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چکیده 
امروزه هیچ صنعتی بدون بهرهبرداری از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی ،نمیتواند نقشی تعیین
کننده در رقابتهای ملی و فراملی ایفا کند .صنعت گردشگری نیز از این امر مستثنی نیست .از آنجا
که توسعه صنعت گردشگری بهعنوان مهمترین بخش اقتصادی و درآمدزا ،یكی از چالشهای مهم
توسعه اقتصادی در دنیا است ،کشورهایی موفق بودهاند که با بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
در این صنعت و یافتن راههای جدید بهنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره بردهاند .در این
پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری مجازی با استفاده از الگوی جامع گردشگری مجازی
(ترکیبی از الگوی نوری و الگوی آرکن) پرداخته شده است .روش پژوهش توصیفی -همبستگی است
و جامعه آماری کلیه مدیران شرکتهای گردشگری و کارشناسان بخش فناوری اطالعات شهر تهران
که خدمات خود را به صورت الكترونیكی ارائه میدهند ،تشكیل میدهد .بهمنظور تحلیل فرضیهها
پژوهش از آزمون تحلیل مسیر در الگوی معادلههای ساختاری استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان
میدهد که آمادگی الكترونیكی و شبكههای مشارکتی مجازی بر گردشگری مجازی تأثیرگذار هستند.
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.1مقدمه
1

در سالهای اخیر ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات که از آنان بهعنوان فناوریهای
جدید یاد میشود ،بیشترین تأثیر را در حیات بشریت داشتهاند و فرصتهای جدیدی را پیش
روی صنایع و شرکتها قرار دادهاند .صنعت گردشگری نیز همچون دیگر صنایع از ظهور
فناوری اطالعات و ارتباطات بیبهره نمانده است .پیشرفتها در فناوری ارتباطات و اطالعات،
این صنعت را در بسیاری از زمینهها از تقاضای مشتری تا جنبههای مدیریتی تغییر داده است
(بوهالیس و الو .)2112 ،صنعت گردشگری دارای ابعاد بسیار مهم اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی در جهان است و یكی از مهمترین کسب و کارهای اقتصادی محسوب
میشود .ازدهه  1101گردشگری رشد مداوم و گستردهای داشته و هماکنون جایگاه آن در
میان بزرگترین و سریعترین بخشها در اقتصاد جهانی است (پترسن و همكارانش.)2111 ،
طبق بررسیهای انجام شده از سوی سازمان گردشگری جهانی 2تعداد توریستهای بینالمللی
در هشت ماه نخست سال  2111با مجموع  171میلیون توریست بیشتر نسبت به دوره مشابه
در سال قبل ،بیش از  1/0درصد رشد داشته است (وبسایت صنعت توریسم.)1311 ،
گردشگری مجازی نوعی فعالیت مبتنی بر فناوریهای نوین در امتداد ساختار و روشهای
سنتی گردشگری است (چانگ و چو .)2117 ،با توجه به محدودیتهای مكانی ،زمانی ،مالی،
فرهنگی و زیست محیطی ،تقاضا برای راههای جدید گردشگری که به افراد اجازه تجربه
غیرمستقیم (مجازی) گردشگری را میدهد ،بهوجود آمده که این راهها بهواسطه حضور در
محیطهای مجازی توسط فناوری حقیقت مجازی قابل درک است (بردی و کیفت .)2113 ،با
توجه به قابلیتها و ظرفیتهای گردشگری مجازی ،این بخش در بسیاری از کشورها در
توسعه این صنعت موثر بوده تا جایی که برخی از پژوهشگران این صنعت ،بر این باورند که
توریسم مجازی میتواند جایگزین موفقی برای صنعت گردشگری باشد (دوالی1111 ،؛
گوتنتاگ.)2111 ،
با توجه به مواردی که مطرح شد ،لزوم توجه به زیرساختها و عوامل مؤثر بر گردشگری
مجازی بهمنظور پیادهسازی این نوع گردشگری در کشوری مانند ایران که از جاذبههای
تاریخی و طبیعی بسیاری برخوردار است و موانع بسیاری بر سر راه این صنعت وجود دارد،
بهچشم میخورد.


)1 Information and Communication Technology (ICT
)2 World Tourism Organization (WTO
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

گردشگری پدیده در حال گسترشی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود و با
توجه به دگرگونیهای صورت گرفته در جوامع و روند جهانی شدن میزان تمایل مردم نقاط
مختلف جهان به این صنعت بهطور روزافزونی افزایش یافته است (محمودی و مقدمی،
 .)1311گردشگری معادل فارسی و کامالً دقیق واژه توریسم در زبانهای انگلیسی ،فرانسه و
آلمانی است که بهصورت مصطلح در زبان فارسی بهصورت گردشگری ترجمه شده است .ریشه
این واژه از اصطالح تورنِس 1یونانی و التین گرفته شده که بر سفر رفت و برگشتی داللت
میکند (تئوبالد .)1112 ،جهانگردی معادل واژه سیاحت در زبان عربی و واژه گردشگری در
زبان فارسی است (دهخدا .)1331 ،براساس نظر هونیزیكر و کراف ( )1111جهانگردی
عبارتست از مجموعهای از فعالیتها ،پدیدهها و روابطی که از مسافرت و اقامت در محلی غیر
از محل اقامت دائمتان بهوجود میآید و این امر تا زمانی صادق است که اقامت موقت باشد و
شامل اشتغال موقت نیز میشود.
طبق تعریفی دیگر ،گردشگری به معنای سیاحت در داخل یک کشور یا کشورهای خارجی
است و انواع گوناگونی چون گردشگری تفریحی ،درمانی ،فرهنگی و آموزشی ،اجتماعی و
ورزشی ،سیاسی ،مذهبی ،بازرگانی و تجاری را در برمیگیرد (سایت دنیای توریسم .)1311 ،از
دیدگاه المار هرک و همكارانش ( )2112گردشگری مجموعهای از اقدامات ،خدمات و صنایعی
است که به مسافران خدماتی مانند حمل و نقل ،تأمین محلهای اقامت ،جایگاههای تهیه و
تدارک غذا ،فروشگاهها و بازارها ،محلهای تجاری و تسهیالت دیگر ارائه میدهند و سایر
خدمات مهمان نوازی برای افراد یا گروههایی که از خانه و محل زندگی خود دور افتادهاند را
فراهم میسازد .طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری ( ،)1113گردشگری به تمامی
فعالیتهایی که یک فرد در طول مسافرت در مكانی خارج از محیط معمول کار و زندگی خود
انجام میدهند ،اطالق میشود .این مسافرت بیش از یک سال طول نمیکشد و هدف فرد یا
افراد تفریح و سیاحت ،تجارت و یا اهداف دیگر است (وبسایت توریسم و جهانگردی.)1311 ،
در سال  ،1113کنفرانس گردشگری در شهر روم ،واژه گردشگر را چنین تعریف نمود :گردشگر
کسی است که بهطور موقت مسافرت میکند و در کشور مورد عالقه خود حداقل  21ساعت
اقامت مینماید و در ضمن هدف از مسافرت را استفاده از تعطیالت ،تأمین سالمتی ،مطالعه و
پژوهش ،موارد مذهبی و ورزشی عنوان میکند (تاریخ و گردشگری در چشماندازی جامع،
.)1311
فناوری اطالعات و ارتباطات:تعاریف متفاوتی از فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه شده که
1. Tornus
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در زیر به چند نمونه از این تعاریف اشاره میکنیم:
پپارد ( )1113فناوری اطالعات و ارتباطات را فراهم ساختن سازوکاری که پردازش و جریان
اطالعات در یک سازمان و بین سازمانها را تسهیل نموده ،معرفی میکند و دربرگیرنده
اطالعات ایجاد شده ،بهکار گرفته شده و ذخیره شده توسط کسب و کار و نیز فناوری مورد
استفاده در پردازش فیزیكی برای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت است .پون ()1113
اصطالح کلی مربوط به پیشرفتهای اخیر در شیوه (الكترونیک) و سازوکارهای (رایانهای و
فناوریهای ارتباطاتی) مورد استفاده برای دستیابی ،پردازش ،تجزیه و تحلیل ،ذخیرهسازی،
بازیابی ،انتشار و کاربرد اطالعات را بهعنوان فناوری اطالعات و ارتباطات تعریف مینماید.
گردشگری مجازی :گردشگری مجازی ،حضور در سرزمین دیجیتالی وب و مشاهده
دادههای صوتی ،متنی و تصویری دنیای فیزیكی است که امكان سفرهای مجازی و غیر
واقعی و بهرهگیری از جاذبههای طبیعی مقاصد گردشگری را برای برخی کاربران که قصد
مراجعه به این اماکن گردشگری هدف را دارند و یا برای کسانی که از این امكان محروم
میمانند ،فراهم میکند (ساسمن و ونهگان  .)2111 ،در فضای مجازی 1فاصله میان دورترین
مناطق جهان تنها به اندازه فشردن کلیدهای صفحه رایانه و اتصال به شبكه جهانی اینترنت
است .فضای مجازی با کاربردهای بسیاری همچون شبیهسازی مكانهای تفریحی ،تاریخی و
فروشگاهها با قابلیت اتصال به محیط واقعی و ثبت وقایع محیط بهصورت همزمان در این
فضا ،در حال توسعه است .دنیای مجازی 2سه بعدی در سال  2111معرفی شد که کاربران
گردشگر در آن بهصورت آواتار 3حضور داشتند (بارفیلد .)2111 ،البراتوار لیندن ( )2117که
تجربه زندگی دوم را توسعه داد ،بیان می دارد که زندگی دوم یک معماری کامال یكپارچه برای
کاهش ریسک ،افزایش نوآوری و صنعتگرایی است.
عوامل مؤثر بر گردشگری مجازی .1 :آمادگی الكترونیكی :آمادگی الكترونیكی مفهوم نسبت ًا
جدیدی است که بهدلیل نفوذ پر شتاب اینترنت در سراسر جهان و پیشرفتهای چشمگیر
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت و کسب وکار توسعه یافته است و شامل
زیرساختهای ارتباطاتی ،منابع انسانی و چارچوب سیاسی و قانونی است (بریج.)2110 ،
تعریفی دقیق در مورد آمادگی الكترونیكی وجود ندارد ،اما در سالهای اخیر تالشهای زیادی
در این زمینه انجام شده است .در میان تعاریف جدید تعریف دانشگاههای ایاالت متحده به این
1. Cyber Space
2. Virtual World
3. Avatar
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صورت است" :آمادگی الكترونیكی میزان توانایی جامعه در استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات بهمنظور دسترسی به خدمات آسانتر است" .زیربنای فناوری اطالعات و ارتباطات
که نیروی انسانی ،قوانین و سیاستگذاریها و جستجوهای اینترنتی است نیز به نوعی با آن
درگیر هستند و از عناصر اصلی در تعاریف آمادگی الگترونیكی است (وبسایت سازمان بریجز،
 .)2110سازمان همكاریهای آسیا -اقیانوسیه در سال  2111تعریف دیگری را ارائه داد:
"آمادگی درجهای است که یک سازمان و یا حتی یک جامعه بهمنظور انجام فعالیتهای
مشارکتی و الكترونیكی انجام میدهد" .در تعریفی دیگر از رحمان ( ،)2117آمادگی
الكترونیكی به توانایی یک کشور جهت دستیابی به امتیازات اینترنتی بهعنوان موتور رشد و
توسعه اقتصادی بشر اطالق شده است .همچنین بخش فناوری دانشگاه هاروارد ( )2112در
تعریف خود بیان میکند که آمادگی درجهای است که یک جامعه در دنیای شبكه و بر اساس
میزان مشارکت کاربران از فناوری اطالعات و ارتباطات کسب میکند (وبسایت سازمان
تجاری آمادگی الكترونیكی .)2112 ،در این پژوهش منظور از آمادگی الكترونیكی توانایی
پذیرش ،استفاده و بهکارگیری فناوری اطالعات و کاربردهای مرتبط با آن در گردشگری
مجازی است که مبتنی بر سه رویكرد است (کرناسیوس2111 ،؛ شیروانی و بانشی:)1322 ،
 آمادگی خدماتی و سیستمی :که شامل وبسایت و پورتال ،نظامهای خدمات الكترونیكی ویكپارچگی نظامها است.
 آمادگی زیرساختی :که دربرگیرنده اینترانت و سختافزار ،سرویسهای ارزش افزوده و امنیتاطالعاتی است.
 آمادگی سازمانی :که شامل آمادگی نیروی متخصص ،همسوسازی راهبردهای  ITبا اهدافسازمان ،آمادگی حقوقی و مالی است.
 .2شبكههای مشارکتی گردشگری مجازی :از آنجا که گردشگری سنتی ،با حضور شرکتهای
ملموس گردشگری امكانپذیر بود ،ضروری است تا به نقش حیاتی شبكههای مشارکتی
گردشگری مجازی با استفاده از الگوی "آرکن" بهعنوان عاملی مؤثر در پیادهسازی گردشگری
مجازی اشاره شود (کامارینها و افسارمنش .)2112 ،این الگوی به بررسی سه بعد :چرخه حیات،
ویژگیهای محیطی و الگوسازی هدف شبكههای مشارکتی مجازی میپردازد.
 .3نگرش چرخه حیات :چرخه حیات شبكههای مشارکتی گردشگری مجازی ،شامل  0مرحله
اصلی است (کامارینها و افسارمنش :)2112 ،مرحله ایجاد :مرحله آغازین شكلگیری شبكههای
مشارکتی گردشگری مجازی که شامل انتخاب شریک ،مذاکره و بستن قرارداد ،تبیین قوانین
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حقوقی و مالی ،به اشتراکگذاری منابع و شناسایی زیرساختهاست .مرحله عملكرد :این مرحله
زمانی است که شبكههای مشارکتی گردشگری مجازی فرایند کسب و کار خود را بهمنظور
دستیابی به اهداف مشترک با زنجیره ارزشی شكل میدهند که شامل سازوکار تبادل اطالعات
و ارتباطات ،مدیریت تقاضا ،برنامهریزی با درجه همكاری و یكپارچگی باالی زنجیره ارزشی
است .مرحله تكامل :این مرحله زمانی است که شرکت گردشگری مجازی نیاز به تعویض،
اضافه کردن و یا تغییر نقش شریک و حتی تغییر در اهداف کسب و کارش دارد .مرحله
انحالل :این مرحله زمانی است که فرایند کسب و کار شرکت گردشگری مجازی به علت
دستیابی به اهداف و یا تصمیم شرکا برای توقف عملیات ،و برخی مشكالت اقتصادی و
سیاسی ،به پایان میرسد .مرحله دگردیسی :این مرحله برای شرکتهای گردشگری مجازی
به منزله انقالب بزرگی در انجام فعالیتها و چگونگی شكلگیری مجدد تعامالت با زنجیره
ارزشی است.
 .1نگرش ویژگیهای محیطی :از دیگر عوامل تأثیرگذار بر شبكههای مشارکتی گردشگری
مجازی ،ویژگیهای محیطی است که با توجه به الگوی آرکن اشاره به اجزا و روابط درونی این
شبكهها و تعامالت آنها با محیط اطراف دارد.
 .0نگرش الگوی سازی هدف :با توجه به رویكرد سیستمی سه الیه در شرکتهای گردشگری
مجازی قابل بررسی است :الیه عمومی :این الیه بهعنوان غشای اصلی در شبكههای
گردشگری مجازی مطرح است ،زیرا با ایجاد فضایی مجازی ساختارهای داخلی نظام را با هم
مرتبط ساخته و ارتباط این عوامل را با دیگر نظامهای موجود در فضای مجازی مورد ارزیابی
قرار میدهد .الیه میانی :این الیه ارتباط بین شبكههای گردشگری مجازی با یكدیگر را نشان
میدهد .برای مثال در دنیای واقعی زمانی که یک فرد قصد خرید بلیط برای بازدید از یک
مكان گردشگری را دارد نیاز دارد تا با یک شرکت گردشگری تماس گرفته و از خدمات
گردشگری استفاده کند .از طرف دیگر این فرد باید برای خرید بلیط به دفاتر هواپیمایی نیز
مراجعه نماید .چگونگی ارتباط بین گردشگر با دیگر اجزا را در دنیای مجازی میتوان در الیه
میانی دنبال کرد .الیه اجرایی :ارتباط بین کلیه اجزای یک شبكه گردشگری مجازی را نشان
میدهد که این اجزا میتواند شامل وب سایت شرکت ،کارکنان و مدیریت نظام باشد
(کامارینها و افسارمنش.)2112 ،
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پیشینه پژوهش در ايران .محمِد و مرادی ( )2111به بررسی تأثیر  ICTبر رضایت
گردشگران خارجی در شهر شیراز پرداختند .هدف از این پژوهش شناسایی عاملهای رضایت
گردشگران از گردشگری الكترونیكی و موانع و مشكالتی که گردشگران به هنگام استفاده از
خدمات آنالین گردشگری بهمنظور برنامهریزی برای سفر با آن مواجه هستند ،بود .این
پژوهش الگویی برای بررسی تاثیر بهکارگیری  ICTدر صنعت گردشگری بر رضایت
گردشگران خارجی ارائه داد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از کارتهای
اعتباری و پرداخت آنالین ،وجود اطالعات دقیق و به روز و رزرو الكترونیكی ،از مهمترین
عامل ها در استفاده از خدمات آن الین در صنعت گردشگری است .محمِد و مرادی پیشنهاد
کردند که بهمنظور رقابتی ماندن و استفاده از مزایای رقابتی صنعت گردشگری ،ارگانهای
دولتی و مسئولین بایستی زیرساختهای گردشگری الكترونیكی را توسعه بدهند.
کارگر نصرآبادی و عباسی ( )1322به بررسی نظامهای "وب  "2پرداختند .آنها بیان
داشتند که گردشگران مردمی اجتماعی هستند و وب  2فضایی برای گفتگو و ارتباط دو سویه
مجازی خلق میکند .با استفاده از نرمافزارهای اجتماعی مانند :صحبت آنالین ،1وبالگها،
شبكههای اجتماعی (همچون فیس بوک) و دنیاهای مجازی ،گردشگران وارد دنیای وب 2
میشوند ،عالقهمندی های خود را با دیگر افراد در این دنیا به اشتراک گذاشته و با آنها به
صورت مجازی تعامل دارند.
پیشینه پژوهش در خارج از کشور .اسكاواردا و همكارانش ( )2111به بررسی چگونگی
شكلگیری گردشگری الكترونیک پرداختند .آنها علت این امر را جهانیسازی صنایع و صنعت
گردشگری ،پیشرفتهای فناورانه و موانع سرمایهگذاریهای داخلی ،دانستند .در همین راستا
بنک و همكارانش ( )2111نیز به بررسی علت و معلولها در فضای کسب و کارهای
الكترونیكی ،بهرهگیری از مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات در این فضا و ارائه ساختاری
برای کسب و کارهای مجازی پرداختند .آنها همچنین به مقایسه سازمانهای سنتی،
الكترونیكی و مجازی در ابعاد مختلفی همچون مأموریت شرکتهای گردشگری ،فضای بازار،
نوع ارتباطات و فرایندها پرداختند که در این پژوهش با الهام از این تحوالت ،به مقایسه
گردشگری سنتی ،الكترونیكی و مجازی پرداخته شد.
استار ( )2111به بررسی تغییر نظامهای کسب و کار گردشگری از شكل سنتی به
الكترونیكی در اثر ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات در این صنعت ،پرداخت .وی از نتایج این
1. Online Chat
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تغییر به ایجاد نظامهای خرید و پرداخت الكترونیكی ،آموزشهای الكترونیكی تحت وب و
ایجاد شبكههای خدمات رسانی الكترونیكی در صنعت گردشگری اشاره کرد .در همین راستا،
پالمر و مک کل ( )2111نقش تجارت الكترونیكی در گردشگری مجازی از طریق سازمانها و
شبكههای مجازی را بررسی کردند و به دیگر مزایای گردشگری الكترونیكی همچون
یكپارچگی اعضای زنجیره ارزشی ،انعطافپذیری در دستیابی به اهداف مشترک ،نظامهای
رزرواسیون رایانهای ،توزیع جهانی و نظام پشتیبانی تصمیمگیری جهانی اشاره کردند.
هپنین و همكارانش ( )2111و بوهالیس ( )2111به بررسی همكاریها و شرکتهای
گردشگری مجازی و بیان ویژگیهای این شرکتها همچون تخت بودن ،تمرکز بر نیازهای
مشتریان ،کارایی هزینهها ،انعطافپذیری ،خالقیت در بهکارگیری فناوری اطالعات و همكاری
بهصورت تیمی و مجازی ،پرداختند .آنها مجازیت را جزیی از طبیعت شرکتهای مشارکتی
مجازی دانستند و فناوری اطالعات را وسیلهای برای توسعه مجازیت در صنعت گردشگری
دانستند .نتایج حاصل از پژوهش هپنین و همكارانش نشان داد که همكاریهای مجازی و
استفاده مطلوب از فناوری اطالعات و ارتباطات ،نظامهای کسب و کار گردشگری را توسعه
داده و برای آنها مزیت رقابتی فراهم نموده است .همچنین بوهالیس در پژوهش خود ،پیش
نیازهایی را بهمنظور بهکارگیری بهینه فناوری اطالعات در این صنعت همچون ارتقای پهنای
باند اینترنتی ،دسترسی یكسان شرکتها به اطالعات ،توسعه آژانسهای هوشمند و
سرمایهگذاری در زمینه زیرساخت ها و ارائه خدمات گردشگری ارائه داد و یكپارچهسازی زنجیره
ارزشی گردشگری مجازی را امری اجتنابناپذیر دانست.
فرضیههاوالگویمفهومی 

.3توسعه

براساس مطالب مرور شده در مبانی نظری پژوهش در زمینه آمادگی الكترونیكی با استناد بر
"الگوی نوری" و شبكههای مشارکتی گردشگری مجازی با استفاده از "الگوی آرکن"
چارچوب مفهومی پژوهش پیشنهاد میشود.
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راهبردهایIT
با اهداف
سازمان
آمادگی حقوقی
و مالی



شكل  .1الگوی جامع گردشگری مجازی (برگرفته از " الگوی نوری" و " الگوی آرکن")


ضیههایپژوهش .
فر 

فرضیه اول :آمادگی سیستمی و خدماتی بر شبكههای مشارکتی مجازی تأثیرگذار است.
فرضیه دوم :آمادگی سیستمی و خدماتی بر گردشگری مجازی تأثیرگذار است.
فرضیه سوم :آمادگی زیرساختی بر شبكههای مشارکتی مجازی تأثیرگذار است.
فرضیه چهارم :آمادگی زیرساختی بر گردشگری مجازی تأثیرگذار است.
فرضیه پنجم :آمادگی سازمانی بر شبكههای مشارکتی مجازی تأثیرگذار است.
فرضیه ششم :آمادگی سازمانی بر گردشگری مجازی تأثیرگذار است.
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فرضیه هفتم :شبكههای مشارکتی مجازی بر گردشگری مجازی تأثیرگذار است.
روششناسیپژوهش 

.4

طرح پژوهش :پژوهش حاضر ،بدیندلیل که به آزمودن تاثیر متغیرهای آمادگی الكترونیكی
و شبكههای مشارکتی مجازی بر گردشگری مجازی می پردازد و دانش کاربردی در مورد
تأثیرپذیری میان این دو متغیر را توسعه می دهد ،از لحاظ هدف ،پژوهش کاربردی محسوب
میشود و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات ،این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی
است .این پژوهش توصیفی است چراکه به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آنها
میپردازد .از نوع همبستگی است ،چراکه با استفاده از تحلیل همبستگی ،فن تحلیل آماری و
الگوی معادلههای ساختاری روابط همزمانی میان متغیرها را آزمون و تبیین مینماید (بازرگان
و دیگران.)1327 ،
ابزارگردآوری اطالعات :جدول  1ساختار کلی پرسشنامه را بر اساس تعداد متغیرها و ابعاد مورد
بررسی نشان میدهد .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده از  ./7بیشتر بوده و حاکی از آن
است که پرسشنامه طراحی شده از قابلیت اطمینان باالیی برخوردار است.

جدول  .1ساختار کلی پرسشنامه

جامعه و نمونه آماری :با توجه به قلمرو مكانی و زمانی ،جامعه آماری پژوهش را کلیه "مدیران
شرکتهای گردشگری و کارکنان بخش فناوری اطالعات که بخشی یا همه خدمات خود را
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بهصورت الكترونیكی ارائه میدهند" تشكیل میدهند .تعداد کل شرکتهای گردشگری موجود
در تهران ،بر طبق آمار بهدست آمده از کارشناسان بخشهای مختلف سازمان میراث فرهنگی،
حدود  1311شرکت بوده است .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان
(سكاران )1321 ،بهره گرفته شده است .بر اساس آمار بهدست آمده از جدول مورگان و با توجه
به حجم جامعه در این پژوهش نمونه برابر  217نفر برآورد گردید .روش نمونهگیری پژوهش
حاضر ،تصادفی خوشهای است ،زیرا ابتدا شرکتهای گردشگری بهعنوان خوشه انتخاب شده و
سپس درون هر شرکت تعدادی کارمند بخش فناوری اطالعات انتخاب شده است.
هاويافتههایپژوهش 


تحلیلداده
.5

در بین پاسخدهندگان  12نفر ( 1درصد) دارای مدرک دیپلم و کمتر از دیپلم و  12نفر (1
درصد) دارای مدرک دکتری بوده ،بیشترین فراوانی مربوط به مدرک لیسانس با تعداد 01( 112
درصد) است  117 ،پاسخ دهنده ( 31درصد) سابقه کاری بین  1تا  11سال داشته و  10نفر (0
درصد) سابقه ای بیش از  21سال دارند ،از لحاظ مسزان آشنایی با گردشگری مجازی تنها 1
نفر ( 1/3درصد) آشنایی خیلی کمی داشته و  132نفر (11درصد) آشنایی زیادی با با گردشگری
مجازی دارند.شكل  2الگوی ساختاری پژوهش را برای تأیید فرضیهها پژوهش نشان میدهد.
این الگوی در حالت تخمین استاندارد نشان داده میشود .شكل  3نیز معناداری پارامترها را
بهمنظور آزمون فرضیهها نشان میدهد.
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شكل  .2الگوی ساختاری پژوهش بهمنظور آزمون فرضیهها در حالت تخمین استاندارد
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شكل  .3الگوی ساختاری پژوهش بهمنظور آزمون فرضیهها در حالت معناداری پارامترها

الگوی اندازهگیری شده با  0سازه با استفاده از تحلیل مسیر در الگوی معادلههای ساختاری
آزمون شد .جدول  2بارعاملی و همبستگی  t-Valueمربوط به شاخصهای الگوی مذکور را
نشان میدهد .همه بارهای عاملی بیشتر از ( 1/11به جز  )INTو معناداری ( )Sigهر شاخص
در سطح  1/10نشان داده شده است .بنابراین الگوی ارزیابی شده بهخوبی فرضیههای پژوهش
را نشان میدهد.
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جدول  .2بارعاملی و  t-Valueالگوی ارزیابی شده
سازه/معیار
آمادگی سیستمی و خدماتی
وب سایت و پورتال
نظام های خدمات الكترونیكی
یكپارچگی نظام ها
آمادگی زیرساختی
اینترانت و سخت افزار
نظام های ارزش افزوده
امنیت اطالعاتی
آمادگی سازمانی
آمادگی نیروهای متخصص
همسوسازی راهبردهای فناوری اطالعات با اهداف سازمان
آمادگی حقوقی و مالی
شبكههای مشارکتی مجازی
الگوی سازی هدف
چرخه عمر شبكه
ویژگیهای محیطی
گردشگری مجازی
خدمات اطالعاتی و ارتباطاتی
خدمات تبادالتی

بارعاملی

معناداری

1/00
1/07
1/17

11/22
10/11
12/13

1/11
1/17
1/11

3/17
10/11
13/17

1/00
1/10
1/12

11/37
0/11
7/01

1/17
1/71
1/01

2/20
2/21
0/71

1/11
1/11

1/71
0/02

ویژگیهای ساختاری  0سازه و شاخص های آن (در مقیاس ابعادی) با استفاده از اعتبار
همگرا و واگرا در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر قابل بررسی است (جرسكگ و سربم،
 .)1113در این بخش پژوهش گر قصد دارد تا با استفاده از اعتبار سازه و میانگین واریانسهای
استخراج شده در خروجی نرمافزار لیزرل (باگزی و یی 1122؛ چاو )1117 ،به تحلیل این 0
سازه بهمنظور تأیید انتخاب مناسب فرضیهها بپردازد .رویكردی دیگر که بهمنظور تأیید روایی
سازه در الگوی مفهومی مطرح شده توسط فورنل و الرکر ( )1121عنوان شده است .بر اساس
این رویكرد همبستگی دو دویی بین متغیرهای پژوهش خود نشان از برازش خوب الگوی
مفهومی خواهد بود .این نتایج از خروجی نرم افزار لیزرل و با استفاده از میانگین واریانسهای
استخراج شده حاصل شده است .جدول  3نتایج این نوع روایی را در مورد سازههای پژوهش
نشان میدهد .این  0سازه ،اعتبار باالیی را در الگوی مفهومی پژوهش نشان میدهند .بنابراین
الگوی ارزیابی شده در سطح خوبی از اعتبار سازه قرار دارد.
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جدول  .3آزمون اعتبار سازه

جدول  1نتایج مربوط به آزمون الگوی پیشنهادی بهمنظور تأیید یا رد فرضیهها و جدول 0
نتایج آزمون فرضیهها را نشان می دهد.
جدول  .1نتایج برازندگی الگوی


جدول  .0نتایج آزمون فرضیهها با استفاده از تحلیل مسیر

نتیجهگیریوپیشنهادها 

.6

نتایج این پژوهش تا حدودی تأییدکننده برخی پژوهشهای قبلی و همراستا و تكمیل
کننده برخی دیگر که در این حوزه صورت گرفته است ،است .بنک و همكارانش ( )2111به
بررسی فضای کسب و کارهای مجازی در صنعت توریسم پرداختند .آنها از عوامل مؤثر بر
مجازی سازی کسب و کارها و صنعت گردشگری بهطور خاص ،به اهمیت رو به رشد اقتصاد
کشورها بر پایه خدمات ،جهانی سازی تعاملها ،پیشرفتهای فناورانه و بهکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات اشاره کردند .در پژوهش حاضر نیز با بهرهگیری از مطالعهها ذکر شده،
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در مجازیسازی صنعت گردشگری بررسی و تأیید شد.
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بنک و همكارانش همچنین به مقایسه سازمانهای سنتی ،الكترونیكی و مجازی در ابعاد
مختلفی همچون ماموریت شرکتهای گردشگری ،فضای بازار ،نوع ارتباطات و فرایندها
پرداختند که در این پژوهش با الهام از این تحولها ،به مقایسه گردشگری سنتی ،الكترونیكی
و مجازی پرداخته شد .استار ( )2111به بررسی تغییر نظامهای کسب و کار گردشگری از شكل
سنتی به الكترونیكی در اثر ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات در این صنعت ،پرداخت .وی از
نتایج این تغییر به ایجاد نظامهای خرید و پرداخت الكترونیكی ،آموزشهای الكترونیكی تحت
وب و ایجاد شبكههای خدمات رسانی الكترونیكی در صنعت گردشگری اشاره کرد .در همین
راستا ،پالمر و مک کل ( )2111نقش تجارت الكترونیكی در شكلگیری گردشگری مجازی از
طریق سازمانها و شبكههای مجازی را بررسی کردند و به مزایایی همچون یكپارچگی
اعضای زنجیره ارزشی ،انعطافپذیری در دستیابی به اهداف مشترک ،نظامهای رزرواسیون
رایانهای ،توزیع جهانی و نظام پشتیبانی تصمیمگیری جهانی اشاره کردند .در همین راستا در
پژوهش حاضر از این تغییرها بهعنوان شاخصههای آمادگی خدماتی و سیستمی و آمادگی
زیرساختی بهره گرفتیم .بوهالیس ( )2111در پژوهش خود ،پیش نیازهایی را بهمنظور
بهکارگیری بهینه فناوری اطالعات در صنعت گردشگری همچون ارتقای پهنای باند اینترنتی،
امنیت اطالعات ،کاهش سردرگمی و نارضایتی کابران از پورتالهای گردشگری ،طراحی
اصول ،سیاستها و قوانین و اطمینان از رعایت حقوق قانونی مانند حق کپی ،آموزش نیروی
متخصص ،دسترسی یكسان شرکتها به اطالعات و سرمایهگذاری در زمینه زیرساختها و
ارائه خدمات گردشگری ارائه داد که پژوهش حاضر نیز از این پیش نیازها در بخش آمادگی
الكترونیكی بهعنوان یكی از عوامل موثر بر گردشگری مجازی ،بهرهمند شد و بخشی از
شاخصههای آمادگی الكترونیكی را بر اساس پژوهش بوهالیس ،شناسایی و تایید نمود .میوتوال
و ونبراکل ( )2111الگویی جهت بررسی آمادگی سازمانها ارائه دادند که این الگوی در بر
گیرنده پنج مولفه بود :آمادگی اطالعاتی ،منابع انسانی ،سازمانی ،زیرساختی و محیط بیرونی که
پژوهش حاضر نیز با شناسایی شاخصههای آمادگی الكترونیكی کشور بهمنظور پیادهسازی
موفق گردشگری مجازی ،بهنوعی همراستا و در تایید الگوی ارائه شده توسط میوتوال و
ونبراکل است .همچنین نوری ( )1321الگویی در زمینه آمادگی الكترونیكی ارائه داد که در این
پژوهش نیز از الگوی وی با تغییرهایی متناسب با ساختار گردشگری مجازی بهره گرفتیم که
این خود نشان از تایید و همراستا بودن این الگوی با پژوهش حاضر است .سلیمی فرد و
عباسی در سال  1327به بررسی میزان آمادگی الكترونیكی شرکتهای کوچک و متوسط فعال
در شهرستانهای بوشهر و اراک برای انجام تجارت الكترونیكی پرداختند .الگوی ارزیابی
آمادگی الكترونیكی در این پژوهش بر این اصل استوار بود که برای دستیابی به آمادگی
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الكترونیكی هر شرکتی ،باید مدیران ،کارکنان ،فناوری و فرایندهای آن از آمادگی الزم و کافی
برخوردار باشند .در همین راستا این پژوهش نیز به تأیید نقش آمادگی نیروی انسانی و
همسوسازی راهبردهای  ITبا اهداف سازمان و در سطحی گستردهتر به تایید تاثیر آمادگی
زیرساختی و سازمانی در آمادگی الكترونیكی کشور انجامید .در پژوهشی دیگر که توسط زیتا و
سكرینیا ( )2111انجام شد ،میزان آمادگی الكترونیكی کشور ازبكستان ارزیابی شد .نتایج
حاصل از این پژوهش نشان داد که عواملی همچون زیرساختها ،سیاستها و قوانین ،دولت
الكترونیكی ،افتصاد الكترونیكی ،آموزش الكترونیكی و جامعه الكترونیكی بر آمادگی
الكترونیكی کشور ازبكستان تأثیرگذار است .پژوهش حاضر نیز تاثیر آمادگی زیرساختی و
آمادگی خدماتی و سیستمی را بر آمادگی الكترونیكی کشور بهمنظور ایجاد گردشگری مجازی،
تایید نمود .کامارینها و افسارمنش ( )2112همچنین الگویی را برای شبكههای مشارکتی
مجازی ارائه دادند که به الگوی "آرکن" مشهور شد .این الگوی به بررسی شبكههای
مشارکتی مجازی در سه بعد چرخه حیات این شبكهها ،ویژگیهای محیطی و الگوسازی هدف
در سه الیه عمومی ،میانی و اجرایی میپردازد که در این پژوهش با الهام از این الگوی ،به
بررسی شبكههای مشارکتی گردشگری مجازی پرداخته شد .مهمترین محدودیت پژوهش این
است که بررسیها تنها در شرکتهای گردشگری تهران مورد سنجش قرار گرفته است.
میتوان این پژوهش را در سطح کشور برای مثال در شرکتهای گردشگری شهر شیراز،
اصفهان و مشهد که از بستر الزم برای جذب گردشگر برخوردار هستند نیز مورد بررسی و
آزمون قرار داد .محدودیت دیگر این است که هیچگونه پرسشنامه تست شده و استاندارد برای
سنجش متغیرهای پژوهش در دسترس نبوده است .بررسی مزایا و معایب استفاده از تكنولوژی
اطالعات و ارتباطات و مجازی سازی صنعت گردشگری در ایران ،بررسی چالشهای استفاده
از تكنولوژی اطالعات و ارتباطات و مجازی سازی این صنعت در شرکتهای گردشگری،
بررسی نقش ارگانهای دولتی و غیردولتی فعال در این عرصه در ایجاد و توسعه گردشگری
مجازی ،بررسی دیگر عوامل تاثیرگذار در پیادهسازی گردشگری مجازی در ایران برای
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود.
پیشنهادهای کاربردی پژوهش:
 طراحی وبسایت و پورتال جامع گردشگری مجازی به گونهای که گردشگران مجازی درآن دچار سردرگمی نشوند.
 به روز رسانی وبسایت و پورتال جامع گردشگری مجازی جهت آگاهی گردشگران مجازیبا استفاده از تغییرهای بنبادی در قوانین و مقررات تجارت الكترونیک بهگونهای که دسترسی
آنها به اطالعات را بهبود دهد.
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 آگاه سازی گردشگران ،کارکنان و دیگر اعضای زنجیره ارزشی از هرگونه تغییر یا نقص دروب سایت و پورتال جامع گردشگری مجازی.
 راهاندازی اینترانت در داخل شبكههای مشارکتی گردشگری مجازی بهمنظورت سهولتارتباط و تعامل کارکنان با یكدیگر و فراهم نمودن بستر الزم برای تسهیم اطالعات با دیگر
شبكهها .
 سرمایهگذاریهای الزم جهت راهاندازی سینماهای سه بعدی ،پارکهای سرگرمی،نرمافزارهای مربوطه و همچنین تبلیغات توسط سازمانهای ذیربط دولتی و غیره دولتی مانند
سازمان میراث فرهنگی ایران.
 آموزش مستمر به کارکنان ،که سازمانها را قادر میسازد تا با فناوریهای جدید و تقاضایگردشگران ،خود را همگام و به روز کنند.
 ایجاد کالسهای آموزشی جهت توجیه و آشنایی هر چه بیشتر کارکنان در زمینه نحوه کارکردن با فناوریهای حقیقت مجازی پیش از استقرار فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی جدید.
 آموزشهای الزم استفاده از پایگاههای اطالعاتی ،وب سایتها ،نرمافزارها و نظامهایحقیقت مجازی ،جهت آشنایی کاربران (گردشگران) با محیطهای مجازی و گردشگری مجازی
با ارائه بستههای آموزشی و یا برگزاری دورههای مستمر آموزشی
 استفاده از محرکهای انگیزاننده و ایجاد محیطی مهیج همراه با لذت و رضایت از حضور درفضای سه بعدی برای کاربران.
 شرکتهای گردشگری مجازی نیاز دارند تا با بهرهگیری از مزیت رقابتی فناوریهاینوظهور ،فرمولهسازی شراکت با دیگر اعضای زنجیره ارزشی بهمنظور نوآوری و بهبود تعاملها
با گردشگران برای ارائه بهتر خدمات ،تالش کنند.
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