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  ها:کلید واژه

 12 منطقه ، مجازي شهر

 ،  گردشگري سازي ،مجازي

 پایدار،گراندد گردشگري

  تئوري

  چکیده

 شده واقع شهري مدیران و شهرسازان توجه مورد شهري معضالت حل بدیل بی راهکار عنوان به مجازي شهر امروزه،

 با تواند می و است فراوانی هاي پتانسیل داراي مطالعه محدوده در گردشگري که رویکرد این با حاضر نوشتار. است

 قرار مطالعه مورد محدوده توسعه و رونق باعث امر این و گیرد قرار ویژه توجه مورد مجازي شهر شاخصهاي بر تمرکز

 منطقه گردشگري پایدار توسعه در مجازي شهر نقش حاضر، مقاله از اصلی هدف بنابراین،. است گرفته انجام گیرد می

 ها، داده گردآوري روش. باشد می آن روي پیش هاي چالش و تئوري گراندد کیفی مدل قالب در  که باشد می 12

 سه قالب در ها مصاحبه نتایج.  است شده انجام برفی گلوله روش به گیري نمونه و خبرگان  از نفر 13 با عمیق مصاحبه

 نتایج. است شده ارائه مجازي شهر مکانیزم پایان، در و شده بندي دسته مجازي شهر الزامات ، موانع ، ها ضرورت مقوله

 ابعاد در ویژه به مختلف عوامل تاثیر سبب به تهران 12 منطقه در گردشگري سازي مجازي که است آن از حاکی

 یکپارچه سیستم که آن ضمن است؛ ننموده طی مطلوبی سیر مجازي شهروند با مرتبط ابعاد در و سازمانی بین همکاري

 نشده عملیاتی هنوز موجود، هاي زیرساخت وجود با باشد بحرانی و عادي شرایط در نیازها پاسخگوي بتواند که جامع یا

 پایین از ریزي برنامه(غیرآمرانه و ویژه نگاه-1: مجازي گردشگري زمینه در پایدار توسعه به رسیدن الزمه بنابراین،. است

 به را منطقه پایدار توسعه صورتی در گردشگري و مجازي شهر-2 منطقه گردشگري سازي مجازي مقوله به) باال به

  .کند حفاظت آن فرهنگی میراث و محیطی زیستی منابع و منطقه زیست محیط از که دارد دنبال

  

 مقدمه

هــاي  نقشی تعیین کننده در رقابت نتوانسته استهاي اطالعاتی و ارتباطاتی ،  هیچ صنعتی بدون بهره برداي از فناوري ،امروزه

. از آنجا که توســعه صــنعت گردشــگري بــه عنــوان نبوده استملی و فراملی ایفا کند. صنعت گردشگري نیز از این امر مستثنی 

که بــا  ادي در دنیا است، کشورهایی موفق شده استترین بخش اقتصادي و درآمدزا، یکی از چالش هاي مهم توسعه اقتص مهم

هاي این بخش بهره  هاي جدید به نحو مطلوب از توانمندي در این صنعت و یافتن راهکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات ه ب

                                                             
 ي مسئولنویسنده: zeynabkarkehabadi@yahoo.com 
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هاي مکانی ، زمانی ، مالی، زیست محیطی و گردشــگري  هاي تکنولوژیکی و همچنین محدودیت با توجه به پیشرفت.استبرده 

(مجازي ) گردشگري را به وســیله تکنولــوژي هاي جدید گردشگري که به افراد اجازه تجربه غیر مستقیم  انبوه ، تقاضا براي راه

که بسیاري از محققــان عرصــه گردشــگري ، ایــن نــوع گردشــگري را  طوريه ب . ده استوروجود آه حقیقت مجازي می دهد، ب

هــاي  بــر بخــش ،بنابراین کرده است.پیشتاز در موفقیت صنعت گردشگري و بهبود وضعیت اقتصادي برخی از کشورها ، معرفی 

هاي فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات  است که با درك عوامل تاثیر گذار بر این نوع گردشگري و توسعه زیرساخت مختلف کشور

هــاي  -شور ایران داراي امتیازات و ویژگــیک برداشته شود.کشور، گامی بزرگ درجهت پیاده سازي گردشگري مجازي در ایران 

ین آمار و تحقیقــات مجمــع جهــانی اقتصــاد در خصــوص رقابــت طبق آخر بارزي در صنعت گردشگري در دنیا و منطقه است .

کشــور ، بهبود یافتــه اســت .  2015در مقایسه با سال  2017پذیري صنعت گردشگري و سفر در جهان ، جایگاه ایران درسال  

ایــن صــنعت  جایگاه ایران در 2017کشور جهان صعود کرد. درسال  136در میان  93با چهار پله به رتبه  2017ایران در سال 

 2,5میلیــارد دالري، ســهم  10,1صنعت سفر و گردشگري با ارزش افــزوده تقریبــا  .در میان کشورهاي خاورمیانه، هشتم است 

درصدي از کــل اشــتغال کشــور را بــه  1,9هزار شغل، سهم  476درصدي از کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده و با 

ایران با سرمایه گذاري ، برنامه ریزي ، توسعه و بهبــود زیــر  )5:1396رسی هاي اقتصادي ،(معاونت بر است.خود اختصاص داده 

هــاي گردشــگري موجــود  پتانســیل و ها و مدیریت صحیح و استفاده از نکات مطلوب و مثبت خدمات شهرهاي مجازي ساخت

جاي تکیه بر صادرات نفــت بــه منــابع مــالی ه و ب کردهبستر مناسب در زمینه اشتغال ، افزایش درآمد و .... فراهم است توانسته 

 32بــیش از  95تــا  92هــاي  معاون گردشگري کشور اعالم کرد درآمد حاصل  از گردشگري بین سال یافته است.پایدار دست 

 درآمد نفتی ایران در ،هزار نفر گردشگر خارجی وارد کشور شده . همچنین 900میلیون و  19میلیارد دالر بوده و در این مدت 

کشور ایران نیز بــا توجــه )5:1396(معاونت بررسی هاي اقتصادي،میلیارد و صدمیلیون دالر بوده است .  40برابر با  2017سال 

هاي قومی ، فرهنگی ، جغرافیایی و .. . در نواحی شهري نیازمند تغییر در نگرش و بهره گیــري از دیــدگاه جــامع و  به پتانسیل

ن در حــل مشــکالت شا که در واقع شهرهاي مجازي با توجه به خدماتاست بوده بع گردشگري ري از منابلند نگر در بهره بردا

در واقع امروزه شهرهاي مجــازي بــه عنــوان  رفته باشدکه با برنامه ریزي درست انجام گ در صورتی .گردشگري موفق شده است

در  . شــهر مجــازيشهرســازان قــرار گرفتــه اســتو یران یکی از راهکارهاي خیلی مهم در حل مشکالت شهري مورد توجه مــد

ست که در کشور ایران به دلیل تاثیر عوامــل مختلــف ا بسیاري از شهرهاي معروف دنیا روند متعادلی داشته است و این درحالی

مین عدم همکاري بین سازمانهاي مربوطه از جمله شهرداریها ، سازمان نظام مهندسی و سایر ارگانهــاي مــرتبط بــا تــا :از جمله

اکنون دولت الکترونیک و شهر مجازي به عنوان راه حلــی بــراي کشــورهاي در ي مصرفی روند مطلوبی نداشته است. نیرو و انرژ

و راه میانبري را می جویــد تــا در  است حال توسعه نمود یافته است که از طی مسیر طوالنی صنعتی شدن خسته و ناامید شده

از این بعــد حــائز اهمیــت  12انجام طرح شهر مجازي در کالنشهر تهران و منطقه . یابد فاصله زمانی کوتاه تري به توسعه دست

در سایر نقــاط  12است که می تواند به دلیل تمرکز  تصمیم گیري ها در این کالنشهر و عادت به الگوبرداري از تهران و منطقه 

تهران را برجســته تــر  12ایده شهر مجازي درمنطقه  کشور، مبنایی براي ایجاد شهرهاي مجازي در سایر نقاط ایران شود. آنچه

کرده است ، رهایی از مشکالت شهري در این منطقه است. ایــن مشــکالت ترافیــک شــهر ، آلــودگی ، جمعیــت بــاال، ازدحــام و 

،  شلوغی خیابان ها، مراکز خرید و رفت و آمد، بوروکراسی دست و پا گیر ، زمان بــر بــودن کارهــا بــه دلیــل حجــم بــاالي کــار

برخوردهاي بد کارکنان، بزرگی شهر و دشواري کنترل نظم و توجه به همه نقاط شهر ، مهاجرت ها به حواشــی شــهر ، ضــعیف 

اکنون بیشتر گردشگران داخلی و خارجی نسبت به جاذبه هاي  )5:1398(حسنی وهمکاران شدن هویت محله اي و غیره است 

هر مجــازي ، امکــان ســیر و ســیاحت مجــازي و بهــره منــدي از امکانــات از طریــق شــ اســت، گردشگري تهران بی اطالع بوده 



   

    249   نقش شهر مجازي در حکمرانی خوب و توسعه پایدار گردشگري...  

بناي تــاریخی هســت کــه ایــن  174حدود   12گردشگري واقعی در شهر تهران فراهم می شود در استان تهران تنها در منطقه 

وان یــک امر نشان دهنده ظرفیت باالي گردشگري پایتخت و غناي فرهنگی منطقه اســت. گردشــگري در ایــن منطقــه بــه عنــ

تــرین  شــهرداري تهــران بــه عنــوان مهــم 12باشد. منطقــه  12زمینه جذب سرمایه گذار به منطقه  صنعت پویا و زنده توانسته

بــا اشــاره بــه افــزایش بازدیــد  -مناطق تاریخی گردشگري پایتخت مطرح است. مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی کاخ گلستان 

نفــر از مجموعــه  234هزار و  222از روز نخست فروردین تا روز هشتم  :گلستان گفت -از مجموعه کاخ 97کنند ه ها در نوروز 

نفر از موزه هاي این منطقــه  8600هاي کاخ گلستان بازدید داشته اند. نصرتی همچنین خاطر نشان کرد به طور متوسط روزانه 

 ).8:1398(حسنی ودیگران، نشان می دهد. گیري را نفر افزایش چشم 6000حدود  96بازدید دارند که این رقم نسبت به سال 

بــا  يهاي صنعت جهانگردي و ایرانگردي در منطقه و مزایاي شهرهاي مجازي صنعت جهــانگرد ا درنظر گرفتن مجموع ویژگیب

در ایــن .که به عنوان یک پدیده جدید در جامعه اطالعات شهرها در فضاي مجازي مورد استفاده قرار گرفته اســت  توجه به این

شده و با توجه به طرح مساله بیان شــده شهر تهران پرداخته  12در گردشگري پایدار در منطقه به نقش شهرهاي مجازي له مقا

تواند با امکانات بــالقوه و فــراوانش افــق تــازه و امیــد بخشــی را در  آیا شهرهاي مجازي  می-1: فرضیه ذیل مطرح میگردد که 

  رونق گردشگري منطقه شوند ؟گردشگري پایدار منطقه فراهم آورد و سبب 

 

  پیشینه تحقیق     

شــهر نقــش ولی نسبت به موضــوع  است گرفته تهران صورت 12راجع به موضوع گردشگري پایدار منطقه  بسیاري مطالعات

.در حال حاضــر امریکــا بــا بــیش از  تاکنون مطالعاتی انجام نشده استتهران  12مجازي در توسعه پایدار گردشگري منطقه 

شهر دیگر ، حرکت گسترده اي را در این زمینــه انجــام داده اســت .  2000شهر مجازي و با برنامه اي مبنی بر ایجاد  2000

 البته کشورهاي دیگري مثل ، کانادا ، انگلستان ، آلمان ، کره جنوبی ، و چین از پیشروان توسعه شهرهاي مجــازي هســتند.

در زیر به برخی مطالعاتی که در ســطح بــین المللــی و منطقــه اي در مــورد گردشــگري و  )36:1393گان ، مریم ،(تقی زاد

  شهرهاي مجازي و مدیریت هوشمند شهري  انجام گرفته اشاره خواهیم کرد:

شــناختی اســتفاده  )، ویراستاران ، مارپیل ، استل ، تورنتون، این کتاب به بررسی شیوه هاي زیبــا2017دیکنز و شهر مجازي (-

شده توسط دیکنز براي ایجاد فضا می پردازد که ما آن را به عنوان شهر دیکنزي شناختیم . این تمرکز بــر ســه تکنیــک بســیار 

  دقیق براي تولید فضاي اجتماعی است. 

، در مقاله اي تحت عنوان فن آوریهاي جدید در گردشگري ، از پیشرفت ها و مسیرهاي چند جانبــه  2018ماریانا ، سیگاال،  -

 موجــب به که( کاربردي و استاتیک حس یک از را بازاریابی و گردشگري مدیریت آوري فن اي تا ضد انضباطی: می فرمایند، 

 موجــب بــه کــه کنند می تبدیل تحول مفهوم یک به کنند، می استفاده) ابزار عنوان به ها فناوري از گردشگران و مدیران آن

  .گیرند می شکل تکنولوژي با و شکل دو هر گردشگري بازار بازیگران و بازار آن

، درمقالــه اي تحــت عنــوان نقــش گردشــگري الکترونیکــی و آمــوزش شــهروندي در توســعه پایــدار  1392ارغان و همکاران -

گردشگري شهري ، اشاره می کنند که گردشگري براي ورود به بازار رقابتی جهان مجبور به تجهیز امکانــات و بهــره بــرداري از 

اینتر نت در تمام زنجیره توزیــع خــدمات گردشــگري شــامل خطــوط هــوایی، تکنولوژي هاي نوین می باشد ابزار الکترونیکی و 

  مهمان پذیري ، گردانندگان تور ، آژانس هاي مسافرتی و مقاصد سفر ، تغییرات شگرفی ایجاد کرده است. 
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گري ، در مقاله اي تحت عنوان بررسی نقش مدیریت ارتباط بــا مشــتري  الکترونیــک و گردشــ 1395کرکه آبادي و همکاران -

شهري (نمونه موردي خرم آباد ) . می فرمایند که بین دو متغیر کیفیت خدمات و گردشگري شهري رابطه مثبــت وجــود دارد. 

  به بیان ساده تر هر چه کیفیت خدمات در سطح شهر گسترش یابند گردشگري نیز بیشتر خواهد بود. 

نقش فناوري اطالعات در ارتقــاي صــنعت گردشــگري جزیــره  ، در مقاله اي تحت عنوان ارزیابی1396احمد پور و همکاران ،  -

هــاي نــوین در قالــب بــرداري از فناوريبراي ورود به بازار رقابتی جهان، مجبــور بــه تجهیــز امکانــات و بهره کیش می فرمایند:

گردشگري اســت و ایــن که استفاده از فناوري اطالعات یکی از مهم ترین کاربردها در صنعت  هستیم» گردشگري الکترونیکی«

 صنعت اهمیت زیادي در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال ، منبع درآمد براي دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد.

، درمقاله اي تحت عنوان ارزیابی تاثیر رسانه هاي مجازي در توسعه صنعت گردشگري از دیــدگاه 1397مشکینی و همکاران ، -

هاي مجــازي ها و شبکهکه بین توسعه صنعت گردشگري و استفاده از رسانهبه این نتیجه میرسند  کاربران شبکه هاي مجازي ،

ها و گسترش دامنــه توان گفت که با افزایش فعالیت آنها مییک خأل یا فاصله وجود دارد ولی با توجه به دیدگاه پرسش شونده

هــا ها و گردشگران به استفاده از ایــن رســانهران این شبکهتوان امید داشت که کاربتبلیغات و خدمات در صنعت گردشگري می

  روي بیاورند و شاهد توسعه نوآورانه گردشگري باشیم.

، در مقاله اي تحت عنوان هم آفرینی فضاي گردشگري هوشمند از طریــق تعــامالت دیجیتــالی بــا 1398کوکبی و همکاران ، -

یط زیستی شــهري و مســایل شهرنشــینان، نیــاز بــه توســعه فضــاهاي مشکالت محارائه مدل مفهومی سایبر پارك می فرمایند 

تواند بستر الزم را جهت تسریع در حل این مســایل نماید. فضاي گردشگري هوشمند میشهري هوشمند و پایدار را ضروري می

هوشــمند کــه بــه  و مشکالت به منظور دستیابی به شهرپایدار فراهم کند. در این راستا سایبرپارك به عنوان فضاي گردشــگري

 گیرد، قادر اســتاثران و گردشگران با محیط زیست شهري شکل میآفرینی و از طریق تعامالت دیجیتالی ذيکمک رویکرد هم

  .ندنقش اساسی در این زمینه بازي ک

  

  مبانی نظري

کالنشــهر زنــدگی مــی  30در حال حاضر نیمی از جمعیت کل جهان در شهرها زندگی می کنند. ده درصد جمعیت جهــان در 

. جهــان در ســطح ) mosannenzadeh&vettoratob,2014:28(شهر ، یک چهارم جمعیت را در خود جاي داده اند  600کنند و 

مسیر رشد سریع جمعت شهري فقط یک واقعیت جالب نیســت بلکــه  . (ferraro, 2013:65)ی سابقه اي از شهرسازي قرار داردب

 david, 2015:86(نیازمند توسعه پایدار و شرایط زندگی بهتر نیز هست . توسعه شهرها با انواع گوناگونی از چالش ها روبروســت 

آزادفــالح و همکــاران شــود. (بابــایی ،  و جلوه هایی از یک تهدید جــدي زیســت محیطــی در عرصــه جهــانی مشــاهده مــی ).

شهرهاي مجازي نه تنها مستقل از شهرهاي واقعی نیستند بلکه همچنین به این شهرها وابسته هســتند . مــدلهاي .)101:1396

تــرین مزیــت شــهرهاي مجــازي  شهر مجازي به برنامه ریزان شهري ، معماران و سرمایه گذاران کمکهاي فراوانی می کند. مهم

خواهد بود ایــن شــهر بــه  21اعتقاد دارد که شهر مجازي پایتخت قرن  *میشلاداره امور شهري است. کارایی و اثر بخشی براي 

جاي اینکه توسط سنگ و سیمان بنا شود، داراي مکانهایی است که توسط نرم افزار ساخته مــی شــوند و بــه جــاي اســتفاده از 

در دهه اخیر بــا رشــد تکنولــوژي هــاي )2:1397همکاران  (پوراحمد وشود.  ها، از ارتباطات منطقی استفاده می درها و خیابان

اطالعاتی و ارتباطی و رشد ظرفیتهاي فضاي مجازي ، شهرهاي مجازي به عنوان شکلی جدیــد از اداره جوامــع شــهري مطــرح 

صــنعت  بــا ظهــور)9:1393(تقــی زادگــان ، مــریم ،شده اند. درنگاه اولیه شهرهاي مجازي متاًثر از ایده ي شهر اطالعــاتی بــود. 
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همزمان ارتباطات ، کامپیوتر و به دنبال آن ارتباطات شبکه اي و ســپس شــکل فراگیــر ایــن ارتبــاط در قالــب اینترنــت فضــاي 

). شهر مجازي که براي آن نام هایی 65:1383،جدیدي براي شهر به وجود آمد که از آن تعبیر به شهر مجازي می شود. (عاملی

فضاهاي مجازي بر روي شــبکه ي اینترنــت کــه(( در از مترادف چون شهر دیجیتالی نیز پیشنهاد شده است، مجموعه اي است 

). 133: 1383آن می توان همچون در یک شهر واقعی به کار ، تفریح ، خرید، دیدار و ارتباط با دیگران پرداخــت )) (فکــوهی ، 

شکل گرفت و به سرعت بسیاري از شهرهاي اروپایی ، آمریکایی و آسیایی  1994لین شهر مجازي در آمستردام هلند در سال او

وارد این فضاي شهري شدند. از آنجا که کاربران شهر مجازي در درجه ي اول باید از دانش رایانه و دسترسی به فضاي اینترنتی 

). شــهر مجــازي 72:1390ی ، ور شهرهاي مجازي ، فراهم آمدن این دو مکان است (عاملبرخوردار باشند، پیش نیاز اولیه ي ظه

بنا به تعریف جاللی عبارت از امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان به کلیه ادارات و اماکن درون شهري به شیوه اي  با ثبــات 

یــک شــهر اطالعــاتی و در عــین حــال یــک شــهر ). شهر مجازي 34:1383، قابل اطمینان ، امن و محرمانه می باشد.(جاللی ، 

  جهانی است، زیرا کارکردهاي هدایت کننده ي اقتصاد جهانی را شبکه اي از تصمیم گیري ها و مراکز پردازش اطالعات با

1-mishel* 

وندان در واقع میتوان گفت شهر مجازي شهري است که اداره امور شهر). 53:1389یکدیگر همساز می کند .(لطیفی و دبیري ، 

شامل سازمانهاي بخش خصوصی و سرویس هاي دولتی و خدمات بصورت بر خط (آنالین ) و بطور شبانه روزي ، در هفــت روز 

هفته با کیفیت مطلوب و ضریب ایمنی باال با استفاده از ابزار فناوري اطالعــات و ارتباطــات وکاربردهــاي آن انجــام مــی گــردد. 

هم به تحلیل هاي پیچیده ، مدل سازي ، بهینه سازي ، و به تصویر کشیدن  "ي سازي مجاز"). 15:1398(کوکبی و همکاران ،

).شهر مجازي به تدریج بــه directorate eu , 2014 :20فرآیندهاي کاري عملیاتی جهت بهبود تصمیم هاي عملیاتی اشاره دارد (

رن شهري مشترکی با آنها می باشــند . ( امینــی عنوان یک موضوع مهم و یک ابزار بسیار راهبردي در روند ضرورتهاي تولید مد

)یک شهر زمانی مجازي است که سرمایه گذاري در ارتباط با سرمایه انســانی و اجتمــاعی و زیــر ســاخت 83:1396و همکاران : 

هاي  ارتباطات سنتی (حمل و نقل ) و مدرن (فناوري ارتباطات و اطالعات) موجــب تقویــت رشــد اقتصــادي پایــدار و ارتقــاي 

از مزایــاي ).caragliu, 2011:12یفیت زندگی همراه با مدیریت معقول منابع طبیعی ، از طریــق حکمروایــی مشــارکتی شــود (ک

اقتصادي پیاده سازي طرح شهر مجازي می توان به کــاهش هزینــه هــاي تــردد شــهري ، افــزایش ســرمایه گــذاري در نتیجــه 

ساعته بــودن  24محدود، تسهیل انجام امور اقتصادي به خاطر گسترش ارتباطات جهانی ، صرفه جویی در مصرف سوخت هاي 

بــا توجــه بــه گســترش روز افــزون تکنولــوژي و افــزایش نیازهــاي انســان و )karadag, 2013:86ارائه خدمات و .... اشاره کــرد.(

قطعــا نیازمنــد پیچیدگی مشکالت بشري شهر مجازي واقعیت شهر هاي فرداست، و اگر ایجــاد آن را بــه آینــده موکــول کنــیم 

)ایجاد شهرهاي مجازي یکی از مهم تــرین اهــداف mosannenzadeh&vettoratob,2014:83پرداخت هزینه هاي گزاف هستیم (

فناوري اطالعات است.ایجاد شهرهاي مجازي فواید زیادي به دنبال دارد که مهم ترین آنها می توان به کاهش هزینــه ، افــزایش 

، کــاهش زمــان دسترســی بــه خــدمات و بــاال بــردن میــزان دسترســی بــه خــدمات اشــاره  درآمدها ، افزایش کیفیت خــدمات

)چارچوب پیشنهادي براي ایجاد شهر مجازي شامل فناوري اطالعات و ارتباطات است کــه 78:1397کرد.(پوراحمد و همکاران: 

لف ، و یکپارچــه ســازي عناصــر با استراتژي هاي دیگري همچون سرمایه گذاري در سرمایه اجتماعی ، همکاري ذي نفعان مخت

یک شهر مجــازي ، شــهري اســت کــه شــهروندان ، مــدیران شــهر )mosannenzadeh,2014:25مختلف شهر ترکیب شده است(

شهرها امروزه با ).niua,2015:42هستند و همکاران مسووالن رسمی ، که این امر بر اهمیت مشارکت شهروندان تاکید می کند (
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اقتصــادي و کیفیــت زنــدگی مواجــه هســتند و نظریــه ي  –رسیدن به اهداف توســعه اجتمــاعی چالش هاي پیچیده اي براي 

).شهرهاي جهانی امروزي ، مقاصد مطلــوب ســرمایه گــذاران schaffers,2011:15شهرهاي مجازي پاسخ به این چالش ها است (

عه فضــاي کســب و کــاري شــش شــهر جهانی هستند و در رقابت با یکدیگر به صورت محلی ، منطقه اي و جهانی هستند. مطال

اروپایی در سه سطح مختلف ملی ، منطقه اي و محلی نشان می دهد که ملتهاي رتبه باال الزاماً همــان شــهرهایی نیســتند کــه 

)یکی از بهتــرین نمونــه طرحهــاي شــهر مجــازي، اســتفاده از meijer, 2013:87بهترین شهرهاي دوستدار کسب و کار هستند. (

نظریــه پــردازان مختلفــی در خصــوص Meijer,et al ,2017:34)بود مسیریابی و ناوبري در شهر لندن اســت(نوآوري ها جهت به

شهر مجازي نظریه ارائه داده اند از جمله :گیدنز به اصطالحات گوناگون وضع شده براي توصیف نظم اجتماعی نوینی کــه پدیــد 

دانــش ، فــرا امــروزین ، فراکمیــابی، و جامعــه فراصــنعتی ،(  آمده اشاره می کند: جامعه اطالعاتی ، جامعــه خــدماتی ، جامعــه

)جهانی شدن، عصر اطالعات ، عصر رسانه ها و جامعه شبکه اي برخی دیگر از واژگــان انــد ( منتظــر قــائم ، 704، 1381گیدنز:

ان مختلــف آن ) مک کی نیز معتقد است: جامعه اطالعاتی اصطالحی است رایج اما نادقیق که نویسندگان و مفســر228، 1381

). همچنــین بــه عقیــده 7: 1386را در اشاره به تغییرات اجتماعی گسترده اي که پیش روي ماست به کار می برنــد(مک کــی ،

هدف از ایجاد شــهر ).x:1383جاللی ، شهرهاي مجازي یکی از اولویتهاي اساسی در رسیدن به جامعه اطالعاتی هستند(جاللی 

تخاب ، حرکت و دسترسی آسان ، ارتباطات مناسب ،تــوازن و تنــوع ، یــک شــهر جــاذب و مجازي آزادي و فرصت کافی براي ان

رابطــه بــین شــهر ) 2،  1390،(قیســوندي و همکــاراناست.گیرا، آگاهی و مشارکت همگانی ، استفاده موثر و خالقانه از منــابع 

مجازي و شهر واقعی را درقالب رویکرد دو فضایی شدن شهر و درضمن پارادایم دو جهانی شدن هــا بــه بحــث مــی نشــیند. بــه 

تعبیر عاملی شهر مجازي و شهر واقعی به صورت دو قلوهاي همزادي هستند کــه از یــک پیونــد و چســبندگی جــدایی ناپــذیر 

ماشین و صنایع مختلف ، ضرورت گریز ناپذیري را بــراي دو فضــایی شــدن شــهر فــراهم  برخوردارند و در واقع تراکم جمعیت ،

  )4-7 : 1390 غفرانی و همکاران ،(آورده است که بدون آن زندگی گرفتار سختی ها و مسائل پیچیده تري خواهد شد. 

  

  گردشگري مجازي 

ــوده .  ــر توســعه ب ــال توســعه و کمت ــدي کشــورهاي در ح ــع درآم ــاالي صــادراتی و منب ــرین ک ــم ت صــنعت گردشــگري مه

(azadfallah,2015:2) ، و عامل اصلی در روند توسعه اقتصادي و رونق اشــتغالزایی یــک منطقــه بشــمار مــی رود.(کرکــه آبــادي

به فرد اقتصادي خود بــه عنــوان صــادرات نــامرئی نیــز یــاد از صنعت گردشگري به علت سازوکار منحصر  ) .1:1394آزادفالح ، 

(کــوکبی و توسعه گردشگري متکی بر زیرساخت عمومی و خصوصی مناســب اســت.  ).53:1397(مشکینی و همکاران، شود.می

 موجب به که( کاربردي و استاتیک حس یک از کند که بازاریابی کمک می گردشگري آوري مدیریت فن )62:1398همکاران ، 

بــراي ورود بــه بــازار . (Marianna, sigala,2018:156)کننــد مــی اســتفاده) ابزار عنوان به ها فناوري از گردشگران و مدیران آن

(احمــدپور و .هســتیم» مجــازيگردشــگري «هاي نوین در قالب برداري از فناوريرقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره

در تعریف گردشگري مجازي می نویسد: توریسم مجازي به معنی دیجیتالی شــدن همــه  *2013بوهالیس)13:1396همکاران ،

فراگردها و زنجیره هاي ارزشی در صنایع توریسم ، مسافرت ، میزبــانی و صــنایع غــذایی اســت. در ســطح تــاکتیکی ، توریســم 

اي به حــداکثر رســاندن کــارایی و اثــر مجازي ، تجارت الکترونیک را شامل می شود و تکنولوژي هاي اطالعاتی و ارتباطی را بر

ترین بخش اقتصــادي و درآمــدزا ، یکــی از  از آنجا که توسعه صنعت گردشگري به عنوان مهم برد. سازمان توریستی به کار می

چالش هاي مهم توسعه اقتصادي در دنیا است ، کشورهایی موفق بوده اند که با به کارگیري فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات، در 
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گردشــگري مجــازي یکــی از شــاخه .صنعت و یافتن راههاي جدید به نحو مطلوب از توانمندي هاي این بخش بهره برده اند این

هاي صنعت گرشگري است که به ارتقاي کارایی و افزایش رشد اقتصادي منجر می شود. درحال حاضر سهم گردشگري مجازي 

درصد است که بیانگر اهمیت باالي جایگاه آن است. رشته اي کــه مــی توانــد فرصــتهاي  60در تجارت الکترونیک دنیا بیش از 

گردشگري مجازي نسل جدیــد گردشــگري )85:1394(غفاري و همکاران ،د و براي کشور درآمدزا باشد. شغلی زیادي ایجاد کن

است که در واقع با استفاده از فناوري اطالعات می تواند سرعت در ارائه خدمات ، کاهش هزینه و معرفی و بازاریابی ظرفیتهــاي 

ي مختلف گردشگري را ساماندهی کند تا رضایت مشــتري هــا گردشگري را هدایت و راهبري کند. همچنین می تواند برنامه ها

در واقع گردشگري مجازي فناوري نوینی است کــه در )142:1391(عطافر و همکاران ، و عرضه کنندگان را توامان بدست آورد. 

هواپیمــایی ،  صنعت گردشگري با نفوذ در میان اجزاي این صنعت از جمله مسافران ، تورها ، آژانس هاي مسافرتی ، شــرکتهاي

هاي عرضه صنایع دستی ، مقاصد گردشگري و ســایر مراکــز خــدماتی و رفــاهی ، سیســتم جــامع اطالعــات  هتل ها ، فروشگاه

)امروزه شهرداري به عنوان مدیر شهر و حکمران شهري شناخته می شــود. 46:1386گردشگري را شکل داده است. (فریدونی ، 

ز به روز گسترده تر می شود و شهرداري ها به عنوان نهادهاي مدنی ، محلــی ، عمــومی وظایف شهرداري ها در جهان امروز ، رو

و غیر انتفاعی نقش بیشتري در اداره شهرها به عهده می گیرند، از جمله وظایف شــهرداري هــا ، ســازماندهی گــذران فراغــت و 

، یکی از کارکردهاي شهرها و عنصر تعیین کننده با توجه به آنچه اشاره شد(colldahi et al , 2013: 18)تفریح شهروندان است. 

در چشم انداز شهري در دهه هاي اخیر گردشگري در شهرهاست. این موضــوع وظیفــه شــهرداري هــا را بــه عنــوان حکمرانــان 

شهري مسجل می کند. به این ترتیب می توان درمقابل شاخص هاي حکمرانی خوب که شاخص هایی کلــی هســتند، شــاخص 

  رانی شهرداري ها در بستر گردشگري مجازي قرار داد. هایی ویژه حکم

  

  

  

  

  

  

1- Buhalis*  
  

  

  

  

  

  انتقال شاخص هاي حکمرانی خوب به حوزه توریسم شهري مجازي - 1جدول شماره 

  شاخص هاي حکمرانی خوب در حوزه گردشگري شهري مجازي 
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  به مدیران شهري در خصوص بهبود وضعیت گردشگري یک شهرمشارکت :امکان تعامل اینترنتی وارایه پیشنهادات ونظرات گردشگران -1

  اجماع محوري:اطالعات اطمینان بخش نسبت به رعایت استانداردهاي جهانی میزبانی در شهر -2

   جوابگویی مالی : شفافیت و اطالع رسانی نسبت به منابع مالی هزینه شده از سوي مدیران شهري در زمینه هاي مربوط به صنعت گردشگري-3

   شفافیت: دسترسی آزاد به اطالعات مربوط به نحوه اداره صنعت گردشگري در مقصد، نتایج نظر سنجی ها و پژوهش هاي انجام شده در این زمینه-4

  پاسخگویی : امکان پاسخگویی سریع اینترنتی مدیران شهري به انواع مشکالت احتمالی گردشگران و بازدید کنندگان از جاذبه ها-5

  کارایی و بهره وري : اطالعاتی درباره نحوه عملکرد شهرداري مقصد نسبت به منابع طبیعی ، محیط زیست و جاذبه هاي گردشگري طبیعی -6

 مساوات طلبی و فراگیر بودن: اطالعات درباره تساوي حقوق همه گردشگران و بازدید کنندگان جاذبه ها در برابــر قــوانین شــهري و دامنــه شــمول-7

  ن مربوطه قوانی

  قانونمداري : آگاهی از حقوق و قوانین مربوط به گردشگران و بازدید کنندگان شهر -8

  :ص  )1388(ماخذ:خلقتی و همکاران ، 

  روش تحقیق              

  در این مقاله دو روش براي گردآوري اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد. 

اسناد و مدارك (تصویري و غیر تصویري ) آمار و اطالعات ، متون پارسی و التــین روش اسنادي: این روش شامل استفاده از -1

و موارد مشابه از طریق مراجعه به کتابخانه ، استفاده از مجالت و نشریات تخصصی و همچنین منابع اینترنتی خواهــد بــود کــه 

خارجی براي تدوین چارچوب نظــري بدســت  در نتیجه آن اطالعات اساسی چون مفاهیم ، روشها ، نظریات و تجربیات داخلی و

روش میدانی : این روش بر پایه دریافت و گردآوري اطالعات کمی و کیفی شــکل گرفتــه کــه مبنــاي آن مطالعــات -2می آید. 

خواهند بود از این داده ها جهت آزمون فرضیات استفاده خواهد شد.همچنین روش پــزوهش مــورد 12صورت گرفته در منطقه 

نفــر خبــره از جملــه اســاتید  13اندد تئوري (نظریه داده بنیاد)است . روش گردآوري داده هــا مصــاحبه عمیــق بــا استفاده ، گر

دانشگاه و مدیران ارشد کشور در حوزه فناوري اطالعات و شهرداران بوده است و نمونه گیري به روش گلوله برفی بر پایــه نظــر 

ه مقوله ، ضرورت ، موانع ، الزامات شهر مجازي دســته بنــدي و در پایــان خبرگان انجام شده است نتایج مصاحبه ها در قالب س

  مکانیزم شهر مجازي ارائه شده است.

  نتایج و یافته ها 

  مختصري از ویژگی هاي محدوده مورد مطالعه

دقیقــه  50و  35دقیقه تا  35و  35دقیقه طول شرقی و  33و  51دقیقه تا  4درجه و 51شهر تهران از لحاظ جغرافیایی در      

و دشــت در جنــوب  )نســیم توچــال( آب و هوا ي شهر تهران تأثیر گرفته از کوهستان در شــمالعرض شمالی واقع شده است. 

هاي اي معتدل و مرطوب هستند، آب و هواي دیگر منطقهتهران که تحت تأثیر کوهستان، تا اندازههاي شمالی است. جز منطقه

تــرین منبــع بــارش مهم ( statistical conter of iran , 2016,83). ها اندکی سرد استشک و در زمستانشهر کمابیش گرم و خ

 اساس بر)1395سازمان هواشناسی کشور، (وزند.غرب می اي و اطلسی هستند که از سويدر این شهر بادهاي مرطوب مدیترانه

شــهر  12منطقــه  .است شده محاسبه خانوار 79479 قالب در هزار نفر 241831 حدوداً منطقه این جمعیت 95 سال سرشماري

محله بنامهاي آبشار ، پامنار ، امامزاده یحیی ، ایران ، بازار ، بهارســتان ،  13از  1395تهران در سرشماري نفوس و مسکن سال 
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نفــر جمعیــت دارد اســت  241831تختی ، دروازه شمیران ، سنگلج ، شهید هرندي ، فردوسی ، قیام ، کــوثر ، کــه در مجمــوع 

  هکتار بوده است. 1600،8235برابر  1395 در سال 12مساحت منطقه 

  تقسیمات سیاسی استان تهران -  1نقشه شماره 

  
  1398برداري ، تهیه و تنظیم : نگارندگان ماخذ:نقشه تقسیمات سیاسی کشور، سازمان نقشه      

  

  95- 90فاصله سالهاي در  12جمعیت شهر تهران و منطقه  - 2شماره جدول 

  95سال   90سال   منطقه  ردیف

تعداد   زن  مرد  کل  تعداد خانوار  زن  مرد  کل

  خانوار

  

مساحت 

  به هکتار

  61562  2911065  4369551  4324155  8693706  2597731  4094750  4059301  8154051  تهران  1

  1601  79479  119170  122661  241831  76628  118579  122141  240720  12منطقه   2

  2,6  2,7  2,7  2,8  2,8  3  2,9  3  3  درصد مقایسه اي  3

  )1395:1390(ماخذ :مرکز آمار ایران  

درصد زن برابــر  21/50میلیون نفر و مقدار  4059301مرد برابر با درصد  79/49مقدار  90در سال  2با توجه به جدول شماره 

درصــد برابــر  73/50تهران  12میلیون نفر از جمعیت کل تهران را تشکیل می دهند که در همین سال درمنطقه  4094750با 

 95. همچنــین در ســال از کل جمعیت به خود اختصاص داده اندنفر زن  118579درصد برابر با  27/49نقر مرد و  122141با 
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نفــر زن تشــکیل شــده اســت. همچنــین در  4369551درصد برابر با  27/50نفر مرد و  4324155درصد برابر با  73/49مقدار 

از کــل  نفــر زن  119170درصــد برابــر  28/49نفــر مــرد و  122661درصد برابــر بــا  72/50مقدار  12همین سال در منطقه 

  جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

 ثبــت بــه تــاریخی اثــر 177 از بیش ارزشمند محدوده این است، در آن تولد نقطه و قدیم تهران مرکزي هسته تهران، 12 منطقه

  دارد . ثبت وجود شرف در وفرهنگی تاریخی ارزش داراي آثار میزان این از رسیده وبیش

  

  تهران و زیر مجموعه هاي آنها 12الیه هاي توریستی منطقه  -  3جدول شماره 

  الیه هاي زیر مجموعه  نام الیه اصلی   شماره الیه

  ها ، رویدادها ، آثار ، صنایع دستی فرهنگ عامه ، مراکز فرهنگی ، شخصیت  جاذبه هاي فرهنگی و هنري   1

هاي مهم مذهبی ، مراکز  مساجد، امامزاده ها ، حسینیه ها ، بقاع متبرکه ، آرامگاه شخصیت  جاذبه هاي مذهبی   2

هاي دینی در شهر ، بخش اقلیتها مذهبی و اماکن مــذهبی اقلیتهــا ، قــرآن و  علوم و فعالیت

  هاي دینی مردم متون دینی و کاالهاي مرتبط با فعالیت

موزه ها ، مراکز دینی ، مراکز عمومی ، مراکز حکومتی ، مراکــز آموزشــی ، تــاریخ شــفاهی ،   جاذبه هاي تاریخی امروز   3

  هاي تاریخی  شخصیت

مناطق حفاظت شده و پارك ملی ، جنگل و پارك هاي جنگلی ، بوستان ها ، پارك ها ، کوه ها و قله ها ، غارها ، آبشــار ، دریاچــه و چشــمه ،   جاذبه هاي طبیعی و تفریحی   4

  رودخانه ، همچنین امکانات تفریحی شهر اعم از شهرهاي بازي ، سیرك و غیره . 

  هاي ورزشی  ، شخصیت، اتومبیل رانی ، دوچرخه سواري ورزشهاي هوایی ، سوارکاري    جاذبه هاي ورزشی   5

میادین و خیابانهاي جدید شهر ، مراکز خرید بزرگ شــهر ، مراکــز صــنعتی شــهر ، مبلمــان شــهري ،   جاذبه هاي مدرن  6

  لندمارکها 

خرید بلیط ، رزرو ، ویزا ، مراکز امداد اتومبیل ، ساعات سفر ، برنامه ســفرها ، مشــاوره و همفکــري در   امکانات سفر   7

زمینه خطوط هوایی و خطوط زمینی و دریایی ، امکانات حمل و نقل درون شهري اعم از وسایل حمل 

فرتی ، تورها و و نقل ، میزان ترافیک ، ساعات حرکت و خروج ، خودروهاي کرایه اي ، آژانس هاي مسا

  برنامه سفر ، خرید بلیط هاي سفر و غیره 

  

هتل ، متل ، موسسات اقامت موقت ، خدمات جانبی ، شامل رستوران هاي شهر ، مراکز خرید و بازارها   امکانات اقامت و خدمات جانبی سفر   8

  و سوغاتی ها 

  1398ماخذ:نگارندگان                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تهران 12نقشه گردشگري منطقه  - 2نقشه شماره 
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   1398برداري ، تهیه و تنظیم : نگارندگان ماخذ :نقشه تقسیمات منطقه اي شهر تهران ، سازمان نقشه 

  

  داده ها تجزیه و تحلیل -

گردشگران داخلی و خارجی به طور رسمی، لذا جامعه ي گردشــگران در منطقــه ي آمار در مطالعه ي حاضر به دلیل عدم ثبت 

مورد مطالعه، به عنوان جامعه پنهان در نظر گرفته شد و بنابراین از روش گلوله برفی براي نمونه گیــري اســتفاده شــد و نهایتــا 

رفتنــد. همچنــین ایــن روش (گلولــه برفــی) نفر از گردشگران داخلی و خارجی شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گ 384تعداد 

  نفر) مصاحبه شونده متخصص نیز مورد استفاده قرار گرفت.  13براي انتخاب نمونه ي آماري (

  تعداد مصاحبه شوندگان با توجه به مقطع تحصیلی- 4شماره جدول 

  مدارك تحصیلی  تعداد مصاحبه شوندگان

  دکتري  8

  کارشناس ارشد  3

  لیسانس  2

  مجموع  13

  

  

  :جنسیت -1
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  باشد. می ذیل ها بر اساس جنسیت مطابق جدول و نمودار نامه، فراوانی آزمودنی دست آمده از پرسشه بررسی اطالعات ب

  توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان-  5جدول شماره 

  درصد  فراوانی ساده  جنسیت

 78,3  301  مرد

  21,7  83  زن

  00/100  384  مجموع

  

  1398ماخذ:نگارندگان 

  

  

  پاسخ دهندگان بر اساس جنسیتتوزیع فراوانی  - 1نمودار شماره 

  
  

نفــر افــراد  384دهــد کــه ازنشان می در بین جامعه مورد پژوهش هاي حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیتافتهی

  اشند. بمی زن) %21,7نفر ( 83و  مرد) %78,3نفر ( 301مورد پژوهش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سن: -2

جنسیت

مرد

زن
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  باشد. می ذیلگویان مطابق جدول و نمودار  ها بر اساس سن پاسخنامه، فراوانی آزمودنی بررسی اطالعات بدست آمده از پرسش

  توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان-6جدول 

  درصد  فراوانی  سن

  5. 5  21  سال 25زیر 

 19,5  75  سال 25-30

  18,0  69  سال 31-35

 18,2  70  سال 36-40

  20,6  79  سال 41-45

  18,2  70  سال 45باالي 

  100,00  384  مجموع

   1398ماخذ:نگارندگان  

  

پاسخ دهندگان بر اساس سنتوزیع فراوانی  - 2نمودار شماره 

  

نفــر افــراد مــورد  384دهد که ازنشان میسن در بین جامعه مورد پژوهش هاي حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی یافته

-35)%18,2نفــر( 70ســال و  35-30) %18,0( نفــر 69سال و  30-25) %19,5نفر( 75و  سال 25زیر ) %5,5نفر ( 21پژوهش 

سال با  3,8359میانگین سنی پاسخگویان اشند.بمیسال  45باالي ) %18,2نفر( 70سال و  45-40) %20,6نفر( 79سال و  40

  ست.. محاسبه شده ا07852انحراف معیار

  

  

  

  محل تولد، محل سکونت، وضعیت تاهل –3

  توزیع فراوانی پاسخ دھندگان بر اساس محل تولد، محل سکونت، وضعیت تاھل  - ٧جدول شماره
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  درصدتجمعی  درصد  فراوانی  محل تولد

  73,17  73,17  281  ایران

  26,83  26,83  103  خارج از ایران

        محل سکونت

  75,52  75,52  290  ایران

  24,48  24,48  94  ایرانخارج از 

        وضعیت تاهل

  76,41  76,41  299  متاهل

  23,59  23,59  85  مجرد

  1398ماخذ:نگارندگان

  

در تئوري گراندد معموال داده ها به روش مصاحبه گردآوري مــی شــوند و ســپس کــد گــذاري مــی :مدل گراندد تئوري

دارد که شامل موارد زیر می باشــند و در مطالعــه ي حاضــر شوند. سه مرحله ي اساسی براي کدگذاري در گراندد تئوري وجود 

حال به شــرح هرکــدام از مراحــل و چگــونگی ،  کدگذاري انتخابی-3 کدگذاري محوري-2 کدگذاري باز-1نیز استفاده شده اند:

  استفاده از آنها در مطالعه حاضر می پردازیم:

  دارد که باید به ترتیب رعایت و اجرا شوند:در این مرحله چندین گام وجود :  مرحله اول: کدگذاري باز-

گیري باید به حـدي وسـیع انجـام شـود تـا پژوهشــگر قــادر بــه کشــف  در این مرحله، نمونهتحلیل و کدگذاري:  گام نخست:

مفاهیم در موقعیت باز باشد. در اصل پژوهشگر باید به کدگـذاري هر رویداد جالب، توجه کنــد. ممکـــن اســـت از درون یـــک 

گیـــرد کـــدهاي  طور مرتــب مــورد بــازنگري قـــرار مـــی ها به مصـاحبه (مـتن) کـدهاي زیـادي استخراج شود اما وقتی داده

در این مرحله، خـود مفـاهیم براسـاس ارتبـاط بـــا : کشف طبقه ها: گام دوم. شوند جدیـد احصا و کدهاي نهایی مشخص می

 شـود. عنـاوینی کـــه بـــه طبقــه سـازي) گفتـه مـی سـازي(تـم این کار طبقهشوند که به  بندي می موضـوعات مشـابه طبقه

هــا داراي قــدرت  دهنــد. طبقــه تر از مفـاهیمی اسـت کـه مجموعـه آن طبقـه را تشـکیل می دهیم؛ انتزاعی ها اختصاص می

طور عمده توسط خــود  ي انتخابی بهها تواننـد مفـاهیم را بـر محـور خود جمع کنند. عنوان مفهومی باالیی هستند؛ زیـرا مـی

هایی که نمایـــانگرآن اســـت داشـــته  انـد و سعی بر این بوده تا بیشترین ارتباط و همخوانی را با داده پژوهشگر انتخـاب شـده

کار  هـا و عبـارتی اسـت کـه مشـارکت کننـدگان در پژوهش(مصاحبه کنندگان) به باشند. منشـأ مهـم دیگـر (عنـوانهـا)، واژه

توصیف طبقه ها با توجه بــه خصوصــیات آنهــا: در ایــن گــام،  گام سوم:. تواند براي پژوهشگر کاربرد داشته باشد برند و می می

که شامل دو قســمت اســت: جدول کدگذاري باز:   گام چهارم:خصوصیات طبقه ها به طور کامل و روشن شرح داده می شوند. 

،  همــراه کــدهاي ثانویــه آنهــا هاي استخراج شده از مفاهیم بــه ها و جدول طبقه جدول کدهاي اولیـه اسـتخراجی از مصاحبه

اولین اقدام عملی در این مرحله، کدگذاري اولیه است که بر اساس آن، به همه ي نکات کلیدي مصاحبه هــا، عنــوانی داده مــی 

  شود سپس همه ي عناوین در جدول هایی قرار می گیرند:

  

  

  اولیه داده ها کدگذاري   - 5شماره جدول  
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    کدگذاري اولیه مصاحبه هشتم  کدگذاري اولیه مصاحبه اول

  نقش زیرساخت ها در توسعه فضاي مجازي منطقه-29  12نقش مباحث فرهنگی در گردشگري پایدار در منطقه -1

  منطقه نقش زیرساخت هاي الکترونیکی در گردشگري مجازي-30  12نقش مباحث اجتماعی در گردشگري پایدار منطقه  -2

  نقش زیرساخت هاي ایمنی در گردشگري مجازي منطقه-31  12اجراي طرح هاي نو با هدف توسعه اقتصاد در منطقه -3

  نقش مدیریت در توسعه گردشگري مجازي منطقه-32  تامین زیرساخت هاي مناسب براي شهر هوشمند در منطقه -4

  یکی و کالبدي در گردشگري مجازي منطقهنقش فضاي فیز -33  تسهیل گري خدمات و نیازها در منطقه-5

    کدگذاري اولیه مصاحبه نهم  کدگذاري اولیه مصاحبه دوم

امکان گردآوري تمامی پدیده هاي هوشمند  مناســب فرهنــگ شــهروندان در  -6

  منطقه

  در نظر گرفتن محیط زیست در بحث گردشگري مجازي منطقه-34

  صرفه جویی در هزینه و زمان در گردشگري مجازي منطقه-35  در منطقهوجود زیرساخت هاي مناسب براي مجازي سازي -7

  نقش مثبت تبلیغات در شناساندن منطقه هدف گردشگري مجازي منطقه-36  مشارکت شهروندان منطقه و بهبود کیفیت زندگی آنها -8

 360با قابلیــت چــرخش  فراهم کردن زیرساخت هاي برگزاري تورهاي مجازي-37  مدیریت صحیح منابع طبیعی در منطقه-9

  تهران 12درجه و ... در منطقه 

    کدگذاري اولیه مصاحبه دهم  استفاده از فناوري ها در گردشگري مجازي منطقه -10

خدمات و تسهیل موارد ضروري مانند حمل و نقل و غذا و ... در منطقه مورد -11

  مطالعه

  معرفی کامل گردشگري و جاذبه هاي آن در منطقه-38

  نحوه تبلیغات و اطالع رسانی در گردشگري مجازي منطقه-39  فناوري به عنوان شالوده اصلی گردشگري مجازي منطقه -12

  کمک رسانه هاي جمعی مانند تلویزیون در معرفی جاذبه ها منطقه-40  کدگذاري اولیه مصاحبه سوم

  براي معرفی جاذبه منطقهتعامل با شهرهاي دنیا -41  کسب درامد در گردشگري مجازي منطقه-13

  ارائه خدمات مختلف مجازي با استفاده از اپلیکیشن هاي خاص در منطقه-42  هزینه اولیه جهت زیرساخت هاي گردشگري مجازي منطقه و شهر هوشمند -14

    کدگذاري اولیه مصاحبه یازدهم  اهمیت تبلیغات در معرفی جاذبه توریستی منطقه-15

نقــش اقتصــاد هوشــمند ، اهــداف محــیط هوشــمند و مــدیریت هوشــمند در -43  کیفیت سیستم حمل و نقل عمومی منطقه -16

  گردشگري مجازي منطقه

  نقش اطالع رسانی به شهروندان در گردشگري مجازي منطقه-44  ایمنی بناها و اماکن در شرایط اضطراري در منطقه-17

  نقش حمل و نقل مناسب در توسعه گردشگري مجازي منطقه-45  تهران 12منطقه مسائل مربوط به مدیریت شهري در -18

  نقش کیفیت فضاي فیزیکی شهري در توسعه گردشگري مجازي منطقه-46  تهران 12استفاده از دیدگاههاي نوین مدیریتی در منطقه -19

  مجازي منطقهنقش شرایط اداري و سیاسی در توسعه گردشگري -47  کدگذاري اولیه مصاحبه چهارم

  اطالع رسانی و ارتباط دو سویه با مخاطبان منطقه-48  نقش مدیریت هوشمند در توسعه گردشگري مجازي منطقه-20
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  نقش مکان یابی و پرداخت الکترونیکی در توسعه گردشگري مجازي منطقه-49  کدگذاري اولیه مصاحبه پنجم 

  نقش فناوري اطالعات در توسعه گردشگري مجازي منطقه-50  منطقهنقش تدوین چارت سازمانی در توسعه گردشگري مجازي -21

  کدگذاري اولیه مصاحبه دوازدهم  نقش تدوین زیرساخت در توسعه گردشگري مجازي منطقه-22

نقش در دسترس بودن اطالعات کامل و جامع از اماکنی مانند پارکینگ هــا در -51  کدگذاري اولیه  مصاحبه ششم

  منطقه

گرفتن مباحث ترافیکی و اتالف وقت و هزینه در گردشگري مجــازي در نظر -23

  منطقه

  ارائه خدمات الکترونیکی و نقش آن در توسعه گردشگري مجازي منطقه -52

  استفاده از بروشورهاي تبلیغاتی در توسعه گردشگري مجازي منطقه -53  نقش تبلیغات منسجم و منظم در قالب پکیج در گردشگري مجازي منطقه-24

  ایجاد اپلیکیشن هاي خاص و جامع اطالعاتی در منطقه-54  کدگذاري اولیه مصاحبه هفتم 

    کدگذاري اولیه مصاحبه سیزدهم  نقش نوآوري در توسعه گردشگري مجازي منطقه-25

  گردشگري مجازي منطقهنقش فرهنگ و دانش و آگاهی مردم بومی در توسعه -55  راهنمایی گردشگران و تبلیغات در گردشگري مجازي منطقه-26

  نقش زیرساخت ها و مدیریت در توسعه گردشگري مجازي منطقه-56  نقش زیرساخت ها و حمل و نقل در گردشگري مجازي منطقه-27

نقش ترافیک و آلودگی هــاي زیســت محیطــی در توســعه گردشــگري مجــازي -57  مکان هاي اقامتی و تفریحی در گردشگري مجازي منطقه-28

  منطقه

نقش امنیت فضاهاي مجازي ماننــد اپلیکیشــن هــاي اطالعــاتی و ... در توســعه -58  

  گردشگري مجازي منطقه

  1398ماخذ :نگارندگان 

  مرحله دوم: کدگذاري ثانویه-

استفاده از کدگذاري ثانویه، تعداد زیاد گویه هاي کدگــذاري شــده  علیتمرحله ي بعدي گراندد تئوري، کدگذاري ثانویه است. 

در مرحله ي پیشین می باشد که در این مرحله کدهاي اولیه در قالب طبقه هاي مشابه قرار می گیرند و مجددا کدگذاري مــی 

د گویــه هــا کــاهش مــی یابــد.. شوند. از آنجا که در این مرحله، چند کد اولیه به یک کد مفهومی تبدیل می شوند بنابراین تعدا

  موارد مشخص شده در باال، بصورت زیر کدگذاري می شوند:
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  کدگذاري ثانویه داده ها  - 6شماره جدول

  فراوانی  کدهاي ثانویه  کدهاي مفهومی  مقوالت (طبقه فرعی)

ایجاد بســتر مناســب بــراي توســعه 

  منطقه گردشگري مجازي

  

  

  

ایجاد زیرســاخت هــاي گردشــگري 

  منطقه مجازي

  تامین زیرساخت هاي مناسب براي شهر هوشمند -

  نقش زیرساخت ها و حمل و نقل در گردشگري مجازي-

  نقش زیرساخت هاي الکترونیکی در گردشگري مجازي-

  نقش زیرساخت هاي ایمنی در گردشگري مجازي-

فراهم کردن زیرساخت هاي برگزاري تورهاي مجازي با قابلیت چــرخش -

  درجه و ... 360

9  

فراهم کردن محیط مناسب شهري 

از نظــر فیزیکی،خــدماتی، حمــل و 

  در منطقه نقل

  تسهیل گري خدمات و نیازها-

  خدمات و تسهیل موارد ضروري مانند حمل و نقل و غذا و ...-

  کیفیت سیستم حمل و نقل عمومی-

  نقش فضاي فیزیکی و کالبدي در گردشگري مجازي -

  اده از اپلیکیشن هاي خاصارائه خدمات مختلف مجازي با استف-

10  

ارتقا اطالعــات و دانــش و فرهنــگ 

  منطقه منابع انسانی

  نقش مباحث فرهنگی در گردشگري پایدار-

  نقش مباحث اجتماعی در گردشگري پایدار -

  مشارکت شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنها -

4  

مدیریت منطقه هــدف گردشــگري 

  مجازي

 مدیریت تبلیغــات و اطــالع رســانی

  منطقه گردشگري مجازي

  اهمیت تبلیغات در معرفی جاذبه توریستی-

  راهنمایی گردشگران و تبلیغات در گردشگري مجازي-

  کمک رسانه هاي جمعی مانند تلویزیون در معرفی جاذبه ها-

12  

ــا ــه ه ــدها و هزین ــدیریت درآم  م

  درمنطقه

  کسب درامد در گردشگري مجازي-

  گردشگري مجازي و شهر هوشمندهزینه اولیه جهت زیرساخت هاي -

  صرفه جویی در هزینه و زمان در گردشگري مجازي-

3  

 مدیریت هوشمند شهري و محیطی

  منطقه

  امکان گردآوري تمامی پدیده هاي هوشمند  مناسب فرهنگ شهروندان -

  مسائل مربوط به مدیریت شهري-

  

9  

تغییر سیستم هاي موجود و بهینــه 

  در منطقه سازي آنها

ــوین ــدگاههاي ن ــتفاده از دی در  اس

  منطقه

  اجراي طرح هاي نو با هدف توسعه اقتصاد-

  نقش نوآوري در توسعه گردشگري مجازي-

3  
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  ایمنی بناها و اماکن در شرایط اضطراري-  در منطقهبهبود خدمات 

  

3  

در  هماهنگی بــا فنــاوري هــاي روز

  منطقه

  استفاده از فناوري ها در گردشگري مجازي-

  فناوري به عنوان شالوده اصلی گردشگري هوشمند-

  

5  

  1398ماخذ :نگارندگان 

  مرحله سوم: ساخت طبقات اصلی-

پس از تعیین مقوالت، مرحله ساخت طبقات اصلی نظریه باید اجرا گردد.در این مرحله معموال از طبقات تایید شــده و طراحــی 

ویه هــایی کــه از مصــاحبه بــه دســت مــی آوریــم و در مراحــل قبلــی شده در مطالعات قبلی استفاده می گردد و متناسب با گ

کدگذاري اولیه و ثانویه می شوند، طبقات انتخاب می شوند. در مطالعه ي حاضر، طبقات بر اساس گویه هــاي بدســت آمــده از 

  مصاحبه ها، بصورت زیر تبیین می شوند:

  طبقات اصلی  -7شماره جدول 

  فرعی)مقوالت (طبقه هاي   طبقات اصلی

  حمایت مدیران عالی در ایجاد تحوالت مثبت-  در منطقه مکانیزم مدیریت هوشمند شهري و محیطی

  تامین امکانات و خدمات مورد نیاز -

  نقش برجسته ي مدریت منابع انسانی و محیط زیست-

  ارتقا دانش فنی مدیران در ارتباط با دنیاي مجازي و فناوري-

  مدیریت درامدها و هزینه ها-  در منطقه مکانیزم مالی

  حمایت مالی از طرح هاي خدماتی، ایده هاي نو و معرفی فناوري هاي جدید در حوزه مربوطه-

  استفاده ي مناسب و هدایت درآمدهاي حاصله در مسیر درست-

  جدید حمایت از آموزش هاي فناورانه همشهریان و ارتقا آگاهی عمومی از فناورهاي-  در منطقه مکانیزم آموزشی

  هاي جدید تغییر اطالع رسانی ها بر اساس فناوري-

  آموزش استفاده از اپلیکیشن ها و خدمات الکترونیکی جدید-

  اصالح و بهبود بافت هاي نامناسب شهري-  در منطقه مکانیزم اصالحی

  جمع آوري و ساماندهی افراد بی خانمان در منطقه هدف-

  ارتقا کیفیت خدمات -
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  خدماتی، حمل و نقل و ...اصالح ساختارهاي -

  حمایت از تکمیل زیرساخت هاي هوشمندسازي-  در منطقه مکانیزم زیرساختی

  اجراي زیرساخت هاي خدمات الکترونیکی-

  اجراي زیرساخت هاي فیزیکی شامل اقامتی، حمل و نقل و ..-

  اصالح زیرساخت هاي پرداخت الکترونیکی-

  الکترونیکیاصالح زیرساخت هاي اطالع رسانی -

  شفاف سازي مقررات و قوانین مربوط به گردشگري مجازي-  در منطقه مکانیزم قانونی

  شفافیت مقررات و قوانین مربوط به مدیریت هوشمند شهري-

  تدوین طرح هاي ارزشیابی-

  راه اندازي سامانه هاي انتقاد و پیشنهاد و همچنین طرح شکایت گردشگران-

  تعامل مدیران با کارشناسان حوزه فناوري-  در منطقه پایدار مجازيتدوین طرح توسعه گردشگري 

  دستیابی به مزایاي هوشمند سازي و گردشگري مجازي-

  ایجاد شبکه گردشگران-

  ایجاد محیط گردشگري و الگوبرداري ازشهرها و مناطق موفق-

  دستیابی به تمامی زیرساخت هاي الزم براي گردشگري مجازي-

  زیرساخت هاي الزم براي مدیریت هوشمند شهريدستیابی به تمامی -

  1398ماخذ:نگارندگان

  مرحله چهارم: کدگذاري محوري-

اساسی است که مرحله ي اول کدگذاري بــاز بــود و  ي -طور که در باال اشاره شده است، گراندد تئوري داراي سه مرحله همان

خود داراي چندین گام می باشد که در باال توضیح داده شده است و مرحله دوم تجزیه و تحلیل در گرانــدد تئــوري، کدگــذاري 

ســهولت  محوري است . این مرحله با کمک مدل پارادیم انجام می شود و به نظریه پرداز کمک می کند تا فرآیند نظریــه را بــه

انجام دهد. منظور از مدل پارادیم، استفاده از یک مدل الگو و تایید شده می باشد که براي گراندد تئوري طراحــی شــده اســت. 

  )1(نمودار شماره

  مرحله پنجم: کدگذاري انتخابی (مرحله نظریه پردازي)-4

صورت روایی ذکر می گــردد. ه د داشته باشد بدر این مرحله اگر الزم به توضیح  شد و یا نکته ي مبهمی در مدل ترسیمی وجو

صــورت روایــی ه باشد؛ اما براي آگاهی بیشتر بــ -که در مدل ارایه شده در مطالعه ي حاضر، فارغ از هرگونه ابهامی می حال این

ل مورد مصاحبه به دست آمــده اســت. در ایــن مــد 13توضیح داده می شود. مدل مطالعه ي حاضر بر اساس داده هاي ناشی از 

ابتدا کدگذاري اولیه با شناسایی مقوله ها انجام گردید. سپس براي کاهش تعداد مقوله ها و جلوگیري از تکرار، کدگذاري ثانویه 
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با استفاده از پارادایم هاي استاندارد، اقدام به ترسیم مدل گردید. در مدل، طبقه ي اصــلی و شــرایط و مــوارد  ،انجام شد. نهایتا

سپس شرایط مداخله گر کــه ممکــن اســت بــرروي  ؛بستر حاکم نیز معرفی شده است ،شده اند. همچنینموثر بر آن شناسایی 

  خروجی مدل تاثیرگذار باشند نیز در مدل گنجانده شده اند و نهایتا اقدام به تبیین خروجی هاي مدل شده است.

  

  

  یافته هاي مدل گراندد تئوري 

در مطالعه  3نمودار شماره بر اساس تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده، نهایتا اقدام به طراحی مدلی گردید که با عنوان 

ي حاضر مشخص شده است. شرح مدل به دست آمده به این صورت می باشد: طبقه ي محوري مدل به دست آمده، مکانیزم 

ه، مکانیزم مدیریت به عنوان پایه و شرط اصلی توسعه گردشگري پایدار در مدیریتی می باشد. در واقع در مدل به دست آمد

براي ارزیابی تاثیر مکانیزم مدیریت بر گردشگري  ،ر از شرایط جامعه می باشد. همچنینثنظر گرفته می شود که خود متاً

امل مکانیزم هاي آموزشی و مجازي پایدار، بر اساس داده هاي مصاحبه، دو شرط مداخله گر در نظر گرفته شده است که ش

اصالحی می باشند.مکانیزم هاي قانونی و مالی نیز به عنوان بستر حاکم بر جامعه ي هدف در مدل گنجانده شده اند و نهایتا 

ا مدنظر  مکانیزم زیرساخت در امتداد مکانیزم مدیریتی قرار گرفته است وبراي تدوین طرح گردشگري پایدار مجازي باید حتم

                            رد.قرار بگی
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  کدگذاري محوري بر اساس مدل - 3شماره  نمودار   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بستر حاکم

  مکانیزم هاي قانونی

  شفاف سازي مقررات و قوانین -

  تدوین طرح هاي ارزشیابی-

راه اندازي سامانه هاي انتقاد و پیشنهاد و همچنین طرح شکایت -

  گردشگران

  مکانیزم هاي مالی

  مدیریت درآمدها و هزینه ها-

  حمایت مالی از طرح ها-

 استفاده درست از درآمدها-

تدوین طرح توسعھ گردشگری 
  پایدارمجازی 

  تعامل مدیران با کارشناسان-

  دستیابی بھ مزایای مربوطھ-

  ایجاد شبکھ گردشگران-

  الگوبرداری از نمونھ ھای موفق-

 دستیابی بھ زیرساخت ھای الزم-

  مکانیزم زیرساختی

  حمایت از زیرساخت هوشمند-

  زیرساخت خدمات الکترونیکی -

  زیرساخت فیزیکی شامل اقامتی و ...-

زیرساخت پرداخت و اطالع رسانی -

 الکترونیکی
  شرایط مداخله گر

  مکانیزم اصالحی

  اصالح و بهبود بافت هاي نامناسب شهري-

  جمع آوري و ساماندهی افراد بی خانمان-

  ارتقا کیفیت خدمات-

  اصالح ساختارهاي خدماتی-

  مکانیزم آموزشی

  حمایت از آموزش هاي فناورانه و ارتقا آگاهی عمومی-

  تغییر اطالع رسانی ها بر اساس فناوري هاي جدید-

  آموزش استفاده از اپلیکیشن ها و-

  شرایط علی:

  توسعھ و ارتقا کشور- 

  وجود بستر مناسب در جامعھ- 

 فراھم کردن دانش مورد نیاز- 

پدیده اصلی طبقھ محوری: 
  مکانیزم ھای مدیریتی

  حمایت مدیران در ایجاد تحول مثبت- 

  امکانات و خدماتتامین - 

  مدیریت منابع انسانی و محیط زیست- 

 ارتقا دانش فنی مدیران- 
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مکانیزم هایی که در گراندد تئوري و طراحــی -1شود: -صورت زیر خالصه سازي میه ب)3(نمودار شماره مدل حاضر بنابراین، 

مکــانیزم هــا بــر اســاس طــرح -2مدل تاثیرگذار هستند داراي مقوله هایی هستند که با استفاده از مصاحبه مشخص شده انــد. 

خروجــی مــدل، تــدوین -3ده است. الگوي گراندد تئوري در مدل قرار داده شده اند و تاثیر هرکدام بر خروجی مدل مشخص ش

ها، موانع و  سه مقوله ضرورت ،طرح گردشگري پایدار مجازي است که تحت تاثیر مکانیزم هاي تعریف شده می باشد. در نهایت

الزامات مورد نیاز در توسعه گردشگري پایدار مجازي طی فرآیند گراندد تئوري شناسایی شده و انتهاي کار بــه مــدل کــاربردي 

م ، در واقع موارد مورد نیاز جهت مجازي سازي گردشگري در مکانیزم زیرساختی طبقه بنــدي شــده اســت . مــوارد و رسیده ای

موانع موجود در این راه در قسمت شرایط مداخله گر طبقه بندي گردیده است و در بحث ضــرورت هــا در بخــش بســتر حــاکم 

صلی مورد نیاز براي مجازي سازي طبقه بندي گردیده اســت و موارد طبقه بندي گردیده است و در قسمت شرایط علی موارد ا

در قسمت انتهایی در نهایت تدوین طرح توسعه گردشگري مجازي پایدار پیشنهاد شده است که موارد مورد نیــاز طبقــه بنــدي 

  گردیده است.

  هانتیجه گیري و پیشنهاد-

 جهــان درسراسر پایدار شهري ي توسعه اهداف تعقیب در )ارتباطات و اطالعت فناوري ویژه به( مجازي  هاي فناوري نقش امروز

 ایــن در .شــوند می قلمداد این اهداف سمت به حرکت جهت در نویدبخش ابزاري عنوان به شهرهاي مجازي .است شده پذیرفته

 رویکردهــاي هرکــدام خودشــان، خــاص و مشــکالت مســائل ها، ضرورت ها، چالش به پاسخ در جهان در مختلف شهرهاي میان

شــهرها و  حرکت براي جهانی ضرورت و الزامات از شناسایی پس مقاله این در .اند کرده مجازي سازي اتخاذ زمینه در را مختلفی

 بررســیهاي براساس و متخصصان از دیدگاه  12تهران و منطقه شهر در آن هاي مولفه و ابعاد سمت مجازي سازي، به گردشگري

 سمت به را شهرها دنیا در که هایی -ضرورت کلیه دهد که می نشان پژوهش این نتایج .گرفت قرار سنجش و ارزیابی مورد عینی

 بررسی به مربوط اطالعات و آمار ، طرفی از دارد؛ مصداق نیز 12تهران و منطقه  در ، است داده سوق مجازي سازي هاي رهیافت

 دیــدگاه از پــژوهش ایــن در بررســی مــورد اقدامات و راهبردها کلیه  ،همچنین.کند -می تأیید را ادعا این صحت نیز عینی هاي

 نیــز  و الزامــات ضــرورتها، بــاالي امتیــاز .انــد مجازي سازي گردشگري منطقه بــوده براي زیاد خیلی اهمیت داراي متخصصین

 مشکالت و مسائل ها، چالش بودن مشابه و معیارها شناسایی دهنده صحت نشان طرف یک از پژوهش این در اقدامات و راهبردها

 12شــهري منطقــه ا هدف ضرورت شهر مجازي در توسعه پایدار گردشگري پیش رو ب مقاله.باشد می دیگر طرف از شهرها کالن

شناســایی از ابتدا ضرورت ، موانع و الزامات توسعه پایدار گردشگري شهري مجازي و ما  ي تهران به انجام رسید. سواالت عمده

 تهــران  و در مجمــوع ظرفیــت 12ارایه راهکارهایی براي طراحی شهر مجازي توریستی تاریخی منطقــه ها و  نیازهاي توریست

چارچوب نظري تحقیق مبتنــی بــر ي این سواالت ما را بر آن داشت که در مرحله  ،تهران بود 12منطقه هاي توریسم مجازي و 

الیــه کمرانی خوب شهري در حوزه توریسم شــهري بــه بهره گیري از اصول حنیز و مجازي سازي و پارادایم دوفضایی شدن ها 

شهر تهــران  12در منطقه چشم اندازي جامع از مفهوم توریسم مجازي   ،کار دست بزنیم. اینبندي فضاهاي گردشگري شهري 

ز الیــه بر اساس محتوایی ارائه شده براي شــهر مجــازي توریســتی متشــکل ا  ؛به ما می داد تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم

هاي جاذبه هاي فرهنگی و هنري ، تاریخی ، طبیعی ، ورزشی ، تفریحی ، مذهبی ، مدرن ، امکانات اقامت و خدماتی و امکانات 

ما توانستیم تا حدودي چشم انداز روشنی از الیه هاي مختلف شهر به دست آوریــم   ،سفر و شهر مجازي تاریخی. به این ترتیب

در بخــش اقــدام کــردیم.هــاي افــراد متخصــص  مشخص تر شد که به ارزیابی نتایج مصاحبه  انیاما این نقاط عطف توریسم زم

که روش اصلی این تحقیق را تشکیل می داد، در قالــب مصاحبه از روش گلوله برفی و تحلیل مصاحبه ها درمدل گراندد تئوري 
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که شدت و ضعف نیازها از سوي مخاطبان سنجیده شد. از دل این الگوي نیازها که بــدون هــیچ گونــه  شدگنجانده مقوله هایی 

اولویت بندي و صرفا بر مبناي نظریه ها، پیشینه تحقیق ، مشورت ها و مشاهدات محقق از شــهرهاي مجــازي دیگــر بــه دســت 

 احبه ها از روش گراندد تئوري به یک مدل رسیدم کهمجازي بیرون آمد و از نتایج مص گردشگريهاي  آمده بود، الگوي اولویت

کارآمد که بتوانــد بــا شــهروندانش ارتبــاط برقــرار کنــد، دولــت در حوزه مجازي سازي گردشگري براي ایجاد یک شهر مجازي 

 کلــی طــوره ب.الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیک و یک پایگاه اینترنتــی الزم اســت.

  :است اساسی ذیل نکات به توجه و مجازي سازي گردشگري مجازي شهر با ارتباط در که دهد- می نشان تحقیق این نتایج

  باشند. محوري و اساسی می و مجازي سازي گردشگري ها براي شهر مجازي زیرساخت-1

  باشد. ی میسیک شهر اساها براي مجازي شدن گردشگري  ها و زیرساخت ترکیب اتصال و یکپارچگی سیستم-2

 در اقــدامات و نیســت کــافی تنهــایی به شدن مجازي براي داشتن چشم انداز هستند . اما مهم بهتر آینده براي چشم اندازها-3

   باشد. -نیاز می ردمو 12در منطقه سازمانی  تحول و سیاست  قانونگذاري، زمینه

ه الزم بــ هــاي بسترســازي نیازمنــد 12قــه و منط تهــران مجــازي در  شــهرهاي عرصه به ورود براي پژوهش نتایج به توجه با -4

  . مخابراتی هاي زیرساخت توسعه خصوص

 در همگــان برابر استفاده امکان به منظورشهر تهران  12در منطقه  دیجیتال ) سواد خصوصه ب( انسانی هاي قابلیت به توجه -5

 خطرات تواند می درازمدت در امر این به توجه صورت عدم در .هستیم ومشکالت مسائل سایر و دیجیتال شکاف کاهش راستاي

 شــناخت جهــت در شــهري مســئولین و مدیران براي مناسبی راهنماي تواند می پژوهش این نتایج..باشد داشته ناپذیري جبران

 زمینــه ایــن در مقتضی اقدامات و راهبردها اتخاذ و براي مجازي سازي گردشگري 12و منطقه  تهران الزامات شهر و ها ضرورت

  .باشد

باید اساسی ترین موضوع یعنی فناوري اطالعات درمتن توسعه قرار گیرد نه در حاشــیه در واقــع مــا در  تهران 12منطقه در -6

به صورت مســئله اي حاشــیه  ،به آن پرداخته نشده و حال ،اصال ،مورد فناوري اطالعات تاخیر کرده ایم و در برنامه هاي  توسعه

شود در سازمان برنامه و بودجه سابق (پژوهشکده فعلی ) هیچ سر فصل کلــی در مــورد فنــاوري اطالعــات  -اي به آن توجه می

  وجود ندارد که این نشان دهنده نا آشنایی ما ، به این موضوع است. 

ارائه خدمات به گردشــگران منطقــه زیــر نظــر شکل گیري و گسترش موسسه هاي سیاحتی و توریستی به صورت مجازي و -7

  سازمان میراث فرهنگی و افزایش دامنه فعالیت آنها 

جمله:اطالع رسانی در مــورد امکانــات از هاي  با فعالیتمنطقه افزایش کارایی شبکه هاي مجازي فعال موجود در گردشگري -8

ها و مراسم مختلف بــراي کــاربران و  ندي برنامه ها و فستیوالب مختلف اقامتی ، تفریحی ، ارائه شرایط آب و هوایی ، ارائه زمان

  گردشگران داخلی به صورت ارائه بسته هاي تشویقی 

  

  منابع :
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  ،ارزیابی نقش فناوري اطالعات در ارتقاي صنعت گردشــگري 1396احمد پور ، احمد ، فرهودي ، رحمت اهللا ، برادران نیا ، آیدا ،

 .34-13، زمستان صفحات  4، شماره  4شهري ، دروه جزیره کیش ، فصلنامه گرشگري 

  ،دولت الکترونیکی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده هنر و معماري دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 1383اسماعیل خو ، ع ،

 تهران

  ، اولویت بندي عوامــل مــوثر بــر ، شناسایی و 1396بابایی ، محبوب، آزادفالح ، زهره ، بدراق نژاد ، ایوب ، قوشچی ، رضا مجرب

خشک شدن آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل دلفی ، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیاي طبیعی واحد الرستان ، بهار ، صــفحات 

101-114  

 ات ، شهر هوشمند ، تبیین ضرورت ها و الزام 1397پوراحمد،احمد، زیاري ، کرامت اهللا ، حاتمی نژاد . حسین، پارسا،شهرام ، بهار

 شهر تهران براي هوشمندي ، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش هاي نو در جغرافیاي انسانی ، سال دهم شماره دوم

 هاي اجتماعی آنالین بر صنعت گردشگري: رویکرد سیاستگذارانه به نقـــش تکنولـــوژي  نقش شبکه،  1393 م،تقی زادگان، مری

بینالمللی علمی راهبردي توسعه گردشگري جمهوري اســالمی ایـــران ارتباطی جدي در صنعت گردشگري ایران، اولین همایش 

 .اندازها، جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گردشگري ها و چشم چالش

 - ،شهر الکترونیک ، تهران ، دانشگاه علم و صنعت ایران  1383جاللی ، علی اکبر ، 

 - هاي جمعی  بررسی نقش رسانه، 1392،حسینی ماچک پشتی، سیدحمید؛ دیوساالر، اسدااهللا؛ معلمی، مصطفی؛ یزدانی، علیرضا

در توسعه گردشگري شهر ساري، اولین همایش ملی مدیریت گردشــگري، طبیعتگــردي و جغرافیــا، همــدان، دانشــکده شـــهید 

 .مفـتح

  آینده نگاري صنعت گردشگري در شهر تهران ، فصــلنامه علمــی و پژوهشــی  1398حسنی ، علی ، رحیم زاده ، معصومه ،بهار ،

 1، شماره  6گردشگري شهري دوره 

   ، شهرمجازي توریستی تاریخی تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران1388خلقتی و همکاران ، 

  سالنامه آماري 1395سازمان هواشناسی کشور ، 

 - ایی شدن شهرها ، شهر مجازي ضرورت بنیادین براي کالن شــهر ایــران ، فصــلنامه انجمــن ایرانــی دوفض 1384عاملی ، س .ر

 دوره اول   3و  2مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره پیاپی 

  . جلــد . چــاپ  3. عصر اطالعات . مترجمان احمد علیقلیان . افشین خاکباز و حســن چاوشــیان .  1385علی پایا در کاستلز . م

 طرح نو پنجم . 

 -  ، تهران  23، جهانی شدن ها مفاهیم و نظریه ها ، فصلنامه ارغنون ، شماره 1383عاملی ، س . ر     

 - ، 65مجازي ، ترجمه شاهو صبار ، هفته نامه خردنامه همشهري شماره  –، شهر واقعی  1384عاملی ،س . ر 

 -عوامل مؤثر بر پـذیرش فنـاوري اطالعـات در صـنعت ،  1391 ،عطافر، علی؛ خزائی پول، جواد؛ پورمصطفی خشکرودي، مهدي

 . 18،شماره  7گردشگري، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري سال 

 - مطالعات جهانی شدن ، دوفضایی شدن ها و دوجهانی شدن ها ، انتشارات سمت  1390عاملی ، س . ر 

 -هاي مجازي گردشگري و سرمایه اجتمـاعی مجـازي  شبکهمشارکت و فعالیت در ، 1394،زادگان، مریم  غفاري، غالمرضا و تقی

 . 14،شماره  4ریزي و توسعه گردشگري، سال  در ایران، مجله برنامه

  ، گستره شهر مجازي بررسی پیوندهاي شهر مجازي با شهرســازي معاصــر ، پایــان نامــه کارشناســی  1390غفرانی و همکاران ،

 ز تابستان ،)ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرک

 -  ،انسان شناسی شهري ، تهران ، نشر نی 1383فکوهی ، ناصر ، 

 - تئوري توریسم مجازي و گردشگر1386فریدونی ،  توماج ، 



   

    271   نقش شهر مجازي در حکمرانی خوب و توسعه پایدار گردشگري...  

 ، شهر هوشمند ، تکوین انقالب شــهري نــوین ،شــهر الکترونیــک  ،1390قیسوندي ، حمید، قیسوندي . آرمان ، قیسوندي کیهان

 واقعیت شهرهاي فردا ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور ، همایش ملی آرمان شهر ایران 

  ، تحلیل گردشگري و اوقات فراغت در شهرهاي اسالمی ، همایش ملــی معمــاري و 1394کرکه آبادي ، زینب ، آزادفالح ، زهره ،

 ران ، یزد شهرسازي بومی ای

  مقاله هم آفرینی فضاي گردشگري هوشمند از طریق تعامالت دیجیتالی ارائه مــدل 1398کوکبی ، لیال، برمایه ور ، بهنود ،بهار ،

 مفهومی سایبر پارك فصلنامه عملی پژوهشی گردشگري شهري ، بهار 

 -جامعه شناسی ، مترجم منوچهر صبوري، چاپ هفتم ، تهران ، نشر نی 1381گیدنز، 

  .36. شهر مجازي و هویت شهري . کتاب ماه علوم اجتماعی . شماره 1389لطیفی.غ.  و دبیري. ع 

   ، سرشماري عمومی نفوس مسکن تهران  1395مرکز آمار ایران ، 

 -  دمکراسی دیجیتال و حکومت الکترونیکی ، سیاست و حکومــت در عصــر تکنولــوژي هــاي اطالعــاتی و  1381منتظر قائم ، م

 19) نامه علوم اجتماعی ، شماره ictارتباطی (

 - ، سرشماري عمومی نفوس مسکن تهران  1390مرکز آمار ایران ، 

 - ارائه الگوي ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش ، 1392،محمودي میمند، محمد؛ فارسیجانی، حسن؛ طاهري موسوي، سارا

  46،شماره 13انداز مدیریت بازرگانی، دوره گردشگري مجازي در ایران، فصلنامه چشم

 - تحقیق در جامعــه اطالعــاتی ، متــرجم رامــین کریمیــان ، تهــران ، دفتــر  1386مک کی ، با همکاري میلز ، و ، و رینولدز ، پ

 مطالعات و توسعه رسانه ها 

  ، هاي مجازي در توسعه صنعت گردشــگري ، ارزیابی تاثیر رسانه 1397مشکینی ، ابوالفضل ، علیپور، سمیه ، حاجی زاده ، مریم

 .69- 53صفحات . 2شماره  5از دیدگاه کاربران شبکه هاي مجازي ، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگري شهري ، دوره 

 طرح مطالعاتی جایگاه ایــران در شــاخص رقابــت پــذیري ســفر و گردشــگري. اتــاق  ،1396،معاونت بررسی هاي اقتصادي

 رزي تهرانبازرگانی،صنایع، معادن، کشاو

  ، نشریه علمی تخصصــی پــویش دانشــگاه  –، بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و جاذبه هاي گردشگري همدان 1381ناظري شفیقه

 آزاد اسالمی واحد شهر ري 

  ، هاي و جاذبه هاي گردشگري همدان، نشریه علمی تخصصی پــویش ،دانشــگاه  بررسی و ارزیابی پتانسیل،1388ناظري ،شفیقه
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