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 به گردشگري تجربه

 هايویژگی یادماندنی،

-مایرز الگوي شخصیتی،

  بریگز

  چکیده

 کمتر ،سفر و گردشگري زمینه در انسانی رفتارهاي کننده بینی پیش مهم عوامل از یکی عنوانبه شخصیت عامل

 ماندنی یاد به گردشگري تجربه ايمقایسه بررسی حاضر، مطالعه هدف. است گرفته قرار بررسی مورد پژوهشگران توسط

 در هک بودند گردشگرانی پژوهش، آماري جامعه. بود بریگز-مایرز الگوي اساس بر متفاوت شخصیتی هايتیپ بین

 ساده فیتصاد گیرينمونه روش از نمونه انتخاب براي. آمدند بابلسر شهر به تفریحی اماکن از بازدید براي 1397 شهریور

 (MBTI( بریگز-مایرز شخصیتی تیپ شاخص شناختی،جمعیت اطالعات آزمون از هاداده گردآوري براي. شد استفاده

 یپت پنج نمونه، افراد در هاتیپ توزیع به توجه با. گردید استفاده (MTES( ماندنی یاد به گردشگري تجربه پرسشنامه و

 SPSSارافزنرم از استفاده با راههیک واریانس تحلیل طریق از هاداده. گرفت قرار بررسی مورد شخصیتی تیپ شانزده از

 هايتیپ از متشکل هايگروه بین یادماندنی به گردشگري تجربه میانگین که داد نشان هایافته. شد بررسی 23

 شخصیتی هايویژگی پژوهش، این هايیافته اساس بر نتیجه، در .(p> 05/0( رددا دارمعنی تفاوت گوناگون، شخصیتی

  .باشد موثر افراد گردشگري تجارب درك بر تواندمی افراد

 

  مقدمه

 در اجتماعی و اقتصادي توسعه موتور عنوانبه ايگسترده طوربه، کندمیگردشگري به دلیل تعامالت متعددي که با دیگر صنایع ایجاد 

(گارســیا  اســت کرده رشــد معینی میزان به اخیر هايســال در گردشــگري صــنعت، مالی هايبحران رغمعلی و شــودمی گرفته نظر

شگري  .)45: 2017 سریع گرد شد  سیاري از ، صنعتیک  مثابهبهر شده تا ب شورهاموجب  شگري را  ک شد و  مؤلفهگرد مهمی در ر

شتغا، امروزه گردشگري بر اساس درآمد ناخالص داخلی، یل از منظر توسعهتوسعه اقتصاد ملی بنگرند و به همین دل ، لصادرات و ا

  ).96: 1396، نساجی کامرانی و همکاران( آیدمیصنعت در جهان به شمار  ترینبزرگ، گرديمسافرت و جهان

از  .)298:2004، 4نگو وا 3کوآن( است کنندهمصرف) و گردشگر یک 152:2016، 2نگوینگردشگري یک نوع خاص از مصرف (

شگري درزمینه موفقیت براي، همین رو شگران باید گرد سی .قرارداد مطالعه مورد را هاآن رفتارهاي و گرد  رفتار مطالعه و برر

شدمی ترمشکل خدمات و کاال کنندگانمصرف رفتار از گردشگران ، سفر رسیدن پایان با که است دلیل این به امر این شاید .با

ملکی مین ( اســت صــنعت این بودن خدماتی این امر برخاســته از ماهیت که ماندنمی باقی ايمشــاهدهقابل و وسملم چیزهیچ
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ــ ــتند اظهار) 1999( 3گیلمور و 2پاین ) به نقل از2012 :12( و همکاران 1کیم ).12: 1394 رزگاهباش ــاد که داش  در جهان اقتص

شته گیريچشم تغییر اخیر هايسال ست کرده تبدیل محور-تجربه به محور-اتخدم از را خود و دا صاد در .ا  متمایز، تجربی اقت

، 4چانگ( یابدمیافزایش ، برندمی لذت خود تجربه از کنندگانمصــرف که میزانی به توجه با صــنعت درآمد، خدماتی اقتصــاد از

2018 :55.(  

شگري سترده طیف مدرن گرد سافرانی براي را تجربیات از ايگ شتاق که م  یزندگ هايسبک و هافرهنگ، متنوع اظردیدن من م

 از بخشــی عنوانبه گردشــگري مقاصــد شــناختن رســمیت به با .دهدمی ارائه، هســتند گردشــگري مختلف مقاصــد در محلی

صوالت شگري مح صرف براي را ايیکپارچه تجربه که گرد شگتجربه ارائه بر تأکید امروزه، دهندمی ارائه کنندگانم  ريهاي گرد

 اهمیت شــناخت باعث شــده اســت امر این پایدار اســت. رقابتی مزیت حفظ منظوربهیاد ماندنی  به و العادهفوق، ردفمنحصــربه

ــگري تجارب ــان و محققان میان در )5MTE( ماندنی یاد به گردش ــص ــگري متخص ، 7و والنزوال 6رااللچاند( یابدافزایش  گردش

291:2015.(  

از  معنی رضایت گردشگران و بازدید مجدد آنان به لزوماً، توسط مدیران مقصدیاد ماندنی  بهو  العادهفوقتجربیات  آوردن فراهم

ست شگري  .مکان نی ، فردي، اجتماعی عوامل جمله از ؛تأثیرگذارندیاد ماندنی  بهعوامل دیگري نیز بر ادراکات فرد از تجربه گرد

یل دارا بودن عامل شــخصــیت از اهمیت زیادي برخوردار عوامل فردي به دل، از بین این عوامل .اقتصــادي و فرهنگی، ســیاســی

سانی ان رفتارهاي دهندهتوضیحکننده و  بینیپیش هستند. شخصیت عامل فردي مهمی است که ساخته وراثت و محیط بوده و

اثرات  ضروري است که بنابراین مختلفی داشته باشند. هايادراكممکن است افراد مختلف در یک موقعیت مشابه  چراکه ؛است

ربه در زمینه تج، گذارندمی تأثیر انســانی هايگزینه و رفتار از ايگســترده طیف بر که مهمی عامل عنوانبه شــخصــیتی صــفات

شگري  سی  نیزیاد ماندنی  بهگرد صیتی هايتیپ ).609:2011، 9و گرتزل 8یو( شودبرر ستفاده با توانمی را شخ سیاري از ا  از ب

، و همکاران 11الســالماه( اســت )10MBTI( بریگز-نماي مایرزتیپ هاآنکه یکی از  کرد ییشــناســا شــناختیروان هايروش

 اســت شــدهتبدیل دانشــگاهی موضــوعات ترینمحبوب از یکی به گردشــگران تجربه بعد به 1970 دهه از کهدرحالی. )1:2017

 گرفته قرار توجه موردکمتر یاد ماندنی  هبتجربه گردشگري  در موردادبیات دانشگاهی و پژوهشی ، )297:2003، کوآن و وانگ(

ابعاد شخصیتی  ویژهبهیاد ماندنی  بهتجربه گردشگري  بر تأثیرگذارتحقیقات بیشتري نیاز است که عوامل  ،به همین دلیل .است

  کند. مطالعهافراد را 

ساس، به نظر می سد ویژگیبر این ا صیتی افراد در نوع ادراکات آنر شخ شگري بهها از تجربه هاي  شته  گرد یاد ماندنی تأثیر دا

شد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی هاي شخصیتی متفاوت بود. به عبارتي تجربه گردشگري به یاد ماندنی بین تیپبا

هاي شــخصــیتی متفاوت، از لحاظ تجربه گردشــگري به یاد ماندنی، چنین فرض شــد که بین افراد با تیپ دیگر، در این پژوهش

  ت وجود دارد.تفاو
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  ادبیات موضوع

  تجربه گردشگري

گذارند و به دلیل ماهیت بســیار شــخصــی و ناملموســی هســتند که تأثیر ماندگاري بر ذهن فرد می، هاي ذهنیپدیده ،تجارب

و  4آدانگو و 11:2018، و همکاران 3کوالهو ؛54:20181، 2و رحمان 1چنها دشـــوار اســـت (درك آن تعریف و، چندوجهی بودن

  ).58:2015، همکاران

شگري تجربه) 1996( 6ریچی و 5اوتو ) به نقل از70:1392( بهمنش و بروجنی ضرغام  ايذهنی و روحی حالت" عنوانبه را گرد

  .کنندمی توصیف "شودمی احساس خدماتی طی یک رویداد در کنندگانمشارکت يوسیلهبه که

 ايهگسترد مجموعه یعنی ؛است تجربه، آیدمی دست به یا و شودمی اريخرید گردشگران وسیلهبه که چیزي، گردشگري حوزه در

ــی که فردي بین تعاملی فرایندهاي از ــگران و دهندگانارائه بین مختلف ارتباطات برقراري از ناش  نان.آ اقامت مدت طول در گردش

شگري تجربه شگر یک که شودمی چیزهاییهمه شامل گرد صد در گرد  نوازيمهمان حس، اقامت له: محلازجم، کندمی تجربه مق

 و مقصد درون هايجاذبه از وسیعی طیف، سفر براي شدهارائه خدمات سطح، ونقلحمل، دیگر گردشگرانتعامل با ، ساکنان محلی

  آشپزي. هايتجربه و هانوشیدنی و محلی غذاهاي به دسترسی، هاییفعالیت چنین با مرتبط تجربیات انواع

ستاپیت  و شناختی پدیده، اجتماعی منظر از اغلب گردشگري تجربه که داردمی اظهار) 2004( وانگ و کواننقل از  ) به3:2017(7ا

 و است جربهت درزمینهتحقیقات  پیشگام هاينمونه از یکی گردشگري شود.می ساخته کنندهمصرف و بازار بر مبتنی دیدگاه یک یا

ــگري از تجربه ــیپدیده پیرامون بحث با 1970 دهه در و قرارگرفته ردبحثمو پدیده یک عنوانبه 1960 دهه گردش ــناس  تجربه ش

، 11کروز و 10فرناندس( اســـت پیداکرده بیشـــتري محبوبیت) 1979( 9کوهن و) 1973( 8کینل مک مانند نویســـندگانی توســـط

 ارزیابی و هاویژگی ییشناسا و کاوش به شروع ، محققان)1979( کوهن مطالعه زمان از ).12:2018، کوالهو و همکاران ؛373:2016

  . )2:2018و همکاران،  12جورجنسون( اندکرده بازدیدکنندگان تجربه

 دارندمی اظهار، کندمی حمایت) 1964( 13بوروســتین مشــاهدات از که) 1973( کینل مک ) به نقل از2:2014(چن و همکاران

  .هستند واقعی و معتبر بیاتتجر دنبال به گردشگري صنعت توسط ایجادشده تجربیات جايبه گردشگران که

ست قرارگرفته موردبررسی گردشگري تجربیات عاطفی بعد، اخیر مطالعات در سنی .ا  که دادند نشان) 2010( 15گیلبرت و 14ها

ضایت مهم هايکننده بینیپیش، عاطفی تجربیات صد و ر ستند مجدد خرید ق شگري محققان از شماري .ه  اندکرده تالش گرد

ــگريگر تجارب دیگر ابعاد ــایی را دش ــناس ــاس بر، مثالعنوانبه. کنند ش ــاد مفهوم اس  و هاو، بازاریابی ادبیات از ايتجربه اقتص

 شناسایی سرگرمی/تفریحی را و گریزانه، شناختیزیبایی، آموزشی ازجمله گردشگري تجارب از حوزه چهار، )2007( 16همکاران

ندکرده ناه و 3:2018، ؛ کوالهو و همکاران83:201، کیم و همکاران ؛2:2014، چن و همکاران( ا . )31:2018، 18و کیروف 17تا

شان میتجربه شی رویدادي را ن شدن افراد درآموز شرکت کردن ، آن دهد که درگیر  ست (مانند  براي یادگیري چیزهاي جدید ا
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شپزي) شامل ، در کالس آ سرگرمی/تفریحی  شاره داردتجربه  سرگرم میبرند و بکه مردم از آن لذت می به تجاربی ا  ندشوا آن 

از  مانند بازدید( کند را براي افراد فراهم میاحســاس آرامش  شــناختی محیطی توأم باتجربه زیبایی، )مانند رفتن به شــهربازي(

 شونداز زندگی واقعی خود دور می، که افراد با درگیر شدن در آن شوندمی شامل رویدادهاییتجربه گریزانه  یک گالري هنري) و

ــی)مانند ( ــت کرده بیان) 2005( 1اویی ).3:2018، کیم و همکاران( تجربه غواص  متفاوت هايزمینهپس و هامنديکه عالقه اس

 احســاســات و حاالتکه از آنجایی ، این بر عالوه. شــوندمی گردشــگري محصــول یک از مختلفی تفاســیر به منجر، گردشــگران

صی شگران شخ سیرهاي بر، خاص لحظهیک در گرد ست اثرگذار تجربیات زا شان تف شابه کار اگر حتی، رواز این  ؛،ا  رد اي را م

سان مکانی شت خواهند مختلفی تجارب بازهم، دهند انجام یک صورتی حتی. دا شگران همه کهدر  ايهتجرب از که کنند بیان گرد

کیم و ( اندداشتهیاد ماندنی  به و سانیک تجارب آنان يهمه که نیست معنی این به لزوماً، موضوع این، اندبرده لذت اندداشته که

یاد  بهو  خوب هايتجربه ارائه، بنابراین، ماندتجربه می اي است که ازخاطره و لذت، تجارب اساسی نتیجه ).13:2012، همکاران

  .)278:2016، و همکاران 2بارنس( است حیاتی گردشگري امري صنعت کنندگان رقابت برايماندنی 

  )MTE(یادماندنیتجربه گردشگري به

کوالهو ود (شمی ساخته گردشگري تجربیات از انتخابی صورتبه و تجارب از فرد ارزیابی اساس بر، یادماندنیتجربه گردشگري به

 متفاوت حالدرعین، یکدیگر با مرتبط مفهوم دو گردشگري تجارب ویاد ماندنی  به گردشگري تجربیات ).11:2018، و همکاران

ست و مفهوم در ستند رشگ شگري  .ه شگري لزوماً به تجربیات گرد و  3ژانگ( شوندتبدیل نمییاد ماندنی  بهتمام تجربیات گرد

ــلی آنان وجود دارد میانویژه به، توجهی بین این دو) و نابرابري قابل2:2017، همکاران ــرغام( اجزاي اص ، و بهمنش بروجنی ض

شگري تجربه) 2012( همکاران و ). کیم71:1392 شگري تجربه" عنوانبه رایاد ماندنی  به گرد یک  دادن رخ از بعد که اي گرد

  ).4:2014، استاپیت( کنندمی تعریف "شودمی آورده طور مثبت به خاطر به رویداد

شگري   شگران در هنگامیاد ماندنی  بهتجربیات گرد ستند زیرا گرد صمیم از اهمیت زیادي برخوردار ه سفرهاي ت گیري درباره 

 یک از ددمج بازدید براي بیشتري تمایالت که هستند و همچنین گردشگرانی خود متکی گذشته خاطرات و تجربیات به ،آینده

 بالقوه رانگردشگ دیگر و بستگان، دوستان مثبت به کالمی تبلیغات طریق آن مقصد را از که دارد بیشتري احتمال، دارند مقصد

مطالعات زیادي براي بررسی ماهیت تجارب گردشگري ). 156:2018، و رحمانچن  ؛2:2017، ژانگ و همکاران( دهند پیشنهاد

ست انجامیاد ماندنی  به  کمی را مقیاس یک که بودند محققانی اولین) 2012( 4کورمیک مک و ریچی، کیم مثالعنوانبهشده ا

حوزه  7را به یاد ماندنی  بهگردشــگري  مؤلفه تجارب 24 هاآن. دادند توســعهیاد ماندنی  به گردشــگري تجربه گیرياندازه براي

؛ 154:2018، چن و رحماندوستی (نوع  و مشارکت، دانش، معناداري، محلی فرهنگ، سازيتازه، گراییلذت: کلی تقسیم کردند

ستاپیت 5:2018، و همکاران جورجنسون ؛3:2017، و همکاران 5هانا؛ 2:2014، ؛ چن و همکاران58:2015، آدانگو و همکاران ؛ ا

  ).2:2017، ؛ ژانگ و همکاران85:2017، 6باروتو و جیمنز

 تجربه بعد هفت که کنندمی تائید هاآن. بیان شـــدندنیز ) 2014( ریچی و کیم توســـط) 2012( همکاران و کیم مشـــابه ابعاد 

شگري صد از قبلیاد ماندنی  به گرد صد یک در بخشلذت تجربیاتی که یعنی افرادي. گیرندمی قرار افراد رفتاري ق ست هب مق  د

ــتري، آورندمی ــگري آن هايفعالیت در، کنند بازدید مجدداً از همان مکان که دارند تمایل بیش ــرکت گردش  آن براي و کنند ش

شگري تجربه همچنین. دهند انجام کالمی مثبت تبلیغات مکان صد شهرت و وفاداري، شناختی ادراك، یادماندنیبه گرد  را مق

سایی باهدف) 2011( ریچی و 7انگ). ت2018:13، کوالهو و همکاران( دهدمی قرار تأثیر تحت شگري تجربه ماهیت شنا  به گرد

سی حوزه در پژوهش طریق از ویاد ماندنی  شنا  طریق انجام از و خاطرات حفظ و حافظه گیريشکل ينحوه درك منظوربه روان

 بعد چهار این، اندکرده شــناســایییاد ماندنی  به دشــگريگر تجربه براي بعد چهار، محتوا وتحلیلتجزیه و عمیق هايمصــاحبه

                                                             
1 Ooi 
2 Barnes 
3 Zhang 
4 McCormick 
5 Hanna 
6 Jiménez-Barreto 
7 Tung 



    5   بریگز -مایرز الگوي اساس بر متفاوت شخصیتی هايتیپ بین ماندنی یاد به گردشگري تجربه ايمقایسه یبررسبازاریابی گردشگري: 

ــات: از اندعبارت ــاس ، بروجنی و بهمنش ضــرغام ؛5:2018، جورجنســون و همکاران( یادآوري و نتیجه، انتظارات، )عاطفه( احس

71:1392(.  

سات از منظور سا ست) ترس و هیجان، شادي مانند( تجارب با مرتبط منفی و مثبت عواطف همان اح  تحقق بر، انتظارات بعد. ا

شاره دارد سفر طول در هاشگفتی با مواجهه یا و گردشگران مقاصد یا نیات  تاس شخصی اهمیت نوعی، نتیجه بعد از مقصود. ا

سیلهبه که شگران و سبت فرد دیدگاه تغییر مانند، شودمی ادراك سفر خروجی یا نتیجه عنوانبه گرد از پایان  پس زندگی به ن

سیلهبه گرفته صورت هايفعالیت و هاتالش شامل یادآوري هایتدرن و سفر یک شگران و  یا و سفر يتجربه یادآوري جهت گرد

ست سفرشان تجارب دادن بازتاب ستاپیت72:1392، بهمنش و بروجنی ضرغام( ا  که مؤلفه سه، خود يمطالعهدر ) 2017( ). ا

 اب مزهخوش صــبحانه یک، هتل کارکنان دوســتانه نگرش: کرد اییشــناســ کنند رامی کمک هتل دریاد ماندنی  به تجربه یک به

  ).85:2018، باروتو جیمنز و استاپیت( راحت خواب تختیک و هتل در خوب رستوران یک و انتخاب زیادي تعداد

تواند وکارهاي گردشگري تنها زمانی میدرآمد کسب، بنابراین، وکار فروش تجربیات استصنعت گردشگري کسبکه از آنجایی 

 طور متفاوتیبراي گردشگران ایجاد کنند اما به دلیل اینکه افراد بهیاد ماندنی  بهانگیز و هاي هیجانتجربه هاآنتضمین شود که 

 1جئون ؛780:2010، کیم( درك رفتار گردشـــگران مهم اســـت به همین دلیلدهند هاي خارجی واکنش نشـــان میبه محرك

و ماهیت و ابعاد آن صــورت گرفته یاد ماندنی  بهتجربه گردشــگري  العات بســیاري در رابطه باتاکنون مط ).1:2017، وهمکاران

ست اما به عوامل  صرفکه می ايفرديا سخ م شگري تواند بر درك بهتر پا سبت به تجربه گرد تأثیرگذار یاد ماندنی  بهکننده ن

ست. در بین عوامل فردي تأثیرگذار بر تجربه گر شده ا شد توجهی ن شگري بهبا صیت ، یادماندنید ترین هممیکی از  عنوانبهشخ

  .بررسی قرارگرفته است توسط پژوهشگران نسبتاً کمی مورد، ي رفتارهاي انسانی درزمینه گردشگري و سفرها بینی کنندهپیش

  

  شخصیت

صیت و رفتار ستند عواملی از فرد انفرادي شخ سی ازنظر که ه شنا ستند روان صر به فرد ه  جهان به را وي نگرش شیوه و منح

 ترینمهم از یکی دلیل همین کند. بهمی رفتار آن در که ايشیوه و کندفکر می جهان درباره آنچه سازند؛می روشن و مشخص

سائل صیتی تیپ گرفتن نظر در، زمینه این در م ست فرد شخ شت که ا سان زیرا، زندمی رقم را محیط از فرد ادراك و بردا  ان

ساس بر ناخودآگاه صورتبه صیتی تیپ ا صیتی تیپ در که بیندمی را محیط از هاییجنبه و نموده انتخاب خود شخ  وي شخ

سیاح( دارد وجود  شانن نیز پایدار او را نسبتاً هايویژگی بلکه، افراد رفتاريسبک تنهانه شخصیت .)79:1396، ثقفی و طاهري 

 " عنوانبه را ) شـــخصـــیت1937( 3آلپورت ) به نقل از246:2017( و همکاران 2مقومی ).794:2018، و همکارانژائو ( دهدمی

 را شخصیت) 1978( 4والترزو به نقل از  "کننده هر فرد استشناختی که تعیینهاي رواناز سیستم فردي درون پویاي سازمان

ـــکیل هاییویژگی مجموعه" عنوانبه ـــتند وکه تش  "کنندمی متمایز گردی فرد از را فرد هر دهنده ماهیت وجودي یک فرد هس

 یک نوانعبه که شخصیت شوداستدالل می، دهندمی دست به شخصیت از هانامهواژه که تعاریفی به نگاهی د. بانکنمی توصیف

 هاينظریه اســاس همین بر و داراســت را خود فردمنحصــربه هايویژگی کس هر و شــودمی ســایرین از هر فرد تمایز باعث، کل

ـــان رفتار متفاوت هايبهجن بریک هر مختلف ـــماعیلتأکیددارند ( باهم مرتبط اما، انس بازنگري ادبیات .)122:1384، محمد اس

صیت شخ افراد مختلف یافت اما پیدا نمودن دو نفر با بین راتوان مشترکات مشخصی شخصیت حاکی از آن است که اگرچه می

ست. شوار ا شابه د سفر کامالً م صیصهکننده رفمنعکس، شخصیت فرد در  سفر بوده و خ شخصیتتار  صلی   کنندهتعیین، هاي ا

  ).99:1397، شکرچی زاده و همکاران( نظیر رفتار سفر هستند، بیشتر رفتارهاي انسان

  

  تیپ شخصیتی مایرز بریگز

                                                             
1 Jeon 
2 Moghavvemi 
3 Allport 
4 Walters 



6     توسعه گردشگري و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                                  4. شماره 8. دوره 1398زمستان  

 تحلیلگرروان یک یونگ .گرفت شکل یونگ گوستاو کارل شخصیت نظریه پایه بر بار نخستین، بریگز-مایرز شناسی-خود سیستم

صیت درباره او نظریه، 1921 سال فروید بود و در مکتب پیرو سید چاپ به "روانی هايتیپ " عنوان با کتابی در، شخ  کاترین. ر

، یونگ کارل نظري اهتمام به توجه با مایرز بریگز ایزابل دخترش همراه به 1923 سال در، بود شخصیتی الگوهاي دنبال به که بریگز

 چهار که رسیدند نتیجه این به نهایت در و ساختند فراهم را آن از علمی استفاده امکان، آن دادن بسط اب و کردند شروع را کارشان

 هايتیپ که دیدند تدارك را MBTIشخصیتی  تیپشاخص  آزمون هاآندارد.  وجود شخصیتی تیپ شانزده و ترجیح شخصیتی

صیتی صیتی تیپ درواقع .کندمی گیرياندازه را شخ سابی غیر و رزاديماد گرایش، شخ سان هر وجود در اکت ست ان ، هاارزش که ا

  .نمایدمی مشخص را فرد نیازهاي و اعمال، افکار، تمایالت

  

  بریگرز-ابعاد شخصیتی مایرز

ـــان را معرفی می -تیپ مایرز ـــیت انس ـــخص  ):2E( گراییبرون /)1I( گراییدرون )1اند از: کند که عبارتبریگز چهار بعد از ش

 حسی) 2 .کنندمیو انرژي خود را به کجا راهنمایی  با دنیا چگونه است نوع برخورد افراد دهندمیستند که نشان ه هایینگرش

)3S/( شــهودي )4N:( فکري) 3 .دهندمیاطالعات را نشــان  آوريجمعهســتند که اولویت گرداوري و  "ادراك"شــناختی  توابع 

)5T(/ سی سا شان: )6F( اح صمیم ترجیحات فرد براي دهندهن ست گیريت سیدن به نتایج ا ساختار) 4 .و ر  ساختار/ بدون )7J( با

)8P:( ا ی کند کارســاختار در شــرایط با دهدمیآیا ترجیح  ؛مدیریت جهان بیرونی توســط یک فرد اســت چگونگی دهندهنشــان

سمی و جال ؛77:2015، 11و دایز 10؛ رشید980:2017، 9سمپل( دهدمیخودي را ترجیح ودبهشرایط خ  78:1394، لی پندريقا

  است. شدهارائه 1 جدولاز خصوصیات هر بعد در  ايخالصه .)79:1396، سیاح طاهري و ثقفی و

  

  چهارگانه ترجیحاتافراد با  هايویژگی): 1جدول (

  گراهادرون  برونگراها

  .گیرندمیاز اینکه با دیگران باشند انرژي -

  .کنندمیاول عمل و بعد فکر -

  است. تردهسا هاآنشناختن -

  .زنندمیبیش از آنکه گوش بدهند حرف -

  .سازندمیبا اشتیاق ارتباط برقرار -

  .دهندمیجواب  سرعتبه-

  

  .گیرندمیاز اینکه با خود باشند انرژي -

  .کنندمیاول فکر و بعد عمل -

  .دهندمیاطالعات شخصی خود را کمتر بروز ، کنندمیعمل  ترخصوصی-

  .دهندمید گوش حرف بزنن آنکهبیش از -

  .دارندمیاشتیاقشان را براي خود نگه -

  .دهندمیو بعد جواب  کنندمیابتدا فکر -

  هاشهودي  هاحسی

  .کنندمیمطمئن و منسجم است اعتماد  آنچهبه -

که قابلیت اجرایی  کنندمیجدید اســتقبال  هايایده تنها در صــورتی از-

  داشته باشد.

  .دهندمیها گرایی و عقل سلیم ب واقعبه-

  به عملی بودن پیشنهاد و به جزییات آن توجه دارند.-

  .دهندمیارائه  قدمبهقدماطالعات را به شیوه -

  به الهام و استنباط توجه دارند.-

  دوست دارند. هاآنجدید را به خاطر خود  هايایده-

  براي نوآوري و تخیل بهاي فراوان قائل هستند.-

  .کنندمیاز استعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده -

  به اطالعات دقیق توجه ندارند.-

  به آینده توجه دارند.-

                                                             
1 Extraversion 
2 Introversion 
3 Sensing 
4 Intuition 
5 Thinking 
6 Feeling 
7 Judging 
8 Perceiving  
9 sample 
10 Rashid 
11 Duys 
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  به زمان حاضر توجه دارند.-

  هااحساسی  هافکري

  است غیرشخصی هاآن هايتحلیل، گیريتصمیمدرزمینه -

ـــاف بهاي فراوان ، براي منطق- براي همه یک  اما، اندقائلعدالت و انص

  .کنندمی رعایت رااستاندارد 

  .کنندمیو انتقاد  بینندمیطبیعی عیب و ایرادها را  طوربه-

  آیند. حساببه توجهبیغیر حساس و ، ممکن است بی ترحم-

  معتقدند احساسات تنها زمانی معتبر است که منطقی باشد.-

  .گیرندمیخود را روي اشخاص در نظر  گیريتصمیم تأثیر-

  و به استثنا بر قاعده توجه دارند. دهندمیبه همدلی و هماهنگی بها -

  طبیعی عالقه به راضی کردن دیگران دارند. طوربه-

  احساسی و عاطفی ارزیابی شوند. ازاندازهبیشممکن است -

  باشد یا نباشد. دارمعنیمعتقدند هر احساسی معتبر است خواه -

  ساختارهابدون   ساختارهابا

  .شوندمیپس از گرفتن تصمیم خوشحال -

  اول کار بعد بازي.، اخالق کاري برخوردارند از-

  .کنندمیکه بدانند چه  دهندمیترجیح -

  .)ورزندمی تأکیدبه تمام شدن کار ( هستندگرا محصول-

  .گیرندمیرا جدي  هااالجلضرب-

  .شوندمیوقتی موضوع را باز بگذارند خوشحال -

  .کن کاراول لذت ببر بعد ، به بازي توجه دارند-

  .دهندمیجدید تطبیق  هايموقعیتبا  خود را-

  .)زندورمی تأکید شودمیبه اینکه کار چگونه انجام ( هستندگرا فرایند-

  .دانندمی پذیرانعطافرا  هااالجلضرب-

  )1396: تیگر و تیگر (منبع

 
  ).2شود (جدول می افراد در شخصیتی تیپ شانزده موجب پیدایش، بعد چهار این ترکیب حاصل

  

  شخصیتی هايتیپ): ترکیب 2( جدول

INTJ INFJ  ISFJ  ISTJ  
INTP  INFP  ISFP  ISTP  

ENTP  ENFP  ESFP  ESTP  
ENTJ  ENFJ  ESFJ  ESTJ  

  )1396( منبع: تیگر و تیگر 

شت ساختار؛ ، فکري، شهوديگرا، درون= INTPساختار؛ با، فکري، شهوديگرا، درون =INTJ: (یاددا دون ب، فکري، شهودي، گرا= برونENTPبدون 

سی، شهوديگرا، درون= INFJساختار؛ با، فکري، شهودي، گرابرون= ENTJساختار؛  سا سی، شهوديگرا، درون= INFPساختار؛ با، اح سا بدون ، اح

سی، شهودي، گرابرون= ENFPساختار؛  سا ساختار؛ ، اح سی، شهودي، گرابرون= ENFJبدون  سا سیگرا، درون= ISFJساختار؛ با، اح سی، ح سا ، اح

سیگرا، درون= ISFPاختار؛ سبا سی، ح سا ساختار؛ ، اح سی، گرابرون= ESFPبدون  سی، ح سا ساختار؛ ، اح سی، گرابرون= ESFJبدون  سی، ح سا ، اح

سیگرا، درون= ISTJساختار؛ با سیگرا، درون= ISTPساختار؛ با، فکري، ح ساختار؛ ، فکري، ح سی، گرابرون= ESTPبدون  ساختار؛ ، فکري، ح بدون 

ESTJ =ساختار)با، فکري، حسی، گرابرون  

  

 یکی در مردم همه و شوندهاي ذاتی مشخص متولد میفرض بر این است که افراد با ترجیح، MBTIشناسی -در سیستم خود

 شخصیتی تیپ با حتی هاانسان زیرا نیستند فردبه منحصر هاانسان که نیست معنا بدان این. گیرندمی قرار تیپ شانزده این از

 تمام که اســـت ذکر به الزم .کندمی متمایز هم از را هاآن که دارند چیزهاي متفاوت دیگري و عالیق، تجربه، ژن، انیکســـ

 ترکندذهن یا ترباهوش، بیمارتر یا ترسالم، بدتر یا بهتر شخصیتی تیپ هیچ، هستند ارزشمند اندازه یک به شخصیتی هايتیپ

همچنین، بر این اساس،  .کرد بینیپیش را اشخاص موفقیت آن روي از تواننمی و دندار با هوش ارتباطی شخصیتی تیپ. نیست

  .)79:1396، ثقفی و طاهري سیاح( دهدمی انگیزه هاآن به عواملی چه که شد متوجه توانمی

صیتی هاي تیپ تعدد به توجه با ضی که این و بریگز-مایرز شخ ستند عامی هاي گونه ها تیپ این از بع  یافت اج مهه در که نی

ـــوند ـــی براي ،دلیل همین به ؛ش ـــیار نمونه حجم به ها تیپ این ي همه بررس   ام تحقیقات به توجه با که نیازمندیم باالیی بس

 یا دو زا گاها که هست معمول این دهند می قرار مبنا را بریگز-مایرز شناسی گونه که تحقیقاتی در همچنین و نیست اقتصادي

 ،)2014( هان و کیم ،)1999(کیم مطالعات مثال عنوان به. برند می بهره پژوهش انجام جهت یشــخصــیت هاي تیپ از تعدادي

ــی مورد را تیپ چند تنها) 2001( همکاران و لیم و) 2014( همکارن و کیم  تیپ ترین رایج که طوري به. . دهند می قرار بررس

 فکري حســی گراي برون ،) ISTJ(ســاختار با فکري حســی گراي درون هاي تیپ ،)1999(کیم مطالعات در شــخصــیتی هاي
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ساختار سی گراي درون ،)ESTJ(با سی گراي برون هاي تیپ ،)2014(هان و کیم مطالعه در ،)ISTP(ساختار بدون فکري ح  ح

سی سا ساختار اح سی گراي برون ،)ESFJ( با سی گراي درون ،)ESTJ(ساختار با فکري ح  برون و ،) ISTJ(ساختار با فکري ح

ـــهودي گراي ـــ ش ـــیاحس ـــاختار با اس ـــی گراي برون هاي تیپ) 2014(همکاران و کیم مطالعه در ،)ENFJ(س  با فکري حس

ــاختار ــی گراي درون ،)ESTJ(س ــاختار با فکري حس ــی گراي درون ،)2001( همکاران و لیم مطالعه و)ISTJ(س  با فکري حس

سی گراي برون ،)ISTJ(ساختار سی گراي برون هاي ،)ESTJ(ساختار با فکري ح سی ح سا ساختار اح  گراي درون ،)ESFJ( با

  .باشد می) ISFJ( ساختار با احساسی حسی

  

ه دهد که ویژگی هاي شخصیتی تعیین کنند که مطالعات صورت گرفته نشان می بنابراین با توجه به توضیحات داده شده و این

ست، در نتیجه این ویژگی ها می توانند بر رفتار گردشگري افراد و به  ه دنیال آن در ایجاد تجربه گردشگري برفتارهاي انسانی ا

  :باشد می ذیل شرح به پژوهش فرضیه لذا ؛یادماندنی تاثیرگذار باشند

  هاي شخصیتی متفاوت، از لحاظ تجربه گردشگري به یاد ماندنی، تفاوت وجود دارد.بین افراد با تیپ فرضیه:

  

  تحقیق شناسیروش

 مقایسه اي)-رویدادي (علیپسدر گروه تحقیقات ، ي و بر اساس ماهیتدر گروه تحقیقات کاربرد، هدف برحسبپژوهش حاضر 

  .گیردمیقرار 

براي انتخاب  .براي بازدید از اماکن تفریحی به شهر بابلسر آمدند 1397امعه آماري پژوهش گردشگرانی بودند که در شهریور ج

ــادفیاز روش نمونهنمونه  ــاده گیري تص ــتفاده س ــده اس ــت ش  کاغذي-آزمون مدادگردآوري اطالعات از  ورمنظبه .)3(جدولاس

شد. ستفاده  ستفاده مورد ابزارهاي ا شد ا سه بخش طراحی  سخشناختی افراد جمعیتشامل اطالعات ، اول. بخش در   دهندهپا

سواالت مربوط به تجربه  روایی .)2012(کیم و همکاران،است )MTES(یاد ماندنی بهتجربه گردشگري  آزمون، دوم است. بخش

با نظرخواهی از  نیزاســتخراج شــده  )2012همکاران، و کیم( گویه بوده اســت و از پژوهش 23که  شــگري به یاد ماندنیگرد

ستادان سی و ا ضوع، مورد برر شنا به مو صین آ ص سواالت مربوط به تجربه  و متخ ضریب آلفاي کرونباخ براي  تأیید قرار گرفت. 

 دربه دست آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالي ابزار بود.  86/0محاسبه شد،  SPSSافزار گردشگري به یادماندنی که از طریق نرم

صیتهاي تیپ سنجشبراي  سوم بخش ستاندارد ، شخ ش بریگز-مایرزاز آزمون ا ستفاده  سنجش تیپ. این آزمون دا هاي به 

این . ساخته شده است، )1391، میمند و همکاران (محمودي پردازد و توسط مایرز و بریگزمی شخصیت بر اساس نظریه یونگ

صیتی دو قطبیابزار،  شخ سی، گراییدرون-گرایی(برون چهار تیپ  سی-منطقی، شمی-ح سا ساختار، اح ساختار) را در بدون-با

گذاري به صورت یک (گزینه دهد. نمرهمی دهد که در نهایت شانزده تیپ شخصیتی را ارائهمقیاس پیوسته مورد بررسی قرار می

صفر سی و، منطقی، گرابرونهاي فع تیپد. گزینه کلید به نوشمیکلید) انجام (گزینه غیر کلید) و  ساختار تنظیم گردیده با ح

ــت ــد. آزمون جمله ازهســتند که هر ابزار ســنجشــی  هاییویژگیوایی و پایایی ر .اس  ، ابزاريبریگز-مایرز آزمون باید دارا باش

پرسشنامه  390تعداد. شده است بررسی هاي متعدد خارجی و داخلیدر پژوهشن رود و روایی و پایایی آمی استاندارد به شمار

شنامه به 279 شد که بهتوزیع  س شد. پر سخ داده  سی  16هاي نفر از لحاظ توزیع تیپ 279این  صورت کامل پا گانه مورد برر

صد) ISTJ )5/30نفر تیپ  85قرار گرفتند. تعداد  صد) ISFJ )8/11 نفر تیپ 33، در صد) ESFP )2/8نفر  23، در نفر  84، در

فوق مورد بررســی  نفر در پنج گروه 279بدین ترتیب بودند. ) درصــد 4/19( ESFJنفر تیپ  54درصــد) و  ESTJ )1/30تیپ 

ـــده بودند به دلیل حفظو بقیه افراد که در یازده گروه دیگر با  قرار گرفتند به  ري پژوهشتوان آما حجم نمونه ناکافی پخش ش

  .استفاده شد SPSS-23 افزارنرمنسخه از  هاداده وتحلیلتجزیهجهت  مورد بررسی قرار نگرفتند. مستقلعنوان گروه 

  

  

  

  گردآوري نمونه ها): 3( جدول
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تعداد پرسشنامه   مکان مراجعه  زمان مراجعه

  توزیع شده

تعداد پرسشنامه 

  تکمیل شده

  40  60  پارکینگ صفر  5/6/1397 شنبه دو

  40  50  صفر کینگپار  8/6/1397 شنبه پنج

  25  40  لب رودخانه بابلرود  9/6/1397 جمعه

  40  50  پارکینگ صفر  15/6/1397 شنبه پنج

  50  70  پارکینگ صفر  16/6/1397 جمعه

  30  50  بابلرود رودخانه لب  20/6/1397سه شنبه 

  35  40  صفر پارکینگ  29/6/1397پنج شنبه 

  19  30  بابلرود رودخانه لب  30/6/1397جمعه 

  279  390    لجمع ک

 منبع:تحقیق حاضر

  

  تجزیه و تحلیل داده ها

ان در چند دســته ســنین گردشــگر .زن بودند درصــد) 9/55( نفر 156 مرد و، دهندگاناز پاســخ درصــد) 1/44(نفر  123 تعداد

سیم صد)  8/72نفر ( 230 بندي گردید. تعدادتق شگراندر سنی  از گرد صد) د 9/17نفر ( 50، سال 19-25در دامنه  دامنه  ردر

تر  نفر بزرگ 1سال و  46-55) در دامنه سنی 8/1نفر ( 5، سال 36-45درصد) در دامنه سنی  2/7نفر ( 20، سال 26-35سنی 

درصــد)  4/25( نفر 71، مجردخود را  درصــد) از گردشــگران 2/74نفر ( 207 تعداد همچنین .درصــد) بودند 4/0ســال ( 56از 

ــد) مطلقه اعال 4/0( نفر 1هل و متأ ــد) فارس 6/88( نفر 247تعداد ، از لحاظ قومیت .م نمودنددرص ــد)  3/9نفر (11، درص درص

صد) ترك و  7/5نفر ( 16، کرد صد) لر بودند. 8/1نفر ( 5در شگران نیز در قالب چهار رده دیپلم و زیر  در صیلی گرد ضعیت تح و

درصد) از  2/8نفر ( 23که این بخش نشان داد هاي ت. دادهکارشناسی ارشد و دکتري مورد بررسی قرار گرف، کارشناسی، دیپلم

سی 3/51نفر ( 143، داراي تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم گردشگران شد و  1/35نفر ( 98، درصد) کارشنا درصد) کارشناسی ار

درصد)  9/60نفر ( 170، درصد) از افراد نمونه به تنهایی 6/8نفر ( 24تعداد  .ندبود داراي تحصیالت دکتري درصد) 4/5نفر ( 15

ستان و  7/23( نفر 66، به همراه خانواده صد) به همراه دو سفر کرده بودند.در 8/6نفر ( 19در جهت تجزیه و  صد) به همراه تور 

در  یادماندنی به گردشگري تجربه رمیانگین و انحراف معیا )4(جدول  در. واریانس یک راهه استفاده شدتحلیل از ها تحلیل داده

  .ژوهش حاضر مشخص شده استپ پنج گانههاي گروه

  

  یادماندنی به گردشگري تجربه میانگین و انحراف معیار ):4جدول (

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  پژوهشهاي گروه

ISTJ 85  07/11  15/81 باساختار) فکري حسی گراي(درون  

ISFJ 33  40/13  72/84 باساختار) گراي حسی احساسی(درون  

ESFP 23  56/16  17/98  ساختار) اسی بدوناحس حسی يگرا(برون  

ESTJ 84  47/10  01/97  باساختار) ی حسی فکریگرا(برون  

ESFJ 54  46/11  37/88  باساختار) گراي حسی احساسی(برون  

  279  59/13  15/89  کل

  تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 
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  گردشگري

 حســـی يگرابرون( ESFPهاي تیپ ییادماندن به گردشـــگري تجربه میانگین ،ارائه شـــده اســـت )4طور که در جدول (همان

 شگريگرد تجربهمیانگین  و بیشترها نسبت به سایر گروه )باساختار فکري حسی يگرابرون( ESTJو  )ساختار بدون احساسی

سی گرايدرون(ISTJهاي تیپ در یادماندنی به ساختار فکري ح سی گرايدرون(ISFJو  )با سی ح سا ساختار اح سبت به  )با ن

بررسی شد که مورد  ریانس دو گروه از طریق آزمون لونشرط تساوي واپیش ،قبل از اجراي تحلیل واریانس .استکمتر  سایرین

  راهه گزارش شده است.واریانس یک نتیجه تحلیل )5(در جدول  ). F ،54/0 <p=  78/0یید قرار گرفت (تأ

  آزمودنی: آزمون اثرات بین)5(جدول 

  ضریب   سطح معناداري  F  جذوراتمیانگین م Df مجموع مجذورات  بعمن

Eta 

  توان آماري

  000/1  26/0  001/0  65/23  80/3294  4  23/13179  گروه ها

          29/139  274  44/38166  خطا

            279  00/2268787  کل

  منبع: تحقیق حاضر

  

ست )5(که در جدول  طورهمان شده ا ستقل )F )65/23 مقدار ،ارائه  ستمعنا، براي متغیر م شده ا بر این . )p > 001/0( دار 

ــاس ــگري تجربهمیانگین ، اس ــریب  و گانه تفاوت معنادار داردپنجهاي بین گروه یادماندنی به گردش ) Eta = 26/0(اتا مقدار ض

شان صد 26دهد که می ن شگري تجربهاز واریانس  در ست. تحت تأ یادماندنی به گرد ضویت گروهی ا ان مقدار توباتوجه به ثیر ع

برابري تعداد افراد در نابا توجه به  وها به منظور مقایســه زوجی گروه .م نمونه براي تحلیل کافی بوده اســت) حج<80/0(آماري 

  .ارائه شده است )6(از آزمون شفه استفاده شد که نتایج آن در جدول ها گروه

  چندگانه با استفاده از آزمون شفههاي مربوط به مقایسههاي یافته ):6(جدول 

  )J(ها روهگ )I(ها گروه

 

  تفاوت میانگین

(l-J) 

سطح  خطاي استاندارد

 معناداري

 95%فاصله اطمینان 

 بیشترین حد کمترین حد

ISTJ ISFJ 57/3- 42/2 70/0 08/11- 93/3 

ESFP 02/17- 77/2 000/0 62/25- 41/8- 

ESTJ 85/15- 81/1 000/0 49/21- 22/10- 

ESFJ 21/7- 05/2 000/0 58/13- 84/0- 

ISFJ ISTJ 57/3 42/2 70/0 93/3- 08/11 

ESFP 44/13- 20/3 002/0 38/23- 50/3- 

ESTJ 28/12- 42/2 000/0 80/19- 76/4- 

ESFJ 64/3- 60/2 74/0 73/11- 44/4  

ESFP ISTJ 02/17 77/2 000/0 41/8 62/25 

ISFJ 44/13 20/3 002/0 50/3 38/23 

ESTJ 16/1 77/2 99/0 45/7- 77/9 

ESFJ 80/9 93/2 02/0 68/0 91/18 

ESTJ ISTJ 85/15 81/1 000/0 22/10 49/21 

ISFJ 28/12 42/2 000/0 76/4 80/19 

ESFP 16/1- 77/2 99/0 77/9- 45/7 

ESFJ 64/8 05/2 002/0 25/2 02/15 

ESFJ ISTJ 21/7 05/2 01/0 84/0 58/13 

ISFJ 64/3 60/2 74/0 44/4- 73/11 

ESFP 80/9- 93/2 02/0 91/18- 68/0- 

ESTJ 64/8- 05/2 002/0 02/15- 25/2- 
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  منبع: تحقیق حاضر

ـــت )6( که در جدول طورهمان ـــده اس ـــی يگرابرون(ESFPهاي افراد گروه، گزارش ش ـــی حس ـــاس ـــاختار بدون احس ، )س

ESTJ)ساختار فکري حسی يگرابرون سی حسی گرايبرون(ESFJو  )با ساختار احسا  تجربه گردشگري به یادماندنیي دارا )با

ــبت به افراد گروه  ــتري نس ــی گرايدرون( ISTJبیش ــاختار فکري حس ــتند و این تفاوت معنی )باس ــتهس . افراد گروه دار اس

ISFJ)باساختار احساسی حسی گرايدرون(  بیشتري نسبت به افراد گروه  یادماندنی به گردشگري تجربهنیزISTJ)گرايدرون 

و  )ساختار بدون احساسی حسی يگرابرون(ESFPهاي افراد گروه نیست.دار معنیدارند اما این تفاوت  )ارباساخت فکري حسی

ESTJ)سی يگرابرون ساختار فکري ح شگري تجربهداراي  )با سبت به افراد گروه یادماندنی به گرد شتري ن  گرايدرون( ISFJبی

با وجود  ) باساختار احساسی حسی گرايبرون(ESFJافراد گروه  .استدار معنیهستند و این تفاوت  )باساختار احساسی حسی

شگري تجربهاینکه  سبت به گروه  یادماندنی به گرد شتري ن سی حسی گرايدرون(ISFJبی سا ساختار اح دارند اما این تفاوت  )با

ست.دار معنی سی يگرابرون(ESFPافراد گروه  نی سی ح سا شگري تجربهداراي  )ساختار بدون اح شتري  یادماندنی به گرد بی

هستند که این  )باساختار احساسی حسی گرايبرون(ESFJو  )باساختار فکري حسی يگرابرون(ESTJهاي نسبت به افراد گروه

 بین اما نیستدار معنی )باساختار فکري حسی يگرابرون(ESTJ و )ساختار بدون احساسی حسی يگرابرون(ESFPبین  تفاوت

ESFP)ساختار بدون حساسیا حسی يگرابرون( و ESFJ )افراد ، در نهایت است.دار معنی) باساختار احساسی حسی گرايبرون

ــی يگرابرون(ESTJگروه  ــاختار فکري حس ــگري تجربهداراي  )باس ــبت به افراد گروه  یادماندنی به گردش  ESFJبیشــتري نس

  ).p > 05/0( استدار معنیهستند و این تفاوت  )باساختار احساسی حسی گرايبرون(

  

  گیرينتیجهبحث و 

ساس نظریه مایرز مختلف شخصیتی برهاي مقایسه تجربه گردشگري به یاد ماندنی بین تیپ ،هدف پژوهش حاضر . ریگز بودب-ا

شگري به یادماندنیهاي یافته ست. این بدان هاي بین تیپ پژوهش حاکی از آن بود که تجربه گرد صیتی متفاوت ا شخ مختلف 

تجربه گردشـگري را به ، مشـابههاي ممکن اسـت در موقعیت شـخصـیتی متفاوتی دارند،هاي فرادي که ویژگیمعنی اسـت که ا

به یاد ماندنی بودن یا نبودن یک تجربه با هم تفاوت داشته باشد. از آنجایی که  در موردها آن نظرصورت متفاوتی درك کنند و 

شگري صد بازدید مجدد از یک و مه کنندهبه یاد ماندنی عامل تعیین تجارب گرد ستم در ق لذا ، مکان و تبلیغات کالمی مثبت ا

  باشد.می فهم رفتار شخصیتی گردشگران به عنوان یک مزیت رقابتی براي فعاالن این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار

ضر، پژوهش هاي یافته طبق بر  حسی گرايدرون شخصیتی  زمودنی ها تیپ هايآ  بین در شخصیتی هاي تیپ ترین رایج حا

، )ESFP(سـاختار بدون احسـاسـی حسـی يگرابرون ،)ISFJ(باسـاختار احسـاسـی حسـی گرايدرون ،)ISTJ(باسـاختار فکري

ــی يگرابرون ــاختار فکري حس ــی گرايبرون ،)ESTJ(باس ــی حس ــاس ــاختار  احس بود . این نتایج با نتایج مطالعات )ESFJ(باس

ــت.2001) و لیم و همکاران (2014کارن ()، کیم و هم2014)، کیم و هان (1999کیم( ــو اس  ترین رایج که طوريبھ  ) هم س

 فکري حسی گراي ، برون (ISTJ)با ساختار حسی فکري گراي درون هاي )، تیپ1999کیم( مطالعات در شخصیتی هاي تیپ

ساختار( سی گراي درون )،ESTJبا ساختار فکري ح سی  گراي برون هاي تیپ )،2014)، در مطالعه کیم و هان(ISTP(بدون  ح

سی سا ساختار اح سی گراي برون ،)ESFJ( با ساختار( فکري ح ساختار فکري حسی گراي درون ،)ESTJبا   برون و ،) ISTJ(با 

ـــهودي گراي ـــی ش ـــاس ـــاختار( احس ـــی گراي ) تیپ هاي برون2014)، در مطالعه کیم و همکاران(ENFJبا س فکري با  حس

ــاختار ــی گراي درون ،)ESTJ(س ــاختار حس ــی گراي درون ،)2001و مطالعه لیم و همکاران ()ISTJ(فکري با س  با فکري حس

سی گراي برون ،)ISTJ(ساختار سی گراي برون هاي ،)ESTJ(ساختار با فکري ح سی ح سا ساختار اح ، درون گراي )ESFJ( با

  ) می باشد.ISFJحسی احساسی با ساختار (

وکارهاي د که درآمد کســـبندارمی بیان د. ایشـــان) همســـویی دار2017همکاران (پژوهش حاضـــر با نتایج پژوهش جئون و 

شود که آنگردشگري تنها زمانی می براي گردشگران ایجاد کنند اما به یاد ماندنی  بهانگیز و هاي هیجانها تجربهتواند تضمین 

گردشـــگران مهم به همین دلیل درك رفتار  ،دهندهاي خارجی واکنش نشـــان میطور متفاوتی به محركکه افراد به دلیل این

  .است
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  گردشگري

شـخصـیتی بر رفتار جسـتجوي هاي ثیر خصـیصـه) با عنوان تأ1397اده و همکاران (زپژوهش حاضـر با نتایج پژوهش شـکرچی

سویی دارد. نتای شور هم شگري خارج از ک سته گرد شاناطالعات به هنگام انتخاب یک ب شان ج پژوهش ای چه  دهد که اگرمی ن

یت فرد شخص شخصیت کامالً مشابه دشوار است. فراد مختلف یافت اما پیدا نمودن دو نفر بابین ا توان مشترکات مشخصی رامی

سفر صهمنعکس ،در  صی سفر بوده و خ صیتکننده رفتار  شخ صلی  سانتعیین، هاي ا شتر رفتارهاي ان سفر نظیر ر، کننده بی فتار 

  هستند.

 ردف شخصیتی تیپ گرفتن نظر در دارند می بیان ایشان.دارد همسویی نیز) 1396( سیاح طاهري و ثقفی نتایج با حاضر پژوهش

ست شت که ا سان زیرا زند،می رقم را محیط از فرد ادراك و بردا ساس بر ناخودآگاه صورتبه ان صیتی تیپ ا  انتخاب خود شخ

 زنظرا که تندهس عواملی از فرد انفرادي شخصیت و دارد وجود وي شخصیتی تیپ در که بیندمی را محیط از هاییجنبه و نموده

 و کندمی فکر جهان درباره آنچه سازند؛می روشن و مشخص جهان به را وي نگرش شیوه و هستند فرد به منحصر روانشناسی

  .کندمی رفتار آن در که ايشیوه

ــر با نتایج کیم و همکاران ( ــویی2012پژوهش حاض ــان ) نیز همس ــان دارد. نتایج پژوهش ایش  و هامنديدهد که عالقهمی نش

که از آنجایی ، این بر عالوه .دشــومی گردشــگري محصــول یک از مختلفی تفاســیر به منجر، گردشــگران متفاوت هايزمینهپس

سات و حاالت سا صی اح شگران شخ شان بر، خاص لحظه یک در گرد سیرهای  ارک اگر حتی، رواز این  ؛نداثرگذار تجربیات از تف

شابه سان مکانی در اي رام شت خواهند مختلفی تجارب بازهم ،دهند انجام یک صورتی حتی. دا شگران همه کهدر  کنند بیان گرد

شته که ايتجربه از که ضوع این، اندبرده لذت انددا ست معنی این به لزوماً، مو سان تجارب آنان يهمه که نی یاد ماندنی  به و یک

 اند.داشته

  

ست به طور ویژه،  شان دادنتایج به د سی يگرابرون(ESFPکه افراد  آمده از این تحقیق ن سی ح سا  ESTJ ، )ساختار بدون اح

 بیشتري یادماندنی به گردشگري تجربهداراي  )باساختار احساسی حسی گرايبرون( ESFJ ، )باساختار فکري حسی يگرابرون(

سبت به گروه ساختار فکري حسی گرايدرون(ISTJ هاين سی حسی گرايدرون( ISFJو  )با ساختار احسا این بدان  ؛ستنده)با

ست که افراد با تیپ شگري را به یادماندنی تلقی کنند. هاي معنی ا شتري دارند که تجربیات گرد شده تمایل بی صیتی ذکر  شخ

شترك این افر سی )E( ییگرابروناد دو بعد ویژگی م ست.  )S( و ح شند  گرابرونافراد ا گیرند و می (نیرو)از اینکه با دیگران با

ــایرین لذتمی ود را به دنیاي بیرون معطوفخ نیروتوجه و  ــتن تبادل و تعامل با س به ها گرابرونبرند. معموال می کنند و از داش

ضوعات مختلفی عالقه ستند اما این عالقهمو ست لذا به نظرها مندي آنمند ه شگري خود می فاقد عمق ا سد در تجارب گرد ر

ــتر  ــتان ، از خود تجربهبیش ــی نیز از ظرفیت باالیی براي لذت . دهندمی و تعامل با آنها اهمیتبه بودن در جمع دوس افراد حس

هاي هاي مشترك، افراد گروهدر کنار ویژگیبه آنچه که هست راضی هستند. ها بردن از زمان اکنون برخوردارند. اغلب اوقات آن

ـــر به فردي دارند که توجه به آنمورد ذکر، ویژگی ـــر کمک کند.ه تبیین یافتهتواند بها نیز میهاي منحص   هاي پژوهش حاض

ESFP )میل شــدیدي به زندگی دارند، برندمی حضــور مردم لذت بودن در ازها  )ســاختار بدون احســاســی حســی يگرابرون ،

ستند و کاري شاط ه ستند و اغلمی شاداب و با ن شدت اجتماعی ه شخاص به  شتر به آنها خوش بگذرد. این ا ب با کنند که بی

این افراد تمایل بیشتري دارند که تجارب خود را به یاد ماندنی تلقی کنند زیرا  ،از این رو ؛اي دارندرفتار گرم و صمیمانه دیگران

ـــایت آنمی به جزییات یک تجربه کمتر اهمیت ـــتندها دهند و بخش عمده رض   ESTJگردد. میبر ،به جمعی که در آن هس

ــی يگرابرون( ــاختار فکري حس ــمیمعالها  )باس ــدیدي به تص ــمیمات قه ش خود را با توجه به گیري دارند. آنها اغلب اوقات تص

شخاص منطقیمی شانتجربیات گذشته ست آنها تحت تأگر هستنتحلیل و عینی، گیرند. این ا ثیر چیزي جز د و در واقع بعید ا

طور هســتند که دیده همانت زیرا اغلب آســان اســها صــریح و دوســتانه هســتند و شــناختن آن، منطق قرار بگیرند. اجتماعی

این بدان  مفهومی ندارد.ها و رنگ خاکســتري براي آنبینند مییا ســفید  ســیاهپیرامون خود را هاي . این افراد پدیدهشــوندمی

می آن را به یاد ماندنی تلقی، خوب باشــدها در منطق آن ،شــوندمی اي که با آن مواجههمعنی اســت که اگر تجربه گردشــگري

 بنابراین بیشتر تمایل دارند تجربیات را به یاد ماندنی تلقی کنند.؛ کنندمی ند و بالعکس. از آنجایی که به جزئیات کمتر توجهکن
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ESFJ )سی گرايبرون سی ح سا ساختار اح ستندها  )با شهرت ، براي روابط خود با دیگران اهمیت فراوان قائل ه سن  براي ح

ضی کردن دمی تالش صی خود را نادیده افراد یگران دارند. اینکنند و میل به را شخ خواهند می زیرا ؛انگارندمی اغلب نیازهاي 

ضی کنند. براي آن شده دیگران را را سخها هر طور  ست ))نه ((پا شوار ا ضاي کمک و دادن به دیگران د  زیرا ؛کنندمی کمتر تقا

شایندي روبهخواهند نمی شخصی خود یا کسانی که به آنرو گردند. آنها که دیگران با احساس ناخو ساس تجارب  اعتماد ها بر ا

ر به عنوان مثال اگ .این افراد بیشـــتر تمایل دارند تجارب خود را به یاد ماندنی تلقی کنند ،از این رو کنند.می ریزي، برنامهدارند

کنند و به عبارتی نمی هم آن را بیاندر صورت ناراضی بودن ها آن، در جمعی باشند که نیمی از افراد از تجربه خود راضی باشند

ــاختار فکري حســی گرايدرون( ISTJ ،در مقابلپذیرند. می ثیرع جمع هســتند و از نظرات دیگران تأتاب ــتند.  ها )باس آرام هس

سائل را در ذهن خود ضه خود نظرهايسپارند، براي نقطهمی جزئیات م شته  کنند ومی دالیل و مدارك دقیق عر از تجربیات گذ

نسبت به ، نگر بودن در مسائل، چنین افرادي به دلیل جزئیکنند. از این رومی گیري در لحظه اکنون استفادهبراي تصمیم، خود

که یک تجربه را به یاد ماندنی  دارند و براي این الذکرفوقهاي تري نســـبت به گروهعمیقتر بوده و دید تجربیات خود حســـاس

یی در این افراد باشــد. افراد گرادرونرســد دلیل این امر وجود بعد می . به نظرکنندمی نگاه آنه از جوانب مختلفی ب ،تلقی کنند

ــت دارند.  گرادرون ــطح محدود دوس ــتند و روابط اجتماعی را در س ــی هس ــرف کنند راض از اینکه به تنهایی و با خود وقت ص

شتگرادرون سبت به ها عالیق محدودتري دارند اما عالیق خود را با عمق بی سیها گرابرونري ن  گرايدرون( ISFJ کنند.می برر

ها سپارند. آنمی زئیات امور را به خاطرجها  )باساختار فکري حسی گرايدرون(ISTJنیز همانند ها  )باساختار احساسی حسی

احساسات خصوصی خود را  صائل به خوبی و با صراحت عنوان شود. این اشخاخواهند مسمی بین هستند وریا و واقعبی افرادي

به طور کامل در لحظه اکنون زیرا  ؛شــخصــی تند دارندهاي واکنش هانســبت به اغلب موقعیت . ایشــاندهندنمی نشــانچندان 

 انتظار، نگر هستندارد ذکر شده و از آنجایی که جزئیتوانند مسائل را به طور فراگیر ببینند. با توجه به مونمی کنند ومی زندگی

  د تجارب گردشگري را نیز کمتر به یاد ماندنی تلقی کنند.رومی

ساس یافتههمچنین  ضر،، بر ا سی يگرابرون( ESTJافراد گروه  هاي پژوهش حا ساختار فکري ح شگري تجربهداراي )با  به گرد

ا در در بعد تنه ها. این گروههســتند )باســاختار احســاســی حســی گرايبرون( ESFJبیشــتري نســبت به افراد گروه  یادماندنی

 .تگذار اسعد احساسی/فکري بودن عاملی تأثیرب، بین این دو گروه :توان نتیجه گرفتمی هم تفاوت دارند که احساسی/ فکري با

 بیشتري نسبت به یادماندنی به گردشگري تجربهداراي  )ساختار بدون احساسی حسی يگرابرون(ESFPافراد گروه  ،همچنین

ESFJو ها  )ساختار بدون احساسی حسی يگرابرون(ESFP . هستند )باساختار احساسی حسی رايگبرون( ESFJ افراد گروه

هم تفاوت دارند. افراد بدون ساختار دوست  ساختار بودن باساختار/بدون تنها در بعد باها  )باساختار احساسی حسی گرايبرون(

دي را دوســـت . این اشـــخاص آزادهندمی جدید تطبیقهاي قعیتپذیر زندگی کنند و خود را با مو دارند در یک دنیاي انعطاف

می ســـاختار، افراد باآن را درك کنند. در مقابل، خواهند به جاي کنترل زندگیها میآن کننده دارند. دارند و نگرشـــی دریافت

ریزي دنیاي برنامه د. ایشانترنراضی، خواهند در نظم و ترتیب به خصوصی کار کنند و اگر کارهایشان ساختار کافی داشته باشد

سندنمی شده را شان را به راحتی پ شدن را  دهند ونمی تطبیقد و خود ست ندارند.شگفت زده  می به نظر ،بنابراین چندان دو

سد سی حسی گرايبرون( ESFJافراد  ر ساختار احسا ساختار  )با شخصیتی با داراي تجربه گردشگري به  ،بودنبه دلیل ویژگی 

را کمتر آن ، هستند و در یک تجربه مشابه )ساختار بدون احساسی حسی يگرابرون(ESFP ري نسبت به گروهکمت یادماندنی

  .به یاد ماندنی تلقی کنند

ست آمده از این پژوهش سایر عواملهاي ویژگی :توان گفتمی در مجموع، با توجه به نتایج به د صیتی افراد در کنار  می ،شخ

شناختی افراد توانند با مطالعات روانمی مدیران مقصد ،. از این روارب گردشگري آنها داشته باشددر درك تجثیر مهمی تواند تأ

  مختلف افراد ارائه دهند.هاي تجربیات متنوع و مناسبی را براي گروه، شخصیتیهاي در زمینه ویژگی

  

  پژوهش و پیشنهادهاي پژوهشیهاي محدودیت

ـــت. - ـــایر جوامع آماري و نمونههاي آینده میپژوهش جامعه آماري پژوهش محدود بوده اس هاي هایی با ویژگیتوانند در س

  شناختی متفاوتی صورت گیرد.جمعیت
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گانه بر اساس توزیع تیپ شخصیتی افراد نمونه، هاي شانزدهبرخی از تیپ به دلیل ناکافی بودن حجم نمونه در ،در این پژوهش -

سه تجربه گردشگري به یاد ماندنی ب هاي تواند گروهمی آیندههاي پژوهش گرفت. مورد بررسی قرارشخصیتی  تیپ ین پنجمقای

  بیشتري را مورد بررسی قرار دهد.

مطالعات  رويتواند می آیندههاي پژوهش ها استفاده شد.گیري سازهکاغذي براي اندازه-این پژوهش تنها از ابزار آزمون مداددر -

  .ددشگري انجام شوتر تجربه گرکیفی با هدف فهم عمیق

            
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    15   بریگز -مایرز الگوي اساس بر متفاوت شخصیتی هايتیپ بین ماندنی یاد به گردشگري تجربه ايمقایسه یبررسبازاریابی گردشگري: 

  

  منابع

 هايویژگی و شناسی شخصیت از استفاده شیوه بررسی ؛MBTI و معماري). 1396( فاطمه، سیاح طاهري، جواد محمد، ثقفی .1

 .88-75 :1شماره ، 22دوره , شهرسازي و معماري -زیبا هنرهاي نشریه، مسکن طراحی در فضا کاربر شخصیتی

سمی بهرام و، رنجبریان، زهرا، زاده شکرچی .2 صه تاثیر). 1397( وحید، قا صی صیتیهاي خ ستجوي رفتار بر شخ  به اطالعات ج

  .116-97 :25شماره ، 7دوره ، گردشگري توسعه و ریزي برنامه مجله، کشور از خارج گردشگري بسته یک انتخاب هنگام

ــرغام .3 ــا ، بهمنش، حمید، بروجنی ض ــایی). 2139(پریس ــناس ــگري تجربه ایجاد بر موثر عوامل ش  دیدگاه از یادماندنی به گردش

  .88-67: 4شماره ، 2دوره ، گردشگري توسعه و ریزي برنامه مجله، ایران از کننده بازدید فرهنگی گردشگران

سمی .4 سی). 1394( یداهللا، پندري جاللی، ملیحه، قا صیتی تیپ برر صیت شخ سی دبیاتا، خانم آهو شوهر رمان هايشخ  پار

 .124-85 :1شماره ، 5دوره ، معاصر

سماعیل .5 سی). 1384( الهه, محمد ا سه و برر صیتی تیپ شانزده مقای شجویان شخ سی روان مجله، هندي و ایرانی دان  و شنا

  .134-121: 1شماره ، 35دوره ، تربیتی علوم

 و) MBTI( بریگز-مایرز تست شخصیتی ابعاد ).1391( مریم، یادگاري خلیلی حمیدرضا و، وزیرزنجانی، محمد، میمند محمودي .6

  .165-151 :4شماره ، 2دوره ، نوین بازاریابی تحقیقات، مشتریان خرید تمایل

 بر مقصد از رضایت و مقصد تصویر تاثیر بررسی). 1394( حسین، زاده حسین و فارسی، بلوچی، مرتضی، رزگاه باش مین ملکی .7

  .33-11 :12شماره ، 4دوره ، گردشگري توسعه و زيری برنامه مجله، گردشگران بازدید هاينیت

ساجی .8 سن (، درویشو محمد، محمودي میمند، اوژن، کریمی، مهدي، کامرانی ن تبیین مدل عوامل موثر بر ارتقاء برند  ).1396ح

 .106-95: 4شماره ، 5دوره ، دولتیهاي فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان، گردشگري جمهوري اسالمی ایران

  

9. Adongo, C. A., Anuga, S. W., & Dayour, F. (2015). Will they tell others to taste? International tourists' 
experience of Ghanaian cuisines. Tourism Management Perspectives, 15: 57-64. 

 
10. Alsalamah, M., AlHamdani, A., Albassam, M., & Alasgah, Y. (2017). Distribution of the Myers Briggs 

Type Indicator types in an Emergency Medicine residency training program in Saudi Arabia. Journal of 
Health Informatics in Developing Countries, 11(1) : 1-8. 

11. Barnes, S. J., Mattsson, J., & Sørensen, F. (2016). Remembered experiences and revisit intentions: A 
longitudinal study of safari park visitors. Tourism Management, 57: 286-294. 

12. Chandralal, L., & Valenzuela, F. R. (2015). Memorable tourism experiences: Scale 

development. Contemporary Management Research,11(3): 291-310. 

13. Chang, S. (2018). Experience economy in hospitality and tourism: Gain and loss values for service and 
experience. Tourism Management, 64: 55-63. 

14. Chen, C. C., Petrick, J. F., & Shahvali, M. (2016). Tourism experiences as a stress reliever: Examining 
the effects of tourism recovery experiences on life satisfaction. Journal of Travel Research, 55(2): 150-
160. 

15. Chen, H., & Rahman, I. (2018). Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable 
tourism experience and destination loyalty. Tourism management perspectives, 26:153-163. 

16. Chung, N., Lee, H., Lee, S. J., & Koo, C. (2015). The influence of tourism website on tourists' behavior 
to determine destination selection: A case study of creative economy in Korea. Technological 
Forecasting and Social Change, 96: 130-143. 

17. de Freitas Coelho, M., de Sevilha Gosling, M., & de Almeida, A. S. A. (2018). Tourism experiences: 
Core processes of memorable trips. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37: 11-22. 

18. Fernandes, T., & Cruz, M. (2016). Dimensions and outcomes of experience quality in tourism: The case 

of Port wine cellars. Journal of Retailing and Consumer Services, 31: 371-379. 

19. García-Villaverde, P. M., Elche, D., Martínez-Pérez, Á., & Ruiz-Ortega, M. J. (2017). Determinants of 
radical innovation in clustered firms of the hospitality and tourism industry. International Journal of 
Hospitality Management, 61: 45-58. 



16     توسعه  و فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي                                                                  4. شماره 8. دوره 1398زمستان

  گردشگري

20. Hanna, P., Font, X., Scarles, C., Weeden, C., & Harrison, C. (2018). Tourist destination marketing: From 
sustainability myopia to memorable experiences. Journal of Destination Marketing & 
Management, 9: 36-43. 

21. Jeon, H., Ok, C., & Choi, J. (2018). Destination marketing organization website visitors’ flow experience: 
an application of Plog’s model of personality. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(4): 397-
409. 

22. Jorgenson, J., Nickerson, N., Dalenberg, D., Angle, J., Metcalf, E., & Freimund, W. (2018). Measuring 
Visitor Experiences: Creating and Testing the Tourism Autobiographical Memory Scale. Journal of 
Travel Research, 0047287518764344. 

23. Kim, J. H. (2010). Determining the factors affecting the memorable nature of travel experiences. Journal 

of Travel & Tourism Marketing, 27(8): 780-796. 

24. kim, M. R., & Han, S. J. (2014). Relationships between the Myers-Briggs Type Indicator personality 
profiling, academic performance and student satisfaction in nursing students. International Journal of 
Bio-Science and Bio-Technology, 6(6), 1-12. 

25. kim, M. J., Park, K. P., Seo, D. G., & Ihm, J. J. (2014). The relationship between dental graduate students’ 
MBTI types and academic achievement in problem-based learning. Korean journal of medical 
education, 26(4), 291-297. 

26. kim, S. (1999). A study on the relationship between personality, study satisfaction and academic 
achievement of medical students. Korean Journal of Medical Education, 11(2), 271-284. 

27. Kim J. H. Ritchie J. B. & McCormick B. (2012). Development of a scale to measure memorable 

tourism experiences. Journal of Travel Research 51(1):12-25. 

28. Kim, S., Ham, S., Moon, H., Chua, B. L., & Han, H. (2018). Experience, brand prestige, perceived value 
(functional, hedonic, social, and financial), and loyalty among GROCERANT customers. International 
Journal of Hospitality Management. 

29. Lim, J. Y., Yoo, I. Y., & Oh, S. N. (2001). Relationship between personality type, SAT score and GPA 
of student nurses. Journal of Korean Academy of Nursing, 31(5), 835-845. 

30. Moghavvemi, S., Woosnam, K. M., Paramanathan, T., Musa, G., & Hamzah, A. (2017). The effect of 
residents’ personality, emotional solidarity, and community commitment on support for tourism 
development. Tourism Management, 63: 242-254. 

31. Nguyen, Q. (2016). Linking loss aversion and present bias with overspending behavior of tourists: 
Insights from a lab-in-the-field experiment. Tourism Management, 54: 152-159. 

32. Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a structural model of the tourist experience: An illustration from 
food experiences in tourism. Tourism management, 25(3): 297-305. 

33. Rashid, G. J., & Duys, D. K. (2015). Counselor Cognitive Complexity: Correlating and Comparing the 
Myers–Briggs Type Indicator With the Role Category Questionnaire. Journal of Employment 
Counseling, 52(2): 77-86. 

34. Sample, J. (2017). A Review of the Myers-Briggs Type Indicator in Public Affairs Education. Journal 
of Public Affairs Education, 23(4): 979-992. 

35. Sthapit, E. (2018). A netnographic examination of tourists’ memorable hotel 
experiences. Anatolia, 29(1): 108-128. 

36. Sthapit, E., & Jiménez-Barreto, J. (2018). Exploring tourists' memorable hospitality experiences: An 

Airbnb perspective. Tourism Management Perspectives, 28: 83-92. 

37. Thanh, T. V., & Kirova, V. (2018). Wine tourism experience: A netnography study. Journal of Business 
Research, 83: 30-37. 

38. Yoo, K. H., & Gretzel, U. (2011). Influence of personality on travel-related consumer-generated media 
creation. Computers in Human Behavior, 27(2): 609-621. 

39. Zhang, H., Wu, Y., & Buhalis, D. (2018). A model of perceived image, memorable tourism experiences 
and revisit intention. Journal of destination marketing & management, 8: 326-336. 

40. Zhao, M., Dong, S., Wu, H. C., Li, Y., Su, T., Xia, B., ... & Guo, X. (2018). Key impact factors of visitors’ 
environmentally responsible behaviour: personality traits or interpretive services? A case study of 
Beijing’s Yuyuantan Urban Park, China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(8): 792-805 

 

 

41. References 



    17   بریگز -مایرز الگوي اساس بر متفاوت شخصیتی هايتیپ بین ماندنی یاد به گردشگري تجربه ايمقایسه یبررسبازاریابی گردشگري: 

42. Barnes, S. J., Mattsson, J., & Sørensen, F. (2016). Remembered experiences and revisit intentions: A 

longitudinal study of safari park visitors. Tourism Management, 57: 286-294. 

43. Kim, S., Ham, S., Moon, H., Chua, B. L., & Han, H. (2018). Experience, brand prestige, perceived value 

(functional, hedonic, social, and financial), and loyalty among GROCERANT customers. International 

Journal of Hospitality Management. 

44. Sthapit, E., & Jiménez-Barreto, J. (2018). Exploring tourists' memorable hospitality experiences: An 

Airbnb perspective. Tourism Management Perspectives, 28: 83-92. 

45. Zhao, M., Dong, S., Wu, H. C., Li, Y., Su, T., Xia, B., ... & Guo, X. (2018). Key impact factors of visitors’ 

environmentally responsible behaviour: personality traits or interpretive services? A case study of 

Beijing’s Yuyuantan Urban Park, China. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(8): 792-805 

 

 

 


