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Abstract  
The present study aimed to identify the dimensions of social media storytelling 

power and investigate the role of social media storytelling power and evaluate 

its dimensions in tourism destinations. This study has a hybrid approach. The 

statistical population in the qualitative section consists of all the stories of tourist 

destinations in Ramsar and Qeshm on social media, of which 62 and 108 stories 

were selected for these two destinations by judgmental sampling, respectively. 

In addition, the research strategy is narrative analysis. The method of data 

collection was online written stories. The dimensions of identified social media 

storytelling power were provided in a network of themes and conceptual models 

of these two destinations. Then, the research strategy was performed as a survey 

in the quantitative section. The statistical population included all tourists who 

had read the tourism stories of these two destinations on social media. The 

sampling method is available non-probability sampling, and the sample size was 

estimated to be 450 for each destination according to Morgan's Table. The data 

collection method was an e-questionnaire that was sent to tourists. The results 

of structural equation modeling by Smart PLS software showed that the 

dimensions of literary knowledge, attractiveness and dynamism, cognitive, 
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emotional, trust and credibility, tourism, ethics for Ramsar destination. And the 

dimensions of attractiveness and attention, literary, cognitive, emotional, 

comparative knowledge, Economic, moral, trust and credibility, and tourism for 

Qeshm destination affect the development of these destinations. 

 Introduction 

Today, the tourism industry is considered one of the driving forces in the 

global economy and has developed significantly in the world. Accordingly, 

tourism destinations seek to attract more and more tourists. However, 

increasing changes in the tourism sector due to current technological 

advances, changing needs of tourists, and their interest in sharing their travel 

experiences in the form of storytelling on online social media force tourism 

destinations to draw a new framework based on a systemic approach in 

tourism destination management and marketing strategy. Therefore, the 

present study aimed to identify the dimensions of the power of storytelling on 

social media and then evaluate these dimensions in the development of 

tourism destinations in the tourist cities of Ramsar and Qeshm Island. 

Methodology 

The present research has been conducted with a hybrid approach (qualitative-

quantitative). The qualitative research strategy is narrative analysis. The 

statistical population in the qualitative section includes all the stories of 

Ramsar and Qeshm tourist destinations in online social media (sites and 

blogs), in which 62 and 108 stories were selected for these two destinations 

by judgmental sampling method, respectively. Then, in the quantitative 

section, the research strategy was performed as a survey. The statistical 

population consisted of all tourists who had read the tourism stories of these 

two destinations on social media. The sampling method as a non-probability 

available sampling was used, and according to Morgan's Table, the sample 

size was 450 people for each destination. The data collection method was an 

e-questionnaire. The data analysis method was structural equation modeling 

and path analysis technique by Smart PLS software. 

Discussion and conclusion 

The present study investigated social media storytelling power and its dimensions 

in developing tourism destinations in Ramsar and Qeshm Island with a hybrid 

approach. In the qualitative part, the dimensions of storytelling power - tourism 

in Ramsar city in online social media include literary knowledge, attractiveness 

and dynamism, cognitive, emotional, trust and credibility, tourism and ethics; In 

addition, the dimensions of tourism storytelling power in Qeshm Island in online 

social media were the dimensions of attractiveness, literary, cognitive, emotional, 

comparative, economic, moral, trust and credibility. 
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Furthermore, the dimensions of tourism storytelling power on Qeshm Island 

on online social media were attractiveness, literary, cognitive, emotional, 

comparative, economic, moral, trust, and credibility dimensions. In the 

quantitative section, the results indicated that the dimensions included literary 

knowledge, attractiveness and dynamism, cognitive, emotional, trust and 

credibility, tourism, morality, and the dimensions of tourism storytelling 

power in Qeshm Island in online social media consisted of attractiveness and 

attention, literary, cognitive, emotional, comparative, economic, moral, trust 

and credibility knowledges, which have been effective on the development of 

Ramsar and Qeshm tourism destinations. 

Conclusion 

Comparing these results in terms of similarity of some dimensions in these 

two destinations, it should be stated that the path coefficient of the literary 

knowledge aspect in the story of Ramsar and Qeshm destinations are equal to 

0.406 and 0.122, respectively, indicating the greater impact of this aspect of 

the story on the development of Ramsar tourist destination. Considering 

attractiveness and dynamism, the path coefficient in the Ramsar story is 0.235, 

and attractiveness and attention dimension in Qeshm story is 0.237, 

suggesting that the effectiveness of this dimension of the story on Qeshm 

tourism destination development has been more than that of Ramsar. 

Cognitively, the story of Ramsar and Qeshm destinations are equal to 0.372 

and 0.322, respectively, representing the greater impact of this dimension of 

the story on the development of the Ramsar tourism destination. Emotionally, 

the path coefficient in the Ramsar story is 0.432, and that of the Qeshm 

destination is 0.174, showing the greater impact of this dimension of the story 

on the development of the Ramsar tourism destination. Regarding trust and 

credibility, the path coefficient in the Ramsar story is 0.315, and that of Qeshm 

is 0.308, which shows the higher impact of this dimension of the story on the 

development of the Ramsar tourist destination. Considering the tourism 

dimension, it is worth noting that although the number of tourism dimensions 

in the script of Qeshm destination tourism stories was more than that if 

Ramsar, comparing the similar aspects of tourism in these two destinations 

indicates that the path coefficient in Ramsar and Qeshm destinations are 0.497 

and 0.360, respectively, indicating the greater impact of this dimension of the 

story on the development of Ramsar tourist destination. Regarding the ethical 

dimension, the path coefficient in Ramsar and Qeshm destinations are 0.295 

and 0.308, respectively, showing the greater impact of this dimension of the 

story on the development of Qeshm tourism destination. 

Keywords: Tourism destinations development, democratization, 
online social media, power technologies, storytelling.
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 آن ادابع سنجش و اجتماعی هایرسانه سراییداستان قدرت نقش
  گردشگری مقاصد توسعه در

 چكیده
  با اجتماعي، هایرسانه  اام باشند  گردشگر  بيشتر  هرچه جذب پي در گردشگری  مقاصد  تا شده  باعث گردشگری  اقتصادی  پتانسيل 
  خود تا اندداده رقرا گردشوووگران اختيار در را قدرتي و داده تیيير را بازديدکنندگان و مقصووود بين رابطه مشوووارکتي، محيطي ايجاد
سانه  عنوانبه شي  خود اين و. نمايند عمل ر صد  بازاريابي هایسازمان  برای بزرگ چال ست،  مقا   در املع يک عنوانبه چگونه که ا

  قيقتح رو اين از. دهند ترويج گردشووگری مقاصوود توسووعه جهت را نظرشووان مورد هایداسووتان و کنند نفوذ اجتماعي هایرسووانه
  هایرسانه  يسراي داستان  قدرت نقش بررسي  به دارد قصد  اجتماعي، هایرسانه  سرايي داستان  قدرت ابعاد شناسايي   هدف با حاضر، 
  جامعة. است( کمي وووو کيفي) آميخته رويکرد دارای مطالعه اين. بپردازد گردشگری مقاصد توسعة در آن ابعاد سنجش و اجتماعي
  108 و ۶2 تعداد که است  اجتماعي هایرسانه  در قشم  و رامسر  گردشگری  مقصدهای  هایداستان  تمامي کيفي بخش در آماری
  روش. اسووت وايتر تحليل تحقيق اسووتراتژی. شوودند انتخاب قضوواوتي گيرینمونه روش به مقصوود دو اين برای ترتيب به داسووتان

  ابعاد. شدند  يلتحل و تجزيه مضمون  تحليل کمک با و روايت تحليل طريق از که بود آنالين مکتوب هایداستان  هاداده گردآوری
  سپس. دندش ارائه مقصد دو اين مفهومي هایمدل و مضامين شبکه قالب در شدهشناسايي   اجتماعي هایرسانه  سرايي داستان  قدرت

  هایداستان  که بود گردشگراني  تمامي شامل  آماری جامعه. گرفت صورت  پيمايشي  صورت به تحقيق استراتژی  کمي، بخش در
  ردسووترسد غيراحتمالي گيرینمونه روش به گيرینمونه. بودند کرده مطالعه اجتماعي هایرسووانه در را مقاصوود دو اين توريسووتي

  برآورد مقصد هر برای نفر ۴۵0 تعداد مورگان جدول طريق از آماری، جامعه بودن نامحدود به توجه با نمونه، حجم محاسبه و است
  به اختاریس  معادالت سازی مدل نتايج. شدند  ارسال  گردشگران  به که بود( الکترونيکي) پرسشنامه   هاداده گردآوری روش. شد 

  ردشگری، گ اعتبار، و اعتماد عاطفي، شناختي،  پويايي، و جذابيت ادبي، دانش هایجنبه که داد نشان  Smart PLS افزارنرم وسيله 
  خالقي،ا اقتصووادی، ای،مقايسووه عاطفي، شووناختي، ادبي، دانش توجه، جلب و جذابيت هایجنبه و رامسوور، مقصوود برای اخالقي و

   .گذارندمي تأثير مقصدها اين توسعه بر قشم مقصد برای گردشگری و اعتبار، و اعتماد

 هایفناوری آنالین، اجتماعی هایرسددانه کردن، دموکراسددی گردشددگری، مقاصددد توسددعهها: کلیدواژه
 .سراییداستان قدرت،
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 مقدمه

و  رودشومار مي امروزه صونعت گردشوگری يکي از نيروهای محرکه در اقتصواد جهاني به   
چشوومگيری در جهان داشووته اسووت. اهميت آن برای اقتصوواد جهاني غيرقابل انکار توسووعة 

بخشود و ارزش فرهنگي،   کند، صوادرات را ارتقا مي اسوت. گردشوگری اشوتیال ايجاد مي   
به ارمیان مي   محيطي و ميراث فرهنگيزيسوووت و همکاران،   1آورد )نپال ای شوووگرفي را 
شگری در پي ج     2019 صد گرد ساس، مقا ستند      (. برهمين ا شگر ه شتر گرد ذب هر چه بي

 (. 2019، 2)کوزاک و بوهاليس
سر            صد گردشگری آن رام ست. يکي از مقا سياری ا صد گردشگری ب ايران دارای مقا

عنوان گردشووگرپذيرترين اند و بهرا به آن داده "عروس شووهرهای ايران"اسووت که لقب 
ستان        ستان مازندران، که خود گردشگرپذيرترين ا ن شده  کشور است، تعيي  شهرستان در ا

عنوان بزرگترين جزيره قشووم اسووت که به (؛ و ديگری1398اسووت )محمدی و همکاران، 
م گردی و فرهنگ خاص مردجزيرۀ خليج فارس با توجه به دارا بودن مناطق ممتاز طبيعت   

 (. 139۵بومي قابليت بسيار زيادی برای جذب گردشگر دارد )خراساني و همکاران، 

يت   امروزه اين  طات و            قابل با ناوری اطالعات و ارت عة ف بدون درنظر گرفتن توسووو ها 
کنندگان جهت انتخاب     های اجتماعي توسوووط مصووورف   اسوووتفادۀ روزافزون از رسوووانه   

ست، زيرا وب      شگری کافي ني صدهای گرد سانه سايت مق های اجتماعي رابطة بين  های ر
(. در واقع، توسعة  2018اران، و همک 3اند )آپيا اوسي مقصد و بازديدکنندگان را تیيير داده 

پويای بسووتر وب منجر به مقدار پرباری از محتوای توليد شووده توسووط کاربران در مورد    
ست. چنين محتوايي توسط کاربران شکل مدرن تبليیات دهان          شده ا مقاصد گردشگری 

دهان الکترونيکي است. گردشگران تمايل دارند که از تجربيات ساير گردشگران مطلع     به
های های به توصوويطور فزايندهها بهد و از آنان الهام بگيرند، زيرا تصووميمات سووفر آنشووون

های اجتماعي، (. در اين راستا، رسانه  2018و همکاران،  ۴افراد ديگر بستگي دارد )يوسف  
ستان  ۵با دموکراسي کردن  راجع به مقصدهای   ۶سرايي ارتباطات، اين قدرت را از طريق دا

                                                           
1 nepal 

2 kozak and Buhalis 

3 appiah Osei 

4 youssef 

5 democratize 

6 storytelling 
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مندی در نظرات و تصميمات ساير کاربران يا   اند که تأثير قدرتادهها دگردشگری به آن 
 2الند؛ 2018، 1گردشگران داشته باشند و منجر به توسعه مقاصد گردشگری گردند )هرتاز

 (. 2018؛ يوسف و همکاران، 2018، و همکاران
لي فناوری، های فعتیييرات روزافزون در بخش گردشگری ناشي از پيشرفت    بنابراين، 

شتراک    ن سبت به ا شگران و عالقة آنان ن س يازهای قابل تیيير گرد شان  گذاری تجربيات  فر
ستان  سانه   در قالب دا شگری را مجبور     سرايي در ر صدهای گرد های اجتماعي آنالينْ مق

کند که چهارچوب جديدی را براسوواس يک رويکرد سوويسووتمي، در مديريت مقصوود  مي
 (. 2018، الند و همکاراند )گردشگری و استراتژی بازاريابي ترسيم کنن

سئلة مهم نپرداخته  تحقيقات گذشته به  اند؛ از و چهارچوبي را ارائه نکرده بررسي اين م
رو، مطالعة حاضر برای پر کردن اين خأل به ارائة چهارچوبي جديد برای اين دو مقصد اين
گری گردش  هاست که دامنة سال پردازد. دربارۀ علت انتخاب اين دو مقصد بايد گفت  مي

جا شووده و در اين ميان، نقش  های باسووتاني به محيط طبيعي جابهاز ميدان محصووور مکان
شيعه      سواحل به  ست ) صد گردشگری اهميتي روزافزون يافته ا عنوان يکي از مهمترين مقا

شليکي،   شگران عالقه   1389و علي پور ا سويي گرد سليقه (. از  های مختلفي دارند و ها و 
های خاصووي را بر ديگری ترجيح دهند. تحقيقات نشووان و جذابيت ممکن اسووت امکانات

سواحل جنوبي و         مي سرما به  شرايط گردشگری، گردشگران در فصل  دهد، بدليل بهبود 
 (. 1393در فصل گرما به سواحل شمالي تمايل بيشتری دارند )رورده و همکاران، 

ای و مرطوب سواحل زيببنابراين در اين تحقيق شهرستان رامسر با آب و هوای معتدل    
شم با زيباترين و بهاری    صل گرما و جزيره ق سواحل  دريای خزر در ف ترين جاهای ديدني 

مين بره جنوبي در فصووول سووورما به عنوان مهمترين قطب گردشوووگری انتخاب گرديدند. 
ستان         سايي ابعاد قدرت دا شنا ضر  ساس، هدف پژوهش حا سانه   ا های اجتماعي و سرايي ر

سنجش اين ابع   سر و جزيره         سپس  ستي رام شهر توري اد در توسعة مقصدهای گردشگری 
 قشم است.

 
 

                                                           
1 huertas 

2 lund 
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 مباني نظري تحقیق
 1مقصد گردشگري

های تفريحي به فعاليتي مهم مقصووودهای گردشوووگری شوووکل  با تبديل شووودن مسوووافرت
اند. درواقع مقصد مکاني است که قسمت عمدۀ تجربة تعطيالت بازديدکننده در آن گرفته
توان محل تمرکز تسووهيالت و خدمات درنظر مقصوودهای گردشووگری را ميدهد. ر  مي

 (.139۷منظور رفع نيازهای گردشگران طراحي شده اند )بيکي و تردست، گرفت، که به
سفر مي    مقصد گردشگری يکي از پديده   ست که گردشگران پيش از تجربة  توانند هايي ا

عاد گيری درخصوص مقصد سفر اب   هايي دربارۀ آن داشته باشند و پيش از تصميم   پنداشت 
را بررسي کنند و سپس از ميان مقاصد مختلف يک مقصد را برگزينند )اسدی مختلف آن
توان مقصوودهای گردشووگری را محصووول گردشووگری    (. همچنين مي139۷و محمدی، 

صوالت رقابت مي      ساير مح ست، که در بازارهای خاص با  کنند. از آنجا که بازارهای دان
والت کامال  پايدار هستند مقصدهای گردشگری از نظر مديريتي واحدهای    مرتبط با محص 

شگری    139۷شوند )بيکي و تردست،    کار تلقي ميوراهبردی کسب  (. به مقصدهای گرد
ها و تسووهيالت مناسووب توجه  ها و فعاليتبه دليل برخورداری از امکانات، خدمات، جاذبه
صوودهای گردشووگری هسووتند. و   ترين مقشووده اسووت. در سووراسوور جهان، شووهرها مهم    

 دهند. عالوه براين، از های انسووواني را تشوووکيل مي    ترين قرارگاه ترين و کامل  پيشووورفته 
ه  گردان ب ترين کانون جذب جهان   همين علت مهم های طبيعي نيز برخوردارند و به   جاذبه  

 (.139۵روند )کيامهر و همکاران، شمار مي

 هاي اجتماعيرسانه
ستم   باعث ايج 0/2ظهور وب  سي سوم به  عاملاد  سانه »های تعاملي مو د ش « های اجتماعير
سانه 2018و همکاران،  )آپيا اوسي  ستم  (. ر سي ستند  های ديجيتاليعاملهای اجتماعي  ای ه

کاربران از طريق آن   يد و           ها مي که  به تول ند و  باط برقرار کن کاربران ارت با ديگر  ند  توان
(. 2019و همکاران،  2عاملي شوورکت کنند )کارپنتيرتوزيع محتوا بپردازند و در ارتباطات ت

سانه های سايت در اين ميان، وب سهيل   ر سي کردن توليد محتوا را ت های اجتماعي دموکرا
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کنندگان محتوای  کردند و باعث شووودند در جايي که بازاريابان حضوووور ندارند مصووورف
(. در 2018، 1جورجگذارند )کيران سوورکارا و اشووتراکمورد نظرشووان را توليد کنند و به

ستي          سعة مقصدهای توري ست که تو سي کردن توليد اطالعات به اين معني ا واقع دموکرا
عنوان يک فرآيند همکاری جمعي و فعّال  مشوووترک تواند به  های اجتماعي مي  در رسوووانه 

هايشووان را دربارۀ مقاصوود  باشوود که شووامل چندين نويسوونده اسووت که همگي داسووتان    
 (.2018، الند و همکاراند )دهنگردشگری ارائه مي

صرف  صرف دانش    بازاريابان و م شتراک و م کنندگان هر دو عامالن فعال در توليد، ا
ي  های اجتماعهای مقصووود از طريق يک کاربر به کاربر ديگرْ در شوووبکههسوووتند. روايت
سته به عالقه جريان پيدا مي صيت   کنند و ب شخ ستان ها و  تلف و های مخهای کاربرانْ به دا

(. لذا در اين محيط 2019و همکاران،  2شوووند )دده اوغلوهای مختلفي تقسوويم ميخهنسوو
های مديريت مقصووود، ايجاد ارتباط و اتحاد با گردشوووگران جديد، به ويژه برای سوووازمان

شترک خود تأثير به      ست، زيرا از طريق تجربيات م سيار مهم ا سعة مق   ب صد  سزايي در تو ا
د از تواننا دموکراسي کردن توليد محتوا، کاربران مي ب(. 2018، 3گردشگری دارند )يانگ 

ستان قابليت که  های قدرتعنوان فناوریگرايي بهسرايي، تحرک، عملکرد و عمل های دا
های آوردن نفوذ در رسووانهدسووتاند برای به( مطرش شووده2018توسووط الند و همکاران )

سانه    ستفاده کنند، زيرا افراد در ر ا  توانند هويت خود ري آنالين ميهای اجتماعاجتماعي ا
های اجتماعي و بيان کنند، نقش اجتماعي بسوووازند، وضوووعيت خود را ارتقا دهند، رسوووانه

های مقصوود را تحت تأثير قرار دهند. هايشووان را گسووترش دهند و درنتيجه روايتگفتمان
ماعي مرتبط های اجتها و شوويوهبر بيان و هويت افراد يا گروه ۴های قدرتبنابراين فناوری
اسووت، هترين آنسوورايي اصووليکنند. از بين چهار فناوری قدرت، داسووتانبا آن تمرکز مي

ان ها کاربرهای اجتماعي متشووکل از متن و تصوواويری هسووتند که از طريق آن زيرا رسووانه
تان   مي ند داسووو يت    توان عال يده    هايي را برای توصووويف ف جارب، ا يد    ها، ت های خود و تول

 (.2018ارائه کنند )الند و همکاران،  ۵بازنمودهای شخصي

                                                           
1 kiran sarkara and george 

2 dedeoglu 

3 yang 

4 technologies of Power 
 کنيم.روشي که خودمان را در مقابل يک فرهنگ خاص به ديگران معرفي مي ۵
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 هاي اجتماعي و توسعة مقاصد گردشگريسرايي گردشگري رسانهداستان

های برقراری ارتباط اسوووت.   ترين و قدرتمندترين روش  سووورايي يکي از قديمي داسوووتان 
ستان » ستان »يک کلمة مرکب از « سرايي دا صحبت  »و به معنای واقعي کلمه « گفتن»و « دا

ت. در واقع عمل انتقال آن چيزی است که فردی قصد دارد با داستاني جالب و    اس « کردن
يانگ،          بل اطالع دهد ) قا به طرف م ناوری اطالعات و   2018واضوووح  (. اخيرا  تحوالت ف

گير ها را تبديل به يک تجربة فراگير و همههای اجتماعي، داستان ارتباطات، به ويژه رسانه 
سوورايي در بازاريابي و نوازی، نقش داسووتانيهمانکرده اسووت. در صوونعت گردشووگری و م

(، زيرا، با توسعة  2018، 1است )جونز و کانفورت گذاری تجربيات برجسته شده  اشتراک به
های اجتماعي آنالين فضايي را جهت توليد محتوا  های رسانهسايتفناوری ارتباطات، وب

صرف  ستان کنندگان ميايجاد کردند که م صي   توانند دا شخ  خود را راجع تجربيات های 
 (.2018گذارند )الند و همکاران، اشتراکسفرشان به مقاصد گردشگری به

ها گيرند، آنهای سوفر آنالين مورد توجه بسوياری از مخاطبان قرار مي  امروزه داسوتان 
های . روايتکنندکنندگان را به سفر تشويق ميدهند و حتي مصرفرا تحت تأثير قرار مي

تری در مورد يک مقصد نسبت به منابع دادۀ معمولي   د شامل اطالعات عميق تواننسفر مي 
به دهان، توانند از طريق تبليیات دهانها مي(. روايت2018باشوووند )يوسوووف و همکاران،  

تواند توجه گردشگران به سمت يک مقصد را    شايعه و تجربه سفر، ايجاد شوند و اين مي   
حافظة عاطفي مسوووافران را تحريک کنند و اين        توانند های مطلوب مي جلب کند. روايت   

ستا، جنبه      مي های زيبايي  تواند يک اثر شناسايي را نسبت به نويسنده ايجاد کند. در اين را
(. 2018دهند )الند و همکاران، مانند عکس، فيلم و صوودا جذابيت داسووتان را افزايش مي 

 داسووتاني جذاب از يک  سوورايي گردشووگری نوعي اقدام ترکيبي از بيان  درواقع داسووتان 
 2نينگآيد. دوجود ميمقصوود اسووت که با اسووتفاده از حواس بينايي، شوونوايي و بويايي به 

است،    «صحبت کردن »سرايي نه تنها به معنای  در داستان « گفتن»( اظهار داشت که  200۵)
شوووود و يک بلکه حواس ديگری همچون حس المسوووه، بويايي و شووونوايي را شوووامل مي

ری بايد سرايي در گردشگ  گذارد. بنابراين داستان اشتراک مي معنای تعامل به موقعيت را با
تری نسبت به اطالعات مربوط به راهنمای گردشگری يا تفسير گردشگری در مفهوم وسيع
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شود. همچنين دنينگ )  ستان 200۵فرهنگي درک  شگری به    ( بيان کرد که دا سرايي گرد
سترده فرايندی برای ايجاد ارزش  شف،      معنای گ سيله تعامل در طول ک شترک به و های م

 (.201۶گذاری يک داستان است )چوی، اشتراکتجربه و به
ستان  صنعت گردشگری از ديدگاه    دا  های مختلفي مورد بررسي قرار گرفته سرايي در 

ها را به مقصوودهای توانند مکانها ميداسووتان»( خاطرنشووان کرد: 2012)1اسووت، کرونيس
ستي جذابي تبديل   ستان   2018يانگ )«. کنندتوري شان داد که وقتي دا شگری  ( ن های گرد
های جالب و جذاب باشند و همچنين به سهولت قابل درک باشند حاوی مطالب و ويژگي

توانند عالقة گردشووگران را برانگيزانند و گردشووگران بيشووتری را به آن مقصوود جذب  مي
د ادماندني و اصوويلي را ايجاد کنهای گردشووگری به يتواند تجربهکنند؛ عالوه بر اين، مي

که بر تحريک حواس بينايي، بويايي، شووونوايي و چشوووايي بازديدکنندگان مؤثر باشووود             
سوماداکي  سف و همکاران،    2018و همکاران،  2) شته )يو ؛ 2018(. همچنين تحقيقات گذ

اند که ( نشووان داده2018؛ هرتاز، 2018؛ الند و همکاران، 2018سوووماداکي و همکاران، 
س  شان         سرايي مي تاندا ستفاده قرار گيرد. و ن شگری مورد ا صد گرد سعة مق تواند برای تو

عنوان واسووطة تجربيات  توانند بههای اجتماعي آنالين ميهای رسووانهسووايتدادند که وب
تواند واکنشوووي مطلوب در های گردشوووگری ميسوووفر عمل کنند و اسوووتفاده از داسوووتان

هايي که در مورد مقاصوود گردشووگری ايجاد  انکننده ايجاد کند. همچنين داسووتمصوورف
ربة دارتر شوودن تجتوانند منجر به افزايش مزايای رقابتي آن مقاصوود و معنيگردند ميمي

 (.2018بازديدکنندگان مقصد شوند )يوسف و همکاران، 

 پیشینة پژوهش
های اجتماعي و سوونجش ابعاد آن در توسووعه  سوورايي رسووانهاز آنجا که نقش قدرت داسووتان

شاره            ست تنها به تحقيقات خارجي ا شده ا ستي در هيچ زمينة داخلي کار ن صدهای توري مق
سووورايي گردشوووگری در  ( به بررسوووي تأثير داسوووتان2018گردد. يوسوووف و همکاران )مي

های اجتماعي بر بازاريابي مقصووودها پرداختند؛ اين پژوهش از نوع کيفي با تکيه بر          رسوووانه 
جه رسيد   ها به اين نتير ميان مديران و مشاوران بازاريابي هتل ساختاريافته د های نيمهمصاحبه 

تواند پيامي را در مورد هويت مقصووود و سووورايي دربارۀ بازاريابي مقصووودها ميکه داسوووتان

                                                           
1 chronis 
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شگران منتقل کند     ويژگي شناختي، عاطفي و رفتاری به گرد های مربوط به هر يک از ابعاد 
 ر به توسعة آن مقصد گردشگری شود.که رضايت و وفاداری آنان را جلب کند و منج

های اجتماعي در سووورايي رسوووانه( به بررسوووي قدرت داسوووتان2018الند و همکاران )
برندسوووازی مقصووود پرداختند؛ اين تحقيق با ارائة يک چهارچوب مفهومي نشوووان داد که  

گرايي و عملکرد، مفاهيم مهمي هستند که برای درک بيشتر   سرايي، تحرک، عمل داستان 
ازی ها برای برندس های اجتماعي و مفاهيم آننهگرفته در رسا های اجتماعي  شکل مکانيسم 

ه کننده و جالب دربارهای سرگرم مقصدها مناسب هستند. همچنين نشان دادند که داستان      
 تواند در جذب گردشگران و توسعه مقصدها گردشگری مؤثر باشند. برند مقصدها مي

 های گردشوووگری، ادراک جذابيت   ( در بررسوووي همبسوووتگي داسوووتان   2018يانگ )  
سعه مناطق تاريخي        شگران جهت تو صد رفتاری گرد شگری و ق اين نتيجه   به« بائکه»گرد

که تيگذارد و وقسوورايي گردشووگری بر درک جذابيت تأثير ميدسووت يافت که داسووتان
های فرد بودن، ويژگيهای مختلف گردشووگری با ويژگي آموزشووي، منحصووربه  داسووتان

بر روی قصد رفتاری گردشگران تأثير   شوندجالب و جذاب مقصدها به سهولت درک مي
 شوند. گذارند و گردشگران بيشتر به مناطق تاريخي بائکه جذب ميمي

ر سرايي گردشگری آنالين ب  ( در بررسي تأثير رويکرد داستان  201۵آقان و همکاران )
شان دادند که روايت    سفر مخاطبان روايت زنگبار در تانزانيا ن س همدلي و نيات  فری های 

سب و توانايي درگير کردن مخاطب و        های زيباييرای ويژگيکه دا ساختار منا سي،  شنا
برقراری ارتباط با آنها باشوووند بر همدلي، واکنش عاطفي و نيات رفتاری مثبت مخاطبان                

 گذارند.اين مقصد تأثير مي

 سؤاالت تحقیق
ستان  -1 سانه   قدرت دا ش    سرايي ر سر و جزيره ق شهر رام م دارای های اجتماعي آنالين در 

 چه ابعادی است 
های اجتماعي آنالين چه نقشي در توسعة گردشگری    سرايي رسانه  ابعاد قدرت داستان  -2

 شهر رامسر و جزيره قشم دارند 
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 1روش
کمي( انجام شووده اسووت. اسووتراتژی تحقيق در  ووووو اين پژوهش با رويکرد آميخته )کيفي

های مقصوودهای  داسووتان بخش کيفي، تحليل روايت اسووت. جامعة آماری شووامل تمامي 
( بودند که 2هاها و وبالگهای اجتماعي آنالين )سايتگردشگری رامسر و قشم در رسانه

گيری قضوواوتي داسووتان برای قشووم به روش نمونه  108داسووتان برای رامسوور و   ۶2تعداد 
سايت     ستان ها و وبالگانتخاب شدند؛ به اين صورت که ابتدا تمامي  ها هايي که حاوی دا

ها براسوواس وجود راه ارتباطي و بندی شوودند و سووپس اين رسووانهگری بودند دسووتهگردشوو
دسوووترسوووي به مديران و مخاطبانشوووان، ميزان بازديد، وجود نماد اعتماد الکترونيکي، و            
ها براسووواس دارا بودن نويسووونده و تاريخ داسوووتان انتخاب شووودند. روش گردآوری داده 

ين  وتحليل ااجتماعي آنالين بود. روش تجزيههای های متني و مکتوب در رسووانهداسووتان
و با کمک تحليل مضووومون صوووورت گرفت تا مضوووامين         3متون از طريق تحليل روايت  

 شناسايي شوند. 
ستان    ست که بر دا ها متمرکز در واقع تحليل روايت يکي از انواع روش تحقيق کيفي ا

های مختلف فاده از روشبا است ها ای از آنوتحليل مجموعهآوری و تجزيهاست و به جمع 
(. 2019، ۴پردازد تا از اين طريق به اهداف محقق دسووت يابد )شووارپ، بيه و کوسوويکمي

شناخت، تحليل و        يکي از اين روش ست. تحليل مضمون روشي برای  ها تحليل مضمون ا
های موجود در داده  يل      گزارش الگو ندی برای تحل های کيفي اسووووت. اين روش فراي

هايي غني و تفصووويلي تبديل    های پراکنده و متنوع را به داده   و داده های متني اسوووت داده
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تواند کند. تحليل مضمون صرفا  روش کيفي خاصي نيست، بلکه فرايندی است که مي      مي
مضامين شناسايي    (. بعد از 200۶، 1های کيفي به کار رود )براون و کالرکدر اکثر روش

سه مرحله    شد و     انتخابي، به ای باز، محوری وشده، به کدگذاری  ستي پرداخته  صورت د
ستراتژی تحقيق به            سپس در بخش کمي، ا شدند.  شان داده  ضامين ن شبکة م صورت   در 

پيمايشوووي صوووورت گرفت. جامعة آماری شوووامل تمامي گردشوووگراني بود که از طريق     
ها( از مقصوودهای گردشووگری رامسوور و ها و وبالگهای اجتماعي آنالين )سووايترسووانه

 ها جهت انتخاب يکي ازبار تجربة اسووتفاده از آنبازديد کرده و حداقل يکجزيره قشووم 
 گيری غيراحتمالي دردسترس و گيری از روش نمونهاند. برای نمونهاين دو مقصد را داشته  

سي     سبه حجم نمونه هم با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، از جدول کرج برای محا
نفر در نظر  ۴۵0نفر بر آورد شوود و تعداد  38۴تعداد ( اسووتفاده شوود که 19۷0) 2و مورگان

 گرفته شدند. 

شنامه   روش گردآوری داده س سش برای هر   98ساخته بودند که با  های محققها پر پر
ستان  يک از مقصدها به  سانه  صورت الکترونيکي به مخاطبان دا های  های گردشگری در ر

ها ارسووال شوودند. به ها و وبالگاجتماعي آنالين در هر مقصوود با همکاری مديران سووايت
ها تماس گرفته شوود و سووپس با رديابي مخاطبان  اين صووورت که ابتدا با مدير اين رسووانه 

ستان  شگری و ارتباط با آن دا ستان     های گرد شد تا با مطالعة دا ست  های ها از آنان درخوا
ست        اده فآن سايت و وبالگ، در نظرسنجي اين پژوهش شرکت کنند. روايي پرسشنامه با ا

به روش آلفای کرونبا  در             پايايي آن  از تحليل عاملي تأييدی، روايي همگرا و واگرا و 
يايي ترکيبي مورد بررسوووي قرار گرفتند. همچنين فرايند شوووکل           پا گيری کنار ضوووريب 

خش کيفي  شده از ب پرسشنامه بدين صورت بود که پس از تأييد ارتباط مضامين استخراج      
شوووده در قالب پرسوووش مطرش شووودند يا با مراحل بعدی  پژوهش، کدهای باز  اسوووتخراج

کدگذاری )کدگذاری محوری و انتخابي( ترکيب شووودند و فرضووويات تحقيق را شوووکل 
سير      ها، مدلوتحليل دادهدادند. روش تجزيه ساختاری و تکنيک تحليل م سازی معادالت 
 بود. Smart PLSبه وسيلة نرم افزار 

 

                                                           
1 braun & clarke 

2 krejcie and morgan 
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 کیفيهاي روية گردآوري و تفسیر داده
سوورايي های فرايند تجزيه و تحليل مضوومون با سووه مرحله برای داسووتاندر اين بخش، يافته

 های اجتماعي آنالينمقصدهای گردشگری شهر توريستي رامسر و جزيره قشم در رسانه        
 گردد.ارائه مي

 تجزيه و توصیف متن -1
ستان    شنايي با دا شگری      های ارائهدر اين گام، ابتدا جهت آ صدهای گرد شده راجع به مق
صووورت کامل ها بههای اجتماعي آنالين، همه آنشووهر رامسوور و جزيره قشووم در رسووانه  

گيری شوود. کدگذاری در اين تحقيق ها تصووميممطالعه شوودند و سووپس درباره کدگذاری
کد    N-ST-DOصوووورت )به  که  ثار مکتوب و       DO1( بود،  ناد و آ يدن اسووو يعني د

ستان  ST2غيرمکتوب الکترونيکي، کد  شماره ترتيبي که از   Nسرايي، و  يعني دا  1يعني 
کدگذاری سووووه مرحله       1398بود )فراسوووتخواه،  ۴۴الي  ند  کار، فراي ای و (؛ پس از اين 

 هعنوان مضووامين پايصووورت که ابتدا کدهای باز بهاسووتخراج مضووامين آغاز شوود. به اين 
محوری کردن کدها پرداخته شد و سرانجام برای ارائة نظريه، با   سپس به استخراج شدند،   

سازمان     ضامين  ضامين پايه و م شده که در جدول     توجه به م سايي  شنا شان داده   1دهنده  ن
 ،اند، کدگذاری انتخابي صووورت گرفت. البته به علت حجم زياد جداول کدهای بازشووده

دو  شده برای هر ، محوری و سرانجام مضامين نهايي استخراج   های انتخابيفقط کدگذاری
 مقصد در يک جدول آورده شد.

  

                                                           
1 documents 

2 storytelling 
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 شده. کدگذاري انتخابي، محوري و مضامین نهايي استخراج1جدول 
 شهر رامسر

 مضامین پایه کد
مضامین 

 دهندهسازمان
مضمون 
 فراگیر

DO-ST-01 
+... + DO-ST-

03 
 ادبیهای نگارشی + دستوری + آرایه

جنبة دانش 
 ادبی

 
قدرت 

 سراییداستان
گردشگری 

های رسانه
اجتماعی 
 شهر رامسر

DO-ST-04 + 
... + DO-ST-

020 

روز بودن موضوع داستان + داستان همراه با جذابیت و به
ای جذاب + توصیفات مقدمات ویژه و جذاب + بیان تاریخچه

دار، شفاف و کننده + معنیصورت خالصه و غیرخستهبه
روشن بودن داستان + توصیفات همراه با تصاویر و ویدئوها و 
فنون مجازی جذاب + توصیفاتی که تخیل مخاطب را درگیر 

ور و محو تماشا کند + درگیر کردن ذهن کنند و او را غوطهمی
مخاطبان با یک پرسش جالب و پاسخ آن در ادامة داستان + 

ترغیب متن داستان با لحنی گرم و صمیمی بیان شود + 
نوازی و خونگرمی مردم مخاطب از طریق توصیف مهمان

محلی + ایجاد انتظار در خواننده + زمان نوشتن بدون عجله و 
بینی + در آرامش و خاطری آسوده + پایان غیرقابل پیش

ب های جالگیرکننده + توصیف ویژگیداستانی با اوج غافل
ویایی پ انگیز + توصیف تحرکات ومقصدها با اتفاقات شگفت

های تندرستی در محیط گردشگری + ایجاد فردی مانند فعالیت
حس ماجراجویی، اکتشاف با بیان کشفیات و تجربیات خاصی 

 که تازگی دارند.

 
 

جنبة 
جذابیت و 

 پویایی

DO-ST-021 + 
... + DO-ST-

023 

دارای جنبة آگاهی و شناخت مقصد + یادآوری )به یادماندنی( 
 + تصویر مقصد

 یشناختجنبة 

DO-ST-024 + 
... + DO-ST-

026 

ها + بیان زیباهای مکان و مقصد و انعکاس احساسات در واژه
 ارتباط آن با آفرینش + تحریک حواس پنجگانه

 جنبة عاطفی

DO-ST-027 + 
... + DO-ST-

031 

توصیف دقیق مکان و زمان داستان + بیان صمیمی + عدم تکیه 
مستندات واقعی، معتبر و موثق + بر شایعات + ارائه اطالعات و 

 روز و واقعی و نقشه گوگلهای بهاستفاده از تصاویر و فیلم

جنبة اعتماد 
 و اعتبار

DO-ST-032 + 
... + DO-ST-

040 

گردشگری تفریح و تفرج + گردشگری دریایی و ساحلی + 
گردی + گردشگری شهری + گردشگری گردشگری طبیعت

گردشگری ماجراجویی + روستایی + گردشگری ورزشی + 
 گردشگری سالمت + گردشگری الکترونیکی

های جنبه
 گردشگری

DO-ST-041 + 
... + DO-ST-

043 

رعایت ادب و نزاکت در توصیف مطالب داستان + توصیفات 
ه ها راجع بها و دانستنیکم و کاست و عدم تحریف واقعیتبی

 ها + احساس مسئولیت در برابر محیط زیستجاذبه

 
 جنبه اخالقی
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 .1جدول اداماه 
 جزیره قشم

 مضامین پایه کد
مضامین 

 دهندهسازمان
مضمون 
 فراگیر

DO-ST-01 + ... 
+ DO-ST-09 

روز بودن موضوع داستان + داستان همراه با جذابیت و به
ای کوتاه و ای جذاب و شیرین + بیان تاریخچهمقدمه

اتفاقات + جذاب + انسجام در متن و توالی ماجراها و 
دار، شفاف و روشن بودن داستان + بیان داستانی با اوج معنی
ن های سفر + درگیر کردگیرکننده + بیان مناسب سوژهغافل

ذهن مخاطبان با یک پرسش جالب و پاسخ به آن در ادامه 
 داستان + توصیفات همراه با تصاویر و ویدوئوهای جذاب

جنبة 
جذابیت و 
 جلب توجه

 
 
 
 

قدرت 
 سراییداستان

گردشگری 
های رسانه

اجتماعی 
 جزیره قشم

DO-ST-10 + ... 

+ DO-ST-12 
 های ادبینگارشی + دستوری + آرایه

جنبة دانش 
 ادبی

DO-ST-14 + ... 
+ DO-ST-15 

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

 جنبة شناختی

DO-ST-16 + 
DO-ST-17 

ری + های گردشگبیان کلماتی با بار احساسی راجع به جاذبه
 تحریک حواس پنجگانه

 جنبة عاطفی

DO-ST-18 + ... 
+ DO-ST-20 

گردشگری مشابه +  اصدمقایسة این جزیره با سایر مق
دهی و های آن و مقایسه سرویسرستوران و/ یا غذاخوری

های رقابتی مقصد گردشگری ها + تأکید بر مزیتقیمت
 ها با مقصدهای گردشگری مشابهقشم و مقایسه آن

جنبة 
 ایمقایسه

DO-ST-21 + 
DO-ST-22 

صرفة اقتصادی با اشاره به قیمت مناسب اجناس با کیفیت 
بازارها و مراکز خرید + هزینه اندک سفر و اقامت در منازل 

 هاصرفه رستورانو خدمات به ...ها و مسکونی، هتل

جنبة 
 اقتصادی

DO-ST-23 + ... 

+ DO-ST-25 

کست و  کم وتوصیفات محترامانه و مؤدبانه + توصیفات بی
ها + ها راجع به جاذبهها و دانستنیواقعیت عدم تحریف

 احساس مسئولیت در برابر محیط زیست
 جنبة اخالقی

DO-ST-26 + ... 
+ DO-ST-31 

توصیف دقیق زمان و مکان سفر + بیانی گرم و صمیمی + 
ارائه اطالعات و مستندات واقعی، معتبر و موثق + صداقت 

های به جاذبهها راجع و صراحت در بیان نظرات و دیدگاه
 اساس در توصیفگردشگری + عدم تکیه بر شایعات بی
 لروز و نقشه گوگداستان + استفاده از تصاویر، ویدئوها به

جنبة اعتماد 
 و اعتبار

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

گردشگری فرهنگی + گردشگری تاریخی + گردشگری 
تفریح و تفرج + گردشگری ساحلی و دریایی + گردشگری 

طبیعت گردی + گردشگری تجاری و بازرگانی + 
گردشگری شهری + گردشگری روستایی + گردشگری 
فرهنگی + گردشگری قومی + گردشگری ورزشی + 

 گردشگری ماجراجویانه + گردشگری الکترونیکی
 گردشگری مجازی( + گردشگری حیات وحش)

جنبة 
 گردشگری
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سازمان   ۷مضمون پايه و   ۴3در نهايت  1با توجه به جدول  دهنده برای مقصد  مضمون 
 دهنده برای مقصد قشم شناسايي شدند.مضمون سازمان 9مضمون پايه و  ۴۴رامسر و 

 تشريح و تفسیر متن -2
 هایدهنده شووناسووايي شووده، مدلدر اين گام، با توجه به مضووامين پايه و مضووامين سووازمان

سووورايي رت داسوووتاندر قالب شوووبکه مضوووامين جهت نشوووان دادن ابعاد قد 2و  1شووومارۀ 
 های اجتماعي ارائه شدند.گردشگری شهر رامسر و جزيره قشم در رسانه

 هاي اجتماعيسرايي گردشگري شهر رامسر در رسانه. شبكه مضامین ابعاد قدرت داستان1شكل 
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 يهاي اجتماعسرايي گردشگري جزيره قشم در رسانهشبكه مضامین ابعاد قدرت داستان .2شكل 

 

 و ادغام متن ترکیب -3
به سوووؤال اوّل تحقيق مي      پاسوووخ  عاد قدرت       در آخرين گام، در  توان نتيجه گرفت که اب

ستان  سانه       دا سر در ر شهر رام شگری  شامل  سرايي گرد جنبه و در  ۷های اجتماعي آنالين 
 هایجنبه اسووت. اما برای پاسووخ به سووؤال دوم بايد ابتدا به ارائه مدل 9جزيره قشووم شووامل 

 ها را آزمود.يات تحقيق برای هر مقصد پرداخت و سپس آنمفهومي و فرض
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 هاي مفهوميمدل
ساس مدل  ضامين، مدل   برا شبکه م شان دادن روابط بين    های  های مفهومي تحقيق جهت ن

 شوند.پيشنهاد مي ۴و  3های متیيرها در شکل

 سرهاي اجتماعي مقصد گردشگري شهر رامسرايي رسانه. مدل مفهومي قدرت داستان3شكل 

 

 هاي اجتماعي مقصد گردشگري جزيره قشمسرايي رسانهمدل مفهومي قدرت داستان. 4شكل 

 



 395 | و همکاران گلی

 

 هاي کميتجزيه و تحلیل داده
ضعيت جمعيت     سي و صل از برر صد    شناختي نمونه نتايج حا سي برای هر مق های مورد برر

 اند.نشان داده شده 2در جدول 

 آماريشناختي در مورد جامعه . اطالعات جمعیت2جدول 

 متغیرها 
 قشم رامسر

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 جنسیت
 46 207 78/57 260 مرد

 54 243 22/42 190 زن

وضعیت 
 تأهل

 56/41 187 22/24 109 مجرد

 44/58 263 78/75 341 متأهل

 تحصیالت

 67/10 48 2 9 دیپلم

 22/38 172 44 198 فوق دیپلم

 67/38 174 89/40 184 کارشناسی

 44/12 56 11/13 59 کارشناسی ارشد و باالتر

 سن

 67/26 120 16 72 سال 30زیر 

 67/54 246 56/51 232 سال 40تا  30

 14 63 67/12 57 سال 50تا  41

 66/4 21 77/19 89 سال 50باالی 

 درآمد

 44/2 11 6 27 میلیون 1زیر 

 56/3 16 12/7 32 میلیون 2تا  1

 56/21 97 44/12 56 میلیون 3تا  2

 11/45 203 44/38 173 میلیون 4تا  3

 33/27 123 36 162 میلیون 4بیشتر از 

 گیريهاي اندازهآزمون مدل
های گوناگوني وجود دارد که در اين پژوهش با توجه به  منظور سووونجش روايي، روشبه 

عد )مؤلفه( تشوووکيل شوووده         ند از آزمون تحليل عاملي    اينکه متیيرهای پژوهش از چند بُ ا
و آزمون بارتلت استفاده گرديده است.    KMOاست؛ لذا از شاخص   تاييدی استفاده شده  

ماني برای تحليل عاملي مناسوووب هسوووتند که شووواخص ها زبراسووواس اين دو آزمون، داده
KMO ( و نزديک به يک و    ۶/0بيشوووتر از )sig   ( باشووود.  0۵/0آزمون بارتلت کمتر از )

 است.ارائه شده 3ها برای هر پرسشنامه در جدول خروجي اين آزمون
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 هاو بارتلت براي سؤاالت پرسشنامه KMO. آزمون 3جدول 

 پرسشنامه رامسر

 KMO 673/0آزمون 

 آزمون بارتلت

2χ 778/682 

 153 درجة آزادی

Sig 001/0 

 پرسشنامه قشم

 KMO 740/0آزمون 

 آزمون بارتلت

2χ 025/1390 

 435 درجة آزادی

Sig 001/0 

 
مورد باالتر از مقدار  3در پژوهش حاضر در هر   KMO، شاخص  3با توجه به جدول 

اسووت که رقم قابل قبولي اسووت و حاکي از آن اسووت که نمونه انتخابي برای اجرای   ۶/0
باشد. شاخص بارتلت، در بررسي کفايت ماتريس نشان داد که در     تحليل عاملي کافي مي

ه کفايت الزم را باشوود. به اين معنا که ماتريس به دسووت آمدمعنادار مي ≥ 01/0Pسووطح 
 های اين پژوهش توانايي عاملي شدن را دارند.دارد و داده

 هاي تحلیل عاملي تائیدي پرسشنامه مقصدهاي رامسر و قشميافته
نيست،  ۵/0نتايج نشان داد که بارعاملي هيچ سؤالي در مقصد رامسر و قشم کمتر از مقدار 

همچنين آلفای کرونبا  برای همة     بنابراين هيچ سووووالي از تحليل حذف نخواهد شووود؛       
دهد. و همچنين بيان   گرايي بااليي را نشوووان مي اسوووت، که اعتبار هم   ۷/0ها باالی   سوووازه

بااليي جهت برازش مدل برخوردارند.           کند که سوووازه   مي بار  ها )متیيرهای پنهان( از اعت
سازه  شده   ۷/0 ها باالتر از مقدارعالوه بر اين، مقادير پايايي ترکيبي برای تمامي  گزارش 

شان مي  سازه که ن سي روايي      دهد  ستند. برای برر سبي برخوردار ه ها از پايايي ترکيبي منا
( محاسووبه شووده اسووت. روايي  AVEشووده )گرا شوواخص ميانگين  واريانس  اسووتخراجهم

که   ماني وجود دارد  يايي  ترکيبي از    همگرا ز ند.     بزرگ ۵/0از  AVEو  ۷/0پا باشووو تر 
تر باشووود. با توجه به نتايج تحليل عاملي          بزرگ AVE کيبي بايد از  پايايي تر   همچنين

شنامه      3تأييدی، هر  س صد از روايي هم شرط فوق برقرارند، بنابراين پر گرا های اين دو مق
 برخوردار هستند.
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 يابي معادالت ساختاري براي رامسر و قشممدل
اس، به ترتيب به بررسوووي تأثير ابعاد قدرت        الدر اين بخش، با اسوووتفاده از نرم افزار پي   

های اجتماعي بر توسعة مقصدهای گردشگری شهر توريستي رامسر و       سرايي رسانه  داستان 
 جزيره قشم پرداخته خواهد شد.
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شکل 
6 .

نتايج آزمون تي
- 

ب مسیر جزيره قشم
ضراي

ي 
ي بررسي معنادار

ت برا
استیودن

 

 

 بررسي کفايت مدل
Rالف. معيار  Rمعيار : 2 Rزای )وابسووته( مدل اسووت.  مربوط به متیيرهای پنهان درون 2 2 

قدار زا دارد و سووه مزا بر يک متیير دورنمعياری اسووت که نشووان از تأثير يک متیير برون
Rعنوان مقدار مالک برای مقادير ضوووعيف، متوسوووط و قوی به ۶۷/0و  33/0، 19/0 در  2
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Rشوووند. مطابق با ضووريب مسووير اسووتاندارد، مقدار نظر گرفته مي زای برای سووازه درون 2
سر        شگری رام صد گرد سعة مق شم      ۷00/0تو شگری ق صد گرد سبه    ۵۶۶/0و برای مق محا

شووده اسووت که با توجه به مقدار مالک، مناسووب بودن برازش مدل سوواختاری را در شووهر 
 کند.رامسر و جزيره قشم تائيد مي

Qب. معيار  شخص مي پيشاين معيار قدرت  :2 صورتي بيني مدل را م ار که مقدکند و در 
را کسووب کند به ترتيب   3۵/0و  1۵/0، 02/0زا سووه مقدار آن در مورد يک سووازه درون

ه آن زای مربوط بهای برونبيني ضعيف، متوسط و قوی سازه يا سازه    نشان از قدرت پيش 
Qرا دارد. مقدار سازۀ درون  2 سر        برای  شگری رام صد گرد سعة مق و برای  ۵9۴/0زای تو

شم      شگری ق صد گرد شان از قدرت پيش       3۴۵/0مق ست، که ن شده ا سبه  سب  محا بيني منا
زای پژوهش دارد و برازش مناسووب مدل سوواختاری را های درونمدل در خصوووص سووازه

 کند.تائيد مي
( 200۵و همکاران ) 1تنن هاوسشاخص ديگری که برای برازش توسط    :GOFج. معيار 

اسووت که با محاسووبة ميانگين هندسووي     (GOF)معرفي شووده اسووت مالک کلي برازش  
R ميانگين اشتراک و  شود:به صورت زير محاسبه مي2

/ / /GOF communality R    2 0627 0700 0662   

/ / /GOF communality R    2 0515 0566 0539  

 ۵39/0برای مقصووود رامسووور و مقدار   ۶۶2/0برای مدل پژوهش: مقدار   GOFمقدار  
است، که نشان از توان    3/0تر از مقدار مالک برای مقصد قشم محاسبه گرديده و بزرگ   

ها و زای مدل دارد. برای بررسوووي فرضووويهبيني متیير مکنون درونمتوسوووط مدل در پيش
جي نرم افزار اسووتفاده شووده اسووت.  داری ضوورايب مسووير بين متیيرها از خروآزمون معني

 نشان داده شده است. ۴ها در جدول ضرايب مسير و نتايج مربوط به معناداری آن
 
 
 

                                                           
1 tenenhaus 
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 . نتايج حاصل از ارزيابي مدل ساختاري4جدول 
 مقصد رامسر

 ردیف
ضریب  مسیر

 (βمسیر )

عدد 
 داریمعنی

(t-value) 

 نتیجة آزمون
 به متغیر از متغیر

 ادبیجنبة دانش  1

توسعة 
مقصد 

گردشگری 
 رامسر

 تأیید 666/5 406/0
 تأیید 299/3 235/0 جنبة جذابیت و پویایی 2
 تأیید 251/6 432/0 جنبة عاطفی 3
 تأیید 877/4 372/0 جنبة شناختی 4
 تأیید 113/5 315/0 جنبة اعتماد و اعتبار 5
 تأیید 505/6 497/0 جنبة گردشگری 6
 تأیید 188/4 295/0 جنبة اخالقی 7

 مقصد قشم

 ردیف
ضریب  مسیر

 (βمسیر )

عدد 
 داریمعنی

(t-value) 

 نتیجة آزمون
 به متغیر از متغیر

1 
جنبة جذابیت و جلب 

 توجه
 
 
 

 توسعة
مقصد 

 گردشگری
 قشم

 تأیید 869/3 273/0

 تأیید 341/2 122/0 جنبة دانش ادبی 2
 تأیید 284/4 322/0 جنبة شناختی 3
 تأیید 508/3 174/0 جنبة عاطفی 4
 تأیید 313/2 171/0 ایجنبة مقایسه 5
 تأیید 758/6 423/0 جنبة اقتصادی 6
 تأیید 316/5 368/0 جنبة اخالقی 7
 تأیید 712/3 308/0 جنبة اعتماد و اعتبار 8
 تأیید 153/5 360/0 جنبة گردشگری 9

 
شان مي  ۴طوری که جدول همان شده   ن د،  اندهد تمامي فرضيات مربوط به دو جامعه تأييد 

های اجتماعي در هر دو مقصوود  سوورای رسووانه همه ابعاد قدرت داسووتان داریآمارۀ معنيزيرا 
سطح اطمينان ) و  (9۶/1تر از مقدار )بزرگ ستند.  ( معني%9۵در  سة اين نتايج از    دار ه در مقاي

شابه بو  صد بايد بيان کرد که  دن برخي از جنبهنظر م سير جنب   ها در اين دو مق ة دانش  ضريب م
سر برابر )    ستان رام شم برابر )   ۴0۶/0ادبي در دا شان از ميزان     122/0( و در مقصد ق ست که ن ( ا

اثرگذاری بيشوتر اين جنبه داسوتان بر توسوعة مقصود گردشوگری رامسور اسوت. از لحا  جنبه         
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( و جنبة جذابيت و جلب توجه  23۵/0ن رامسر، ضريب مسير برابر )   جذابيت و پويايي در داستا 
داسووتان بر اين جنبة دهد ميزان اثرگذاری ( اسووت که نشووان مي2۷3/0در مقصوود قشووم برابر )

ست. از لحا              سر ا شتر از رام شم بي شگری ق صد گرد سعة مق شناختي،  تو سير ضري جنبة    ب م
( است که نشان از ميزان    322/0شم برابر ) ( و ضريب مسير مقصد ق   3۷2/0رامسر برابر )  داستان 

نبة  جاثرگذاری بيشوتر اين جنبه داسوتان بر توسوعة مقصود گردشوگری رامسور اسوت. از لحا         
( و مقصوود قشووم ضووريب مسوويری برابر ۴32/0رامسوور ضووريب مسوويری برابر ) عاطفي، داسووتان

ردشگری   ة مقصد گ ( دارد که نشان از ميزان اثرگذاری بيشتر اين جنبة داستان بر توسع    1۷۴/0)
( و در  31۵/0در داستان رامسر، ضريب مسير برابر )     جنبة اعتماد و اعتبار،رامسر است. از لحا    

ستان بر توسعة         308/0مقصد قشم برابر )   شان از ميزان اثرگذاری بيشتر اين جنبة دا ( است که ن
د  عداتمقصوود گردشووگری رامسوور اسووت. از لحا  جنبه گردشووگری، بايد بيان کرد اگرچه     

ستان های گردشگری جنبه های گردشگری مقصد قشم بيشتر از رامسر         های موجود در متن دا
صد بايد گفت که         شابه در اين دو مق شگری م سة آن تعداد جنبة گرد ريب  ض بود اما در مقاي

( اسووت که نشووان از ميزان    3۶0/0( و در مقصوود قشووم برابر )  ۴9۷/0مسووير در رامسوور برابر )  
ة داسوتان بر توسوعة مقصود گردشوگری رامسور اسوت. از لحا  جنبه        اثرگذاری بيشوتر اين جنب 

سير برابر )       ضريب م سر،  ستان رام شم برابر )   29۵/0اخالقي، در دا ( دارد که  308/0( و مقصد ق
 نشان از ميزان اثرگذاری بيشتر اين جنبة داستان بر توسعة مقصد گردشگری قشم است.

 گیريبحث و نتیجه
تماعي و های اجسرايي رسانه  نقش قدرت داستان  آميخته به بررسي مطالعة حاضر با رويکردی  

سنجش ابعاد آن در توسعة مقصدهای گردشگری شهر رامسر و جزيره قشم پرداخت. ابتدا دو         
سؤال اوّل تحقيق بايد گفت که ابعاد قدرت          سخ به  شد؛ در بخش کيفي و در پا سؤال مطرش 

ستان  سانه        دا سر در ر شهر رام شگری  شامل جنبه هاسرايي گرد   های دانشی اجتماعي آنالين 
ادبي، جذابيت و پويايي، شناختي، عاطفي، اعتماد و اعتبار، گردشگری، اخالقي هستند و ابعاد     

های اجتماعي آنالين شووامل  سوورايي گردشووگری در جزيره قشووم در رسووانه   قدرت داسووتان
عتماد  صادی، اخالقي، ا ای، اقتتوجه، ادبي، شناختي، عاطفي، مقايسه  های جذابيت و جلبجنبه

تايج                با ن ما  يافت نشووود. ا تايج فوق، هيچ تحقيق داخلي  با ن طه  بار، گردشوووگری. در راب و اعت
؛ يوسوووف و همکاران،   2018؛ يانگ،   2018های خارجي همچون الند و همکاران،      پژوهش
( مشوووابه بود. در   2013و هسوووياو و همکاران، )   201۵، آقان و همکاران،   201۶؛ چوی، 2018
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شده در مدل     ه در رابطه با تفاوت جنبهادام سايي  شنا صد بايد گفت   های  های کيفي اين دو مق
سر و جذابيت و جلب     که اين جنبه ستان رام شامل جذابيت و پويايي در دا س ها  تان  توجه در دا

گونه  ها را اينای و اقتصووادی فقط در داسووتان قشووم بود. علت اين تفاوت قشووم، جنبة مقايسووه
های   رد که در جنبة جذابيت و پويايي، عنصووور پويايي به اين علت در داسوووتان          توان بيان ک مي

علت وجود شووورايط و آب و هوايي  رامسووور بيشوووتر مورد توجه قرار گرفت که اين مقصووود به
شگران جهت انجام فعاليت   تر و خنکمعتدل سته بود منجر به جذب گرد ستي    هایتر توان تندر

ستان   روی، ورزش روزانه و ..مانند پياده شود تا دا ف  سرايان به توصي   . گردد و در مقابل باعث 
های قشوووم، عنصووور    تحرکات و پويايي فردی بيشوووتر توجه کنند. اما در عوض، در داسوووتان       

ا  هايي با اوج غافلگيرکننده و همراه بسوورايان از طريق بيان داسووتان توجه توسووط داسووتان جلب
سوژه    سفر و درگير کردن ذهن مخاطبان ب توصيف  سخ ب ا طرش پرسش های  ه  هايي جالب و پا

ستان جهت همراه کردن آنان به آن ستان   ها در ادامة دا شد. همچنين در دا شم کار گرفته    های ق
ای،  ای و اقتصوووادی هم توجه شووود. در جنبة مقايسوووه های مقايسوووهبرخالف رامسووور، به جنبه

ری مشابه  ای گردشگهای گردشگری اين مقصد با ساير مقصدهسرايان به مقايسة جاذبه داستان 
علت وجود بازارها و    ايران پرداختند. همچنين از آنجايي که گردشوووگران جزيره قشوووم را به     

صوورفة اقتصووادی و قيمت مناسووب اجناس متنوع و هزينة اندک سووفر، و  مراکز خريد متعددِ با 
قامت در هتل     به       ها، مهمان  ا ندند، ازاين   ها مي صووورفة رسوووتوران  پذيرها و خدمات  رو  پسووو

 هايشان توجه کردند.سرايان به اين موارد در توصيف داستانستاندا
نتايج نشووان داد که جنبة دانش ادبي داسووتان با   در بخش کمي و در پاسووخ به سووؤال دوم، 

ير، نتايج  البته براساس ضريب مس   توسعة مقصد گردشگری رامسر و قشم رابطه مستقيمي دارد.       
اين   .داستان بر توسعة مقصد گردشگری رامسر است       نشان از ميزان اثرگذاری بيشتر اين جنبة   
با نتايج تحقيق ياوز و همکاران )       که نشوووان دادند     (، 201۵( و آقان و همکاران )  201۶نتيجه 

د بر توانمي های کالمي و تصويری و حاوی استعاره  ساختاری مناسب  های برخوردار از داستان 
شند      صدهای مؤثر با ستان از مق ست. لذا    ، همبازديد مخاطبان دا ستان سو ص   به دا يه  سرايان تو

مچنين  ه توجه نمايند.های ادبي شود که در توصيفات به اصول نگارشي، دستوری و آرايه      مي
سر و جنبه جذابيت و جلب توجه در        ستان رام شان داد که جنبة جذابيت و پويايي در دا نتايج ن

ستان قشم بر توسعة اين مقصدها مؤثر هستند؛         زان اثرگذاری  مي ب مسير، براساس ضري  البته دا
ست.            اين جنبة  سر ا شتر از رام شم بي ستان بر توسعة مقصد گردشگری ق ه برخي از  از آنجاک دا
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ايج تحقيق  با نتاين نتيجه توان گفت که ميهای اين جنبه در هر دو مقصوود مشووابه بودند  گويه
های  داسووتان(؛ که نشووان دادند ترويج 201۶( و چوی )2018(؛ يانگ )2018الند و همکاران )

د و گردنکننده دربارۀ مقصوودها که توسووط اشووخاص پرشووور بيان مي جذاب، پويا و سوورگرم
ای جذاب،  های جالب و جذاب، همراه با موضوووع، مقدمه و تاريخچهحاوی مطالب و ويژگي
تواند در جذب گردشوووگران و توسوووعة مقصووودها       بخش باشووود مي بيان هيجان انگيز، و لذت   
ه موضوعات   شود که ب توصيه مي همسوست، بنابراين طبق اين نتايج،   گردشگری مؤثر باشند؛   

شتياق ايجاد کند و تاريخچه   توجه، مقدمهجالب شوق و ا سا ای که در مخاطب  س  ای معتبر برا
  جهت افزايش پوياييهمچنين بهتر اسووت  مطالعه و حتي مصوواحبه با مردم محلي توجه شووود. 

ردشگری   های تندرستي در محيط گ نند فعاليتداستان به توصيف تحرکات و پويايي فردی ما  
در رابطه با جنبة شوووناختي نتايج نشوووان داد که اين جنبه بر توسوووعة مقصووود            . پرداخته شوووود 

گردشووگری رامسوور و قشووم مؤثر اسووت؛ البته براسوواس ضووريب مسووير، نتايج نشووان از ميزان      
ستان بر توسعه مقصد گردشگری رامسر است. ا          نتيجه با نتايج   يناثرگذاری بيشتر اين جنبه دا

نگ )   تحقيق  تان      2018( و يوسوووف و همکاران )  2018يا ند در داسووو که نشوووان داد های   (، 
های مقصوود، مطالب آموزشووي،   گردشووگری، اشوواره به بعد شووناختي )مطالب کليدی ويژگي 

 .  تهمسوستواند بر انتخاب مقصد گردشگری مؤثر باشد، آگاهي، شناخت، يادآوری( مي
شود که، از طريق مطالعه و بررسي ميداني، اطالعات آموزشي و متمايز   پيشنهاد مي بنابراين 
وها  مستنداتي مانند تصاوير، ويدئ  همراه بندی، بهآوری کنند و سپس ازطريق دسته  الزم را جمع
در رابطه با جنبة عاطفي داسووتان نتايج نشووان داد که  به مخاطبان ارائه کنند.  اسپيو نقشووة جي
بر توسعه مقصدهای گردشگری رامسر و قشم مؤثر است؛ البته براساس ضريب مسير،  اين جنبه 

نشان از ميزان اثرگذاری بيشتر اين جنبة داستان بر توسعة مقصد گردشگری رامسر است.       نتايج 
و هسوووياو و   (201۵آقان و همکاران )  (؛ 2018تحقيق يوسوووف و همکاران ) اين نتيجه با نتايج    

أثير  تواند بر مخاطبان تان دادند که يک داستان گردشگری زماني مينش(؛ که 2013همکاران )
تي  اندازهای طبيعي، تصاوير مقصدها، با بيان عبارا، احساسات، چشمبگذارد که به جنبه عاطفي

ايج،  براساس اين نتهای زيبای مقصدها توجه نمايد؛ همسوست. واضح و دلپذير دربارۀ ويژگي 
شگری  های گردهای جاذبهتي احساسي و عاطفي دربارۀ ويژگيسرايان بهتر است جمالداستان

ها با آفرينش را بيان کنند و به پنج حواس انسان شامل   و زيباهای مکان و مقصدها و ارتباط آن 
   بينايي، بويايي، چشايي، شنوايي و المسه هم توجه کنند.
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ة مقصدهای   نبه بر توسع در رابطه با جنبة اعتماد و اعتبار داستان نتايج نشان داد که اين ج  
يزان نشووان از مگردشووگری رامسوور و قشووم مؤثر اسووت؛ البته براسوواس ضووريب مسووير، نتايج  
نتيجه با نتايج  ن اي اثرگذاری بيشتر اين جنبة داستان بر توسعة مقصد گردشگری رامسر است.

ست و همکاران ) 2018هرتاز ) تحقيق سانه   2013( و لوندکوي شان دادند که در ر   های(، که ن
واسووطه  علت بيهای زنده اصووالت و نزديکي بيشووتری را بهها و داسووتاناجتماعي وجود فيلم

اعتبار   تواند برای درکنند و اشاره به زمان دقيق وقوع آن ماجرا ميبودن به کاربران منتقل مي
ستان مؤثر باشد، همسوست. بنابراين      شنهاد مي  دا ه  شود از اطالعات و مستندات واقعي و ب  پي

روز و نقشووة گوگل برای تبديل  اسوواس، همراه با تصوواوير، ويدئوهای بهاز شووايعات بيدور 
  ذهنيت مجازی به تجربه واقعي و تصديق بيان استفاده شود.

جنبة گردشووگری داسووتان نتايج نشووان داد که اين جنبه بر توسووعة اين دو    در رابطه با 
سير، نتايج          ضريب م ساس  ست. البته برا صد مؤثر ا شان از مق ش  ن تر اين ميزان اثرگذاری بي

حقيق يانگ تاين نتيجه با نتايج  جنبة داسووتان بر توسووعة مقصوود گردشووگری رامسوور اسووت.
شان دادند که جهت جذب گردشگران به   2018( و سوماداکي و همکاران ) 2018) (، که ن

فرد های منحصوووربه  های آنالين ويژگي مناطق تاريخي و ميراث فرهنگي بايد در داسوووتان      
های جذاب و تاريخچة صونايع فرهنگي به خوبي منتقل   ماکن گردشوگری و ارزش سونتي ا 
د  شو جهت توصيف انواع گردشگری هر مقصد، توصيه مي     رو، همسوست. ازاين  شوند،  

هايي در مقصوودها موجود اسووت   که ابتدا به بررسووي و مطالعه اينکه چه نوع گردشووگری 
هايشوووان توصووويفاتي جذاب، يها و ويژگپرداخته شوووود و سوووپس راجع به هر يک از آن

  احساسي، واقعي به همراه تصاوير، ويدئوها و فنون مجازی ارائه کنند.
شگری           صد گرد سعة مق شان داد که اين جنبه بر تو ستان، نتايج ن طبق جنبة اخالقي دا

های های موجود در متن داستان های گردشگری رامسر و قشم مؤثر است. البته تعداد جنبه   
شان از ميزان  نم بيشتر از رامسر بود اما براساس ضريب مسير، نتايج       گردشگری مقصد قش   

ست؛             سر ا شگری رام صد گرد سعة مق ستان بر تو شتر اين جنبه دا ربارۀ اين د اثرگذاری بي
های گردشووگری آنالين و تأثير آن بر توسووعة عنوان يکي از ابعاد قدرت داسووتانمتیير، به

شته توجهي ن      شگری، مطالعات گذ صدهای گرد ساس اين جنبه  کردهمق اند، که بر همين ا
  عنوان نوآوری اين پژوهش به حساب آيد.تواند بهمي
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گردد که برای مخاطبانشووان ارزش قائل شوووند و  سوورايان پيشوونهاد مي به داسووتان لذا
شان را به    صيفات صورت محترمانه و مؤدبانه و کامل و بدون تحريف بيان کنند. همچنين  تو

محيطي ستهای زيعلت آلودگيوصيفات، به مناطقي زيبايي که بهشود که در تتوصيه مي
شده    شکالت  سئوليت    دچار م شود تا حس م شتر توجه  ستان اند بي ه مخاطب سرا ب پذيری دا

شود. همچنين در رابطه با جنبه  سه منتقل  ستان   های مقاي صادی دا صد ق ای و اقت شم  های مق
شان داد اين جنبه  شم مؤثر هستند؛ البته دربار  ها بر توسعة مقصد گردش    نتايج ن ۀ اين  گری ق

های گردشووگری و تأثير آن بر توسووعة مقصوودهای   عنوان ابعاد قدرت داسووتانمتیيرها، به
عنوان  توانند بهاند، که اين دو جنبه نيز ميگردشوووگری، مطالعات گذشوووته توجهي نکرده  

های بهايسة جاذشود برای مقپيشنهاد ميبراين اساس،  نوآوری اين پژوهش به حساب آيند.
های اقتصووادی يک مقصوود با مقصوودهای مشووابه بهتر اسووت    گردشووگری و بررسووي جنبه

 های مخاطبان هم مدنظر قرار داده شود.ها و نگرشديدگاه
های پژوهش و پيشوونهادات به تحقيقات   در ادامه ابتدا به نوآوری و سووپس محدوديت

يجه  شناختي و نت موضوعي، روش شود. نوآوری تحقيق حاضر از سه منظر    آتي پرداخته مي
دربارۀ  بار در اين سوووطح و در اين حوزه انجام شوووده اسوووت. اسوووت، که برای نخسوووتين 

يت   يد گفت يکي از مهم     محدود با يت  های اين تحقيق  که   ترين  اين محدود ها اين بود 
ه سرايان بر نتايج اين مطالعه تأثيرگذار باشد، ک  های شخصيتي داستان   ممکن است ويژگي 

العه حاضوور مورد بررسووي قرار نگرفتند. بر همين اسوواس، به تحقيقات آتي پيشوونهاد   در مط
سوورايي  سوورايان بر داسووتان های شووخصوويتي داسووتان شووود که به بررسووي تأثير ويژگي مي

  .عاملي شخصيت استفاده کنندتوانند از مدل پنجگردشگری بپردازند؛ برای مثال، مي
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