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Abstract 
Due to the increasing use of social media and its role in introducing tourism destinations, today tourists 

are able to tell tourism stories, share travel experiences, comment, change and distort destination 

narratives, which has created a great challenge for tourism marketing organizations that How to tell 

business stories on social media to develop a tourist destination. Therefore, the present study, focusing 

on this challenge, intends to investigate the role of social media storytelling power in the development 

of Qeshm Island tourism destination. This study has a mixed approach and is applied in terms of 

purpose. The statistical population in the qualitative section is 137 stories destined for Qeshm on social 

media, of which 108 stories were selected by judgmental sampling; In this way, first all the stories 

published on sites and blogs were examined to have a specific author and date of editing, as well as 

sites and blogs that contained tourism stories were categorized, and then these media based on 

Existence of communication and access to managers and their audiences, number of visits, existence of 

e-trust symbol were examined, and those who did not have such features were excluded from the scope 

of this study and only 108 stories were selected. The research strategy is narrative analysis. The method 

of data collection was online written stories that were analyzed through narrative analysis and thematic 

analysis. The identified dimensions of power of social media storytelling were presented in a thematic 

network and then conceptual model of this destination. Then, in the quantitative section, the research 

strategy was surveyed. The statistical population included all tourists who had read the tourism stories 

of this destination on social media. Sampling by non-probabilistic sampling method is available and the 

calculation of the sample size, due to the infinity of the statistical population, was estimated through the 

Morgan able of 450 people. The data collection method was a questionnaire (electronic) that was sent 

to tourists. The results of structural equation modeling using Smart PLS software showed that all 

dimensions of Qeshm Island online social media storytelling included aspects of attractiveness and 

attracting attention, literary knowledge, cognitive, emotional, comparative, economic, ethical, trust and 

credibility, tourism influences the development of their destination. 
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 چکيده
سرایی ر به داستانشگران قادوزه گردهای اجتماعی و سهم آن در معرفی مقاصد گردشگری، امربا توجه به توسعه روزافزون استفاده از رسانه

های مانا برای سازبزرگی ر چالشهای مقاصد هستند که خود گذاری تجربیات سفر، اظهارنظر، تغییر و تحریف روایتگردشگری، اشتراک
ی روایت صد گردشگرعه یک مقهای تجاری را جهت توسهای اجتماعی، داستانبازاریابی گردشگری ایجاد کرده است که چگونه در رسانه

 ریگردشگ مقصد توسعه اجتماعی هایرسانه سراییداستان قدرت نقش حاضر، با تمرکز بر این چالش، قصد بررسیرو، پژوهش کنند. ازاین
مقصد  داستان 137بخش کیفی،  جامعه آماری در. آمیخته و از نظر هدف، کاربردی است مطالعه دارای رویکرد را دارد. این قشم جزیره

 ین صورت که ابتدا تمامیا گیری قضاوتی انتخاب شدند؛ بهداستان به روش نمونه 108های اجتماعی است که تعداد قشم در رسانه
همچنین  صی باشند،دوین مشخها، مورد بررسی قرار گرفتند تا دارای نویسنده و تاریخ تها و وبالگهای منتشرشده در سایتداستان
ی و اه ارتباطاس وجود رها براسشدند و سپس این رسانه بندیهای گردشگری بودند، دستههایی که حاوی داستانها و وبالگسایت

هایی که چنین و آن گرفتند شان، میزان بازدید و وجود نماد اعتماد الکترونیکی، مورد بررسی قراردسترسی به مدیران و مخاطبان
ش، تحلیل روایت است. روش پژوه داستان انتخاب شدند. استراتژی 108هایی نداشتند، از دامنه این مطالعه خارج شده و تنها ویژگی

بعاد قدرت اوتحلیل شدند. زیههای مکتوب آنالین بود که از طریق تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون تجها، داستانگردآوری داده
 ر بخش کمی،ئه شد. سپس دمفهومی این مقصد ارا شده و در قالب شبکه مضامین و مدلاجتماعی شناسایی هایرسانه سراییداستان

قصد را گری این مای گردشهصورت پیمایشی صورت گرفت. جامعه آماری، شامل تمامی گردشگرانی بود که داستاناستراتژی پژوهش، به
ه، با توجه به حجم نمون بهمالی دردسترس است و محاسگیری غیراحتگیری به روش نمونههای اجتماعی مطالعه کرده بودند. نمونهدر رسانه

ه برای سشنامه )الکترونیکی( بود کها، پرنفر برآورد شد. روش گردآوری داده450نامحدودبودن جامعه آماری، از طریق جدول مورگان تعداد 
ت د که تمامی ابعاد قدرنشان دا، Smart PLS افزارنرم به وسیله ساختاری معادالت سازیگردشگران ارسال شد. نتایج مدل

 ای،مقایسه عاطفی، ناختی،ش ادبی، توجه، دانشجلب و جذابیت هایهای اجتماعی آنالین جزیره قشم شامل جنبهسرایی رسانهداستان
 گذارند.گردشگری بر توسعه مقاصد خود تأثیر می اعتبار، و اعتماد اخالقی، اقتصادی،
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 مقدمه .1
درحال توسعه محسوب  یشورهاکخصوص در به یجوامع محل یعنوان دروازه توسعه اقتصادبه یگردشگر امروزه

 تواندمی توسعه گردشگری که کرده بیان گردشگری، (. سازمان جهانیBaluchi & Nematolahi, 2021) شودیم
 داشتن لحاظ به دنیا اول کشور 10 جزء ایران اینکه با حاضر حال کند. در ایفا پایدار توسعه بخش در مهمی نقش
درآمد  تبع، به و گردشگری رونق و گردشگر مدیریت و جذب لحاظ به ولی است، مختلف گردشگری هایجاذبه
 (. این در حالی است که رشدSabery, Tavakolynia & Razavian, 2019ندارد ) دنیا در ایشایسته جایگاه ارزی

 سازی منابعمتنوع و محصولیتک اقتصاد از رهایی از راهکارهای یکی عنوانبه ایران در توریسم صنعت توسعه و
 Rasoolzadeh, Mirگیرد ) قرار کشور گذارانسیاست ریزان وبرنامه توجه مورد پیش از بیش باید کشور، درآمد

Mohamad Tabar, Adlipoor & Zinivand, 2016) . مخصوصاً توجه به یکی از مقاصد گردشگری کشور، یعنی
های گردشگری متعدد، ساالنه گردشگران بسیاری را به جزیره قشم در جنوب کشور که به علت دارا بودن جاذبه

ولی در مقابل  دارند، را مقصد از زیادی انتخاب امّا باید در نظر داشت که امروزه بازدیدکنندگاننمایند. می خود جذب
 با کهاین مقاصد گردشگری، برای. جهت انتخاب مقصد در اختیار خواهند داشت گیریتصمیم برای کمتری زمان

 اطالعاتی هایفناوری توسعه. شوند متمایز خود رقبای از مطلوب طوربه باید شوند، تبلیغ هدف بازارهای در موفقیت
 فزاینده نقش. است داده تغییر را کنندگانبازدید و مقصد بین رابطه ها،آن از افزونروز استفاده و ارتباطی و

 یک بازاریابی مقاصد، در اجتماعی هایرسانه از گیریبهره. است انکار غیرقابل گردشگری اجتماعی در هایرسانه
 از پرباری مقدار به منجر وب، بستر پویای (. چراکه توسعهKiralova & Pavliceka, 2015 است ) عالی استراتژی
 مدرن شکل کاربران، محتوایی توسط چنین. شده است گردشگری مقاصد مورد در کاربران توسط تولیدشده محتوای

مطلع شده و از  گردشگران از تجربیات سایر تمایل دارند که گردشگران .است دهان الکترونیکیتبلیغات دهان به
 ,Youssefدارد ) بستگی دیگر افراد هایتوصیه ای بهفزاینده طورآنها به سفر تصمیمات زیرا بگیرند، آنان الهام

Leicht & Marongiu, 2018.) گذاری های اجتماعی آنالین، بستری برای اشتراکاز آنجایی که رسانه
دهند باشند و این قدرت را در اختیار آنها قرار میکنندگان درباره مقاصد گردشگری میهای شخصی مصرفداستان

 یبرا ها و گفتگوها را در جایی که بازاریابان مقاصد گردشگری حضور ندارند، ایجاد نمایند، بنابراینتا داستان
 یاند، فرصتشده لیتبد نینالآ یاجتماع یهارسانه نیاز ا ریناپذییجدا یمقصد که به بخش تیریمد یهاسازمان

 لید به دالرکه در اغلب موا یداستان یگذاراشتراکفراهم شده که در آن افراد به معاشرت، تعامل، گفتگو و به
کار را  نیتوانند ایآنها م همچنین .ندینما دیولت رگذاریو تأث زیانگجانیه یهاتوانند داستانیپردازند، میم یتجارریغ

 ابانیهستند، انجام دهند. مثالً بازار یاجتماع یهاقدرت که در دسترس افراد در رسانه یهایورابا استفاده از فن
دهند، یقرار م ریرا تحت تأث گریکدیشوند و یم یکنند، اجتماعیدرک کنند که مردم چگونه عمل م قادرندتنها نه

خود را  یهادهند و در آن داستان نفوذ و جا یاجتماع یهادر رسانهرا  شوند که خود ییهاتوانند عاملیمبلکه 
 کافی صالحیت کنندگانمصرف از برخی دارد امکان نمایند. زیرا جیرا ترو یتجار یهااشتراک گذاشته و داستانبه

 مقاصد هایسازمان و بازاریابان حضور به همین دلیلبه باشند، نداشته گردشگری مقاصد سراییداستان جهت
 و بازاریابان که است این مهم مسأله امّا (.Lund, Cohen & Scarles, 2018) باشدمی نیاز گردشگری

 اجتماعی هایرسانه سراییداستان قدرت ابعاد به راجع مناسب چارچوبی داشتن بدون گردشگری مقاصد هایسازمان
های خود را به اجتماعی نفوذ کرده و در آن داستانهای هایی شوند که خود در رسانهتوانند عاملنمی آنالین

. است اهمیت حائز چارچوبی چنین ارائه و بررسی لذا. های تجاری اثربخشی را ترویج کنندگذاشته و داستاناشتراک
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 جهتو با که حالی در. اندننموده ارائه را چارچوبی هیچ و اندکرده مهم مسأله این به کمتری توجه داخلی محققان امّا
 چندجانبه، تعامالت برای فضایی ایجاد افراد، روزمره زندگی در اجتماعی هایرسانه جایگاه روزافزون توسعه به
 باور و درک بر منتشرشده اطالعات تأثیرگذاری قابلیت و گردشگری، مقاصد شخصی هایداستان گذاریاشتراکبه

 آگاهی افزایش برای مناسب ایشیوه تواندمی آنالین، اجتماعی هایرسانه از استفاده که نمود بیان توانمی، آنها
 آن انتخاب به نسبت آنها ترغیب مقصد و یک ناشناخته هایپتانسیل به نسبت آنها به رسانیاطالع و گردشگران

 ,Youssef)نماید  شایانی کمک سفر ریزیبرنامه فرآیند در آنها به و باشد گردشگری هدف یک عنوانبه مقصد

Leicht & Marongiu, 2018; Yang, 2018; Lund, Cohen & Scarles, 2018) .مطالعه اساس، همینبر 
گردشگری  مقاصد توسعه در آن ابعاد سنجش و اجتماعی هایرسانه سراییداستان قدرت نقش بررسی قصد حاضر

بخش کیفی، ابعاد قدرت شود و سپس در قشم دارد. در ادامه، ابتدا به مرور ادابیات پژوهش پرداخته می
گردد مفهومی این مقصد ارائه می اجتماعی شناسایی شده و در قالب شبکه مضامین و مدل هایرسانه سراییداستان

و در بخش کمی، این مدل از طریق روش مدلسازی معادالت ساختاری آزمون خواهد شد و نهایتاً نیز نتیجه گیری و 
 شوند.پیشنهادها بیان می

 

 نظری و پيشينه پژوهش . مبانی2

 1. توسعه مقصد گردشگری1-2
 کارشان به و زندگی محل از خارج هایبه مکان که شودمی اطالق افرادی هایفعالیت از ایمجموعه به گردشگری

مانند نمی مکان آن در پیاپی و متوالی سال یک از بیش و کنندمسافرت می دیگر امور انجام و استراحت تفریح، قصد
(Fallah Tafti & Heydari Koushenko, 2019در .) از ایسامانه مثابه به هم مقصد مفهوم گردشگری، ادبیات 

 تعریف نهایی و میانی مشتریان نیازهای محدوده پایه بر و هاجاذبه شامل محدوده جغرافیایی یک هم و هاجاذبه
 و کسب سایر مانند گردشگری مقصدهای (. امروزهBushehr Sangi Zad & Bahraini Zad, 2019است ) شده

از  ناشی امر دهند. این ارائه مشتریان به را فردیبه منحصر ایتجربه و متمایز شوند رقبا از تا کنندمی تالش کارها،
 Farzin, Shekariاست ) گردشگری مقصدهای و هابنگاه بین شدید رقابت وجود و گردشگری اقتصادی پتانسیل

& Azizi, 2018 .)هم با گردشگر جذب قابلیت و توان نظر از گردشگری امّا باید در نظر داشت که مقصدهای 
 المللیبین و ملی سطح در گردشگر جذب برای الزم قابلیت از مقصدها از این چرا که برخی. هستند متفاوت

برد  و قابلیت از هم برخی و آیند شماربه منطقه در گردشگری توسعه محرک عامل توانندو می هستند برخوردار
 رونق یا حیات ادامه در مهمی نقش مقاصد گردشگری معرفی چگونگی حاضر حال هستند. در برخوردار محلی

 ,Parchkani, Hashemi, Rokneddin Eftekhari & Imani Khoshkhoo) کنندمی ایفا مقاصد گردشگری

2017 .) 
 

 اجتماعی های. رسانه2-2

استوار  2وب  یو فناور کیدئولوژیا انیهستند که بر بن نترنتیبر ا یمبتن یدسته از ابزارها یاجتماع یهارسانه
 & Khalouzadeh Mobarakeh, Manian) دهند.یآن را م یمحتوا و مبادله دیهستند و به کاربران امکان تول
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Hassan Gholipour Yasuri, 2019 .)کردند، تسهیل را رسانه تولید دموکراسی کردن اجتماعی، هایرسانه ظهور 
 توانندمی اکنون هاآن زیرا یابد، تغییر کنندگانمصرف سمت به هابنگاه از بازار قدرت شدند جایگاه باعث و

(. Tiago & Verissimo, 2014; Lund, Cohen & Scarles, 2018کنند ) منتشر و شان را تولیدمحتوای
 تواندمی اجتماعی هایرسانه گردشگری در مقاصد توسعه که است معنی این به اطالعات تولید دموکراسی کردن

 همگی که است نویسنده چندین شامل باشد که مشترک فعّالِ و جمعی همکاری فرآیند یک عنوانبه
 در فعّال عنوان عامالنکنندگان بهمصرف و دهند. بازاریابانمی درباره مقاصد گردشگری ارائه را شانهایداستان
 اجتماعی هایشبکه در دیگر، کاربر به کاربر یک طریق از مقصد هایروایت. هستند دانش مصرف و اشتراک تولید،
 تقسیم مختلفی هاینسخه و مختلف هایداستان به کاربران، هایشخصیت و عالیق به بسته و کنندمی پیدا جریان

های مدیرت مقصد سازمان برای ویژه(. لذا در این محیط جدید، بهLund, Cohen & Scarles, 2018شوند )می
توسعه  در بسزایی شان تأثیرمشترک تجربیات طریق از زیرا است، مهم بسیار گردشگران با اتحاد و ارتباط ایجاد

 یهاتیتوانند از قابلیمحتوا، کاربران م دیکردن تول یبا دموکراس(. Yang, 2018گردشگری دارند ) مقاصد
 Lund, Cohen & Scarlesکه توسط  قدرت یهایوراعنوان فنبه گراییعملعملکرد و  ،تحرک ،ییسراداستان

 یاجتماع یهارسانه رد رایاستفاده کنند. ز یاجتماع یهاآوردن نفوذ در رسانهدستبه یبرااند، مطرح شده (2018)
 یهاخود را ارتقاء دهند، رسانه تیبسازند، وضع یکنند، نقش اجتماع انیرا ب شانتیتوانند هویافراد م ن،یآنال

 نیقرار دهند. بنابرا ریتأثمقصد را تحت یهاتیروا جهیرا گسترش داده و در نت شانیهاو گفتمان یاجتماع
 از بین چهارکنند. یمرتبط با آن تمرکز م یاجتماع یهاوهیها و شگروه ای ادافر تیو هو انیقدرت بر ب یهافناوری

 از که هستند تصاویر و متن از متشکل اجتماعی هایرسانه هاست، زیراترین آناصلی سراییفناوری قدرت، داستان
 تولید شان وهایایده ها، تجارب،فعالیت توصیف برای هایی راتوانند داستانکاربران می هاآن طریق

 (. Lund, Cohen & Scarles ,2018ارائه دهند ) 1شخصیبازنمودهای
 

 سرایی. داستان2-3
 عمل یک است. در واقع، "کردن صحبت"کلمه  معنای واقعی به گفتن، و داستان از مرکب کلمه یک سراییداستان
(. Yang, 2018اطالع دهد ) مقابل طرف به واضح و جالب داستانی با دارد قصد چیزی است که فردی آن انتقال
 ,Akgünاست ) صدا و تصویر متن، همراه باتخیلی  یا واقعی اتفاقات توصیف برای هنری سراییداستان اصوالً

Keskin, Ayar & Erdoğan, 2015قالب در که دارد ارتباطی وسیله یک به اشاره سرایی(. همچنین داستان 
 روایت و اصطالح داستان دو از مطالعه این (. البته درLee & Shin, 2015گیرد )می شکل مختلف هایرسانه

کنندگان سرایان، ارائهدر واقع داستان .دارند دادن تمیز به نیاز (Van Laer, 2013بر طبق ) که است، شده استفاده
 یک روایت، دیگر، گردند. از طرفحوادث ساخته می از ایدنباله یا رویداد یک ها ازها هستند؛ داستانداستان
 تفسیر بنابراین .شودمی تفسیر اش،قبلی شخصیت و ادراک دانش، با متناسب کنندهمصرف که توسط است داستانی

 ساختار هیچ حال، این با .شودمی تبدیل روایتی به داستانی آن طریق از که چیزی است گیری از آنبهره عمل، یک
 تولید عامل چندین از ایچرخه فرایندها، این آمیختگیهم و با همزمان ایجاد زیرا ندارد، وجود ایدوتایی یا جداگانه

 (. Lund, Cohen & Scarles, 2018) کندمی ایجاد را مصرف و

 

                                                           
 .کنیممی معرفی دیگران به خاص فرهنگ یک مقابل در را خودمان که روشی 1
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 ه مقاصد گردشگریتوسع و اجتماعی آنالین هایسرایی گردشگری رسانه. داستان2-4
 امّا ایچندرسانه هایفناوری به که شد هاروایت از جدیدی شکل دیجیتالی سراییداستان فناوری، انقالب نتیجه در
کنند  تسهیل را محلی جامعه و خارجی افراد بین رابطه توانندمی دیجیتالی هایداستان .دارد بستگی ساده روشی به

 توجه مورد آنالین، سفر های(. چراکه داستانGamil, 2017کنند ) ایجاد بهتری فرهنگی متقابل درک توانندو می
 تشویق سفر به را کنندگانمصرف حتی و دهندمی قرار تأثیر تحت را هاآن گیرند،می قرار مخاطبان از بسیاری

 معمولی داده منابع به نسبت یک مقصد مورد در تریعمیق اطالعات شامل توانندمی سفر هایروایت .کنندمی
 توجه تواندمی این و شوند، ایجاد سفر، به دهان، شایعه و تجربهتبلیغات دهان توانند از طریقمی هاروایت .باشند

 کنند تحریک را مسافران عاطفی حافظه توانندمی مطلوب هایروایت .کند جلب یک مقصد سمت به را گردشگران
 و فیلم عکس، مانند زیبایی هایدر این راستا، جنبه .کند ایجاد نویسنده نسبت به را شناسایی اثر یک تواندمی این و

 های(. همچنین داستانYoussef, Leicht & Marongiu, 2018دهند )می افزایش را داستان جذابیت صدا
. نمایند دعوت آن به را بازاریابان و کنند برطرف را اجتماعی هایشبکه موانع توانندمی ماندنییاد به کنندهِسرگرم

 امّا، .دهند قرار تأثیر تحت را هاروایت و برسند مخاطبان به توانندمی هاآن طریق از که هستند حیاتی هایرگ هاآن
چراکه  .هستند مهم اندازه همان به شوند،می گفته مجراها کدام طریق از و کسی چه توسط هاداستان که ایناین

 خود جذب در هاداستان صحیح، پخش هایکانال بدون و اجتماعی تعامالت بدون پرشور، شخصی اجرای بدون
 این در توانندمی چگونه که بگیرند یاد باید های بازاریابی مقاصدسازمان ها وبازاریاب لذا، .ماند خواهند ناکام

دهند  مانور اختیارشان، در اجتماعی هایرسانه قدرت هایفناوری از استفاده پیچیده و همراه با سیاست، با فضاهای
(Delgado-Ballester & Fernandez-Sabiote, 2016 .)Yang (2018) هاینشان داد که وقتی داستان 

توانند هولت قابل درک باشند، میهای جالب و جذاب باشند، و همچنین به سگردشگری حاوی مطالب و ویژگی
 سرایی ممکنداستان نمایند. بنابراین، جذب آن مقصد به بیشتری را عالقه گردشگران را برانگیزانند و گردشگران

 عالوه .دهد ارائه گردشگری مقاصد در داستان مناظر جذاب خلق برای ابزاری و رقابتی فرد به منحصر مزایای است
 بازدیدکنندگان حواس تحریک بر که کند ایجاد را اصیلی و ماندنییاد به گردشگری هایتجربه تواندمی این، بر

با ارائه  Lund, Cohen & Scarles, 2018(. Gamil, 2017مؤثر باشد ) چشایی و شنوایی بویایی، بینایی، مانند
مفاهیم مهمی هستند که برای  گرایی و عملکرد،تحرک، عملسرایی، داستاننشان دادند که یک چارچوب مفهومی 
 برندسازی مقاصدها برای های اجتماعی و مفاهیم آنرسانهگرفته در شکلهای اجتماعی درک بیشتر مکانیسم

تواند در جذب کننده و جالب درباره برند مقاصد، میهای سرگرمداستانهمچنین نشان دادند که مناسب هستند. 

 امنیت، فرهنگی، هایجاذبه بودن، نوازچشم نشان دادند که Sajadian (2016)گردشگران مؤثر باشند. 

 بر بازاریابی مقاصد گردشگری شناخته تأثیرگذار عوامل از با مسافران برخورد ها،هزینه رفاهی، وضعیت

 ,Youssef, Leicht & Marongiu, 2018; Psomadaki, Dimoulasهای پیشین )پژوهش همچنین .شدند

Kalliris & Paschalidis, 2018; Lund, Cohen & Scarles, 2018; Huertas, 2018; Gamil, 2017; 

Yavuz, 2016; Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğan, 2015;برای تواندسرایی میاند که داستان(. نشان داده 
 توانندمی آنالین های اجتماعیالوه بر این، نشان دادند که رسانهگیرد. ع قرار استفاده مورد گردشگری مقصد توسعه

مطلوب در  واکنشی تواندهای گردشگری میداستان از استفاده کنند و عمل سفر هایتجربه واسطه عنوانبه
 به منجر توانندگردند، میایجاد می گردشگری مقاصد مورد که در هاییداستان نمایند. همچنین ایجاد کنندهمصرف
 استراتژیک، ارزش دلیل شوند. به بازدیدکنندگان مقصد شدن تجربه دارترمعنی و آن مقاصد رقابتی مزایای افزایش
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 & Youssef, Leichtاست ) کرده جلب خود به را بیشتری توجه گردشگری مطالعات زمینه در سراییداستان

Marongiu, 2018در که تجربیاتی و اندکرده بازدید هاآن از که مقصدهایی در مورد گردشگران از ( چراکه بسیاری 
 وبالگ مختلف اشکال در خود تجربیات و هاداستان گذاشتن اشتراک به شروع اند،در آن مقاصد بدست آورده زندگی

  (.Gamil, 2017اند )کرده اجتماعی هایرسانه طریق از خود سفر تجربه درباره متونی و عکس فیلم، مانند سفر
 

 پژوهش پيشينه. 2-5
 گردد.یمهای خارجی اشاره ای یافت نشد، بر همین اساس به پژوهشاز آنجا که هیچ پژوهش داخلی

Lund, Cohen & Scarles (2018)  های اجتماعی در برندسازی مقصد سرایی رسانهقدرت داستانبه بررسی
 گرایی و عملکرد،تحرک، عملسرایی، داستاننشان داد که . این پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی پرداختند

های اجتماعی و مفاهیم رسانهگرفته در شکلهای اجتماعی مفاهیم مهمی هستند که برای درک بیشتر مکانیسم
کننده و جالب درباره برند های سرگرمداستانهمچنین نشان دادند که مناسب هستند.  برندسازی مقاصدها برای آن

به بررسی تأثیر  Youssef, Leicht & Marongiu (2018) ردشگران مؤثر باشند.تواند در جذب گمقاصد، می
سرایی های اجتماعی بر بازاریابی مقاصد پرداختند. نتایج نشان داد که داستانسرایی گردشگری در رسانهداستان

از ابعاد شناختی،  های مربوط به هر یکتواند پیامی را در مورد هویت مقصد و ویژگیدرباره بازاریابی مقاصد می
عاطفی و رفتاری به گردشگران منتقل نماید که رضایت و وفاداری آنان را جلب کرده و منجر به توسعه آن مقصد 

های گردشگری، ادراک جذابیت گردشگری و قصد در بررسی همبستگی داستان Yang (2018)گردشگری گردد. 
اطق تاریخی بائکه به این نتیجه دست یافت که های اجتماعی جهت توسعه منرفتاری گردشگران در رسانه

های مختلف گردشگری با ویژگی گذارد و وقتی که داستانسرایی گردشگری بر درک جذابیت تأثیر میداستان
شوند، بر روی قصدرفتاری های جالب و جذاب مقاصد به سهولت درک میفرد بودن، ویژگیآموزشی، منحصر به

بررسی تأثیر به  Choi (2016)شوند. دشگران بیشتر به مناطق تاریخی بائکه جذب میگردشگران تأثیر گذاشته و گر
سرایی گردشگری بر ارزش برند مقصد گردشگری و نیات رفتاری تمامی گردشگران و بازدیدکنندگان مناطق داستان

سرایی گردشگری تأثیر مثبتی بر ارزش برند گردشگری . نتایج نشان داد که داستانپرداختسئول در کره جنوبی 
بخصوص در قابلیت فهم، جالب بودن، قابلیت آموزش دادن، منحصر به فرد بودن و قابلیت ایجاد حساسیت دارد. 

 ,Akgünد. و سرانجام گذاررفتاری گردشگر تأثیر مینیات نشان داد که ارزش برند گردشگری روی نتایج همچنین 

Keskin, Ayar & Erdoğan (2015) سرایی گردشگری آنالین بر همدلی و نیات در بررسی تأثیر رویکرد داستان
شناسی، های زیباییهای سفری که دارای ویژگیسفر مخاطبان روایت زنگبار در تانزانیا، نشان دادند که روایت

ر همدلی، واکنش عاطفی و نیات ساختار مناسب و توانایی درگیر کردن مخاطب و برقراری ارتباط با آنها باشند، ب
 گذارند.رفتاری مثبت مخاطبان این مقصد تأثیر می

مختلف  ه ابعادت گذشتتوان بیان داشت که اگرچه که مطالعاحال با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، می
دیگر  ر شناختبی مع مبنکدام چارچوبی جااند، امّا هیچسرایی مقاصد گردشگری را شناسایی نمودهقدرت داستان

رائه چارچوب جهت، ا از این ای، اقتصادی و اخالقی ارائه نکرده است، بنابراینهای حساس مانند جنبه مقایسهجنبه
اساس،  . براینوری استهای اجتماعی در آن لحاظ شده باشد، ضرسرایی رسانهجامعی که همه ابعاد قدرت داستان

 :یفی و کمی به آنها پاسخ داده خواهد شدگردد و در دو بخش کسواالت زیر مطرح می

 است؟ ابعادی چه دارای قشم، جزیره در آنالین اجتماعی هایسرایی رسانهداستان قدرت -1
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 دارند؟ قشم جزیره گردشگری وسعهت در نقشی چه آنالین اجتماعی هایسرایی رسانهداستان قدرت ابعاد -2
 

 پژوهش شناسیروش -3
ش در تژی پژوهده است و از نظر هدف کاربردی است. استراشکمی( انجام  -آمیخته )کیفیاین پژوهش با رویکرد 

 هایانهدر رس های مقاصد گردشگری قشمبخش کیفی، تحلیل روایت است. جامعه آماری شامل تمامی داستان
س منطق روش ونه براساداستان بود که حجم نم 137ها( هستند. تعداد آنها ها و وبالگاجتماعی آنالین )سایت

ها، مورد گا و وبالهر سایتهای منتشر شده داین صورت که ابتدا تمامی داستانگیری قضاوتی برآورد شد؛ بهنمونه
اوی حایی که هبالگوها و بررسی قرار گرفتند تا دارای نویسنده و تاریخ تدوین مشخصی باشند، همچنین سایت

مدیران  ترسی بهباطی و دسها براساس وجود راه ارتسپس این رسانهبندی شدند و ها گردشگری بودند، دستهداستان
ه چنین نهایی کند و آشان، میزان بازدید، وجود نماد اعتماد الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفتو مخاطبان

ها، وش گردآوری دادهرداستان انتخاب شدند.  108هایی نداشتن، از دامنه این مطالعه خارج شده و تنها ویژگی
یت و با لیل روامتون، تح آنالین بود. روش تجزیه و تحلیل این اجتماعی هایهای متنی و مکتوب در رسانهداستان

ی کدگذار ت دستیای باز، محوری و انتخابی، به صورکمک تحلیل مضمون بود که به روش کدگذاری سه مرحله
 شدند و در شبکه مضامین، نشان داده شدند. 

 ودند کهانی بتژی پژوهش، به صورت پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی گردشگردر بخش کمی، استرا
ه کرده ا( مطالعهوبالگ وها های اجتماعی آنالین )سایتهای گردشگری جزیره قشم را در رسانههای جاذبهداستان

ه به با توج مونه همنگیری غیراحتمالی دردسترس و برای محاسبه حجم گیری از روش نمونهبودند. برای نمونه
نفر بر آورد شد، و  384( استفاده شد که تعداد Krejcie & Morgan, 1970نامحدود بودن جامعه آماری، از جدول )

 از استفاده با همپرسشنا روایی ها، پرسشنامه الکترونیکی بود.نفر در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده 450تعداد 
 مورد یترکیب پایایی ضریب ارکن در کرونباخ آلفای روش به آن پایایی و واگرا و گراهم روایی تأییدی، عاملی تحلیل
 مضامین ارتباط دتأیی از پس که بوده صورت بدین گیری پرسشنامهشکل فرایند گرفتند. همچنین قرار بررسی

 بعدی مراحل با یا اندشده مطرح پرسش قالب در شدهبازِ استخراج کدهای پژوهش، کیفی بخش از شده استخراج
ل تجزیه و تحلی روش .داده اند شکل را پژوهش و فرضیات شده ترکیب( انتخابی و محوری کدگذاری) کدگذاری

 بود. Smart PLS نرم افزار به وسیله مسیر تحلیل تکنیک و ساختاری معادالت سازیها، مدلداده
 

 هایافته -4
 را دارند بالقوه ذابیتکه ج موضوعاتی و معنایی الگوهای گرتحلیل که شودمی آغاز زمانی مضمون تحلیل فراگرد

 و هاکدگذاری جموعهم و هاداده مجموعه بین برگشت مستمر و رفت یک شامل تحلیل این. دهدمی قرار نظر مورد
ا ب پژوهش، این ود. درشمی شروع اول مرحله همان از تحلیل نگارش. اند به وجود آمده که است هاییداده تحلیل
 .شودمی ضهعر مضمون، تحلیل جهت جامعی و گامبه گام (، فرایندBraun & Clarke, 2006پیشنهادی ) روش
 گردشگری مقصد به راجع شدهارائه هایداستان با آشنایی جهت ابتدا گام، این در: هاداده با آشنایی( اول مرحله

ای از آن خالصه شده و نمونه مطالعه شدند کامل صورت به هاآن همه آنالین، اجتماعی هایرسانه در جزیره قشم
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( و داستان دوّم  ,2019Babakhani) 1آورده شده است که داستان اوّل مربوط به سایت دنیای اقتصاد 1در جدول 
 ( است. ,2016Gaeini) 2مربوط به سایت بینابین

در این پژوهش به  شد. کدگذاریگیری ها تصمیمدرباره کدگذاریدر این مرحله،  :اولیه کدهای ایجاد( دوم مرحله
 4STدیدن اسناد و آثار مکتوب و غیرمکتوب الکترونیکی، کد  به معنی 3DOکد  ( بود، کهN-ST-DOاین صورت )

پس از این کار، فرایند کدگذاری سه . (Frasatkhah, 2019)بود به معنی شماره ترتیبی  Nسرایی و داستان به معنی
ند و در استخراج شد پایهین معنوان مضاز شد. به این صورت که ابتدا کدهای باز بهای و استخراج مضامین آغامرحله
 .نشان داده شد 3و برای ارائه نظریه، کدگذاری انتخابی در جدول نشان داده شدند  2جدول 

 
 استخراجی مضامين پایه و داستان متن از ای(. نمونه1جدول )

 شدهاستخراجمضامين پایه  ای از متن داستاننمونه

 هاافسانه سرزمین قشم،
 خربس غار
 روستای به مقش جاده راست سمت غار این. است قشم گردشگری در کالسیک جاذبه دیگر خربس غار"

 چشم به آن در هاییانهنش ایران، در دیگر باستانی آثار و غارها از بسیاری مانند و گرفته قرار خربس
 و ساختاری لحاظ به شناسانباستان برخی. است بوده آب الهه یا آناهیتا پرستشگاه گویا که خوردمی

 با. اندکرده مقایسه.. و بوشهر اهواز، شوشتر، مانند دیگر شهرهای در هاییدخمه با را غار این شکلی
 که کنید درک را مردمی حال و حس توانیدمی شده کنده غار این در که هاییحفره در گذار و گشت
 ".بمانند زنده کردندمی تالش و کرده مخفی را خود آن در دریایی دزدان یورش زمان

 و هاسنبل و هااستعاره از استفاده
 -اول دست و مناسب تشبیهات

وجه به ت -تحریک حس بینایی
  گردشگری تاریخی

 ستارگان دره
 دره !ربطبی مالکا اما ستارگان جنگ به شبیه شاید نامی... شوممی ستارگان دره راهی زود صبح"

 برکه روستای در ویندگمی نیز کفته استاره یا افتاده ستاره آن به منطقه هایبومی که قشم ستارگان
 درون .رسید آن به نتوامی جزیره جنوبی کناره جادة از و گرفته قرار قشم شهر کیلومتری 15 در خلف
 فرسایش و صلیف هایباران اثر در که شودمی دیده زیبایی و عجیب سنگی هایحجم ستارگان دره

! دبرمی دیگر ایسیاره هب را شما زیبا و تنگ هایدره در راز و رمز از دنیایی .اندآمده وجود به خاک
 یکتار با معتقدند هالیا از برخی. است توجهقابل خود نوع در نیز دره این مورد در بومیان هایداستان

 طرفی از !نمانیم جااین را شب کنندمی توصیه و است اجنه و ارواح شد و آمد محل دره این هوا، شدن
 سمانآ از ایستاره دیگر رتعبابه یا و بوده آسمان از ایستاره برخورد محل دره این باورند این بر مردم

 با یاافسانه شهری تا تاس کافی پردازیخیال اندکی .است داده شکل را هاستاره دره و افتاده زمین بر
 درون شانمحلی یبایز هایلباس با جزیره بومیان آمد و رفت. ببینید خود رویپیش را متفاوت اشکال

 ضاییف در را شهداد هایتکلو از متراکمی نمونه گفت بتوان شاید. کندمی دوچندان را آن هازیبایی دره،
 ."دید توانمی ستارگان دره در ترکوچک

 و هاسنبل و هااستعاره از استفاده
 -اول دست و مناسب تشبیهات

 از مخاطب تخیل کردن درگیر
 هایجاذبه توصیف طریق

 -طبیعی انگیز شگفت و سحرانگیز
 در مخاطب کردن غرق

 کننده، مبهوت هایزیبایی
 عجاب انگیزشگفت و سحرانگیز

 بیان -هفتگانه مانند دره ستارگان
 چه به منطقه، هر اینکه تبلیغ و

 هویتی چه از و دارد شهرت چیزی
توجه به  -است برخوردار

تحریک  -گردشگری تاریخی
 ماجراجویانه حس
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 مرحله در این. آمد ستدبه محققان توسط انتخابی کد 44 مرحله این در: انتخابی کدهای جویوجست( سوم مرحله
 دست انتخابی کد دادتع این به تا کنار گذاشتند را تکراری کدهای همچنین و نامرتبط یا ناقص کدهای محققان

 .یافتند
 

 (. کدگذاری باز 2جدول )

 جزیره قشم
 مضامين پایه استخراج شده کد

DO-ST-01 داستان روز بودن موضوعجذابیت و به 
DO-ST-02 ای جذاب و شیرینمقدمه با داستان همراه 
DO-ST-03 بیان تاریخچه ای کوتاه و جذاب 
DO-ST-04 اتفاقات و ماجراها توالی و متن در انسجام 
DO-ST-05 داستان بودن روشن و شفاف دار،معنی 
DO-ST-06 گیرکنندهغافل اوج با بیان داستانی 
DO-ST-07 های سفربیان مناسب سوژه 
DO-ST-08 درگیر کردن ذهن مخاطبان با یک پرسش جالب و پاسخ به آن در ادامه داستان 
DO-ST-09  جذابتوصیفات همراه با تصاویر و ویدوئوهای 

DO-ST-010 کننده(های خستهکلیشه به عدم پرداختن -بندی جمله و نگارش فارسی اصول -تایپ  و نگارشی )امالء 
DO-ST-011  و استفاده  نتخابا -گی تاز فاقد و پرتکرار قالبی جمالت و کلمات از استفاده عدم -دستوری )توجه به دستور ادبیات فارسی

 درست الفاظ و واژگان(
DO-ST-012 دست اول( وها و تشبیهات مناسب سنبل و هااستعاره از ادهاستف -های ادبیجا از آرایههای ادبی )استفاده صحیح و بهآرایه 
DO-ST-013 ه ه منجر بکاست  اریفرد( بسیآموزشی )اطالعات جدید و منحصر به مطالب آگاهی و شناخت مقصد : )هر داستان، حاوی

ر، انند تصاویهای گردشگری، توصیفات به همراه مستنداتی مخت بهتر جاذبهجهت شنا -گردد افزایش آگاهی مخاطب می
حتی منطقه به را شوند تا شناختبندی میها دستهطالعات مربوط به جاذبها -اس آن مکان هستند پیویدئوها و نقشه جی

به آگاهی  گردد که منجرای انجام میگری مقصد قشم تبلیغات ترغیب کنندهگردش هایدر مورد جاذبه -صورت گیرد 
 گردد(مخاطب می

DO-ST-014 منطقه برای  جذاب هر دهای پویا وتوصیف رویدا -دار یادآوری )به یادماندنی(: )بیان داستانی با محتوای ارزشمند و معنی
غ اینکه بیان و تبلی - های سرشناس و قهرمانان مقاصدماجراجویی جالب چهرهاستان د -ماندگار شدن و یادآوری بهتر داستان 

ی برای ذبه گردشگرهای رقابتی هر جاشاره به مزیتا -هر منطقه، به چه چیزی شهرت دارد و از چه هویتی برخوردار است 
 یاد ماندن داستان در ذهن مخاطب(به

DO-ST-015 و اههتل ها،هفروشگا به شارها -نوازی مردم محلی قشم و خوشایند از مهمان تصویر مقصد : )ایجاد تصویر ذهنی مثبت 
 -ه شده ه آنها توجهای گردشگری که کمتر ببلیغات مثبت راجع به نقاط قوت جاذبهت -قیمت و با کیفیت  ارزان هایرستوران

ربازدید پفر( مقاصد س زمان و مکان کردن به جزئیات )مشخص ایجاد تصویر در ذهن مخاطب از طریق توصیف دقیق و توجه
 طبیعی( انگیز شگفت و سحرانگیز هایجاذبه درگیر کردن تخیل مخاطب از طریق توصیف -

DO-ST-016 کردهای گردشگری که ذهن مخاطب را درگیر خود میبیان کلماتی با بار احساسی راجع به جاذبه. 
DO-ST-017 گانه:تحریک حواس پنج 

انگیز عجاب هفتگانه یعنی شگفت و کننده، سحرانگیز مبهوت هایرق کردن مخاطب در زیباییتحریک حس بینایی )غ
غیره که  و عقاب تمساح، دار،خرطوم های فیلهای صیقل داده شده طبیعی به شکلتندیس و ایهای صخرهمشاهده کوه

خربس، تنگه چاهکوه و ... ، توصیف تماشایی  است، دره ستارگان، غار( باد و رگبار باران، بارش) طبیعت معماری از شاهکاری
تأکید بر ساحل  -چید  را آسمان هایستاره توانو انگار می رسندمی نظر به نزدیک هاشب، ستاره هنگام دره ستارگان که به

. رسدیم نظر ای بهدرخشان و نقره ها،ماسه در کانی نوعی وجود دلیل به نیز ساحل از هایینیلگون خلیج فارس )قسمت
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 جزیره قشم
 مضامين پایه استخراج شده کد

 هایفیتوپالنکتون وجود دلیل به نیز شب فرارسیدن با -ها را می نوازند های رنگارنگ در کنار ساحل جزایر ناز چشمسنگ
های رنگارنگ های ساحل فرش که با خاکتأکید بر زیبایی -( .کنندمی شما پیشکش شب در را نور و آب دریایی، رقص

های نمکی غار های کریستالتأکید بر زیبایی -بر جزر و مد دریا در جزایر ناز تأکید -جزیره هرمز قشم طراحی شده است 
 فرا را شما بومی هایهای مختلف در غذاادویه عطر انواع -دان( تحریک حس بویایی )تأکید بر بوی قهوه تولیدی قشم نمک

وصیف طعم خرمای قشم و فرآوری آن ها محلی( تحریک حس چشایی )تتأکید بر بوی پختن نان، کیک و شیرنی -خواند می
-ماهی میگو،) محلی غذاهای طعم تصویری توصیف  -تأکید طعم گیاهان دارویی مانند آویشن و ...  -های گوناگون به شکل

طال( تحریک حس شنوایی  یا آبتل هایهای خنک و شیرین چاهچشیدن آب -مختلف  هاینوشیندی و...(  و پفکی های
توصیف  -خوار بر فراز جنگل حرا و دریا ماهی هایمرغ ها،ها، پلیکانای شیرین فالمینگوها، حواصیل)تأکید بر سر و صد

ها و دیگر ها، دلفینها، صدفغواصی و لمس مرجان و دریایی های بازیگوش( تحریک حس المسه )کلوپشیطنت دلفین
 قشم از طریق غواصی(لمس آثار موزه زیر آب دریای  -نقاشی با حنا بر روی دست  -آبزیان 

DO-ST-018 مقایسه مناطق این جزیره با سایر مناطق گردشگری مشابه برای درک بیشتر مخاطب 
DO-ST-019 هاقیمت و دهیسرویس نوع مقایسه و منطقه آن هایغذاخوری یا و رستوران به اشاره 
DO-ST-20 ه، داشتن ب هفتگاناشتن عجایترین جزیره بودن، دبودن، بزرگهای رقابتی مقصد گردشگری قشم )منطقه آزاد تأکید بر مزیت

درختانی  ل حرا بااشتن جنگهای گردشگری، دنواز و گرم، توجه به بیشتر جنبهکوهی با خاک خوراکی، داشتن مردمی مهمان
 شابهردشگری مد گها با سایر مقاصهای متعدد و ...( و مقایسه آندارای بوم گردی -نمایند که آب شور را شیرین می

DO-ST-21 کیفیت بازارها و مراکز خرید با مناسب اجناس با اشاره به قیمت اقتصادی صرفه 
DO-ST-22 هاانها و مهمان پذیرها و خدمات به صرفه رستورسفر و اقامت در منازل مسکونی، هتل اندک هزینه 
DO-ST-23 توصیفات محترامانه و مودبانه در داستان سرایی 
DO-ST-24 هاها و دانستنی ها راجع به جاذبهکم و کاست و عدم تحریف واقعیتتوصیفات بی 
DO-ST-25 برابر محیط زیست در مسئولیت احساس 
DO-ST-26 سفر دقیق زمان و مکان توصیف 
DO-ST-27 بیانی گرم و صمیمی که مخاطب به توصیفات اعتماد نماید 
DO-ST-28 قدر توصیفات از طریق ارائه اطالعات و مستندات واقعی، معتبر و موثاعتبار  و ایجاد اعتماد 
DO-ST-29 های گردشگریها راجع به جاذبهدیدگاه و بیان نظرات در صراحت و صداقت 
DO-ST-30 اساس در توصیف داستانعدم تکیه بر شایعات بی 
DO-ST-31  ق بیانو تصدی تبدیل ذهنیت مجازی به تجربه واقعیاستفاده از تصاویر، ویدئوها به روز و نقشه گوگل برای 
DO-ST-32 دوزی زنسو و رودوزی ،(بافی شک) لباس تزئنی نوارهای بافت مانند گوناگونی دستی گردشگری فرهنگی )اشاره به صنایع 

 و حصیر نگارگری، فی،باگلیم بافی،قالی گرگوربافی، و توربافی عود، سنتی محدودساز ساخت ،(گالبتون دوزی،خوس)
 سیقی )دف،اشاره به مو -قشم  محلی مردم توسط آالتزینت انواع و آبزیان بقایای از گوناگون هایفرآورده تولید سبدبافی،

 زار، نوروز ن،عروسی و حنابندا مراسم مانند مراسم شاره به انواعا -سنتی  هایلباس و محلی هایرقص عود(، دایره، دُهُل،
 -شوشی  ینآی شمشیر، رقص ا،لیو آئینی گردان، زنبیل خوانی، مولودی عیدفطر، ها،عروسی در ظریف آئینی صیاد، قبله دعا،

 ایآمیخته هک جزیرتی زبان) محلی مردم شاره به زبانا -ها غیربومی با محلی مردم صمیمانه برخورد و نوازیمهمان به اشاره
 هندی، حبشی، گباری،زن آفریقایی، عربی، هایهواژ با همراه و بندرعباس، و میناب بندری الر، ایرانی هایگویش و هازبان از

 پرتقالی( و انگلیسی
DO-ST-33 مانند یخیتار آثار واعاشاره به ان -ها ستاره دره و  کوهچاه تنگه نمک، غار قشم، پارک گردشگری تاریخی )اشاره به ژئو 

 زینبی، تاریخی قنات پشت،یپ تاریخی، سد نادری، قلعه ها،پرتقالی تاریخی قلعه گوران، تاریخی سد ها،انگلیسی گورستان
 کمالیه، یتاریخ مدرسه کولقان، یتاریخ تپه سنتی، انبارآب چاه،رم مسجد قبا، مسجد سنتی، لم پیر زیارتگاه برج، شیخ مقبره
 خربس( تاریخی غار بی،بی( انبارآب) برکه

DO-ST-34 برای هافصل اشاره به اینکه بهترین -جزیره برای مسافرت گردشگران  این گرم )اشاره به هوایتفرج  و گردشگری تفریح 
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 جزیره قشم

 مضامين پایه استخراج شده کد

اشاره به مناسب بودن این  -بخش است  وآرامش  گرم چنداننه هوای دمای که است زمستان و پاییز جزیره، این به مسافرت
 مقصد برای گردشگری در تعطیالت ساالنه(

DO-ST-35 الیتفع سایر و آفتاب حمام زی،چتربا  گیری،ماهی سواری، موج شنا، مانند هاییدریایی )اشاره به فعالیت گردشگری ساحلی و-

اشاره به  -ساحلی  هایهتل و پالژها ساحلی، هایپارک ها،ستورانر از استفاده تفریح، اشاره به خرید، -ساحلی  تفریحی های
 و اسکیتج پاراسلینگ، ریایی،د شاتل تندرو، هایقایق دریایی، اسکوتر رد،ب فالی مانند دریایی هایورزش و تفریحات انواع

 ریایید هایاتوبوس با دریایی هایشاره به مسافرتا -ای حرفه هایغواصی برای دریایی هایکلوپ وجود و آب، روی اسکی
 تفریحی( هالنچ و

DO-ST-36 محیط حفظ مورد در دلسوزانه شاره به جمالتا -ژئوگردشگری  و شده محافظت گردی )اشاره به مناطقگردشگری طبیعت 
 بیعتط ویژه هایجلوه تماشای و گذار و شاره به گشتا -دریا  و ساحل حرا، جنگل کوه، بیابانی، مناطق مخصوصاً زیست

 ((...و پاک هوای جانوری، و گیاهی نادر هایگونه)
DO-ST-37 و( اتوارد و صادرات) جاریت آزاد منطقه یک در موجود شغلی هایفرصت و هاویژگیبازرگانی )اشاره به  و گردشگری تجاری 

 محصوالت همچنین و انارز و متنوع محلی اجناس با مدرن و سنتی بازارهای از خرید برای مناسب تجاری هایجاذبه به
 مروارید( و صدف میگو، صید گیری،ماهی سازی، لنج اشاره به کارگاه -خارجی 

DO-ST-38 ها،اپش کافی ها،ستورانر خرید، مراکز بازارها، ملی، پارک شامل بزرگی و متنوع هایگردشگری شهری )اشاره به جاذبه 
 ،(... و ها،هتل

DO-ST-39 هایونتگاهاشاره به سک -ختلف م روستاهای مردم اعتقادات ها،آیین ها،رسوم و آداب و گردشگری روستایی )اشاره به رفتارها 
 روستاییان( زیبای و سنتی

DO-ST-40 قشم( مختلف ماقوا رسوم و آداب و اعتقادات تجربیات، از اشاره به -بومی  افراد زندگی )اشاره به سبک گردشگری قومی 
DO-ST-41 آب، روی اسکی مانند ییهاورزش ارائه باعث که شدمی بیان قشم طبیعی موجود هایگردشگری ورزشی )اشاره به پتانسیل 

 سافاری( مسابقات و دوانیاسب پیست تریل، ژئوپارک طبیعت دو مسابقه رانی،قایق
DO-ST-42 انبیاب اخته،ناشن غارهای ثلم پرخطر، مقصدهای به جویانه حادثه یا آمیز مخاطره گردشگری ماجراجویانه )اشاره به سفرهای-

 بکر( و خوردهندست طبیعی هایپدیده و کمیاب هایگونه طبیعت، هایشگفتی تماشای و هاجنگل کوه، قلل ها،
DO-ST-43 این  ریگردشگ یهاهای گردشگری آنالین در مورد جاذبهگردشگری الکترونیکی )گردشگری مجازی( )توصیف داستان

 رزرو -آنالین  تماعیاج هایرسانه طریق جزیره قشم از گردشگری هایجاذبه ایی تعداد زیادی از گردشگران باآشن -جزیره
 اینترنتی( هایسایت از یکی جزیره قشم از اقامتی هایمکان از یکی در بلیط

DO-ST-44 آهوی ،هادلفین ها،لکروکودی ها،الکپشت مانند جانوری کمیاب و مختلف هایگردشگری حیات وحش )اشاره به زیستگاه 
 هایعروس یگوها،م ها،خرچنگ ها،ماهی مانند دریایی آبزیان از بجذا بازدید و مختلف، پرندگان اشاره به زندگی -ایرانی 
 (... و هامرجان مرکب، ماهی ها،صدف دریایی،
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 (. کدگذاری انتخابی 3جدول )

 جزیره قشم
 دهندهمضامين سازمان مضامين پایه کد

DO-ST-01 ... + 

DO-ST-09 
 بیان+  یرینش و جذاب ایمقدمه با همراه داستان+  داستان موضوع بودن بروز و جذابیت

 و افشف دار،معنی + اتفاقات و ماجراها توالی و متن در انسجام+  جذاب و کوتاه ایتاریخچه
+  سفر های وژهس مناسب بیان+ کننده گیرغافل اوج با داستانی بیان+ داستان بودن روشن
 توصیفات+  نداستا ادامه در آن به پاسخ و جالب پرسش یک با مخاطبان ذهن کردن درگیر
 جذاب ویدوئوهای و تصاویر با همراه

 جنبه جذابیت و جلب توجه

DO-ST-10 + ... 

+ DO-ST-12 
 جنبه دانش ادبی های ادبینگارشی + دستوری + آرایه

DO-ST-14 ... + 

DO-ST-15 
 جنبه شناختی قصدمصویر تیادماندنی( + دارای جنبه آگاهی و شناخت مقصد + منجر به یادآوری )به

DO-ST-16 + 

DO-ST-17 
گانه )حس نجپ حواس گردشگری + تحریک هایجاذبه به راجع احساسی بار با کلماتی بیان

 بینایی، بویایی، چشایی، شنوایی، المسه(
 جنبه عاطفی

DO-ST-18 + ... 

+ DO-ST-20 
خاطب + م بیشتر درک برای مشابه گردشگری مقاصد سایر با جزیره این مناطق مقایسه

ها + قیمت و دهیسرویس نوع مقایسه و منطقه آن هایغذاخوری یا و رستوران به اشاره
 گردشگری قاصدم سایر با هاآن مقایسه و قشم گردشگری مقصد رقابتی هایمزیت بر تأکید
 مشابه

 ایجنبه مقایسه

DO-ST-21 + 

DO-ST-22 
 زینهخرید + ه مراکزکیفیت بازارها و  با مناسب اجناس با اشاره به قیمت اقتصادی صرفه
-انرستور ه صرفهها و مهمان پذیرها و خدمات بسفر و اقامت در منازل مسکونی، هتل اندک

 ها

 جنبه اقتصادی

DO-ST-23 + ... 

+ DO-ST-25 
 تحریف عدم و کاستوکمبی توصیفات+  سراییداستان در مودبانه و محترمانه توصیفات

 زیستحیطم برابر در مسئولیت احساس+  هاجاذبه به راجع هادانستنی و هاواقعیت
 جنبه اخالقی

DO-ST-26 + ... 

+ DO-ST-31 
 اعتماد توصیفات به مخاطب که صمیمی و گرم بیانی+  سفر مکان و زمان دقیق توصیف

 و عتبرم واقعی، ستنداتم و اطالعات ارائه طریق از توصیفات در اعتبار و اعتماد ایجاد+  نماید
 عدم+  ردشگریگ هایجاذبه به راجع هادیدگاه و نظرات بیان در صراحت و صداقت+  موثق
 شهنق و روز به اویدئوه تصاویر، از داستان + استفاده توصیف در اساسبی شایعات بر تکیه

 بیان تصدیق و واقعی تجربه به مجازی ذهنیت تبدیل برای گوگل

 جنبه اعتماد و اعتبار

DO-ST-32 + ... 

+ DO-ST-44 
 ساحلی تفرج  + گردشگری و گردشگری فرهنگی + گردشگری تاریخی + گردشگری تفریح

ی گری شهربازرگانی + گردش و گردی  + گردشگری تجاریو دریایی + گردشگری  طبیعت
+  + گردشگری ورزشی فرهنگی + گردشگری قومی + گردشگری روستایی + گردشگری

ات ی حیگردشگری مجازی( + گردشگرگردشگری ماجراجویانه + گردشگری الکترونیکی )
 وحش

 جنبه گردشگری

 
 (. کدگذاری محوری4جدول )

 مضمون فراگير

 های اجتماعی آنالین جزیره قشمسرایی گردشگری رسانهقدرت داستان

 دهندهسازمان مضامين

جنبه جذابیت 
 و جلب توجه

جنبه دانش 
 ادبی

جنبه 
 شناختی

جنبه 
 عاطفی

جنبه  ایجنبه مقایسه
 اقتصادی

جنبه 
 اخالقی

جنبه اعتماد و 
 اعتبار

 جنبه گردشگری
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ین پایه مضمون و مضام 9 دهنده شاملها نشان داد که مضامین سازماندر نهایت یافته 4الی  2با توجه به جداول 
 3ادبی ) دانش جنبه مضمون پایه(، 9توجه ) جلب و جذابیت مضمون بوده که به تفکیک برای جنبه 44شامل 

 مضمون پایه(، 3ای )مقایسه جنبه مضمون پایه(، 2عاطفی ) جنبه مضمون پایه(، 3شناختی ) جنبه پایه(، مضمون
 جنبه مضمون پایه(، 6اعتبار ) و اعتماد جنبه مضمون پایه(، 3اخالقی ) جنبه مضمون پایه(، 2اقتصادی ) جنبه

قرار  ون فراگیرعنوان مضمقشم بهسرایی گردشگری مضمون پایه( بودند که تحت قدرت داستان 13گردشگری )
 گرفتند که در شبکه مضامین نشان داده شدند و سپس مدل مفهومی ارائه شد. 

 ی شده،ه شناسایدهندزمانمضامین: در این گام، با توجه به مضامین پایه و مضامین سا شبکه ترسیم( چهارم مرحله
در  جزیره قشم سرایی گردشگریرت داستاندر قالب شبکه مضامین جهت نشان دادن ابعاد قد 1شماره  مدل

 های اجتماعی آنالین ارائه شد.رسانه

 
 آنالین اجتماعی هایرسانه در قشم جزیره گردشگری سراییداستان شبکه مضامين ابعاد قدرت(. 1شکل )
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 وجود مضامین زا بخش رضایت تصویر که یک شد آغاز زمانی پنجم مضامین: مرحله شبکه تحلیل (پنجم مرحله
 قرار مجدد بازبینی مورد و نموده تعریف کرده، ارائه تحلیل که برای مضامین پایه را مرحله، این در محققان. داشت

 که شد تعیین و شخصم کندمی بحث آن در مورد مضمون یک که چهآن ماهیت کردن، بازبینی و تعریف دادند. با
 رد برگشت و رفت از پس نهایت در محققان مرحله این در. دارد خود در ها راداده از جنبه پایه کدام مضمون هر

 یسرایداستان ی قدرتیافتند که تحت یک مضمون فراگیر یعن دست دهندهسازمان مضمون 9 به پایه میان مضامین
 . است ینتبی قابل پژوهش نظر مورد زمینه در که اند،قشم قرار گرفته جزیره اجتماعی آنالین هایرسانه گردشگری

 بعاد قدرتاتوان نتیجه گرفت که سوال اوّل پژوهش، میدر پاسخ به گام، آخرین در گزارش: مرحله ششم( تدوین
 ه،توج جلب و ذابیتج هایسرایی رسانه های اجتماعی آنالین در مقصد گردشگری جزیره قشم شامل جنبهداستان
ل دوّم ست. بر طبق سوااگردشگری  اعتبار، و اعتماد اخالقی، اقتصادی، ای،مقایسه عاطفی، شناختی، ادبی، دانش

های ستاندا ذاریگشتراکاتوان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه مشاهده شد تعداد زیادی افراد عالقمند به می
ن ت که ایوان گفتهستند، لذا می های اجتماعی آنالینشخصی خود راجع به مقاصد گردشگری از طریق رسانه

ین اربران اکبه  حتوا،م تولید کردن قدرت( با دموکراسی هایهای اجتماعی )فناوریرسانه فرآیند از طریق قدرت
 هویت ینآنال تماعیاج هایسانهر سرایی و ابعاد آن استفاد نمایند تا درداستان هایقابلیت از دهند کهاجازه را می

ذب جو با  داده گسترش ار هایشانتمانگف دهند، ارتقاء را خود وضعیت بسازند، اجتماعی نقش کنند، بیان را خود
 دهند. قرار تأثیر تحت را مقصد هایمخاطبان، روایت

-هاد میپیشن 2کل شمفهومی پژوهش جهت نشان دادن روابط بین متغیرها در  شبکه مضامین، مدل براساس مدل

 شوند. 

  
 گردشگری جزیره قشم های اجتماعی آنالین مقصدسرایی رسانه(. مدل مفهومی قدرت داستان2شکل )

 

 گيریاندازه هایآزمون مدل. 4-1
های گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از روش ،منظور سنجش رواییبه

و  KMOاز شاخص لذا است. اند، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده )مؤلفه( تشکیل شده چند بُعد
ها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که است. براساس این دو آزمون، داده آزمون بارتلت استفاده گردیده
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ها ( باشد. خروجی این آزمون05/0آزمون بارتلت کمتر از ) sig( و نزدیک به یک و 6/0بیشتر از ) KMOشاخص 
 است. ارائه گردیده 5برای هر پرسشنامه در جدول 

 
 هاو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامه KMOآزمون  .(5)جدول 

 KMO 740/0آزمون 

 2χ 025/1390 آزمون بارتلت

 435 درجة آزادی

Sig 001/0 

 
که رقم قابل قبولی  است 6/0مورد باالتر از مقدار  3در پژوهش حاضر در هر  KMO؛ شاخص 5با توجه به جدول 

کفایت  ر بررسیتلت، دشاخص بار .استاست و حاکی از آن است که نمونه انتخابی برای اجرای تحلیل عاملی کافی 
ت الزم را دارد و آمده کفایدست  . به این معنا که ماتریس بهاستمعنادار  ≥ 01/0Pدر سطح  نشان داد که ماتریس

 را دارند.  های این پژوهش توانایی عاملی شدنداده

 

 تحليل عاملی تائيدی  های. یافته4-2
این هیچ سوالی از تحلیل نیست. بنابر 5/0کمتر از مقدار در مقصد قشم الی ؤبارعاملی هیچ س نتایج نشان داد که
گرایی باالیی را نشان ر هماست که اعتبا 7/0ها باالی ی سازههمچنین، آلفای کرونباخ برای همه حذف نخواهد شد.

عالوه ند. رخورداربرازش مدل ب)متغیرهای پنهان( از اعتبار باالیی جهت  هاکند که سازهدهد. و همچنین بیان میمی
ها از زهدهد که، ساه نشان میکگزارش شده  7/0ها باالتر از مقدار مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی سازه بر این،

( AVE) هخراج شدانس استگرا شاخص میانگین واریبرای بررسی روایی هم پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هستند.
 بزرگتر باشند. همچنین 5/0از  AVEو  7/0پایایی ترکیبی از  گرا زمانی وجود دارد کهمحاسبه شده است. روایی هم

شرط فوق برقرار بوده،  3هر  نتایج تحلیل عاملی تأییدی،وجه به تر باشد. با تبزرگ AVE پایایی ترکیبی باید از
 گرا برخوردار است.از روایی هم های این مقصد بنابراین پرسشنامه

 

 قشمیابی معادالت ساختاری برای مدل. 4-3
عی بر توسعه ای اجتماهرسانه سراییبه بررسی تاثیر ابعاد داستان، اسالدر این بخش با استفاده از نرم افزار پی 

 پرداخته خواهد شد. جزیره قشمگردشگری 
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آریه های اد ی

دستوری

نگارشی

     

     

          

 س  ینایی

 س  ویایی

 س  شایی

 س  م ه

 س شنوایی

 یان جم ت عا  ی

آگاهی و شنا   مقصد

تصویر مقصد

یادآوری مقصد

     

     

     

     

     

     

جن ه عا  ی

     

جن ه شنا تی

      

       

       

     

S49جن ه مقای ه ای

S50

S51

     

     

     

     

S52 S53

          

     

جن ه اقتصادی
S54 S55 S56

                 

جن ه ا  قی

     

اعت ار

اعتماد

      

      
جن ه اعتماد و اعت ار

     

گردشگری دریایی

گردشگری ال ترونی 

گردشگری فرهنگی

گردشگری  یات و ش

گردشگری ماجراجویی

گردشگری قومی

گردشگری روستایی

گردشگری ش ری

  یع  گردی

ت ری  و ت ر 

گردشگری تاری ی

گردشگری ت اری

گردشگری ورزشی

توسعه مقصد 
گردشگری قشم

جن ه  
گردشگری

      

      

     

      
      
      

      
     

      
      

      

      

      

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

دانش اد ی

ج ا ی  و جل  توجه

                                                   

     
     

 
 جزیره قشم ستيودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسيرا -نتایج آزمون تی (.3)شکل 

 

 بررسی کفایت مدل. 4-4

Rمعيار  الف. Rمعیار :  2 R)وابسته( مدل است.  زایمربوط به متغیرهای پنهان درون 2 معیاری است که  2

عنوان مقدار مالک به 67/0 و 33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار نوزا بر یک متغیر درنشان از تاثیر یک متغیر برون

Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  R، مقدارضریب مسیر استانداردشود. مطابق با می در نظر گرفته 2 برای  2
ار مالک، مناسب بودن محاسبه شده است که با توجه به مقد 566/0 قشم زای توسعه مقصد گردشگریدرون سازه

 .نمایدتائید میدر جزیره قشم برازش مدل ساختاری را 

Qمعيار ب.  کند و در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه قدرت پیش بینی مدل را مشخص می این معیار: 2

ی ضعیف، متوسط و قو بینیرا کسب نماید، به ترتیب نشان از قدرت پیش 35/0و  15/0، 02/0زا سه مقدار درون

Qمقدارزای مربوط به آن را دارد. های برونسازه یا سازه قشم زای توسعه مقصد گردشگری درون برای سازه 2
ارد و دای پژوهش زهای درونبینی مناسب مدل در خصوص سازهمحاسبه شده است که نشان از قدرت پیش 345/0

 سازد.برازش مناسب مدل ساختاری را تائید می

ا محاسبه باست که  (GOF)  مالک کلی برازشوجود دارد، شاخص دیگری که برای برازش :  GOF معيار ج.

Rمیانگین هندسی میانگین اشتراک و 2
 شود.محاسبه میبه صورت زیر   

 

/ / /GOF communality R    2 0515 0566 0539  
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 3/0قدار مالک متر از محاسبه گردیده و بزرگبرای مقصد قشم  539/0مقدار  ،برای مدل پژوهش GOFمقدار 
آزمون  وها ضیهررسی فربرای ب زای مدل دارد.بینی متغیر مکنون دروناست که نشان از توان متوسط مدل در پیش

وط به ایج مربر و نتداری ضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی نرم افزار استفاده شده است. ضرایب مسیمعنی
 داده شده است.نشان  6معناداری آنها در جدول 

 

 نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری (.6)جدول 

 نتيجه آزمون (t-value)داریعدد معنی (βضریب مسير ) مسير ردیف

 به متغير از متغير

  جذابیت و جلب توجهجنبه  1
 
 

 توسعه
مقصد 

 گردشگری
 قشم

 ییدأت 869/3 273/0

 ییدأت 341/2 122/0 دانش ادبیجنبه  2

 ییدأت 284/4 322/0 جنبه شناختی 3

 ییدأت 508/3 174/0 جنبه عاطفی 4

 ییدأت 313/2 171/0 ایجنبه مقایسه 5

 ییدأت 758/6 423/0 جنبه اقتصادی 6

 ییدأت 316/5 368/0 جنبه اخالقی 7

 ییدأت 712/3 308/0 جنبه اعتماد و اعتبار 8

 ییدأت 153/5 360/0 جنبه گردشگری 9

 
قدرت  همه ابعاد ریداآماره معنیدهد، تمامی فرضیات تأیید شده اند. زیرا نشان می 6طوری که جدول همان

عالوه بر دار هستند. عنی( م%95در سطح اطمینان )و  (96/1تر از مقدار )بزرگهای اجتماعی سرای رسانهداستان
سرای نت داستاعاد قدرو رابطه مستقیم بین اب اثرگذاری مثبتدهنده میزان این، مقدار ضریب مسیرها هم نشان

 دهند. های اجتماعی و توسعه مقاصد گردشگری قشم را نشان میرسانه
 

 گيری و پيشنهادها. نتيجه5
کنند تا خود را از دیگر وکارها، تالش میکه اشاره شد امروزه مقصدهای گردشگری مانند سایر کسبطوریهمان

مشتریان ارائه دهند. این امر ناشی از پتانسیل اقتصادی فرد را به ای منحصربهمقاصد متمایز سازند و تجربه
ها و مقصدهای گردشگری است. اما باید در نظر داشت که مقصدهای گردشگری و وجود رقابت شدید بین بنگاه

گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر با هم متفاوت هستند. در حال حاضر چگونگی معرفی مقاصد 
های معرفی این کنند. یکی از روشادامه حیات یا رونق مقاصد گردشگری ایفا می گردشگری نقش مهمی در

های ها و تجربیات سفر و گردشگری است که با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رسانهمقاصد، ارائه داستان
مقاصد گردشگری، بدون  هایاجتماعی، موردتوجه قرار گرفته است. اما مسأله مهم این است که بازاریابان و سازمان

-عنوان عاملتوانند بههای اجتماعی آنالین نمیسرایی رسانهداشتن چارچوبی مناسب راجع به ابعاد قدرت داستان

های گذاشته و داستانهای خود را به اشتراک های اجتماعی نفوذ کرده و در آن داستانهایی شوند که در رسانه
 سراییداستان قدرت همین اساس، مطالعه حاضر با رویکرد آمیخته به بررسیتجاری اثربخشی را ترویج کنند، بر 

قشم پرداخت. ابتدا دو سوال مطرح شد.  جزیره گردشگری مقصد توسعه در آن ابعاد سنجش و اجتماعی هایرسانه
، ها به کمک روش تحلیل روایت، تحلیل مضمون و سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابیبرای پاسخ به آن
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مضمون بوده که به تفکیک  44مضمون و مضامین پایه شامل  9دهنده شامل ها نشان داد که مضامین سازمانیافته
مضمون  3مضمون پایه(، جنبه شناختی ) 3ادبی )مضمون پایه(، جنبه دانش  9توجه )برای جنبه جذابیت و جلب

مضمون پایه(، جنبه  2پایه(، جنبه اقتصادی )مضمون  3ای )مضمون پایه(، جنبه مقایسه 2پایه(، جنبه عاطفی )
مضمون پایه( بودند که تحت  13مضمون پایه(، جنبه گردشگری ) 6مضمون پایه(، جنبه اعتماد و اعتبار ) 3اخالقی )

عنوان مضمون فراگیر قرار گرفتند که در شبکه مضامین نشان داده شدند و سرایی گردشگری قشم بهقدرت داستان
مقایسه ارائه شد تا برای پاسخگویی به سوال دوم، مدل و فرضیات آزمون گردند که در ادامه به  سپس مدل مفهومی

 با رابطه شود. البته به این نکته باید اشاره نمود که درهای پیشین پرداخته مینتایج فرضیات بخش کمی با پژوهش
 مقایسه خارجی هایپژوهش نتایج با توانمی را نتایج این اما. نشد یافت داخلی پژوهش هیچ بخش کمی، نتایج
 .نمود

 ؤثر است.م شگری قشمتوسعه مقصد گرد داستان برجلب توجه و جنبه جذابیت نشان داد که  نتیجه فرضیه اول
. وستهمس Lund, Cohen & Scarles (2018)، Yang (2018) ،Choi (2016)های با نتایج پژوهشاین نتیجه 

رشور پاشخاص  د که توسطکننده درباره مقاصهای جذاب، پویا و سرگرمترویج داستانها نشان دادند که زیرا آن
شوند، ه میخش ارائبیز و لذتانگجذاب بوده و با بیانی هیجان ایگردند و دارای موضوع، مقدمه و تاریخچهبیان می

 توانند در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشند.می
این مؤثر است.  توسعه مقصد گردشگری قشم بر داستانبه دانش ادبی جن نشان داد کهتحلیل فرضیه دوم 

 & Lund, Cohen & Scarles (2018)، Yang (2018)، Akgün, Keskin, Ayarهای با نتایج پژوهشنتیجه 

Erdoğan (2015) های توصیفاتی که به اصول نگارشی، دستوری و آرایه چراکه آنان نشان دادند که .همسو است
 . در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشند تواندنماید، می ادبی توجه

ین نتیجه ار است. مؤث توسعه مقصد گردشگری قشم بر داستانجنبه شناختی نشان داد که  تحلیل فرضیه سوم
ستانی که که نشان دادند که دا Youssef, Leicht & Marongiu (2018)، Yang (2018) هایبا نتایج پژوهش

ویری از چنین تصردد و همگیادماندنی آن داستان یادآوری و بهو شناخت مقصد باشد و منجر بهدارای جنبه آگاهی 
 مشابه است.، در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشد تواندرا تداعی نماید، می آن مقصد

این نتیجه مؤثر است.  توسعه مقصد گردشگری قشم بر داستاناطفی تحلیل فرضیه چهارم نشان داد که جنبه ع
 Youssef, Leicht & Marongiu (2018)، Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğanهای با نتایج پژوهش

تواند بر مخاطبان تأثیر بگذارد که یک داستان گردشگری زمانی می؛ زیرا آنان نشان دادند که همسو است (2015)
های ی واضح و دلپذیر درباره ویژگیاندازهای طبیعی، تصاویر مقاصد، با بیان عبارات، احساسی، چشمجنبه عاطفیبه

 زیبای مقاصد توجه نماید.
 توسعه بر داستان قی، اقتصادی و اخالایمقایسهجنبه های پنجم، ششم و هفتم نشان داد که تحلیل فرضیه

ی یک هااذبهایسه جهر چه یک داستان به مق ایمقایسه مؤثر هستند. یعنی از لحاظ جنبه مقصد گردشگری قشم
تر ان نمایانر مخاطبرک بیشتهای مختلف برای د، تمایز آن مقصد از جنبهدیگر مقاصد مشابه بیشتر بپردازدمقصد با 

ه خالقی باجنبه  های اقتصادی اقامت در آن مقصد اشاره گردد و از لحاظشود، از لحاظ اقتصادی به صرفه
ثر ردشگری مؤدر توسعه مقصد گ اندتوی نماید، میزیستی توجه بیشترهای اخالقی، اجتماعی و محیطمسئولیت

ن پژوهش نوآوری ای توانداند، از این منظر میهای گذشته به سه جنبه فوق، توجهی نکردهپژوهشازآنجاکه  .باشد
 حساب آیند. به



 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400شماره سوم، دوره هشتم،  135

 

ت. مؤثر اس شگری قشمتوسعه مقصد گرد بر داستانجنبه اعتماد و اعتبار تحلیل فرضیه هشتم، نشان داد که 
یک داستان به  این محقق نشان داد که هرچه همسو است؛ زیرا Huertas (2018)تایج پژوهش با ناین نتیجه 

با  موثق همراه و عتبرم واقعی، مستندات و اطالعات صمیمی، ارائه و گرم سفر، بیانی مکان و زمان دقیق توصیف
عدم  وبیان  تصدیق و اقعیو تجربه به مجازی ذهنیت تبدیل برای گوگل نقشه و روزبه ویدئوهای تصاویر، از استفاده

 .در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشد تواندتکیه بر شایعات بپردازد، می
 ؤثر است.م گری قشمتوسعه مقصد گردش بر داستانجنبه گردشگری  سرانجام تحلیل فرضیه نهم، نشان داد که

ذاب، صیفات جس با تورا بیابد و سپسرا بتواند با مطالعه انواع گردشگری یک مقصد یعنی هرچقدر یک داستان
ردد که آن مقصد را برای سفر انتخاب نماید، جذب مخاطب گای بیان کند که منجر به گونهها را بههای آنویژگی

مسو با هی صورت گرفته است که یهاپژوهشاین زمینه مؤثر باشد. در  توسعه مقصد گردشگری قشمتواند در می
-استانددر بررسی  Psomadaki, Dimoulas, Kalliris & Paschalidis (2018)الً نتیجه این فرضیه است. مث

جذب  ادند جهتدمدیریت میراث فرهنگی شهر دیجیتال تسالونیکی، نشان  سرایی دیجیتال و درگیری مخاطبان در
 هایژگیین ویهای آنالگردشگران به میراث فرهنگی که نوعی از گردشگری فرهنگی است، باید در داستان

ین ند. همچنخوبی ارائه شوهای جذاب و تاریخچه صنایع فرهنگی بهفرد سنتی اماکن گردشگری، ارزشمنحصربه
Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğan (2015) ه ه توجه بدر بررسی روایت زنگبار در تانزانیا، نشان دادند ک

شنی  ود ساحلنند وجیعی ساحل دریا ماهای زیبای طبگردشگری ساحلی و دریایی از طریق توصیف ترکیبی ویژگی
رفتاری  بر نیات تواندای، خورشید درخشان، درختان سبز با درختان گرمسیری اطراف آن میسفید، دریای فیروزه

و  ه بررسیبابتدا  گردد کهجهت توصیف انواع گردشگری هر مقصد، توصیه میرو، ازاین گردشگران مؤثر باشد.
-یژگیوها و نک از آهایی در مقاصد موجود است پرداخته و سپس راجع به هر یریمطالعه اینکه چه نوع گردشگ

 یند.ان نماشان، توصیفاتی جذاب، احساسی، واقعی به همراه تصاویر، ویدئوها و فنون مجازی بیهای
-هز رسانستفاده افزون اهای پیشین، با رویکردی نوین و با توجه به گسترش روزااین پژوهش در ادامه پژوهش

اعی ای اجتمهسرایی رسانههای قدرت داستانهای اجتماعی جهت انتخاب مقاصد گردشگری، به کشف شاخص
 قصدم توسعه در جتماعیهای اسرایی رسانهقدرت داستان ابعاد سنجش پرداخت تا با ارائه مدلی در این رابطه و

شگری قاصد گردهای مانبازاریابان و سازمقشم بتواند راهکارها و پیشنهادهای کاربردی را به  جزیره گردشگری
 برای جذب هرچه بیشتر گردشگر ارائه نماید. این پیشنهادها به شرح زیر است:

که در  این مقدمهتوجه، تدویشود که به موضوعات جالبتوصیه میتوجه،  جلب و جهت تقویت جنبه جذابیت
 وجه شود.محلی ت ا مردمس مطالعه و حتی مصاحبه بای معتبر براسامخاطب شوق و اشتیاق ایجاد نماید و تاریخچه

ا و هتعارهبا اس ورکردن مخاطبان در توصیفات گردشگری، بهتر است که از جمالتی زیبا و همراهجهت غوطه
رده و کا مطرح الب ر. جهت درگیرکردن ذهن مخاطبان، ابتدا بهتر است یک پرسش جتشبیهات مناسب استفاده شود

مایند. برای نستفاده ا جذاب تصاویر و ویدیوهایتوانند از همچنین می به پاسخ آن بپردازند. سپس در ادامه داستان
تار و توصیفات صوتی، های ویدیویی، گفدرجه پانوراما )مانند کلیپ360گردد که از تصاویر این منظور پیشنهاد می

 مایند.نستفاده ا...(  ، صفحات وب وهای ثابت، پالن بناهاها بر روی نقشه، عکساطالعات متنی، موقعیت جاذبه
ی و ی، دستورول نگارششود که در توصیفات به اصسرایان توصیه میبه داستانجهت تقویت جنبه دانش ادبی، 

 .توجه نمایندهای ادبی آرایه
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عات نی، اطالسی میداسرایان از طریق مطالعه و بررشود که داستانپیشنهاد می جهت تقویت جنبه شناختی،
یدئوها و وصاویر، تتی مانند مستنداهمراه  بندی، بهآوری کرده و سپس از طریق دستهآموزشی و متمایز الزم را جمع

ت و شهرت ت به هویبهتر اس هابرای ماندگارشدن و یادآوری بهتر داستان .به مخاطبان ارائه نمایند اسپینقشه جی
کر گردد ق سفر ذکان دقیمتر توصیفات، ابتدا زمان و زی قویفرد هر منطقه اشاره نمایند. جهت تصویرسامنحصربه

توصیف به دد کهگرتصاویر ذهنی مثبت و خوشایند نسبت به مردم محلی یک مقصد، پیشنهاد می و جهت ایجاد
 نوازی و چگونگی برخورد صمیمانه مردم محلی با مسافران پرداخته شود.مهمان

مقاصد  هایدرباره جاذبه بهتر است جمالتی احساسی و عاطفیسرایان داستانعاطفی،  جهت تقویت جنبه
یی، چشایی، ی، بویابینای ها با آفرینش را بیان نمایند تا بتوانند پنج حواس انسان شاملگردشگری و ارتباط آن

 شنوایی و المسه را تحریک نمایند.
اطق مقصد ای منهیف مقایسگردد که به توصسرایان پیشنهاد میای، به داستانجهت تقویت جنبه مقایسه

. همچنین پردازنددد، بگرموردنظر با سایر مناطق گردشگری مشابه که باعث درک بیشتر گردشگران از آن مقصد می
های متنوع هصلی، جاذبفها، بازار و کاالهای متنوع مات و قیمت خدمات رستورانمقایسه نحوه ارائه خدتوانند به می

را د و آن ببرن آن مقصد پیبودن سفر بهردازند تا از این طریق گردشگران به جذابیک مقصد با مقاصد مشابه بپ
 انتخاب نمایند. 

ها، منازل مسکونی، هتلسفر و اقامت در های اقتصادی موجود در صرفهتوانند جهت تقویت جنبه اقتصادی، می
انتخاب آن مقصد ب به ا ترغیرن طریق گردشگران پذیرها، اجناس بازارها و مراکز خرید اشاره نمایند تا از ایمهمان

 گردشگری نمایند. 
ل شده و رزش قائاشان گردد که برای مخاطبانسرایان پیشنهاد میجهت تقویت جنبه اخالقی، به داستان

-یه میچنین توصکامل و بدون تحریف بیان نمایند. هم صورتصورت محترمانه و مودبانه و بهشان را بهتوصیفات

د، انی شدهات عدیدهمحیطی، دچار مشکالهای زیستعلت آلودگیکه در توصیفات، به مناطق زیبایی که بهشود 
 سرا به مخاطب منتقل شود.پذیری داستانبیشتر توجه شود تا حس مسئولیت

اساس ات بیر از شایعدوبه وگردد از اطالعات و مستندات واقعی جهت تقویت جنبه اعتماد و اعتبار، پیشنهاد می
یان، بتصدیق  اقعی وروز و نقشه گوگل برای تبدیل ذهنیت مجازی به تجربه وهمراه با تصاویر، ویدئوهای به

 استفاده گردد.

ی در هایشگریوع گردگردد که ابتدا به بررسی و مطالعه اینکه چه نجهت تقویت جنبه گردشگری، توصیه می
اقعی وحساسی، جذاب، ا شان، توصیفاتیهایها و ویژگیز آنمقاصد موجود است پرداخته و سپس راجع به هر یک ا

های گردشگری ز ابزارادد که گربرای این منظور پیشنهاد می همراه تصاویر، ویدئوها و فنون مجازی بیان نمایند.به
 ها،شهرک ها،انساختم تفریحی، هایمکان سازیبعدی یا چندبعدی، شبیهسازی و بازسازی سهمجازی مانند مدل

ی دیجیتال شر محتواها، تورهای مجازی همراه با واقعیت مجازی، ابزارهای مسیریابی آنالین، بسترهای نفروشگاه
اری ویدئو، گذشتراکهای اشنها و اپلیکیسایتها و ...( مانند وبها، امتیازدهی)کلیپ، عکس، خاطرات سفر، توصیه

 گردد کهییشنهاد مپیند. همچنین مقاصد گردشگری و ... استفاده نما هایجاذبه بررسی و امتیازدهی گردشگران به
 و دهیآدرس کاربردهای و مجازی فضای در زمانهم صورتبه محیط وقایع ثبت و واقعی محیط به اتصال قابلیت
 زا مسفره اکردنسفر، پید از پیش آنالین مشورت کردن بستری برایسفر را فراهم نمایند. فراهم از قبل یابیمکان
 بینیپیش و ساعته24 و الینآن صورتبه موردنظر منطقه وهوایآب وضعیت از اجتماعی، آگاهی هایشبکه طریق

 . .جازی و ..مهای گردشگری های گردشگران و ایجاد انجمنآینده، پاسخگویی آنالین به پرسش روز چند
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 یکی ازد. شومی آتی پرداخته هایپژوهش های پژوهش و سپس پیشنهادات بهدر ادامه ابتدا به محدودیت
 بود که گری قشمهای گردشهای اجتماعی مناسب جهت انتشار داستانهای این پژوهش، کمبود رسانهمحدودیت

-استاننتشار دناسب و اهای اجتماعی مهای مقاصد گردشگری به طراحی انواع رسانهگردد که سازمانپیشنهاد می

یتی های شخصهای این مطالعه، عدم توجه به تأثیرات ویژگیدیگر از محدودیت های گردشگری بپردازند. یکی
ن اساس، به بر همی شند ونویسندگان داستان و مخاطبان آن بود که ممکن است بر نتایج این مطالعه تأثیرگذار با

دازند. مثالً گری بپرشصد گردسرایی مقاها بر داستانشود که به بررسی تأثیر این ویژگیپژوهشگران آتی پیشنهاد می
م توجه ها، عدتدیگر از این محدودیعاملی شخصیت استفاده نمایند. همچنین یکیتوانند از مدل پنجمی

در  ردشگریسرایی گسرایی گردشگری و کمبود چارچوب ابعاد قدرت داستانداخلی به داستان هایپژوهش
 د.آتی باش هایپژوهشتواند مبنایی برای شروع های اجتماعی بود که مطالعه حاضر میرسانه
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 .10۵-132(، 1)8، مطالعات رفتار مصرف کنندهمنصفانه.  یمتگذاریق کردیو رو دیخر یمانیپش یلگریتعد

رویکرد کیفی مبتنی  (. ارائه مدل بومی وفاداری به مقصد گردشگری با1398بوشهری سنگی زاد، بابک و بحرینی زاد، منیژه )

 .193-220(، 4۵)14، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگریبر داده بنیاد: بندر بوشهر مقصد گردشگری. 
 .https://donya-e-eqtesad.comها. سرزمین افســانه (. قشــم،1398باباخانی، فاطمه )

ثیر عوامل تعیین کننده در (. تأ1396الدین افتخاری، عبدالرضا و ایمانی خوشخو، محمدحسین )پرچکانی، پروانه، هاشمی، سید سعید، رکن
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35. 
اسخ مشتری با استفاده از پ(. طراحی مدل ارتقای تجربه و 1398پور یاسوری، طهمورث )خالوزاده مبارکه، سجاد؛ مانیان، امیر و حسنقلی

 .309-287(، 1) 6کننده، ات رفتار مصرفهای اجتماعی. مطالعبازاریابی رسانه
 در گردشگری صنعت محدودیتهای و تهافرص(. 1395) یوسف وند،زینی صمد، ،پور عدلی سیداحمد، میرمحمدتبار، صمد، اقدم، زادهرسول
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صد مقا یابیدر بازار یالمک غاتیتبل رگذاریعوامل تأث لیو تحل یی(. شناسا1395) محمد احسان ،یرضا و سور خ،یفاطمه، ش ان،یسجاد

و  یگردشگر یهشپژو-یة علمفصلناماصفهان، تهران.  راز،ی: شیمطالعة مورد یمجموعة راف و نتنوگراف یتئور کردیبا رو یگردشگر
 . 117-98(، 3) 5، توسعه

 شهرستان گردشگری سعهتو یکپارچه مدیریت ظرفیت ارزیابی(. 1398) تقی محمد رضویان، و جمیله نیا،توکلی امیر، صابری،

 .81-103 (۵4)14، گردشگری مدیریت مطالعات فصلنامه کاشان.
عه: شهر اک مراجعان مورد مطال(، ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری مبتنی بر ادر1398فالح تفتی، حامد و حیدری کوشکنو، مجید )

 .210-230(، 1)8، ی و توسعهپژوهشی گردشگر-فصلنامة علمییزد. 

ر ملکرد )مورد مطالعه: شه(. رقابت پذیری مقصد گردشگری: تحلیل اهمیت ع1397فرزین، محمدرضا، شکاری، فاطمه و عزیزی، فاطمه )
 .219-247(، 4)13، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگرییزد و شهر شیراز(. 

فتم، ه(. چاپ GTM تئوری )گراندد« بر پایهنظریه »(. روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر 1398فراستخواه، مقصود )
 .انتشارات آگاه

 .http://www.beinabein.comها. (. قشم، جزیره تندیس1395گائینی، محمد )
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 نوی ندگان این مقاله:

 

هستند. از  واحد قشم اسالمی دانشگاه آزادآموخته دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ایشان دانش دکتر آرمين گلی؛

-مصرف شان رفتارن کتب ایهای متعدد و کتب اشاره نمود که جدیدتریتوان به مقاالت و کنفرانسهای علمی وی میفعالیت

 ر ایران شعبه مازندراناست. همچنین ایشان دبیر انجمن مدیریت کسب و کا 2021کننده و کاربرد آن در بازریابی، سئو 

 د.هستن

از  شت هستند.زاد اسالمی واحد رآایشان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه  پور سليمانی؛دکتر علی قلی

-ژوهشایشان پ رین کتابهای متعدد و کتب اشاره نمود که جدیدتتوان به مقاالت و کنفرانسهای علمی وی میفعالیت

احد می وزاد اسالآنشگاه گروه حسابداری و معاونت اداری مالی داهای بازاریابی است. همچنین ایشان، سابقه مدیریت 

 رشت را در کارنامه خود دارند.
 

 

های علمی یت. از فعالحد رشت هستندایشان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی وا افروز؛دکتر نرگس دل

اربرد آن در ککننده و ار مصرفنمود که جدیدترین کتاب ایشان رفت های متعدد و کتب اشارهتوان به مقاالت و کنفرانسوی می
انشگاه دگردشگری  دیریتبازریابی است. همچنین ایشان، سابقه مدیریت گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت گروه پژوهشی م

 آزاد اسالمی واحد رشت را در کارنامه خود دارند.

 
 


