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

11مطیعی  و  محمدخانی
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 تاب

م ،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا
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چکیده 
با شیوع ویروس  کرونا، موضوع گردشگری مجازی یکی از مباحث مهم در صنعت 
گردشگری به شمار می آید. با گسترش این بیماری و متأثرشدن صنعت گردشگری 
از شرایط جدید، اهمیت توجه به گردشگری واقعیت مجازی )VR( بیش از پیش 
مشخص شده است. با توجه به این که تاکنون پژوهش های اندکی در این حوزه 
انجام شده است، به منظور تبیین شرایط کرونایی، بر اساس روش پژوهش جدید، 
سناریوهایی که فرد در آن موقعیت قرار گرفته و بر اساس آن استنباط خود را ارائه 
کرده بیان شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظریه های انتشار نوآوری 
و آزمون آن، تأثیر نوآوری و رضایتمندی در بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری در 
گردشگری واقعیت مجازی در  شرایط کرونا بررسی شده است. همچنین نقش 
تعدیل کننده آمادگی فّناوری گردشگری مجازی بین رفاه ذهنی و قصد رفتاری 
نیز بررسی شده است. داده های این پژوهش کاربردی، بر اساس روش توصیفی 
ـ پیمایشی با مشارکت ۱۴۱ نفر از افرادی که دست کم یک بار سابقه استفاده از 
از  دسترس  در  نمونه گیری  رویکرد  با  داشتند ،  را  مجازی  واقعیت  فعالیت های 
طریق راه های ارتباطی مجازی فعال در این حوزه گردآوری شده است. داده های 
حداقل  روش  به کار گیری  و  ساختاری  معادالت  از  استفاده  با  جمع آوری شده، 
مربعات جزئی )PLS( مدل سازی شدند. نتایج نشان داد بهزیستی  ذهنی تحت تأثیر 
ویژگی های انتشار نوآوری و ویژگی های استفاده و رضایتمندی قرار دارد. همچنین 
نقش تعدیل گری آمادگی فّناوری پذیرفته نشده است. گفتنی است برای اولین بار 
در  کشور، مدیران برنامه ریز در صنعت گردشگری و فّناوری ارتباطات می توانند از 

این نتایج استفاده کنند.
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تاریخ پذیرش : ۱399/۱0/04

واژه های کلیدی:
ویروس  مجازی،  گردشگری 
انتشار نوآوری، بهزیستی  کرونا، 

ذهنی، استفاده و رضایتمندی

مقدمه
بخش  جهان،  اقتصادی  حوزه های  قدرتمندترین  از  یکی 
را  کشورها  از  بسیاری  اقتصادی  چرخ  که  است  گردشگری 
می چرخاند و گستره آن به بزرگی همه کشورهای دنیاست. 
مبتنی بر  و  اجتماع  تحت تأثیر  همواره  گردشگری  صنعت 
بخش  کرونا  ویروس  شیوع  است.  مردم  بین  تعامالت 
با چالشی اساسی مواجه کرده است،  را  گردشگری جهان 
معضلی که درحال پیشرفت و تغییر است. به همین علت، این 
روزها سازمان جهانی گردشگری 3 همکاری خود را با سازمان 

بهداشت  جهانی ۴ تقویت کرده است )صالحی، ۱399(.
در حال  حاضر گردشگری یکی از متأثرترین بخش ها از شیوع 

این ویروس است؛ بنابراین ضروری است راه حلی برای این 
معضل ارائه شود و از آسیب هرچه بیشتر این صنعت جلوگیری 
به عمل آید. یکی از این راه ها، استفاده و به کارگیری فّناوری 
واقعیت مجازی )VR( در این صنعت است. این فّناوری کاربر 
را با دنیای جدیدی آشنا می کند   که می تواند در آن تعامل کند 
و این موضوع را، که بخشی از آن است، احساس کند. امروزه 
این فّناوری نقش بسزایی در صنعت گردشگری ایفا می کند 

)صالحی، ۱399(.
امروزه فّناوری درحال ظهور واقعیت مجازی )VR( 5 به توسعه 
 Perry Hobson & Williams,( است  کرده  کمک  گردشگری 
مجازی  واقعیت  گردشگران   .)1995; Kim & Hall, 2019



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

14
00

ن 
ستا

 تاب
م ،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

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

مطیعی  و  محمدخانی 12

را  واقعی  زندگی  تصاویر  لمس  و  شنیدن  دیدن،  توانایِی 
دارند و این امر باعث می شود باور کنند که اقدامی واقعی را 

.)Perry Hobson & Williams, 1995( تجربه می کنند
مطالعات گسترده ای در خصوص نگرش گردشگران واقعیت  
اما   ،  )Tussyadiah et al., 2018( انجام شده است  مجازی 
برای  فزاینده ای  به صورت   VR فّناوری  این که  وجود  با 
پژوهش های  اما  می شود،  گردشگری  استفاده  بازاریابی 
کمی در این حوزه، به منظور یافتن علت استفاده افراد از 
بدین منظور  انجام شده است.  فّناوری واقعیت مجازی، 
انتشار  مانند  چندگانه  یکپارچه  تئوری های  از  می توان 
نوآوری، استفاده و رضایت مندی به منظور یافتن علت این 
امر استفاده کرد. همچنین مدل انتشار نوآوری در توضیح 
مفید  اطالعاتی  فّناوری های  نظر  از   VR کاربران  رفتار 
.)Pan & Lin, 2011; Riordan et al., 2009( دانسته شده  است
دارد  ضرورت  حیث  این  از  مجازی  واقعیت  گردشگری 
که با استفاده از این فّناوری، گردشگران اقدام به سفر به 
شهرها و کشورهای گوناگون نمی کنند و از این راه به کاهش 
آمار شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیره این بیماری کمک 
می کنند. همچنین این فّناوری پتانسیل خلق ارزش در 
حوزه های بازاریابی، آموزش، دسترسی، حفظ میراث و 
گردشگری   .)Guttentag, 2010( دارد  خود  در  را  سرگرمی 
مرزها را از بین برده و گردشگران   )VR( واقعیت مجازی
در سراسر جهان از کاربرد آن بهره مند شده اند. اصطالح 
به  گردشگری  با  مرتبط  مجازی  واقعیت  فعالیت های 
استفاده از دستگاه های VR برای بازی کردن، لذت بردن، 
تجربه کردن، سفر، کاوش اطالعات، نگاه کردن به تصاویر، 
مشاهده فیلم های سه بعدی 3۶0  درجه، مشاهده فیلم های 
و  هولوگرافیک  تصاویر  به  نگاه کردن  بدون  سرنشین،1 
شرکت در دیگر فعالیت های مرتبط با گردشگری اشاره 

.)Kim & Hall, 2019; Kim et al., 2020( دارد
 با استناد به پژوهش های پیشین و خالئی که در آن ها وجود 
دارد، می توان گفت که نوآوری های این پژوهش، توجه به 
بهزیستی  ذهنی و آمادگی فّناوری برای پذیرش فّناوری 
گردشگری  مصرف کنندگان  در  میان  گردشگری  بازار  در 
مجازی است که از تلفیق نظریه های انتشار نوآوری، شکاف 

نظری مقوالت ذکرشده را پر می کند.

چارچوب نظری
گردشگری مجازی در شرایط شیوع کرونا

به منزله  جهان،  تاریخ  در  کرونا  ویروس  شیوع 
چالش برانگیزترین تراژدی پس از چند دهه جنگ  جهانی 
دوم، درخور  توجه بوده است. اختالالت عمده در اقتصاد 

1. Drone Movies

ـ به ویژه در بخش خرده فروشی،  جهانی از انتقال این ویروس 
و  خدمات  درمانی  ارائه  مصرفی،  کاالهای  مواد غذایی، 
محدودشدن احتمالی سفر و صنعت گردشگری به مثابه 
ـ بی اندازه و شدیدتر از حد  یکی از مهم ترین صنایع جهان 
انتظار است )Ranasinghe et al., 2020(. صنعت گردشگری 
درحال ورود به بحران بزرگی است که به سقوط بازار سهام در 
همه بخش ها منجر می شود )Hoque et al., 2020(. مهم است 
که از رویکردهای استراتژیک برای به حداقل رساندن رکود 
اقتصادی استفاده شود. در این حوزه، سفر و گردشگری 
به  ارز خارجی در کشورها،  بزرگ  به منزله سومین منبع 
علت ترس از سفر و نیاز به حفظ فاصله  اجتماعی، کاماًل از 
بین رفته است. محدودیت های صدور ویزا و بستن فرودگاه 
از مسافران  بین المللی، مقررات منع رفت وآمد و دعوت 
برای بازگشت به کشورشان با ارائه ترتیبات پرواز ویژه در 
بسیاری از کشورها در طی ماه های گذشته صورت گرفته 
است. درحال  حاضر وضعیت وخیم است؛ زیرا کل جهان 
در وضعیت بسته یا تحت فاصله  اجتماعی قرار دارد. مردم 
از سفر به هر  جایی می ترسند تا زمانی  که شیوع ویروس کرونا 
 .)Ranasinghe et al., 2020( در سطح جهانی  کنترل شود. 
از این رو نیاز است که از نظریه ها و تئوری های گوناگون برای 
تبیین و بررسی شرایط موجود استفاده شود. این نظریه ها 
عبارت اند از: تئوری استفاده و رضایتمندی، تئوری انتشار 
ادامه،  در  فّناوری.  آمادگی  و  بهزیستی  ذهنی  نوآوری، 

هر یک از این تئوری ها بررسی خواهند شد.

تئوری انتشار نوآوری
و  که چرا، چگونه  توضیح می دهد  نوآوری  انتشار  نظریه 
تا چه حد فّناوری های نوآورانه در میان جمعیت کاربران 
از   .)Robertson, 1967; Rogers, 1983( می یابند  گسترش 
ویژگی های این تئوری می توان به  مواردی چون سادگی، 
نوآوری  انتشار  نظریه  کرد.  اشاره  سازگاری  و  منفعت 
کدام  که  می کند  کمک  مسئله  این  توضیح  به  همچنین 
ویژگی های یک نوآوری به اتخاذ آن فّناوری خاص منجر 
می شود )Karahanna et al., 1999(. نوآوری ایده، عمل یا 
موضوع جدیدی است که افراد یا سایر واحدهای پذیرش 
درباره  ارتباطات  از  خاصی  نوع  انتشار،  می کنند.  درک 
منتشرکردن پیام هایی است که به منزله ایده های جدید 
درک شده اند )عشوری کیوان و همکاران، ۱39۷(. عوامل 
بسیاری در این مورد، که افراد فّناوری های خالق را بپذیرند، 
تأثیرگذار است.  بر اساس نظریه انتشار نوآوری، ویژگی های 
میزان  در  خود کارآمدی  همچنین  و  نوآوری  درک شده 
 Waheed et al.,( پذیرش فّناوری های جدید تأثیرگذار است
2015(. انتشار نوآوری چارچوبی مفید برای تجزیه وتحلیل 
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از آژانس های  مسافرتی  آنالین  میزان استفاده گردشگران 
ازجمله  و سازگاری  )Agag & El-Masry, 2016(. سود  است 
صفات نوآوری به شمار می رود که با نگرش گردشگری مجازی 
ارتباط نزدیکی دارد که این امر به قصد ادامه استفاده از یک 
فّناوری منجر می شود )Chiang, 2013(. براساس نظریه انتشار 
نوآوری پیش بینی می  شود که مزایا و سازگاری هر فّناوری، 
تأثیرات مهمی در پذیرش آن دارد. نتایج پژوهش الجابری و 
سهیل )2012(، با موضوع بانکداری الکترونیکی، حاکی از آن 
است که ویژگی های نوآوری ها به رفاه ذهنی منجر می شود. 
به عالوه، نظریه انتشار نوآوری نشان می دهد که ویژگی های 
در  نگرش  سازگاری(  و  نسبی  مزایای  )سادگی،  فّناوری ها 
مصرف کنندگان در این فّناوری ها تأثیر گذار است. آگاگ و 
ال ماسری )201۶( این مورد را برای آژانس های مسافرتی 
ویژگی های  که  می کنیم  فرض  بنابراین،  می کنند.  تأیید 
نوآوری هایی که گردشگران واقعیت مجازی  استفاده می کند 
به رفاه ذهنی برای آن گردشگران منجر می شود؛ ازاین رو 

فرضیه 1 پیشنهاد می شود:
فرضیه ۱: ویژگی های انتشار نوآوری به طور مثبت و معناداری 
در   )VR ( مجازی  واقعیت  گردشگران  ذهنی  در  بهزیستی 

شرایط شیوع کرونا تأثیرگذار است.

تئوری استفاده و رضایتمندی
نظریه استفاده و رضایتمندی علت  استفاده مردم از رسانه های 
خاص را شناسایی می کند و فرض می کند که مخاطبان در 
انتخاب رسانه خود منفعل نیستند )Katz et al., 1973(. این 
اطالع رسانی،  از:  عبارت اند  که  دارد  ویژگی هایی  تئوری 
تعامل  اجتماعی و بازیگوشی. نظریه استفاده و رضایتمندی 
به دنبال روشن کردن این مسئله است که چرا مصرف کنندگاْن 
درک  دنبال  به  و  می دهند  ترجیح  دیگری  بر  را  رسانه ای 
تمایالت عاطفی اند که مصرف کنندگان را وادار به پذیرش 
برخی کانال ها می کنند؛ درحالی که دیگران را رد می کنند 
ادعا   )201۶( همکارانش  و  گالیگو   .)Cheung et al., 2011(

رضایت  تأثیر  رضایتمندی  مدل  و  کاربردها  که  می کنند 
فعالیت های  از  استفاده  برای  مصرف کنندگان  قصد  در  را 
واقعیت مجازی به منظور یادگیری نشان می دهد. بنابراین، 
تعامالت   اطالعاتی،  نیازهای  رفع  برای  مصرف کنندگان 
 VR گردشگری  فعالیت های  در  بازیگوشی،  و  اجتماعی 
دریافتند   )2013( همکاران  و  چیانگ  می کنند.  مشارکت 
که وقتی استفاده از رسانه های اجتماعی رضایت کاربران را 
برآورده می کند، کاربران بهزیستِی  ذهنِی مثبتی را تجربه 
می کنند. ارضای نیازهای روان شناختی از طریق استفاده از 
ارتباطات آنالین با ارزیابی مثبت کاربران با بهزیستی ذهنی 
 VR لذت بردن از انجام بازی های .)Li et al., 2014( همراه است

در سالمت ذهنی بازیکنان تأثیر گذار است و این بدان معناست 
که ویژگی های استفاده و رضایتمندی از فعالیت های واقعیت 
 Li et al., 2011; Singh et( مجازی به رفاه ذهنی منجر می شود

al., 2017(؛ از این رو فرضیه 2 ارائه می شود:

رضایتمندی  نیازهای  که   ،VR از  استفاده   :۲ فرضیه 
در  را   )VR ( مجازی  واقعیت  گردشگری  مصرف کنندگان 
شرایط شیوع کرونا برآورده می کند، در بهزیستی ذهنی آنان 

تأثیر مثبت دارد.

بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی را می توان به منزله تجربه خوشبختی، که 
تعریف  است،  مثبت  تأثیر  و  زندگی  از  رضایت  دربرگیرنده 
کرد )Diener, 1984: 542(. به گفته داینر و همکاران )1999(، 
فرد دارای رفاه ذهنی »شاد از خلق وخوی مثبت، تمایل به 
نگاه کردن به جانب روشن مسائل دارد و در مورد وقایع بد 
به طور افراطی صحبت نمی کند، محرم اسرار اجتماعی است 
و دارای منابع کافی برای پیشرفت به سوی اهداف ارزشمند 
است«. بهزیستی ذهنی مقوله ای گسترده تر از پدیده هایی 
است که شامل پاسخ احساسی افراد، دامنه رضایتمندی و 
قضاوت جهانی از رضایت زندگی است و به تالش افراد برای 
کمال و ارتقا در تحقق استعدادها و توانایی های فرد اشاره 
می کند )حسن زاده و همکاران، ۱39۷(. افرادی که از سطح 
پایین بهزیستی ذهنی بهره مندند می توانند از فّناوری برای 
 .)Yoon, 2014( کنند  استفاده  خود  ذهنی  بهزیستی  بهبود 
از  کم  و رضایت  پایین  اعتمادبه نفس  از  کاربران فیس بوک 
همکاران  و  والنزوئال1   .)Ellison, 2007( برده اند  بهره  زندگی 
در  که  افرادی  می دهند  نشان  خود  پژوهش  در   )2009(
فّناوری اطالعات مشارکت سالم می کنند از سطح باالیی از 
بهزیستی ذهنی برخوردار می شوند. میزان رفاه و رضایت از 
زندگی دارای سطوح باالیی از اعتماد اجتماعی، مشارکت 
با  مرتبط  زمینه های  در  است.  مدنی  مشارکت   و  سیاسی 
گردشگری، فّناوری های اطالعات در بهزیستی ذهنی افراد 
از طریق پاسخ های عاطفی بیش از پاسخ های منطقی تأثیر 
می گذارند )Kim et al., 2014a( . گردشگری مجازی اطالعات 
در  واقعی  گردشگری  به نسبت  کامل تری  و  وسیع تر  بسیار 
اختیار افراد قرار می دهد، اما در عمل، فاقد حس  حضور در 
مکان و تجربه زیسته است )رادور و حاج محمدی، ۱3۸9(. با 
بهره گیری از مفهوم »تعریف موقعیت«، می توان گفت ماهیت 
تجربه گردشگر به زمان و مکان و نقش هایی که برای توریست 
و همراهان و میزبانان تعریف می شود وابسته است )دهقان، 
۱3۸۸(. بهزیستی  ذهنی هنگام استفاده از فّناوری ها با قصد 
رفتاری کاربران در برابر این فّناوری ها ارتباط نزدیکی دارد 

1 . Valenzuela
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وفاداری   .)Jin, 2014; Li et al., 2011; Li et al., 2014(

از  کاربران  مثبت(  توصیه های  و  استفاده  ادامه  )قصد 
بهزیستی  تحت تأثیر  ارتباطی  و  اطالعاتی  فّناوری های 
همکاران، 2013(.  و  )چیو  است  مصرف کنندگان  ذهنی 
بهزیستی ذهنی درک شده در  هنگام استفاده از فّناوری، 
به رضایت مصرف کنندگان در زندگی از آن ها منجر می شود 
هنگام  ذهنی  بهزیستی  عالوه بر این،   .)Li et al., 2014(

بهبود  را  بازیکنان  جسمی  سالمت   VR بازی های  انجام 
می بخشد )Singh et al., 2017(. با توجه به ادبیات، فرضیه 

3 پیش بینی  می شود :
فرضیه 3: بهزیستی ذهنی به طور مثبت در قصد رفتاری 
) VR( در شرایط شیوع کرونا  واقعیت مجازی  گردشگران 

 تأثیر می گذارد.
تئوری آمادگی فّناوری

را  فّناوری  آمادگی   ، )2000 ( پاراسورامان1  نظر  براساس 
از  استفاده  و  پذیرش  به  مردم  »تمایل  به منزله  می توان 
کار  و  زندگی  اهداف  به  رسیدن  برای  جدید  فّناوری های 
در خانه« تعریف کرد. به باور برخی پژوهشگران، آمادگی 
فّناوری موجب خوش بینی و نوآوری می شود و ناراحتی 
 .)Liljander et al., 2006 ( می دهد  کاهش  را  ناامنی  و 
قابلیت  و  با سادگی  نزدیکی  ارتباط  کارکنان  خوش بینی 
استفاده از پرکاربردترین فّناوری های اطالعاتی آن ها دارد؛ 
نوآوری در سادگی تأثیر مثبت و در قابلیت استفاده تأثیر 
)et al., 2007 Walczuch(. آمادگی فّناوری در  منفی دارد 
 پذیرش فعالیت های اینترنتی تأثیر قابل توجهی بر رفتار 
نوآوری،  و  خوش بینی   .)2008  ,.Lam et al( دارد  کاربر 
نگرش های مرتبط با آمادگی فّناوری کاربران، تأثیر شایان 
 توجهی در  قابلیت استفاده فّناوری های واقعیت مجازی 
 .)Chung et al., 2015( برای مقاصد میراث  فرهنگی دارند
گزارش  را  خوش بینی  از  باالیی  میزان  که  گردشگرانی 
می کنند، خدمات فعال شده با فّناوری را به منزله اهمیتی 
که  گردشگرانی  در حالی که  کرده اند؛  رتبه بندی  خاص 
سطوح باالیی از نوآوری را گزارش می کنند، بر دسترسی به 
شبکه و نیز خدمات جدید مبتنی بر فّناوری تمرکز کرده اند 
) Wang et al., 2017a(  . نگرش های بهینه سازی و نوآوری 

فّناوری  با  فعال شده  کیفیت خدمات  بین  روابط  کاربران 
انجمن ها  و  می کند،  تعدیل  را  گردشگران  رفتارهای  و 
در  دارند  قوی تری  فّناوری  آمادگی  که  گردشگرانی  برای 
دسترس تر است ) Wang et al., 2017b(  . در میان اعضای 
جوامع مجازی، آمادگی فّناوری ) برای مثال خوش بینی و 
نوآوری(  به طور مثبت با پذیرش فّناوری در ارتباط است. 
تخمین  برای  روشی   2 )TRL( فّناوری  آمادگی  سطوح 
1. Parasuraman
2. Technology Readiness Level

بلوغ فّناوری ها در مرحله کسب یک برنامه است که طی 
دهه 1970 در ناسا توسعه  یافته است. استفاده از سطوح 
آمادگی فّناوری بحث و تبادل نظر یکنواخت و بلوغ فنی در 
انواع فّناوری را امکان پذیر می سازد. سطوح آمادگی یک 
فّناوری  طی ارزیابی ضریب  آمادگی فّناوری تعیین می شود 
که مفاهیم برنامه ها، الزامات فّناوری و قابلیت های فّناوری 
نشان  داده  شده را بررسی می کند )Héder, 2017(. ضریب 
آمادگی فّناوری در  مقایسه با سطوح آمادگی فّناوری ، ثبات 
کمتری دارند و  تغییرپذیرند؛ زیرا خاص دامنه اند و ممکن 
است تحت تأثیر شرایط موقعیتی و تجارب قبلی فرد قرار 
بگیرند. این خصوصیات ضریب آمادگی فّناوری را از برخی 
 .)Blut & Wang, 2020( سازه های مرتبط متمایز می کند
گردشگرانی که از سطح باالیی از خوش بینی بهره مندند، 
به اهمیت ویژه خدمات ارائه شده در بخش فّناوری منجر 
شده اند؛ در حالی که گردشگرانی که سطح باالیی از نوآوری 
همچنین  و  شبکه  به   دسترسی  می دهند،  گزارش  را 
قلمداد  مهم تر  را  جدید  فّناوری  مبتنی بر  خدمات 
و  خوش بینانه  نگرش   .)Wang et al., 2017b( کرده اند 
نوآورانه کاربران، روابط بین کیفیت خدمات فعال شده 
می کند  تعدیل  را  گردشگران  رفتارهای  و  فّناوری  در 
بیشتری  آمادگی  که  گردشگرانی  برای  ارتباط  این  و 
 .)Wang et al., 2017a( برای فّناوری دارند بیشتر است
فّناوری  آمادگی  مجازی،  واقعیت  مؤلفه های  در میان 
)برای مثال، خوش بینی و نوآوری( با پذیرش فّناوری 
به رغم   .)Hung & Cheng, 2013( دارد  مثبت  ارتباط 
تعدیل کننده  نقش  هنوز  فّناوری،  آمادگی  اهمیت 
گردشگران  اهداف  و  رفاه  برای  نوآوری  و  خوش بینی 
واقعیت مجازی اثبات نشده است. بنابراین، فرضیه ۴ 

را مطرح می کنیم:
فرضیه ۴: خوش بینی و نوآوری، که از ویژگی های آمادگی 
فّناوری است، رابطه بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری را 
در گردشگران واقعیت مجازی ) VR( در شرایط شیوع کرونا 

تعدیل می کند. 

روش شناسی پژوهش
نظری  مبانی  بر اساس  و  مطالعه  این  هدف  به  توجه  با 
کیم  مدل  از  برگرفته  پژوهش  مفهومی  مدل  اشاره شده، 
و همکاران )2020( در قالب شکل شماره ۱ و همچنین 
فرضیه های مطالعه ارائه می شوند. مدل پژوهش، روابط 
مشخصی را بین ویژگی های انتشار نوآوری یعنی سادگی، 
و  استفاده  به  مربوط  ویژگی های  سازگاری،  و  منفعت 
و  اجتماعی  تعامل  اطالع رسانی،  یعنی  رضایتمندی 
بازیگوشی، بهزیستی  ذهنی، قصد رفتاری و نگرش های 
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فعالیت های گردشگری واقعیت مجازی پیش بینی می کند.مربوط به آمادگی فّناوری یعنی خوش بینی و نوآوری برای 

و  ذهنی  بهزیستی  در  فّناوری  آمادگی  تأثیر  بررسی  برای 
قصد رفتاری در گردشگری واقعیت مجازی در شرایط کرونا، 
موقعیتی  افراد  به  و  استفاده  آزمایشی  سناریوی  روش  از 
در  که  شد  پرسیده  اشخاص  از  سپس  شد؛  داده  فرضی 
شرایط مشابه تا چه حد احتمال دارد رفتار مشابهی داشته 
باشند. روش سناریو روشی کمتر تهدیدآمیز برای سنجش 
 Vance et al.,( اهداف در شرایط اضطراری به شمار می رود
 .)2019; Siponen and Vance, 2014; D›Arcy et al., 2009

سناریوها راهی برای افزایش قابلیت تعمیم با ترکیب انواع 
 Siponen( موقعیت ها در سناریوهای متعدد فراهم می کنند
سناریوها،  طراحی  در  کلیدی  گام   .)and Vance, 2014

آن هاست  عادی بودن  و  واقع گرایانه  از  اطمینان  حصول 
)Piquero & Hickman, 1999(. به همین منظور، با مطالعه 

گزارش ها، مصاحبه ها و تحلیل های روندها از اندیشمندان 
و صاحب نظران سناریوهایی طراحی  شد )گیتس، ۲0۲0، 
کراون و همکاران، ۲0۲0، داوری و جعفر زاده، ۱399، عباسی 
 Taleb, 2007; Kissinger, 2020; Bartik ،۱۳۹۸ ،و محمدی
et al., 2020 ;(. پس از انتخاب سناریوها و چندین دور  تکرار 

و بازبینی، محققان و خبرگان دانشگاهی به توافق رسیدند که 
سناریوها از نظر شکل و جزئیات با شرایط کرونا منطبق اند.

برای   )2020( همکاران  و  کیم  استاندارد  پرسش نامه 
عبارت اند  که  است  شده  استفاده  ۱۱  گویه  اندازه گیری 
گردشگران،  رضایتمندی  سازگاری،  نوآوری،  انتشار  از: 
بهزیستی  بازیگوشی،  تعامل  اجتماعی،  اطالع رسانی، 
ذهنی، قصد رفتاری، سود، آمادگی فّناوری و خوش بینی 

لیکرت  نوع  از  امتیازی  مقیاس های 5  با  سؤاالت  نوآوری. 
نوع  از  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش  شدند.  اندازه گیری 
چگونگی  بر اساس  و  می رود  به شمار  کاربردی  تحقیقات 
به دست آوردن داده های الزم )طرح  پژوهش(، از نوع پژوهش 
ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل  توصیفی 
کاربران دو وب سایت فعال در حوزه گردشگری استدیو امید 
3۶0 و پانومن است و با توجه به اطالعات الزم برای پژوهش، 
از  کارآمد  و  صحیح  اطالعات  و  آمار  جمع آوری  به منظور 
شده  بهره گیری  پرسش نامه ای  و  کتابخانه ای  روش های 
است. به این صورت  که با همکاری دو وب سایت نامبرده، 
داده های مدنظر به صورت پرسش نامه های جمع آوری شده 
در ارزیابی های مدل، در  اختیار محقق قرار گرفته است. در 
مربوطه  و پرسش نامه های  داده ها  تمامی  از  پژوهش،  این 
استفاده شده که از دو وب سایت استدیو امید 3۶0 و پانومن 
و همچنین نرم افزارها و شبکه های مجازی این حوزه اخذ 
شده است. نمونه گیري برای این پژوهش با استفاده از روش 
تصادفي ساده انجام شده است. تعیین حداقل نمونه الزم در 
روش PLS، طبق دیدگاه بارکالی و همکاران )1995(، برابر 

است با بزرگ ترین مقدار حاصل از دو قاعده:
1( 10 ضرب در تعداد شاخص های مدل اندازه گیری ای که 
شامل بیشترین شاخص در میان مدل های اندازه گیری مدل 

اصلی پژوهش است؛
2( 10 ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری 
مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط می شوند )داوری 

و رضازاده، 139۲(. 

شکل ۱: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل کیم و همکاران )2020( 
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بنابراین براساس قاعده اول، حداقل نمونه الزم برای آزمون 
ـ با توجه به گویه های مطرح شده  فرضیه های این پژوهش 
که  ۱۴۱ پرسش نامه  تعداد  به این ترتیب  نفر است.   ۱00 ـ 
به صورت الکترونیکی و فیزیکی به کسانی که حداقل یک بار 
فعالیت واقعیت مجازی را تجربه کرده بودند تحویل داده 

شده بود تجزیه و تحلیل شد.

تجزیه  وتحلیل داده ها و یافته های پژوهش
مدل های  از  استفاده  با  فرضیه ها  آزمودن  و  برازش  برای 
ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و نسخه سوم 
برازش  بررسی  شد.  استفاده  پی ال اس  اسمارت  نرم افزار 
مدل، در سه بخش برازش مدل های اندازه گیری، برازش 
مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام شده که در بخش 
نخست،  مرحله  در  است.  شده  بررسی  داده ها  تحلیل 
بررسی  برای  عاملی  ساختارهای  وضعیت  است  الزم 
اندازه گیری متغیرهای پنهان در قالب مدل تحلیل عاملی 
تأییدی ارزیابی شود. در روایی سازه، این موضوع بررسی 
می شود که آیا نشانگرهای گزینش شده برای اندازه گیری 
سازه های مدنظر خود دقت الزم را دارند یا خیر؟ به این 
 t شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار

باالتر ۱/9۶ باشد. در این صورت، این نشانگر دقت الزم 
را برای اندازه گیری آن سازه یا متغیر مکنون دارد. نتایج 
نشانگرها  همه  که  می دهد  نشان  عاملی  بارهای   در مورد 
دارای سطح معنی داری کمتر از 0/0۱ هستند. بنا بر  نتایج 
به دست آمده مشخص می شود که نشانگرهای هر  سازه به 
علت معنی داری در سطح یک درصد، اهمیت الزم برای 
اندازه گیری را دارند و درنتیجه روایی سازه، که برای بررسی 
دقت و اهمیت نشانگرهای گزینش شده برای اندازه گیری 
سازه ها انجام شد، نشان می دهد که نشانگرها ساختارهای 
بررسی شده در  ابعاد  اندازه گیری  برای  را  عاملی مناسبی 
مدل پژوهش فراهم می آوردند. مقدار VIF نیز کمتر از 5 
است و بیان کننده نبود تالقی هم بستگی )هم خطی( بین 
یافته هاست. در مدل سازی  انتخابی و دقت  نشانگرهای 
واریانس  میانگین  شاخص  دو  ساختاری،  معادالت 
استخراج شده )AVE( و پایایی ترکیبی )CR( بعد از اتمام 
مرحله اول آن و به دست آمدن نتایج تحلیل عاملی تأییدی، 
محاسبه می شوند. مقادیر باالی 0/۶ برای پایایی ترکیبی 
 Nunnally( است  پژوهش  سازه های  پایایی  نشان دهنده 
Bernstein, 1994 &(. شاخص آلفای کرونباخ نیز نشانگر 

پایایی سازه های پژوهش است )جدول ۴(

جدول ۴: ضرایب پایایی سازه های پژوهش )آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین واریانس استخراج  شده(

متغیرهای پنهان )مکنون(
ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha˃0.7(

 ضریب پایایی مرکب
)CR(

(CR˃0.7(

 میانگین واریانس
)AVE( استخراج شده

(AVE˃0.5(

0/8500/9090/770انتشار نوآوری

0/8530/9010/695سادگی

0/7250/8290/548سود

0/9140/9400/795سازگاری

0/8370/9020/755رضایتمندی گردشگران

0/8030/8710/630اطالع رسانی

0/9180/9420/803تعامل اجتماعی

0/8220/8820/653بازیگوشی

0/9190/9430/805بهزیستی ذهنی

0/8450/8960/683قصد رفتاری

0/8380/8810/598خوش بینی

0/8550/9010/696نوآوری
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افزون بر روایی سازه، که برای بررسی اهمیت نشانگرهای 
به کار می رود، روایی  اندازه گیری سازه ها  به منظور  برگزیده 
تشخیصی نیز در این پژوهش مدنظر بود. به این معنا که 
به  را  مناسبی  جداسازی  درنهایت  سازه،  هر  نشانگرهای 
لحاظ اندازه گیری به نسبت سازه های دیگر مدل فراهم آورند. 
به عبارت ساده تر، هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه گیری 
کند و ترکیب آنان به گونه ای باشد که همه سازه ها به خوبی 
از یکدیگر جداسازی شوند. این فرایند با دو روش بررسی 
می شود که از هر دو روش در این پژوهش استفاده شده است.
میانگین  شاخص  کمک  با  آغاز  در  اول،  روش  براساس 
متغیرهای  همه  که  شد  مشخص  استخراج شده  واریانس 
بررسی شده، دارنده میانگین واریانس استخراج شده باالتر 
از 0/5 است که مقدار مناسبی است. روش دوم برای بررسی 
روایی تشخیصی، استفاده از ریشه دوم میانگین واریانس 

استخراج شده است. برای این منظور، باید ریشه دوم میانگین 
واریانس استخراج شده از دیگر هم بستگی های عامل های 
 .)Nevitt & Hancock, 2001( دیگر با این سازه بیشتر باشد
این موضوع در جدول 5 نشان داده شده است. نتایج بررسی 
روایی تشخیصی نشان می دهد که نشانگرهای برگزیده برای 
اندازه گیری سازه های موجود روایی تشخیصی الزم را دارند؛ 
زیرا همه سازه های دارای مقدار واریانس استخراج شده باالتر 
از 0/5 بودند و ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده نیز 
برای هر سازه، که در قطر ماتریس جدول 5 نشان داده شده، 
از همه هم بستگی های دیگر عامل ها با آن عامل باالتر است. 
در این معیار، که به روش فورنل و الرکر معروف است، میزان 
رابطه یک  سازه با نشانگرهایش، در مقایسه رابطه آن سازه با 

سازه های دیگر مدل ارزیابی می شود.

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

123456789101112متغیر پنهان

10/901. اطالع رسانی

20/7570/906. انتشار نوآوری

30/7120/7450/872. بازیگوشی

40/6580/8040/7440/897. بهزیستی ذهنی

50/6360/6450/5440/6570/896. تعامل اجتماعی

60/4330/4560/4910/3530/3690/774. خوش بینی

70/7940/8260/8080/7910/8290/5010/869.رضایتمندی گردشگران

80/6500/9000/6370/7190/5080/4090/6910/834. سادگی

90/6790/8770/7430/7950/5770/3460/7710/7430/892. سازگاری

100/6680/8240/5840/5820/6080/4730/7140/6070/6130/740. سود

110/7090/6270/6960/6520/4700/5150/7300/5430/5840/5270/826. قصد رفتاری

120/4800/5690/5550/4750/3940/6480/5530/5560/5010/4560/5060/834. نوآوری

واگرا،  روایی  همان  یا  تشخیصی  روایی  برای  معیار  این 
هنگامی در سطح مناسبی قرار می گیرد که میزان AVE هر 
سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های 
دیگر )مربع مقدار ضریب هم بستگی بین سازه ها( در مدل 
باشد. برای بررسی عملیاتی آن مانند جدول 5، مقادیر همه 
هم بستگی های بین سازه ها با مقدار ریشه دوم AVE هر سازه 

مقایسه می شود.
با استفاده از معیار فورنل و الرکر و در قالب روایی تشخیصی، 
درصد    50 حداقل  توضیح  در  نشانگرها  مشارکت  اهمیت 
واریانس سازه برگزیده خود بررسی شد. نتایج نشان می دهد 

از  که ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده، بزرگ تر 
همه هم بستگی های موجود است و روایی تشخیصی، که 
مدل  اندازه گیری  دقت  بررسی  سنتی  معیارهای  از  یکی 
است، تأمین  شده است. برای اطمینان بیشتر درمورد روایی 
از مقدار نسبی ویژگی تک ارزشی  این پژوهش،  سازه های 
نیز استفاده شده است که   )HTMT( به  ویژگی چندارزشی 
از  ارائه شده در جدول ۶، همگی کمتر  درایه های ماتریس 
0/9 بوده و نشان دهنده دقت باالی اندازه گیری نشانگرهای 
پژوهش در جدایی معنایی بین سازه های مدل و مکمل نتایج 

)Henseler et al., 2015( معیار فورنل و الرکر بوده است
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)HTMT( جدول ۶: روایی تشخیصی تکمیلی برپایه معیار ویژگی تک ارزشی-چند ارزشی

123456789101112متغیر پنهان

1. اطالع رسانی

20/817. انتشار نوآوری

30/8750/883. بازیگوشی

40/7610/8040/850.  بهزیستی ذهنی

50/7320/7350/6200/714.  تعامل اجتماعی

60/4950/5230/5750/3740/388. خوش بینی

70/8930/8790/8420/8000/8550/562. رضایتمندی گردشگران

80/7840/8500/7540/8110/5750/4710/817. سادگی

90/7910/8160/8520/8670/6290/3750/8790/840. سازگاری

100/8690/8660/7480/7080/7310/5860/8050/7670/747. سود

110/8600/7370/8210/7220/5240/5670/8550/6370/6520/677. قصد رفتاری

120/5680/6540/6520/5220/4310/7640/6380/6430/5560/5650/586.نوآوری

متغیرهای  پاالیش  فاز  اتمام  به  توجه  با  این مرحله،  در 
پنهان و َآشکار و اطمینان از دقت شاخص ها در اندازه گیری 
مفاهیم و متغیرهای مرتبط، می توان به تحلیل مسیر میان 
سازه های پژوهش پرداخت. به عبارت دیگر، کارایی مدل 
اندازه گیری پژوهش تأمین شده است؛ بنابراین در قالب 
مدل  برازش  بررسی  عالوه بر  ساختاری،  معادالت  مدل 
ساختاری، مسیرهای مدل بررسی شدند که نتایج آن در 
ادامه آمده است. برای بررسی برازش مدل ساختاری در 
 R2 .استفاده شد Q2 و معیار R2 این پژوهش، از ضرایب

)ضریب تعیین( معیاری است که برای متصل کردن مدل 
معادالت  مدل سازی  در  ساختاری  مدل  و  اندازه گیری 
که  است  تأثیری  نشان دهنده  و  می رود  به کار  ساختاری 
 Q2 می گذارد.   وابسته  متغیر  یک  در  مستقل  متغیری 
معرفی   ۱9۷5 سال  در  گیزر  و  استون  که  است  معیاری 
کردند و قدرت پیش بینی مدل را مشخص می کند )داوری 
و رضازاده، ۱39۲(. مقادیر R2 و Q2 برای سازه های وابسته 

مدل در جدول 7 آمده است.

جدول ۷: مقادیر R2  و Q2  سازه های وابسته مدل

 R2 Q2 سازه های وابسته

0/9990/719انتشار نوآوری

0/9990/706رضایتمندی گردشگران

0/6970/523بهزیستی ذهنی

0/5680/345قصد رفتاری

با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین  سازه های مستقل 
و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه می توان به  بررسی 
معنی داری اثرگذاری ها بین سازه های پژوهش پرداخت. 

روش  از  مسیر،  ضریب  معنی داری  بررسی  به منظور 
ازسرگیری )Bootstrapping) استفاده شد )جدول ۸(.
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جدول ۸: تأثیر خطی اثرگذاری های سازه های مدل

وضعیت(t) رضیب معناداریرضیب تأثیرمسیرفرضیه

تأیید0/4756/643انتشار نوآوری < بهزیستی ذهنی1

تأیید0/3984/967رضایتمندی گردشگران < بهزیستی ذهنی2

تأیید0/5167/791بهزیستی ذهنی < قصد رفتاری گردشگران3

رد0/1441/000-نقش تعدیل گری خوش بینی در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری4

رد0/0780/717-نقش تعدیل گری نوآوری کاربران در ارتباط بین بهزیستی ذهنی و قصد رفتاری5

بنابر جدول ۸، اثر تعدیل گری خوش بینی کاربران در ارتباط 
شده  برآورد  رفتاری 0/۱۴۴-  قصد  و  ذهنی  بهزیستی  بین 
است. سطح معنی داری برای این مشخصه ۱/000 گزارش 
 شده و ازآنجاکه در سطح اطمینان 95 درصد، کمتر از ۱/9۶ 
است، گفتنی است که مقدار آماره t برای این ضریب معنادار 
رد  کاربران  خوش بینی  تعدیل گری  اثر  بنابراین  نیست؛ 
می شود. همچنین اثر تعدیل گری نوآوری کاربران در ارتباط 
شده  برآورد   -0/0۷۸ رفتاری  قصد  و  ذهنی  بهزیستی  بین 
است. سطح معنی داری برای این مشخصه، 0/۷۱۷ گزارش 
شده و ازآنجاکه در  سطح اطمینان 95  درصد کمتر از ۱/9۶ 
است، مقدار آماره t برای این ضریب معنادار نیست؛ بنابراین 
اثر تعدیل گری نوآوری کاربران رد می شود. بنا بر جدول 8 و 
و فرضیه های  بقیه ضرایب مسیر  مدل مسیر در شکل 1، 
اطمینان  سطح  در  پژوهش  متغیرهای  میان  مطرح شده 

95 درصد، معنادار بوده و لذا تأثیرگذاری متغیرهای انتشار 
و  ذهنی  در  بهزیستی  گردشگران  رضایتمندی  و  نوآوری 
رفتاری  قصد  در  ذهنی  بهزیستی  تأثیرگذاری  همچنین 

گردشگران در  نمونه مطالعه شده احصا می شود.
درنهایت پس از برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری 
ـ که تننهاوس1 و   GOF مدل، به منظور برازش کلی، از معیار
ـ استفاده می شود. این معیار  همکاران )200۴( ارائه کرده اند 

از رابطه 1 محاسبه می شود.

در رابطه باال                                                     ، نشان دهنده میانگین 
مقادیر اشتراکی هر سازه )بار عاملی( و نیز مقدار میانگین 
ضرایب تعیین متغیرهای وابسته است. مقدار GOF مدل 
1. Tenenhaus

شکل 2: مدل مسیر اثرگذاری های متغیرهای پژوهش
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عبارت است از:

به منزله  که   ،0/3۶ و   0/۲5  ،0/0۱ مقدار  سه  به  توجه  با 
مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی  شده اند 
 GOF برای   0/۷۸3 حاصل شدن   ،)Valenzuela, 2009(

نشان دهنده برازش کلی قوی مدل پژوهش است.

بحث و نتیجه گیری
با گسترش شیوع کرونا و رکود گردشگری کشور، در شهرهای 
از  ناشی  رکود  از  گردشگری  خروج  برای  کشور  گوناگون 
بحران، بر گردشگری مجازی و تبلیغات گردشگری از طریق 
کارشناسان  چراکه  است؛  شده  تمرکز  مجازی  فضاهای 
معتقدند گردشگری مجازی پس از فروکش کردن بحران، 
سبب ورود موجی از گردشگران به  مناطق دیدنی خواهد 
پژوهشگران  کشور،  در  گردشگری  موضوع  اهمیت  شد. 
این پژوهش را برآن داشت که با بررسی موضوعی تحت 
بهزیستی  ذهنی  در  رضایتمندی  و  نوآوری  تأثیر   عنوان 
در   )VR( واقعیت  مجازی  گردشگری  در  رفتاری  قصد  و 
شرایط کرونا با توجه به نقش تعدیل کننده آمادگی فّناوری، 
بتوانند ضمن جلوگیری از آسیب بیش از حد به پایه های 
گردشگری، مردم را با ظرفیت های باالی این حوزه آشنا 
سازند. بدین ترتیب گردشگری مجازی، که سال ها مورد 
بحث و بررسی بود، اکنون بیش  ازپیش در نظام گردشگری 

کشور نقش ایفا می کند. 
جای جای  به  خود  خانه های  داخل  از  می توانند  مردم 
اقوام متعدد  و آداب ورسوم  با فرهنگ  و  ایران سفر کنند 
کشور آشنا شوند. بازدید از جاذبه های گردشگری ایران و 
کشورهای دیگر قطعًا لذت بخش است؛ به ویژه در دوره ای 
که ناچار به خانه نشینی و حفظ فاصله اجتماعی هستیم. 
با این که بازدید مجازی از جاذبه های گردشگری به اندازه 
در  اما موجب می شود  نیست،  لذت بخش  واقعی  بازدید 
آینده گردشگران بیشتری مشتاق بازدید حضوری از آن 
آثار شوند. با وجود عالقه و اهمیت روزافزون گردشگری 
مجازی و با توجه به اپیدمی کرونا، الگویی تئوری و یکپارچه 
در حوزه گردشگری مجازی تدوین و آزمایش نشده است. 
نوآوری  تأثیر  بررسی  ما  هدف  خالء،  این  پرکردن  برای 
در  رفتاری  قصد  و  ذهنی  بهزیستی  در  رضایتمندی  و 
گردشگری واقعیت مجازی )VR( در شرایط کرونا با توجه 

نقش تعدیل کننده آمادگی فّناوری است. 
این مطالعه نشان می دهد که سادگی، فایده و سازگاری 
اثرگذار  بهزیستی ذهنی  در  نوآوری(  انتشار  )ویژگی های 

تحقیقات  با  هم راستا  یک،  شماره  فرضیه  نتیجه  است. 
الجابری و سهیل )2012( و آگاگ و ال ماسری )201۶( است. 
همچنین آموزنده بودن، تعامل اجتماعی و بازیگوش بودن 
)ویژگی های استفاده و رضایتمندی( در بهزیستی ذهنی 
گردشگران مجازی، با توجه شیوع کرونا، تأثیرگذار است. 
این فرضیه نیز نتایج تحقیقات چیو و همکاران )2013( ، 
سینگ و همکاران )2017( ، و لی و همکاران )2011( را 
خوش بینی  تعدیل گری  نقش  همچنین  می کند.  تأیید 
نقش  و  رفتاری  قصد  و  ذهنی  بهزیستی  بین  ارتباط  در 
تعدیل گری نوآوری کاربران در ارتباط بین بهزیستی ذهنی 
و قصد رفتاری پذیرفته نشده است که این موضوع بیانگر 
فّناوری  با  مرتبط  نوآوری های  حوزه  در  باید  است  این 
اختصاص  بیشتری  زمان  آموزش  به  مجازی  گردشگری 
داده شود تا مصرف کنندگان با خوش بینی بیشتر از خدمات 
بهره مند شوند.  زندگی روزمره خود  نوآوری در  ارتباطی 
عالوه براین، مصرف کنندگان با ابتکاری باالتر درباره آمادگی 
آماده  کمتر،  نوآوری  با  خود  همتایان  از  بیشتر  فّناوری، 
یافته های  همچنین  نتایج  جدیدند.  فّناوری  از  استفاده 
چیانگ )2013( را درمورد ارتباط بین تئوری کاربردها و 
رضایتمندی ها و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی و 
حساب برای ارتباط بین استفاده از بازی VR و بهزیستی روانی 
گسترش می دهد. این نتایج یافته های مطالعات قبلی را 
درمورد نقش تعدیل کننده آمادگی فّناوری )خوش بینی و 
 Wang et نوآوری( در قصد رفتاری گردشگران )برای مثال

al., 2017a; 2017b( گسترش می دهد. 

این پژوهش، سهم عمده عملی درباره انتشار نوآوری دارد 
که متخصصان صنعت گردشگری مجازی می توانند با توجه 
به شیوع کرونا از آن استفاده کنند. با توجه به یافته های 
می توانند  مجازی  گردشگری  صنعت  مدیران  پژوهش، 
را  بازیگوشی  عناصر  و  اجتماعی  روابط  دانش،  عناصر 
کاربران  تا  بیفزایند  خود   VR خدمات  و  محصوالت  به 
به  توجه  با  روان شناختی  بهزیستی  افزایش  احساس 
شیوع کرونا را تجربه کنند. همچنین هنگامی که بازاریابان 
کم هدف  فّناوری  آمادگی  معرض  در  را  مصرف کنندگان 
قرار می دهند، باید از فّناوری ساده تر در ارائه محصوالت 
از همه،  گردشگری مجازی خود بهره مند شوند. مهم تر 
این پژوهش با گنجاندن مفهوم بهزیستی ذهنی، بینش 
تازه ای درمورد ارائه خدمات گردشگری VR ارائه می دهد. 
ـ که برنامه های  یافته ها نشان می دهد که اپراتورهای تجاری 
خوشبختی  رضایت،  ایجاد  باعث  آن ها   VR گردشگری 
به ادامه استفاده از گردشگری  ـ  و تحقق باالیی می شود 
مقصد  از  بازدید  به  است  ممکن  و  می کنند  کمک   VR

نشان داده شده در محتوای مجازی پس از اتمام شیوع کرونا 
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منجر شوند. درمجموع، این مطالعه پیامدهای عملی را برای 
بازاریابان گردشگری مجازی ارائه می دهد.

با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود برای پیشرفت در 
حوزه گردشگری مجازی داشتن سواد سایبری امری الزامی 
است. شرط بعدی موفقیت، ارائه مفاهیم به چند زبان است 
که این امر نیازمند منابع الکتریکی قوی است. برای ارتقا 
در حوزه گردشگری مجازی، باید به رشد استارت آپ های 
فعال در حوزه گردشگری مجازی و کارآفرینی اینترنتی، که 
زمینه ساز اشتغال زایی و افزایش منابع است، توجه ویژه ای 
شود. تورهای مجازی مخصوص بحث  گردشگری و بازدید 
از اماکن تاریخی و میراث  فرهنگی نیست، بلکه این تور ها 
را می توان برای نمایش در نمایشگاه ها و معرفی محصوالت 

مربوط به فّناوری های روز جهان  استفاده کرد.

محدودیت های پژوهش و پیشنهادهای آینده
این مطالعه محدودیت هایی دارد که می تواند در تحقیقات 
آینده برطرف شود. مهم ترین مسئله در گردشگری مجازی، 
فراهم کردن امکانات بازدید سه بعدی است؛ به طوری که به 
کاربر این امکان داده شود که بتوانند با گشت وگذار در فضای 
مدنظرش  فضای  از  کلمه،  واقعی  معنای  به  خود،  مد نظر 
بازدید کند که متأسفانه در کشور، این امر برای تمامی افراد 
در موقعیت مکانی متفاوت و با بودجه مالی مشخص فراهم 
نیست. به جز فقدان زیرساخت های الزم برای ارائه تورهای 
مجازی، مشکل همیشگی کندی اینترنت از دیگر مسائلی 
می کند.  مواجه  مشکل  با  را  مجازی  گردشگری  که  است 
تئوری های  که  باشند  داشته  نظر  در   باید  آینده  محققان 
فّناوری  انسان در یک مدل پذیرش  دیگری در مورد رفتار 
VR توسعه یافته برای روشن تر ساختن فّناوری VR توسط 

آینده  تحقیقات  عالوه براین،  بگیرند.  نظر  در  گردشگران 
استفاده  گردشگری  برای   VR از  مردم  که  دالیلی  درمورد 
نمی کنند، به توانایی متخصصان در جذب مصرف کنندگان 
گردشگری غیرمجازی کمک خواهد کرد و بدین ترتیب، بازار 
گردشگری مجازی را گسترش می دهد. مطالعات آینده باید 
شناخته شده  چارچوب های  و  مدل ها  انطباق  گسترش  بر 
مانند TAM1 و SOR2 متمرکز باشد و چارچوب خاصی برای 
فّناوری VR و AR ایجاد کند. این امر می تواند برای درک رفتار 
گردشگران و رویکرد آن ها یا جلوگیری از این موارد استفاده 

شود. 
نوع  محققان  می شود  توصیه  آتی  تحقیقات  برای  دوم، 
به  بسته  که  کنند  تجزیه وتحلیل  را   AR و   VR سازگاری 
اجتماعی  روان شناختی  متغیرهای  سایر  و  جنس  سن، 
باشد. سوم، ورود عناصر  مصرف کنندگان می تواند مؤثرتر 
1. The Application Framework
2. Stimulator Organism Response

سرگرمی در تجربه مجازی بسته به تقسیم بندی جمعیتی 
مشاهده  شکل  یک  به  است  ممکن  اجتماعی  یا  فرهنگی 
درک  و  آزمایش  آینده  مطالعات  در  باید  جنبه  این  نشود. 
یادگیری  برای   VR فّناوری های  از  استفاده  چهارم،  شود. 
باید  آینده  در  با این حال،  است.  اولیه  مراحل  در  هنوز 
مطالعات بیشتری درمورد استفاده از VR برای حمایت از 
انجام  تجارب آموزشی در موزه ها و سایر جاذبه های دیگر 
شوند. این برنامه ها حتی می توانند اجزای بازی و یادگیری را 
با هم ترکیب کنند. فّناوری VR به  گردشگران کمک می کند که 
جاذبه ها و سایت های دیگری را که باید بازدید  کنند به دست 

آورند.
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