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مقدمه 
با توجه به افزایش روزافزون تعداد گردشگران ،حمایت از آنها در طی سفرشان حائز اهمیت است .گردشگران اغلب به دنبال
بازدید از مکانهای جدیدند که غالباً اطالعات کافی از آنها در اختیار ندارند (مشتاقی و همکاران .)1396 ،درحقیقت ،آنها نه
تمایل و نه فرصت کافی دارند تا اطالعات پراکنده و ناقص بهویژه سازماننیافته را جستوجو کنند حسینی امیری و
همکاران .)1395 ،راهنمایان تور اگرچه از مهمترین و آشکارترین بازیگران صحنة گردشگری محسوب میشوند ،در کمترین
جایی میتوان مطلبی علمی و دانشگاهی را یافت که در این باب نگاشته شده باشد .آنان در ارتباط مستقیم با بازدیدکنندگان
مقاصد گردشگری قرار دارند و با انجامدادن وظایف خود میتوانند بیشترین تأثیر را بر آنها بگذارند (محمدخانی .)1387 ،در
سالهای اخیر رابطة بین رضایتمندی گردشگر و عملکرد راهنمای تور توجه شماری زیادی از متخصصان را به خود جلب
کرده است (هانگ و همکاران .)2015 ،اعتقاد بر این است که رضایت گردشگران باعث میشود تا احساس رضایت در تمایل
آنان به بازگشت و تداوم سفر به مقصد ،از یک سو ،و تشویق و ترغیب دوستان و آشنایان به دیدار از شهر مقصد مؤثر واقع
شود؛ به این ترتیب موجب تداوم و پایداری گردشگری و رونق اقتصادی در منطقة مورد نظر میشود (جمالی و همکاران ،
 .)1397رضایتمندی گردشگر میتواند نتیجة کیفیت خدمات (چنگ )2014 ،و همچنین یک مفهوم حیاتی در مطالعات رفتار
گردشگری محسوب شود نات و همکاران .)2015 ،با توجه به نگرانیهایی که در توصیف ،تجزیه و تحلیل ،و توزیع فضایی
پدیدهها وجود دارد ،جغرافیا محور اصلی در گردشگری شناخته شده است (فررریا .)2018 ،گردشگری سرمایة جغرافیا
محسوب میشود؛ خواه واقعی ،مجازی ،یا نمادین باشد (ترکنلی .)2018 ،گردشگران مطلع و آگاه در حین سفر دربارة
مکانهای ناشناخته و جدید به بحث و مذاکره میپردازند .بنابراین ،مهارتهای حرفهای راهنمای سفر عامل مهمی در
افزایش کیفیت مجموعة سفر محسوب میشود که به سطح باالیی از رضایتمندی گردشگر منجر میشود (مک و همکاران،
 .)2011بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر سواد جغرافیایی راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران است.
سواد جغرافیایی گردشگر یک توانایی مهم و ضروری برای گردشران هنگام سفر است (چنگ و همکاران )2019 ،که دارای
سه بُعد دانش جغرافیایی ،فرایند اطالعات جغرافیایی ،و شناخت جغرافیایی گردشگر است (ترنر و لیدن .)2012 ،دانش
جغرافیایی و فرایند اطالعات جغرافیایی بازتاب درک و شناخت دادههای جغرافیایی است؛ در حالی که شناخت جغرافیایی
گردشگر به استفاده و کاربرد دادههای جغرافیایی اشاره میکند (ترنر و لیدن .)2012 ،ادوارد و گریفین ( )2013در پژوهشی به
این نتیجه رسیدند که گردشگرانی که حدود  10تا  35کیلومتر راه میروند و دوباره به همان مسیر اولیه برمیگردند از
امکانات حمل و نقل عمومی مطلع نیستند .از همین رو ،قبل از سفر ضروری است گردشگران به جمعآوری اطالعات مربوط
به مقصد جهت جلوگیری از مشکالت در حین سفر (چنگ و همکاران )2019 ،بپردازند .عالوه بر این ،ویلسون و لیتل
( )2005دریافتند گردشگرانی که دانش جغرافیایی کافی ندارند با مشکالتی در سفر روبهرو میشوند .دانش تخصصی
راهنمای تور به هنگام هدایت و راهنمای گروه گردشگری اهمیت بسیاری دارد (لین و چن .)4 :2017 ،دانش تخصصی و
حرفهای راهنمای تور به شناخت راحتتر گردشگر از مقصد گردشگری از منظر تاریخی ،فرهنگی ،و جغرافیایی منجر میشود
(چنگ )2014 ،تا جایی که ممکن است گردشگران بهسبب فقدان دانش تخصصی راهنمای گردشگر از سفر خود لذت نبرند
و موجب نارضایتی آنها شود .بنابراین ،شناخت گردشگر نسبت به مقصد گردشگری با توجه به میزان دانش تخصصی
راهنمای تور تعیین میشود .در نتیجه دانش حرفهای راهنمای تور تأثیر مهمی در رضایتمندی گردشگر دارد (لین و چن،
 .)2017از میان همة مشاغل مختلف در گردشگری ،راهنمای تور بیشترین تعامل را بهطور مستقیم با گردشگر دارد (هانگ و
همکاران .)2015 ،دفاتر خدمات مسافرتی و مقاصد گردشگریای موفق خواهند بود که راهنمایان تور متخصصی داشته
باشند و این راهنمایان از سواد جغرافیایی باالیی از مقاصد مورد بازدید برخوردار باشند و بتوانند این دانش را به گردشگران
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منتقل کنند .این امر مخصوصاً برای گردشگران اروپایی که به ایران سفر میکنند اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است .این
موضوع مهم تاکنون از دید برنامهریزان و متخصصان در سطح ملی مغفول مانده و هنوز تحقیق جامعی در این حوزه انجام
نپذیرفته است .در این پژوهش نگارندگان میکوشد به بررسی تأثیر ابعاد سواد جغرافیایی راهنمایان تور بر رضایتمندی
گردشگران اروپایی بپردازند.

مبﺎنینظﺮي 
در میان نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری ،راهنمایان تور نقش مؤثری در هدایت و تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی
و غنای روحی گردشگران ایفا میکنند .توانایی هر یک از این افراد به جریان گردشگری در هر کشوری رونق میبخشد و عدم
کارایی آنها نیز مانع رشد و توسعة گردشگری میشود (حیدری .)1389 ،حرفة راهنمای تور هستة اصلی صنعت گردشگری
است که به جذابیت و سودآوری این صنعت کمک میکند (کروبی و همکاران .)1397 ،اجرای وظیفة راهنمای تور به نحو
مناسب و شایسته نیازمند احراز ویژگیهای خاص از سوی راهنماست که این ویژگیها به دو دستة فردی و تخصصی (ظاهر و
پوشش مناسب ،نحوة رفتار ،ارتباطات کالمی ،اعتماد به نفس ،دانش زیاد ،اطالعات جامع از مقصد ،نقشهخوانی ،و جهتیابی)
تقسیم میشود .هر یک از این ویژگیها بر کیفیت عملکرد راهنما و درک گردشگران از وی تأثیرگذار است (زاهدی و باللی،
 .)21 :1388در گذشته ،مفهوم سواد جغرافیایی بهندرت در ادبیات گردشگری مطرح میشد؛ این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا
سواد جغرافیایی در گردشگری از حیث نقشهخوانی و یافتن مسیر اهمیت دارد (چنگ و همکاران .)2019 ،حجم گردشگران
جغرافیایی در قرن بیستویکم منعکسکنندة سهم جغرافیا در مطالعات گردشگری است (چی .)2017 ،بکلر ( )1986بر این باور
است که دانش مکان اولین گام در کسب سواد جغرافیایی است .درحقیقت ،سواد جغرافیایی یک رویکرد سیستماتیک در برابر
حوادث ،موقعیتها ،و مکانهایی است که شامل حل مسائل و مشکالت و درواقع یک فرایند فکری حیاتی و مهم محسوب
میشود (لین .)2016 ،سواد جغرافیایی شامل موضوعات جغرافیایی ضروری و اساسی مانند مکانیابی ،مسیریابی ،حرکت ،و
همچنین توسعة مهارتهای جغرافیایی نظیر پرسش و پاسخ ،ارائه ،و دریافت دادههای جغرافیایی و ارزیابی مسیر با استفاده از
اطالعات نقشه است (نات و همکاران )2015 ،که راهنمای تور این نقش را برجستهتر میکند .راهنمای تور مفهوم ویژهای در
بازار گردشگری افراد مسن ایجاد میکند .بهعنوان مثال ،گردشگران مسنتر ممکن است تجربة ناخوشایندی از سفر داشته
باشند؛ به خاطر دالیلی همچون ضعف روانی و همچنین محدودیت اطالعات کسبشده در مقایسه با گردشگران جوانتر افراد
مسنتر تمایل بیشتری به اتکا و کمک راهنمای سفر دارند .بنابراین ،راهنمای تور اهمیت بیشتری برای افراد مسنتر جهت
یافتن مکانها و ویژگیهای مقصد بر روی نقشه با توجه به شناخت نقشه (ترنر و لیدن )2012 ،و مهارتهای نقشهخوانی و
مهارتهای شناختی جغرافیایی از مقصد گردشگری ایفا میکند (تیشر و تنگ .)2017 ،حتی اگر مقصد گردشگری بسیار بکر و
جذاب باشد ،اما راهنمای تور در ایفای نقش خود کوتاهی کند ،گردشگران مسنتر تصویر ناخوشایندی از مقصد گردشگری در
ذهن خود خواهند داشت (پریرا .)2015 ،از طرفی ،بازدید از مناطق طبیعی ممکن است گردشگران را در معرض ریسکهای
احتمالی قرار دهد که بهطور بالقوه باعث آسیب فیزیکی و حتی مرگ آنان شود (باور .)2001 ،در نتیجه ،بررسی عواملی که به
گردشگر در یافتن مسیر مقصد گردشگری و نقش آن بر رضایتمندی و ریسک درکشدة گردشگر کمک میکند چالش اصلی
در این پژوهش است.
سوادﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییگﺮدﺷگﺮ:سواد جغرافیایی گردشگر اشاره به دانش و مهارتهای مرتبط در استفاده از اطالعات
جغرافیایی دارد (میلر و همکاران .)2005 ،راهنمای تور نقشهای مختلفی در طول یک مقصد گردشگری ایفا میکند ،از
جمله بهعنوان یک شخص هماهنگکننده ،یک منبع اطالعاتی ،و منبع دانش (هیوانگ .)2018 ،وظیفة راهنمای تور
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نهتنها مشارکت در انتقال اطالعات ،بلکه شامل ارائة اطالعات صادقانه و جذاب است (اپ و وانگ .)2001 ،عالوه بر این،
راهنمای تور نقش مهمی در حفظ خوشحالی گردشگران ایفا میکند (زنگین و جان.)2004 ،
دانﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی گﺮدﺷگﺮ :دانش گردشگر به میزان خودارزیابی گردشگر از سفر اشاره میکند .دانش سفر
درحقیقت موارد اضطراری در سفر ،شناسایی رستورانها ،شناخت و آگاهی نسبت به جذابیتهای گردشگری ،و محل
اقامت تعریف شده است .بنابراین ،دانش جغرافیایی به تفکر و استدالل جغرافیایی درمورد پدیدههای انسانی و طبیعت از
جمله مکانهای جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی اشاره میکند (چنگ و همکاران .)2019 ،دانش جغرافیایی گردشگری
تجربة گردشگر و رفتار گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد .درحقیقت ،دانش جغرافیایی دانش مرتبط با مکانهای بومی،
حیات وحش ،سیاست ،اقتصاد ،منابع ،فرهنگ ،و ویژگیهای طبیعی مرتبط با محیط محسوب میشود که شامل تصویر
برند یک ملت است (نات و همکاران .)2015 ،دانش جغرافیایی دید ما را نسبت به جهان اطراف و رفتارهای محیطی
تقویت میکند (چنگ و همکاران.)2019 ،
ﻓﺮایند اطالعﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیی گﺮدﺷگﺮ :فرایند اطالعات جغرافیایی گردشگری بهعنوان توانایی گردشگر در
جمعآوری ،تفسیر ،و استفاده از اطالعات جغرافیایی سفر است (ترنر و مکیج .)2012 ،توانایی پردازش اطالعات نقش
مهمی در اثرگذاری احساسات و رفتار گردشگران نسبت به مقصد بازی میکند .راهنمای تور نیازمند دانش تخصصی
جهت نشر و پخش اطالعات بین گردشگران است (تیشر و تنگ .)2017 ،از طرف دیگر ،باید راهنمایی و اطالعات الزم
در اختیار مسافر بالقوه قرار گیرد و با تحریک زوایای گوناگون فکری و تطبیق برنامههایی با سلیقه و بودجة وی به
مشتری بالفعل تبدیل شود (حسینی.)1393 ،
ﺷنﺎختﺟﻐﺮاﻓﯿﺎییگﺮدﺷگﺮ:رفتار فضایی گردشگر به تجارب آنها و رضایتمندی آنان از سفر بستگی دارد
(ادوارد و گریفین .)2013 ،به عبارتی ،توانایی شناختی جغرافیایی گردشگری برای اطمینان از یک سفر ایمن و حرکت بین
جاذبههای گردشگری مهم است (چنگ و همکاران .)2019 ،از سوی دیگر ،مهارتهای شناختی جغرافیایی به افراد اجازه
میدهد تا کارهایی همچون نقشهخوانی ،اندازهگیری مقصد ،و طول مسیر را انجام دهند (ترنر و لیدن.)2012 ،
رضﺎیتﻤندي گﺮدﺷگﺮ :رضایتمندی گردشگر اشاره به رضایت از خدمات ارائهشده توسط راهنمای تور میکند
(چان و همکاران .)20 :2015 ،تیشر و همکاران ( )2010در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش گردشگر از محیط
مقصد گردشگری مانند مراکز خرید ،غذا ،مسکن ،و جهتیابی رابطة مثبتی با رضایتمندی گردشگر از سفر دارد .مهمتر از
همه چنین رضایتمندی تأثیر مهمی در تمایالت رفتاری آیندة گردشگران خواهد داشت که شامل تبلیغات دهان به دهان و
تمایل به بازدید مجدد است (مون و هان.)2019 ،
تﺮدیدگﺮدﺷگﺮ:شخصیت گردشگری از طریق مدلهای رفتاری مقصد بررسی میشود .تردید گردشگر ریشه در
رفتار تصمیمگیرنده دارد که اشاره به تعویقانداختن برنامة سفر خود به مقصد گردشگری میکند .با توجه به ناپایداری و نتایج
پیشبینینشدنی در طول سفر ،گردشگران غالباً هنگام سفر با تجارب غیرمنتظره و جدید روبهرو میشوند .بنابراین ،خطاها و
پیامدهای منفی مرتبط با تصمیمات سفر جدیتر از سایر خدمات و محصوالت گردشگری است (لین و همکاران .)2014 ،از
سوی دیگر ،استفاده از دانش گردشگری برای تصمیمگیری آگاهانه و سیاستگذاری مهم است (اسمیت و همکاران.)2009 ،
بنابراین ،درک دانش گردشگر برای تصمیمگیری مدیریت بازاریابی ،طراحی ارتباطات اثربخش ،و ارائة خدمات مطلوب
ضرورت دارد (جرسی و مک کلری .)353 :2004 ،به هر حال ،شواهد تجربی نشان میدهد که چگونه ریسک درکشدة
گردشگر در فرایند تصمیمگیری مقصد بر تردید گردشگر تأثیرگذار است (وانگ و یه .)2009 ،با وجود این ،هنوز مشخص
نشده است که دانش گردشگری چگونه رابطة بین ریسک درکشدة گردشگر و مرددبودن را تعدیل میکند.
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ریسکدرکﺷده:درحقیقت ،ریسک به عدم قطعیت و نامشخصبودن ویژگیهای طبیعی محیط و واقعیبودن آن

اشاره میکند و درواقع صحت احساسات محیط را اثبات میکند که در زندگی شهرنشینی آثاری از آن دیده نمیشود
(ریچارد و همکاران .)2011 ،در صنعت گردشگری ،راهنمای تور متخصصی است که به گردشگر کمک میکند تا اولین
تجربة خود از مقصد گردشگری را داشته باشد (لکرک و مارتین .)2004 ،بنابراین ،الزم است که میزان ریسک کاهش یابد
(فلوید و پنینگتون -گری .)2004 ،دیکسون ( )2012بیان میکند که فعالیتهای ریسکپذیر در یک محیط طبیعی فقط با
احتمال رخدادن مجدد ریسک قابل درک است .بنابراین ،ریسک درکشدة گردشگر اهمیت بسیار زیادی نسبت به فرایند
تصمیمگیری دارد (فلوید و پنینگتون -گری .)2004 ،افزایش ریسک با کاهش بازدیدکنندگان از مقصد همراه میشود.

پﯿشﯿنةپژوﻫﺶ 
مشتاقی و همکاران ( )1396در پژوهشی با نام «ارائة سيستم راهنماي تور آگاه» به بررسی حداکثرسازی میزان رضایت
گردشگران از منظر راهنمایان تور پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد پیادهسازی و شبیهسازی مسیر سفر قبل از
عزیمت نشاندهندة افزایش قابل توجه رضایت گردشگران از سیستم پیشنهادی در مقایسه با روشهای سنتی پیشنهاد
مسیر ،روش تصادفی ،و همچنین ارائة مسیر با الگوی مشخص برای اصفهان است .ضیایی و فرمانی ( )1390در پژوهشی
به ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران پرداختند .یافتههای پژوهش آنان حاکی از آن است که
گردشگران اروپایی عملکرد راهنمایان تور ایرانی در ویژگیهایی مثل رفتار مؤدبانه ،صداقت ،همکاری با دیگر کارکنان
خدماتی ،رضایت شغلی ،رسیدگی به شکایات مشتریان ،ارائة خدماتی که در برنامة سفر وعده داده شده ،برخورداری از
دانش کافی از تاریخ و فرهنگ مقصد ،و نگرش مثبت و احترام به مشتریان را خوب ارزیابی کردهاند .اما همین یافتهها بر
ضرورت ارتقا و بهبود عملکرد راهنمایان در برخورداری از دانش عمومی جامع از مقصد ،توانایی حل مسائل غیرمنتظره در
تور ،قدرت بیان و توانایی ارائة مطالب ،آشنایی با مسیرهای تور ،زبان تخصصی ،انعطافپذیری ،و نقش فعالتر در ارتباط
بین جامعة محلی و بازدیدکنندگان تأکید دارد .کیو و وانگ ( )2018در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت خدمات راهنمای
تور بر رضایتمندی گردشگران اشاره میکنند .یافتهها آنان حاکی از آن است که راهنمای تور از نظر دانش و توانایی حل
مشکل میتواند رضایتمندی قابل توجهی در میان گردشگران ایجاد کند.وانگ و لی ( )2018در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که درک گردشگران مسنتر نسبت به مهارتهای حرفهای راهنمایان تور نقش مهمی در ارائة اطالعات توسط
راهنمای تور ایفا میکند .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که مهارتها و نگرشهای حرفهای تأثیر مثبتی در
گزارشدهی راهنمای تور ایفا میکند .لین و همکاران ( )2017در پژوهشی به بررسی تأثیر مهارتهای حرفهای راهنمای
تور در کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران پرداختند .بررسی آنها نشان میدهد که مهارتهای حرفهای راهنمای
تور تأثیر مهمی در کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگر دارد .چیو و همکاران ( )2019در پژوهش خود به بررسی رابطة
بین ریسک درکشده و تمایالت رفتاری سفر در میان گردشگران جوان مالزی پرداختند .یافتههای پژوهش آنان به
افزایش تمایل به بازدید مجدد گردشگران جوان به مقصد گردشگری در سال آینده اشاره میکند .همچنین ،یافتههای
آنها نشان میدهد ریسک عملکردی ،فیزیکی ،و روانشناختی تأثیر منفی در تمایل به بازدید مجدد گردشگر دارد؛ اما
بهطور کلی عملکرد ریسک تأثیر مثبتی در گردشگران مالزی دارد.

مدلمفهومیتحقﯿق 
مدل مفهومی پژوهش (شکل  )1برگرفته از مدل چانگ و همکاران ( )2019است .در این مدل ،چانگ و همکاران ()2019
به بررسی تأثیر سواد جغرافیایی بازدیدکنندگان گردشگریـ که دارای سه بُعد شناخت جغرافیایی ،دانش جغرافیایی ،و

1222

پژوﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيانسﺎنی،دورة،52ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن1399



فرایند اطالعاتی استـ بر رضایتمندی گردشگران پرداختند .اما در پژوهش حاضر سواد جغرافیایی راهنمایان تور بررسی
شده است .تاکنون پژوهشی با عنوان اثر سواد جغرافیایی راهنمایان تور بر رضایت گردشگران انجام نپذیرفته است و نتایج
این پژوهش میتواند برای برنامهگذاران صنعت گردشگری مناسب باشد.

ﺷکل.1مدلمفهومیپژوﻫﺶ،چﺎنگوﻫﻤکﺎران()2019

ﻓﺮضﯿهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
این پژوهش دارای هشت فرضیه است؛ این هشت فرضیه در زیر آمده است:
 .1شناخت جغرافیایی راهنمایان تور در افزایش رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .2شناخت جغرافیایی راهنمایان تور در کاهش ریسک درکشدة گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .3شناخت جغرافیایی راهنمایان تور در کاهش تردید گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .4فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی توسط راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .5فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی توسط راهنمایان تور در ریسک درکشدة گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .6فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی توسط راهنمایان تور در تردید گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .7دانش جغرافیایی راهنمایان تور در افزایش رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .8دانش جغرافیایی راهنمایان تور در ریسک درکشدة گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.
 .9دانش جغرافیایی راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.

روشپژوﻫﺶ 
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است .جامعة هدف این پژوهش شامل
گردشگران اروپایی در شهر تهران است که از میان آنها  384نفر بهعنوان نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران
انتخاب شده است .در این پژوهش ،تعداد نمونه بهدلیل نامشخصبودن جامعه از طریق فرمول کوکران برای جوامع
نامحدود و نامشخص بهدست آمد .در این راستا ،طبق فرمول کوکران برای جامعة نامعلوم ،حجم نمونه ،برابر با  384نفر
درنظر گرفته شد .بر این اساس ،حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بهصورت رابطة  1محاسبه شد.
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بنابراین ،پرسشنامهها بین افراد جامعه توزیع و تا جمعآوری  384پرسشنامة سالم ادامه یافت و پرسشنامهها برای
جمعآوری دادهها با روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس بین آنها توزیع شد .برای پاسخ به پرسش پژوهش و
آزمون فرضیههای مربوطه از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .برای اطمینان از روایی باالی پژوهش،
پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و اعتبار آن تأیید شد .برای جمعآوری دادههای الزم 41 ،سؤال تخصیص یافته
است که در جدول  1ابعاد و گویههای مدل آمده است .در تحلیل استنباطی دادهها از ضریب آلفای کرونباخ ،برای تعیین
ثبات درونی ابزار از آزمون  ،KMOو از کرویت بارتلت برای مناسببودن حجم نمونه و درستبودن تفکیک عاملها و
برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد .کلیة محاسبات آماری این پژوهش با
استفاده از نرمافزارهای آماری اس پی اس اس  23و تحلیلهای مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار آموس  23انجام گرفت و سطح معناداری همة آزمون  P > 0/05است.
.گویهﻫﺎ 

ﺟدول1
متﻐﯿﺮﻫﺎ 
شناخت
جغرافیایی
گردشگر
سواد جغرافیایی
راهنمایی تور
منبع :چنگ و
همکاران2019 ،

دانش
جغرافیا

فرایند
اطالعات
جغرافیا

رضایتمندی گردشگر
منبع :چنگ و همکاران2019 ،

ریسک درکشده
منبع :وانگ و یه2009 ،

تردید گردشگر
منبع :چنگ و همکاران2019 ،

گویهﻫﺎ 

راهنمای تور در شناسایی نقاط گردشگری و امکانات بر روی نقشه به من کمک میکند.
راهنمای تور در تجسمسازی مسیرهای سفر همانند تصویر یک نقشه به من کمک میکند.
راهنمای تور در استفاده از عالئم و نشانهها جهت یافتن بهترین مسیر به من کمک میکند.
راهنمای تور در استفاده از عالئم جادهای برای رسیدن به مسیر به من کمک میکند.
راهنمای تور در ارائة اطالعات در زمینة مکانهای گردشگری به من کمک میکند.
راهنمای تور در ارائة اطالعات درمورد فرهنگ مقصد گردشگری به من کمک میکند.
راهنمای تور در ارائة اطالعات در زمینة محل اقامت در سفر به من کمک میکند.
راهنمای تور در ارائة اطالعات در زمینة امنیت عمومی منطقة گردشگری به من کمک میکند.
راهنمای تور درمورد نحوة استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به من کمک میکند.
راهنمای تور در ادغام و ترکیب اطالعات جمعآوریشده از مقصد گردشگری بسیار فعال است.
راهنمای تور در تجزیه و تحلیل اطالعات بهدستآمده از مقصد من را هدایت میکند.
راهنمای تور در توضیح اطالعات کسبشده از مقصد گردشگری برای دیگران بسیار فعال است.
راهنمای تور در کسب اطالعات از مقصد گردشگری از وبسایتهای داخلی و خارجی من را هدایت میکند.
راهنمای تور در کسب اطالعات درمورد مقصد گردشگری در میان کتابها و مجالت به من کمک میکند.
من از تصمیم خود برای این سفر رضایت دارم.
معتقدم انتخاب درستی از این سفر داشتهام.
رضایت من از این سفر از انتظارات من بیشتر بود.
درمجموع ،از این سفر رضایت دارم.
به اعتقاد من سفر پُر از مخاطره است.
من به هر کجا که سفر کنم احساس راحتی میکنم.
از مسافرت به مقصد گردشگری که در آن جنگ است باید اجتناب کرد.
سفر به مناطق طبیعی نظیر پارکهای ملی یا جنگلها ریسکی به دنبال ندارد.
تماشا و بازدید از موزهها و گالری هنر جزو فعالیتهای کمخطر در گردشگری محسوب میشود.
هنگام انتخاب مقصد گردشگری در تصمیم خود دچار شک و تردید میشوم.
هنگام انتخاب مقصد گردشگری در تصمیم خود قاطعانه برخورد میکنم.
ترجیح میدهم شخص دیگری در مواقعی که مشکل من نیست تصمیمگیری کند.
ترجیح میدهم تصمیمگیری را به دیگران واگذار کنم.
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یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

پایایی سؤاالت پرسشنامه با توجه به عاملهای استخراجشده بررسی میشود .منظور از تعیین پایایی پرسشنامه این
است که شاخصهای بهکارگرفتهشده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازهگیری میکنند (فربد .)214 :1393 ،در این
پژوهش پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ توسط نرمافزار  spss23محاسبه شده است .اگر میزان ضریب آلفای
کرونباخ بزرگتر از  0/7باشد و هر چه این مقدار به عدد یک نزدیکتر باشد ،پرسشنامه از پایایی باالتری برخوردار است
که در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسشنامه در جدول زیر آمده که همة ضرایب باالی  0/70است که
قابلقبول است.
ضﺮیبآلفﺎيکﺮونبﺎخپﺮسﺶنﺎمه

ﺟدول.2
ابعﺎد 

سؤاالت 

ضﺮیبآلفﺎيکﺮونبﺎخ 

شناخت جغرافیایی گردشگر

4

0/852

دانش جغرافیا

5

0/902

فرایند اطالعات جغرافیا

5

0/916

رضایتمندی گردشگر

4

0/880

ریسک درکشده

6

0/904

تردید گردشگر

4

0/858

تحلﯿلعﺎملیاکتشﺎﻓی 

در اجرای تحلیل عاملی نخست باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان از دادههای موجود برای تحلیل
استفاده کرد .به عبارت دیگر ،آیا تعداد دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسباند یا خیر؟ بدین منظور ،از شاخص
 KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود .هر چه مقدار شاخص  KMOبه یک نزدیکتر باشد دادههای مورد نظر برای
تحلیل عاملی مناسبترند و در غیر این صورت (معموالً کمتر از  )0/6نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان
مناسب نیستند .همچنین ،در صورتی که مقدار  sigآزمون بارتلت کوچکتر از  0/5باشد ،نشان میدهد که ارتباط معناداری
بین متغیرها وجود دارد و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عاملهای جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد ،و
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است (مؤمنی .)1387 ،نتایج در جدول  3نشان میدهد که
مقادیر قابل قبولی بهدست آمده است.
یهﻫﺎيمﺮبوطبهمتﻐﯿﺮﻫﺎياصلیتحقﯿق
ﺟدول.3تحلﯿلعﺎملیواعتبﺎرگو 
خﺮوﺟیﺟدولمﺮبوطبهنﯿکوییسنجﺶمتﻐﯿﺮﻫﺎياصلیتحقﯿق:تحلﯿلعﺎملی 
متﻐﯿﺮﻫﺎياصلیتحقﯿق 

آزمونکﺮویتبﺎرتلت 

آزمونکفﺎیتنﻤونهبﺮداري


درﺟة 

سطح 

آزادي 

معنﺎداري 
0/000

کﯿزر–مﺎیﺮ-الکﯿن)(KMO

مقدارتقﺮیبیمجذورکﺎي 

شناخت جغرافیایی گردشگر

0/787

700/777

6

دانش جغرافیا

0/871

1166/092

10

0/000

فرایند اطالعات جغرافیا

0/873

1330/458

10

0/000

رضایتمندی گردشگر

0/836

788/040

6

0/000

ریسک درکشده

0/885

1382/979

15

0/000

تردید گردشگر

0/811

690/893

6

0/000
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ﺷﺎخصﻫﺎيبﺮازندگیمدل


برای بررسی رابطة میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیههای تحقیق و بهمنظور
ارزیابی ساختار چارچوب پیشنهاد از روش تحلیل مسیر استفاده شد .برای این منظور از نرمافزار  AMOS22و SPSS22

استفاده شده است .تحلیل مسیر در این نرمافزار شاخصهای برازشی را تولید میکند که در بازة مشخص قابل قبول بوده
و نتایج آن قابل استناد است .اولین شاخص کای اسکویر هنجارشده از تقسیم  x2بر درجة آزادی بهدست میآید .مقادیر
کمتر از  3بسیار مطلوب تلقی میشود .شاخص برازش تطبیقی ) (CFIنشاندهندة این است که مدل از برازش مطلوبی
برخوردار است .عالوه بر این ،میزان شاخص میانگین مربعات خطای برآورد ) (RMSEAباید کمتر از  0/1باشد
(قاسمی .)1392،میزان انطباق شاخصها برای چارچوب استخراجشده به شرح جدول  3بهدست آمد .بهرغم اینکه مقدار
 GFIبهدستآمده اندکی با مقدار قابل قبول (بیشتر از  )0/9فاصله دارد ،مقادیر معنیدار برای سایر شاخصها از آزمون
تحلیل مسیر مدل تحقیق با استفاده از نرمافزار آموس حمایت میکند .مدل ساختاری برای چارچوب پیشنهادشده
بهصورت شکل  2و جدول  4بهدست آمد.
.ﺷﺎخصﻫﺎيبﺮازندگیمدل

ﺟدول4
گﺮوهﺷﺎخصبﺮازش 
برازش مطلق

برازش افزایشی

𝑥2
𝑓𝑑

نﺎمﺷﺎخص
(کای دو درجة آزادی)

( RMSEAریشة میانگین مربعات خطای برآورد)
( GFIنیکویی برازش)
( AGFIشاخص برازندگی تعدیلیافته)
( CFIشاخص برازش مقایسهای– تعدیلیافته)
( NFIبرازندگی نرمشده)
( TLIبرازندگی نرمنشده)

ﺷکل.2بﺮازشمدلمفهومیپژوﻫﺶ 

مقدارمجﺎز

مقﺎدیﺮنهﺎیی

کمتر از 3

2/171

کمتر از 0/08
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9

0/055
0/880
0/855
0/944
0/902
0/937
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آزمونتحلﯿلمسﯿﺮ 

همانگونهکه پیشتر بیان شد ،این پژوهش مبتنی بر نُه فرضیه است .برای بررسی این فرضیهها از روش تحلیل مسیر در
نرمافزار آموس استفاده شده است .سطوح معناداری بهمنظور آزمون این فرضیهها در جدول  5نشان داده شده است.
مبنای تأیید فرضیهها این است که سطح معناداری برای آنها کوچکتر از  0.05است.



ﯿهﻫﺎيپژوﻫﺶ 
ﺷکل.3مدلتحلﯿلمسﯿﺮﻓﺮض 
.بﺮرسیﻓﺮضﯿهﻫﺎيپژوﻫﺶ

ﺟدول5
ﻓﺮضﯿهﻫﺎ 


مسﯿﺮ

فرضیة 1
فرضیة 2
فرضیة 3
فرضیة 4
فرضیة 5
فرضیه 6
فرضیة 7
فرضیة 8
فرضیة 9

شناخت جغرافیایی ← رضایتمندی گردشگر
شناخت جغرافیایی ← ریسک درکشده
شناخت جغرافیایی ← تردید گردشگر
فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی ← رضایتمندی گردشگر
فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی ← ریسک درکشده
فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی ← تردید گردشگر
دانش جغرافیایی ← رضایتمندی گردشگر
دانش جغرافیایی ← ریسک درکشده
دانش جغرافیایی ← تردید گردشگر

بﺮآوردمسﯿﺮ 
)Estimate (p-value

(0/249 )0/002
(***) 0/744
(***) 0/854
(***) 0/496
(***) 0/432
(***) 0/184
(0/024 )0/755
(0/100 )0/050
(0/048 )0/553

نتﯿجه 
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
رد فرضیه
تأیید فرضیه
رد فرضیه

بحثوتبﺎدلنظﺮ 
در این پژوهش به بررسی تأثیر ابعاد سواد جغرافیایی گردشگر بر رضایتمندی ،ریسک درکشده ،و تردید گردشگران
اروپایی در شهر تهران از منظر راهنمایان تور پرداخته شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که شناخت جغرافیایی
راهنمای تور در رضایتمندی گردشگر ،ریسک درکشده ،و تردید گردشگر تأثیرگذار است .همچنین ،نتایج این پژوهش
نشان داد فرایند ارائة اطالعات راهنمای تور در رضایتمندی گردشگر ،ریسک درکشده ،و تردید گردشگر تأثیرگذار است.
پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد که فرایند اطالعات جغرافیایی نظیر استفاده از اطالعات مقصد ممکن است در
رضایتمندی گردشگران تأثیرگذار باشد (نیکوال .)2008 ،مک رچر ( )2008بر این باور است که فاصلة سفر در رفتار
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گردشگر بهواسطة کم و زیاد بودن فاصلة مقصد تأثیرگذار است .چن و همکاران ( )2015بر این باورند که عملکرد
راهنمای تور نقش مهمی در رضایتمندی گردشگر و افزایش رضایتمندی کلی از تجربة مقصد گردشگری ایفا میکند .نو و
وجت ( )2013در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که گردشگرانی که توانایی پردازش اطالعات نظیر جمعآوری اطالعات از
کتابها و مجالت را دارند میتوانند ریسک درکشده را نسبت به مقصد ناشناخته کاهش دهند و آن را مدیریت کنند.
چنگ ( )2014به این نتیجه دست یافت که هر چقدر میزان اطالعات دریافتی گردشگران از مقصد گردشگری بیشتر باشد
نگرانی و اضطراب آنها کمتر خواهد بود و گردشگران مسیریابی خود را بهبود میدهند .هاید ( )2008دریافت که چگونه
گردشگران با استفاده از توانایی پردازش اطالعات به جمعآوری اطالعات درمورد برنامهریزی سفر و کتابهای گردشگری
میپردازند که میتواند تصویر مقصد را قبل از سفر تحت تأثیر قرار دهد .یافتههای پژوهش آنان نشان داد که تفسیر و
استفاده از اطالعات مقصد میتواند در تصویر مقصد ،انتظارات ،و رضایت گردشگران تأثیرگذار باشد .یافتههای این
پژوهش حاکی از آن است که دانش جغرافیایی راهنمای تور در رضایتمندی گردشگر اثرگذار نیست .علت رد این فرضیه
میتواند ضعف ارائة اطالعات دقیق توسط راهنما از مکانهای گردشگری به گردشگران اروپایی باشد .راهنمایان تور در
راستای رفع این مشکل باید بکوشند درمورد فرهنگ مقصد و هتلها و اقامتگاهها و وسایل حمل و نقل عمومی به
گردشگران کمک کنند .تیشر و همکاران ( )2010در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برخی از دانش و مهارتهای سفر
مانند شناخت محیط سفر ،توانایی خواندن نقشه ،و استفاده از ابزارهای حمل و نقل بومی به رضایت بیشتری برای
گردشگران منجر میشود .همچنین ،توسن و تمزکین ( )2004به این نتیجه رسیدند که وظیفه و نقش راهنمای تور فقط
مشارکت در انتقال اطالعات نیست ،بلکه ارائة اطالعات به شیوة درست و جذاب برای گردشگران است .اگرچه ممکن
است گردشگران از نرمافزارهای مکانیابی و یافتن مسیر در گوشیهای هوشمند خود بهره ببرند ،بهتنهایی آنها
نمیتوانند کمککننده باشند (چویی و ونگ .)2018 ،چانگ ( )2015نیز در پژوهشی به این نتیجه رسید گردشگرانی که از
فناوری اطالعات برای یافتن مسیر استفاده میکنند کارایی کمتری نسبت به افرادی که از نقشة کاغذی در یافتن مسیر
استفاده میکنند دارند .عالوه بر این ،مکانیابی از طریق گوشیهای همراه ممکن است مسیر انحرافی را به گردشگر
نشان دهد و موجب گمراهی آنان شود .همچنین ،گردشگران در استفاده از ابزارهای اطالعاتی برای یافتن مسیر خود باید
توانایی و قابلیت سواد جغرافیایی گردشگری را در خود ارتقا دهند .ادوارد و گریفین ( )2013در پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که گردشگرانی که دانش جغرافیایی اندکی دارند مسیرها را بهدرستی تشخیص نمیدهند .عالوه بر این ،ویلسون
و لتیل ( )2005دریافتند گردشگرانی که دانش جغرافیایی کافی ندارند با مشکالتی در سفر روبهرو میشوند.هال ()2007
نیز در پژوهشی به این نتیجه رسید که شور و شوق سفر حس خوبی در شناسایی درست مسیر و کاهش ریسک درکشده
برای گردشگر فراهم میکند .همچنین ،یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که دانش جغرافیایی راهنمای تور در
تردید گردشگر اثرگذار نیست .علت رد این فرضیه شاید مرتبط با نوع انتقال دانش جغرافیایی راهنمایان تور به گردشگران
باشد ،نحوة انتقال دانش جغرافیایی به اندازة دارابودن خود دانش جغرافیایی مهم است .بنابراین ،راهنمایان تور باید دارای
روابط عمومی قوی باشند و در انتقال دانش جغرافیایی به گردشگران نیز توانا باشند.

نتﯿجهگﯿﺮي 

نتایج این پژوهش نشان داد راهنمای تور دارایی ارزشمندی برای مقاصد گردشگری ،دفاتر خدمات مسافرتی ،و
تورگردانها محسوب میشود .همیشه اولین تجربة گردشگری میتواند خوشایند یا نامطلوب باشد .اما بهتر است که این
تجربه برای گردشگر با ارائة اطالعات درست توسط راهنمای تور تصویر خوشایندی از سفر را تداعی کند .بسیاری از
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گردشگران تمایل دارند راهنمای تور را نمایندة منطقه یا کشوری که بهعنوان مقصد انتخاب کردهاند قلمداد کنند .افزایش
رقابت در بازارهای گردشگری و افزایش انتظارات گردشگران ارائهدهندگان خدمات گردشگری را به سمت بهبود ارائة
مستمر خدمات به گردشگران سوق داده است .نتایج این پژوهش نشان داد اگر عملکرد راهنمای تور خوب نباشد و سطح
دانش تخصصی و سواد جغرافیایی وی باال نباشد ،گردشگران از خدمات ارائهشده رضایت نخواهند داشت .راهنمای تور
ضمانتکنندة حقوق گردشگران و ارائهدهندة خدمات نامحسوس ،مناسب ،و سریع به آنان است .راهنمای تور باید از دانش
جغرافیایی الزم برخوردار باشد تا بتواند جاذبههای گردشگری را بهدرستی به گردشگران معرفی کند .عملکرد راهنمای تور
احساسات گردشگران را در ارتباط با تصویر ذهنی از آژانسها و مقاصد گردشگری تحت تأثیر قرار میدهد .دانش حرفهای
راهنمای تور ادراک گردشگران از کیفیت خدمات ارائهشده را تحت تأثیر قرار میدهد و رضایتمندی گردشگری را بهبود
میبخشد .آژانسها و مقاصد گردشگری اگر به دنبال جذب گردشگرند ،نهتنها باید سطح کیفیت محصوالت خود و
نوآوری در محصوالت ارائهشده را باال ببرند ،بلکه نیازمند دانش تخصصی و مزیت رقابتیاند .دفاتر خدمات مسافرت
گردشگری میتوانند با جذب افرادی که از سطح سواد جغرافیایی باالیی برخوردارند ،تورهای گردشگری متنوعی را
طراحی کنند .از تورهایی که براساس دانش جغرافیایی میتوان طراحی و برنامهریزی کرد میتوان به تورهای
زمینشناسی ،تورهای آشنایی با جاذبههای بکر طبیعی ،تورهای اقلیمشناسی ،تورهای آبوهواشناسی ،تورهای آشنایی با
جاذبههای فرهنگی ،تورهای گل و گیاه ،تورهای مختلف اکوتوریسم ،تورهای مبتنی بر جاذبههای خاص زیستمحیطی و
تورهای حیات وحش ،و  ...اشاره کرد .نتایج این پژوهش نشان داد سطح سواد باالی راهنمایان تور و مدیران فنی دفاتر
خدمات مسافرتی میتواند محصوالت و خدمات گردشگری بینظیری را خلق کند .گردشگران اروپایی که به ایران میآیند
معموالً از مقاصد تکراری بازدید میکنند و جاذبههای شناختهشدهای را که معموالً توسط همة دفاتر خدمات مسافرتی
ارائه میشود در برنامههای سفر خود میگنجانند؛ حال آنکه راهنمایان تور و مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی میتوانند
جاذبههای بکر ،مسیرها ،و محورهای گردشگری را ،که برای گردشگران تاکنون ناشناخته مانده است ،در تورهای
گردشگری ارائه دهند .از طرف دیگر ،نتایج این پژوهش نشان داد افرادی که تحصیالت کمتری دارند یا افراد مسنتر
بهشدت متکی به راهنمای تور هستند .ولی گردشگران جوان در تورهای گردشگری عالقة زیادی به مشارکت و همکاری
در ارائة اطالعات سفر با دیگران دارند .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که مدیران و تورهای گردشگری با سواد
جغرافیایی باال در افزایش رضایت و کاهش ریسک درکشدة گردشگران میتوانند نقش ویژهای ایفا کنند .برای افزایش
شناخت جغرافیایی گردشگر توصیه میشود راهنمای تور سواد جغرافیایی خود را ارتقا دهد .همچنین ،براساس یافتههای
این پژوهش ،توصیه میشود راهنمای تور از نقشههای مختلف در راستای معرفی بهتر مقاصد گردشگری استفاده کند و
همچنین اطالعات کافی از جاذبههای مختلف طبیعی ،فرهنگی ،و ویژگیهای منحصر به فرد مقصد گردشگری،
زمینشناسی منطقه ،و همچنین تسهیالت و خدمات گردشگری مقصد در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد .نتایج این
پژوهش نشان داد گردشگران اروپایی ،که به ایران سفر میکنند ،ارائة اطالعات مختلف از منطقة مورد بازدید توسط
راهنمای تور را ضروری میدانند.
براساس یافتههای پژوهش ضروری است راهنمای تور در کسب اطالعات از مقصد گردشگری از وبسایتهای
داخلی و خارجی گردشگران فعال باشد و در برنامة سفر بازدید از موزهها و گالری هنر ،جاذبههای مختلف طبیعی،
فرهنگی ،جاذبههای انسانساخت ،صنایع دستی و غیره را بگنجاند .به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،و
گردشگری نیز توصیه میشود مجوز کارت راهنمایی تور را در اختیار افرادی قرار دهد که ،عالوه بر دانش گردشگری و
زبان تخصصی ،دارای سواد و دانش جغرافیایی مناسبی از مقاصد گردشگری نیز باشند.
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