در زمینه هــای گوناگــون گردشــگری مجــازی هســتیم، محیــط 
ــدیدی  ــت ش ــت و رقاب ــه اس ــیاری مواج ــان بس ــا عدم اطمین ب
پیــدا کــرده اســت. سیســتم های گردشــگری، به منظــور کســب 
موفقیــت و کســب مزیــت رقابتــی، از نوعــی برنامه ریــزی بهــره 
می گیرنــد و، ضمــن شناســایی عوامــل تأثیرگــذار محیطــی، در 
افــق زمانــی بلندمدتــی تأثیــر آن هــا را در گردشــگری مجــازی 
ــان  ــع هم ــزی درواق ــوع برنامه ری ــن ن ــد. ای ــایی می کنن شناس
ــن و  ــورت تدوی ــه، در ص ــت ک ــتراتژیک اس ــزی اس برنامه ری
اجــرای درســت، ابــزاری ســودمند بــرای موفقیــت گردشــگری 
مجــازی اســت، منابــع انســانی ای کــه ایــن نــوع برنامه ریــزی 
اســتراتژیک گردشــگری را اجــرا می کننــد مثــل هســتٔه جریــان 
توســعٔه گردشــگری مجــازی هســتند« )مصاحبــٔه نهــم(. 
پوشــش انتظــارات گردشــگری مجــازی مفهــوم دیگــری 
اســت کــه باعــث شــکل گیری مدیریــت گردشــگری مجــازی 

به منزلــٔه پدیده محــوری اســت.

»آلبــوم عکســی می گــذارم و تمــام می شــود، ولــی 
ــه روز  ــوم بایــد مــداوم ب مجموعــه ای هــم هســت کــه ایــن آلب
ــٔه  ــن به منزل ــش دهد......م ــارات را پوش ــه انتظ ــد و... ک باش

ــٔه دوم(. ــم« )مصاحب ــگاه می کن ــن ن ــه ای ــازمان ب ــک س ی
ــل  ــن دلی ــه ای ــل ب ــن عام ــت ای ــر، اهمی ــوی دیگ از س
اســت کــه انتظــارات گردشــگر مجــازی دربرگیرنــدٔه کل 
صنعــت گردشــگری نیــز می شــود و ایــن ســؤال مطــرح 
انتظــارات می توانــد  ایــن  بــا پوشــش  آیــا  می شــود کــه 
هم زمــان بــرای ایــن صنعــت نیــز انتظــار درآمدزایــی را داشــته 
ــا  ــد ی ــر می کن ــان تغیی ــذر زم ــوع در گ ــه موض ــیم و اینک باش

می مانــد. ثابــت 
ــم  ــت توریس ــه صنع ــی، ب ــت، در دوره های ــی هس »وقت
انتظــارات  و  نمی گیــرد  هــم  زمانــی  در  می شــود.  توجــه 
مدنظــر در ایــن صنعــت دیــده نمی شــود. بایــد ببینیــم میــزان 
توجــه بــه ایــن صنعــت یعنــی توجــه عمومــی  چقــدر اســت« 

)مصاحبــٔه دوم(.

کدگذاری انتخابی و خلق نظریه
ــد انتخــاب  ــارت اســت از فراین ــی عب کدگــذاری انتخاب
دیگــر  بــا  آن  نظام منــد  مرتبط کــردن  اصلــی،  دســته بندی 
تکمیــل  و  روابــط  ایــن  اعتبــار  تأییــد  دســته بندی ها، 
دســته بندی هایی کــه نیــاز بــه اصــالح و توســعٔه بیشــتری 
ــاز  ــد. کدگــذاری انتخابــی، براســاس نتایــج کدگــذاری ب دارن
و کدگــذاری محــوری، مرحلــٔه اصلــی نظریه پــردازی اســت. 
بــه ایــن ترتیــب کــه مقولــٔه محــوری را بــه شــکل نظام منــد بــه 
ــوب  ــط را در چارچ ــد و آن رواب ــط می ده ــا رب ــر مقوله ه دیگ
یــک روایــت ارائــه مــی کنــد و مقوله هایــی را کــه بــه بهبــود و 

ــد. ــالح می کن ــد اص ــاز دارن ــتری نی ــعٔه بیش توس
فراینــد  انتخابــی  کدگــذاری  دیگــر،  بیــان  بــه 
ــن  ــه ای ــت. ب ــش مقوله هاس ــود و پاالی ــازی و بهب یکپارچه س
ــی  ــان خاص ــگ و چیدم ــاد آهن ــا ایج ــق ب ــه محق ــب ک ترتی
ــه ای  ــکل دهی نظری ــه و ش ــرای ارائ ــا را ب ــا آن ه ــن مقوله ه بی
ــا  ــد. در ایــن ســطح، ســعی می شــود، ب خــاص تنظیــم می کن
ــٔه  ــوری به منزل ــٔه مح ــول مقول ــا ح ــادن مقوله ه ــم نه ــار ه کن
مضمــون اصلــی، روایتــی نظــری بــرای پدیــده ارائــه شــود و، 
ضمــن آن، حــول ایــن رشــتٔه اصلــی، بیــن مفاهیــم و مقوله هــا 
ــی  ــذاری انتخاب ــج کدگ ــود. نتای ــاد ش ــد ایج ــی نظام من ارتباط
ــدل  ــت م ــت. روای ــده اس ــر ش ــر منج ــدل زی ــتخراج م ــه اس ب
پارادایــم در ادامــٔه مدل تشــریح شــده اســت. در ایــن کدگذاری 
محــور اصلــی تحقیــق )مدیریــت گردشــگری مجــازی( هدف 
ــر  ــونده ب ــر تشریح ش ــایر عناص ــود و س ــه می ش ــر گرفت در نظ
مبنــای آن در قالــب چارچــوب نظــری )داســتان روایت گونــه( 

ــوند. ــده می ش ــریح ش تش
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ظرفیت هــا  معرفــی  یعنــی  مجــازی  گردشــگری 
ابزارهــای  طریــق  از  توریســم  صنعــت  قابلیت هــای  و 
ــی  ــه ظرفیت ــی ک ــات و ارتباطات ــاوری اطالع ــمندانه و فّن هوش
سرشــار داشــته باشــد. کشــورهایی بــا پتانســیل بــاالی 
گردشــگری ماننــد ایــران بایــد بــه گردشــگری مجــازی توجــه 
کننــد. هــدف تحقیــق حاضــر ارائــٔه مدلــی به منظــور توســعٔه 
گردشــگری مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران بــوده 

ــت. اس
ایجــاد  و  خط مشــی ها  تعییــن  وظیفــٔه  مدیریــت 
فضایــی مطمئــن و منصفانــه به منظــور نیــل بــه اهــداف 
اســتراتژیک در گردشــگری مجــازی را بــر عهــده دارد. وجــود 
ــازمان ها  ــون در س ــای گوناگ ــوع در بخش ه ــاختارهای متن س
و نهادهــای مرتبــط گردشــگری، تمایــز منابــع انســانی و 
ــود  ــرایط موج ــل ش ــازمان ها به دلی ــن س ــم در ای ــگ حاک فرهن
می طلبــد کــه نوعــی معمــاری گردشــگری مجــازی طراحــی 
ــه تضادهــا  شــود. همچنیــن، ایــن ســاختارها، تمایزهــا و البت
ــد.  ــه ای را می طلبن ــن روی ــا چنی ــی ب ــت اقتضای ــی مدیری نوع
ــی  ــتر آموزش ــه بس ــد ب ــی، بای ــن اهداف ــه چنی ــل ب ــرای نی ب
ــعه ای  ــٔه توس ــاوری، روحی ــانی، فّن ــع انس ــرای مناب ــب ب مناس
و فرهنگ ســازی کار جمعــی در ایــن حــوزه بیش ازپیــش 

ــود. ــه ش توج

ــه  ــش ، ب ــش و واکن ــی کن ــه نوع ــده ب ــاختمان بناش س
فرایندهــای چندگانــٔه نتیجه بخــش و متناســب بــا بــازار، 
ــوازن آن در همــٔه بخش هــا  ــع و ارزشــیابی مت تخصیــص مناب
ــازی و  ــگری مج ــتراتژی                      گردش ــازی اس ــت نهادینه                                                            س و درنهای
ــر  ــی ب ــاز دارد؛ اســتراتژی هایی کــه مبتن اســتراتژی هــم رده نی
نیــاز و خواســت مشــتری باشــند. مشــتریان همــان متقاضیانی 
ــره  ــازی به ــگری مج ــت گردش ــتم مدیری ــه از سیس ــتند ک هس

می گیرنــد.
مدیــران بایــد بــه ارزیابــی نتیجــٔه کار و تجزیه وتحلیــل 
ــی و  ــند و خروج ــته باش ــی داش ــادرت پیاپ ــز مب ــان نی هم زم
برندســازی گردشــگری مجــازی مــد نظرشــان باشــد. مدیــران 
ــه  ــم ب ــار ه ــرمایه گذاری در کن ــش و س ــی چین ــا نوع ــد ب بای
ــد.  ــه بپردازن ــی همه جانب ــا و آسیب شناس ــی خروجی ه ارزیاب
می توانــد  مجــازی  گردشــگری  ایجــاد  اصلــی  شــالودٔه 
ــار  ــت در کن ــن حمای ــد. ای ــد باش ــت ارش ــت مدیری حمای
زیرســاخت های فّنــاوری اطالعــات و همین طــور الزامــی  کــه 
ــل  در توســعٔه گردشــگری مجــازی احســاس می شــود )به دلی
ــده ای کــه در بحــث گردشــگری  ناکارآمــدی و مشــکالت آین
نمــود  بیش ازپیــش  بــود(  متصــور  می تــوان  حضــوری 
داشــته باشــد. از ســوی دیگــر، فرهنــگ گردشــگری مجــازی 
و تبلیغــات نیــز اهمیــت بســیاری در تشــکیل ســاختمان 
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ــازی  ــگری مج ــگ گردش ــد. فرهن ــازی دارن ــگری مج گردش
ــم  ــر نتوانی ــاختمان را دارد. اگ ــن س ــم ای ــتون محک ــم س حک
ــن  ــیم، ای ــته باش ــوزه داش ــن ح ــری در ای ــازی مؤث فرهنگ س
ســاختمان سســت و ضعیــف خواهــد بــود. امــا همه چیــز بــه 
ــش  ــوان نق ــر، می ت ــن عنص ــار ای ــود. در کن ــم نمی ش ــن خت ای
مهمــی  را بــرای تبلیغــات در ایــن زمینــه به منظــور بسترســازی 
ــگری  ــنت گردش ــد س ــه می توان ــی ک ــد. عامل ــل ش ــر قائ مؤث
ــا  ــاندن جاذبه ه ــر شناس ــالوه ب ــد، ع ــه کن ــازی را نهادین مج
ــات،  ــاوری اطالع ــترهای فّن ــات و بس ــری از الزام ــا بهره گی ب
ــال عمومــی  و پوشــش انتظــارات عمومــی  در ایــن   اقب

ً
محققــا

ــرد.  ــت ک ــوان آن را تقوی ــات می ت ــا تبلیغ ــه ب ــت ک ــوزه اس ح
ــرد. ــکل می گی ــازی ش ــگری مج ــت گردش ــت، مدیری درنهای
بایــد تــالش کــرد، بــا توســعٔه ظرفیت هــای گردشــگری 
ــی روز، موجــی از  ــاوری اطالعــات و ارتباطات و اســتفاده از فّن
ــرد.  ــران ک ــاتحریم را وارد ای ــم و پس ــر تحری ــگران عص گردش
ــی  ــغل های گوناگون ــرد و ش ــی ک ــگران درآمدزای ــد از گردش بای
ــد  ــازی می توان ــگری مج ــرد. گردش ــاد ک ــه ایج ــن عرص در ای
ــد  ــه شــمار آی ــران ب ــور محــرک صنعــت گردشــگری در ای موت
و، اگــر مدیریــت ایــن گردشــگری مجــازی به درســتی انجــام 
پیامدهــای  واکنش هــا  کنش هــا  از  بهره گیــری  بــا  شــود، 
ســودمند بســیاری خواهــد داشــت، ارزش آفریــن خواهــد بــود 
و بــه توســعٔه عملکــرد گردشــگری منتهــی خواهــد شــد. بیشــتر 
از همــه، بــه توســعٔه متــوازن گردشــگری مجــازی می انجامــد. 
ایــن توســعٔه متــوازن هــم در ســاختارها، هــم در منابــع انســانی 
تمــام  توریســم و هــم در  مرتبــط، هــم در پیش نیازهــای 

ــران مشــاهده خواهــد شــد. صنعــت توریســم در ای

بحث و نتیجه گیری
هــدف تحقیــق حاضــر تبییــن مــدل توســعٔه گردشــگری 
ــر ایــن  مجــازی در صنعــت گردشــگری ایــران بــوده اســت. ب
ــدل  ــه م ــاد، ب ــردازی داده بنی ــری از نظریه پ ــا بهره گی ــاس، ب اس
ــم.  ــدا کردی ــت پی ــوم دس ــه و 31 مفه ــامل 11 مقول ــی ش نهای
به منظــور شناســایی ایــن مــدل و بررســی آن، تحقیقــی در ایــن 
زمینــه انجــام نشــده اســت، ولــی به صــورت ضمنــی تحقیــق 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــو ب ــده هم س ــات مطرح ش ــا تحقیق ــر ب حاض
تحقیــق، درخصــوص شناســایی برون دادهــای گردشــگری 
ــتماتیک  ــدل سیس ــای م ــر مبن ــق ب ــن تحقی ــه در ای ــازی ک مج
ــا تحقیقــات ویلتشــیر  پیامدهــای تحقیــق وجــود داشــته اند، ب
ــاری  ــی  )1395(، انص ــری و ابراهیم و کالرک )2017(، طاه
ــکاران  ــی و هم ــگ )2009(، ی ــاری )1395(، یوجوون و انص
و  زوپینســکی   ،)2016( همــکاران  و  هوانــگ   ،)2014(
 )1389( محمــدی  و  راودراد  و   )2016( استانیوســکی 
هم ســو بــوده اســت. اگرچــه تحقیــق حاضــر دارای رویکــردی 

اکتشــافی بــوده اســت کــه در برخــی از ایــن تحقیقــات ماننــد 
در  می شــود،  دیــده   )2016( استانیوســکی  و  زوپینســکی 
خصــوص شناســایی عوامــل مؤثــر در گردشــگری مجــازی در 
ــا  ــی ب ــر به نوع ــق حاض ــز تحقی ــران نی ــگری ای ــت گردش صنع
ــی  ــی )1395(، طالقان ــدیان اردکان ــرد و اس ــات تقوی ف تحقیق
و غفــاری )2014(، یــی و همــکاران )2014(، هوانــگ و 
همــکاران )2016( و زوپینســکی و استانیوســکی )2016( 
همســویی داشــته اســت. از میــان تحقیقــات انجام شــده، 
ــی  )1395(،  ــری و ابراهیم ــق طاه ــا تحقی ــر ب ــق حاض تحقی
یوجوونــگ و همــکاران )2009(، یــی و همــکاران )2014(، 
ــکی  ــکی و استانیوس ــکاران )2016( و زوپینس ــگ و هم هوان
ــویی  ــج همس ــذار و نتای ــل اثرگ ــی دو عام )2016( در بررس

داشــته اســت 
صنایــع تولیــدی دارای چالش هایــی ماننــد نیــاز بــه 
ــه، هزینه هــای ســنگین تحقیقــات و توســعٔه  ــن مــواد اولی تأمی
ــی  ــرات منف ــی، تأثی ــٔه جهان ــخت در عرص ــت س ــی، رقاب دائم
ــرمایه گذاری های  ــه س ــاز ب ــاق کاال، نی ــد قاچ ــی مانن اتفاقات
چالش هــای  درحالی کــه  هســتند.  غیــره  و  ســنگین 
به مراتــب کمتــر و  ســرمایه گذاری در توســعٔه گردشــگری 
 در 

ً
ــتمرا ــون مس ــورهای گوناگ ــت. کش ــتر اس ــی آن بیش بازده

ــکلی  ــی به ش ــٔه جهان ــود را در عرص ــام خ ــا ن ــالش هســتند ت ت
مثبــت مطــرح کننــد. ایــن اعتــالی نــام را می تــوان بــا اســتفاده 
ــی  ــال، یک ــرای مث ــت آورد. ب ــه دس ــی ب ــای گوناگون از روش ه
صنعــت  در  ســرمایه گذاری  آن  راهکارهــای  مهم تریــن  از 
بــه  از ســفر  گردشــگری اســت. هنگامی کــه گردشــگران 
کشــوری راضــی و خرســند باشــند، تصویــر ذهنــی مثبتــی از 
ــت  ــدگاه مثب ــن دی ــرد. ای ــکل می گی ــان ش ــور در ذهنش آن کش
از طریــق تبلیغــات کالمــی ، کــه از مؤثرتریــن شــیوه های 
تبلیغــات در دنیاســت، پــس از بازگشــت بــه مبــدأ بــه دوســتان 
و آشــنایان افــراد نیــز منتقــل می شــود و حائــز اهمیــت 
ــد  ــور می توان ــک کش ــه ی ــت ب ــرش مثب ــت. نگ ــی اس فراوان
ــود  ــگران، بهب ــش ورودی گردش ــد افزای ــی  مانن ــرات مهم تأثی
دیــد مــردم ســایر جوامــع بــه کاالهــای صادراتــی و درنهایــت 
ــورد  ــور م ــی کش ــوذ سیاس ــش نف ــه افزای ــک غیرمســتقیم ب کم
نظــر در ســطح منطقــه ای و جهانــی داشــته باشــد، اگرچــه در 
 Lama( ایــن راه موانعــی هــم وجــود دارد کــه چالــش زا اســت
ــه  et al., 2018(. در تحقیــق حاضــر، چالش هــای مربــوط ب
ضعــف اطالعاتــی و کارآمــدی مدیــران در جــذب گردشــگران 
ــا  ــو ب ــه هم س ــده اند ک ــی ش ــت آمده بررس ــم به دس در مفاهی

ــت. ــوده اس ــین ب ــات پیش تحقیق
مفهــوم گردشــگری مجــازی براســاس توســعٔه ابزارهــای 
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــات ش ــاوری اطالع ــر فّن ــی ب ــد مبتن جدی
ــرای  ــٔه الزم ب ــود، زمین ــون خ ــوع گوناگ ــا تن ــا، ب ــن ابزاره ای



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

طراحی مدل توسعٔه گردشگری مجازی در صنعت گردشگری ایران سلیمانی  و  هاشم زاده خوراسگانی 290

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

ــن  ــد. مهم تری ــم می کنن ــی را فراه ــگری فیزیک ــت گردش تقوی
ــت  ــت صنع ــازی تقوی ــگری مج ــرد گردش ــدف در رویک ه
 Stankov & Filimonau,( کشورهاســت  گردشــگری 
2019(. در تحقیــق حاضــر، زیرســاخت فّنــاوری اطالعــات 
ــی اســت کــه در ایــن تحقیــق مشــاهده شــده و 

ّ
از عناصــر عل

ــت. ــته اس ــویی داش ــز هم س ــین نی ــات پیش ــا تحقیق ب
ــازی  ــور مج ــازی حض ــگری مج ــاد گردش ــی از ابع یک
و غیرفیزیکــی گردشــگر در مکان هــای توریســتی کشــور 
مقصــد به منظــور آشــنایی و کســب اطالعــات بیشــتر دربــارٔه 
آن جاذبه هــای گردشــگری اســت کــه ایــن حضــور مجــازی 
بــا بهره منــدی از قــدرت رســانه های نویــن مبتنــی بــر فّنــاوری 
اطالعــات میســر می شــود. از نظــر ســنتی، بازدیــد از مکانــی 
ــای حضــور فیزیکــی در آن مــکان اســت، امــا  ــی به معن دیدن
ــق  ــه ای و رســانه ای و تلفی ــن رایان ــا ظهــور فّناوری هــای نوی ب
ــی  ــی دیدن ــراد در مکان ــا یکدیگــر امــکان حضــور اف آن هــا ب
ــود  ــم می ش ــه ای فراه ــازی به گون ــورت مج ــیاحتی به ص و س
کــه احســاس حضــور فیزیکــی در آن مــکان تــا بیشــترین حــد 
ممکــن بــه بازدیدکننــدٔه مجــازی القــا شــود. مهم تریــن هــدف 
گردشــگری مجــازی در ُبعــد فّنــاوری نزدیک تــر کــردن 
ــور  ــاس حض ــه احس ــران ب ــازی کارب ــور مج ــاس حض احس
ــی  ــیاحتی معرف ــتی و س ــای توریس ــا در مکان ه ــی آن ه واقع
ــه  ــراد ب ــب اف ــز، ترغی ــادی نی ــد اقتص ــت و، در بع ــده اس ش
ــگری  ــای گردش ــی در جاذبه ه ــور فیزیک ــفر و حض ــام س انج
شهرها و کشورهاســت )David-Negre et al., 2018(. در 
ایــن تحقیــق، فرهنــگ پویــای گردشــگری مجــازی، گفتمــان 
ــگری  ــای گردش ــایی ظرفیت ه ــازی، شناس ــگری مج گردش
مجــازی،  گردشــگری  ظرفیت هــای  کاربســت  مجــازی، 
طراحــی اســتراتژی گردشــگری مجــازی و طراحــی اســتراتژی 
ــم مطرح شــده  ــا مفاهی مشــتری مدارانٔه گردشــگری مجــازی ب
ــوز و همــکاران )2019(  ــن مون ــق گاری ــا تحقی ــن ب و همچنی

ــت. ــوده اس ــو ب هم س
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