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 چکيده
بر رفتار جستجوی اطالعات به هنگام انتخاب  های شخصيتیهدف پژوهش حاضر بررسی تاثير خصيصه

در شهر اصفهان بوده مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوار جامعه یک بسته گردشگری خارج از کشور است. 

گردآوری اطالعات از پرسشنامه به منظور اند. که پيشتر یک بسته گردشگری خارج از کشور را خریداری کرده

های محقق ساخته ارزش ادراک شده از ( و پرسشنامه1111) استاندارد شخصيت جان و استریواستاوا

ادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات ها از روش معجستجوی اطالعات استفاده شد. برای تحليل داده

های وظيفه شناسی و روان رنجوری از طریق ارزش ها بيانگر آن بود که خصيصهگردید. یافتهجزیی استفاده

عالوه، اند. بهادراک شده حاصل از جستجوی درونی اطالعات، بر ميزان جستجوی درونی اطالعات تاثير داشته

ده از جستجوی اطالعات از درون خانواده تاثير معناداری داشته است. از وظيفه شناسی بر ارزش ادراک ش

سوی دیگر، خصيصه باز بودن نسبت به پذیرش تجارب جدید از طریق ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی 

مطالعه، همچنين تاثيرخصيصه سازگاری را  است.اطالعات، بر ميزان جستجوی بيرونی اطالعات تاثيرگذار بوده

گرایی ادراک شده از جستجوی اطالعات از درون خانواده تایيد نموده است. در نهایت، خصيصه برونارزش بر 

بر هيچکدام از ارزش های ادراک شده از جستجوی اطالعات از درون خانواده و جستجوی اطالعات بيرونی 

 تاثيرمعناداری نداشت.  

اطالعات، جستجوی بيرونی اطالعات، جستجوی های شخصيتی، جستجوی درونی خصيصه واژگان کليدی:

 ، گردشگری.از درون خانواده اطالعات
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 مقدمه

های تاثيرگذذار بذر   با افزایش شدت رقابت در بازار گردشگری، بازاریابان به دنبال جستجوی روش

تصميم گردشگران هستند؛ تنوع و تمایز مقاصد گردشگری از یک سو و نقذش معنذادار اطالعذات در    

ميمات گردشگران از سوی دیگر، اهميت فهم رفتار جستجوی اطالعات گردشذگران را دو  تسهيل تص

(. از ایذن رو، بازاریابذان تذالش    2112؛ حميذدی زاده و همکذاران،   2111، 1چندان نموده است )جانی

عوامل موثر بر رفتار جستجوی اطالعات گردشگران، تصذميمات آنذان در زمينذه    نموده تا با شناسایی

  صد گردشگری را تحت تاثير قرار دهند.انتخاب مق

یکی از مهمترین مبانی نظری در زمينه رفتار جستجوی اطالعذات رویکذرد اقتصذادی اسذت کذه      

(. 2111و همکذاران،  2)ایذروان  بذرد هزینه را برای جستجوی اطالعات به کذار مذی   -منفعت چارچوب

ها و براساس این رویکرد، مصرف کنندگان افراد منطقی هستند که هنگام جستجوی اطالعات، هزینه

دهند. لذا ارزش ادراک شده از فرآیند جستجوی اطالعذات، تذاثير   مزایای آن را مورد سنجش قرار می

تجوی اطالعذات، تذا   ارزش ادراک شذده از جسذ   بسزایی بر رفتار جستجوی اطالعات خواهد گذاشذت. 

هذای مهذم    باشد؛ چراکه، شخصيت به عنذوان یکذی از مکذانيزم   حدودی تحت تاثير شخصيت فرد می

نماید. هر فرد الگذوی منحصذر بذه فذردی از احساسذات،      روانشناختی بوده که رفتار فرد را هدایت می

 گيرد. بری شکل میهای شخصيتکه از طریق مجموعه نسبتا ثابتی از خصيصه افکار و رفتارها را دارد

 تعذداد  بذا  تذوان مذی  را آدمذی  تجذارب  و رفتذار  مهذم  هایجنبه های شخصيتی،نظریه خصيصه اساس

هذا احتمذاال بذر نگذرش هذا و رفتذار افذراد در زمينذه         توصيف نمود و این خصيصه از صفات محدودی

 جستجوی اطالعات تاثير دارند.

کننده، توجه بذه  ازتحليل در تصميمات خرید مصرفبا توجه به اهميت خانواده به عنوان واحدی 

جستجوی اطالعات توسط گردشگر به هنگام انتخذاب یذک بسذته گردشذگری، امذری ضذروری        رفتار

ای  تا کنون مطالعات فراوانی در زمينه جستجوی اطالعات انجام شده، امذا کمتذر مطالعذه    است.گرچه

منذابع درونذی و بيرونذی جسذتجوی اطالعذات      خانواده را به عنوان منبع جستجوی اطالعات در کنار 

مورد بررسی قرار داده است. از سوی دیگر، اگرچه در زمينذه عوامذل مذوثر بذر جسذتجوی اطالعذات       

تذوان یافذت   هایی درگذشته انجام شده است، اما کمتر پژوهشی را به ویژه در داخل کشور میپژوهش

فتار جستجوی اطالعات پرداخته باشذد. از  های شخصيتی بر رکه به بررسی تاثير هر کدام از خصيصه

های شخصيتی بر رفتار جستجوی اطالعات گردشگر با این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثير خصيصه

تاکيد بر خانواده به عنوان یک منبع اطالعات پرداخته است. الزم به ذکر است که این پژوهش رفتذار  

خانواده و بيرونی و بذا در نظرگذرفتن تذاثير ارزش    جستجوی اطالعات را با تاکيد بر سه منبع درونی، 

 ادراک شده از هر نوع جستجو مورد مطالعه قرار داده است.

 
                                                           
1 Jani 
2 Erawan  
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 مباني نظری پژوهش  

شخصيت الگوی مشخص و پایدار از افکار، احساسات و رفتارهایی است که چگونگی انطبذا  فذرد   

( بذاور دارنذد اسذتفاده از وا ه    2112) 2و اسذچير 1نمایذد.کارور را با موقعيت های زندگی مشخص مذی 

شخصيت نوعی نوعی احساس ثبات و تداوم در ارتباط با فرد را منعکس نموده و شخصيت هذر فذرد،   

گيرد. بذازنگری ادبيذات شخصذيت حذاکی از آن     صرف نظر از چگونگی رفتارش، از درون او نشات می

 محذيط ارتبذاط وجذود دارد   است که بين روش عمذل نمذودن فذرد بذه وظيفذه، موقعيذت  نتيکذی و        

توان مشذترکات  (؛ از این رو، اگرچه می2112و همکاران،4؛ آل سامارای2112و همکاران، 3)کریزینگر

 مشخصی را بين افراد مختلف یافت، اما پيدا نمودن دو فرد با شخصيت کامال مشابه دشوار است. 

تذار تحذت بسذتر    هذای خذار رف  شخصيت مفهومی گسترده است که با هدف تامين پيش بينذی 

با مفاهيم مختلفی انطبا  یافته است. شخصذيت فذرد در سذفر، بيذانگر چنذين انطبذاقی از        مشخص،

 نمایذد هذای سذفر اشذاره مذی    شخصيت در زمينه سفر است که به انواع شخصيت در ارتباط با فعاليت

رفتذار  (. به طوریکه، ساختارهای شخصيت، منعکس کننده 2111: جانی،2114و همکاران، 5)گریتزل

 سفر بوده و خصيصه های اصلی شخصيت، مسئول بيشتر رفتارهای انسان نظير رفتار سفر هستند.

هذای  های بين اشذخار و خصيصذه  های شخصيت، مطالعه تفاوتیکی از مباحث مهم در پژوهش

های شخصيت، الگوهای ثابت و پایدار در نحوه تفکر، احساسذات و رفتذار   شخصيتی آنهاست. خصيصه

هذا و یذا فراینذدهای    های روانی مختلف و فعاليذت ( که با موقعيت2،2111و الو 2)ليونگ باشدافراد می

(. روانشناسذان  2112)آل سذامارای و همکذاران،   کسب دانش و فهم از طریق تجربه مذرتبط هسذتند  

نمایند. به طورکلی هشت نظریه های گوناگونی را برای تحليل شخصيت افراد استفاده میطبقه بندی

)که بذر   توان برای توضيح شخصيت انسان استفاده کرد که شامل دیدگاه روانکاویشناختی را میروان

های جنسی تاکيد دارد(، دیدگاه نئو تحليلی/ خود )که برمذدیریت  تاثيرات ضمير ناخودآگاه و محرک

 )کذه بذه   های درونی و بيرونی توسط خود فرد اشاره دارد(، دیدگاه زیست شناختیاحساسات، محرک

       )کذه نقذش تجذارب یذادگيری را بذر       هذا و تمذایالت مذوروثی نظذردارد(، دیذدگاه رفتذاری      محدودیت

)که فعاليت پردازش فکری انسان را مذدنظر   نماید(، دیدگاه شناختیگيری شخصيت تحليل میشکل

 متقابل)که توجه به ماهيت معنوی انسان دارد(، دیدگاه کنش  دهد(، دیدگاه وجودی/ انسانیقرار می

نماینذد، اصذال    )که بر این امر تاکيد دارد که تمایالت درونی وقتی با فاکتورهای محيطی تعامل مذی 

 از بسذياری (.1،2113و تانذگ 2هذای شخصذيتی مذی باشذد)تان    و در نهایت دیدگاه خصيصه شوند(می
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. براین شودمی داده نشان کلی، صفت پنج طریق از آدمی شخصيت اصلی ارساخت معتقدندروانشناسان 

پذنج بعذد    شد کهطر  م (1112)2و کاستا 1یاشخصيت توسط مک کر اصلیدل پنج عامل م اساس،

کذه   بذوده ی تعدادی از صفات خاصذی   هر بعد در برگيرنده که نمودهاساسی را برای شخصيت معرفی 

. خصيصذه هذای اصذلی شخصذيت     دهنذد  مجموع آن صفات مدل پنج عامل شخصيتی را تشکيل مذی 

اسذت.   2و روان رنجذویی  2، سذازگاری 5، برون گرایی4، وظيفه شناسی3در برابر تجارب شامل باز بودن

های جدید بازتر هستند، افرادی تخيلی، کنجکاو و خال  بوده که تنذوع را  افرادی که در پذیرش ایده

(. این افذراد بيشذتر تمایذل داشذته کذه مبتکذر باشذند؛        2112، 1و کليتزینگ2)بارتنر دهندترجيح می

های جدید توسط فرد است. این ویژگذی بذا تمایذل افذراد بذه      ابتکار، بيانگر درجه پذیرش ایده چراکه،

( افذرادی کذه ارزش   2112و همکذاران،  11)کذاه  جستجوی اطالعات آنالین سذفر ارتبذاط متبذت دارد   

باالتری برای تجارب جدید قائلند، بردبار و کنجکاو هستند. آنها خودشذان را روشذنفکر دانسذته و بذه     

تذر  مند هستند. در مقابل افرادی که برای تجارب جدید کمتر ارزش قائذل انذد، سذنتی   نگ عالقهفره

 دهند.بوده و عوامل شناخته شده را به موارد جدید بيشتر ترجيح می

شناسی از دیگر خصيصه هذای اصذلی شخصذيت اسذت کذه تذاثيری قذوی بذر فراینذدهای          وظيفه

اسی بيانگر رفتذاری سذاختاریافته و نظذام منذد در زمينذه      یادگيری و رفتار اطالعاتی دارد. وظيفه شن

 یادگيری است. 

افراد وظيفه شناس اغلذب دسذتاوردگرا بذوده، دارای انظبذاط فذردی و انگيذزه الزم بذرای انجذام         

(. آنان سذختکوش و دقيذق بذوده و در رفتارهذای خذود      2112، 12و پانونن11)اوکانر وظایفشان هستند

که ارزش کمی برای وظيفه شناسی قائلند، کمتر ساختارمند بذوده  ادیسيستماتيک اند. در مقابل افر

 (.14،2112و ولف13)اسميدت تمایل بيشتری به خودانگيختگی دارند و ميزان تمایل

برون گرایی نشان دهنده تمایل افراد به شاد بودن، خوشبين و خوش مشرب بذودن اسذت. افذراد    

و 15)کذود  دهنذد و تعامالت بذين فذردی را تذرجيح مذی    برون گرا، پرانر ی، مهربان، اجتماعی و نافذند 

(. بنابراین، برونگراها معمذوال از نظذر اجتمذاعی افذرادی     2112، 12و سوان12؛ مورادین2112 همکاران،

                                                           
1 McCrae 
2 Costa 
3 Openness to experience 
4 conscientiousness 
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فعال هستند و تاثيرات متبتی بر جامعه دارند؛ در حاليکه درونگراها، در نقطه مقابذل برونگراهذا قذرار    

 دارند.

دوسذتی، همکذاری و نگرانذی بذرای دیگذران      شخصيت بوده که با نوعخصيصه دیگری از سازگاری

1)لوکنهاف شودمشخص می
افرادی که برای سازگاری با دیگذران ارزش چنذدانی    .(2112و دیگران ، 

)اسذميدت و   قایل نيستند افرادی خودخواه و صریح بوده که تمایلی به همکذاری بذا دیگذران ندارنذد    

سازگاری باالیی دارند، معمذوال افذرادی، نذوع دوسذت، سرپرسذت،       (. در مقابل افرادی که2112ولف، 

(. آنهذا مراقذب دیگذران    3،2112و کليتزینذگ  2پرورش دهنده، خوش خلق و قابذل اعتمادنذد )بارنذت   

 نمایند، از دیگران نيز انتظارکمک دارند.حاليکه متواضعانه به دیگران کمک می هستند و در

است که نشان دهنده عدم ثبات عاطفی و روانذی فذرد   آخرین خصيصه شخصيتی، روان رنجوری 

است. افرادی که سطح باالیی از روان رنجوری دارند، غالبا افرادی ترسو، متزلزل، مضطرب و خصومت 

(. از این رو، افرادی که کمتذر روان رنجورنذد، آرامذش بيشذتری     2112)کود و همکاران، مدار هستند

 کنند.یداشته و احساسات منفی را کمتر تجربه م

 

 ارزش ادراک شده از جستجوی اطالعات

یکی از رویکردهای نظری مهم در زمينه جستجوی اطالعات، رویکرد اقتصادی است کذه مصذرف   

هذا و مزایذای آن را مذورد    داند که هنگذام جسذتجوی اطالعذات، هزینذه    می کنندگان را افراد عقالیی

 ات توسط گردشگران و نحوه استفاده دهند. بر این اساس، رفتارجستجوی اطالعسنجش قرار می

آنان از منابع اطالعاتی، به هزینه ها و منافع مورد انتظار از گزینه های منذابع اطالعذاتی بسذتگی    

های ادراک شده (. به طوریکه، فرد هنگام جستجوی اطالعات مزایا و هزینه5،2114و الزر 4دارد )بيگر

دهد. به عبارت دیگذر، ارزش ادراک شذده   سی قرار میاز به دست آوردن اطالعات اضافی، را مورد برر

 .دهدفرد از جستجوی اطالعات، رفتار جستجو توسط او را تحت تاثير قرار می

اگرچه از دیدگاه بسياری از پژوهشگران، تعریذف قابذل قبذولی در ارتبذاط بذا ارزش ادراک شذده       

این تعریف را قبول دارند کذه   (، اما برخی دیگر از پژوهشگران2111)دی وکرک، مشتری وجود ندارد

ارزش ادراک شده در بازاریابی به ارزش ادراک شده مشتری از هزینه ها و منافع کسب شده از خرید 

(. بذه عبذارت دیگذر ارزش ادراک شذده خریذداران،      1314)غفاری، یک محصول یا خدمت اشاره دارد

ریداران از کذاال بذا ادراک آنهذا از    ارتباط جایگزینی بين کيفيت یا منفعت استنباط شده خ دربردارنده

(. بذازنگری  2111)تراسذوراس و همکذاران،   باشذد دهنذد، مذی  آنچه که با پرداخت قيمت از دست مذی 

ادبيات حاکی از آن است که ارزش ادراک شده مشتری، به وضو  یکی از مقدمات مهم بذرای تذامين   

                                                           
1 Lockenhoff 
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، ورزش و غيذره بذوده   رضایت مصرف کننذده در مصذارف تجربذی نظيذر اوقذات فراغذت، گردشذگری       

 ( که تاثير معناداری بر شدت خرید دارد.   2112و همکاران،  1)پریبنس

درحاليکه، منافع استنباط شده از جستجوی اطالعات، ادراک از نتایج متبت و لذت بخش حاصل 

(، هزینذه ادراک شذده از جسذتجوی اطالعذات،     2112و همکذاران، 2)جوآرب باشداز رفتار جستجو می

های روانشذناختی را  های مالی، زمان از دست داده شده و هزینهذهنی مصرف کننده از هزینهارزیابی 

هذای ادراک شذده از   و هزینذه منذافع   نمایذد، در بذردارد.  که فرد برای جستجوی اطالعات مصرف می

باشند. هرچه دانش ذهنی فرد در ارتباط با مقصذد  جستجوی اطالعات تحت تاثير عوامل متعددی می

ری بيشتر بوده و فرد از سذفرهای قبلذی رضذایت بيشذتری داشذته باشذد و انذدازه مجموعذه         گردشگ

فراخوانده کوچکتر باشد، جستجوی بيرونی اطالعات مزیت کمتری برای او خواهد داشذت. در مقابذل   

هرچه اندازه مجموعه فراخوانده شده درنظرگردشگر بزرگتر بوده و دانذش ذهنذی او در مذورد مقصذد     

یابد )اسميدت و تر باشد، هزینه ادراک شده از جستجوی بيرونی اطالعات افزایش میگردشگری بيش

مفهذوم ارزش ادراک شذده ارتبذاط نزدیکذی بذا رفتذار       تذوان گفذت،   (. در مجموع می1112اسپرینگ،

کننده داشته و به عنوان مهمترین شاخص پيش بينی کننده تمایالت رفتذاری شذناخته شذده    مصرف

 است.

 

 اطالعات رفتار جستجوی

هذای گردشذگری   رفتار جستجوی اطالعات گردشگران، یکی از مهمترین موضذوعات در پذژوهش  

؛ چراکه، آگاهی شخصذی و انتخذاب از بذين    بوده است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است

در این ميان، تقسيم بندی مسافران  مقاصد گردشگری مختلف، به اطالعات در دسترس وابسته است.

امری ضروری برای فهم رفتار فردی آنها است و برای اهداف بازاریابی، طراحی محصوالت گردشذگری  

هذای  های ارتباطی مناسب برای تامين نيازها و انتظارات گردشذگران در بخذش  مناسب و ایجاد کانال

 (.2112، 4و اساگمن 3)آلوارز مختلف مهم و حياتی است

رد که در آن مصرف کننذدگان در محذيط اجتمذاعی بذه     جستجوی اطالعات به فرآیندی اشاره دا

(. 2112) انذگ و هذو،   یابنذد های مناسب برای تصميمات منطقی دست مذی کاوش پرداخته و به داده

بازنگری ادبيات در زمينه رفتار جستجوی اطالعات گردشذگران، ایذن حقيقذت را آشذکار نمذوده کذه       

اغلب به عنوان معياری برای بخش بنذدی در  نمایند روشی که گردشگران برای اطالعات جستجو می

های گردشگری شناخته شده است. بر این اساس دو شيوه اصلی بذرای جسذتجوی اطالعذات    پژوهش

های پيشين مورد بررسی قرار گرفته است، شامل جستجوی درونی و جسذتجوی  سفر که در پژوهش

                                                           
1 Prebensen  
2 Juarbe   
3 Alvarez 
4 Asugman 



 779............................. ...شخصيتي بر رفتار جستجوی اطالعات به هنگام انتخابهای تاثير خصيصه

 

ا  افتاده کذه گردشذگر، تنهذا از    بيرونی اطالعات بوده است. جستجوی درونی اطالعات سفر زمانی اتف

ذخيره شده در حافظه شخصی اسذتفاده نمایذد؛ حذال آنکذه، جسذتجوی بيرونذی اطالعذات         اطالعات

است که اطالعات جستجو شده از محيط به دست آید؛ چراکه اطالعات مورد نيذاز، از   نمایانگر حالتی

قلنذدری و  ) باشدفظه شخصی نمیقبل در دسترس نبوده و یا گردشگر قادر به بازیابی اطالعات از حا

 (.  2112همکاران ،

رسذد یکذی از   با توجه به اهميت خانواده به عنوان واحدی مهم در تصذميم گيذری، بذه نظذر مذی     

باشد. لذا در پژوهش حاضذر، رفتذار جسذتجوی اطالعذات     مهمترین منابع کسب اطالعات، خانواده می

درونی، جستجوی بيرونذی و جسذتجوی   سفر توسط سرپرست خانواده در سه روش اصلی جستجوی 

 اطالعات از درون خانواده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 مرور سوابق تجربي

مرور ادبيات پيشين در زمينه رفتار جستجوی اطالعات گردشگری، بيانگر آن است که یکی از 

ماری از ( ش1باشد. در جدول )مهمترین عوامل تاثيرگذار بر رفتار اطالعاتی، عامل شخصيت می

 مهمترین مطالعات انجام شده در این زمينه و نتایج حاصل از آنها به اختصار آمده است.
 : پيشينه پژوهش7جدول

 منبع: پژوهشگر

                                                           
1 Halderet  

 سال نویسنده نتایج

خصيصه اصلی شخصيت با همه ابعاد رفتار جستجوی اطالعات دانشجویان ارتباط معناداری  5
 داشته اند.

هالدر و 
1همکاران  

2111 

شخصيت و شخصيت سفر بر رفتار اطالعاتی گردشگر تاثير بسزایی دارند. به خصيصه های اصلی 
عالوه نيازهای اطالعاتی گردشگر تاثير معناداری بر دیگر رفتارهای اطالعاتی گردشگر شامل 

 ترجيحات منبع اطالعاتی، نوع اطالعات، جنبه های زمانی و تالش برای جستجو دارد.
 2111 جانی

 توضيح کامل طور به را اطالعات گردشگری جستجوی رفتار نيست ممکن تنهایی به شخصيت
خصيصه اصلی شخصيت به طور سودمندی در این زمينه تاثيرگذار است. در  5دهد، اما تحليل 

حاليکه خصيصه باز بودن در برابر پذیرش ایده های جدید، تاثير معناداری بر ادراک از منابع 
خصيصه سازگاری تاثير معناداری بر ادراک از منابع  مرتبط با تبليغات دهان به دهان داشته،

-رنجوری به طور منفی منابعگرایی و روانکمتر در دسترس داشته است. از سوی دیگر برون
 فرهنگی عمومی را پيش بينی نموده اند.

تان و 
 2113 تانگ

ز نوع عالقه خصيصه باز بودن در برابر پذیرش ایده های جدید تاثير متبت معناداری برکنجکاوی ا
و خصيصه های روان رنجوری و سازگاری تاثيرمتبت معناداری برکنجکاوی از نوع محروميت 
داشته است.از سوی دیگر، خصيصه های شخصيتی برون گرایی و وظيفه شناسی تاثير معناداری 

 بر هيچ یک از انواع کنجکاوی های سفر نداشته است.

 2114 جانی

تالش های انجام شده توسط پژوهشگر برای جستجوی اطالعات با ارتباط معنادار متبتی بين 
برون گرایی، وظيفه شناسی و باز بودن وجود دارد. ارتباط منفی بين روان رنجوری فرد و قضاوت 
در مورد اطالعات بحرانی وجود دارد. افرادی که برون گراتر، سازگارتر و یا وظيفه شناس تر 

اطالعات مرتبط در زمان محدود شده در دسترس تجربه  هستند فشار زمانی را برای جستجوی
 می نمایند

گل و 
 2114 همکاران

شخصيتی وجود دارد. افراد روان رنجور  ارتباط معنادار بين متغيرهای رفتار اطالعاتی و ابعاد
صفحات زیادی را بازدید می کنند اما تعامل کمی با آنها دارند. افراد برون گرا مشکالتی برای 

وظيفه دو دارند که با سواد اطالعاتی آنها ارتباط دارد، وظيفه شناس ها تمایل به جستجو انجام 
در مسير خطی و دقيق تر داشته و آنها بيشتر بر دکمه برگشت کليک می کنند. هرچه فرد در 
برابر پذیرش ایده های جدید بازتر باشد، زمان بيشتری به جستجو می پردازد و تمایل به کليک 

موقعيت ها با رتبه باالتردارد.کردن بر   

اسميدت و 
 2112 ولف
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 مدل مفهومي پژوهش

باشذد کذه   گيری در زمينه سفر مرحله جسذتجوی اطالعذات مذی   یکی از مهمترین مراحل تصميم

هذا در زمينذه جسذتجوی اطالعذات     های حاصل از پذژوهش باشد. یافتهتحت تاثير عوامل متعددی می

جمعيذت شذناختی و شخصذيتی نحذوه      -است که سه عامذل مذوقعيتی، اجتمذاعی   حاکی از آن بوده 

(. فرآینذد جسذتجوی اطالعذات تاحذد     2111)جذانی،  دهندجستجوی اطالعات را تحت تاثير قرار می

توانند های ادراک شده میباشد. از این رو، منافع و هزینهزیادی تحت تاثير ارزش ادراک شده فرد می

 هذای ( هزینذه 2114)2و مک کلری1ات تاثيرگذار باشند. از دیدگاه گرسویبر فرآیند جستجوی اطالع

انتظذار، سذطح جسذتجوی     مذورد  عواقذب  و الزم جستجوی بيرونی و نيز تذالش  مالی و زمانی، سطح

نذه  دهد. از سوی دیگر، منافع ادراک شده توسط گردشگران، درونی گردشگران را تحت تاثير قرار می

(. ماداميکه، 2112و همکاران،3)رحمان نيات رفتاری آنان نيز تاثيرگذار استها، بلکه بر تنها بر نگرش

های ادراک در نظر گردشگران منافع ادراک شده از نوع خاصی از جستجوی اطالعات بيشتر از هزینه

شده از آن باشد، نگرش متبتی نسبت به آن نوع خار از جستجو پيدا نموده و آن را انتخاب خواهند 

هذا و منذافع   وه جستجوی اطالعات توسط گردشگران، تا حذد زیذادی از مقایسذه هزینذه    نمود. لذا شي

 پذیرد.  ادراک شده توسط فرد تاثير می

های ادراک شذده از  کند که یکی از عوامل تاثيرگذار بر منافع و هزینهمدل هزینه فایده، فرض می

هذای  آگاهی از اسذتراتژی  های فردی تصميم گيرنده شاملگيری خار، ویژگییک استراتژی تصميم

هنگاميکه گردشگر، آشذنایی کذافی بذا مقصذد     (. 4،1111)تنی تصميم گيری، توانایی و انگيزش است

ظذه داشذته و لذذا هزینذه     گردشگری داشته باشد، اطالعات و دانش کافی در زمينه مقصذد را در حاف 

نظر گردشگر باالتر از اطالعات کم است. در این شرایط، هزینه جستجوی بيرونی از جستجوی درونی 

نمایذد و  منافع حاصل از این نوع جستجو بوده و بنابراین به جستجوی درونذی اطالعذات اعتمذاد مذی    

دهد. در مقابل، اگر فرد از منابع درونی و بيرونذی  تصميم گيری را بر مبنای اطالعات درونی انجام می

بيرونذی تناقضذی یابذد و اگذر     برای جستجوی اطالعذات اسذتفاده نمذوده و بذين اطالعذات درونذی و       

منفعذت، اعتمذاد بذه     -جستجوی درونی اطالعات کافی را فراهم ننماید، با توجه به چذارچوب هزینذه  

)گرسذوی و   اطالعات درونی هزینه زیادی دربرداشته و فرد متعهد به جستجوی بيرونی خواهذد شذد  

ع جسذتجو، در صذورتيکه   های هر نوتوان نتيجه گرفت افزایش در هزینهپس می :(.2114مک کلری،

نتواند منافع مورد انتظار از آن نوع جستجو را به همان نسبت افزایش دهد، باعث کذاهش اسذتفاده از   

 دهد.های دیگر برای جستجوی اطالعت سو  میآن نوع جستجو گردیده و فرد را به انواع روش
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هذا مذورد   پذژوهش های شخصيتی بر رفتارجستجوی اطالعات در شمار معدودی از تاثير خصيصه

های پيشين حاکی از آن بوده است که افرادی که های حاصل از پژوهشتاکيد قرار گرفته است. یافته

های جدید استقبال نموده و سطح بذاالیی از روان رنجذوری را   به شدت برون گرا بوده، از پذیرش ایده

)هينسذلی و   نماینذد ستفاده میهای اجتماعی ادارند، بيشتر از سایرین، برای کسب اطالعات از رسانه

(. بنابراین، چنين افرادی به جستجوی بيرونی اطالعات بيشتر 2112، 2و دوارت 1، آمارو2111زونيگا،

هذای  تمایل دارند. از سوی دیگر، افرادی که سطح بذاالیی از وظيفذه شناسذی را دارنذد، از اسذتراتژی     

های اصذلی  ران معتقدند از بين خصيصهنمایند. پژوهشگمختلف برای جستجوی اطالعات استفاده می

شخصيت، سازگاری اجتماعی کمترین و وظيفه شناسی بيشترین ارتبذاط را بذا رفتارهذای اطالعذاتی     

(. با توجه به مطالب مطر  شده، پژوهش حاضردارای فرضياتی بذه  2112)اسميدت و ولف، افراد دارد

 باشد.( می2شر  جدول )
 های پژوهش: فرضيه5جدول

 پژوهشگرمنبع: 
                                                           
1 Amaro   
2 Duarte 

H1 

وظيفه شناسی با ارزش ادراک شده از  خصيصه
جستجوی درونی اطالعات سفر رابطه معناداری 

 دارد.
H12 

خصيصه وظيفه شناسی با ميزان جستجوی درونی اطالعات سفر از 
طریق ارزش ادراک شده از این شيوه جستجوی اطالعات رابطه 

 معناداری دارد.

H2 

خصيصه وظيفه شناسی با ارزش ادراک شده از 
اطالعات سفر از درون خانواده رابطه  جستجوی

 معناداری دارد.
H13 

اطالعات سفر از درون  يصه وظيفه شناسی با ميزان جستجویخص
این شيوه جستجوی اطالعات  خانواده از طریق ارزش ادراک شده از

 رابطه معناداری دارد.

H3 

خصيصه باز بودن نسبت به پذیرش تجارب جدید 
جستجوی اطالعات سفر با ارزش ادراک شده از 

 از درون خانواده رابطه معناداری دارد.
H14 

با ميزان جستجوی خصيصه باز بودن نسبت به پذیرش تجارب جدید 
 درون خانواده از طریق ارزش ادراک شده از این شيوهاطالعات سفر از 

 اطالعات رابطه معناداری دارد. جستجوی

H4 

دید خصيصه باز بودن نسبت به پذیرش تجارب ج
با ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی 
 اطالعات سفر رابطه معناداری دارد.

H15 

تجارب جدید با ميزان جستجوی خصيصه باز بودن نسبت به پذیرش
این شيوه  بيرونی اطالعات سفر از طریق ارزش ادراک شده از

 اطالعات رابطه معناداری دارد. جستجوی

H5 

ادراک شده از خصيصه برون گرایی با ارزش 
جستجوی اطالعات سفر از درون خانواده رابطه 

 معناداری دارد.
H16 

گرایی با ميزان جستجوی اطالعات سفر از درون خانواده خصيصه برون
این شيوه جستجوی اطالعات رابطه  از طریق ارزش ادراک شده از

 معناداری دارد.

H6 

خصيصه برون گرایی با ارزش ادراک شده از 
بيرونی اطالعات سفر رابطه معناداری جستجوی 

 دارد.
H17 

خصيصه برون گرایی با ميزان جستجوی بيرونی اطالعات سفر از 
طریق ارزش ادراک شده از این شيوه جستجوی اطالعات رابطه 

 معناداری دارد.

H7 

خصيصه سازگاری با ارزش ادراک شده از 
جستجوی اطالعات سفر از درون خانواده رابطه 

 دارد.معناداری 
H18 

اطالعات سفر از درون خانواده  ميزان جستجوی خصيصه سازگاری با
جستجوی اطالعات رابطه  از طریق ارزش ادراک شده از این شيوه
 معناداری دارد.

H8 

خصيصه سازگاری با ارزش ادراک شده از 
جستجوی بيرونی اطالعات سفر رابطه معناداری 

 دارد.
H19 

بيرونی اطالعات سفر از طریق ارزش خصيصه سازگاری با جستجوی 
 دارد. ادراک شده از این شيوه جستجوی اطالعات رابطه

H9 

خصيصه روان رنجوری با ارزش ادراک شده از 
جستجوی درونی اطالعات سفر رابطه معناداری 

 دارد.
H20 

خصيصه روان رنجوری با  ميزان جستجوی درونی اطالعات سفر از 
اطالعات رابطه  جستجوی شيوه طریق ارزش ادراک شده از این

 معناداری دارد.

H10 

خصيصه روان رنجوری با ارزش ادراک شده از 
جستجوی اطالعات سفر از درون خانواده رابطه 

 معناداری دارد.
H21 

ميزان جستجوی اطالعات سفر از  درون  خصيصه روان رنجوری با
اطالعات  جستجوی خانواده از طریق ارزش ادراک شده از این شيوه
 رابطه معناداری دارد.

H11 

خصيصه روان رنجوری با ارزش ادراک شده از 
جستجوی بيرونی اطالعات سفر رابطه معناداری 

 دارد.
H22 

ميزان جستجوی بيرونی اطالعات سفر از  خصيصه روان رنجوری با
جستجوی اطالعات رابطه  طریق ارزش ادراک شده از این شيوه

 معناداری دارد.
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اند و در ادامذه مذورد بررسذی    خالصه شده 1فرضيات در قالب الگوی مفهومی زیر به شکل نمایه 

 قرار خواهند گرفت.

 
 : الگوی مفهومي پژوهش7نمایه

 

 روش پژوهش

هذای شخصذيتی سرپرسذت خذانواده بذر رفتذار       پژوهش حاضر به دنبذال بررسذی تذاثير خصيصذه    

است. لذذا پذژوهش از بعذد هذدف کذاربردی و از لحذا        جستجوی اطالعات گردشگری خارجی بوده 

پيمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کليه سرپرستان خذانواده در شذهر   -ماهيت توصيفی

  انذد. بذدین منظذور بذا مراجعذه بذه       اصفهان بوده که در سال گذشته مسافرت خارج از کشذور داشذته  

دسذترس  روش نمونه گيری در  عه آماری، از طریقر از افراد جامنف 111های گردشگری تعداد آ انس

( برای تعيين حداقل حجم 1115) و همکاران1با استفاده از قاعده بارکالیانتخاب شدند. تعداد نمونه 

پرسشذنامه در   4به منظورگردآوری اطالعذات پذژوهش،   نمونه الزم در روش پی ال اس تعيين گردید.

و  2جذذاناول پرسشذذنامه اسذذتاندارد شخصذذيت  اختيذذار پاسذذن دهنذذدگان قرارگرفذذت. پرسشذذنامه   

های دوم، سوم و سوال برای سنجش شخصيت افراد بود. پرسشنامه 44( شامل 1111) 3استریواستاوا

هذای محقذق سذاخته بودنذد کذه بذه ترتيذب بذرای سذنجش ارزش ادراک شذده از           چهارم پرسشنامه

جستجوی درونی اطالعات، ارزش ادراک شده از جستجوی اطالعات از درون خذانواده و ارزش ادراک  

                                                           
1 Barclay  
2 John 
3 Srivastava 
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شده از جستجوی بيرونی اطالعات طراحی شده بودند. در نهایت از سه سوال بذرای سذنجش ميذزان    

هذا در تمذام   پاسذن  هذای جسذتجوی اطالعذات، اسذتفاده گردیذد.     استفاده گردشذگران از انذواع روش  

تایی ليکرت بوده است. در این پژوهش از روش مدل سذازی معذادالت    5ها در قالب طيف پرسشنامه

( برای آزمون مدل اندازه گيری استفاده شده اسذت.  PLS) ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی

های آماری است که ابزاری در دسذت پژوهشذگران   نواع روشمدل سازی معادالت ساختاری، یکی از ا

 (. 1312)داوری و رضازاده، سازدجهت بررسی ارتباطات ميان چندین متغير در یک مدل فرهم می

 

 برازش مدل 

شود کذه دربرگيرنذده یذک متغيذر همذراه بذا       مدل اندازه گيری مربوط به بخشی از مدل کلی می

(. برای بررسی برازش مدل اندازه گيری از 1312زاده،)داوری و رضا سواالت مربوط به آن متغير است

دربردارنذده، ضذرایب بارهذای     . پایذایی شذود سه معيار پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده مذی 

املی و نيز مقذادیر آلفذای   باشد. مقادیر مربوط به بارهای عآلفای کرونباخ و پایایی ترکيبی می ،عاملی

( به طور خالصه آمده است. درارتباط با بارهای 4( و )3یایی ترکيبی به ترتيب در جداول )پا کرونباخ

(. با توجه 1،1111)هيولند باشدمی 4/1عاملی، مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 

شذان  بيشتر بوده کذه ن  4/1به مقادیر ارئه شده در جدول دو، تمامی ضرایب بارهای عاملی سواالت از 

 از مناسب بودن این معيار دارد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1 Hulland 
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 : ضرایب بارهای عاملي9جدول

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

از سوی دیگر، با توجه بذه اینکذه مقذادیر آلفذای کرونبذاخ سذواالت تمذامی متغيرهذا بذه غيذر از           

باشذد  ( مذی 1124و همکذاران، 2؛ ورتس1،1151)کرونباخ2/1گرایی باالتر از بودن و برون متغيرهای باز

( بذرای  1112و همکذاران )  3گردد. الزم به ذکراست مطابق نظذر مذوس  برازش مناسب مدل تایيد می

باشد. از ایذن  به باال به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ می 2/1متغيرهایی با سواالت اندک مقدار 

مقادیر آلفای کرونباخ سواالت متغيرهای بازبودن و برون گرایی هذم قابذل قبذول بذوده و مذدل از      رو، 

 باشد.  برازش مناسب برخوردار می

 
 AVE: مقادیر آلفای کرونباخ، پایایي ترکيبي و 1جدول

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

بررسذی   AVEباشد، از طریق ضذریب  روایی همگرا که دومين معيار برازش مدل اندازه گيری می

، 5و الرکذر  4)فورنذل  اسذت  5/1برای تمام متغيرها بذاالتر از   AVEگردد. با توجه به اینکه ضرایب می

                                                           
1 Cronbach 
2 Werts  
3 Moss  
4 Fornell   
5 Larcker 

 سازه ها
وظيفه 
 شناسی

 باز بودن
برون 
 گرایی

 سازگاری
روان 
 رنجوری

ارزش 
 درونی

ارزش 
 خانوادگی

ارزش 
 بيرونی

بارهای 
عاملی 
 سواالت

551/1 

232/1 

223/1 

523/1 

245/1 
213/1 
213/1 

222/1 

212/1 

222/1 
211/1 

223/1 
245/1 
212/1 
213/1 

211/1 
242/1 
242/1 
231/1 

241/1 
242/1 
242/1 
222/1 
211/1 
241/1 

235/1 
251/1 
212/1 
214/1 

232/1 
251/1 
231/1 
224/1 

 AVE پایایي ترکيبي آلفای کرونباخ مولفه مورد سنجش ردیف

 545/1 222/1 222/1 اطالعاتارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی  7
 544/1 225/1 222/1 ارزش ادراک شده از جستجوی خانوادگی اطالعات 5
 512/1 221/1 212/1 ارزش ادراک شده از جستجوی درونی اطالعات 9
 525/1 215/1 214/1 باز بودن نسبت به پذیرش تجارب جدید 1
 552/1 234/1 242/1 برون گرایی 2
 511/1 211/1 222/1 روان رنجوری 1
 532/1 223/1 212/1 سازگاری 1
 522/1 212/1 212/1 وظيفه شناسی 9
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باشد. به منظور بررسی روایی واگرا از روش فورنل و الرکر ( روایی همگرای مدل قابل قبول می1121

هایش در مقابل همبستگی آن استفاده گردید که در این روش ميزان همبستگی یک سازه با شاخص

متغيرهذای مرتبذه اول از مقذدار     AVEشود. با توجه به اینکذه جذذر   ها مقایسه میسازه با سایر سازه

همبستگی ميان آنها بيشتر بود، لذا روایی واگرای مدل تایيد گردید. از سوی دیگر با توجه بذه اینکذه   

Rمقدار معيار 
بذرای متغيرهذای ارزش بيرونذی، ارزش خذانوادگی و ارزش درونذی بذه ترتيذب برابذر          2

باشذد. در  برازش مناسب برخذوردار مذی  بود، لذا مدل ساختاری پژوهش از  312/1و  512/1، 225/1

1این پژوهش، به منظور بررسی برازش کلی مدل از معيارهای 
GOF  2وSRMR    استفاده گردیذد کذه

       بذرای ایذن دو شذاخص، بذرازش مطلذوب مذدل مذورد تایيذد قذرار           11/1و  334/1با توجه به مقادیر 

 گيرد.می

 

 هاآزمون فرضيه

هذا و  مربذوط بذه هریذک از فرضذيه     tها، باید ضرایب معنذاداری  به منظور بررسی و آزمون فرضيه

نتایج مربوط به آزمذون   5ها بررسی گردند. جدول ضرایب استاندارد شده مسيرهای مربوط به فرضيه

 دهد.های پژوهش را نمایش میفرضيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هستند. GOFبه عنوان مقادیر ضعيف، متوسط و قوی برای 32/1و  25/1، 11/1سه مقدار  1
 باشد. 1/1در حالت مطلوب باید کمتر از  SRMARمقدار  2



 7931تابستان، مپنجبيست و ی  م، شمارههفتریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه. مجله...777

 

 ها: آزمون فرضيه2جدول

 منبع: محاسبات پژوهش حاضر

 

 گيرینتيجه

اطالعذات سرپرسذتان   های شخصيتی بر رفتذار جسذتجوی  پژوهش حاضر به بررسی تاثير خصيصه

هذای  اند پرداخته اسذت. یافتذه  های اصفهانی که بسته گردشگری خارج کشور خریداری نمودهخانواده

حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که خصيصه وظيفه شناسذی بذر ارزش ادراک شذده از جسذتجوی     

نتيجه 
 آزمون

 tآماره 
ضریب 
 مسير

 مسير

 تایيد
 تایيد
 تایيد

124/4 
411/2 

424/1 
234/1 

 ارزش ادراک شده از جستجوی درونی وظيفه شناسی
 ميزان جستجوی درونی ادراک شده از جستجوی درونی  ارزش

 ميزان جستجوی درونیارزش ادراک شده از جستجوی درونی وظيفه شناسی 

 تایيد
 رد
 رد

111/3 
151/1 

321/1 
112/1 

 ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده         وظيفه شناسی 
 ميزان جستجو از درون خانواده ادراک شده از جستجو از درون خانواده  ارزش

ميزان جستجو از درون  ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده وظيفه شناسی 
 خانواده

 رد
 رد
 رد

512/1 
151/1 

144/1 
112/1 

 ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده   باز بودن 
 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده 

 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده   باز بودن 

 تایيد
 تایيد
 تایيد

252/2 
211/2 

221/1 
335/1 

 ادراک شده از جستجوی بيرونی         ارزش بازبودن 
 بيرونیميزان جستجوی  ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی 

 ميزان جستجوی بيرونی ادراک شده از جستجوی بيرونی   ارزش باز بودن 

 تایيد
 رد
 رد

222/3 
151/1 

415/1 
112/1 

 ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده     سازگاری 
 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده 

 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده  سازگاری 

 رد
 تایيد

 رد

152/1 
211/2 

 

152/1 
335/1 

 ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی         سازگاری 
 بيرونیميزان جستجوی  ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی 

 ميزان جستجوی بيرونی ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی  سازگاری 

 رد
 رد
 رد

121/1 
151/1 

112/1 
112/1 

 ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده        برون گرایی 
 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده 

 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش ادراک شده از جستجو از درون خانواده  برون گرایی 

 رد
 تایيد

 رد

123/1 
211/2 

151/1 
335/1 

 ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی         برون گرایی 
 ميزان جستجوی بيرونی ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی 

 ميزان جستجوی  بيرونی ارزش استنباط شده از جستجوی  بيرونی  برون گرایی 

 تایيد
 تایيد
 تایيد

322/2 

411/2 

222/1 
234/1 

 ارزش ادراک شده از جستجوی درونی روان رنجوری 
 ميزان جستجوی درونی  ارزش ادراک شده از جستجوی درونی  

 ميزان جستجوی درونی ارزش ادراک شده از جستجوی درونی  روان رنجوری 

 رد
 رد

 رد

312/1 

151/1 

131/1 
112/1 

 ارزش ادراک شده از جستجو درون خانواده         روان رنجوری 
 ميزان جستجو از درون خانواده ارزش استنباط شده از جستجو درون خانواده 

 جستجو از درون خانواده ارزش استنباط شده از جستجو درون خانواده  روان رنجوری 

 رد
 تایيد

 رد

212/1 

211/2 

134/1 
335/1 

 ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی روان رنجوری 
 ميزان جستجوی بيرونی  ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی  

 ميزان جستجوی بيرونی جستجوی بيرونی  ارزش استنباط شده از روان رنجوری 
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از این طریق بر جستجوی درونذی اطالعذات تذاثير معنذاداری دارد. تذاثير خصيصذه وظيفذه         درونی و

و 2( و مطالعذات گذل  2111و همکذاران ) 1شناسی بر رفتذار جسذتجوی اطالعذات در مطالعذات هالذدر     

هذا حذاکی از آن بذوده کذه     های ایذن پذژوهش  است. یافته( نيز مورد تایيد قرارگرفته2114)همکاران 

به ميزان زیاد، جستجوی اطالعات را تسهيل نموده و افذراد وظيفذه شذناس     خصيصه وظيفه شناسی

رسد، چون افراد وظيفه شناس، موانع ادراک شده کمتری برای جستجوی اطالعات قائلند. به نظر می

تر باشند، ها، وظيفه شناسدهند، لذا هرچه سرپرستان خانوادهایف خود را به خوبی انجام میغالبا وظ

بيشتر احتمال دارد که ابتدا تا حد امکان اطالعات الزم مربوط به سفر را در حداقل زمذان از حافظذه   

ن شخصی خود به دست آورده و بر اساس این اطالعات تصذميم گيذری نماینذد؛ چراکذه، از نظذر آنذا      

جستجوی درونی اطالعات بسيار ارزشمند بوده و لذا منافع جستجوی اطالعات از حافظه شخصذی را  

 دانند. بيشتر از معایب این نوع جستجو می

از سوی دیگر، تاثير ارزش ادراک شده از جستجوی درونی اطالعات بر ميزان جستجوی درونی با 

دارد؛ آنهذا بذاور دارنذد ماداميکذه هزینذه      ( همخذوانی  2114های پژوهش گرسوی و مک کلری )یافته

یابد، احتمال بازخوانی اطالعات از حافظه شخصذی کمتذر و در   جستجوی درونی اطالعات افزایش می

یابذد.  مقابل، احتمال دریافت اطالعات از طریق منابع بيرونی نظير دوستان و نيز بستگان افزایش مذی 

بذر ارزش ادراک شذده از جسذتجوی خذانوادگی     در این پژوهش اگرچه تاثير خصيصه وظيفه شناسی 

تایيد گردیده است، اما ارتباط بين ارزش ادراک شده از جستجوی خانوادگی اطالعذات و جسذتجوی   

شذناس در خذانواده،   رسد سرپرستان وظيفذه اطالعات از طریق خانواده معنادار نبوده است. به نظر می

تصميم گيری ها بوده اند و تصذميم گيذری آنهذا     بيشتر مدعی استفاده از اطالعات اعضای خانواده در

 بيشتر متاثر از عوامل دیگر نظير هدف از سفر و اندازه خانواده بوده است.

از سوی دیگر بر اساس یافته های این پژوهش، خصيصه باز بودن در برابر پذیرش تجارب جدیذد  

بذر جسذتجوی بيرونذی     تاثير معناداری بر ارزش ادراک شذده از جسذتجوی بيرونذی و از ایذن طریذق     

اطالعات دارد؛ افرادی که در برابر پذیرش تجربيات باز هستند، دارای سطح باالیی از نياز به شذناخت  

ها و تجارب موجود خود تکيه ندارنذد. بلکذه هميشذه بذه دنبذال جسذتجوی       هستند و تنها به دانسته

بر اطالعات منابع بيرونی بذه  موضوعات مختلف بوده و بخشی از این جستجو را از طریق تامل و تفکر 

آورند. ارتباط بين باز بودن در برابر پذیرش تجارب جدید و نياز به شذناخت کذه بذر سذطح     دست می

( و 1314هذای آب روشذن و خرمذایی)   هذای پذژوهش  گذذارد در یافتذه  جستجوی اطالعات تذاثير مذی  

کذه در پذژوهش جذاری،    ( نيز مورد تایيد قرارگرفته اسذت.الزم بذه ذکرسذت    2113)4و ترن 3فورنهام

ارتباط بين خصيصه باز بذودن در برابذر پذذیرش تجذارب جدیذد و ارزش ادراک شذده از جسذتجوی        

رسد عواملی نظير باورهذای دینذی و نيذز    خانوادگی اطالعات مورد تایيد قرار نگرفته است. به نظر می

                                                           
1 Halder  
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ی اطالعذات از درون  ها، تا حد زیادی تاثير ارزش ادراک شذده از جسذتجو  خانواده ميزان سنتی بودن

 دهد.خانواده را بر ميزان جستجوی خانوادگی تحت تاثير قرار می

های این پژوهش، تاثير ارزش ادراک شده از جستجوی بيرونی را بر جستجو از طریق منابع یافته

و گلذد  1هذای مطالعذه هنذی   بيرونی اطالعات مورد تایيد قرار داده است. این نتيجه به نوعی بذا یافتذه  

هذای ادراک شذده از جسذتجوی    ( مبنی بر وجود رابطه معنادار بذين منذافع و هزینذه   1111)2تاسمي

(، مبنذی بذر   2114بيرونی و ميزان جستجوی بيرونی اطالعات و نيز مطالعه گرسوری و مذک کلذری)  

رابطه بين هزینه جستجوی بيرونی اطالعات با ميزان جستجوی بيرونی اطالعات همخذوانی دارد. بذر   

رچه جستجوی بيرونی اطالعات ارزش بيشتری برای سرپرسذت داشذته باشذد، احتمذال     این اساس ه

 بيشتری برای استفاده از منابع بيرونی اطالعات وجود خواهد داشت.

      (، حذذاکی از تذذاثير 2112) هذذای مطالعذذات پيشذذين نظيذذر پذذژوهش آمذذارو و دوارتاگرچذذه یافتذذه

هذای اجتمذاعی بذه عنذوان منبعذی      عات از رسانهگرایی و روان رنجوری بر جستجو و کسب اطالبرون

بيرونی برای کسب اطالعات بوده است، اما در این مطالعذه، بذرون گرایذی و روان رنجذوری بذر ارزش      

ادراک شده از جستجوی بيرونی و ميزان جستجوی بيرونی تاثير بسزایی نداشته است. این امر ممکن 

های گردشگری به سرپرست به منابع بيرونی نظير آ انساست به دليل عوامل دیگر نظير عدم اعتماد 

دليل تجارب ناخوشایند قبلی و عدم استفاده از ابزارهای ترفيعی و تبليغذی مناسذب و مکفذی توسذط     

منابع بيرونی باشد. به عالوه، یافته های این پژوهش، حاکی از عدم تاثير برون گرایی و روان رنجوری 

رسد عذدم اعتمذاد   اطالعات از درون خانواده بوده است. به نظر میبر ارزش ادراک شده از جستجوی 

های تخصصذی الزم  به اعضای خانواده به دليل تجارب ناخوشایند قبلی، عدم وجود مهارت سرپرستان

در اعضا خانواده و نيز حاکم بودن ارزش های سنتی در خانواده مانع استفاده از نظرات اعضا خذانواده  

نتذایج پذژوهش تذاثير روان رنجذوری را بذر ارزش ادراک شذده درونذی و نيذز          بوده اسذت. در مقابذل،  

رسد سرپرستانی که خصيصذه روان  جستجوی درونی اطالعات مورد تاکيد قرار داده است. به نظر می

رنجوری را در حد باالتری دارا هستند، اضطراب بيشتری داشته و کمتر به منابع غيذر فذردی اعتمذاد    

دهند که تا حدامکان از اطالعات موجود در حافظه خود که مبنی بر تجارب ح مینمایند. لذا ترجيمی

 شخصی پيشين شان است استفاده نمایند.

( و گذل و  2112(، اسذميدت و ولذف)  2111و همکذاران)  3هذای هالذدر  هذای پذژوهش  اگرچه یافته

رت پيش بينی ( در ارتباط با خصيصه سازگاری، به ترتيب بيانگرکمترین قد2114همکاران همکاران)

کنندگی، کمترین ارتباط با رفتارهای اطالعاتی و فقدان رابطه معنادار بين سازگاری بذا تذالش بذرای    

های پژوهش حاضر تاثير خصيصه شخصيتی سذازگاری را بذر   اطالعات بوده است، اما یافته جستجوی

رسذد،  ر مذی ارزش ادراک شده از جستجوی اطالعذات از درون خذانواده تایيذد نمذوده اسذت. بذه نظذ       

                                                           
1 Heaney 
2 Goldsmith 
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که درجه باالیی از سازگاری را دارند، عالقه و اعتماد زیادی به افراد خانواده خود داشته و سرپرستانی

 ارزش باالیی برای جستجوی اطالعات از درون خانواده قائلند.

توان گفت اگرچه عوامل شخصيتی با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، در مجموع می

اثيرمعناداری بر رفتار جستجوی اطالعات داشته باشند، اما باید بذه نقذش ایذن عوامذل در     توانند تمی

هذای شخصذيتی   کنار سایر عوامل تاثيرگذار دیگر توجه نمود. مدیران بازاریابی باید با شناخت ویژگی

افراد در کنار توجه به سایر عوامذل دیگذر نظيذر موقعيذت خذانوادگی، شذرایط مناسذب بذرای انجذام          

وی مناسب اطالعات را فراهم نموده و از این طریق افراد را در زمينه تصميم گيری های بهينه جستج

هذای مناسذب یذاری    گردشگری یاری دهند. توجه به این امر، نه تنها خانواده ها را در تصميم گيذری 

 نماید.دهد، بلکه منافعی را برای بازاریابان و افراد فعال در صنعت گردشگری فراهم میمی
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