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  چکیده

 گردشگري، به آوري توانسته است نوع جدیدي از صنعت گردشگري با استفاده از فن امروزه

آوري بستري را براي حضور افراد در سرزمین  این فن. را خلق کند» گردشگري مجازي«نام 

دیجیتالی فراهم کرده است که مشاهده هرگونه اطالعات صوتی، تصویري و متنی از دنیاي 

 تأملی بر روي دهد که این امکان، اثرات قابل شواهد و قرائن نشان می. سازد واقعی را میسر می

بر این اساس هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل تأثیر . گذارد رفاه ذهنی افراد بر جاي می

در نظر گرفته » سیستم انگیزشی لذت«گردشگري مجازي بر رفاه ذهنی با استفاده از تئوري 

اطالعات موردنیاز براي تحلیل این اثرات با استفاده از روش پیمایش در بازه زمانی دي . شد

جامعه آماري این تحقیق به دلیل نامشخص بودن . شده است  استخراج98ماه  ان بهمنتا پای

از  آماري نیز تعداد گردشگران خارجی، نامحدود در نظر گرفته شد و براي تعیین نمونه

 نفر از بین گردشگران 384گیري در دسترس، تعداد  فرمول کوکران استفاده و به کمک نمونه

 و آموس SPSS23افزار  شده به کمک نرم  هاي گردآوري لیل دادهتح. اروپایی انتخاب شدند

سهولت درك شده، سودمندي درك شده و لذت  هاي تحقیق نشان داد که انجام شد و یافته

 ، غرقگیهواسط درك شده بر رضایت از زندگی، کیفیت زندگی، شادکامی و سالمت روان به

  .تأثیر مثبت و معناداري دارند

  .ردشگري مجازي، سیستم انگیزشی لذت، غرقگی و رفاه ذهنیگ :هاي کلیدي واژه
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 مقدمه و بیان مسئله -1

آوري است که هدف از آن از میان  واقعیت مجازي یک بخش نوظهور در پیشرفت فن

آوري  واقعیت مجازي یک فن. برداشتن مرزهاي بین دنیاي واقعی و فضاي مجازي است

شده با دنیاي واقعی قرار  سازي نوین است که کاربر به کمک آن در محیطی شبیه

که کاربر عینک واقعیت مجازي را بر روي چشمان خود قرار  در واقع هنگامی. گیرد می

کند؛ بنابراین  کند که بر اساس موقعیت بدنش تغییر می دهد، محیطی را مشاهده می می

 .کند که در یک محیط واقعی قرار گرفته است ذهن انسان پس از مدتی حس می

پیردشتی؛ آذري نیا، (ازي رابطه ناگسستنی با فعالیت گردشگري دارد فضاي مج

هاي واقعیت مجازي در توسعه گردشگري، نگرش  استفاده از تکنیک). 2: 1394

با به . جدیدي به گردشگري ایجاد کرده و بازدیدکننده مجازي را به وجود آورده است

ها، مناظر طبیعی،  ی از قبیل موزههاي مختلف تواند از مکان وجود آمدن این امکان، فرد می

راودراد، حاجی (طور مجازي دیدار کند  ها و آثار باستانی دور از دسترس به زیارتگاه

کنند،  در واقع افراد قادر به تحقق هرآن چه که در ذهن تصور می). 67 :1389محمدي 

عنوان  حس شعف به. )Sánchez-Cabrero et ,alSiess & Wölfel, 2019(خواهند شد 

بعدي در  شکلی از رضایت، یکی از دالیل عمده براي استفاده افراد از دنیاي سه

هرچند در ابتدا گردشگري مجازي براي پیشبرد اهداف . شود گردشگري محسوب می

انی که روز بر تعداد کاربر مدیریت و بازاریابی موردتوجه قرار گرفته است، اما روزبه

  شود دهد، افزوده می ها را به سمت گردشگري مجازي سوق می انگیزه لذت آن

 )Kim & Hall, 2019( .  

 آن در به شکل سنتی بازدید از یک جاذبه گردشگري به معناي حضور فیزیکی

اي، افراد امکان حضور در  هاي نوین رایانه آوري باشد، اما با پیدایش فن مکان می

مزایاي گردشگري مجازي نظیر عدم . صورت مجازي را دارند هاي سیاحتی به مکان

باعث شده ... محدودیت زمانی و مکانی، در دسترس بودن، ارزان بودن، ریسک کمتر و
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ها را براي سفر  آوري شوند که بسیاري از آن  فناست که گردشگران زیادي جذب این

انگیزه . )Tussyadiah, Wang, Jung & tom Dieck, 2018 (واقعی ترغیب کرده است

آوري و رفاه کامل روانی  پذیرش استفاده از این فناي در  کننده لذت، نقش تعیین

ازآنجاکه . )Tamilmani, Rana, Prakasam & Dwivedi, 2019(کنندگان دارد  مصرف

 TAM(2(آوري   رابطه مستقیمی با مدل پذیرش فن1)HMSAM(سیستم انگیزشی لذت 

آوري براي بررسی و توضیح سیستم انگیزشی لذت  دارد، محققین از مدل پذیرش فن

  . )Kim & Hall, 2019(اند  استفاده کرده

آوري جدید را  دهد چرا کاربران، فن کند که نشان می این مدل مبنایی را ارائه می

) HMSAM (سیستم انگیزشی لذتمدل ). 103 :1394 ، سعیدنیا؛حمیدپور(کنند  قبول یا رد می

دهد  ها حس لذت و غرقگی می هایی که به آن آوري درباره چرایی استفاده کاربران از فن

عنوان یک عامل کلیدي  درواقع فاکتور لذت به. کند  ارائه میتوضیحاتی) دنیاي مجازي(

ابعاد این مدل شامل سودمندي، سهولت و لذت . شود آوري محسوب می در پذیرش فن

باشند که تأثیر بسزایی در به وجود آمدن حالت غرقگی کاربران ایفا  درك شده می

آوري جدیدي  در حقیقت زمانی که کاربران با فن. )Kim & Hall, 2019(کنند  می

ها از  کارگیري آن، از طریق درکی که آن ها براي پذیرش و به شوند، اشتیاق آن مواجه می

 ،هوشنگی و همکاران(شود  بینی می کارگیري سیستم دارند، پیش مفید بودن و سهولت به

1394: 743 .(  

استفاده از آن احساس لذت داشته و به پذیرند که هنگام   را میاي آوري کاربران، فن

خصوصیاتی . )Baabdullah, 2018(سهولت و بدون اضطراب با آن ارتباط برقرار کنند 

نظیر سهولت، سودمندي و لذت درك شده از یک فناوري، الزمه قرار گرفتن فرد در 

ها را دارا باشد،  ین قابلیتآوري ا شوند و زمانی که یک فن وضعیت غرقگی محسوب می

در واقع سهولت، سودمندي و لذت درك شده . گیرد از سوي افراد موردپذیرش قرار می

                                                   
1. Hedonic motivation system adoption model 
2. Technology adoption model 
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ها در وضعیت  اي براي قرار گرفتن آن عنوان مقدمه توسط کاربران گردشگري مجازي به

ها، هنگام تعامل با این  شود که این عامل منجر به رفاه روانی آن غرقگی محسوب می

تواند،  شود که نتیجه این امر می آوري و استفاده مداوم از گردشگري مجازي می فن

  .باعث ازدیاد تعداد گردشگران واقعی شود

آوري جدید در بسیاري از  براي توصیف رفتار و نگرش افراد در مواجهه با یک فن

 & Scherer, Siddiq(شده است   استفاده) TAM(آوري  مقاالت از مدل پذیرش فن

Tondeur, 2019( .یونگ


 و التیمور


آوري   از این مدل براي توضیح پذیرش فن

زعم تامیلمانی  به. )Yung & Khoo-Lattimore, 2017(اند  گردشگري مجازي بهره برده

آوري و  اي در پذیرش استفاده از این فن ندهکن و همکاران نیز انگیزه لذت، نقش تعیین

و همکاران هم کیم . )amilmani et al, 2019(دارد کنندگان  رفاه کامل روانی مصرف

مانند، ضمن  پذیرند و به آن وفادار می آوري جدید را می معتقدند، زمانی که افراد یک فن

 شود آوري باعث شادي و آرامش آنان نیز می تأمین رفاه روانی آنان، استفاده از آن فن

)Kim & Hall, 2019( . انگیزه لذت همچنین نقشی اساسی در پدید آمدن حس رضایت

در واقع . )L. Gao, Bai & Park, 2017(کند  ها ایفا می دهان آن به افراد و تبلیغات دهان

ها از محیط مجازي حاصل  تجربه زنده شدن حس غرقگی در افراد که در اثر استفاده آن

شود، تأثیر بسزایی در تحریک گردشگران مجازي براي بازدید واقعی از یک مقصد  می

  . )Li & Chen, 2019(گذارد  گردشگري برجاي می

غرقگی همچنین حالت مطلوبی است که فرد در حین انجام یک فعالیتی که براي او 

 و نقش کلیدي در توضیح )Kim & Hall, 2019(کند  بخش است، حس می بسیار لذت

در  .)L. Gao et al, 2017(راد در تعامل با سفر مجازي بر عهده دارد رفتار و نگرش اف

هایی هستند که رفاه ذهنی و روانی  هاي خود به دنبال گزینه دنیاي امروز افراد در انتخاب

؛ و )Y. Gao, Rasouli, Timmermans & Wang, 2017(د نآنان را برآورده ساز

                                                   
1. Yung 
2. Lattimore 
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تر و  ازآنجاکه گردشگري مجازي به نسبت گردشگري واقعی از نظر دسترسی راحت

  هاي زمانی و  تر است و همچنین فاقد محدودیت صرفه ازلحاظ اقتصادي مقرون به

کنند که این امر  باشد، کاربران هنگام تعامل با آن احساس لذت می مکانی نیز می

   وم آنان از این نوع گردشگري باشدتواند موجب رفاه روانی و استفاده مدا می

)Kim & Hall, 2019; Singleton, 2019; Tussyadiah et al, 2018( . این مسئله هم

 حاضر در هبر این اساس مقال. باشد خود گویاي اهمیت باالي موضوع مورد مطالعه می

ري مجازي بر رفاه ذهنی بپردازد و اینکه آیا پی آن است که به بررسی تأثیر گردشگ

  گردد یا خیر؟ گردشگري مجازي منجر به افزایش رفاه ذهنی افراد می

 

   چارچوب نظري پژوهش-2

   گردشگري مجازي-2-1

هاي اقتصادي در شش دهه گذشته بیشترین میزان  عنوان یکی از فعالیت گردشگري به

 ).3 :1397صابري و همکاران، ( است ها تجربه کرده رشد را در بین سایر فعالیت

هاي بیشتر و کاربردهاي جدید براي  واقعیت مجازي در حال حرکت به فاز نوآوري

که یکی از کاربردهاي آن در حوزه   )Kardong-Edgren,et all, 2019(آوري است  فن

عنوان جایگزین و مکملی براي  تواند به باشد، چرا که سفر مجازي می گردشگري می

  سفر واقعی باشد و دانش و اطالعاتی را قبل از سفر در اختیار افراد قرار دهد 

)Seifan, Dada & Berenjian, 2019( .تواند جایگزینی براي بازید از  همچنین می

ضمن . دسترس که بشر در آرزوي دست یافتن به آن است، باشد هاي غیرقابل مکان

تواند در حفظ و طول  اینکه بازدید مجازي از بسیاري از اماکن گردشگري حساس می

آوري واقعیت  استفاده از فن. )Manghisi, al et, 2018(عمر آن بنا مفید واقع شود 

هایشان در زمینه  هایی که فعالیت عنوان یک مزیت رقابتی براي شرکت تواند به مجازي می

ترین هدف گردشگري مجازي در  مهم. )Sihi, 2018(گردشگري است، محسوب شود 

هاي توریستی مجازي است و در بعد  آوري، ایجاد حس حضور واقعی در مکان بعد فن
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هاي  اقتصادي ترغیب افراد براي انجام سفر واقعی و حضور فیزیکی آنان در جاذبه

  .)Loureiro, Guerreiro, Eloy, Langaro & Panchapakesan, 2018(گردشگري است 

  

  غرقگی -2-2

زعم محققین، زمانی که فرد یک فعالیت مشخص را با اوج عالقه و درگیري  به

در این موقعیت فرد گذر . دهد در وضعیت غرقگی قرار گرفته است ذهنی انجام می

زمان را حس نکرده و زمانی که به حالت عادي بازگردد متوجه حالتی که به او دست 

اي است شامل درگیري  در واقع غرقگی تجربه. )Hong et al., 2019(شود  داده بود می

و خلق حالتی در باطن که موجب  )Sherman & Craig, 2019(کامل در یک فعالیت 

در این حالت تمرکز و درگیري آسان و . شود درجات مطلوبی از عملکرد کاربر می

عنوان عامل  غرقگی به. )Jackson, 1995(ها با واقعیت روزمره متفاوت است  فعالیت

آوري در نظر  کنندگان فن  براي بررسی رفتار استفادهکلیدي در چارچوب نظري لذت

کنند،  تواند بر قصد رفتاري افرادي که این حس را تجربه می شده است و می گرفته

تواند  پذیر بر غرقگی می درك عوامل کنترل. )García-Jurado, 2019(تأثیرگذار باشد 

 تا تجارب و رضایت مشتري را افزایش دهند به مدیران تجارت الکترونیکی کمک کند

)Lee Yun, 2019( به  و از این طریق باعث افزایش خرید، خرید مجدد و تبلیغات دهان 

  . )Herrando, Jimenez-Martinez, & Martin de Hoyos, 2018(دهان مثبت شوند  

 از یک هاز نظر پژوهشگران خصوصیاتی نظیر سهولت، سودمندي و لذت درك شد

شوند و زمانی که یک  آوري، الزمه قرار گرفتن فرد در وضعیت غرقگی محسوب می فن

هاي همراه شاهد آن هستیم، از  ها را دارا باشد، مانند آنچه در تلفن آوري این قابلیت فن

در واقع سهولت، . )Lee, Kim, & Choi, 2019(گیرد  سوي افراد موردپذیرش قرار می

اي براي  عنوان مقدمه سودمندي و لذت درك شده توسط کاربران گردشگري مجازي به

شود که این عامل، منجر به رفاه  ها در وضعیت غرقگی محسوب می قرار گرفتن آن

  .)Kim & Hall, 2019(شود  آوري می ها هنگام استفاده از این فن ذهنی آن
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  رفاه ذهنی -3-2

شود که مردم در مورد  هاي مثبت و منفی می رفاه ذهنی دربرگیرنده تمام ارزیابی

در حقیقت رفاه . )Martínez, Estrada, & Prada, 2019(دهند  شان انجام می زندگی

 و بیانگر ارزیابی شناختی و ذهنی یک مفهوم مرتبط با شادي و تحقق یافتن بوده است

 ,.Chen, Fan, Cao, & Khattak, 2019; Y. Gao et al (هاست عاطفی افراد از زندگی آن

هاي مجازي و رفاه ذهنی رابطه  آوري محققین بسیاري معتقدند که بین فن. )2017

امل به این معنی که کاربران هنگام تع .)Zhou & Zhang, 2019(مستقیمی وجود دارد 

آوري به علت جذاب بودن محیط و همچنین سهولت و سودمندي استفاده،  با این فن

در حقیقت حس غرقگی که هنگام تعامل با این . یابند نوعی آرامش ذهنی دست می به

 ,Kim, Lee, & Bonn (شود شان می دهد، باعث رفاه ذهنی ها دست می آوري به آن فن

اند که رفاه ذهنی  هاي مجازي، مطالعات حاکی از آن بوده حتی در زمینه بازي. )2017

 ,Singh et al (شود عنوان عاملی مؤثر در سالمت جسمی و روانی افراد محسوب می به

در بحث گردشگري مجازي احساس خرسندي که افراد هنگام تعامل با . )2017

ها شده و بر   آنآورند باعث به وجود آمدن حس آرامش روانی در آوري به دست می فن

به عبارتی کاربران گردشگري مجازي هنگام استفاده از . گذارد قصد رفتارشان تأثیر می

با کسب ) سودمندي، سهولت، خرسندي(آوري به علت خصوصیات ویژه آن  این فن

تواند  رسند که این خود می تجربه حس غرقگی به شکلی از رفاه ذهنی و رضایت می

  .)Kim & Hall, 2019(آوري باشد  وم آنان از این فنمبنایی براي استفاده مدا

  

  رضایت -2-3-1

رضایت نشانگر احساس خوشی ناشی از به دست آوردن آن چیزي است که فرد 

در گردشگري . )Asmelash & Kumar, 2019(د از یک محصول و خدمت انتظار دار

 و مطالعات هاي تسهیالت و رضایت گردشگر وجود دارد همبستگی مثبتی بین ویژگی
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طور مستقیم بر رضایت گردشگران تأثیر  شده به دهد که تسهیالت ارائه نشان می

رضایت گردشگر در برنامه بازاریابی موفق مقصد داراي اهمیت بسزایی . گذارند می

باشد، زیرا در انتخاب مقصد، مصرف محصوالت و خدمات و تصمیم در  می

 & ,Pestana, Parreira(  تأثیرگذار استدهان به مورداستفاده مجدد و تبلیغات دهان

Moutinho, 2019( . گردشگران راضی تمایل بیشتري به استفاده مجدد داشته و آن را

به نیات بخش منجر  در واقع تجربیات احساسی رضایت. دنکن به دیگران نیز توصیه می

  .)Sharma & Nayak, 2018(شود  رفتاري مطلوب می

  

  شادکامی -2-3-2

ماعی و  مرکب از ابعاد فردي، اجت،عنوان یک وضعیت اجتماعی شادکامی به

رود  هاي اجتماعی و رفاهی بشمار می گذاري ساختاري موضوعی مهم در سیاست

شادکامی مفهومی است که براي سالمت جسم و ). 79 :1396هزارجریبی و مرادي، (

کننده در زندگی  عنوان داشتن رضایت کامل، بادوام و قانع روان مهم و حیاتی بوده و به

 ,Gentzler(ولویت اساسی براي انسان است آرزوي شادکامی یک ا. شود تعریف می

Palmer, Ford, Moran, & Mauss, 2019(عنوان احساسات مکرر مثبت و   و به

دار  شود که غالباً با شادي، رضایت و زندگی معنی ادر منفی توصیف میاحساسات ن

امروزه شادي و رضایت از . )Fatima, Di Mascio, & Sharma, 2020(همراه است 

قین؛ خصوصاً محققین گردشگري قرار گرفته است؛ زیرا زندگی بسیار موردتوجه محق

. )Moeinaddini et al, 2020(شود افراد زندگی بهتري داشته باشند  شادکامی، باعث می

شوآرز و استراك


معتقدند که افراد شادکام، کسانی هستند که در پردازش ) 1991 (

بینی و خوشحالی سوگیري دارند؛ یعنی اطالعات را طوري  اطالعات در جهت خوش

  .ها منجر شود کنند که به شادي آن پردازش و تفسیر می

                                                   
1. Schwarz & Strack 
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   کیفیت زندگی-2-3-3

دگی عبارت از تصور افراد از طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زن

سر  هاي ارزشی که در آن به موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و سیستم

باشد  میهایشان  برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی می

؛ بنابراین کیفیت زندگی موضوعی کامالً ذهنی است )120 :1392طاهري و همکاران، (

هاي مختلف زندگی استوار  مشاهده نبوده و بر درك افراد از جنبه ه توسط دیگران قابلک

ها و  ها، تحت تأثیر فرهنگ است و ضمن بیان رضایت افراد از وضعیت زندگی آن

در حقیقت ). 71-72 :1395خانی و همکاران،  حسین(هنجارهاي جامعه قرار دارد 

گی خود با توجه به فرهنگ و نظام کیفیت زندگی باورهاي انسان از وضعیت زند

هاي  کند و ارتباط این باورها با انتظارات، معیارها و اولویت ارزشی که در آن زندگی می

). 51 :1397کیانی و صولتی، (شود  ها محسوب می موردنظر در زندگی هر یک از انسان

تواند نقش  بر این اساس طبق مدل سیستم انگیزشی لذت، گردشگري مجازي می

  .اي در ارتقا کیفیت زندگی افراد داشته باشد کننده یینتع

 

  سالمت روان-2-3-4

برخی از . سالمت روان مانند مفهوم کلی سالمت داراي تعاریف متعددي است

روانشناسان مفهوم سالمت روان را ادراك مثبت فرد از رویدادها و شرایط مختلف 

رایف. اند زندگی دانسته


مت روان را تعریف و تدوین  یک الگوي چندبعدي از سال

کرده است که شامل پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خود پیروي، غلبه بر محیط، 

). 114 :1394یعقوبی و همکاران، (باشد  هدفمندي در زندگی و رشد مشخص می

هاي آن  سالمت روان نیاز ضروري و اساسی براي افراد در هر زمان است که از نشانه

هاي توانمندسازي درونی یا منابع درونی قدرت  ورداري از خصیصهتوان به برخ می

                                                   
1. Ryff 
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رغم  سازد تا علی برخورداري از این منابع درون فردي، فرد را قادر می. اشاره کرد

اي منفی، رشد سازگارانه خود را ادامه دهد و سالمت روان  آمده شرایط منفی و پیش

  . )12 :1393صدیق ارفعی و همکاران، (خود را حفظ کند 

 ,Mason et al(طور مؤثري باکیفیت زندگی در ارتباط است  سالمت روان به

یفیت ، یعنی افرادي که از مشکالت سالمتی عمومی بیشتري برخوردار هستند، ک)2019

تري نسبت به افرادي دارند که از سالمت روانی خوبی برخوردارند  زندگی پایین

)Valikhani, Ahmadnia, Karimi, & Mills, 2019( .صورت مثبت بر  المت روان بهس

گذارد و حساسیت انسان را نسبت به استرس، اضطراب و برخی از  زندگی اثر می

ال آ هسالمت روان منبع بسیار اساسی براي در سطح اید. دهد اشکال افسردگی کاهش می

آید و براي ارتقاء روابط شخصی با دیگران الزم و ضروري  حساب می زندگی کردن به

 ).47 :1396 افشار و همکاران، کشاورز(است 

چارچوب نظري انتخابی این پژوهش مبتنی است بر سیستم انگیزشی مجموع  در

آوري  و ازآنجاکه این سیستم رابطه مستقیمی با مدل پذیرش فن) HMSAM(لذت 

)TAM (آوري براي بررسی و توضیح سیستم  دارد، بنابراین محققین از مدل پذیرش فن

عنوان یک عامل کلیدي در  در واقع فاکتور لذت به. اند  کردهانگیزشی لذت استفاده

 در TAMمدل . )Choi & Kim, Lee, 2019(شود  آوري محسوب می پذیرش فن

مدلِ  .)Manis & Cho, 2019(بررسی قرار گرفته است  هاي گوناگونی مورد زمینه

آوري را دو تصور باعقیده خاص، برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت  پذیرشِ فن

آوري هستند،  ذهنی از آسانی استفاده که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهاي پذیرفتن فن

باشند که  سودمنديِ درك شده و سهولت استفاده، دو متغیر اصلی می. دهند تشکیل می

کنند و از عواملی هستند که  بینی می کنندگان را پیش  و نیات رفتاري مصرفنگرش

 ,Hassan-Ali & Blustein( توانند در تعیینِ میزانِ پذیرشِ کاربران مفید باشند می

Spiteri, Bliemel, Allam, 2019(.   
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عد سهولت، سودمندي و لذت، باعث بروز حالت سیستمِ انگیزشیِ لذت با سه ب

طوري که  غرقگی هم همان. شود آوري می ها با این نوع فن اد هنگام تعامل آنغرقگی افر

اي است شامل درگیري کامل در یک فعالیت و خلق حالتی در باطن  اشاره رفت، تجربه

در این حالت تمرکز و درگیري . شود که موجب درجات مطلوبی از عملکرد کاربر می

به عبارتی، کاربرانِ گردشگري .  استها با واقعیت روزمره متفاوت آسان و فعالیت

سودمندي، (آوري به علت خصوصیات ویژه آن  مجازي هنگام استفاده از این فن

رضایت، ( حسِ غرقگی، به شکلی از رفاه ذهنی هبا کسب تجرب) سهولت، خرسندي

تواند مبنایی براي  رسند که این خود می می) کیفیت زندگی، شادکامی و سالمت روان

  .آوري باشد وم آنان از این فناستفاده مدا

مدل ) 2019(با توجه به چارچوب نظري تحقیق و با الهام از مطالعه کیم و هال 

  :نظري زیر قابل ترسیم است

  

  
  

  )2019( مدل نظري برگرفته از مطالعه کیم و هال -1شکل 
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   فرضیات پژوهش-4

  :پژوهشفرضیه اصلی 

  .شود اه ذهنی میگیري از گردشگري مجازي باعث ازدیاد رف بهره

  :فرضیات ویژه

  .سهولت درك شده بر حالت غرقگی در میان گردشگران مجازي مؤثر است

  . سودمندي درك شده بر حالت غرقگی در میان گردشگران مجازي مؤثر است

  .لذت درك شده بر حالت غرقگی در میان گردشگران مجازي مؤثراست

  .استحالت غرقگی بر رفاه ذهنی گردشگران مجازي مؤثر 

  .حالت غرقگی بر رضایت از زندگی گردشگران مجازي مؤثر است

  .حالت غرقگی بر کیفیت زندگی گردشگران مجازي مؤثر است

  .حالت غرقگی بر شادکامی گردشگران مجازي مؤثر است

  . حالت غرقگی بر سالمت روان گردشگران مجازي مؤثر است

  

  شناسی  روش-5

پیمایشی - نظر روش جزو تحقیقات توصیفی کاربردي و از،این تحقیق از نظر هدف

جامعه آماري . شده است  اي و میدانی گردآوري اطالعات به روش کتابخانه. باشد می

به با توجه . باشد می 1398 دي تا بهمن ازتحقیق شامل گردشگران اروپایی شهر تهران 

نظر اینکه تعداد دقیق گردشگران اروپایی مشخص نبود، جامعه آماري نامحدود در 

نمونه . شده است در تعیین تعداد نمونه پژوهش از فرمول کوکران استفاده. گرفته شد

. گیري در دسترس انتخاب شد  نفر تعیین و با استفاده از نمونه384آماري این پژوهش 

هاي سهولت درك شده،  در این پژوهش متغیر مستقل گردشگري مجازي با شاخص

ند و متغیر وابسته نیز رفاه ذهنی با سودمندي درك شده و لذت درك شده هست

هاي رضایت از زندگی، کیفیت زندگی، شادکامی و سالمت روان است و متغیر  شاخص

ها پرسشنامه بود و براي  ابزار اصلی گردآوري داده. باشد میانجی هم غرقگی می
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ابعاد و ) 1(یافته است که در جدول    سؤال تخصیص33هاي الزم،  آوري داده جمع

ها از ضریب آلفاي کرونباخ و جهت  در تحلیل استنباطی داده. هاي مدل آمده است  هگوی

 و کرویت بارتلت براي مناسب بودن حجم KMOتعیین ثبات درونی ابزار از آزمون 

ی بین متغیرها از روش ها و براي تعیین ارتباط علّ نمونه و درست بودن تفکیک عامل

محاسبات آماري این پژوهش با استفاده از کلیه . مدل معادالت ساختاري استفاده شد

یابی معادالت  هاي مربوط به مدل  و تحلیل23افزارهاي آماري اس پی اس اس  نرم

 انجام گرفت و سطح معناداري تمامی 23افزار آموس  ساختاري با استفاده از نرم

  .باشد  میP > 05/0 ها آزمون

 
 هاي پژوهش  ه ابعاد و گوی-1جدول 

 ها  هگوی  ابعاد

  سهولت درك شده

(Kim and Hall, 
2019) 

  .درك عملکرد گردشگري مجازي براي من آسان است

  .کاربرد گردشگري مجازي نیاز به تالش ذهنی ندارد

  .کنم استفاده از فناوري گردشگري مجازي ساده باشد من فکر می

 .آسان استخواهم  هاي مربوط به گردشگري مجازي، دریافت آنچه می هنگام استفاده از فعالیت

سودمندي درك 

 شده

Kim and Hall, 
2019)(  

  .کنم  هنگام استفاده از فناوري گردشگري مجازي دانش کسب می

  .آوري اطالعات مفید است تعامل با فناوري گردشگري مجازي براي جمع

  .کارگیري گردشگري مجازي سودمند است به

دهد که با کاربران دیگر ارتباط  استفاده از فناوري گردشگري مجازي به من این امکان را می

 .برقرار کنم

  لذت درك شده

(Kim and Hall, 
2019)  

  .بخش است گردشگري مجازي براي من لذت

  .آور است گردشگري مجازي براي من نشاط

  .گردشگري مجازي براي من مانند سرگرمی است

 .کند گردشگري مجازي مرا شاد می

  غرقگی

(Kim and Hall, 
2019)  

  .شوم طور کامل غرق در آن می هاي مربوط به گردشگري مجازي، به م فعالیتهنگام انجا

  .کنم هاي مربوط به گردشگري مجازي، گذر زمان را احساس نمی هنگام انجام فعالیت

  .کنم هایم را فراموش می هاي مربوط به گردشگري مجازي، تمام نگرانی هنگام انجام فعالیت

 .کنم کجا هستم ردشگري مجازي، فراموش میهاي مربوط به گ هنگام انجام فعالیت
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 ها  هگوی  ابعاد

  رفاه ذهنی

(Kim and Hall, 
2019)  

  .ل من استآ هگردشگري مجازي بخشی از زندگی اید

  .هنگام فعالیت در رابطه با گردشگري مجازي شرایط زندگی من عالی است

  .ام راضی هستم کنم، از زندگی زمانی که از فناوري گردشگري مجازي استفاده می

آوري گردشگري مجازي به   چیزهاي مهمی که خواهان آن بودم را حین تعامل با فنتاکنون

 .ام دست آورده

  رضایت از زندگی

)Jhang, 2019(  

 

  .ل من استآ هاز بسیاري جهات زندگی من نزدیک به اید

  .من از زندگی خود راضی هستم

  .ام خواهم، به دست آورده تاکنون موارد مهمی را که در زندگی می

 .دهم چیز را تغییر نمی ازحد ادامه دهم، تقریباً هیچ توانستم زندگی خود را بیش  میاگر

  کیفیت زندگی

  )محقق ساخته(

  .خورند مردم به فعالیت من و امثال من در گردشگري مجازي غبطه می

  .از حضور در فضاي گردشگري مجازي راضی هستم

  . دارمغالباً زمان حضور در محیط گردشگري مجازي احساس خوبی

  شادکامی

  )محقق ساخته(

 .درمانی دواست معتقدم خنده بر هر درد بی

  .کنم در برخوردهاي روزمره زیاد با دیگران شوخی و مزاح می

  .چون بشاشم با بسیاري از افراد رابطه بسیار نزدیکی دارم

  سالمت روان

  )محقق ساخته(

  .هاي اساسی زندگی من است کمک به دیگران از اولویت

  .ام ریزي کرده ام را تا پنج سال آینده برنامه زندگیاهداف 

که فکر کنم عقیده من درست است تصمیم اصلی را  در هنگام مشورت با دیگران، درصورتی

  .گیرم، حتی اگر اکثریت مخالف باشند خودم می

  

 هاي پژوهش  یافته-6

 2دول ها در ج هاي جمعیت شناختی پاسخگویان را بر اساس توزیع فراوانی  ویژگی

شده که نتایج آن  منظور تعیین پایایی ابزار از روش آلفاي کرونباخ استفاده به آمده است،

باالتر از (شود و بر اساس آن تمام ابعاد پایایی قابل قبولی  مشاهده می) 2(در جدول 

. ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد آوري داده منظور جمع در این تحقیق، به. دارند) 7/0

شده، از روش  هاي در نظر گرفته ید عاملیاي پرسشنامه و تا ررسی روایی سازهبراي ب

براي دستیابی به )  ماکس-واري( متعامد يتحلیل عاملی به شیوه چرخش محورها
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 و آزمون کرویت بارتلت KMOبه این منظور از شاخص . هاي خالص استفاده شد عامل

شود، ازآنجاکه مقدار شاخص  ه مینیز مشاهد) 3(طور که در جدول  همان. استفاده شد

KMO براي تحلیل ) در اینجا همان تعداد پاسخگویان( است، تعداد نمونه 6/0 بیشتر از

 درصد 5تر از  آزمون بارتلت، کوچک) sig(همچنین، مقدار معنادار . عامل کافی است

. دهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است است که نشان می

، اطالعات زیر )هاي جمعیت شناختی ویژگی(ا توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه ب

  .شده است طور خالصه در مورد مشخصات نمونه آماري موردنظر ارائه  به
  

 هاي جمعیت شناختی پاسخگویان فراوانی ویژگی -2جدول 

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی هاي جمعیتی ویژگی

  جنسیت

  2/55  2/55  212  مرد

  0/100  8/44  172  زن

    0/100  384  جمع

  سن

  6/21  6/21  83   سال25کمتر از 

  8/69  2/48  185   سال35 تا 25

  8/88  0/19  73   سال45 تا 35

  0/100  2/11  43   سال45بیشتر از 

    0/100  384  جمع

  تحصیالت

  0/7  0/7  27  دیپلم

  7/23  7/16  64  کاردانی

  0/74  3/50  193  کارشناسی

  1/95  1/21  81  کارشناسی ارشد

  0/100  9/4  19  دکتري

    0/100  384  جمع
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  و آزمون بارتلت براي تمام ابعاد مدلKMO مقدار آلفاي کرونباخ و نتایج شاخص -3جدول 

  بار عاملی  ها  هگوی  سازه
آلفاي کرونباخ باالي 

70/0  
KMO  

Sig آزمون 

  بارتلت

EU1  913/0  

EU2  946/0  

EU3  914/0  
  سهولت درك شده

EU4  651/0  

909/0  825/0  000/0  

PU1  808/0  

PU2  741/0  

PU3  833/0  

سودمندي درك 

  شده

PU4  827/0  

897/0  814/0  000/0  

PP1  907/0  

PP2  880/0  

PP3  829/0  
  لذت درك شده

PP4  696/0  

895/0  822/0  000/0  

D1  500/0  

D2  914/0  

D3  890/0  
  غرقگی

D4  633/0  

794/0  724/0  000/0  

MW1  912/0  

MW2  870/0  

MW3  900/0  
  رفاه ذهنی

MW4  741/0  

910/0  838/0  000/0  

S1  908/0  

S2  938/0  

S3  825/0  
  رضایت از زندگی

S4  533/0  

867/0  763/0  000/0  

QL1  741/0  

QL2  671/0  کیفیت زندگی  

QL3  816/0  

882/0  693/0  000/0  
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  بار عاملی  ها  هگوی  سازه
آلفاي کرونباخ باالي 

70/0  
KMO  

Sig آزمون 

  بارتلت

H1  909/0  

H2  886/0  شادکامی  

H3  775/0  

891/0  731/0  000/0  

MH1  911/0  

MH2  617/0  سالمت روان  

MH3  730/0  

849/0  699/0  000/0  

  

 باید توجه داشت که تحلیل مسیر در این Amosافزار   استفاده از نرممنظور به

کند که در بازه مشخصی مقبول و نتایج آن قابل  ولید میافزار شاخص برازشی ت نرم

Xاولین شاخص کاي اسکوئر هنجار شده است که از تقسیم . استناد است
  بر درجه

. شود  براي این معیار بسیار مطلوب تلقی می5/0آید مقادیر کمتر از  آزادي به دست می

 براي 7/0مقادیر باالي  باشد، 7/0تر از  نیز باید بزرگ) AGFI(شاخص میزان انطباق 

هاي نیکویی برازش   براي شاخص9/0، مقادیر باالي )GFI(هاي نیکویی برازش  شاخص

)GFI( شاخص برازش تطبیقی ،)CFI(دهنده این است که مدل از برازش مطلوبی  ، نشان

شده به شرح  ها براي چارچوب استخراج میزان انطباق شاخص. باشد برخوردار می

  . به دست آمد4جدول 

 

  هاي برازش براي پرسشنامه  شاخص-4جدول 

  مقادیر نهایی  مقدار مجاز  شاخص

CMIN/DF) 954/4  5/0کمتر از   )کاي اسکوئر بهنجار شده  

GFI) 763/0  7/0باالتر از   )نیکویی برازش  

CFI) 890/0  7/0باالتر از   )اي شاخص برازش مقایسه  

AGFI) 707/0  7/0باالتر از   )یافته شاخص برازندگی تعدیل  

NFI) 859/0  7/0باالتر از   )برازندگی نرم شده  

TLI) 872/0  7/0باالتر از   )برازندگی نرم نشده  
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براي . باشد  فرضیه می8تر عنوان شد، این پژوهش مبتنی بر   که پیشگونه همان

سطوح . شده است افزار آموس استفاده ها از روش تحلیل مسیر در نرم بررسی این فرضیه

مبناي تائید . شده است نشان داده) 5(ها در جدول  منظور آزمون این فرضیه معناداري به

  . باشد0,05تر از  ها کوچک ها این است که سطح معناداري براي آن فرضیه

  

  
 

 شده  مدل نظري اصالح-2شکل 
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 هاي پژوهش  برآورد مسیر فرضیه-3شکل 

  

 هاي پژوهش  بررسی فرضیه-5 جدول

  ربرآورد مسی
 مسیر  ها فرضیه

Estimate (p-value) 
  نتیجه

 تائید فرضیه  633/0(***)   غرقگی←سهولت درك شده  1فرضیه 

 تائید فرضیه 372/0(***)   غرقگی←سودمندي درك شده  2فرضیه 

  تائید فرضیه  509/0(***)   غرقگی←لذت درك شده   3فرضیه 

 تائید فرضیه 940/0(***)   رفاه ذهنی←غرقگی   4فرضیه 

 تائید فرضیه  690/0(***)   رضایت از زندگی←غرقگی   5فرضیه 

 تائید فرضیه 949/0(***)   کیفیت زندگی←غرقگی   6فرضیه 

  تائید فرضیه  802/0(***)   شادکامی←غرقگی   7فرضیه 

 تائید فرضیه 896/0(***)   سالمت روان←غرقگی   8فرضیه 
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  گیري  بحث و نتیجه-7

. کند سی در صنعت گردشگري و سفر ایفا میامروزه گردشگري مجازي نقش مهم و اسا

دهد  روز در حال افزایش است، به ما این امکان را می امکانات فضاي مجازي که روزبه

هاي گوناگون  اندازهاي زیبایی از جاذبه هاي ویدئویی و چشم تا تصاویر دیجیتال، فیلم

ور به میزان الزم در اختیار کاربران قرار دهیم، اما در داخل کشرا یک مقصد گردشگري 

که ضروري است ایران با دارا بودن هزاران جاذبه  در این زمینه کار نشده است، درحالی

هاي متنوع آب و هوایی،  گردشگري اعم از تاریخی، فرهنگی، طبیعی، سالمت، اقلیم

تاریخ و تمدن کهن و از طرف دیگر با توجه به مسائلی مانند تحریم، نگرش منفی 

  . اي دنیا به ایران، از گردشگري مجازي نهایت بهره را ببرده بعضی از رسانه

ا هدف بررسی و تحلیل اثرات بضرورت این مسئله، مقاله حاضر  براي پی بردن به

با مرور نظریات مختلف موجود درباره . گردشگري مجازي بر رفاه ذهنی انجام شد

ات صورت گرفته در سو و همچنین مرور اهم مطالع گردشگري مجازي و رفاه ذهنی از یک

این حوزه از سوي دیگر، سعی بر آن شد تا چارچوب نظري مناسبی براي طرح فرضیات 

بر این اساس، با نگاهی به نظریات موجود پیرامون گردشگري مجازي، . تحقیق فراهم گردد

عنوان نظریه محوري این مقاله انتخاب شد و با استفاده از  به» سیستم انگیزشی لذت«نظریه 

  .ها پرداخته شد ها و سپس تحلیل آن ر پرسشنامه به گردآوري دادهابزا

هاي تحقیق نشان داد که سهولت درك شده، سودمندي درك شده و لذت  یافته

از بین این متغیرها سهولت درك . درك شده با غرقگی ارتباط مثبت و معناداري دارند

ذت درك شده و شده بیشترین تأثیر را بر غرقگی داشت و بعدازآن به ترتیب ل

دهد که هر چه میزان  این همبستگی نشان می. سودمندي درك شده اثرگذار بودند

سهولت درك شده، لذت درك شده و سودمندي درك شده در فضاي مجازي بیشتر 

از این منظر نتایج این . یابد ها افزایش می شود، میزان غرقگی فرد هم به تبعیت از آن

آمده توسط  دست هاي به  و ادبیات تحقیق و همچنین یافتهراستا با مبانی نظري تحقیق هم

هاي تحقیق هوشنگی و همکاران  پژوهشگران پیشین است، چرا که بر اساس یافته

ها براي  شوند، اشتیاق آن آوري جدیدي مواجه می ، زمانی که کاربران با فن)1394(
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کارگیري  سهولت بهها از مفید بودن و  کارگیري آن، از طریق درکی که آن پذیرش و به

هاي بابداله همچنین بر اساس یافته. شود بینی می سیستم دارند، پیش


کاربران، ) 2018 (

پذیرند که هنگام استفاده از آن، احساس لذت داشته و به سهولت و  اي را می فناوري

هاي مطالعات کیم و هال یافته. بدون اضطراب با آن ارتباط برقرار کنند


نیز ) 2019 (

 از یک فناوري، هداد که خصوصیاتی نظیر سهولت، سودمندي و لذت درك شدنشان 

آوري  شوند و زمانی که یک فن الزمه قرار گرفتن فرد در وضعیت غرقگی محسوب می

  .گیرد ها را دارا باشد، از سوي افراد موردپذیرش قرار می این قابلیت

ی و تمام هاي تحقیق ارتباط تنگاتنگ غرقگی بر رفاه ذهن همچنین یافته

هاي تحقیق نشان داد که  در واقع یافته.  این متغیر را نشان دادشده  هاي استفاده شاخص

 ذهنی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و ثانیاً بین غرقگی و اوالً بین غرقگی و رفاه

هاي رضایت از زندگی، کیفیت زندگی، شادکامی و سالمت روان نیز ارتباط  شاخص

ها با غرقگی آزمایش  از بین این متغیرها هم که ارتباط آن. ي برقرار استمثبت و معنادار

شد، کیفیت زندگی بیشترین همبستگی و رضایت از زندگی هم کمترین همبستگی را با 

دهد که هر چه میزان غرقگی بیشتر شود، کیفیت  این همبستگی نشان می. غرقگی دارد

هاي  این بخش از یافته. یابد هنی افزایش میتبع آن رفاه ذ و به... زندگی، سالمت روان و

عنوان پیشینه ارائه  ردیف و همسو با تحقیقاتی است که در متن مقاله به تحقیق نیز هم

هاي تامیلمانی شد، چرا که بر اساس یافته


انگیزه لذت، نقش ) 2019( و همکاران 

  .کنندگان دارد فاي در پذیرش استفاده از فناوري و رفاه کامل روانی مصر کننده تعیین

آوري جدید  ، افراد زمانی یک فن)2019(هاي کیم و هال  همچنین بر اساس یافته

مانند که ضمن تأمین رفاه روانی آنان، استفاده از آن  پذیرند و به آن وفادار می را می

همچنین پارك. فناوري باعث شادي و آرامش آنان شود


به این ) 2017( و همکاران 

انگیزه لذت نقشی اساسی در پدید آمدن حس رضایت افراد و نتیجه رسیدند که 

                                                   
1. Baabdullah 
2. Kim & Hall 
3. Tamilmani 
4. Park 
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لی و چن. کند ها ایفا می دهان آن به تبلیغات دهان


معتقدند که تجربه زنده شدن ) 2019 (

شود، تأثیر  ها از محیط مجازي حاصل می حس غرقگی در افراد که در اثر استفاده آن

ی از یک مقصد گردشگري بسزایی در تحریک گردشگران مجازي براي بازدید واقع

هاي تحقیق نشان داد که سهولت، سودمندي و لذت  بنابراین یافته .گذارد برجاي می

ها در  اي براي قرار گرفتن آن مقدمهعنوان  درك شده توسط کاربران گردشگري مجازي به

ها، هنگام  شود که این عامل منجر به رفاه ذهنی و روانی آن وضعیت غرقگی محسوب می

شود که نتیجه این امر  ا این فناوري و استفاده مداوم از گردشگري مجازي میتعامل ب

  .تواند، باعث زیادشدن تعداد گردشگران واقعی شود می

آوري گردشگري مجازي بر رفاه   پذیرش فن کهمجموع نتایج این پژوهش نشان داد در

نعت گردشگري گذاران ص ریزان، فعاالن و سیاست ذهنی اثرگذار است؛ بنابراین برنامه

هاي گردشگري مجازي را در نظر بگیرند، زیرا دنیاي امروز بسیار متفاوت از  بایستی قابلیت

ذهنی نیز اهمیت و معنایی متفاوت از گذشته پیدا  دنیاي گذشته شده و تبع آن مفهوم رفاه

هاي مختلفی که ممکن است افراد در  بر این اساس و با توجه به محدودیت. کرده است

 -هاي مالی و زمانی  نظیر بیماري، محدودیت-ري واقعی با آن مواجه باشند گردشگ

کند که در منزل خود یا در هر مکانی  گردشگري مجازي این فرصت را براي افراد فراهم می

جمله رفاه ذهنی بهره  که حضور دارند، به گردشگري مجازي بپردازند و از مزایاي آن من

  . بگیرند

ریزان و   این فرصت را فراهم نموده است که برنامههمچنین گردشگري مجازي

آوري جدید استفاده کنند و از  هاي این فن گذاران اجتماعی و گردشگري از قابلیت سیاست

هاي گردشگري  که هزینه آن بتوانند در جهت توسعه گردشگري واقعی استفاده نمایند، چون

نیست و از طرف دیگر گردشگري مقایسه با گردشگري واقعی   مجازي بسیار پایین و قابل

تواند، همان هیجانات و لذت سفر و تجربه واقعی را تا حدي در برداشته باشد و  مجازي می

رضایت افراد از زندگی را افزایش داده و همچنین کیفیت زندگی، شادکامی و سالمت روان 

  .آنان را ارتقا بخشد

                                                   
1. Li & Chen 
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