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مقدمه
ها در طی سفرشان حائز اهمیت است. گردشگران اغلب به دنبال  آنبا توجه به افزایش روزافزون تعداد گردشگران، حمایت از 

ها نه  (. درحقیقت، آن1396ها در اختیار ندارند )مشتاقی و همکاران،  های جدیدند که غالباً اطالعات کافی از آن بازدید از مکان

وجو کنند حسینی امیری و  ستنیافته را ج ویژه سازمان تمایل و نه فرصت کافی دارند تا اطالعات پراکنده و ناقص به

شوند، در کمترین  ترین و آشکارترین بازیگران صحنة گردشگری محسوب می (. راهنمایان تور اگرچه از مهم1395همکاران، 

توان مطلبی علمی و دانشگاهی را یافت که در این باب نگاشته شده باشد. آنان در ارتباط مستقیم با بازدیدکنندگان  جایی می

(. در 1387 ها بگذارند )محمدخانی، توانند بیشترین تأثیر را بر آن دادن وظایف خود می گری قرار دارند و با انجاممقاصد گردش

های اخیر رابطة بین رضایتمندی گردشگر و عملکرد راهنمای تور توجه شماری زیادی از متخصصان را به خود جلب  سال

شود تا احساس رضایت در تمایل  . اعتقاد بر این است که رضایت گردشگران باعث می(2015کرده است )هانگ و همکاران، 

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 )جمالی و همکاران ،  میمورد نظر  ةمنطقدر رونق اقتصادی  وو پایداری گردشگری به این ترتیب موجب تداوم  ؛شود

فتار و همچنین یک مفهوم حیاتی در مطالعات ر (2014تواند نتیجة کیفیت خدمات )چنگ،  (. رضایتمندی گردشگر می1397

تحلیل، و توزیع فضایی  هایی که در توصیف، تجزیه و . با توجه به نگرانی(2015گردشگری محسوب شود نات و همکاران، 

گردشگری سرمایة جغرافیا  .(2018حور اصلی در گردشگری شناخته شده است )فررریا، ها وجود دارد، جغرافیا م پدیده

. گردشگران مطلع و آگاه در حین سفر دربارة (2018شود؛ خواه واقعی، مجازی، یا نمادین باشد )ترکنلی،  محسوب می

در   ای راهنمای سفر عامل مهمی  های حرفه پردازند. بنابراین، مهارت های ناشناخته و جدید به بحث و مذاکره می مکان

شود )مک و همکاران،  به سطح باالیی از رضایتمندی گردشگر منجر می شود که افزایش کیفیت مجموعة سفر محسوب می

. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر سواد جغرافیایی راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران است. (2011

که دارای  (2019)چنگ و همکاران،  یک توانایی مهم و ضروری برای گردشران هنگام سفر استسواد جغرافیایی گردشگر 

. دانش (2012)ترنر و لیدن،  سه بُعد دانش جغرافیایی، فرایند اطالعات جغرافیایی، و شناخت جغرافیایی گردشگر است

های جغرافیایی است؛ در حالی که شناخت جغرافیایی  درک و شناخت داده   افیایی و فرایند اطالعات جغرافیایی بازتابجغر

( در پژوهشی به 2013) (. ادوارد و گریفین2012کند )ترنر و لیدن،  های جغرافیایی اشاره می گردشگر به استفاده و کاربرد داده

گردند از  روند و دوباره به همان مسیر اولیه برمی کیلومتر راه می 35تا  10دود این نتیجه رسیدند که گردشگرانی که ح

آوری اطالعات مربوط  مطلع نیستند. از همین رو، قبل از سفر ضروری است گردشگران به جمع   امکانات حمل و نقل عمومی

الوه بر این، ویلسون و لیتل ( بپردازند. ع2019به مقصد جهت جلوگیری از مشکالت در حین سفر )چنگ و همکاران، 

شوند. دانش تخصصی  رو می دریافتند گردشگرانی که دانش جغرافیایی کافی ندارند با مشکالتی در سفر روبه (2005)

(. دانش تخصصی و 4: 2017بسیاری دارد )لین و چن، اهمیت راهنمای تور به هنگام هدایت و راهنمای گروه گردشگری 

شود  تر گردشگر از مقصد گردشگری از منظر تاریخی، فرهنگی، و جغرافیایی منجر می اهنمای تور به شناخت راحتای ر حرفه

گر از سفر خود لذت نبرند سبب فقدان دانش تخصصی راهنمای گردش تا جایی که ممکن است گردشگران به (2014)چنگ، 

ها شود. بنابراین، شناخت گردشگر نسبت به مقصد گردشگری با توجه به میزان دانش تخصصی  و موجب نارضایتی آن

ای راهنمای تور تأثیر مهمی در رضایتمندی گردشگر دارد )لین و چن،  شود. در نتیجه دانش حرفه راهنمای تور تعیین می

طور مستقیم با گردشگر دارد )هانگ و  مختلف در گردشگری، راهنمای تور بیشترین تعامل را بهمشاغل   (. از میان همة2017

تخصصی داشته م تور انراهنمای کهموفق خواهند بود  ای و مقاصد گردشگری دفاتر خدمات مسافرتی(. 2015همکاران، 

 گردشگران به را دانش این بتوانند و باشند برخوردار بازدید مورد مقاصد از باالیی سواد جغرافیاییو این راهنمایان از باشند 
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این . است کرده پیدا زیادی بسیار اهمیت کنند می سفر ایران به که اروپایی گردشگران برای مخصوصاً امر این کنند. منتقل

حوزه انجام ریزان و متخصصان در سطح ملی مغفول مانده و هنوز تحقیق جامعی در این  موضوع مهم تاکنون از دید برنامه

کوشد به بررسی تأثیر ابعاد سواد جغرافیایی راهنمایان تور بر رضایتمندی  مینگارندگان این پژوهش در نپذیرفته است. 

 د.نگردشگران اروپایی بپرداز

مبانینظري
مادی و معنوی های  در میان نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری، راهنمایان تور نقش مؤثری در هدایت و تأمین نیازمندی

بخشد و عدم  کنند. توانایی هر یک از این افراد به جریان گردشگری در هر کشوری رونق می و غنای روحی گردشگران ایفا می

(. حرفة راهنمای تور هستة اصلی صنعت گردشگری 1389شود )حیدری،  ها نیز مانع رشد و توسعة گردشگری می کارایی آن

(. اجرای وظیفة راهنمای تور به نحو 1397کند )کروبی و همکاران،  ن صنعت کمک میاست که به جذابیت و سودآوری ای

ها به دو دستة فردی و تخصصی )ظاهر و  های خاص از سوی راهنماست که این ویژگی مناسب و شایسته نیازمند احراز ویژگی

یابی(  خوانی، و جهت امع از مقصد، نقشهپوشش مناسب، نحوة رفتار، ارتباطات کالمی، اعتماد به نفس، دانش زیاد، اطالعات ج

ها بر کیفیت عملکرد راهنما و درک گردشگران از وی تأثیرگذار است )زاهدی و باللی،  شود. هر یک از این ویژگی تقسیم می

یرا شد؛ این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ ز ندرت در ادبیات گردشگری مطرح می (. در گذشته، مفهوم سواد جغرافیایی به21: 1388

(. حجم گردشگران 2019خوانی و یافتن مسیر اهمیت دارد )چنگ و همکاران،  سواد جغرافیایی در گردشگری از حیث نقشه

( بر این باور 1986. بکلر )(2017کنندة سهم جغرافیا در مطالعات گردشگری است )چی،  ویکم منعکس جغرافیایی در قرن بیست

است که دانش مکان اولین گام در کسب سواد جغرافیایی است. درحقیقت، سواد جغرافیایی یک رویکرد سیستماتیک در برابر 

هایی است که شامل حل مسائل و مشکالت و درواقع یک فرایند فکری حیاتی و مهم محسوب  ها، و مکان وادث، موقعیتح

یابی، مسیریابی، حرکت، و  سواد جغرافیایی شامل موضوعات جغرافیایی ضروری و اساسی مانند مکان(. 2016شود )لین،  می

های جغرافیایی و ارزیابی مسیر با استفاده از  های جغرافیایی نظیر پرسش و پاسخ، ارائه، و دریافت داده همچنین توسعة مهارت

ای در  کند. راهنمای تور مفهوم ویژه  تر می که راهنمای تور این نقش را برجسته  (2015العات نقشه است )نات و همکاران، اط

تر ممکن است تجربة ناخوشایندی از سفر داشته  عنوان مثال، گردشگران مسن کند. به اد میبازار گردشگری افراد مسن ایج

تر افراد  شده در مقایسه با گردشگران جوان باشند؛ به خاطر دالیلی همچون ضعف روانی و همچنین محدودیت اطالعات کسب

تر جهت  ای تور اهمیت بیشتری برای افراد مسنتر تمایل بیشتری به اتکا و کمک راهنمای سفر دارند. بنابراین، راهنم مسن

خوانی و  های نقشه ( و مهارت2012های مقصد بر روی نقشه با توجه به شناخت نقشه )ترنر و لیدن،  ها و ویژگی یافتن مکان

. حتی اگر مقصد گردشگری بسیار بکر و (2017کند )تیشر و تنگ،  های شناختی جغرافیایی از مقصد گردشگری ایفا می مهارت

تر تصویر ناخوشایندی از مقصد گردشگری در  هنمای تور در ایفای نقش خود کوتاهی کند، گردشگران مسنجذاب باشد، اما را

های  . از طرفی، بازدید از مناطق طبیعی ممکن است گردشگران را در معرض ریسک(2015ذهن خود خواهند داشت )پریرا، 

. در نتیجه، بررسی عواملی که به (2001شود )باور،  طور بالقوه باعث آسیب فیزیکی و حتی مرگ آنان احتمالی قرار دهد که به

کند چالش اصلی  شدة گردشگر کمک می گردشگر در یافتن مسیر مقصد گردشگری و نقش آن بر رضایتمندی و ریسک درک

 در این پژوهش است.

های مرتبط در استفاده از اطالعات  سواد جغرافیایی گردشگر اشاره به دانش و مهارتسوادجغرافیاییگردشگر:

کند، از  های مختلفی در طول یک مقصد گردشگری ایفا می . راهنمای تور نقش(2005ایی دارد )میلر و همکاران، جغرافی

. وظیفة راهنمای تور (2018نگ، ااطالعاتی، و منبع دانش )هیوکننده، یک منبع  عنوان یک شخص هماهنگ جمله به
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. عالوه بر این، (2001تنها مشارکت در انتقال اطالعات، بلکه شامل ارائة اطالعات صادقانه و جذاب است )اپ و وانگ،  نه

 (. 2004کند )زنگین و جان،  در حفظ خوشحالی گردشگران ایفا می   راهنمای تور نقش مهمی

دان کند. دانش سفر  دانش گردشگر به میزان خودارزیابی گردشگر از سفر اشاره میشجغرافیاییگردشگر:

های گردشگری، و محل  ها، شناخت و آگاهی نسبت به جذابیت درحقیقت موارد اضطراری در سفر، شناسایی رستوران

های انسانی و طبیعت از  یایی درمورد پدیدهاقامت تعریف شده است. بنابراین، دانش جغرافیایی به تفکر و استدالل جغراف

(. دانش جغرافیایی گردشگری 2019کند )چنگ و همکاران،  های طبیعی اشاره می های جغرافیایی و ویژگی جمله مکان

های بومی،  دهد. درحقیقت، دانش جغرافیایی دانش مرتبط با مکان تجربة گردشگر و رفتار گردشگر را تحت تأثیر قرار می

شود که شامل تصویر  های طبیعی مرتبط با محیط محسوب می ، سیاست، اقتصاد، منابع، فرهنگ، و ویژگیحیات وحش

های محیطی  ی دید ما را نسبت به جهان اطراف و رفتار. دانش جغرافیای(2015برند یک ملت است )نات و همکاران، 

 (. 2019کند )چنگ و همکاران،  تقویت می

 اطالعاتجغرافیاییگردشگر: عنوان توانایی گردشگر در  فرایند اطالعات جغرافیایی گردشگری بهفرایند

. توانایی پردازش اطالعات نقش (2012آوری، تفسیر، و استفاده از اطالعات جغرافیایی سفر است )ترنر و مکیج،  معج

کند. راهنمای تور نیازمند دانش تخصصی  در اثرگذاری احساسات و رفتار گردشگران نسبت به مقصد بازی می   مهمی

(. از طرف دیگر، باید راهنمایی و اطالعات الزم 2017ت )تیشر و تنگ، جهت نشر و پخش اطالعات بین گردشگران اس

هایی با سلیقه و بودجة وی به  در اختیار مسافر بالقوه قرار گیرد و با تحریک زوایای گوناگون فکری و تطبیق برنامه

 (.1393مشتری بالفعل تبدیل شود )حسینی، 

 ها و رضایتمندی آنان از سفر بستگی دارد  جارب آنرفتار فضایی گردشگر به تشناختجغرافیاییگردشگر:

. به عبارتی، توانایی شناختی جغرافیایی گردشگری برای اطمینان از یک سفر ایمن و حرکت بین (2013)ادوارد و گریفین، 

های شناختی جغرافیایی به افراد اجازه  (. از سوی دیگر، مهارت2019ت )چنگ و همکاران، های گردشگری مهم اس جاذبه

 (.2012گیری مقصد، و طول مسیر را انجام دهند )ترنر و لیدن،  خوانی، اندازه دهد تا کارهایی همچون نقشه می

 کند  هنمای تور میشده توسط را رضایتمندی گردشگر اشاره به رضایت از خدمات ارائهرضایتمنديگردشگر:

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانش گردشگر از محیط 2010) تیشر و همکاران. (20: 2015)چان و همکاران، 

تر از  مهممثبتی با رضایتمندی گردشگر از سفر دارد.  ةیابی رابط و جهت ،انند مراکز خرید، غذا، مسکنمقصد گردشگری م

در تمایالت رفتاری آیندة گردشگران خواهد داشت که شامل تبلیغات دهان به دهان و  همه چنین رضایتمندی تأثیر مهمی 

 .(2019تمایل به بازدید مجدد است )مون و هان، 

 شود. تردید گردشگر ریشه در  های رفتاری مقصد بررسی می شخصیت گردشگری از طریق مدلتردیدگردشگر:

یداری و نتایج کند. با توجه به ناپا انداختن برنامة سفر خود به مقصد گردشگری می گیرنده دارد که اشاره به تعویق رفتار تصمیم

شوند. بنابراین، خطاها و  رو می نشدنی در طول سفر، گردشگران غالباً هنگام سفر با تجارب غیرمنتظره و جدید روبه بینی پیش

(. از 2014تر از سایر خدمات و محصوالت گردشگری است )لین و همکاران،  پیامدهای منفی مرتبط با تصمیمات سفر جدی

. (2009گذاری مهم است )اسمیت و همکاران،  گیری آگاهانه و سیاست ش گردشگری برای تصمیمسوی دیگر، استفاده از دان

گیری مدیریت بازاریابی، طراحی ارتباطات اثربخش، و ارائة خدمات مطلوب  بنابراین، درک دانش گردشگر برای تصمیم

شدة  دهد که چگونه ریسک درک . به هر حال، شواهد تجربی نشان می(353: 2004مک کلری، ضرورت دارد )جرسی و 

. با وجود این، هنوز مشخص (2009، و یه گیری مقصد بر تردید گردشگر تأثیرگذار است )وانگ گردشگر در فرایند تصمیم

 کند.  شدة گردشگر و مرددبودن را تعدیل می نشده است که دانش گردشگری چگونه رابطة بین ریسک درک
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بودن آن  های طبیعی محیط و واقعی بودن ویژگی درحقیقت، ریسک به عدم قطعیت و نامشخصشده:ریسکدرک

شود  در زندگی شهرنشینی آثاری از آن دیده نمیکند که  کند و درواقع صحت احساسات محیط را اثبات می اشاره می

کند تا اولین  . در صنعت گردشگری، راهنمای تور متخصصی است که به گردشگر کمک می(2011)ریچارد و همکاران، 

 الزم است که میزان ریسک کاهش یابد ،بنابراین. (2004تجربة خود از مقصد گردشگری را داشته باشد )لکرک و مارتین، 

پذیر در یک محیط طبیعی فقط با  های ریسک کند که فعالیت بیان می (2012) نودیکس (.2004گری،  -پنینگتون )فلوید و

نسبت به فرایند  زیادیشدة گردشگر اهمیت بسیار  دادن مجدد ریسک قابل درک است. بنابراین، ریسک درک مال رخاحت

 شود.  افزایش ریسک با کاهش بازدیدکنندگان از مقصد همراه می. (2004، گری -پنینگتونگیری دارد )فلوید و  تصمیم

پیشینةپژوهش
حداکثرسازی میزان رضایت  بررسی به «م راهنماي تور آگاهسيست ةارائ»( در پژوهشی با نام 1396مشتاقی و همکاران )

مسیر سفر قبل از سازی  سازی و شبیه پیادهپژوهش آنان نشان داد نتایج  گردشگران از منظر راهنمایان تور پرداختند.

پیشنهاد های سنتی  افزایش قابل توجه رضایت گردشگران از سیستم پیشنهادی در مقایسه با روش ةدهند نشانعزیمت 

( در پژوهشی 1390ضیایی و فرمانی ) .استمسیر با الگوی مشخص برای اصفهان  ةو همچنین ارائ ،مسیر، روش تصادفی

حاکی از آن است که آنان  پژوهشهای  یافتهبه ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران پرداختند. 

دبانه، صداقت، همکاری با دیگر کارکنان ؤهایی مثل رفتار م ایرانی در ویژگی گردشگران اروپایی عملکرد راهنمایان تور

سفر وعده داده شده، برخورداری از  ةخدماتی که در برنام ةخدماتی، رضایت شغلی، رسیدگی به شکایات مشتریان، ارائ

ها بر  اند. اما همین یافته ردهو نگرش مثبت و احترام به مشتریان را خوب ارزیابی ک ،دانش کافی از تاریخ و فرهنگ مقصد

ضرورت ارتقا و بهبود عملکرد راهنمایان در برخورداری از دانش عمومی جامع از مقصد، توانایی حل مسائل غیرمنتظره در 

تر در ارتباط  و نقش فعال ،پذیری مطالب، آشنایی با مسیرهای تور، زبان تخصصی، انعطاف ةتور، قدرت بیان و توانایی ارائ

به بررسی تأثیر کیفیت خدمات راهنمای  در پژوهشی( 2018) وانگکیو و  کید دارد.أمحلی و بازدیدکنندگان ت ةعبین جام

ها آنان حاکی از آن است که راهنمای تور از نظر دانش و توانایی حل  کنند. یافته تور بر رضایتمندی گردشگران اشاره می

در پژوهشی به این نتیجه  (2018) قابل توجهی در میان گردشگران ایجاد کند.وانگ و لیتواند رضایتمندی  مشکل می

در ارائة اطالعات توسط  ای راهنمایان تور نقش مهمی  های حرفه تر نسبت به مهارت رسیدند که درک گردشگران مسن

ای تأثیر مثبتی در  های حرفه ها و نگرش کند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که مهارت ایفا میراهنمای تور 

ای راهنمای  های حرفه ر مهارتدر پژوهشی به بررسی تأثی( 2017) همکارانو  کند. لین دهی راهنمای تور ایفا می گزارش

ای راهنمای  های حرفه دهد که مهارت ها نشان می تور در کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران پرداختند. بررسی آن

در پژوهش خود به بررسی رابطة  (2019در کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگر دارد. چیو و همکاران )   تور تأثیر مهمی

های پژوهش آنان به  شده و تمایالت رفتاری سفر در میان گردشگران جوان مالزی پرداختند. یافته بین ریسک درک

های  کند. همچنین، یافته آینده اشاره میافزایش تمایل به بازدید مجدد گردشگران جوان به مقصد گردشگری در سال 

شناختی تأثیر منفی در تمایل به بازدید مجدد گردشگر دارد؛ اما  دهد ریسک عملکردی، فیزیکی، و روان ها نشان می آن

 طور کلی عملکرد ریسک تأثیر مثبتی در گردشگران مالزی دارد. به

تحقیقمدلمفهومی
( 2019( است. در این مدل، چانگ و همکاران )2019مدل چانگ و همکاران ) ( برگرفته از1پژوهش )شکل   مدل مفهومی

ـ که دارای سه بُعد شناخت جغرافیایی، دانش جغرافیایی، و  به بررسی تأثیر سواد جغرافیایی بازدیدکنندگان گردشگری
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یی راهنمایان تور بررسی ـ بر رضایتمندی گردشگران پرداختند. اما در پژوهش حاضر سواد جغرافیا فرایند اطالعاتی است

نتایج  و تاکنون پژوهشی با عنوان اثر سواد جغرافیایی راهنمایان تور بر رضایت گردشگران انجام نپذیرفته استشده است. 

 .صنعت گردشگری مناسب باشدان گذار تواند برای برنامه این پژوهش می

 
 (2019.مدلمفهومیپژوهش،چانگوهمکاران)1شکل

پژوهشهايفرضیه
 این پژوهش دارای هشت فرضیه است؛ این هشت فرضیه در زیر آمده است:

 شناخت جغرافیایی راهنمایان تور در افزایش رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد. .1

 ارد.شدة گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری د شناخت جغرافیایی راهنمایان تور در کاهش ریسک درک .2

 شناخت جغرافیایی راهنمایان تور در کاهش تردید گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد. .3

 فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی توسط راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد. .4

 گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد. ةشد ر ریسک درکد اطالعات جغرافیایی توسط راهنمایان تور ةفرایند ارائ .5

 ر تردید گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد.داطالعات جغرافیایی توسط راهنمایان تور  ةفرایند ارائ. 6

 دارد.دانش جغرافیایی راهنمایان تور در افزایش رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری  .7

 شدة گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد. دانش جغرافیایی راهنمایان تور در ریسک درک .8

 دانش جغرافیایی راهنمایان تور در رضایتمندی گردشگران اروپایی اثر مثبت و معناداری دارد. .9

روشپژوهش
 شامل پژوهش این هدف جامعة .ستپیمایشی ا - از نظر روش توصیفی و نظر هدف کاربردی از حاضر پژوهش

 آماری با استفاده از فرمول کوکران نمونة عنوان به نفر 384 ها آن میان از که شهر تهران استدر گردشگران اروپایی 

فرمول کوکران برای جوامع  قیجامعه از طر بودن نامشخص لیدل تعداد نمونه بهشده است. در این پژوهش،  انتخاب 

نفر  384حجم نمونه، برابر با ، فرمول کوکران برای جامعة نامعلومراستا، طبق  نیدست آمد. در ا به نامحدود و نامشخص

 محاسبه شد. 1صورت رابطة  درنظر گرفته شد. بر این اساس، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به
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 برای ها نامه پرسش و نامة سالم ادامه یافت پرسش 384آوری  بین افراد جامعه توزیع و تا جمعها  نامه بنابراین، پرسش

 و پژوهش پرسش به پاسخ برای .شد توزیع  ها آن بین دسترس در غیرتصادفی گیری نمونه روش با ها داده آوری جمع

برای اطمینان از روایی باالی پژوهش،  .شد استفاده ساختاری معادالت یابی مدل از روش مربوطه های فرضیه آزمون

 یافته  یصسؤال تخص 41الزم،  یها آوری داده جمع یبرا و اعتبار آن تأیید شد. قرار گرفتنامه در اختیار خبرگان  پرسش

 یینتع برای ،کرونباخ  یآلفا یبها از ضر داده یاستنباط یلمدل آمده است. در تحل های یهابعاد و گو 1است که در جدول 

ها و  عامل یکبودن تفک بودن حجم نمونه و درست مناسب یبارتلت برا یتکرواز و  ،KMO ونابزار از آزم یت درونثبا

پژوهش با  ینا یمحاسبات آمار یةاستفاده شد. کل یاز روش مدل معادالت ساختار یرهامتغ ینب یارتباط علّ یینتع یبرا

با استفاده از  یمعادالت ساختار یابی مربوط به مدل های یلو تحل 23اس اس  یاس پ یآمار یافزارها استفاده از نرم

 .است P < 05/0آزمون  همة  یانجام گرفت و سطح معنادار 23 افزار آموس نرم

ها.گویه1جدول

هاگویهمتغیرها

سواد جغرافیایی 
 راهنمایی تور

چنگ و : منبع
 2019 همکاران،

شناخت 
جغرافیایی 
 گردشگر

 کند. نقاط گردشگری و امکانات بر روی نقشه به من کمک می راهنمای تور در شناسایی
 کند. های سفر همانند تصویر یک نقشه به من کمک می سازی مسیر راهنمای تور در تجسم

 کند. ها جهت یافتن بهترین مسیر به من کمک می راهنمای تور در استفاده از عالئم و نشانه
 کند. برای رسیدن به مسیر به من کمک میای  راهنمای تور در استفاده از عالئم جاده

دانش 
 جغرافیا

 کند. های گردشگری به من کمک می راهنمای تور در ارائة اطالعات در زمینة مکان
 کند. راهنمای تور در ارائة اطالعات درمورد فرهنگ مقصد گردشگری به من کمک می

 کند. من کمک میراهنمای تور در ارائة اطالعات در زمینة محل اقامت در سفر به 
 کند. منطقة گردشگری به من کمک می راهنمای تور در ارائة اطالعات در زمینة امنیت عمومی 

 کند. به من کمک می راهنمای تور درمورد نحوة استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

فرایند 
اطالعات 

 جغرافیا

 گردشگری بسیار فعال است. شده از مقصد آوری راهنمای تور در ادغام و ترکیب اطالعات جمع
 کند. آمده از مقصد من را هدایت می دست راهنمای تور در تجزیه و تحلیل اطالعات به

 شده از مقصد گردشگری برای دیگران بسیار فعال است. راهنمای تور در توضیح اطالعات کسب
 کند. ن را هدایت میهای داخلی و خارجی م سایت راهنمای تور در کسب اطالعات از مقصد گردشگری از وب

 کند. ها و مجالت به من کمک می راهنمای تور در کسب اطالعات درمورد مقصد گردشگری در میان کتاب

 رضایتمندی گردشگر
 2019 چنگ و همکاران،: منبع

 من از تصمیم خود برای این سفر رضایت دارم.
 ام. معتقدم انتخاب درستی از این سفر داشته

 انتظارات من بیشتر بود. رضایت من از این سفر از
 درمجموع، از این سفر رضایت دارم.

 شده ریسک درک
 2009 ،و یه وانگ: منبع

 به اعتقاد من سفر پُر از مخاطره است.
 کنم. من به هر کجا که سفر کنم احساس راحتی می

 از مسافرت به مقصد گردشگری که در آن جنگ است باید اجتناب کرد.
 ها ریسکی به دنبال ندارد. های ملی یا جنگل پارکسفر به مناطق طبیعی نظیر 

 شود. خطر در گردشگری محسوب می های کم ها و گالری هنر جزو فعالیت تماشا و بازدید از موزه

 تردید گردشگر
 2019 چنگ و همکاران،: منبع

 شوم. هنگام انتخاب مقصد گردشگری در تصمیم خود دچار شک و تردید می
 کنم. گردشگری در تصمیم خود قاطعانه برخورد میهنگام انتخاب مقصد 

 گیری کند. دهم شخص دیگری در مواقعی که مشکل من نیست تصمیم ترجیح می
 گیری را به دیگران واگذار کنم. دهم تصمیم ترجیح می
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هايپژوهشیافته
نامه این  پرسش یاییپا یینشود. منظور از تع می یشده بررس استخراج یها نامه با توجه به عامل سؤاالت پرسش پایایی

 یندر ا .(214: 1393کنند )فربد،  گیری می نظر را اندازه موضوع مورد یشده با چه دقت کارگرفته به یها است که شاخص

 یآلفا یبضر یزانماگر است.  شدهمحاسبه  spss23افزار  کرونباخ توسط نرم یبا روش آلفاها  نامه پایایی پرسشپژوهش 

 استبرخوردار  یباالتر یاییاز پا نامه پرسش ،باشد تر یکنزد یکمقدار به عدد  ینباشد و هر چه ا 7/0 تر از کرونباخ بزرگ

که  است 70/0 یباال یبضرا همة در جدول زیر آمده کهنامه  ابعاد پرسش یکرونباخ برا یآلفا یبپژوهش ضر ینکه در ا

 .استقبول  قابل

 نامهضریبآلفايکرونباخپرسش.2جدول

ضریبآلفايکرونباخسؤاالتابعاد

 852/0 4 شناخت جغرافیایی گردشگر

 902/0 5 یادانش جغراف

 916/0 5 یافرایند اطالعات جغراف

 880/0 4 رضایتمندی گردشگر

 904/0 6 شده درک یسکر

 858/0 4 تردید گردشگر

 

تحلیلعاملیاکتشافی

های موجود برای تحلیل  توان از داده در اجرای تحلیل عاملی نخست باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که آیا می

اند یا خیر؟ بدین منظور، از شاخص  های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب استفاده کرد. به عبارت دیگر، آیا تعداد داده

KMO مقدار شاخص  شود. هر چه و آزمون بارتلت استفاده میKMO های مورد نظر برای  تر باشد داده به یک نزدیک

های مورد نظر چندان  ( نتایج تحلیل عاملی برای داده6/0ترند و در غیر این صورت )معموالً کمتر از  تحلیل عاملی مناسب

هد که ارتباط معناداری د باشد، نشان می 5/0تر از  آزمون بارتلت کوچک sigمناسب نیستند. همچنین، در صورتی که مقدار 

و های جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد،  بین متغیرها وجود دارد و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عامل

دهد که  نشان می 3(. نتایج در جدول 1387تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسب است )مؤمنی، 

 ه است.دست آمد مقادیر قابل قبولی به

 یقتحقیاصلیرهايمربوطبهمتغيهایهواعتبارگویعاملیلتحل.3جدول

خروجیجدولمربوطبهنیکوییسنجشمتغیرهاياصلیتحقیق:تحلیلعاملی

متغیرهاياصلیتحقیق
برداريآزمونکفایتنمونه

 (KMO)الکین-مایر–کیزر

آزمونکرویتبارتلت

مقدارتقریبیمجذورکاي
درجة

آزادي

سطح

معناداري

 000/0 6 777/700 787/0 شناخت جغرافیایی گردشگر

 000/0 10 092/1166 871/0 یادانش جغراف

 000/0 10 458/1330 873/0 یافرایند اطالعات جغراف

 000/0 6 040/788 836/0 رضایتمندی گردشگر

 000/0 15 979/1382 885/0 شده درک یسکر

 000/0 6 893/690 811/0 تردید گردشگر
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 هايبرازندگیمدلشاخص

منظور  های تحقیق و به برای بررسی رابطة میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه

 SPSS22و  AMOS22افزار  ارزیابی ساختار چارچوب پیشنهاد از روش تحلیل مسیر استفاده شد. برای این منظور از نرم

کند که در بازة مشخص قابل قبول بوده  های برازشی را تولید می افزار شاخص استفاده شده است. تحلیل مسیر در این نرم

آید. مقادیر  دست می بر درجة آزادی به x2و نتایج آن قابل استناد است. اولین شاخص کای اسکویر هنجارشده از تقسیم 

دهندة این است که مدل از برازش مطلوبی  نشان (CFI)برازش تطبیقی شود. شاخص  بسیار مطلوب تلقی می 3کمتر از 

باشد  1/0باید کمتر از  (RMSEA)برخوردار است. عالوه بر این، میزان شاخص میانگین مربعات خطای برآورد 

قدار رغم اینکه م دست آمد. به به 3شده به شرح جدول  ها برای چارچوب استخراج میزان انطباق شاخص(. 1392ی،)قاسم

GFI ها از آزمون  دار برای سایر شاخص مقادیر معنی ،( فاصله دارد9/0آمده اندکی با مقدار قابل قبول )بیشتر از  دست به

کند. مدل ساختاری برای چارچوب پیشنهادشده  افزار آموس حمایت می تحلیل مسیر مدل تحقیق با استفاده از نرم

 دست آمد.  به 4و جدول  2صورت شکل  به

 هايبرازندگیمدل.شاخص4جدول

 مقادیرنهایی مقدارمجاز نامشاخصگروهشاخصبرازش

 برازش مطلق

𝑥2

𝑑𝑓
 171/2 3کمتر از  )کای دو درجة آزادی( 

RMSEA )055/0 08/0کمتر از  )ریشة میانگین مربعات خطای برآورد 

GFI )880/0 9/0باالتر از  )نیکویی برازش 

 برازش افزایشی

AGFI 855/0 9/0باالتر از  یافته( )شاخص برازندگی تعدیل 

CFI 944/0 9/0باالتر از  یافته( تعدیل – ای )شاخص برازش مقایسه 

NFI 902/0 9/0باالتر از  شده( )برازندگی نرم 

TLI 937/0 9/0باالتر از  نشده( )برازندگی نرم 


پژوهشیبرازشمدلمفهوم.2شکل
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یرمسیلآزمونتحل

در  تحلیل مسیراز روش  ها یهفرض ینا یبررس ی. برااست یهفرض نُهبر  یپژوهش مبتن ینان شد، ابی تر یشکه پ گونه همان

شده است.   داده نشان 5ول در جد ها یهفرض ینمنظور آزمون ا به یاستفاده شده است. سطوح معنادار افزار آموس نرم

 .است 0.05تر از  ها کوچک آن یبرا یاست که سطح معنادار ینا ها یهفرض أییدت یمبنا


هايپژوهشیهفرضیرمسیلمدلتحل.3شکل

 هايپژوهش.بررسیفرضیه5جدول

 مسیرهافرضیه
نتیجهبرآوردمسیر

Estimate (p-value) 

 یهتأیید فرض 249/0( 002/0) گردشگر رضایتمندی ←شناخت جغرافیایی  1فرضیة 

 یهتأیید فرض 744/0)***(  شده درک یسکر ←شناخت جغرافیایی  2فرضیة 

 یهتأیید فرض 854/0)***(  تردید گردشگر ←شناخت جغرافیایی  3ة فرضی
 یهتأیید فرض 496/0)***(  گردشگر رضایتمندی ←فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی  4ة فرضی

 یهتأیید فرض 432/0)***(  شده درک یسکر ←فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی  5فرضیة 

 یهتأیید فرض 184/0)***(  تردید گردشگر ←فرایند ارائة اطالعات جغرافیایی  6فرضیه 

 یهفرض رد 024/0( 755/0) گردشگر رضایتمندی ←دانش جغرافیایی  7فرضیة 
 یهتأیید فرض 100/0( 050/0) شده درک یسکر ←دانش جغرافیایی  8فرضیة 

 یهفرض رد 048/0( 553/0) گردشگرتردید  ←دانش جغرافیایی  9فرضیة 

بحثوتبادلنظر
 گردشگران شده، و تردید ی، ریسک درکگردشگر بر رضایتمند یاییتأثیر ابعاد سواد جغراف یپژوهش به بررس یندر ا

یایی شناخت جغراف آن است که از یحاکپژوهش  های یافتهتور پرداخته شد.  یاناز منظر راهنما شهر تهراندر اروپایی 

، و تردید گردشگر تأثیرگذار است. همچنین، نتایج این پژوهش شده درک یسکر، گردشگر یرضایتمندر د راهنمای تور

، و تردید گردشگر تأثیرگذار است. شده درک یسکر، گردشگر یرضایتمندر دفرایند ارائة اطالعات راهنمای تور  نشان داد

ر داستفاده از اطالعات مقصد ممکن است  یرنظ یاییکه فرایند اطالعات جغراف دهد ینشان منیز  یشینپ یها پژوهش

ر رفتار دسفر  ةباور است که فاصل ین( بر ا2008(. مک رچر )2008 ،یکوالگردشگران تأثیرگذار باشد )ن یرضایتمند
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باورند که عملکرد  ین( بر ا2015) همکاراناست. چن و  گذارمقصد تأثیر ةبودن فاصل یادکم و ز ةواسط گردشگر به

. نو و کند یم یفاا یمقصد گردشگر ةاز تجرب یکل یرضایتمند یشگردشگر و افزا یدر رضایتمند  یتور نقش مهم یراهنما

اطالعات از  یآور جمع یرپردازش اطالعات نظ ییکه توانا یکه گردشگران یدندرس یجهنت ینبه ا ی( در پژوهش2013وجت )

کنند.  یریتشده را نسبت به مقصد ناشناخته کاهش دهند و آن را مد درک یسکر وانندت یو مجالت را دارند م ها کتاب

باشد  یشترب یگردشگران از مقصد گردشگر یافتیاطالعات در یزانکه هر چقدر م یافتدست  یجهنت ین( به ا2014چنگ )

که چگونه  یافت( در2008) یدها  .دهند یخود را بهبود م سیریابیها کمتر خواهد بود و گردشگران م و اضطراب آن ینگران

 یگردشگر یها سفر و کتاب یزیر اطالعات درمورد برنامه یآور پردازش اطالعات به جمع ییگردشگران با استفاده از توانا

و  یرتفسهای پژوهش آنان نشان داد که  یافتهمقصد را قبل از سفر تحت تأثیر قرار دهد.  یرتصو تواند یکه م پردازند یم

 های این یافتهگردشگران تأثیرگذار باشد.  یتو رضا ،مقصد، انتظارات یرر تصود تواند یمقصد م طالعاتا استفاده از

علت رد این فرضیه اثرگذار نیست.  گردشگر یرضایتمندر ددانش جغرافیایی راهنمای تور  آن است که از یحاکپژوهش 

در  راهنمایان تور د.اروپایی باشبه گردشگران های گردشگری  مکاناز  راهنما اطالعات دقیق توسط ةضعف ارائ دتوان می

وسایل حمل و نقل عمومی به  ها و ها و اقامتگاه هتلمشکل باید بکوشند درمورد فرهنگ مقصد و این راستای رفع 

ر سف یها از دانش و مهارت یبرخ به این نتیجه رسیدند که در پژوهشی (2010و همکاران ) رشیت. گردشگران کمک کنند

 یبرا یشتریب یتبه رضا یحمل و نقل بوم یها و استفاده از ابزار ،خواندن نقشه تواناییسفر،  یطمانند شناخت مح

فقط تور  یو نقش راهنما یفهکه وظ یدندرس  یجهنت ین( به ا2004) ینتوسن و تمزک ین،. همچنشود یگردشگران منجر م

گردشگران است. اگرچه ممکن  یدرست و جذاب برا یوةبه ش اطالعات ةبلکه ارائ یست،مشارکت در انتقال اطالعات ن

ها  آن ییتنها به برند،بهوشمند خود بهره  های یدر گوش یرمس یافتنو  یابی مکان یها افزار است گردشگران از نرم

که از  یگردشگران یدرس یجهنت ینبه ا یدر پژوهشنیز ( 2015(. چانگ )2018و ونگ،  ییکننده باشند )چو کمک توانند ینم

 یرمس یافتندر  یکاغذ ةکه از نقش ینسبت به افراد یکمتر اییکار کنند یاستفاده م یرمس یافتن برای عاتاطال یورناف

به گردشگر را  یانحراف یرهمراه ممکن است مس های یگوش یقاز طر یابی مکاناین، د. عالوه بر ندار کنند یاستفاده م

 یدخود با یرمس یافتن برای یاطالعات یها گردشگران در استفاده از ابزار ین،شود. همچن آنان یو موجب گمراه دهدنشان 

 یجهنت ینبه ا ی( در پژوهش2013) یفینرا در خود ارتقا دهند. ادوارد و گر یگردشگر یاییسواد جغراف یتو قابل ییتوانا

سون یلو ین،. عالوه بر ادهند ینم یصتشخ یدرست را به یرهامس دارند یاندک یاییکه دانش جغراف یگردشگرانکه  یدندرس

( 2007) هال.شوند یرو م در سفر روبه یندارند با مشکالت یکاف یاییکه دانش جغراف یگردشگران یافتند( در2005) یلو لت

شده  درک یسکو کاهش ر یردرست مس ییدر شناسا یکه شور و شوق سفر حس خوب یدرس یجهنت ینبه ا یدر پژوهش یزن

ر ددانش جغرافیایی راهنمای تور  آن است که از یحاکاین پژوهش  های همچنین، یافته. کند یگردشگر فراهم م یبرا

این فرضیه شاید مرتبط با نوع انتقال دانش جغرافیایی راهنمایان تور به گردشگران  ردعلت اثرگذار نیست.  گردشگرتردید 

دارای  باید تورراهنمایان  ،بنابراین .رافیایی مهم استدارابودن خود دانش جغ ةانتقال دانش جغرافیایی به انداز ةنحو ،باشد

 .دنانتقال دانش جغرافیایی به گردشگران نیز توانا باشباشند و در  روابط عمومی قوی

گیرينتیجه
نتایج این پژوهش نشان داد راهنمای تور دارایی ارزشمندی برای مقاصد گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی، و 

تواند خوشایند یا نامطلوب باشد. اما بهتر است که این  شود. همیشه اولین تجربة گردشگری می یها محسوب م تورگردان

اطالعات درست توسط راهنمای تور تصویر خوشایندی از سفر را تداعی کند. بسیاری از  ةبا ارائ رتجربه برای گردشگ
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ند قلمداد کنند. افزایش ا هنوان مقصد انتخاب کردع منطقه یا کشوری که به ةگردشگران تمایل دارند راهنمای تور را نمایند

 ةدهندگان خدمات گردشگری را به سمت بهبود ارائ رقابت در بازارهای گردشگری و افزایش انتظارات گردشگران ارائه

اگر عملکرد راهنمای تور خوب نباشد و سطح  نتایج این پژوهش نشان دادمستمر خدمات به گردشگران سوق داده است. 

شده رضایت نخواهند داشت. راهنمای تور  تخصصی و سواد جغرافیایی وی باال نباشد، گردشگران از خدمات ارائهدانش 

و سریع به آنان است. راهنمای تور باید از دانش  ،خدمات نامحسوس، مناسبدهندة  هحقوق گردشگران و ارائ ةکنند ضمانت

. عملکرد راهنمای تور کنددرستی به گردشگران معرفی  گردشگری را به یها جغرافیایی الزم برخوردار باشد تا بتواند جاذبه

ای  دهد. دانش حرفه ها و مقاصد گردشگری تحت تأثیر قرار می احساسات گردشگران را در ارتباط با تصویر ذهنی از آژانس

ندی گردشگری را بهبود و رضایتم دهد میشده را تحت تأثیر قرار  راهنمای تور ادراک گردشگران از کیفیت خدمات ارائه

تنها باید سطح کیفیت محصوالت خود و  ها و مقاصد گردشگری اگر به دنبال جذب گردشگرند، نه بخشد. آژانس می

. دفاتر خدمات مسافرت اند شده را باال ببرند، بلکه نیازمند دانش تخصصی و مزیت رقابتی نوآوری در محصوالت ارائه

که از سطح سواد جغرافیایی باالیی برخوردارند، تورهای گردشگری متنوعی را توانند با جذب افرادی  گردشگری می

 تورهای به توان میریزی کرد  توان طراحی و برنامه جغرافیایی می دانشاز تورهایی که براساس طراحی کنند. 

 با آشنایی تورهای ،وهواشناسی آب تورهای شناسی، اقلیم تورهای طبیعی، بکر های جاذبه با آشنایی تورهای شناسی، زمین

 و محیطی زیست خاص های جاذبه بر مبتنی تورهای ،ماکوتوریس مختلف تورهای گیاه، و گل تورهای فرهنگی، های جاذبه

و مدیران فنی دفاتر  راهنمایان تور باالی سواد سطح داد نشان پژوهش این نتایج کرد. اشاره ... و ،وحش تورهای حیات

 آیند می ایران به که اروپایی گردشگران کند. خلق نظیری را گردشگری بی خدمات و محصوالت تواند می خدمات مسافرتی

دفاتر خدمات مسافرتی  ةکه معموالً توسط همرا ای  شده شناختههای  جاذبه و کنند می یددباز تکراری مقاصد از معموالً

توانند  میتور و مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی  انراهنمایحال آنکه  ؛گنجانند می خود های سفر شود در برنامه ارائه می

است، در تورهای  مانده ناشناخته که برای گردشگران تاکنون ،را گردشگری محورهای و ،مسیرها بکر، های جاذبه

تر  افرادی که تحصیالت کمتری دارند یا افراد مسن نتایج این پژوهش نشان داد. از طرف دیگر، ددهن گردشگری ارائه

زیادی به مشارکت و همکاری  ةدر تورهای گردشگری عالق  متکی به راهنمای تور هستند. ولی گردشگران جوانشدت  به

حاکی از آن بود که مدیران و تورهای گردشگری با سواد نتایج این پژوهش  .اطالعات سفر با دیگران دارند ةدر ارائ

ای ایفا کنند. برای افزایش  د نقش ویژهنتوان ان میگردشگر ةشد ی باال در افزایش رضایت و کاهش ریسک درکیجغرافیا

های  براساس یافته ،ی خود را ارتقا دهد. همچنینیشود راهنمای تور سواد جغرافیا شناخت جغرافیایی گردشگر توصیه می

 و کنداستفاده  بهتر مقاصد گردشگری راستای معرفیمختلف در  یهاراهنمای تور از نقشهشود  توصیه می ،این پژوهش

 ،های منحصر به فرد مقصد گردشگری ویژگی ، وفرهنگی طبیعی، مختلف یها از جاذبههمچنین اطالعات کافی 

نتایج این  .دهد قراربازدیدکنندگان  مقصد در اختیارهمچنین تسهیالت و خدمات گردشگری  و ،شناسی منطقه زمین

مورد بازدید توسط  ةمنطق ازاطالعات مختلف  ةارائ ،کنند که به ایران سفر می ،پژوهش نشان داد گردشگران اروپایی

  .دانند را ضروری می راهنمای تور

های  سایت های پژوهش ضروری است راهنمای تور در کسب اطالعات از مقصد گردشگری از وب براساس یافته

ختلف طبیعی، های م ها و گالری هنر، جاذبه سفر بازدید از موزه ةو در برنام اشدداخلی و خارجی گردشگران فعال ب

و  ،غیره را بگنجاند. به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستیو صنایع دستی  ،ساخت های انسان فرهنگی، جاذبه

عالوه بر دانش گردشگری و  ،مجوز کارت راهنمایی تور را در اختیار افرادی قرار دهد که شود  گردشگری نیز توصیه می

 مناسبی از مقاصد گردشگری نیز باشند. زبان تخصصی، دارای سواد و دانش جغرافیایی 
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 ها محدودیت
 ةیران در زمیندر ا یژهو به توان به تعداد بسیار اندک کتب و نشریات و سوابق پژوهشی های این پژوهش می از محدودیت

   ةها و دسترسی سخت به جامع نامهسواد جغرافیایی راهنمایی تور اشاره کرد و همچنین مشکالت مربوط به توزیع پرسش

 پژوهش بود. یها آماری از دیگر محدودیت
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