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 چکیده

ی اخیر با دسترسی عمومی و حداکثری به اینترنت و بستر های آن امکان گردشگری مجازی بیش هاطی سال

شیوع ویروس کرونا و  فراهم شده است.همچنین مواردی چون افزایش آلودگی های زیست محیطی،از پیش 

افزایش هزینه های سفر، اهمیت توجه به این شکل از گردشگری را دو چندان کرده است.در مطالعه حاضر 

ه از سال تالش شده است به مرور نظام مند مطالعات پیشین در حوزه  گردشگری  مجازی)مطالعات منتشر شد

پایگاه های   در مجازی به زبان فارسی   گردشگری موضوع با مربوط مطالعات.  ( پرداخته شود.1399تا  1384

 .شده و پس از بررسی و تحریر بر اساس موضوع دسته بندی شدند جستجو فارسی زبان به معتبر اطالعاتی

-2مجازی  گردشگری حوزه در توصیفی مطالعات-1دسته بندی موضوعی مطالعات پیشین به این شرح است: 

 عوامل بیان-4مجازی  گردشگری های چالش و ها ضعف بیان-3 گردشگری مجازی  حوزه در تطبیقی مطالعه

 مدل ارائه-6مختلف ابعاد بر گردشگری مثبت تاثیرات بیان-5مجازی   گردشگری گسترش و توسعه بر موثر

 گردشگری مجازی.

 فضای مجازی-گردشگری سایبر-ر نظام مندمرو-کلیدواژه ها: گردشگری مجازی
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 مقدمه و بیان مسئله

به فعالیتی اطالق می شود که زمان سفر گردشگر به وقوع می پیوندد. این واژه در برگیرنده  1واژه گردشگری

هایی از قبیل برنامه ریزی، سفر، اقامت، بازگشت، یادآوری خاطرات و تبلیغ پس از سفر است. همچنین فعالیت

توان گفت هایی است که مسافران به عنوان بخشی از سفر انجام می دهند. به طور خالصه میشامل فعالیت

ها و تعامالتی است که در طول سفر برای بازدید کنندگان به وقوع گردشگری در بردارنده تمامی فعالیت

ها رتبط و متشکل از گردشگر( نیز گردشگری را شبکه ای م2000) 3(. اسمیت1992، 2پیوندد)میل و مورسینمی

، گردشگر 4و خدمات مربوط به آن تعریف می کند. همچنین بر اساس مصوبات سازمان جهانی جهانگردی

فردی است که به منظور گذران اوقاتی خوش برای مدت  حداقل یک شب به سفر برود. این میزان در ارتباط 

گردشگران داخلی بیش از شش ماه باشد. عالوه بر این با گردشگران بین المللی نباید بیش از یک سال و برای 

گنجد نباید برای در بسیاری از تعاریف بر این نکته تاکید شده است که گردشگری که در این مفهوم و مقوله می

اهداف اقتصادی دست به سفر بزند و هدف وی از سفر باید بازدید از اماکن دیدنی و جذابیت ها باشد)فنل، 

1385  :24.) 

جربه گردشگری منحصر به فضای فیزیکی نیست. ایدئولوژی ها و گفتما های قابل استخراج در اطالعات متون ت

های مربوط به تعطیالت تلویزیون را در بر میگیرد )دهقان، ها و برنامهها، بوروشورتوریستی نظیر کارت پستال

، بهبود زیر ساخت ها و تحوالت فرهنگی (. عوامل متعددی چون گسترش وسایل نقلیه، بهبود راه ها11:  1387

صنعت گردشگری را با تغییر روبرو کرده است. یکی از فاکتور های مهم در ایجاد تغییرات این صنعت پربازده، 

ها ای که گردشگران را از دشواری پیمودن راهگونهپیدایش تکنولوژی و دسترسی حداکثری به آن بوده است. به

رده است. دسترسی به اینترنت و بسترهای مربوط به آن به توانمندی افراد در و صرف هرینه و وقت رها ک

بازدید از اماکن مختلف دنیا در زمانی کوتاه منجر شده است.راه اندازی تورهای مجازی از دیگر محصوالت 

ورود تکنولوژی و فناوری به عرصه گردشگری است.این گونه تورها به کمک تصاویر سه بعدی و ویدئویی 

شم انداز های زیبا و کاملی از مقصد را ارائه می دهند و عالوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر، به ایجاد انگیزه چ

برای بازدید حضوری نیز منجر می شوند. عالوه بر آن باید اشاره کرد صنعت گردشگری در ردیف صنعت های 

 گردشگری با ناگسستنی رابطه مجازی ضای(.ف104:  1398پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد)خوش نیت، 
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فضای مجازی، فضایی است با واسطه و گردشگری مجازی نیز بر این  (.2:  1394 نیا، آذری و پیردشتی)دارد

است. به طور کلی  1گیرد و ماهیتا در دسترس و برخطاساس فضایی است با واسطه که از تکنولوژی نشات می

این دو وِیژگی مهم و  3و تعاملی بودن2مکان های مجازی  ایجاد کننده دو ویژگی اصلی اند؛ غوطه ور شدن 

اصلی اند. غوطه ور شدن، اصلی مهم در توسعه مکان مجازی و احساس حضور کاربر در مکان است. 

قادر می سازد تا مسیر ارتباطی خود را ( معتقد است تعاملی بودن متغییری است که کاربر را 1993)4دایسون

 در مجازی واقعیت های تکنیک از انتخاب کند.این دو اصل باعث شکل گیری تجربه مجازی شده.استفاده

 است کرده ایجاد را مجازی گردشگری و است شده گردشگری به نوین نگرشی ایجاد سبب گردشگری، توسعه

 راودراد)کند بازدید متفاوتی های مکان از کوتاه زمانی در مجازی صورت به تواندمی کننده بازدید صورت بدین

( واقعیت مجازی را یکی از تکنولوژی های پیشرفته 1995هابسون و ویلیامز) (.67: 1389 محمدی، حاجی و

دانند که همه صنایع از جمله گردشگری را تحت تاثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب اواخر قرن بیستم می

مطرح می  5به واسطه شبیه سازی ها می توانند خود را در مکانی مجازی بیابند و همان گونه که وانگ که مردم

کنند تکنولوژی واقعیت می شود. هابسون و ویلیامز بیان می  6کنند سبب شکل گیری اجتماع گردشگری مجازی

 شود.مجازی ایجا میهای مجازی است که در نتیجه آن گردشگری مجازی ایجاد کننده جغرافیا و مکان

عالوه بر رشد گردشگری  مجازی که در جریان جهانی شدن رخ داده است، طی یکسال گذشته و شیوع 

در پژوهش وریروس کرونا  مطالعه و تحقیق در موردگردشگری مجازی از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است.

ال سدر مورد گردشگری  مجازی از  حاضر بر آنیم به مرور و دسته بندی محور پژوهش های صورت گرفته

 بپردازیم.1388

 مبانی نظری

واقعیت مجازی  امرنوینی است که کاربر به کمک آن در محیطی شبیه سازی شده با دنیای واقعی قرار می گیرد. 

به عبارتی هنگامی که کاربر عینک واقعیت مجازی را بر چشمان خود قرار می دهد، محیطی را مشاهده می کند 

اساس موقعیت تغییر می کند و بس از مدتی احساس می کند در موقعیتی واقعی قرار گرفته است )شیر که بر 

(. به کاربردن فضای مجازی فارغ از فارغ از تعصاب نژادی، قدرت اقتصادی را به 1399محمدی و همکاران، 
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را واقعیت مجازی وسیع درآمد گردشگری در اختیار همگان قرار می دهد.ویلسون و پترسون فضای مجازی 

پیوسته ای در نظر می گیرند که گردشگران در ان فارغ از مدودیت های فیزیکی با یکدیگر به تعامل می 

 گردشگران احتیاج مورد خدمات مجازی شامل ارائه  (. گردشگری450:  2002، 1پردازند)ویلسون و پترسون

 فعالیت انجام در الکترونیکی ابزار و اطالعات فناوری از طریق استفاده از خارجی و داخلی گردشگران از اعم

 ای،امور مدیریت، سنتی،مانند گردشگری بین مشترک مجازی منطقه  گردشگری. اجراست تا برنامه ریزی از

 در بازاریابی توسعه های توریسم، سایت طریق توسعه از. است اطالعات هایفناوری و مالی بازاریابی، حرفه

 از نظرخواهی و اقامت کردن رزرو بلیت، خرید موارد در مشتری با سیستم ارتباط از استفاده توریسم، جذب

 سیستم موقعیت جغرافیایی، اطالعات سیستم طریق از توریسم بر مدیریت و نظارت همچنینی گردشگران و

 می گردشگران، به آموزش الکترونیکی الکترونیکی، بانکداری مثل الکترونیکی، مالی خدمات ارائه و جهانی

(. مفهوم گردشگری مجازی 63: 1396به طور قابل توجهی افزایش داد)منور وشیری،  را بخش این کارایی توان

و الکترونیکی به کلیه اجزای تجارت در حوزه گردشگری اشاره دارد و مواردی چون کسب و کار الکترونیک، 

مجموعه ای از پایگاه های اینترنتی، تحقیق و توسعه الکترونیک و ارائه خدمات را در نظر دارد همچنین به 

استاندارد ها و مجموعه ای از پروتکل ها اشاره دارد که با انتشار اطالعات در قالب متن، عکس، تصویر، 

کاتولوگ و بروشور، پیام های تبلیغاتی و..به ارائه خدمات و پاسخگویی به تقاضای گردشگران می 

 (.2006پردازد)بوهالیس، 

گری مجازی در بعد فناوری، ایجاد حس حضور واقعی در مکان های توریستی مجازی ترین هدف گردشمهم

است و در بعد اقتصادی نیز منجر به ترغیب افراد برای انجام سفر واقعی و حضور فیزیکی آنان در جاذبه های 

 (.2018، 2گردشگری است)لورئو و همکاران

د بازاریابی و تبلیغات در جهت جذب گردشگر، عدم کمک به توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، به مد

نیاز به پیمودن مسافت های طوالنی و خسته کننده، امکان  بهره بردن از ان برای بخش گسترده ای از مردم، 

کاهش لزوم ساخت و ساز های بی مورد جهت اسکان و اشتغالزایی از جمله مزایای گردشگری  مجازی 

 محدودیت دچار هزینه و زمان نظر از که افرادی برای گردشگری خاص نوع (.این110:  1391است)سلیمانی، 

همچنین گفته می شود   دارد بسیاری رواج حاضر حال در بازدید و سفر نوع این. است خوشایند هستند،

 فرم دارای مادی هرپدیده ی و قیمتی اشیاء جذاب، بناهای باستانی، جاذبه های معرفی برای گردشگری مجازی
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 که توسعه حال در و نیافته توسعه به خصوص کشورهای تمامی کشورها برای و دارد کاربرد اندازه و حجم و

:  1396است)منور و شیری،  مناسب بسیار نیستند، برخوردار های گردشگری زیرساخت و امکانات از غالباً

67.) 

 1تفاوت ماهوی گردشگری مجازی و گردشگری الکترونیک

یک گردشگری در فضای سایبر  متشکل از دو قسم گردشگری مجازی و الکترونیک است.گردشگری الکترون 

ن. ارائه ی گردشگراکارگیری فناوری های نوین جهت ارائه سرویس های مورد نیاز و تقاضاعبارت است از به

تسهیل  وکارآیی، سرعت خدمات مورد تقاضای گردشگران با استفاده از فناوری های نوین، به جهت کیفیت، 

کلی از مورد توجه و استقبال عده زیادی قرار گرفته است. بوهالیس از گردشگری الکترونیک به عنوان ش

وع از گردشگری گردشگری یاد می کند که در آن از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی استفاده می شود. در این ن

زرو هتل، رطی و اطالعاتی صورت می گیرد. اطالع رسانی، ارتباط با گردشگران از طریق فنّاوری های ارتبا

ورت می رزرو وسایل نقلیه و  سایر خدمات مورد نیاز گردشگر از طریق این نوع از گردشگری به سهولت ص

عبارتی هبپذیرد. همچنین  با استفاده از گردشگری مجازی امکان بازدید از اماکن دیدنی فراهم می شود. 

ست. بنا بر فراهم کردن تجربیاتی می پردازد که فراتر از توانایی های عادی هر شخص اگردشگری مجازی، به 

ر توضیحات ذکر شده گردشگری مجازی و گردشگری الکترونیک به یک معنا نیستند و در عمل با یکدیگ

 متفاوت اند با این حال  هر دو شکل گردشگری، ذیل مفهوم گردشگری سایبر قرار دارند.

 دمات گردشگری در بستر اینترنتاشکال ارائه خ

: در این شکل از ارائه اطالعات، سایت های مربوط به مقصد و بازاریابی به ارائه 2اطالعات الکترونیکی-1

اطالعاتی جامع در قالب آلبوم تصاویر، ویدئو کلیپ ها، راهنمای صوتی، نقشه های راهیابی و تعیین مسیر، ارائه 

 ته و... پرداخته می شود.تجربیات  سایر گردشگران در گذش

: در این شیوه از خدمت رسانی الکترونیکی، متقاضیان قادر به رزرو هتل،کرایه ماشین،خرید 3رزرو الکترونیکی-2

 بلیط و... هستند.
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ونیکی: این شکل از خدمت شامل استفاده از کارت های اعتباری، پرداخت های دیجیتالی، پرداخت الکتر-3

نیک در ... به صورت الکترونیکی است.بر اساس این سه فاکتور گردشگری الکتروپرداخت هزینه های سفر و

با استفاده از  یک تعریف عبارت است از  استفاده از ابزار های نوین برای ارائه  خدمات مورد نیاز گردشگران

ری بنا بر گفناوری های اطالعاتی با کیفیت باال و هزینه ای کمتر از گردشگری واقعی.در این شکل از گردش

آورده می این تعریف،  نیاز گردشگر به طور کامل بدون مراجعه مستقیم و از طریق سایت های اینترنتی بر

 (.107:  1398شود)خوش نیت، 

 روش بررسی

مطالعات و پژوهش های  فارسی منتشر شده در حوزه گردشگری مجازی   1روش مطالعه پیش رو مرور نظام مند

ام مند شکلی از مرور منابع موجود به گونه ای ساختارمند است که بر پرسشی تکیه است. مروز نظ1388از سال 

داشته و سعی در یافتن پاسخ با استفاده از تحلیل و تبیین منابع معتبر موجود دارد. این شکل از مرور با استفاده 

خراج و تولید داده ها از جستجوی منابع، بهره گیری از معییار های ورود و خروج،بررسی نقادانه شواهد، است

صورت می گیرد.مطالعات مربوط با موضوع گردشگری  مجازی در  پایگاه های اطالعاتی معتبر به زبان فارسی 

جستجو شدند و پس از بررسی به تحریر درآمدند. پژوهش ها و مطالعات بر اساس معیار هایی در این مقایسه 

دارا بودن -3انتشار در ژورنال های معتبر-2مل بودن پژوهش کا-1استفاده شدند که از جمله آن ها می توان به 

 توجه به گردشگری  مجازی به عنوان متغییر اصلی اشاره کرد.-4ساختار مقاله علمی

 های پژوهشیافته

درجریان جستجو مطالعات پیشین صورت گرفته، به مطالعات بسیاری در حوزه گردشگری دست یافتیم که بر 

ده دربخش پیشین به بررسی و ثبت تعدادی از آن ها پرداخته شد. در این بخش ضمن اساس چهار معیار ذکر ش

پرداخته شده  2بیان مطالعات صورت گرفته و دسته بندی ان ها بر اساس موضوع به بیان  مرتبط ترین شواهد

 است.

 و تطبیقی تحقیق ( طی پژوهشی با عنوان گردشگری الکترونیک  با استفاده از روش1397نجفی و همکاران)

 گردشگری توسعه برای مدل یک ارائه شده است به انجام حال در موردی های نمونه به رجوع با توصیفی

شیر  .است گرفته قرار بحث و بررسی مورد خالصه طور به آن ومعایب مزایا همچنین .رسیده است الکترونیک

                                                           
1 Systematic Review 
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رفاه ذهنی، با هدف بررسی ( در پژوهشی با عنوان اثر گردشگری مجازی بر 1399محمدی و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که  در این  "سیستم انگیزشی لذت "گردشگری مجازی بر رفاه ذهنی با استفاده از نظریه

شاخه از گردشگری، سهولت ادراک شده،سودمندی ادراک شده،لذت ادراک شده بر رضایت از زندگی شادکامی 

نا داری دارند. همچنین محمد خوش نیت در مقاله ای با و سالمت روان به واسطه غرقگی تاثیر مثبت و مع

عنوان بررسی مفهوم و ماهیت گردشگری الکترونیکی و توسعه پایدار،به بیان این نکته پرداخته است که 

( نیز با عنوان گردشگری 1391گردشگری مجازی بر توسعه پایدار این صنعت موثر است. مطالعه عادل سلیمانی)

و نقش آن با مرور مولفه های توسعه پایدار روستایی در قالب ابعاد اقتصادی، اجتماعی و  الکترونیکی روستایی

زیست محیطی به مزایای گردشگری مجازی در راستای دست یابی به ابعاد توسعه ای اشاره کرده است. دسته 

ن رابطه باید گفت دیگری از پژوهش ها بر مقوله شناخت در رابطه با گردشگری مجازی تاکید داشته اند. در ای

با دو دسته از نظریات روبروییم در حالی که دسته ای از نظریات شناخت حاصل از گردشگری مجازی را 

شناختی نو و در راستای تغییرات جهانی شدن می انگارند، دسته دوم با تکیه بر نظریه روایت این شکل از 

و شناخت حاصل از آن را شناختی غیر واقعی گردشگری را تنها شکلی مکمل برای گردشگری واقعی می دانند 

 از حاصل شناخت تفاوت عنوان با( 1389)محمدی حاجی و رادور و دستکاری شده قلمداد می کنند. مطالعه

گیرد.  می قرار مطالعات از دسته این حوزه در روایت نظریه پایه بر مجازی گردشگری و واقعی گردشگری

 الکترونیک گردشگری سازی پیاده جهت پیشنهادی مدل با عنوان ارائه( در پژوهشی 1388بمانیان و همکاران)

 معاصر شرایط به توجه با پیشنهادی مدل ارائه و تطبیقی بررسی) روستایی گردشگری توسعه های طرح در

( در 1388تطبیقی به ارائه مدلی در توسعه گردشگری روستایی پرداخته اند.محسنی)-، با روشی توصیفی(ایران

ا عنوان گردشگری پایدار در ایران؛ کارکردها، چالش ها و راهکار ها بیان می کند که سفر چه به پژوهشی ب

صورت مجازی و چه به صورت واقعی جزیی از ملزومات زندگی در قرن بیست و یکم و شکل دهنده جریانی 

طالعات ضعف نظام (. بسیاری از م151:  1388است که مرزهای ملی و بین المللی را درنوردیده است)محسنی، 

دانند و این مسئله حقوقی متوجه بر گردشگری  مجازی را چالشی در حوزه توسعه این شاخه  گردشگری می

را جز موانع توسعه گردشگری  مجازی دانسته اند. دسته دیگری از مطالعات، به بررسی عوامل موثر در توسعه 

(نمونه ای از این دسته مطالعات 1396و شیری) و گسترش این شکل از گردشگری پرداخته اند. مطالعه ارغا

تحلیلی به بررسی عوامل موثر در گسترش گردشگری  مجازی پرداخته -است که با استفاده از روش توصیفی

اند مسائلی چون ارتقای کیفیت خدمات در مقصد و امکان استفاده اند. بدین ترتیب پژوهشگران بیان کرده

ای در گسترش و توسعه گردشگری مجازی دارند. همچنین پژوهشگران این عمومی از اینترنت نقش عمده
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مطالعه بیان کرده اند که متغییر هایی چون درآمد، استفاده عمومی از اینترنت و ویژگی های مقصد در توسعه 

 "بررسی ساز و کار های توسعه گردشگری در ایران "گردشگری مجازی موثر اند. مقاله  مهدی عربی با عنوان

دهند الگوی اعتماد به ها در این راستا نشان مییز در زمره این مطالعات قرار می گیرد. مطالعات و پژوهشن

( 1394مقصد، نقش مهمی را در توسعه این شاخه از گردشگری ایفا می کند.برای مثال یادگاری و همکاران)

ل های اعتماد الکترونیکی و تاثیر درپژوهشی با عنوان الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی، به بررسی مد

 اجتماعی های رسانه جایگاه "( در مقاله ای تحت عنوان1393آن بر گردشگری پرداخته اند. دالور و همکاران)

 توسعه در اجتماعی هایرسانه جایگاه بررسی بررسی هدف با "ایران الکترونیکی گردشگری بازاریابی توسعه در

 مجازی فضای در ایران گردشگری های ایران به این نتیجه رسیده اند ظرفیت الکترونیکی گردشگری بازاریابی

. دارد المللی بین گردشگران توسط گردشگری مقصد انتخاب بر مستقیمی که تأثیر است ضروری فاکتور یک

وبالگ  و ارتباط محتوایی  اجتماعی، هایشبکه از استفاده افزایش با که است آمد این بدست تحقیق این در آنچه

( طی 1390ولنی و همکاران )یابد. به عالوه  نظریمی افزایش الکترونیکی بازاریابی گردشگری توانایی ها،

دارد.  گردشگری هایبخش و سطوح همه در زیادی تأثیر فناوری اطالعات رسیدند که نتیجه این به پژوهشی

ک متمرکز کرده اند که از جمله این ها توجه خود را بر معایب گردشگری الکترونیدسته دیگری از پژوهش

توان به تجارب در حوزه کاله برداری الکترونیکی، از میان رفتن فرصت اشتغال افراد در عرصه معایب می

( مشکالت زیر ساختی در 1384گردشگری و ساختگی بودن احساس شعف ناشی از سفر اشاره کرد. فرزین )

ائل مدیریتی را از جمله چالش های عمده توسعه های صنعت گردشگری و مسحوزه کوچک بودن واحد

( در طرحی با عنوان مطالعات شهر مجازی تهران، به 1388گردشگری سایبر در ایران می داند. همچنین عاملی)

پردازد. وی در این طرح در قالب یک فصل بررسی فضای مجازی و زیر ساخت های الزم آن در شهر تهران می

( نیز  1391گردشگری مجازی در تهران را مورد بررسی قرار داده است. طاهری موسوی)های به طور کامل الیه

های مشارکتی مجازی بر توسعه گردشگری در در مطالعه خود نشان داده است که آمادگی الکترونیکی و شبکه

بازاریابی در ( در مقاله خود تحت عنوان بررسی تاثیر عوامل آمیخته با 1394ایران موثر است. حسینی و کلکوه)

افزایش جذب گردشگر، به بیان این مسئله پرداختند که مولفه دسترسی آسان به جاذبه از جمله عوامل  موثر در 

 جذب گردشگر است.

بنا بر مرور صورت گرفته بر مطالعات و پژوهش های پیشین می توان یک دسته بندی کلی را  بر اساس موضوع 

مطالعات پیشنهاد کرد.تعدادی از مطالعات به تعریف،بیان و اهمیت گردشگری  مجازی در ایران پرداخته اند. 

یر کشور ها به پیشنهاد مدل هایی تعداد دیگری از مطالعات نیز با مقایسه گردشگری مجازی در ایران و سا
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جهت توسعه و پیشرفت این شکل از گردشگری پرداخته اند. برخی از مطالعات ضعف ها و چالش های این 

شکل از گردشگری را مطرح کرده اند و بیان کرده اند ضعف زیرساخت ها، ضعف حقوقی، ضعف در بازاریابی 

سفر به ایران، از جمله چالش های مرتبط با این شکل  پیش و پس از سفر و ضعف در جلب اعتماد متقاضیان

از گردشگری است. در مقابل دسته دیگری از مطالعات به بیان عوامل موثر در توسعه و گسترش گردشگری  

مجازی پرداخته اند و این عوامل را از جمله فاکتور های موثر در توسعه این شکل از گردشگری بیان کرده 

اطرات گردشگری  مجازی نیز موضوع محوری مطالعات دیگری قرار گرفته اند از اند.بررسی معایب و مخ

سویی دسته ای از مطالعات نیز با بیان تاثیرات مثبت این شکل از گردشگری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 

 زیست محیطی آن را گامی موثر  به سوی توسعه  پایدار معرفی کرده اند.

 بحث و نتیجه گیری

ی اخیر با دسترسی گسترده مردم به اینترنت و بسترهای آن، گردشگری مجازی به صورت گسترده طی سال ها

تری نسبت به قبل ادامه یافته است.عالوه بر آن بحران های دیگری مانند شیوع ویروس همه گیر کرونا و  

هش های متعددی آلودگی هوا اهمیت پرداختن به این شکل از گردشگری را دو چندان کرده است.تا کنون پژو

در این حوزه صورت گرفته اند که هر یک بر یک یا چند جنبه از این شکل از گردشگری متمرکز بوده اند.در 

مطالعه حاضر تالش شده است به صورتی مروری به  مطالعه و دسته بندی موضوعی  پژوهش های صورت 

تحلیل یافته ها نشان داد مطالعات گرفته پیشین با موضوع گردشگری  مجازی، پرداخته شود.بر این اساس 

-2مطالعات توصیفی در حوزه گردشگری  مجازی-1دسته تفکیک کرد. 6پیشین در این حوزه را می توان در 

بیان عوامل -4بیان ضعف ها و چالش های گردشگری  مجازی-3مطالعه تطبیقی در حوزه گردشگری  مجازی

ارائه مدل -6یرات مثبت گردشگری بر ابعاد مختلفبیان تاث-5موثر بر توسعه و گسترش گردشگری  مجازی

گردشگری مجازی پایدار دسته بندی های صورت گرفته موضوعی در این پژوهش اند که بر اساس مطالعات 

پیشین در نظر گرفته شده است. به طور کلی و بر اساس یافته ها مطالعه در مورد ابعاد متفاوتی از گردشگری  

بنا بر مرور نظام مند مطالعات پیشین در حوزه گردشگری مجازی و ضرورت مجازی صورت پذیرفته است. 

ایجاد شده در راستای توسعه گردشگری مجازی در جریان شیوع ویروس کرونا، پیشنهاد می شود پژوهشگران 

در مطالعات آتی به بررسی بستر های الزم جهت توسعه گردشگری مجازی بپردازند.همچنین با توجه به حجم 

راهکارهای ارائه شده در حوزه توسعه گردشگری مجازی، لزوم بررسی، اولویت بندی و بومی سازی باالی 

 راهکار ها احساس می شود.
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