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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
با توجه به توسعه روزافزون استفاده از رسانههای اجتماعی و سهم آن در معرفی مقاصد گردشگری ،امروزه گردشگران قادر به داستانسرایی
گردشگری ،اشتراکگذاری تجربیات سفر ،اظهارنظر ،تغییر و تحریف روایتهای مقاصد هستند که خود چالش بزرگی را برای سازمانهای
بازاریابی گردشگری ایجاد کرده است که چگونه در رسانههای اجتماعی ،داستانهای تجاری را جهت توسعه یک مقصد گردشگری روایت
کنند .ازاینرو ،پژوهش حاضر ،با تمرکز بر این چالش ،قصد بررسی نقش قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی توسعه مقصد گردشگری
جزیره قشم را دارد .این مطالعه دارای رویکرد آمیخته و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری در بخش کیفی 137 ،داستان مقصد
قشم در رسانههای اجتماعی است که تعداد  108داستان به روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب شدند؛ به این صورت که ابتدا تمامی
داستانهای منتشرشده در سایتها و وبالگها ،مورد بررسی قرار گرفتند تا دارای نویسنده و تاریخ تدوین مشخصی باشند ،همچنین
سایتها و وبالگهایی که حاوی داستانهای گردشگری بودند ،دستهبندی شدند و سپس این رسانهها براساس وجود راه ارتباطی و
دسترسی به مدیران و مخاطبان شان ،میزان بازدید و وجود نماد اعتماد الکترونیکی ،مورد بررسی قرار گرفتند و آنهایی که چنین
ویژگیهایی نداشتند ،از دامنه این مطالعه خارج شده و تنها  108داستان انتخاب شدند .استراتژی پژوهش ،تحلیل روایت است .روش
گردآوری دادهها ،داستان های مکتوب آنالین بود که از طریق تحلیل روایت و با کمک تحلیل مضمون تجزیهوتحلیل شدند .ابعاد قدرت
داستانسرایی رسانههای اجتماعی شناساییشده و در قالب شبکه مضامین و مدل مفهومی این مقصد ارائه شد .سپس در بخش کمی،
استراتژی پژوهش ،به صورت پیمایشی صورت گرفت .جامعه آماری ،شامل تمامی گردشگرانی بود که داستانهای گردشگری این مقصد را
در رسانههای اجتماعی مطالعه کرده بودند .نمونهگیری به روش نمونهگیری غیراحتمالی دردسترس است و محاسبه حجم نمونه ،با توجه به
نامحدودبودن جامعه آماری ،از طریق جدول مورگان تعداد 450نفر برآورد شد .روش گردآوری دادهها ،پرسشنامه (الکترونیکی) بود که برای
گردشگران ارسال شد .نتایج مدلسازی معادالت ساختاری به وسیله نرمافزار  ،Smart PLSنشان داد که تمامی ابعاد قدرت
داستانسرایی رسانههای اجتماعی آنالین جزیره قشم شامل جنبههای جذابیت و جلبتوجه ،دانش ادبی ،شناختی ،عاطفی ،مقایسهای،
اقتصادی ،اخالقی ،اعتماد و اعتبار ،گردشگری بر توسعه مقاصد خود تأثیر میگذارند.

واژگان کليدی :توسعه مقاصد گردشگری ،دموکراسیکردن ،رسانههای اجتماعی ،فناوریهای قدرت ،داستانسرایی
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 .1مقدمه
امروزه گردشگری بهعنوان دروازه توسعه اقتصادی جوامع محلی بهخصوص در کشورهای درحال توسعه محسوب
میشود ( .)Baluchi & Nematolahi, 2021سازمان جهانی گردشگری ،بیان کرده که توسعه گردشگری میتواند
نقش مهمی در بخش توسعه پایدار ایفا کند .در حال حاضر با اینکه ایران جزء  10کشور اول دنیا به لحاظ داشتن
جاذبههای مختلف گردشگری است ،ولی به لحاظ جذب و مدیریت گردشگر و رونق گردشگری و به تبع ،درآمد
ارزی جایگاه شایستهای در دنیا ندارد ( .)Sabery, Tavakolynia & Razavian, 2019این در حالی است که رشد
و توسعه صنعت توریسم در ایران بهعنوان یکی از راهکارهای رهایی از اقتصاد تکمحصولی و متنوعسازی منابع
درآمد کشور ،باید بیش از پیش مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد ( Rasoolzadeh, Mir
 .)Mohamad Tabar, Adlipoor & Zinivand, 2016مخصوصاً توجه به یکی از مقاصد گردشگری کشور ،یعنی
جزیره قشم در جنوب کشور که به علت دارا بودن جاذبههای گردشگری متعدد ،ساالنه گردشگران بسیاری را به
خود جذب مینمایند .امّا باید در نظر داشت که امروزه بازدیدکنندگان انتخاب زیادی از مقصد را دارند ،ولی در مقابل
زمان کمتری برای تصمیمگیری جهت انتخاب مقصد در اختیار خواهند داشت .مقاصد گردشگری ،برای اینکه با
موفقیت در بازارهای هدف تبلیغ شوند ،باید بهطور مطلوب از رقبای خود متمایز شوند .توسعه فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی و استفاده روزافزون از آنها ،رابطه بین مقصد و بازدیدکنندگان را تغییر داده است .نقش فزاینده
رسانههای اجتماعی در گردشگری غیرقابل انکار است .بهرهگیری از رسانههای اجتماعی در بازاریابی مقاصد ،یک
استراتژی عالی است ( .) Kiralova & Pavliceka, 2015چراکه توسعه پویای بستر وب ،منجر به مقدار پرباری از
محتوای تولیدشده توسط کاربران در مورد مقاصد گردشگری شده است .چنین محتوایی توسط کاربران ،شکل مدرن
تبلیغات دهان بهدهان الکترونیکی است .گردشگران تمایل دارند که از تجربیات سایر گردشگران مطلع شده و از
آنان الهام بگیرند ،زیرا تصمیمات سفر آنها بهطور فزایندهای به توصیههای افراد دیگر بستگی دارد ( Youssef,
 .)Leicht & Marongiu, 2018از آنجایی که رسانههای اجتماعی آنالین ،بستری برای اشتراکگذاری
داستانهای شخصی مصرفکنندگان درباره مقاصد گردشگری میباشند و این قدرت را در اختیار آنها قرار میدهند
تا داستانها و گفتگوها را در جایی که بازاریابان مقاصد گردشگری حضور ندارند ،ایجاد نمایند ،بنابراین برای
سازمانهای مدیریت مقصد که به بخشی جداییناپذیر از این رسانههای اجتماعی آنالین تبدیل شدهاند ،فرصتی
فراهم شده که در آن افراد به معاشرت ،تعامل ،گفتگو و بهاشتراکگذاری داستانی که در اغلب موارد به دالیل
غیرتجاری میپردازند ،میتوانند داستانهای هیجانانگیز و تأثیرگذار تولید نمایند .همچنین آنها میتوانند این کار را
با استفاده از فناوریهای قدرت که در دسترس افراد در رسانههای اجتماعی هستند ،انجام دهند .مثالً بازاریابان
نهتنها قادرند درک کنند که مردم چگونه عمل میکنند ،اجتماعی میشوند و یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند،
بلکه میتوانند عاملهایی شوند که خود را در رسانههای اجتماعی نفوذ و جا دهند و در آن داستانهای خود را
بهاشتراک گذاشته و داستانهای تجاری را ترویج نمایند .زیرا امکان دارد برخی از مصرفکنندگان صالحیت کافی
جهت داستانسرایی مقاصد گردشگری نداشته باشند ،بههمین دلیل به حضور بازاریابان و سازمانهای مقاصد
گردشگری نیاز میباشد ( .)Lund, Cohen & Scarles, 2018امّا مسأله مهم این است که بازاریابان و
سازمانهای مقاصد گردشگری بدون داشتن چارچوبی مناسب راجع به ابعاد قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی
آنالین نمیتوانند عاملهایی شوند که خود در رسانههای اجتماعی نفوذ کرده و در آن داستانهای خود را به
اشتراکگذاشته و داستانهای تجاری اثربخشی را ترویج کنند .لذا بررسی و ارائه چنین چارچوبی حائز اهمیت است.
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امّا محققان داخلی توجه کمتری به این مسأله مهم کردهاند و هیچ چارچوبی را ارائه ننمودهاند .در حالی که با توجه
به توسعه روزافزون جایگاه رسانههای اجتماعی در زندگی روزمره افراد ،ایجاد فضایی برای تعامالت چندجانبه،
بهاشتراکگذاری داستانهای شخصی مقاصد گردشگری ،و قابلیت تأثیرگذاری اطالعات منتشرشده بر درک و باور
آنها ،میتوان بیان نمود که استفاده از رسانههای اجتماعی آنالین ،میتواند شیوهای مناسب برای افزایش آگاهی
گردشگران و اطالعرسانی به آنها نسبت به پتانسیلهای ناشناخته یک مقصد و ترغیب آنها نسبت به انتخاب آن
مقصد بهعنوان یک هدف گردشگری باشد و به آنها در فرآیند برنامهریزی سفر کمک شایانی نماید ( Youssef,
 .)Leicht & Marongiu, 2018; Yang, 2018; Lund, Cohen & Scarles, 2018برهمین اساس ،مطالعه
حاضر قصد بررسی نقش قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقاصد گردشگری
قشم دارد .در ادامه ،ابتدا به مرور ادابیات پژوهش پرداخته میشود و سپس در بخش کیفی ،ابعاد قدرت
داستانسرایی رسانههای اجتماعی شناسایی شده و در قالب شبکه مضامین و مدل مفهومی این مقصد ارائه میگردد
و در بخش کمی ،این مدل از طریق روش مدلسازی معادالت ساختاری آزمون خواهد شد و نهایتاً نیز نتیجه گیری و
پیشنهادها بیان میشوند.
 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
گردشگری1

 .2-1توسعه مقصد
گردشگری به مجموعهای از فعالیتهای افرادی اطالق میشود که به مکانهای خارج از محل زندگی و کارشان به
قصد تفریح ،استراحت و انجام امور دیگر مسافرت میکنند و بیش از یک سال متوالی و پیاپی در آن مکان نمیمانند
( .)Fallah Tafti & Heydari Koushenko, 2019در ادبیات گردشگری ،مفهوم مقصد هم به مثابه سامانهای از
جاذبهها و هم یک محدوده جغرافیایی شامل جاذبهها و بر پایه محدوده نیازهای مشتریان میانی و نهایی تعریف
شده است ( .)Bushehr Sangi Zad & Bahraini Zad, 2019امروزه مقصدهای گردشگری مانند سایر کسب و
کارها ،تالش میکنند تا از رقبا متمایز شوند و تجربهای منحصر بهفردی را به مشتریان ارائه دهند .این امر ناشی از
پتانسیل اقتصادی گردشگری و وجود رقابت شدید بین بنگاهها و مقصدهای گردشگری است ( Farzin, Shekari
 .)& Azizi, 2018امّا باید در نظر داشت که مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر با هم
متفاوت هستند .چرا که برخی از این مقصدها از قابلیت الزم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بینالمللی
برخوردار هستند و میتوانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بهشمار آیند و برخی هم از قابلیت و برد
محلی برخوردار هستند .در حال حاضر چگونگی معرفی مقاصد گردشگری نقش مهمی در ادامه حیات یا رونق
مقاصد گردشگری ایفا میکنند ( Parchkani, Hashemi, Rokneddin Eftekhari & Imani Khoshkhoo,
.)2017
 .2-2رسانههای اجتماعی
رسانههای اجتماعی دسته از ابزارهای مبتنی بر اینترنت هستند که بر بنیان ایدئولوژیک و فناوری وب  2استوار
هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادلهی آن را میدهندKhalouzadeh Mobarakeh, Manian & ( .
of Tourism Destination
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 .)Hassan Gholipour Yasuri, 2019ظهور رسانههای اجتماعی ،دموکراسی کردن تولید رسانه را تسهیل کردند،
و باعث شدند جایگاه قدرت بازار از بنگاهها به سمت مصرفکنندگان تغییر یابد ،زیرا آنها اکنون میتوانند
محتوایشان را تولید و منتشر کنند (.)Tiago & Verissimo, 2014; Lund, Cohen & Scarles, 2018
دموکراسی کردن تولید اطالعات به این معنی است که توسعه مقاصد گردشگری در رسانههای اجتماعی میتواند
بهعنوان یک فرآیند همکاری جمعی و فعّالِ مشترک باشد که شامل چندین نویسنده است که همگی
داستانهایشان را درباره مقاصد گردشگری ارائه میدهند .بازاریابان و مصرفکنندگان بهعنوان عامالن فعّال در
تولید ،اشتراک و مصرف دانش هستند .روایتهای مقصد از طریق یک کاربر به کاربر دیگر ،در شبکههای اجتماعی
جریان پیدا میکنند و بسته به عالیق و شخصیتهای کاربران ،به داستانهای مختلف و نسخههای مختلفی تقسیم
میشوند ( .)Lund, Cohen & Scarles, 2018لذا در این محیط جدید ،بهویژه برای سازمانهای مدیرت مقصد
ایجاد ارتباط و اتحاد با گردشگران بسیار مهم است ،زیرا از طریق تجربیات مشترکشان تأثیر بسزایی در توسعه
مقاصد گردشگری دارند ( .)Yang, 2018با دموکراسی کردن تولید محتوا ،کاربران میتوانند از قابلیتهای
داستانسرایی ،تحرک ،عملکرد و عملگرایی بهعنوان فناوریهای قدرت که توسط Lund, Cohen & Scarles
) (2018مطرح شدهاند ،برای بهدستآوردن نفوذ در رسانههای اجتماعی استفاده کنند .زیرا در رسانههای اجتماعی
آنالین ،افراد میتوانند هویتشان را بیان کنند ،نقش اجتماعی بسازند ،وضعیت خود را ارتقاء دهند ،رسانههای
اجتماعی و گفتمانهایشان را گسترش داده و در نتیجه روایتهای مقصد را تحتتأثیر قرار دهند .بنابراین
فناوریهای قدرت بر بیان و هویت افراد یا گروهها و شیوههای اجتماعی مرتبط با آن تمرکز میکنند .از بین چهار
فناوری قدرت ،داستانسرایی اصلیترین آنهاست ،زیرا رسانههای اجتماعی متشکل از متن و تصاویر هستند که از
طریق آنها کاربران میتوانند داستانهایی را برای توصیف فعالیتها ،تجارب ،ایدههایشان و تولید
بازنمودهایشخصی1ارائه دهند (.)Lund, Cohen & Scarles, 2018
 .2-3داستانسرایی
داستانسرایی یک کلمه مرکب از داستان و گفتن ،به معنای واقعی کلمه "صحبت کردن" است .در واقع ،یک عمل
انتقال آن چیزی است که فردی قصد دارد با داستانی جالب و واضح به طرف مقابل اطالع دهد (.)Yang, 2018
اصوالً داستانسرایی هنری برای توصیف اتفاقات واقعی یا تخیلی همراه با متن ،تصویر و صدا است ( Akgün,
 .)Keskin, Ayar & Erdoğan, 2015همچنین داستانسرایی اشاره به یک وسیله ارتباطی دارد که در قالب
رسانههای مختلف شکل میگیرد ( .)Lee & Shin, 2015البته در این مطالعه از دو اصطالح داستان و روایت
استفاده شده است ،که بر طبق ( )Van Laer, 2013نیاز به تمیز دادن دارند .در واقع داستانسرایان ،ارائهکنندگان
داستانها هستند؛ داستانها از یک رویداد یا دنبالهای از حوادث ساخته میگردند .از طرف دیگر ،یک روایت،
داستانی است که توسط مصرفکننده متناسب با دانش ،ادراک و شخصیت قبلیاش ،تفسیر میشود .بنابراین تفسیر
یک عمل ،بهرهگیری از آن چیزی است که از طریق آن داستانی به روایتی تبدیل میشود .با این حال ،هیچ ساختار
دوتایی یا جداگانهای وجود ندارد ،زیرا ایجاد همزمان و با همآمیختگی این فرایندها ،چرخهای از چندین عامل تولید
و مصرف را ایجاد میکند (.)Lund, Cohen & Scarles, 2018

 1روشی که خودمان را در مقابل یک فرهنگ خاص به دیگران معرفی میکنیم.
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 .2-4داستانسرایی گردشگری رسانههای اجتماعی آنالین و توسعه مقاصد گردشگری
در نتیجه انقالب فناوری ،داستانسرایی دیجیتالی شکل جدیدی از روایتها شد که به فناوریهای چندرسانهای امّا
به روشی ساده بستگی دارد .داستانهای دیجیتالی میتوانند رابطه بین افراد خارجی و جامعه محلی را تسهیل کنند
و میتوانند درک متقابل فرهنگی بهتری ایجاد کنند ( .)Gamil, 2017چراکه داستانهای سفر آنالین ،مورد توجه
بسیاری از مخاطبان قرار میگیرند ،آنها را تحت تأثیر قرار میدهند و حتی مصرفکنندگان را به سفر تشویق
میکنند .روایتهای سفر میتوانند شامل اطالعات عمیقتری در مورد یک مقصد نسبت به منابع داده معمولی
باشند .روایتها میتوانند از طریق تبلیغات دهانبه دهان ،شایعه و تجربه سفر ،ایجاد شوند ،و این میتواند توجه
گردشگران را به سمت یک مقصد جلب کند .روایتهای مطلوب میتوانند حافظه عاطفی مسافران را تحریک کنند
و این میتواند یک اثر شناسایی را نسبت به نویسنده ایجاد کند .در این راستا ،جنبههای زیبایی مانند عکس ،فیلم و
صدا جذابیت داستان را افزایش میدهند ( .)Youssef, Leicht & Marongiu, 2018همچنین داستانهای
سرگرمکنندهِ به یادماندنی میتوانند موانع شبکههای اجتماعی را برطرف کنند و بازاریابان را به آن دعوت نمایند.
آنها رگهای حیاتی هستند که از طریق آنها میتوانند به مخاطبان برسند و روایتها را تحت تأثیر قرار دهند .امّا،
اینکه این داستانها توسط چه کسی و از طریق کدام مجراها گفته میشوند ،به همان اندازه مهم هستند .چراکه
بدون اجرای شخصی پرشور ،بدون تعامالت اجتماعی و بدون کانالهای پخش صحیح ،داستانها در جذب خود
ناکام خواهند ماند .لذا ،بازاریابها و سازمانهای بازاریابی مقاصد باید یاد بگیرند که چگونه میتوانند در این
فضاهای پیچیده و همراه با سیاست ،با استفاده از فناوریهای قدرت رسانههای اجتماعی در اختیارشان ،مانور دهند
( Yang (2018) .)Delgado-Ballester & Fernandez-Sabiote, 2016نشان داد که وقتی داستانهای
گردشگری حاوی مطالب و ویژگیهای جالب و جذاب باشند ،و همچنین به سهولت قابل درک باشند ،میتوانند
عالقه گردشگران را برانگیزانند و گردشگران بیشتری را به آن مقصد جذب نمایند .بنابراین ،داستانسرایی ممکن
است مزایای منحصر به فرد رقابتی و ابزاری برای خلق مناظر جذاب داستان در مقاصد گردشگری ارائه دهد .عالوه
بر این ،میتواند تجربههای گردشگری به یادماندنی و اصیلی را ایجاد کند که بر تحریک حواس بازدیدکنندگان
مانند بینایی ،بویایی ،شنوایی و چشایی مؤثر باشد ( Lund, Cohen & Scarles, 2018 .)Gamil, 2017با ارائه
یک چارچوب مفهومی نشان دادند که داستانسرایی ،تحرک ،عملگرایی و عملکرد ،مفاهیم مهمی هستند که برای
درک بیشتر مکانیسمهای اجتماعی شکلگرفته در رسانههای اجتماعی و مفاهیم آنها برای برندسازی مقاصد
مناسب هستند .همچنین نشان دادند که داستانهای سرگرمکننده و جالب درباره برند مقاصد ،میتواند در جذب
گردشگران مؤثر باشند Sajadian (2016) .نشان دادند که چشمنواز بودن ،جاذبههای فرهنگی ،امنیت،
وضعیت رفاهی ،هزینهها ،برخورد با مسافران از عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی مقاصد گردشگری شناخته
شدند .همچنین پژوهشهای پیشین ( Youssef, Leicht & Marongiu, 2018; Psomadaki, Dimoulas,
;Kalliris & Paschalidis, 2018; Lund, Cohen & Scarles, 2018; Huertas, 2018; Gamil, 2017
; .)Yavuz, 2016; Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğan, 2015نشان دادهاند که داستانسرایی میتواند برای

توسعه مقصد گردشگری مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر این ،نشان دادند که رسانههای اجتماعی آنالین میتوانند
بهعنوان واسطه تجربههای سفر عمل کنند و استفاده از داستانهای گردشگری میتواند واکنشی مطلوب در
مصرفکننده ایجاد نمایند .همچنین داستانهایی که در مورد مقاصد گردشگری ایجاد میگردند ،میتوانند منجر به
افزایش مزایای رقابتی آن مقاصد و معنیدارتر شدن تجربه بازدیدکنندگان مقصد شوند .به دلیل ارزش استراتژیک،
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داستانسرایی در زمینه مطالعات گردشگری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است (
 )Marongiu, 2018چراکه بسیاری از گردشگران در مورد مقصدهایی که از آنها بازدید کردهاند و تجربیاتی که در
زندگی در آن مقاصد بدست آوردهاند ،شروع به اشتراک گذاشتن داستانها و تجربیات خود در اشکال مختلف وبالگ
سفر مانند فیلم ،عکس و متونی درباره تجربه سفر خود از طریق رسانههای اجتماعی کردهاند (.)Gamil, 2017
& Youssef, Leicht

 .2-5پيشينه پژوهش
از آنجا که هیچ پژوهش داخلیای یافت نشد ،بر همین اساس به پژوهشهای خارجی اشاره میگردد.
) Lund, Cohen & Scarles (2018به بررسی قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی در برندسازی مقصد
پرداختند .این پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی نشان داد که داستانسرایی ،تحرک ،عملگرایی و عملکرد،
مفاهیم مهمی هستند که برای درک بیشتر مکانیسمهای اجتماعی شکلگرفته در رسانههای اجتماعی و مفاهیم
آنها برای برندسازی مقاصد مناسب هستند .همچنین نشان دادند که داستانهای سرگرمکننده و جالب درباره برند
مقاصد ،میتواند در جذب گردشگران مؤثر باشند Youssef, Leicht & Marongiu (2018) .به بررسی تأثیر
داستانسرایی گردشگری در رسانههای اجتماعی بر بازاریابی مقاصد پرداختند .نتایج نشان داد که داستانسرایی
درباره بازاریابی مقاصد میتواند پیامی را در مورد هویت مقصد و ویژگیهای مربوط به هر یک از ابعاد شناختی،
عاطفی و رفتاری به گردشگران منتقل نماید که رضایت و وفاداری آنان را جلب کرده و منجر به توسعه آن مقصد
گردشگری گردد Yang (2018) .در بررسی همبستگی داستانهای گردشگری ،ادراک جذابیت گردشگری و قصد
رفتاری گردشگران در رسانههای اجتماعی جهت توسعه مناطق تاریخی بائکه به این نتیجه دست یافت که
داستانسرایی گردشگری بر درک جذابیت تأثیر میگذارد و وقتی که داستانهای مختلف گردشگری با ویژگی
آموزشی ،منحصر بهفرد بودن ،ویژگیهای جالب و جذاب مقاصد به سهولت درک میشوند ،بر روی قصدرفتاری
گردشگران تأثیر گذاشته و گردشگران بیشتر به مناطق تاریخی بائکه جذب میشوند Choi (2016) .به بررسی تأثیر
داستان سرایی گردشگری بر ارزش برند مقصد گردشگری و نیات رفتاری تمامی گردشگران و بازدیدکنندگان مناطق
سئول در کره جنوبی پرداخت .نتایج نشان داد که داستانسرایی گردشگری تأثیر مثبتی بر ارزش برند گردشگری
بخصوص در قابلیت فهم ،جالب بودن ،قابلیت آموزش دادن ،منحصر به فرد بودن و قابلیت ایجاد حساسیت دارد.
همچنین نتایج نشان داد که ارزش برند گردشگری روی نیات رفتاری گردشگر تأثیر میگذارد .و سرانجام Akgün,
) Keskin, Ayar & Erdoğan (2015در بررسی تأثیر رویکرد داستانسرایی گردشگری آنالین بر همدلی و نیات
سفر مخاطبان روایت زنگبار در تانزانیا ،نشان دادند که روایتهای سفری که دارای ویژگیهای زیباییشناسی،
ساختار مناسب و توانایی درگیر کردن مخاطب و برقراری ارتباط با آنها باشند ،بر همدلی ،واکنش عاطفی و نیات
رفتاری مثبت مخاطبان این مقصد تأثیر میگذارند.
حال با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،میتوان بیان داشت که اگرچه که مطالعات گذشته ابعاد مختلف
قدرت داستانسرایی مقاصد گردشگری را شناسایی نمودهاند ،امّا هیچکدام چارچوبی جامع مبنی بر شناخت دیگر
جنبههای حساس مانند جنبه مقایسهای ،اقتصادی و اخالقی ارائه نکرده است ،بنابراین از این جهت ،ارائه چارچوب
جامعی که همه ابعاد قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی در آن لحاظ شده باشد ،ضروری است .براین اساس،
سواالت زیر مطرح میگردد و در دو بخش کیفی و کمی به آنها پاسخ داده خواهد شد:
 -1قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی آنالین در جزیره قشم ،دارای چه ابعادی است؟
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 -2ابعاد قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی آنالین چه نقشی در توسعه گردشگری جزیره قشم دارند؟
 -3روششناسی پژوهش
این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی -کمی) انجام شده است و از نظر هدف کاربردی است .استراتژی پژوهش در
بخش کیفی ،تحلیل روایت است .جامعه آماری شامل تمامی داستانهای مقاصد گردشگری قشم در رسانههای
اجتماعی آنالین (سایتها و وبالگها) هستند .تعداد آنها  137داستان بود که حجم نمونه براساس منطق روش
نمونهگیری قضاوتی برآورد شد؛ بهاین صورت که ابتدا تمامی داستانهای منتشر شده در سایتها و وبالگها ،مورد
بررسی قرار گرفتند تا دارای نویسنده و تاریخ تدوین مشخصی باشند ،همچنین سایتها و وبالگهایی که حاوی
داستانها گردشگری بودند ،دستهبندی شدند و سپس این رسانهها براساس وجود راه ارتباطی و دسترسی به مدیران
و مخاطبانشان ،میزان بازدید ،وجود نماد اعتماد الکترونیکی ،مورد بررسی قرار گرفتند و آنهایی که چنین
ویژگیهایی نداشتن ،از دامنه این مطالعه خارج شده و تنها  108داستان انتخاب شدند .روش گردآوری دادهها،
داستانهای متنی و مکتوب در رسانههای اجتماعی آنالین بود .روش تجزیه و تحلیل این متون ،تحلیل روایت و با
کمک تحلیل مضمون بود که به روش کدگذاری سه مرحلهای باز ،محوری و انتخابی ،به صورت دستی کدگذاری
شدند و در شبکه مضامین ،نشان داده شدند.
در بخش کمی ،استراتژی پژوهش ،به صورت پیمایشی است .جامعه آماری شامل تمامی گردشگرانی بودند که
داستانهای جاذبههای گردشگری جزیره قشم را در رسانههای اجتماعی آنالین (سایتها و وبالگها) مطالعه کرده
بودند .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری غیراحتمالی دردسترس و برای محاسبه حجم نمونه هم با توجه به
نامحدود بودن جامعه آماری ،از جدول ( )Krejcie & Morgan, 1970استفاده شد که تعداد  384نفر بر آورد شد ،و
تعداد  450نفر در نظر گرفته شدند .روش گردآوری دادهها ،پرسشنامه الکترونیکی بود .روایی پرسشنامه با استفاده از
تحلیل عاملی تأییدی ،روایی همگرا و واگرا و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ در کنار ضریب پایایی ترکیبی مورد
بررسی قرار گرفتند .همچنین فرایند شکلگیری پرسشنامه بدین صورت بوده که پس از تأیید ارتباط مضامین
استخراج شده از بخش کیفی پژوهش ،کدهای بازِ استخراجشده در قالب پرسش مطرح شدهاند یا با مراحل بعدی
کدگذاری (کدگذاری محوری و انتخابی) ترکیب شده و فرضیات پژوهش را شکل داده اند .روش تجزیه و تحلیل
دادهها ،مدلسازی معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار  Smart PLSبود.
 -4یافتهها
فراگرد تحلیل مضمون زمانی آغاز میشود که تحلیلگر الگوهای معنایی و موضوعاتی که جذابیت بالقوه دارند را
مورد نظر قرار میدهد .این تحلیل شامل یک رفت و برگشت مستمر بین مجموعه دادهها و مجموعه کدگذاریها و
تحلیل دادههایی است که به وجود آمده اند .نگارش تحلیل از همان مرحله اول شروع میشود .در این پژوهش ،با
روش پیشنهادی ( ،)Braun & Clarke, 2006فرایند گام بهگام و جامعی جهت تحلیل مضمون ،عرضه میشود.
مرحله اول) آشنایی با دادهها :در این گام ،ابتدا جهت آشنایی با داستانهای ارائهشده راجع به مقصد گردشگری
جزیره قشم در رسانههای اجتماعی آنالین ،همه آنها به صورت کامل مطالعه شدند و نمونه خالصه شدهای از آن
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در جدول  1آورده شده است که داستان اوّل مربوط به سایت دنیای اقتصاد )Babakhani, 2019(1و داستان دوّم
مربوط به سایت بینابین )Gaeini, 2016(2است.
مرحله دوم) ایجاد کدهای اولیه :در این مرحله ،درباره کدگذاریها تصمیمگیری شد .کدگذاری در این پژوهش به
این صورت ( )DO-ST-Nبود ،که کد DO3به معنی دیدن اسناد و آثار مکتوب و غیرمکتوب الکترونیکی ،کدST4
به معنی داستانسرایی و  Nبه معنی شماره ترتیبی بود ( .)Frasatkhah, 2019پس از این کار ،فرایند کدگذاری سه
مرحلهای و استخراج مضامین آغاز شد .به این صورت که ابتدا کدهای باز بهعنوان مضامین پایه استخراج شدند و در
جدول  2نشان داده شدند و برای ارائه نظریه ،کدگذاری انتخابی در جدول  3نشان داده شد.
جدول ( .)1نمونهای از متن داستان و مضامين پایه استخراجی
نمونهای از متن داستان
قشم ،سرزمین افسانهها
غار خربس
"غار خربس دیگر جاذبه کالسیک در گردشگری قشم است .این غار سمت راست جاده قشم به روستای
خربس قرار گرفته و مانند بسیاری از غارها و آثار باستانی دیگر در ایران ،نشانههایی در آن به چشم
میخورد که گویا پرستشگاه آناهیتا یا الهه آب بوده است .برخی باستانشناسان به لحاظ ساختاری و
شکلی این غار را با دخمههایی در شهرهای دیگر مانند شوشتر ،اهواز ،بوشهر و ..مقایسه کردهاند .با
گشت و گذار در حفرههایی که در این غار کنده شده میتوانید حس و حال مردمی را درک کنید که
زمان یورش دزدان دریایی در آن خود را مخفی کرده و تالش میکردند زنده بمانند".
دره ستارگان
"صبح زود راهی دره ستارگان میشوم ...نامی شاید شبیه به جنگ ستارگان اما کامال بیربط! دره
ستارگان قشم که بومیهای منطقه به آن ستاره افتاده یا استاره کفته نیز میگویند در روستای برکه
خلف در  15کیلومتری شهر قشم قرار گرفته و از جادة کناره جنوبی جزیره میتوان به آن رسید .درون
دره ستارگان حجمهای سنگی عجیب و زیبایی دیده میشود که در اثر بارانهای فصلی و فرسایش
خاک به وجود آمدهاند .دنیایی از رمز و راز در درههای تنگ و زیبا شما را به سیارهای دیگر میبرد!
داستانهای بومیان در مورد این دره نیز در نوع خود قابلتوجه است .برخی از اهالی معتقدند با تاریک
شدن هوا ،این دره محل آمد و شد ارواح و اجنه است و توصیه میکنند شب را اینجا نمانیم! از طرفی
مردم بر این باورند این دره محل برخورد ستارهای از آسمان بوده و یا بهعبارت دیگر ستارهای از آسمان
بر زمین افتاده و دره ستارهها را شکل داده است .اندکی خیالپردازی کافی است تا شهری افسانهای با
اشکال متفاوت را پیشروی خود ببینید .رفت و آمد بومیان جزیره با لباسهای زیبای محلیشان درون
دره ،زیباییها آن را دوچندان میکند .شاید بتوان گفت نمونه متراکمی از کلوتهای شهداد را در فضایی
کوچکتر در دره ستارگان میتوان دید".

مضامين پایه استخراجشده
استفاده از استعارهها و سنبلها و
تشبیهات مناسب و دست اول-
تحریک حس بینایی -توجه به
گردشگری تاریخی

استفاده از استعارهها و سنبلها و
تشبیهات مناسب و دست اول-
درگیر کردن تخیل مخاطب از
جاذبههای
توصیف
طریق
سحرانگیز و شگفت انگیز طبیعی-
غرق کردن مخاطب در
زیباییهای مبهوت کننده،
سحرانگیز و شگفتانگیز عجاب
هفتگانه مانند دره ستارگان -بیان
و تبلیغ اینکه هر منطقه ،به چه
چیزی شهرت دارد و از چه هویتی
برخوردار است -توجه به
گردشگری تاریخی -تحریک
حس ماجراجویانه
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مرحله سوم) جستوجوی کدهای انتخابی :در این مرحله  44کد انتخابی توسط محققان بهدست آمد .در این مرحله
محققان کدهای ناقص یا نامرتبط و همچنین کدهای تکراری را کنار گذاشتند تا به این تعداد کد انتخابی دست
یافتند.
جدول ( .)2کدگذاری باز
جزیره قشم
کد
DO-ST-01
DO-ST-02
DO-ST-03
DO-ST-04
DO-ST-05
DO-ST-06
DO-ST-07
DO-ST-08
DO-ST-09
DO-ST-010
DO-ST-011
DO-ST-012
DO-ST-013

DO-ST-014

DO-ST-015

DO-ST-016
DO-ST-017

مضامين پایه استخراج شده
جذابیت و بهروز بودن موضوع داستان
داستان همراه با مقدمهای جذاب و شیرین
بیان تاریخچه ای کوتاه و جذاب
انسجام در متن و توالی ماجراها و اتفاقات
معنیدار ،شفاف و روشن بودن داستان
بیان داستانی با اوج غافلگیرکننده
بیان مناسب سوژههای سفر
درگیر کردن ذهن مخاطبان با یک پرسش جالب و پاسخ به آن در ادامه داستان
توصیفات همراه با تصاویر و ویدوئوهای جذاب
نگارشی (امالء و تایپ  -اصول نگارش فارسی و جملهبندی  -عدم پرداختن به کلیشههای خستهکننده)
دستوری (توجه به دستور ادبیات فارسی  -عدم استفاده از کلمات و جمالت قالبی پرتکرار و فاقد تازگی  -انتخاب و استفاده
درست الفاظ و واژگان)
آرایههای ادبی (استفاده صحیح و بهجا از آرایههای ادبی -استفاده از استعارهها و سنبلها و تشبیهات مناسب و دست اول)
آگاهی و شناخت مقصد ( :هر داستان ،حاوی مطالب آموزشی (اطالعات جدید و منحصر بهفرد) بسیاری است که منجر به
افزایش آگاهی مخاطب میگردد  -جهت شناخت بهتر جاذبههای گردشگری ،توصیفات به همراه مستنداتی مانند تصاویر،
ویدئوها و نقشه جیپیاس آن مکان هستند  -اطالعات مربوط به جاذبهها دستهبندی میشوند تا شناخت منطقه به راحتی
صورت گیرد  -در مورد جاذبههای گردشگری مقصد قشم تبلیغات ترغیب کنندهای انجام میگردد که منجر به آگاهی
مخاطب میگردد)
یادآوری (به یادماندنی)( :بیان داستانی با محتوای ارزشمند و معنیدار  -توصیف رویدادهای پویا و جذاب هر منطقه برای
ماندگار شدن و یادآوری بهتر داستان  -داستان ماجراجویی جالب چهرههای سرشناس و قهرمانان مقاصد  -بیان و تبلیغ اینکه
هر منطقه ،به چه چیزی شهرت دارد و از چه هویتی برخوردار است  -اشاره به مزیتهای رقابتی هر جاذبه گردشگری برای
بهیاد ماندن داستان در ذهن مخاطب)
تصویر مقصد ( :ایجاد تصویر ذهنی مثبت و خوشایند از مهماننوازی مردم محلی قشم  -اشاره به فروشگاهها ،هتلها و
رستورانهای ارزان قیمت و با کیفیت  -تبلیغات مثبت راجع به نقاط قوت جاذبههای گردشگری که کمتر به آنها توجه شده -
ایجاد تصویر در ذهن مخاطب از طریق توصیف دقیق و توجه به جزئیات (مشخص کردن مکان و زمان سفر) مقاصد پربازدید
 درگیر کردن تخیل مخاطب از طریق توصیف جاذبههای سحرانگیز و شگفت انگیز طبیعی)بیان کلماتی با بار احساسی راجع به جاذبههای گردشگری که ذهن مخاطب را درگیر خود میکرد.
تحریک حواس پنجگانه:
تحریک حس بینایی (غرق کردن مخاطب در زیباییهای مبهوت کننده ،سحرانگیز و شگفتانگیز عجاب هفتگانه یعنی
مشاهده کوههای صخرهای و تندیسهای صیقل داده شده طبیعی به شکلهای فیل خرطومدار ،تمساح ،عقاب و غیره که
شاهکاری از معماری طبیعت (بارش باران ،رگبار و باد) است ،دره ستارگان ،غار خربس ،تنگه چاهکوه و  ، ...توصیف تماشایی
دره ستارگان که به هنگام شب ،ستارهها نزدیک به نظر میرسند و انگار میتوان ستارههای آسمان را چید  -تأکید بر ساحل
نیلگون خلیج فارس (قسمتهایی از ساحل نیز به دلیل وجود نوعی کانی در ماسهها ،درخشان و نقرهای به نظر میرسد.
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جزیره قشم

کد

DO-ST-018
DO-ST-019
DO-ST-20

DO-ST-21
DO-ST-22
DO-ST-23
DO-ST-24
DO-ST-25
DO-ST-26
DO-ST-27
DO-ST-28
DO-ST-29
DO-ST-30
DO-ST-31
DO-ST-32

DO-ST-33

DO-ST-34

مضامين پایه استخراج شده
سنگهای رنگارنگ در کنار ساحل جزایر ناز چشمها را می نوازند  -با فرارسیدن شب نیز به دلیل وجود فیتوپالنکتونهای
دریایی ،رقص آب و نور را در شب پیشکش شما میکنند - ).تأکید بر زیباییهای ساحل فرش که با خاکهای رنگارنگ
جزیره هرمز قشم طراحی شده است  -تأکید بر جزر و مد دریا در جزایر ناز -تأکید بر زیباییهای کریستالهای نمکی غار
نمکدان) تحریک حس بویایی (تأکید بر بوی قهوه تولیدی قشم  -عطر انواع ادویههای مختلف در غذاهای بومی شما را فرا
میخواند  -تأکید بر بوی پختن نان ،کیک و شیرنیها محلی) تحریک حس چشایی (توصیف طعم خرمای قشم و فرآوری آن
به شکلهای گوناگون  -تأکید طعم گیاهان دارویی مانند آویشن و  - ...توصیف تصویری طعم غذاهای محلی (میگو ،ماهی-
های پفکی و  )...و نوشیندیهای مختلف  -چشیدن آبهای خنک و شیرین چاههای تلآب یا طال) تحریک حس شنوایی
(تأکید بر سر و صدای شیرین فالمینگوها ،حواصیلها ،پلیکانها ،مرغهای ماهیخوار بر فراز جنگل حرا و دریا  -توصیف
شیطنت دلفینهای بازیگوش) تحریک حس المسه (کلوپ دریایی و غواصی و لمس مرجانها ،صدفها ،دلفینها و دیگر
آبزیان  -نقاشی با حنا بر روی دست  -لمس آثار موزه زیر آب دریای قشم از طریق غواصی)
مقایسه مناطق این جزیره با سایر مناطق گردشگری مشابه برای درک بیشتر مخاطب
اشاره به رستوران و یا غذاخوریهای آن منطقه و مقایسه نوع سرویسدهی و قیمتها
تأکید بر مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری قشم (منطقه آزاد بودن ،بزرگترین جزیره بودن ،داشتن عجایب هفتگانه ،داشتن
کوهی با خاک خوراکی ،داشتن مردمی مهماننواز و گرم ،توجه به بیشتر جنبههای گردشگری ،داشتن جنگل حرا با درختانی
که آب شور را شیرین مینمایند  -دارای بوم گردیهای متعدد و  )...و مقایسه آنها با سایر مقاصد گردشگری مشابه
صرفه اقتصادی با اشاره به قیمت مناسب اجناس با کیفیت بازارها و مراکز خرید
هزینه اندک سفر و اقامت در منازل مسکونی ،هتلها و مهمان پذیرها و خدمات به صرفه رستورانها
توصیفات محترامانه و مودبانه در داستان سرایی
توصیفات بیکم و کاست و عدم تحریف واقعیتها و دانستنی ها راجع به جاذبهها
احساس مسئولیت در برابر محیط زیست
توصیف دقیق زمان و مکان سفر
بیانی گرم و صمیمی که مخاطب به توصیفات اعتماد نماید
ایجاد اعتماد و اعتبار در توصیفات از طریق ارائه اطالعات و مستندات واقعی ،معتبر و موثق
صداقت و صراحت در بیان نظرات و دیدگاهها راجع به جاذبههای گردشگری
عدم تکیه بر شایعات بیاساس در توصیف داستان
استفاده از تصاویر ،ویدئوها به روز و نقشه گوگل برای تبدیل ذهنیت مجازی به تجربه واقعی و تصدیق بیان
گردشگری فرهنگی (اشاره به صنایع دستی گوناگونی مانند بافت نوارهای تزئنی لباس (شک بافی) ،رودوزی و سوزن دوزی
(خوسدوزی ،گالبتون) ،ساخت محدودساز سنتی عود ،توربافی و گرگوربافی ،قالیبافی ،گلیمبافی ،نگارگری ،حصیر و
سبدبافی ،تولید فرآوردههای گوناگون از بقایای آبزیان و انواع زینتآالت توسط مردم محلی قشم  -اشاره به موسیقی (دف،
دُهُل ،دایره ،عود) ،رقصهای محلی و لباسهای سنتی  -اشاره به انواع مراسم مانند مراسم عروسی و حنابندان ،زار ،نوروز
صیاد ،قبله دعا ،آئینی ظریف در عروسیها ،عیدفطر ،مولودی خوانی ،زنبیل گردان ،آئینی لیوا ،رقص شمشیر ،آیین شوشی -
اشاره به مهماننوازی و برخورد صمیمانه مردم محلی با غیربومیها  -اشاره به زبان مردم محلی (زبان جزیرتی که آمیختهای
از زبانها و گویشهای ایرانی الر ،بندری میناب و بندرعباس ،و همراه با واژههای عربی ،آفریقایی ،زنگباری ،حبشی ،هندی،
انگلیسی و پرتقالی)
گردشگری تاریخی (اشاره به ژئو پارک قشم ،غار نمک ،تنگه چاهکوه و دره ستارهها  -اشاره به انواع آثار تاریخی مانند
گورستان انگلیسیها ،سد تاریخی گوران ،قلعه تاریخی پرتقالیها ،قلعه نادری ،سد تاریخی ،پیپشت ،قنات تاریخی زینبی،
مقبره شیخ برج ،زیارتگاه پیر لم سنتی ،مسجد قبا ،مسجد رمچاه ،آبانبار سنتی ،تپه تاریخی کولقان ،مدرسه تاریخی کمالیه،
برکه (آبانبار) بیبی ،غار تاریخی خربس)
گردشگری تفریح و تفرج (اشاره به هوای گرم این جزیره برای مسافرت گردشگران  -اشاره به اینکه بهترین فصلها برای
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جزیره قشم
کد

DO-ST-35

DO-ST-36

DO-ST-37

DO-ST-38
DO-ST-39
DO-ST-40
DO-ST-41
DO-ST-42
DO-ST-43

DO-ST-44

مضامين پایه استخراج شده
مسافرت به این جزیره ،پاییز و زمستان است که دمای هوای نهچندان گرم وآرامش بخش است  -اشاره به مناسب بودن این
مقصد برای گردشگری در تعطیالت ساالنه)
گردشگری ساحلی و دریایی (اشاره به فعالیتهایی مانند شنا ،موج سواری ،ماهیگیری ،چتربازی ،حمام آفتاب و سایر فعالیت-
های تفریحی ساحلی  -اشاره به خرید ،تفریح ،استفاده از رستورانها ،پارکهای ساحلی ،پالژها و هتلهای ساحلی  -اشاره به
انواع تفریحات و ورزشهای دریایی مانند فالی برد ،اسکوتر دریایی ،قایقهای تندرو ،شاتل دریایی ،پاراسلینگ ،جتاسکی و
اسکی روی آب ،و وجود کلوپهای دریایی برای غواصیهای حرفهای  -اشاره به مسافرتهای دریایی با اتوبوسهای دریایی
و لنچها تفریحی)
گردشگری طبیعتگردی (اشاره به مناطق محافظت شده و ژئوگردشگری  -اشاره به جمالت دلسوزانه در مورد حفظ محیط
زیست مخصوصاً مناطق بیابانی ،کوه ،جنگل حرا ،ساحل و دریا  -اشاره به گشت و گذار و تماشای جلوههای ویژه طبیعت
(گونههای نادر گیاهی و جانوری ،هوای پاک و))...
گردشگری تجاری و بازرگانی (اشاره به ویژگیها و فرصتهای شغلی موجود در یک منطقه آزاد تجاری (صادرات و واردات) و
به جاذبههای تجاری مناسب برای خرید از بازارهای سنتی و مدرن با اجناس محلی متنوع و ارزان و همچنین محصوالت
خارجی  -اشاره به کارگاه لنج سازی ،ماهیگیری ،صید میگو ،صدف و مروارید)
گردشگری شهری (اشاره به جاذبههای متنوع و بزرگی شامل پارک ملی ،بازارها ،مراکز خرید ،رستورانها ،کافی شاپها،
هتلها ،و )،...
گردشگری روستایی (اشاره به رفتارها و آداب و رسومها ،آیینها ،اعتقادات مردم روستاهای مختلف  -اشاره به سکونتگاههای
سنتی و زیبای روستاییان)
گردشگری قومی (اشاره به سبک زندگی افراد بومی  -اشاره به از تجربیات ،اعتقادات و آداب و رسوم اقوام مختلف قشم)
گردشگری ورزشی (اشاره به پتانسیلهای موجود طبیعی قشم بیان میشد که باعث ارائه ورزشهایی مانند اسکی روی آب،
قایقرانی ،مسابقه دو طبیعت ژئوپارک تریل ،پیست اسبدوانی و مسابقات سافاری)
گردشگری ماجراجویانه (اشاره به سفرهای مخاطره آمیز یا حادثه جویانه به مقصدهای پرخطر ،مثل غارهای ناشناخته ،بیابان-
ها ،قلل کوه ،جنگلها و تماشای شگفتیهای طبیعت ،گونههای کمیاب و پدیدههای طبیعی دستنخورده و بکر)
گردشگری الکترونیکی (گردشگری مجازی) (توصیف داستانهای گردشگری آنالین در مورد جاذبههای گردشگری این
جزیره -آشنایی تعداد زیادی از گردشگران با جاذبههای گردشگری جزیره قشم از طریق رسانههای اجتماعی آنالین  -رزرو
بلیط در یکی از مکانهای اقامتی جزیره قشم از یکی از سایتهای اینترنتی)
گردشگری حیات وحش (اشاره به زیستگاههای مختلف و کمیاب جانوری مانند الکپشتها ،کروکودیلها ،دلفینها ،آهوی
ایرانی  -اشاره به زندگی پرندگان مختلف ،و بازدید جذاب از آبزیان دریایی مانند ماهیها ،خرچنگها ،میگوها ،عروسهای
دریایی ،صدفها ،ماهی مرکب ،مرجانها و )...
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جدول ( .)3کدگذاری انتخابی
جزیره قشم

کد
DO-ST-01 ... +
DO-ST-09

DO-ST-10 + ...
+ DO-ST-12
DO-ST-14 ... +
DO-ST-15
DO-ST-16 +
DO-ST-17
DO-ST-18 + ...
+ DO-ST-20

DO-ST-21 +
DO-ST-22

DO-ST-23 + ...
+ DO-ST-25
DO-ST-26 + ...
+ DO-ST-31

DO-ST-32 + ...
+ DO-ST-44

مضامين سازماندهنده
جنبه جذابیت و جلب توجه

مضامين پایه
جذابیت و بروز بودن موضوع داستان  +داستان همراه با مقدمهای جذاب و شیرین  +بیان
تاریخچهای کوتاه و جذاب  +انسجام در متن و توالی ماجراها و اتفاقات  +معنیدار ،شفاف و
روشن بودن داستان +بیان داستانی با اوج غافلگیرکننده  +بیان مناسب سوژه های سفر +
درگیر کردن ذهن مخاطبان با یک پرسش جالب و پاسخ به آن در ادامه داستان  +توصیفات
همراه با تصاویر و ویدوئوهای جذاب
نگارشی  +دستوری  +آرایههای ادبی

جنبه دانش ادبی

دارای جنبه آگاهی و شناخت مقصد  +منجر به یادآوری (بهیادماندنی)  +تصویر مقصد

جنبه شناختی

بیان کلماتی با بار احساسی راجع به جاذبههای گردشگری  +تحریک حواس پنجگانه (حس
بینایی ،بویایی ،چشایی ،شنوایی ،المسه)
مقایسه مناطق این جزیره با سایر مقاصد گردشگری مشابه برای درک بیشتر مخاطب +
اشاره به رستوران و یا غذاخوریهای آن منطقه و مقایسه نوع سرویسدهی و قیمتها +
تأکید بر مزیتهای رقابتی مقصد گردشگری قشم و مقایسه آنها با سایر مقاصد گردشگری
مشابه
صرفه اقتصادی با اشاره به قیمت مناسب اجناس با کیفیت بازارها و مراکز خرید  +هزینه
اندک سفر و اقامت در منازل مسکونی ،هتلها و مهمان پذیرها و خدمات به صرفه رستوران-
ها
توصیفات محترمانه و مودبانه در داستانسرایی  +توصیفات بیکموکاست و عدم تحریف
واقعیتها و دانستنیها راجع به جاذبهها  +احساس مسئولیت در برابر محیطزیست
توصیف دقیق زمان و مکان سفر  +بیانی گرم و صمیمی که مخاطب به توصیفات اعتماد
نماید  +ایجاد اعتماد و اعتبار در توصیفات از طریق ارائه اطالعات و مستندات واقعی ،معتبر و
موثق  +صداقت و صراحت در بیان نظرات و دیدگاهها راجع به جاذبههای گردشگری  +عدم
تکیه بر شایعات بیاساس در توصیف داستان  +استفاده از تصاویر ،ویدئوها به روز و نقشه
گوگل برای تبدیل ذهنیت مجازی به تجربه واقعی و تصدیق بیان
گردشگری فرهنگی  +گردشگری تاریخی  +گردشگری تفریح و تفرج  +گردشگری ساحلی
و دریایی  +گردشگری طبیعتگردی  +گردشگری تجاری و بازرگانی  +گردشگری شهری
 +گردشگری روستایی  +گردشگری فرهنگی  +گردشگری قومی  +گردشگری ورزشی +
گردشگری ماجراجویانه  +گردشگری الکترونیکی (گردشگری مجازی)  +گردشگری حیات
وحش

جنبه عاطفی
جنبه مقایسهای

جنبه اقتصادی

جنبه اخالقی
جنبه اعتماد و اعتبار

جنبه گردشگری

جدول ( .)4کدگذاری محوری
مضمون فراگير
قدرت داستانسرایی گردشگری رسانههای اجتماعی آنالین جزیره قشم
جنبه جذابیت
و جلب توجه

جنبه دانش
ادبی

جنبه
شناختی

جنبه
عاطفی

مضامين سازماندهنده
جنبه
جنبه مقایسهای
اقتصادی

جنبه
اخالقی

جنبه اعتماد و
اعتبار

جنبه گردشگری

مطالعات رفتار مصرفکننده

دوره هشتم ،شماره سوم1400 ،

129

با توجه به جداول  2الی  4در نهایت یافتهها نشان داد که مضامین سازماندهنده شامل  9مضمون و مضامین پایه
شامل  44مضمون بوده که به تفکیک برای جنبه جذابیت و جلب توجه ( 9مضمون پایه) ،جنبه دانش ادبی (3
مضمون پایه) ،جنبه شناختی ( 3مضمون پایه) ،جنبه عاطفی ( 2مضمون پایه) ،جنبه مقایسهای ( 3مضمون پایه)،
جنبه اقتصادی ( 2مضمون پایه) ،جنبه اخالقی ( 3مضمون پایه) ،جنبه اعتماد و اعتبار ( 6مضمون پایه) ،جنبه
گردشگری ( 13مضمون پایه) بودند که تحت قدرت داستانسرایی گردشگری قشم بهعنوان مضمون فراگیر قرار
گرفتند که در شبکه مضامین نشان داده شدند و سپس مدل مفهومی ارائه شد.
مرحله چهارم) ترسیم شبکه مضامین :در این گام ،با توجه به مضامین پایه و مضامین سازماندهنده شناسایی شده،
مدل شماره  1در قالب شبکه مضامین جهت نشان دادن ابعاد قدرت داستانسرایی گردشگری جزیره قشم در
رسانههای اجتماعی آنالین ارائه شد.

شکل ( .)1شبکه مضامين ابعاد قدرت داستانسرایی گردشگری جزیره قشم در رسانههای اجتماعی آنالین
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مرحله پنجم) تحلیل شبکه مضامین :مرحله پنجم زمانی آغاز شد که یک تصویر رضایت بخش از مضامین وجود
داشت .محققان در این مرحله ،مضامین پایه را که برای تحلیل ارائه کرده ،تعریف نموده و مورد بازبینی مجدد قرار
دادند .با تعریف و بازبینی کردن ،ماهیت آنچه که یک مضمون در مورد آن بحث میکند مشخص و تعیین شد که
هر مضمون پایه کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .در این مرحله محققان در نهایت پس از رفت و برگشت در
میان مضامین پایه به  9مضمون سازماندهنده دست یافتند که تحت یک مضمون فراگیر یعنی قدرت داستانسرایی
گردشگری رسانههای اجتماعی آنالین جزیره قشم قرار گرفتهاند ،که در زمینه مورد نظر پژوهش قابل تبیین است.
مرحله ششم) تدوین گزارش :در آخرین گام ،در پاسخ بهسوال اوّل پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که ابعاد قدرت
داستان سرایی رسانه های اجتماعی آنالین در مقصد گردشگری جزیره قشم شامل جنبههای جذابیت و جلب توجه،
دانش ادبی ،شناختی ،عاطفی ،مقایسهای ،اقتصادی ،اخالقی ،اعتماد و اعتبار ،گردشگری است .بر طبق سوال دوّم
می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه مشاهده شد تعداد زیادی افراد عالقمند به اشتراکگذاری داستانهای
شخصی خود راجع به مقاصد گردشگری از طریق رسانههای اجتماعی آنالین هستند ،لذا میتوان گفت که این
فرآیند از طریق قدرت رسانههای اجتماعی (فناوریهای قدرت) با دموکراسی کردن تولید محتوا ،به کاربران این
اجازه را میدهند که از قابلیتهای داستانسرایی و ابعاد آن استفاد نمایند تا در رسانههای اجتماعی آنالین هویت
خود را بیان کنند ،نقش اجتماعی بسازند ،وضعیت خود را ارتقاء دهند ،گفتمانهایشان را گسترش داده و با جذب
مخاطبان ،روایتهای مقصد را تحت تأثیر قرار دهند.
براساس مدل شبکه مضامین ،مدل مفهومی پژوهش جهت نشان دادن روابط بین متغیرها در شکل  2پیشنهاد می-
شوند.

شکل ( .)2مدل مفهومی قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی آنالین مقصد گردشگری جزیره قشم

 .1-4آزمون مدلهای اندازهگيری
بهمنظور سنجش روایی ،روشهای گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از
چند بُعد (مؤلفه) تشکیل شدهاند ،از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده است .لذا از شاخص  KMOو
آزمون بارتلت استفاده گردیده است .براساس این دو آزمون ،دادهها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که
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شاخص  KMOبیشتر از ( )0/6و نزدیک به یک و  sigآزمون بارتلت کمتر از ( )0/05باشد .خروجی این آزمونها
برای هر پرسشنامه در جدول  5ارائه گردیده است.
جدول ( .)5آزمون  KMOو بارتلت برای سؤاالت پرسشنامهها
0/740
آزمون KMO
2
χ
1390/025
آزمون بارتلت
435
درجة آزادی
Sig
0/001

با توجه به جدول 5؛ شاخص  KMOدر پژوهش حاضر در هر  3مورد باالتر از مقدار  0/6است که رقم قابل قبولی
است و حاکی از آن است که نمونه انتخابی برای اجرای تحلیل عاملی کافی است .شاخص بارتلت ،در بررسی کفایت
ماتریس نشان داد که در سطح  P ≤0/01معنادار است .به این معنا که ماتریس به دست آمده کفایت الزم را دارد و
دادههای این پژوهش توانایی عاملی شدن را دارند.
 .2-4یافتههای تحليل عاملی تائيدی
نتایج نشان داد که بارعاملی هیچ سؤالی در مقصد قشم کمتر از مقدار  0/5نیست .بنابراین هیچ سوالی از تحلیل
حذف نخواهد شد .همچنین ،آلفای کرونباخ برای همهی سازهها باالی  0/7است که اعتبار همگرایی باالیی را نشان
میدهد .و همچنین بیان میکند که سازهها (متغیرهای پنهان) از اعتبار باالیی جهت برازش مدل برخوردارند .عالوه
بر این ،مقادیر پایایی ترکیبی برای تمامی سازهها باالتر از مقدار  0/7گزارش شده که نشان میدهد که ،سازهها از
پایایی ترکیبی مناسبی برخوردار هستند .برای بررسی روایی همگرا شاخص میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
محاسبه شده است .روایی همگرا زمانی وجود دارد که پایایی ترکیبی از  0/7و  AVEاز  0/5بزرگتر باشند .همچنین
پایایی ترکیبی باید از  AVEبزرگتر باشد .با توجه به نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،هر  3شرط فوق برقرار بوده،
بنابراین پرسشنامه های این مقصد از روایی همگرا برخوردار است.
 .4-3مدلیابی معادالت ساختاری برای قشم
در این بخش با استفاده از نرم افزار پیالاس ،به بررسی تاثیر ابعاد داستانسرایی رسانههای اجتماعی بر توسعه
گردشگری جزیره قشم پرداخته خواهد شد.
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S9

گردشگری دریایی

S7

S8

S6

S4

S5

S2

S3

S1

گردشگری ال ترونی
گردشگری فرهنگی
گردشگری یات و ش
گردشگری ماجراجویی

ج ای

و جل

آریه های اد ی

توجه

دستوری

گردشگری قومی
گردشگری روستایی

یع

دانش اد ی

جن ه
گردشگری

گردشگری ش ری

نگارشی

گردی

س ینایی

توسعه مقصد
گردشگری قشم

ت ری و ت ر

س ویایی

گردشگری تاری ی

س شایی

گردشگری ت اری

س م ه

گردشگری ورزشی

جن ه عا ی

س شنوایی
یان جم ت عا ی

اعتماد

آگاهی و شنا

جن ه اعتماد و اعت ار
جن ه ا

تصویر مقصد

قی

جن ه شنا تی

اعت ار

جن ه اقتصادی
S56

S55

مقصد

S54

جن ه مقای ه ای

یادآوری مقصد
S49
S50

S53

S52

S51

شکل ( .)3نتایج آزمون تی -استيودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسير جزیره قشم

 .4-4بررسی کفایت مدل
الف .معيار  : R 2معیار  R 2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است R 2 .معیاری است که
نشان از تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک
برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R 2در نظر گرفته میشود .مطابق با ضریب مسیر استاندارد ،مقدار  R 2برای
سازه درونزای توسعه مقصد گردشگری قشم  0/566محاسبه شده است که با توجه به مقدار مالک ،مناسب بودن
برازش مدل ساختاری را در جزیره قشم تائید مینماید.
ب .معيار  : Q 2این معیار قدرت پیش بینی مدل را مشخص میکند و در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه
درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی
سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد .مقدار  Q 2برای سازه درونزای توسعه مقصد گردشگری قشم
 0/345محاسبه شده است که نشان از قدرت پیشبینی مناسب مدل در خصوص سازههای درونزای پژوهش دارد و
برازش مناسب مدل ساختاری را تائید میسازد.
ج .معيار  : GOFشاخص دیگری که برای برازش وجود دارد ،مالک کلی برازش ) (GOFاست که با محاسبه
میانگین هندسی میانگین اشتراک و  R 2به صورت زیر محاسبه میشود.
GOF  communality  R 2  0/ 515 0/ 566  0/ 539
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مقدار  GOFبرای مدل پژوهش ،مقدار  0/539برای مقصد قشم محاسبه گردیده و بزرگتر از مقدار مالک 0/3
است که نشان از توان متوسط مدل در پیشبینی متغیر مکنون درونزای مدل دارد .برای بررسی فرضیهها و آزمون
معنیداری ضرایب مسیر بین متغیرها از خروجی نرم افزار استفاده شده است .ضرایب مسیر و نتایج مربوط به
معناداری آنها در جدول  6نشان داده شده است.
جدول ( .)6نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ضریب مسير ()β

مسير
از متغير
جنبه جذابیت و جلب توجه
جنبه دانش ادبی
جنبه شناختی
جنبه عاطفی
جنبه مقایسهای
جنبه اقتصادی
جنبه اخالقی
جنبه اعتماد و اعتبار
جنبه گردشگری

عدد معنیداری()t-value

نتيجه آزمون

به متغير

توسعه
مقصد
گردشگری
قشم

0/273
0/122
0/322
0/174
0/171
0/423
0/368
0/308
0/360

3/869
2/341
4/284
3/508
2/313
6/758
5/316
3/712
5/153

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

همانطوری که جدول  6نشان میدهد ،تمامی فرضیات تأیید شده اند .زیرا آماره معنیداری همه ابعاد قدرت
داستانسرای رسانههای اجتماعی بزرگتر از مقدار ( )1/96و در سطح اطمینان ( )95%معنیدار هستند .عالوه بر
این ،مقدار ضریب مسیرها هم نشاندهنده میزان اثرگذاری مثبت و رابطه مستقیم بین ابعاد قدرت داستانسرای
رسانههای اجتماعی و توسعه مقاصد گردشگری قشم را نشان میدهند.
 .5نتيجهگيری و پيشنهادها
همانطوریکه اشاره شد امروزه مقصدهای گردشگری مانند سایر کسبوکارها ،تالش میکنند تا خود را از دیگر
مقاصد متمایز سازند و تجربهای منحصربهفرد را به مشتریان ارائه دهند .این امر ناشی از پتانسیل اقتصادی
گردشگری و وجود رقابت شدید بین بنگاهها و مقصدهای گردشگری است .اما باید در نظر داشت که مقصدهای
گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر با هم متفاوت هستند .در حال حاضر چگونگی معرفی مقاصد
گردشگری نقش مهمی در ادامه حیات یا رونق مقاصد گردشگری ایفا میکنند .یکی از روشهای معرفی این
مقاصد ،ارائه داستانها و تجربیات سفر و گردشگری است که با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رسانههای
اجتماعی ،موردتوجه قرار گرفته است .اما مسأله مهم این است که بازاریابان و سازمانهای مقاصد گردشگری ،بدون
داشتن چارچوبی مناسب راجع به ابعاد قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی آنالین نمیتوانند بهعنوان عامل-
هایی شوند که در رسانههای اجتماعی نفوذ کرده و در آن داستانهای خود را به اشتراک گذاشته و داستانهای
تجاری اثربخشی را ترویج کنند ،بر همین اساس ،مطالعه حاضر با رویکرد آمیخته به بررسی قدرت داستانسرایی
رسانههای اجتماعی و سنجش ابعاد آن در توسعه مقصد گردشگری جزیره قشم پرداخت .ابتدا دو سوال مطرح شد.
برای پاسخ به آنها به کمک روش تحلیل روایت ،تحلیل مضمون و سه روش کدگذاری باز ،محوری و انتخابی،
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یافتهها نشان داد که مضامین سازماندهنده شامل  9مضمون و مضامین پایه شامل  44مضمون بوده که به تفکیک
برای جنبه جذابیت و جلبتوجه ( 9مضمون پایه) ،جنبه دانش ادبی ( 3مضمون پایه) ،جنبه شناختی ( 3مضمون
پایه) ،جنبه عاطفی ( 2مضمون پایه) ،جنبه مقایسهای ( 3مضمون پایه) ،جنبه اقتصادی ( 2مضمون پایه) ،جنبه
اخالقی ( 3مضمون پایه) ،جنبه اعتماد و اعتبار ( 6مضمون پایه) ،جنبه گردشگری ( 13مضمون پایه) بودند که تحت
قدرت داستانسرایی گردشگری قشم بهعنوان مضمون فراگیر قرار گرفتند که در شبکه مضامین نشان داده شدند و
سپس مدل مفهومی ارائه شد تا برای پاسخگویی به سوال دوم ،مدل و فرضیات آزمون گردند که در ادامه به مقایسه
نتایج فرضیات بخش کمی با پژوهشهای پیشین پرداخته میشود .البته به این نکته باید اشاره نمود که در رابطه با
نتایج بخش کمی ،هیچ پژوهش داخلی یافت نشد .اما این نتایج را میتوان با نتایج پژوهشهای خارجی مقایسه
نمود.
نتیجه فرضیه اول نشان داد که جنبه جذابیت و جلب توجه داستان بر توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر است.
این نتیجه با نتایج پژوهشهای ) Choi (2016) ،Yang (2018) ،Lund, Cohen & Scarles (2018همسوست.
زیرا آنها نشان دادند که ترویج داستانهای جذاب ،پویا و سرگرمکننده درباره مقاصد که توسط اشخاص پرشور
بیان میگردند و دارای موضوع ،مقدمه و تاریخچهای جذاب بوده و با بیانی هیجانانگیز و لذتبخش ارائه میشوند،
میتوانند در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشند.
تحلیل فرضیه دوم نشان داد که جنبه دانش ادبی داستان بر توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر است .این
نتیجه با نتایج پژوهشهای )Akgün, Keskin, Ayar & ،Yang (2018) ،Lund, Cohen & Scarles (2018
) Erdoğan (2015همسو است .چراکه آنان نشان دادند که توصیفاتی که به اصول نگارشی ،دستوری و آرایههای
ادبی توجه نماید ،میتواند در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشند.
تحلیل فرضیه سوم نشان داد که جنبه شناختی داستان بر توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر است .این نتیجه
با نتایج پژوهشهای ) Yang (2018) ،Youssef, Leicht & Marongiu (2018که نشان دادند که داستانی که
دارای جنبه آگاهی و شناخت مقصد باشد و منجر بهیادآوری و بهیادماندنی آن داستان گردد و همچنین تصویری از
آن مقصد را تداعی نماید ،میتواند در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشد ،مشابه است.
تحلیل فرضیه چهارم نشان داد که جنبه عاطفی داستان بر توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر است .این نتیجه
با نتایج پژوهشهای )Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğan ،Youssef, Leicht & Marongiu (2018
) (2015همسو است؛ زیرا آنان نشان دادند که یک داستان گردشگری زمانی میتواند بر مخاطبان تأثیر بگذارد که
بهجنبه عاطفی ،احساسی ،چشماندازهای طبیعی ،تصاویر مقاصد ،با بیان عباراتی واضح و دلپذیر درباره ویژگیهای
زیبای مقاصد توجه نماید.
تحلیل فرضیههای پنجم ،ششم و هفتم نشان داد که جنبه مقایسهای ،اقتصادی و اخالقی داستان بر توسعه
مقصد گردشگری قشم مؤثر هستند .یعنی از لحاظ جنبه مقایسهای هر چه یک داستان به مقایسه جاذبههای یک
مقصد با دیگر مقاصد مشابه بیشتر بپردازد ،تمایز آن مقصد از جنبههای مختلف برای درک بیشتر مخاطبان نمایانتر
شود ،از لحاظ اقتصادی به صرفههای اقتصادی اقامت در آن مقصد اشاره گردد و از لحاظ جنبه اخالقی به
مسئولیتهای اخالقی ،اجتماعی و محیطزیستی توجه بیشتری نماید ،میتواند در توسعه مقصد گردشگری مؤثر
باشد .ازآنجاکه پژوهشهای گذشته به سه جنبه فوق ،توجهی نکردهاند ،از این منظر میتواند نوآوری این پژوهش
بهحساب آیند.
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تحلیل فرضیه هشتم ،نشان داد که جنبه اعتماد و اعتبار داستان بر توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر است.
این نتیجه با نتایج پژوهش ) Huertas (2018همسو است؛ زیرا این محقق نشان داد که هرچه یک داستان به
توصیف دقیق زمان و مکان سفر ،بیانی گرم و صمیمی ،ارائه اطالعات و مستندات واقعی ،معتبر و موثق همراه با
استفاده از تصاویر ،ویدئوهای بهروز و نقشه گوگل برای تبدیل ذهنیت مجازی به تجربه واقعی و تصدیق بیان و عدم
تکیه بر شایعات بپردازد ،میتواند در توسعه مقصد گردشگری مؤثر باشد.
سرانجام تحلیل فرضیه نهم ،نشان داد که جنبه گردشگری داستان بر توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر است.
یعنی هرچقدر یک داستانسرا بتواند با مطالعه انواع گردشگری یک مقصد را بیابد و سپس با توصیفات جذاب،
ویژگیهای آنها را بهگونهای بیان کند که منجر به جذب مخاطب گردد که آن مقصد را برای سفر انتخاب نماید،
میتواند در توسعه مقصد گردشگری قشم مؤثر باشد .در این زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است که همسو با
نتیجه این فرضیه است .مثالً ) Psomadaki, Dimoulas, Kalliris & Paschalidis (2018در بررسی داستان-
سرایی دیجیتال و درگیری مخاطبان در مدیریت میراث فرهنگی شهر دیجیتال تسالونیکی ،نشان دادند جهت جذب
گردشگران به میراث فرهنگی که نوعی از گردشگری فرهنگی است ،باید در داستانهای آنالین ویژگیهای
منحصربهفرد سنتی اماکن گردشگری ،ارزشهای جذاب و تاریخچه صنایع فرهنگی بهخوبی ارائه شوند .همچنین
) Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğan (2015در بررسی روایت زنگبار در تانزانیا ،نشان دادند که توجه به
گردشگری ساحلی و دریایی از طریق توصیف ترکیبی ویژگیهای زیبای طبیعی ساحل دریا مانند وجود ساحل شنی
سفید ،دریای فیروزهای ،خورشید درخشان ،درختان سبز با درختان گرمسیری اطراف آن میتواند بر نیات رفتاری
گردشگران مؤثر باشد .ازاینرو ،جهت توصیف انواع گردشگری هر مقصد ،توصیه میگردد که ابتدا به بررسی و
مطالعه اینکه چه نوع گردشگریهایی در مقاصد موجود است پرداخته و سپس راجع به هر یک از آنها و ویژگی-
هایشان ،توصیفاتی جذاب ،احساسی ،واقعی به همراه تصاویر ،ویدئوها و فنون مجازی بیان نمایند.
این پژوهش در ادامه پژوهشهای پیشین ،با رویکردی نوین و با توجه به گسترش روزافزون استفاده از رسانه-
های اجتماعی جهت انتخاب مقاصد گردشگری ،به کشف شاخصهای قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی
پرداخت تا با ارائه مدلی در این رابطه و سنجش ابعاد قدرت داستانسرایی رسانههای اجتماعی در توسعه مقصد
گردشگری جزیره قشم بتواند راهکارها و پیشنهادهای کاربردی را به بازاریابان و سازمانهای مقاصد گردشگری
برای جذب هرچه بیشتر گردشگر ارائه نماید .این پیشنهادها به شرح زیر است:
جهت تقویت جنبه جذابیت و جلب توجه ،توصیه میشود که به موضوعات جالبتوجه ،تدوین مقدمهای که در
مخاطب شوق و اشتیاق ایجاد نماید و تاریخچهای معتبر براساس مطالعه و حتی مصاحبه با مردم محلی توجه شود.
جهت غوطهورکردن مخاطبان در توصیفات گردشگری ،بهتر است که از جمالتی زیبا و همراه با استعارهها و
تشبیهات مناسب استفاده شود .جهت درگیرکردن ذهن مخاطبان ،ابتدا بهتر است یک پرسش جالب را مطرح کرده و
سپس در ادامه داستان به پاسخ آن بپردازند .همچنین میتوانند از تصاویر و ویدیوهای جذاب استفاده نمایند .برای
این منظور پیشنهاد میگردد که از تصاویر 360درجه پانوراما (مانند کلیپهای ویدیویی ،گفتار و توصیفات صوتی،
اطالعات متنی ،موقعیت جاذبهها بر روی نقشه ،عکسهای ثابت ،پالن بناها ،صفحات وب و  )...استفاده نمایند.
جهت تقویت جنبه دانش ادبی ،به داستانسرایان توصیه میشود که در توصیفات به اصول نگارشی ،دستوری و

آرایههای ادبی توجه نمایند.
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جهت تقویت جنبه شناختی ،پیشنهاد میشود که داستانسرایان از طریق مطالعه و بررسی میدانی ،اطالعات
آموزشی و متمایز الزم را جمعآوری کرده و سپس از طریق دستهبندی ،به همراه مستنداتی مانند تصاویر ،ویدئوها و
نقشه جیپیاس به مخاطبان ارائه نمایند .برای ماندگارشدن و یادآوری بهتر داستانها بهتر است به هویت و شهرت
منحصربهفرد هر منطقه اشاره نمایند .جهت تصویرسازی قویتر توصیفات ،ابتدا زمان و مکان دقیق سفر ذکر گردد
و جهت ایجاد تصاویر ذهنی مثبت و خوشایند نسبت به مردم محلی یک مقصد ،پیشنهاد میگردد که بهتوصیف
مهماننوازی و چگونگی برخورد صمیمانه مردم محلی با مسافران پرداخته شود.
جهت تقویت جنبه عاطفی ،داستانسرایان بهتر است جمالتی احساسی و عاطفی درباره جاذبههای مقاصد
گردشگری و ارتباط آنها با آفرینش را بیان نمایند تا بتوانند پنج حواس انسان شامل بینایی ،بویایی ،چشایی،
شنوایی و المسه را تحریک نمایند.
جهت تقویت جنبه مقایسهای ،به داستانسرایان پیشنهاد میگردد که به توصیف مقایسهای مناطق مقصد
موردنظر با سایر مناطق گردشگری مشابه که باعث درک بیشتر گردشگران از آن مقصد میگردد ،بپردازند .همچنین
میتوانند به مقایسه نحوه ارائه خدمات و قیمت خدمات رستورانها ،بازار و کاالهای متنوع فصلی ،جاذبههای متنوع
یک مقصد با مقاصد مشابه بپردازند تا از این طریق گردشگران به جذاببودن سفر بهآن مقصد پی ببرند و آن را
انتخاب نمایند.
جهت تقویت جنبه اقتصادی ،میتوانند صرفههای اقتصادی موجود در سفر و اقامت در منازل مسکونی ،هتلها،
مهمانپذیرها ،اجناس بازارها و مراکز خرید اشاره نمایند تا از این طریق گردشگران را ترغیب به انتخاب آن مقصد
گردشگری نمایند.
جهت تقویت جنبه اخالقی ،به داستانسرایان پیشنهاد میگردد که برای مخاطبانشان ارزش قائل شده و
توصیفاتشان را بهصورت محترمانه و مودبانه و بهصورت کامل و بدون تحریف بیان نمایند .همچنین توصیه می-
شود که در توصیفات ،به مناطق زیبایی که بهعلت آلودگیهای زیستمحیطی ،دچار مشکالت عدیدهای شدهاند،
بیشتر توجه شود تا حس مسئولیتپذیری داستانسرا به مخاطب منتقل شود.
جهت تقویت جنبه اعتماد و اعتبار ،پیشنهاد میگردد از اطالعات و مستندات واقعی و بهدور از شایعات بیاساس
همراه با تصاویر ،ویدئوهای بهروز و نقشه گوگل برای تبدیل ذهنیت مجازی به تجربه واقعی و تصدیق بیان،
استفاده گردد.
جهت تقویت جنبه گردشگری ،توصیه میگردد که ابتدا به بررسی و مطالعه اینکه چه نوع گردشگریهایی در
مقاصد موجود است پرداخته و سپس راجع به هر یک از آنها و ویژگیهایشان ،توصیفاتی جذاب ،احساسی ،واقعی
بههمراه تصاویر ،ویدئوها و فنون مجازی بیان نمایند .برای این منظور پیشنهاد میگردد که از ابزارهای گردشگری
مجازی مانند مدلسازی و بازسازی سهبعدی یا چندبعدی ،شبیهسازی مکانهای تفریحی ،ساختمانها ،شهرکها،
فروشگاهها ،تورهای مجازی همراه با واقعیت مجازی ،ابزارهای مسیریابی آنالین ،بسترهای نشر محتوای دیجیتال
(کلیپ ،عکس ،خاطرات سفر ،توصیهها ،امتیازدهیها و  )...مانند وبسایتها و اپلیکیشنهای اشتراکگذاری ویدئو،
بررسی و امتیازدهی گردشگران به جاذبههای مقاصد گردشگری و  ...استفاده نمایند .همچنین پیشنهاد میگردد که
قابلیت اتصال به محیط واقعی و ثبت وقایع محیط بهصورت همزمان در فضای مجازی و کاربردهای آدرسدهی و
مکانیابی قبل از سفر را فراهم نمایند .فراهمکردن بستری برای مشورت آنالین پیش از سفر ،پیداکردن همسفر از
طریق شبکههای اجتماعی ،آگاهی از وضعیت آبوهوای منطقه موردنظر بهصورت آنالین و 24ساعته و پیشبینی
چند روز آینده ،پاسخگویی آنالین به پرسشهای گردشگران و ایجاد انجمنهای گردشگری مجازی و . ...
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در ادامه ابتدا به محدودیتهای پژوهش و سپس پیشنهادات به پژوهشهای آتی پرداخته میشود .یکی از
محدودیتهای این پژوهش ،کمبود رسانههای اجتماعی مناسب جهت انتشار داستانهای گردشگری قشم بود که
پیشنهاد میگردد که سازمانهای مقاصد گردشگری به طراحی انواع رسانههای اجتماعی مناسب و انتشار داستان-
های گردشگری بپردازند .یکی دیگر از محدودیتهای این مطالعه ،عدم توجه به تأثیرات ویژگیهای شخصیتی
نویسندگان داستان و مخاطبان آن بود که ممکن است بر نتایج این مطالعه تأثیرگذار باشند و بر همین اساس ،به
پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که به بررسی تأثیر این ویژگیها بر داستانسرایی مقاصد گردشگری بپردازند .مثالً
میتوانند از مدل پنجعاملی شخصیت استفاده نمایند .همچنین یکیدیگر از این محدودیتها ،عدم توجه
پژوهشهای داخلی به داستانسرایی گردشگری و کمبود چارچوب ابعاد قدرت داستانسرایی گردشگری در
رسانههای اجتماعی بود که مطالعه حاضر میتواند مبنایی برای شروع پژوهشهای آتی باشد.
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:نوی ندگان این مقاله
 از.دکتر آرمين گلی؛ ایشان دانشآموخته دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم هستند
-فعالیتهای علمی وی میتوان به مقاالت و کنفرانسهای متعدد و کتب اشاره نمود که جدیدترین کتب ایشان رفتار مصرف
 همچنین ایشان دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران شعبه مازندران. است2021  سئو،کننده و کاربرد آن در بازریابی
.هستند
 از.دکتر علی قلیپور سليمانی؛ ایشان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت هستند
-فعالیتهای علمی وی میتوان به مقاالت و کنفرانسهای متعدد و کتب اشاره نمود که جدیدترین کتاب ایشان پژوهش
 سابقه مدیریت گروه حسابداری و معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد، همچنین ایشان.های بازاریابی است
.رشت را در کارنامه خود دارند
 از فعالیتهای علمی.دکتر نرگس دلافروز؛ ایشان استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت هستند
وی میتوان به مقاالت و کنفرانسهای متعدد و کتب اشاره نمود که جدیدترین کتاب ایشان رفتار مصرفکننده و کاربرد آن در
 سابقه مدیریت گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت گروه پژوهشی مدیریت گردشگری دانشگاه، همچنین ایشان.بازریابی است
.آزاد اسالمی واحد رشت را در کارنامه خود دارند

