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چکـیده
امروزه گردشگری میراث فرهنگی و بخصوص بخش ناملموس آن برای توسعۀ و معرفی بهتر بسیار وابسته به عنصر
نیروی انسانی زبده و کارآمد میباشد .از آنجایی که راهنمایان گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع انسانی در این
صنعت شناخته میشوند و به نوعی در خط مقدم و پیشتاز رویارویی با گردشگران میراث ناملموس هستند و مواریث
ناملموس برای فهم بهتر به نظر میرسد بیشتر از سایر جاذبه های گردشگری نیاز به راهنمایانی زبده دارد ،در این پژوهش
تالش شده اثرات توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل در جذب این نوع گردشگران مورد بررسی قرار گیرد.
پژوهش پیش رو ،از نوع مطالعات کاربردی – توصیفی میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را خبرگان ،متخصصین و فعالین
استان اردبیل که آگاهی و تسلّط نسبت به موضوع گردشگری میراث ناملموس را داشتند تشکیل میدهند که از آنها تعداد
 51نفر به عنوان نمونۀ آماری (با روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند) انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در
بخش توصیفی از شاخصهای آمار توصیفی و در بخش استنباطی از تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیهها به کمک نرم
افزار  Spssاستفاده شد .نتایج نشان داد که چهار مؤلفۀ تخصص و مهارت شغلی ،دانش و اطالعات شغلی ،سطح نگرش و
انگیزۀ شغلی تأثیر مثبت و معناداری در جذب گردشگران میراث ناملموس دارند.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

در سال های اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشته ،به طوری که میراث فرهنگی و منابع
میراث باستان شناختی را به عنوان یک منبع با اهمّیت اقتصادی به رسمیت شناختهاند (افخمی .)1395 ،میراث فرهنگی ناملموس
نیز که بخشی از میراث فرهنگی است ،بخش مهّمی از تمدن بشری و به نوعی از منابع اصلی گردشگری است (سو و همکاران،1
.)2020
گردشگری به عنوان یک فعالیت بازرگانی ،نقش و اهمیت به سزایی در رشد و توسعۀ اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای
در حال توسعه دارد ،عوامل متعددی نظیر :امکانات و تسهیالت ،وسایل ارتباط جمعی ،حمل و نقل  ،جاذبه های تاریخی ،زیارتی،
اطالعات فنی و مانند آنها بر فعالیت های گردشگری تأثیرگذار است (ناظمی .)1395 ،گردشگری به عنوان بزرگترین تحرک
اجتماعی ،با پیامدهای فرهنگی ،اقتصادی و فضایی متعددی همراه است ،بدین جهت ،اثربخش کردن هرچه بیشتر توسعۀ
گردشگری و ارتقای پیامدهای مثبت آن  ،نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی آن می باشد (رهنمایی و همکاران.)1393 ،
در دهه های گذشته ،تمایل به توسعۀ بخش گردشگری با توجه به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی درگیر در این صنعت
مخصوصاً در کشورهای صنعتی دنیا آشکارتر شده است (توحیدی و نبیلو .)2012 ،2بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در
جوامع پیشرفته نشان می دهد که همۀ این کشورها عالوه بر زیرساخت های مناسب و پتانسیل های باالی گردشگری و جغرافیایی،
از نهادهای تربیتی ،حرفه ای و آموزشی توانمند و کارا نیز برخوردارند (شمس الدینی و همکاران .)1395 ،توانمند سازی ،سالم ترین
روش سهیم نمودن دیگرکارکنان در قدرت است .با این روش حس اعتماد ،انرژی مضاعف ،غرور ،تعهّد و خوداتکایی درافراد ایجاد
می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته ،در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت پس از دهها سال
تجربه ،دنیا به این نتیجه رسید که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند ،باید
از نیروی انسانی متخصص ،خالق و با انگیزه برخوردار باشد (عسگری.)1395 ،
استان اردبیل با بهرهمندی از فرهنگ شفاهی غنی ادبیات ترکی ،وجود تنوع غذایی و تنوع شیوه های پخت غذا و ساخت
صنایع دستی و همچنین با دارا بودن یکی از سه ایل بزرگ چادرنشین کشور (ایل شاهسون) در درون استان ،دارای پتانسیل های
فراوانی در زمینۀ میراث ناملموس است به طوری که بیش از شصت مورد در فهرست مواریث ناملموس ملّی به نام این استان به
ثبت رسیده است .نظر به وجود این پتانسیل های عظیم در استان اردبیل و همچنین رونق دادن صنعت گردشگری در این استان
میتوان نیروی انسانی شاغل در صنعت گردشگری میراث ناملموس را هر چه بیشتر و بهتر از کلیۀ جهات توانمند ساخته و زمینۀ
جذب گردشگران میراث ناملموس و توسعۀ بهتر این نوع از گردشگری را در استان اردبیل فراهم ساخت ،و از آنجایی که راهنمایان
گردشگری خط مقدم و پیشتاز رویارویی با گردشگران میراث ناملموس هستند و مواریث ناملموس برای فهم بهتر به نظر میرسد
بیشتر از سایر جاذبه های گردشگری نیاز به راهنمایانی زبده دارد ،در این پژوهش تالش شده اثرات توانمندسازی راهنمایان
گردشگری در جذب این نوع گردشگران و توسعۀ میراث ناملموس استان اردبیل مورد بحث و بررسی قرار گیرد .سوال اصلی در
پژوهش حاضر این است که :آیا توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل در جذب گردشگران میراث ناملموس تأثیری دارد؟

 -2مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
 -1-2توانمندسازی
واژه توانمندسازی در فرهنگ آکسفورد ،به معنای قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،ارائه مدرک و توانا شدن آمده است .تاریخچه
اولین تعریف از اصطالح توانمندسازی به سال  1788بر می گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش
سازمانی خود میدانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش سازمانی او دیده شود (میرن بابازادگان .)1398 ،توانمندسازی
به فرایندی گفته می شود که در آن مدیر به کارکنان کمک میکند تا توانایی الزم برای تصمیم گیری مستقل را به دست آورند.
این فرایند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصیت آنان نیز مؤثر است .مهّمترین مفهوم توانمندسازی ،تفویض اختیار به پایین
ترین سطوح سازمان است .فرایند تصمیمگیری باید از درجۀ باالی عدم تمرکز برخوردار باشد و افراد یا گروههای کاری نیز باید
مسئول یک قسمت کامل از فرایندهای کاری باشند (الیلر .)1994 ،3در واقع توانمندسازی عبارت است از شناختن ارزش افراد و
سهمی که میتوانند در انجام امور داشته باشند .در مورد توانمندسازی نیروی انسانی میتوان گفت ،یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت-
های الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزشی افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان بر عهده

1- Su et al
2- Tohidy & Nabiloo

3- Lawler
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دارند که توأم با کارآیی و اثربخشی باشد .در بیانی دیگر توانمندسازی عبارت است از طراحی و ساختن سازمان به نحوی که افراد
ضمن کنترل خود ،آمادگی قبول مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند (سعیدیپور و محمدیپور.)1399 ،

 -2-2راهنمایان گردشگری

 -3-2میراث ناملموس فرهنگی
برای آنکه یک اثر میراث فرهنگی خوانده شود ،بیش از قدمت و تبلور بیرونی ،باید حامل یک پیام یا ارزش ضروری باشد
(فروغی و همکاران .)1399 ،میراث فرهنگی در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته میراث ملموس و میراث ناملموس تقسیم می
گردد:
 .1میراث ملموس یا مادی :به مجموعه مظاهر مادی اطالق می شود که خارج از وجود ما تحقق مادی و فیزیکی دارند .بیشتر
ارزش های تاریخی و هنری بر آثار و مظاهر مادی مترتباند ،مانند :شهرها ،بناها ،اشیا و غیره
 .2میراث ناملموس یا معنوی :مجموعه مظاهری هستند که گرچه وجود خارجی ندارند ،اما جلوههای مادی آنها قابل درک و
دسترسی است ،مانند :زبان ،باورها ،اعتقادات ،آداب و رسوم که به خودی خود مادی نیستند ،اما جلوۀ مادی دارند (نورآقایی و مکیان،
 .)1396بر اساس تعریف کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو ،این مواریث به معنای اقدامات ،نمایشها،
ابزارها ،دانش ،مهارتها و نیز وسایل ،اشیاء ،مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها است که جوامع ،گروهها و در برخی
موارد افراد ،آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود میشناسند .این میراث که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود ،مدام
توسط جوامع و گروهها ،در پاسخ به محیط ،طبیعت و تاریخ بازآفرینی میشوند و حسّ هویت و استمرار را برایشان به ارمغان آورده و
بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خالقیت بشری را ترویج میکنند (یونسکو .)2003 ،2میراث فرهنگی ناملموس به جنبه های
غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته میشود و اغلب آداب و رسوم جامعه در یک دورۀ زمانی را در برمیگیرد یا راه و روش رفتار در
جامعه میباشند که معموالً قوانین رسمی عمومی برای کارکرد در یک فضای فرهنگی خاص هستند .به عبارت دیگر میراث معنوی
شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است (شاهی و خورشید.)1394 ،
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در ایران برخی از اصطالحات برای این شغل رایج شده است ،مانند :تور لیدر یا سرپرست تور و راهنمای تور که همگی به یک
معنا به کار برده میشوند .دو تعریف م ّهم در مورد این حرفه وجود دارد که اولی تعریف اتحادیه راهنمایان تور در اروپا و دیگری
تعریف فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری هستند .بر اساس تعریف اتحادیه راهنمایان تور در اروپا "راهنما شخصی است که
گروه یا افرادی از بازدیدکنندگان را خارج از خانه هایشان یا خارج از کشور در اطراف یادمان ها ،سایت ها ،یا مناطق شهری
راهنمایی می کند و برای آنها به زبان خودشان و به شیوه ای جذاب و مهّیج محیط طبیعی و فرهنگی را تشریح می کند" (ضیایی و
فرمانی .)1390 ،همچنین طبق تعریف فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری ،راهنمای تور کسی است که توریست ها را به زبانی
که ویژه آنهاست در زمینه های مختلف توریستی راهنمایی می کند و دارای تس ّلط و اطالعات کامل دربارۀ میراث طبیعی و فرهنگی
هر منطقه است و قادر است این اطالعات را به زبان قابل درک برای توریست ها توضیح دهد (کروبی و همکاران  .)1396،در واقع
راهنمای تور به کسی گفته می شود که وظیفۀ اصلی او هدایت و انتقال اطالعات به گردشگران است .همچنین راهنمای تور نقش
سرگرم سازی افراد و نیز تفسیر جاذبه ها و آثار را نیز در بر عهده دارد .به این ترتیب دانش زبانی ،دانش بومی و محلّی و مهارت-
های عملی از جمله توانمندیهایی است که در مورد راهنمایان تورها مورد توجه میباشد (جعفری.)2000 ،1
توانایی در جذب مسافران ،شناخت منطقه ،دانستن زبانهای محلّی ،دانستن حداقل یک زبان بینالمللی ،تحصیالت و دانش
کافی تاریخی ،فرهنگی و طبیعی به تناسب منطقه و محلّ برگزاری تور ،همچنین هوشمندی ،کارآزمودگی و تجربه ،کسب
مهارتهای به ظاهر جزئی؛ همانند مهارت در کمکهای اولیه پزشکی ،شناسایی مسیرها و راه ها ،سالمت و قدرت جسمانی کافی ،به
عالوه بسیاری از ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای فردی از م ّهمترین لوازم و ضروریات کسب موفقیت در این حرفه برای یک
راهنمای گردشگری است (حسینی .)1393 ،راهنمایان تور که همانا سفیران فرهنگـی کـشورهای مقـصدند بـا انجـام صـحیح
وظـایف وایفـای نقـش برجـسته خـود میتواننـد مهّمتـرین گـامهـا را در جهـت رضـایتمندی گردشگران بردارند (محمدخانی،
.)1387
انواع راهنمایان گردشگری نیز در ایران به دو دسته تقسیم میشوند )1 :راهنمایان طبیعت گردی  )2راهنمایان فرهنگی که
راهنمایان میراث ناملموس نیز جزو راهنمایان فرهنگی به حساب میآیند.

1- Jafari
2- UNESCO
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بر اساس تعاریف کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس ،قلمرو میراث فرهنگی ناملموس ،شامل پنج بخش اصلی :بیان و سنت
های شفاهی ،هنرهای نمایشی ،فعالیت های جمعی ،آیین ها و جشن ها ،دانش سنتی و اعمال مرتبط با طبیعت و کیهان و سنت-
های مرتبط با صنایع دستی اصلی میشود (شهیدی و همکاران.)1399 ،
تحقیق حاضر در تالش است که تأثیرات توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل در جذب گردشگران میراث
ناملموس را شناسایی کرده و راهکارهای مفید را در جهت جذب این گونه گردشگران را به نهادهای دولتی و خصوصی مربوطه
استان ارائه دهد .در ادامه به برخی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته میشود:
هواگاما و همکاران )2019( 1در پژوهشی با عنوان " بازاریابی خدمات از طریق توانمندسازی ،عملکرد و رضایت شغلی کارکنان
هتل ها" نشان دادند که آموزش کارکنان هتل ها ،مزایایی برای هر دو طرف (میهمانان و کارکنان) به همراه دارد و استقالل شغلی
بیشتر باعث بهبود رفاه کارگران خدمات می گردد .کروجا و همکاران ،)2016( 2در پژوهشی با عنوان "توانمندسازی در صنعت
میهمان نوازی آمریکا " به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی باعث می گردد کارکنان نسبت به خودشان احساس بهتری داشته
باشند ،همچنین سازمان ها باید یاد بگیرند که به منظور توانمندسازی کارکنان و برای بهبود عملکرد خود نیاز به یک تغییر اساسی
در کل فرهنگ سازمانی دارند .موونو و داهلس )2017( 3در پژوهش "توانمندسازی زنان و گردشگری جزیره ای در فیجان" به این
نتیجه رسیدند که از طریق کارآفرینی مبتنی بر جهانگردی ،زنان مح ّلی نه تنها به توانمندی اقتصادی رسیده اند بلکه از لحاظ
روانشناختی  ،اجتماعی و سیاسی نیز توانا و کاراتر شدند .بوتلر )2017( 4در پژوهشی تحت عنوان "تقویت توانمندی جامعه و ایجاد
ظرفیت از طریق گردشگری (دولستروم آفریقای جنوبی)" دریافت که توسعۀ گردشگری تأثیرات مثبتی را ایجاد کرده و اعضای
جامعه محلّی با مزایایی رو به رو شدهاند که فراتر از عوامل اقتصادی است .تتیک )2016( 5در پژوهشی تحت عنوان " اثرات
توانمندسازی روانشناختی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی راهنمایان گردشگری" نشان داد که توانمندسازی روانشناختی ،رضایت
شغلی و عملکرد شغلی ،با هم همبستگی مثبت دارند و توانمندسازی سطح هر دو عامل رضایت شغلی و عملکرد شغلی راهنمایان
گردشگری را ارتقا میدهد .توحیدی و نبیلو ( )2012در مقالهای با عنوان" توانمندسازی منابع انسانی و نقش آن در گردشگری
پایدار" به این نتیجه رسیدند که سازمان های حاضر در سراسر جهان ،تمایل زیادی به توانمندسازی پرسنل خود برای افزایش
کارایی و بهبود سیستمهای کاری دارند ،همچنین پیشنهاد دادند که مدیریت و پرسنل برای انجام بهتر وظایف خود دوره های
آموزش کوتاه مدت ،بلند مدت و حرفه ای را داشته باشند .میرن بابازادگان ( )1398در یک پژوهش راهبردی با عنوان "تدوین
الگوی راهبردی توانمندسازی نیروی انسانی با رویکرد معادالت ساختاری (مطالعه موردی :سازمان گردشگری استان تهران)" پس
از شناسایی پنج مؤلفه به همراه زیر مؤلفههای آنها به این نتیجه رسیدند که هر پنج مؤلفه :چشم انداز و مأموریت ،خطمشی
سازمان ،شرکا و ذینفعان ،کارکنان و فرآیندها بر توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان گردشگری استان تهران مؤثر میباشند.
شمسالدینی و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان ارزیابی" اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعۀ صنعت گردشگری
(استان کهکیلویه و بویر احمد)" به این نتیجه رسیدند که میان چهار مؤلفه :مهارت و تخصص شغلی ،دانش و اطالعات شغلی،
سطح نگرش و انگیزۀ شغلی و توسعۀ گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد در سطح باال رابطه معنی داری وجود دارد .سیّدی
( )1393در مقاله ای با عنوان "توانمندسازی منابع انسانی ،عامل موفقیت صنعت گردشگری" به این نتیجه رسید که توانمندسازی
پرسنل بخشهای دولتی و خصوصی مناطق گردشگری ،یکی از ارکان مهّم رشد و توسعۀ اقتصادی و موفقیت پایدار این مناطق
است و دستیابی به اهداف تعیین شده در مناطق گردشگری از جمله رشد و جذب گردشگر و سرمایه گذار ،رشد و توسعۀ اقتصادی،
ایجاد اشتغال مولد و کسب درآمدهای ارزی ،جز از طریق توانمند کردن نیروی انسانی شاغل در این مناطق امکان پذیر نمیباشد.
زاهدیان نژاد و یزدان پناه ( )1393در مقاله ای به منظور "بررسی افزایش توانمندیهای شغلی کارکنان هتل به وسیله آموزش های
ضمن خدمت" به این نتیجه رسیدند که آموزش های ضمن خدمت در صورت اجرای مناسب میتوانند نقش قابل مالحظهای در
ارتقای توانمندسازی کارکنان هتل داشته باشند.

 -3روش شناسی تحقیق
پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی توسعهای ،از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی و از لحاظ نوع دادهها از نوع تحقیقات
کمّی میباشد .جامعۀ آماری این پژوهش را متخصصین و فعالین حوزۀ گردشگری میراث ناملموس استان اردبیل ،اساتید دانشگاه و
فارغ التحصیالن رشتههای گردشگری و باستانشناسی (ارشد به باال)  ،کارشناسان ادارۀ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
1- Hewagama et al
2- Kruja
3- Movono & Dahles
4- Butler
5- Tetik
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گردشگری استان اردبیل که اطالعات کافی در زمینۀ گردشگری میراث ناملموس دارند ،تشکیل میدهند که از آنها تعداد  51نفر
به عنوان نمونه (به روش نمونهگیری قضاوتی هدفمند) انتخاب شدند .در این پژوهش ابزار گردآوری اطالعات و داده ها از نمونۀ
آماری پرسشنامۀ آنالین محقق ساخته میباشد که برای ساخت آن از پرسشنامههای استاندارد توانمندسازی و جذب گردشگران
کمک گرفته شده است .این پرسشنامه شامل دو بخش میباشد که بخش اول را سؤاالت جمعیت شناختی ( 4سؤال) و بخش دوم را
سؤاالت تخصصی ( 19سؤال) که بر اساس طیف  5درجه ای لیکرت طراحی شده اند ،تشکیل میدهند .روایی پرسشنامه در این
پژوهش ،پیش از توزیع در جامعۀ آماری از سوی خبرگان و اساتید حوزۀ گردشگری تأیید شد و پیشنهادات و نظرهای آنها در
خصوص تغییر در پرسشنامه اعمال گردید .همچنین برای برآورد میزان پایایی ابزار اندازهگیری از معیار آلفای کرونباخ استفاده گردید
که عدد یدست آمده  0.87بود که نشان دهندۀ پایایی مناسب پرسشنامه میباشد .در ادامه بعد از گردآوری دادههای خام تحقیق،
برای تجزیه و تحلیل اطالعات در بخش جمعیت شناختی با استفاده از آمار توصیفی و بنا به ضرورت از شیوههایی از قبیل فراوانی
استفاده شد و در بخش آمار استنباطی نیز جهت آزمون فرضیههای مطرح شده از روش آماری رگرسیون به کمک نرم افزار Spss
استفاده و بهره گرفته شد.

 -4یافتههای تحقیق

ویژگی
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه فعالیت

جدول  .1آمار توصیفی اعضای نمونۀ آماری
فراوانی
تنوع

درصد فراوانی

زن

20

39.3

مرد

31

60.7

 20تا  30سال

9

17.6

 31تا  40سال

21

41.2

 41تا  50سال

17

33.3

باالی  50سال

4

7.9

دیپلم یا فوق دیپلم

4

7.9

کارشناسی

14

27.5

کارشناسی ارشد

23

45.1

دکتری

10

19.5

کمتر از  5سال

10

19.5

 6تا  10سال

12

23.6

 11تا  15سال

15

29.4

بیشتر از  15سال

14

27.5

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

برای بدست آوردن اطالعات جمعیت شناختی اعضای نمونۀ آماری در این پژوهش  4سؤال طراحی و از آنها خواسته شد که
خصوصیات شخصی خود که شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت و سابقۀ فعالیت مرتبط بود را مشخص نمایند .طبق آمار بدست آمده
 39.3درصد افراد را زنان و  60.7درصد را مردان تشکیل دادهاند 17.6 .درصد اعضای نمونه در سنین  20تا  30سال 41.2 ،درصد
در سنین بین  31تا  40و بقیه باالی  41سال سن داشتند .همچنین از لحاظ تحصیالتی  19.5درصد آنها دارای مدرک دکتری،
 45.1درصد کارشناسی ارشد 27.5 ،درصد کارشناسی و  7.9درصد از مدرک دیپلم یا فوق دیپلم برخوردار بودند .نتایج کامل در
جدول شمارۀ  1گزارش شده است.

در این پژوهش دو متغیر توانمند سازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل به عنوان متغیر مستقل و جذب گردشگران میراث
ناملموس به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت که متغیر توانمند سازی راهنمایان دارای  4مؤلفۀ تخصص و مهارت شغلی،
دانش و اطالعات شغلی ،سطح نگرش و انگیزۀ شغلی میباشد .بدین منظور  4فرضیۀ آماری تدوین شد که در ادامه به آزمون هر
کدام از فرضیههای تحقیق به کمک روش تحلیل رگرسیون ساده پرداخته میشود.
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ضریب رگرسیون
0.629
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

(ثابت)
دانش شغلی

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ اول
ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.769
0.384
0.396
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
32.131
19.026
1
19.026
0.592
49
29.014
50
48.039
تحلیل رگرسیون تأثیر دانش شغلی راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
4.247
0.431
1.830
5.668
0.629
0.100
0.569

Sig
0.000

Sig
0.000
0.000

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

 آزمون فرضیۀ  :1دانش و اطالعات شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراثناملموس دارد؛ با استناد به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،2ضریب تعیین بین دو متغیر دانش و اطالعات شغلی راهنمایان
گردشگری استان اردبیل و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.396است که بدان معنا میباشد که دانش و اطالعات شغلی
راهنمایان  39درصد از تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .مطابق جدول در تحلیل
واریانس رگرسیون سطح معنی داری کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید مینماید .همچنین با توجه
به عدد بتای بدست آمده ( )0.629در سطح معنی داری ( )0.000میتوان نتیجه گرفت که جهت تأثیرگذاری مؤلفۀ دانش و
اطالعات شغلی راهنمایان بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ دوم
ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.851
0.246
0.261
0.511
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
مدل
17.346
12.560
1
12.560
رگرسیون
0.724
49
35.480
باقیمانده
50
48.039
کل
تحلیل رگرسیون تأثیر مهارت شغلی راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
5.164
0.457
2.359
(ثابت)
4.165
0.511
0.108
0.448
مهارت شغلی

Sig
0.000

Sig
0.000
0.000

 آزمون فرضیۀ  :2تخصص و مهارت شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراثناملموس دارد؛ با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،3ضریب تعیین بین دو متغیر تخصص و مهارت شغلی راهنمایان
گردشگری استان اردبیل و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.261است بنابراین میتوان استنباط کرد که مهارت و
تخصص شغلی راهنمایان  26درصد از تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .مطابق جدول
در تحلیل واریانس رگرسیون سطح معنی داری کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید مینماید.
همچنین با توجه به عدد بتای بدست آمده ( )0.511در سطح معنی داری ( )0.000میتوان نتیجه گرفت که جهت تأثیرگذاری مؤلفۀ
مهارت و تخصص شغلی راهنمایان بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ سوم
ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.917
0.126
0.143
0.378
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
مدل
8.183
6.875
1
6.875
رگرسیون
0.840
49
41.165
باقیمانده
50
48.039
کل
تحلیل رگرسیون تأثیر سطح نگرش راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
6.036
0.477
2.881
(ثابت)
2.861
0.378
0.111
0.318
سطح نگرش

Sig
0.006

Sig
0.000
0.006

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ساده برای فرضیۀ چهارم
ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون
R 2 adj
R2
خطای استاندارد برآورد
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
0.903
0.151
0.168
0.410
تحلیل واریانس رگرسیون )(ANOVA
F
میانگین مجذورات
درجۀ آزادی
مجموع مجذورات
مدل
9.880
8.061
1
8.061
رگرسیون
0.816
49
39.979
باقیمانده
50
48.039
کل
تحلیل رگرسیون تأثیر انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری در جذب گردشگران میراث ناملموس
ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
t
Beta
B
خطای استاندارد
2.219
0.789
1.750
(ثابت)
3.143
0.410
0.170
0.533
انگیزۀ شغلی

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

 آزمون فرضیۀ  :3سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراث ناملموسدارد؛ با استناد به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،4ضریب تعیین بین دو متغیر سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان
اردبیل و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.143است .بنابراین میتوان گفت که سطح نگرش راهنمایان گردشگری 14
درصد از تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .همچنین مطابق جدول در تحلیل واریانس
رگرسیون سطح معنی داری بدست آمده عدد  0.006است که کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید
مینماید .در ادامه با توجه به عدد بتای بدست آمده ( )0.378در سطح معنی داری ( )0.006میتوان نتیجه گرفت که جهت
تأثیرگذاری مؤلفۀ سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان اردبیل بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.

Sig
0.003

Sig
0.031
0.003

 آزمون فرضیۀ  :4انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل اثر معناداری در جذب گردشگران میراث ناملموسدارد؛ با استناد به مقادیر بدست آمده در جدول شمارۀ  ،5ضریب تعیین بین دو متغیر انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری استان اردبیل
و جذب گردشگران میراث ناملموس ،عدد  0.168است که بدان معنا میباشد که انگیزۀ شغلی راهنمایان گردشگری  16درصد از
تغییرات ایجاد شده در جذب گردشگران میراث ناملموس را پیش بینی میکند .همچنین مطابق جدول در تحلیل واریانس رگرسیون
سطح معنی داری بدست آمده کمتر از  0.05میباشد که خطی بودن رابطه بین دو متغیر را تأیید مینماید .در ادامه با توجه به عدد
بتای بدست آمده ( )0.410در سطح معنی داری ( )0.003میتوان نتیجه گرفت که جهت تأثیرگذاری مؤلفۀ انگیزۀ شغلی راهنمایان
گردشگری بر جذب گردشگران میراث ناملموس مثبت و معنی دار است.
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راهنمایان گردشگری همواره کنش و ارتباط رو در رویی با گردشگران دارند ،علی الخصوص با گردشگران مربوط به میراث
ناملموس که به شدت نیازمند به تفسیر ،فهم و درک عمیق از جاذبهها و مواریث ناملموس مقصدند ،زیرا که مواریث ناملموس
همانند مواریث ملموس جنبه عینی و فیزیکی در بسیاری از موارد ندارد ،بنابراین از این حیث در پژوهش حاضر تالش شد ،تا تأثیر
توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل به عنوان متغیر مستقل بر جذب هر چه بیشتر گردشگران میراث ناملموس استان
به عنوان متغیر وابسته ،سنجیده شود .بر همین اساس پس از بررسی و سنجش بین چهار مؤلفه مهارت و تخصص شغلی ،دانش و
اطالعات شغلی ،سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان و انگیزش شغلی آنان با جذب گردشگران میراث ناملموس استان اردبیل
مشخص شد که بین هر چهار مؤلفۀ ذکر شده با جذب گردشگران میراث ناملموس رابطه و اثرگذاری مثبت و معناداری وجود دارد.
در واقع میتوان این گونه بیان کرد که توانمندسازی راهنمایان گردشگری در سطحی باال تأثیر مستقیم بر جذب هر چه بیشتر
گردشگران میراث ناملموس این استان دارد .همچنین در بین درون مؤلفه های مهارت و تخصص شغلی به ترتیب زیر مؤلفه های:
مهارت حل مسأله و مدیریت بحران یک راهنما ،تسلط بر چندین زبان خارجی ،خوش خلقی و درک اعضای تور ،مهارت رهبری و
هدایت تور ،روابط اجتماعی باال و مهارت سخنوری توسط پاسخ دهندگان شناخته شد .در بین زیرشاخه های دانش و اطالعات
شغلی نیز ،دانش راهنمایان گردشگری استان در مورد تاریخ جامعۀ میزبان ،مذاهب و ادیان و آداب جامعه میزبان ،ویژگیهای
سیاسی جوامع اعضای تور و جامعۀ میزبان ،ویژگیهای جغرافیایی و جمعیتی مقصد ،عادات غذایی اعضای تور و مقصد و مهارت
ساخت صنایع دستی و معماری جامعۀ میزبان مهّمترین اولویت ها را در این بخش به دست آوردند که باید به آنها توجه نمود .از بین
مؤلفههای سطح نگرش راهنمایان گردشگری استان ،عالقۀ راهنمایان به شغل و حرفۀ خود و در درجۀ بعدی احساس کارآمدی و با
ارزش شمردن شغل راهنمایان گردشگری در سطح جامعه بیشترین اولویت را برای برنامه ریزی توسط مسئولین مربوطه دارا هستند.
و نهایتاً در میان زیر مولفههای انگیزش شغلی راهنمایان گردشگری :درآمد قابل توجه راهنما و امنیت شغلی ،طرز برخورد عادالنه
مدیران و تورگردانان با راهنمایان به هنگام بروز بحران ،آموزشهای حین کار و ضمن خدمت و قدردانی و تکریم راهنمایان مهّم-
ترین اولویت ها برحسب میزان تأثیرگذاری بر جذب گردشگران میراث ناملموس در استان اردبیل را به دست آوردند.
بنابراین میتوان این گونه استدالل کرد که با توجه به تأثیر مستقیم و باالی توانمندسازی راهنمایان گردشگری استان اردبیل
در جذب تعداد بیشتر گردشگران میراث ناملموس ،تأثیرگذاری راهنمایان توانمند شده میتواند رضایت و درک باالی گردشگران از
این نوع گردشگری را در استان به همراه داشته و با تبلیغات دهان به دهان همین گردشگران ،جذب هر چه بیشتر گردشگرانی دیگر
در آینده را نیز در پی داشته باشد .لذا پیشنهاد می گردد که مدیران میراث فرهنگی استان اردبیل ،انجمن راهنمایان گردشگری و
تورگردانهای بخش خصوصی استان:
مهارتهای شغلی راهنمایان گردشگری را از طریق آموزش های دورهای و ساالنه تقویت نمایند.
کالسهای دانشافزایی راهنمایان در زمینههای مرتبط با گردشگری میراث ناملموس را به صورت ادواری برپا نمایند.
با برگزاری گردهمایی ها و جشنهای ساالنه در استان از راهنمایان وظیفه شناس تقدیر به عمل آورده و در صدا و سیمای
استانی و کانال های مجازی منصوب به خود ،مجموعه ها و برنامههایی را در جهت تکریم راهنمایان میراث ناملموس به عمل
آورند .و نهایتاً در جهت افزایش انگیزش شغلی راهنمایان ،حقوق مناسب و امنیت شغلی این قشر را هر چه بیشتر و بهتر تامین و
تضمین نمایند.
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