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مندي از توانمندي جوانان نخبه بومی در توسعه گردشگري و ارائه بررسی تأثیر بهره
یک مدل از سیستم دانش محور با رویکرد توانمندسازي نخبگان بومی به منظور توسعه 

 استان بوشهر:  مطالعه موردي-گردشگري
  

  3رابعفاطمه شالچیان، 2 زاد قدیممحمدرضا کابارن، 1فردالناز بلوري
  

  دهچکی
روند رو به رشد در ، عنوان یکی از بازوهاي توانمند دستیابی به توسعه پایدارامروزه صنعت گردشگري به

هاي صنعت فعالیت، سازمان جهانی جهانگردي. کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه را پیش روي دارد
دشگري مذهبی و گر، گردشگري تجاري، گردشگري طبیعی، فرهنگی هاي گردشگريگردشگري را به دسته

جا که استفاده از نخبگان در مسیر توسعه کشورها همواره مورد از آن. گردشگري ورزشی تقسیم کرده است
هاي در صنعت گردشگري نیز استفاده از توانمندي، استتوجه و تأیید پژوهشگران و صاحبان حرف بوده

وانان نخبه بومی در توسعه گردشگري در جدر این مطالعه به تأثیري که . شایسته توجه است، بالقوه ایشان
هاي نتایج این پژوهش نشان داد که نخبگان بومی حوزه و شدهپرداخته، توانند داشته باشندبندر بوشهر می

، گذارندالمللی میتوانند با تأثیري که در جامعه ملی و بینورزش و مذهب می، صنعت و تجارت، فرهنگ
چنین فرهنگ جنوب کشور و خلیج فارس باشند و در جذب بوشهر و همسفیران خوبی براي معرفی استان 

این مطالعه با ارائه مدلی نشان . توجهی را ایفا کنند گذاري در این منطقه نقش قابل گردشگر و تشویق سرمایه
پروري بومی در توسعه گردشگري در استان مندي از یک سیستم دانش محور با رویکرد نخبهداد که بهره

، شایستگی، محور از طریق توانمنديهاي دانش سیستم نیز نشان داد که .توجهی دارد تأثیر قابلبوشهر 
  .شودمعناداري و حق اختیار نخبگان بومی موجب توسعه گردشگري در استان بوشهر می

 
  توانمندي، سیستم دانش محور، بوشهر، نخبگان بومی، گردشگري: کلید واژگان

                                                                                                                   
  elnazbolouri@yahoo.com، سالمی واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد ا- )وکار کسب( مدیریت فناوري اطالعات ارشد کارشناسی دانشجوي - 1
 com.yahoo@kabaranzad مرکزي، تهران واحد اسالمی ازاد دانشگاه مدیریت دانشکده دانشیار - 2
  fshalchian@yahoo.com ، دانشگاه پیام نور تهران- )انسانیتوسعه منابع ( مدیریت دولتی ارشد کارشناسی دانشجوي - 3
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  مقدمه
 ابعاد مختلف جامعه بر توجهی قابل ها است و تأثیرملت بین ارتباط در مؤثر لعوام از یکی گردشگري

 و خارجی سفر تقاضاهاي افزایش، اقتصادي هايسرمایه انداختن به جریان، اشتغال ایجاد .گذاردمی
). 1387، حیدري(است  گردشگري مثبت آثار ازجمله در کشور امنیت افزایش آن دنبال به

، سازمان جهانی گردشگري. هاي متنوعی استداراي تقسیم بندي، هاي مختلفگردشگري از دیدگاه
گردشگري ، گردشگري طبیعی، فرهنگی هاي گردشگريهاي صنعت گردشگري را به دستهفعالیت
  .گردشگري مذهبی و گردشگري ورزشی تقسیم کرده است، تجاري

مرکز ، فارس که به اختصارتاریخ و جغرافیاي خلیج ، استراتژیک، موسسه مطالعات ژئوپولیتیک
چنین پس از انجام تحقیقاتی در امر گردشگري ایران و هم، شودمطالعات خلیج فارس نامیده می
مشخص نبودن اهداف ، فقدان یک برنامه جامع و استراتژیک، آمدهتجزیه و تحلیل اطالعات به دست

ان نیروي انسانی کارآزموده و فقد، هاي ایرانگردي و گردشگري در قالب یک برنامه اجراییو سیاست
تجربگی کادر شاغل در  اطالعی و بی متخصص امور جهانگردي در دفاتر ایرانگردي و جهانگردي و بی

کمبود ، )کارکنان آژانس و راهنمایان جهانگردي، هااز قبیل خدمتگزاران هتل(موسسات جهانگردي 
تصویر غیرصحیح ، نعت جهانگرديعدم استفاده از کارشناسان مجرب و آشنا به ص، نیروي متخصص

گذاران و مردم به مقوله سیاست، نیاز به تغییر نگرش فرهنگی مدیران، از ایران در مجامع جهانی
هاي عنوان چالشگردشگر و گردشگري و پذیرش آن به عنوان یک اصل فرهنگی و نه اقتصادي را به

  .استمهم این بخش برشمرده
، مذهبی، هاي مختلف فرهنگین موفق متعددي در زمینهنخبگان و جوانا، در استان بوشهر

هاي شمرده شده در حوزه تواند چالشمندي از آن میعلمی و ورزشی وجود دارد؛ پتانسیلی که بهره
  . گردشگري را التیام بخشد

  
  بیان مسئله

آفرین و جا که صنعت گردشگري با سرعت بسیار زیادي در حال رقابت با صنایع اشتغالاز آن
گذاري و توجهی مانند رشد سرمایه  و خودروسازي است و با نتایج قابلرآمدزا مانند صنعت نفتد

مندي از توانمندي بررسی تأثیر بهره، شودارزآوري یکی از ارکان توسعه پایدار کشورها محسوب می
پروري جوانان نخبه بومی در توسعه گردشگري و طراحی یک سیستم دانش محور با رویکرد نخبه

  .اي در راستاي تحول اقتصادي استان بوشهر ایجاد کندتواند مسیر تازهمی، بومی
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  اهمیت و ضرورت 
در تاریخ خود همواره ، ترین آن مجاورت با دریا استاستان بوشهر به دالیل مختلفی که مهم

این رو پرداختن به مبحث جذب گردشگر در  از این، گذرگاهی براي ارتباط کشورهاي مختلف بوده
نظیر که هم به   عنوان آشنایان به این جغرافیاي بیبومیان این منطقه به. استان حائز اهمیت است

لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی داراي ارزشمندترین معیار گردشگري که 
ه نخبگان پرداختن ب، در این میان. باید مورد توجه قرار بگیرند، هاي گردشگري استهمان جاذبه

هاي ایشان بر اساس یک سیستم متکی بر استعداد این دیار و استفاده از توانمندي بومی و جوانان با 
  .رسدنظر میضروري به، دانش و تخصص

  
  ادبیات و پیشینه

  کلیدي واژگان و متغیرها مفهومی تعاریف
ته و کارآمدي اطالق به فرد برجس،  اساسنامه بنیاد ملی نخبگان4به استناد ماده ، نخبه :نخبه

سازي و مدیریت کشور  شود که اثرگذاري وي در تولید و گسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگ می
وغ فکري وي در راستاي تولید و گسترش دانش و و نب کارآفرینی، خالقیت، محسوس باشد و هوش

  .بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتالي جامعه انسانی در کشور شود  موجب سرعت، نو آوري
فرانسه ، هاي انگلیسی در زبان "Tourism"گردشگري معادل فارسی و کامالً دقیق واژه: گردشگري

  . نگردي و گردشگري ترجمه شده استجها، و آلمانی است که به صورت مصطلح در زبان فارسی
یا گري به صورت  "Ism"یونانی و التین گرفته شده و با پسوند "Tornus"ریشه این واژه از اصطالح

  .یا گردشگري درآمده است Tourism اسم مصدر
اخذ شده که ، به معناي گشتن) Tour (از کلمه تور ) Tourism(لغت توریسم ، ترطور دقیق به

رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش دارد ،  به معناي دور زدنTournsالتین ریشه در لغت 
). Oxford,1970: 189(فرانسه و در نهایت به انگلیس راه یافته است، که از یونانی به اسپانیا

جا که تقاضاها و خدمات مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان گردشگري انواع مختلفی دارد و از آن
با . سزایی دارد ریزي و تدوین اهداف راهبردي اهمیت بهانواع گردشگري براي برنامهشناخت ، نیست

بررسی تعاریف عنوان شده در مورد گردشگري یا توریست و با در نظر گرفتن سه ویژگی مدت زمان 
- هاي مختلفی از گردشگري انجام شدهبنديتقسیم، ها و اهداف سفرانگیزه، فاصله مکانی، مسافرت

هاي  هاي صنعت گردشگري را به دستهکه فعالیت) W.T.O(جهانی گردشگري  زمان سا. است
گردشگري مذهبی و گردشگري ورزشی ، گردشگري تجاري، گردشگري طبیعی، فرهنگی گردشگري

  .تقسیم کرده است
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  استان بوشهر
و هفدهمین استان بزرگ کشور به لحاظ مساحت است که در  ایران جنوبیهاي  از استاناین استان 

،  استراتژیکی  موقعیت علت است که به بندر بوشهرمرکز این استان . قرار دارد خلیج فارسحاشیه 
  در زمان.  بود  قرار گرفته  عیالم  پادشاهان مورداستفاده،   و بندرگاه یایی در  پایگاه  احداث براي

   دلیل به،  بوشهر  استان  آن  تبع فارس و به خلیج.  بود  پارس  بوشهر جزو ساتراپ  سرزمین هخامنشیان
ورها و  کش  از سوي همواره  تاریخ  در طول،   و بازرگانی  اقتصادي  و اهمیت الجیشی   سوق موقعیت

هواي  .  است  قرار گرفته  مورد توجه  سیاسی  قدرت  و گسترش  و ثروت  علم  تبادل ها براي دولت
، هاي متعدد جزیره، سواحل زیباي خلیج فارس، هاي آب معدنی چشمه، معتدل پاییز و زمستان

پوشش  ،شناسی منحصر به فرد هاي ژئومورفولوژي و زمین ویژگی، نظیر و ارزشمند هاي کم تاالب
هاي تاریخی و  خشکی و دریایی همراه با جاذبه جانوران خاص مناطق، گیاهی نواحی گرمسیري

ترین نواحی طبیعی کشور  اجتماعی در این منطقه؛ همگی دست به دست هم داده و یکی از پرجاذبه
کاخ کوروش مربوط به دوره کوروش ، از میان بناهاي قدیمی منطقه. را به وجود آورده است

از ، و کاخ سنگ سیاه که آن هم از بناهاي دوره هخامنشی است) گذار سلسله هخامنشی انبنی(
سبب قرار گرفتن در ساحل   در حال حاضر استان بوشهر به.اهمیت بیشتري برخوردار هستند

وجود ذخایر نفت و گاز پارس ، صنعت صیادي، صادرات و واردات دریایی، استراتژیک خلیج فارس
اي از اهمیت راهبردي و اقتصادي  شاورزي و نخلداري و وجود نیروگاه هستهک، جنوبی و شمالی

  .استاي برخوردار بوده و لقب پایتخت انرژي ایران را گرفته ویژه
. است ایرانهاي جنوب غربی  از استان استان بوشهرشهري بندري و مرکز : بندر بوشهر

بندري ، بوشهر .است  نفر بوده 223،504 خورشیدي بالغ بر 1395جمعیت این شهر در سال 
خلیج غرب و جنوب به ،  بخش مرکزي شهرستان بوشهر است که از سمت شمالاي در جزیره شبه

فارس  متري از سطح دریا و در منطقه ساحلی خلیج 18این بندر در ارتفاع ، است محدود شده فارس
  .اند ساسانی نسبت داده اردشیربناي بوشهر را به  .وهواي نیمه بیابانی گرم دارد واقع شده و آب

  
  گردشگري در بوشهر

اي به بررسی تأثیر بافت قدیم  ر مطالعهد، )1389(عباسی سید مهدي و عبدالرسول , موسی، کاظمی
دهد احیاء و  نتایج این تحقیق نشان می.  اند شهر بوشهر در توسعه گردشگري شهري پرداخته

تواند در جذب گردشگري و توسعه اقتصادي شهري موثر باشد و  بازسازي بافت قدیم شهر بوشهر می
بر این اساس .  شهر هدایت شودبافت تاریخی شهر باید به عنوان محرکی براي توسعه آینده

کردن گردشگري و ارتقاء اقتصاد شهري و توسعه آن از طریق بهسازي و نوسازي بافت قدیم و  فعال
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هاي این بافت در توسعه  جایگاه بافت قدیم شهر و تالش در جهت همسو کردن فعالیتشناخت 
  .آینده این شهر موثر است

اي مشکالت توسعه صنعت  در مطالعه، )1396 (سکینه، فردو دهقان، رضاعلی، زادقاسمی
. گردشگري استان ساحلی بوشهر را بررسی و راهکارهاي جذب گردشگر در این استان را ارائه دادند

 8در نهایت ،  انجام شده است95 گردشگر در سال 286براساس این تحقیق که با مطالعه بر روي 
موانع ، موانع جغرافیایی، موانع بهداشتی، یموانع دولت، موانع فرهنگی، موانع اقتصادي: عامل

موانع سیاسی و موانع رفاهی به عنوان مشکالت توسعه گردشگري در بوشهر شناسایی و ، تفریحی
  .ها ارائه شدراهکارهاي الزم براي رفع آن

کارگیري مدل ریاضی میزان موفقیت  در تحقیقی با به، )1389(زاده قاسم غریب, خانی فضیله
عوامل متعددي در پیشرفت و تاثیرگذار .  استان بوشهر را مورد سنجش قرار دادندگردشگري در

در عین حال برخی از این عوامل موثرتر و ، بودن صنعت گردشگري در یک منطقه نقش دارند
در این تحقیق تالش شد تا الگویی جهت سنجش میزان موفقیت عوامل اثرگذار . تاثیرگذارتر هستند

به . روابط پیچیده در گردشگري را تسهیل کند،  بر کارآمد و کاربردي بودنطراحی شود که عالوه
براي هر منطقه نقشه گردشگري خاصی تهیه و ، اي که بتوان به وسیله رقومی کردن این عوامل گونه

در این تحقیق گردشگرانی که . با این کار مناطق مختلف را از نظر گردشگري با یکدیگر مقایسه کرد
نتایج پژوهش . مطالعه قرار گرفته اند مورد، اند ا مناطق دور به شهر بوشهر وارد شدهاز اطراف و ی

شبکه ، جنگ و درگیري، انداز فرهنگی چشم، انداز طبیعی چشم، نشان داد که به ترتیب تعداد اتاق
  . ارتباطی و تبلیغات و بازاریابی بیشترین تاثیر را در جذب گردشگر در منطقه داشته است

هاي گردشگري شهر  در پژوهشی به شناسایی پتانسیل، )1394(حسن و همکاران م، سقایی
نتیجه این تحقیق . ساحلی بوشهر و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی این شهر پرداختند

هاي گردشگري در توسعه اجتماعی و فرهنگی بوشهر تأثیرگذار است و  کند که پتانسیل مشخص می
کمبود امکانات و خدمات ، تگی باال و مناسب بین عوامل و متغیرهااز طرفی به دلیل وجود همبس

  .تواند مانع توسعه گردشگري در بوشهر نیز باشد ها در شرایطی می این پتانسل، رفاهی
  

  نقش بومیان در توسعه گردشگري
این مهم به معناي ، کند آفرینی می نقش، گوییم گردشگري در توسعه اقتصادي جامعه وقتی می

توانند  کارها در راستاي پذیرش گردشگر است و در این میان مردم نیز می و ري از همه کسبگی بهره
 نقش بومیان در توسعه گردشگري جوامع .گیري کنند سهم خود را داشته و از عواید آن نیز بهره

که با تغییرات فرهنگی و تأثیرپذیري برخی بومیان به دلیل آن. بسیار پررنگ و حائز اهمیت است
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اي براي  مخالف بوده و انگیزه، دهد ستا و شهر کوچک خود که به موجب حضور گردشگران رخ میرو
سازي جوامع محلی براي پذیرش و  براي آماده.رشد این صنعت در جامعه خود نداشته باشند

به لحاظ فرهنگی . ها نیاز است افزاري و فرهنگی و زیرساختبه ابزارهاي سخت، میزبانی از گردشگر
با این وجود توسعه ، مخالف توسعه گردشگري در جامعه خود باشند، ن است برخی مردم بومیممک

دارد تا با  مردم بومی را برآن می، ها فراهم باشد که زیرساخت گردشگري و صنایع وابسته در صورتی
  .وضعیت اقتصادي و معیشتی خود را بهبود بخشند، گیري از آن بهره

اقتصادهاي محلی و توسعه آن را به ، ري از کشورهاي درحال توسعهبسیا، در جهان رقابتی امروز
  .آفرین باشندتر نقش توانند در ابعاد گسترده اند که حتی می مردم بومی و محلی سپرده

در پژوهشی به بررسی نقش جوامع محلی و بومیان در ) 1392(محمود ضیایی و همکاران 
این پژوهش نشان داد که ظرفیت جوامع . اختندتوسعه پایدار گردشگري در منطقه پاسارگاد پرد

براي توسعه پایدار گردشگري در ) پاسارگاد: مطالعه موردي(محلی پیرامون منطقه نمونه گردشگري 
سازي و ایجاد بستر مناسب براي  لذا ظرفیت. وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کمتر از حد متوسط است

  .اد و جوامع محلی پیرامون آن ضروري استنیل به توسعه پایدار گردشگري در بخش پاسارگ
هاي  در تحقیقی نشان دادند که هرگاه فعالیت) 2001(2؛ ریچاردز و هال)2006(1بیتنُ

تواند موجب تغییر  گردشگري می، گردشگري ارتباط نزدیکی با جوامع محلی و بومیان داشته باشند
  . ودمحیطی و اقتصادي جامعه میزبان ش، فرهنگی، در ابعاد اجتماعی

ویژه در  به، اي گردشگري را به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي در مطالعه، )2010(عارف 
ها براي  ترین استراتژي کند که گردشگري یکی از مطرح گیرد و اذعان می جوامع محلی درنظر می

.  دهدتواند توسعۀ ملی و محلی را افزایش توسعه است و توسعه گردشگري با استفاده از بومیان می
ترین اصل در ایجاد ثبات و پایداري  جا که بومیان و جوامع محلی مهمبراساس این تحقیق از آن

لزوم توجه و ، شوند اندکه از وجود گردشگري منتفع یا متضرر می گردشگري هستند و این جوامع
این محققان مذکور بر . شود ها احساس میها و مشارکت آن ریزي با دخیل کردن خواسته برنامه

تواند بدون مشارکت رهبران جامعه و مردم محلی  باورند که توسعه گردشگري در جوامع محلی نمی
هاي جامعه در  گام مهمی در استراتژي، سازي و ارزیابی ظرفیت جامعه در نتیجه ظرفیت. موفق باشد

  .براي توسعه گردشگري است، حال توسعه و کلیدي
شده در توسعه جامعه و اصطالحات استفادهیکی از ، )1986 (3از نظر میالن و جورج

                                                                                                                   
1- Beeton 
2- Richards, & Hall 
3- McMillan, D. W. & George 
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با ) 1955(مفهوم حس تعلق به جامعه توسط هیلر .  است"حس تعلق به جامعه"سازي ظرفیت
هاي مختلف فرآیندي که توسط اعضاي جامعه براي برقراري حس تعلق به جامعه  شناسایی مؤلفه

را مسبب تعامل با دیگر حس تعلق به جامعه ) 2009(عارف و همکاران . شروع شد، رود کارمی
هاي  اعضاي جامعه دانسته و ارتباط بین اعضاي جامعه و شناخت شرایط متقابل را که شامل ارزش

چنین عارف و هم. سازدشود را نمایان می هاي مشترك می هنجارها و دیدگاه، حفظ شده محلی
لق به جامعه دهندگان گردشگري اغلب به تشویق حس تع معتقدند که توسعه) 2010(همکاران 

ضیایی و (عنوان راهی براي کمک به ظرفیت سازي جامعه تمایل دارند  میان مردم بومی جامعه به
  ).59:88، 1392، همکاران

اي بیان کردند که این حس نقش مهمی در تقویت حمایت از  در مقاله، )2005(هال و همکاران 
 مدتش به عنوان مبنایی وسیع براي تواند با پایداري طوالنی کند و می توسعه گردشگري بازي می

  .کار رود ریزي توسعه گردشگري به برنامه
تقویت ، نفوذ، عضویت: چهار عنصر اساسیِ حس تعلق به جامعه را، )1986( مک میالن و جورج 

حس تعلق به جامعه را ، )2007( دانند و بنیایی  سازي و تحقق نیازها و ارتباط عاطفی می یکپارچه
مدارك و شواهد اعتماد ، با معیارهایی چون شناخت شرایط متقابل)  احساسیوابستگی(مشترك 

را با دو مؤلفه  وارتباط مثبت بین اعضا و احساس هویت مشترك مورد سنجش قرار داده است و آن
مندي به ادامه سکونت در مکان فعلی  حس غرور و افتخار میان بومیان و عالقه(وابستگی احساسی 

وحدت در انجام ، نوازانه با گردشگران برقراري ارتباط مهمان(شرایط متقابل و شناخت ) زندگیشان
هاي اعضاي جامعه و مسووالن در مورد مسائل مرتبط با  اقدامات عام المنفعه و گردهمایی

  .مورد بررسی قرار داده است) گردشگري
  

  نخبگان بومی
صیانت از . کنندن بومی رشد مینخبگا، هاي آن جامعهاي به فراخور فرهنگ و ویژگیدر هر جامعه

خالقیت و فنونی که در آن مهارت دارند در ، این استعدادها یا تشویق ایشان به استفاده از دانش
ترین عناصر استراتژیک در توسعه شهرها و جانبه زادبوم خود یکی از مهمراستاي توسعه همه

  . کشورها است
هاي  منطقه خود همواره در حفظ ارزشبومیان به سبب شناخت و آشنایی با ادبیات عامه

هاي تاریخی هاي معماري و ابنیهجاذبه، در مبحث گردشگري. اندفرهنگی نواحی مختلف موثربوده
-رود که ادبیات منطقه و بهرهشمار میترین میراث براي جذب گردشگر بههر منطقه یکی از باارزش

تواند در  مردم و آگاه سازي ایشان میموسیقی و فرهنگ با تشویق، هنر، گیري از نخبگان ادب
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  ).1396، بلوري فرد(حفظ این معماري تأثیر داشته باشد 
مهاجرت را افزایش ، هاي زمانی و مکانی در برقراري ارتباطشدن و به تبع آن حذف فاصله جهانی

لب به ها اغاین مهاجرت. گیرد است و در این میان مهاجرت نخبگان با سرعت بیشتري انجام میداده
شدن ارتباط عاطفی و ذهنیتی با زادبوم فرد دالیلی نظیر شرایط رفاهی و فرهنگی مانند کمرنگ

کارگیري و رشد نخبگی آنان  ترین دالیل آن عدم توان شناسایی و بهگیرد که یکی از مهم صورت می
مهاجرت ایران رتبه نخست را از لحاظ ،  کشور در حال توسعه61از میان . در شهر یا کشور است

  ).1387: مجیدي، یغموري(نخبگان دارد 
از طرفی کشورهاي پیشرفته با شناسایی نخبگان علمی کشورهاي درحال توسعه که در حقیقت 

تحصیلی و ایجاد ، رفاهی، هاي شغلی شوند و ارائه جاذبههاي انسانی ارزشمندي محسوب میسرمایه
. کنند تصادي سودآور وارد کشور خود میصورت یک سرمایه اق ایشان را به، فضاي مناسب پژوهشی

هاي کالن جهت حفظ نخبگان علمی  ریزي برخی از کشورهاي درحال توسعه نیز عالوه بر برنامه
جذب ، در تالش هستند نخبگان سایر کشورها را براي سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه خود، خود
در چنین شرایطی الزم است ضمن . ردگی به عبارتی استفاده از نخبگان در انحصار قرار نمی. کنند
سعی در حفظ و ، المللی و کشوريهاي بینهاي نخبگان در حوزهمندي از استعدادها و تواناییبهره

  .)1389: عسگري و تقوي (هاي داخلی از این دست کرد استفاده از سرمایه
شناخت ، استتوجه  چه که در استفاده از نخبگان بومی به عنوان یک مزیت رقابتی قابلآن

جغرافیایی و اجتماعی در کنار عالقه و پیوند عاطفی ایشان با محیط است که استفاده ، فرهنگی
  . هاي استراتژیک شودوري حداکثري از این فرصتتواند موجب بهرهبهینه و تقویت آن می

 مطالعات گوناگونی انجام شده و معیارهایی براي آن تعریف، در مبحث توانمندي: توانمندي
شایستگی و حق اختیار است که از موثرترین ، دایره این مطالعه معیارهاي معناداري. استشده

  ).44:58، 1390، آبتین و همکاران(روند شمار میمعیارهاي توانمندي نیروي انسانی به
احساس معناداري در او ، کندکه فردي احساس کند اهداف شغلی مهم و باارزشی رادنبال میاین

احساس شایستگی را ایجاد ، شود و باور او به توانایی خود در انجام کار با مهارت باالتقویت می
حق اختیار در وي تقویت ، کند و با دادن استقالل و آزادي عمل در تعیین نوع و نحوه فعالیت می
  ).54:55، 1385، عبداللهی و همکاران(شود  می

شود نخبگان به استعدادهاي ایشان پرداخته میهاي جا که در ذکر ویژگیاز آن: توانمندي نخبگان
توان این ارکان را در  می، هاي فردي سه رکن اصلی استعداد هستند فرصت و قابلیت، و از طرفی مهارت

  ).1391، سیدي و حسین مردي(حق اختیار و شایستگی متناظر دانست ، مبحث توانمندي با معناداري
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  هااهداف و فرضیه
رائه راهکارهایی براي استفاده از جوانان نخبه بومی در راستاي توسعه صنعت ا، هدف از این تحقیق

  .گردشگري در استان بوشهر است
ضمن بررسی تأثیري که جوانان نخبه بومی در توسعه صنعت گردشگري چه ، در این پژوهش

، ه باشندتوانند داشتلحاظ ارائه راهکارهاي مؤثر در این بخش می لحاظ شناساندن منطقه و چه به به
هاي  مفاهیم و شاخص، با بررسی پیشینه موضوع و ادبیات این پژوهش و استفاده از استدالل منطقی

است و مدل محقق شدههاي حاصل از مشاهده و نظرسنجی تطبیق داده تعیین شده و با داده، مربوط
ي و حق معنادار، شایستگی، در بخش توانمندي این مدل. است آمده1ساخته در نمودار شماره

  ).49، 44، 8: 1385، ابراهیم نوه عبدالهی و(است مطالعه قرار گرفته اختیار مورد
  

  مدل تحقیق
  مدل ازسیستم دانش محور با رویکرد توانمندسازي نخبگان بومی به منظور توسعه گردشگري -1نمودار 

  

  
  

 جوانان نخبه و استفاده از یک سیستم مندي ازدهد که بهرهها نشان مینتایج پژوهش
  . تواند در توسعه گردشگري تأثیر داشته باشدپروري میمحور با رویکرد نخبه دانش

هاي یک ساختار کلی به بخش، در این مطالعه، است نشان داده شده1طور که در نمودار همان
توسعه داده شد که ، سیم و مدلیتق، ها پرداخته شده بودمختلفی که در مطالعات محققان پیشین به آن

  .در این مطالعه برازش این مدل مورد تأیید قرار گرفت. است زیر بخش تشکیل شده6از سه بخش و 
  

  هافرضیه
 موجب توسعه گردشگري در توانمندي نخبگان بومیهاي دانش محور از طریق  سیستم -1

  .شود استان بوشهر می

 توسعه گردشگري توانمندي

 شایستگی
  معناداري

  حق اختیار

 فرهنگ
  صنعت و تجارت

  ورزش
  مذهب

 سیستم دانش محور

 ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه
  هاي علم و فناوريپارك

  بنیاد ملی نخبگان
  هاي تحقیقاتی و مراکز رشد گردشگريسایت

  بنیان سازمان تجاري سازي و دانش
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 موجب توسعه گردشگري در تگی نخبگان بومیشایسمحور از طریق هاي دانش سیستم -2
  .شوداستان بوشهر می

 موجب توسعه گردشگري در معناداري نخبگان بومیمحور از طریق هاي دانش  سیستم-3
  .شود استان بوشهر می

 موجب توسعه گردشگري در حق اختیار نخبگان بومیمحور از طریق هاي دانش  سیستم-4
  .شود استان بوشهر می

  
  آماري ق و جامعهروش تحقی

، ها یافته براي بررسی واقعیت هاي معتبر و نظام ابزار و راه، اي از قواعد مجموعه، روش تحقیق
 -روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی. حل مشکالت است کشف مجهوالت و دستیابی به راه 

یقات کاربردي قرار در دسته تحق، تحلیلی و مبتنی برمدل معادالت ساختاري است و از لحاظ هدف
 نفر از 200، جامعه آماري در این مطالعه. به شکل میدانی انجام گرفته است، دارد و از نظر اجرا

  . نخبگان استان بوشهر و مدیران و فعاالن حوزه گردشگري در بندر بوشهر هستند
  

  ابزارهاي پژوهش
 از روش میدانی و توزیع پرسشنامه آوري ادبیات پژوهش و اي براي جمعدر این مطالعه از روش کتابخانه

  . استاستفاده شده
 نفر از مدیران صنعت گردشگري و متولیان بنیاد 10ها در اختیار  پرسشنامه، شدن رواییبراي مشخص
  :براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ طبق فرمول زیر استفاده شد. نخبگان قرار گرفت

                              :                         1فرمول 
  :که در آن

 J =هاي پرسشنامه یا آزمون تعداد زیر مجموعه سؤال  
2

jS = واریانس زیر آزمون j  ام   
=2Sواریانس کل آزمون   
  

   :                                        2فرمول 
  

 از پایایی دهدکه پرسشنامه و نشان می بیشتر بوده7/0 از 1رح جدول نتایج آلفاي کرونباخ به ش

)1(
1 2

2

S
Sj

J
Jra
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  .مناسبی برخوردار است
  

  نتایج آلفاي کرونباخ: 1جدول 
 پایایی کل پایایی گویه گویه متغیر

 0.82 فرهنگ
 0.78 صنعت و تجارت

 0.76 ورزش
 توسعه گردشگري

 0.73 مذهب

0.82 

 0.88 شایستگی
 توانمندي 0.71 معنی داري
 0.78 حق اختیار

0.80 

 0.81 ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه
 0.89 هاي علم و فناوريپارك

 0.72 بنیاد ملی نخبگان
 0.79 هاي تحقیقاتی و مراکز رشد گردشگريسایت

 سیستم دانش محور

 0.73 سازمان تجاري سازي و دانش بنیان

0.84 

           
توان نتیجه گرفت تمامی سواالت هر  می،  بیشتر است0.8دست آمده از  ریب بهجا که ضاز آن

  .از پایایی و روایی مناسبی برخوردارند، حوزه
  .دهد آزمون تحلیل عاملی را با استفاده از شاخص آماري کیزرمیر و آزمون بارتلت نشان می، 2جدول

  
  ي هر یک از متغیرهاي پژوهشکیزرمیر و بارتلت برا، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی: 2جدول

 KMO BT sig سواالت توسعه گردشگري
 0.001 247 0.75 بعد فرهنگ

 0.001 152 0.63 بعد صنعت و تجارت
 0.001 196 0.71 بعد ورزش
 0.001 164 0.76 بعد مذهب

 KMO BT sig سواالت توانمندي
 0.001 466 0.77 شایستگی
 0.001 565 0.85 معناداري
 0.001 196 0.78 حق اختیار

 KMO BT sig محور سواالت سیستم دانش
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 0.001 102 0.64 ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه
 0.001 161 0.74 هاي علم و فناوري پارك

 0.001 201 0.76 بنیاد ملی نخبگان
هاي تحقیقاتی و مراکز رشد  سایت

 گردشگري
0.74 237 0.001 

 0.001 192 0.75 سازي و دانش بنیان سازمان تجاري

  
هاي متعددي براي برآورد نیکویی  روش. برازش آن نیز باید مورد تأیید قرار گیرد، جهت تأیید مدل

دهند که  ها به این سؤال پاسخ می این آزمون. هاي مشاهده شده وجود دارد برازش کلی مدل با داده
دست  ا به همراه ضرایب بهه این شاخص. هاي پژوهش است قدر خوب و برازنده داده مدل مورد نظر چه

 بود که 5تر از  شاخص کایدو و درجه آزادي آن کوچک .اند در جدول زیر ذکر شده، آمده از پژوهش
، AGFI و GFI و NFI ،NNFI ،CFI ،IFIهاي برازش  چنین شاخصهم. برازش مدل را تأیید کرد

  .کندرا تأیید می است که اعتبار مدل 1/0تر از   نیز کوچک RMR وRMSEA، 9/0بزرگتر از 
  

  ها  روش تجزیه و تحلیل داده
  .استبراي آمار توصیفی از جداول و نمودارهاي فراوانی استفاده شده -1
ها  بودن توزیع دادهاسمیرنوف براي بررسی نرمال-براي آمار استنباطی از آزمون کولموگروف -2

هاي آمار ي تحلیل دادهبرا. هاي تحقیق استفاده شد و از آزمون رگرسیون خطی براي بررسی فرضیه
 .استفاده شدSPSS استنباطی از نرم افزار 

 
   اسمیرنوف-آزمون کولموگروف

ها نرمال است در سطح  که توزیع دادهفرض صفر مبتنی بر این، ها بودن دادههنگام بررسی نرمال
نه هاي نسبی مشاهده شده در نمو این آزمون از طریق مقایسه توزیع فراوانی. تست شد% 5خطاي 
SN(X) هاي نسبی جامعه  با توزیع فراوانیF(X) انجام شد. 

 :شود هاي آماري به صورت زیر تنظیم می براي آزمون نرمالیته فرض
H0 :هاي مربوط به هریک از متغیرها نرمال نیست توزیع داده.H1 :هاي مربوط به  توزیع داده

  .هریک از متغیرها نرمال است
  

  آزمون رگرسیون
رابطه بین ، همبستگی. سنجد ان اثر دو یا چند متغیر بر متغیر وابسته را میمیزرگرسیون خطی 
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 هدف، همبستگی تحلیل در). 1387: کریمی فر(دهد  دو یا چند متغیر را مورد سنجش قرار می

 دنبال به رگرسیون درتحلیل اصوالً اما .است متغیر دو بین خطی همبستگی میزان گیري اندازه، اولیه

 ثابت اساس مقادیر بر را متغیر یک متوسط مقدار داریم سعی بلکه نیستیم ريگی اندازه چنین

  .کنیم بینی پیش یا بزنیم تخمین دیگر متغیرهاي
y=α+βx                                            3فرمول:  

ضریب ( شیب خط رگرسیون و ضریب زاویه β عرض از مبدا و ضریب پایه است وα، در فرمول
  .کنند  تغییر میβاندازه  به yمتغیر، xبه ازاي هر واحد تغییر.  است)رگرسیون

  
  ها یافته
  هاي توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختییافته

ها  درصد آن9/64 درصد مذکر و 8/58 درصد از پاسخ دهندگان مونث و 2/41، در این مطالعه
  . اندداراي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و باالتر بوده

  
  یفی متغیرهاي اصلی تحقیقهاي توص شاخص

هاي آماري متغیرهاي تحقیق حاصل از میانگین امتیازات  اطالعات کلی شاخص، 3جدول 
  . دهد سواالت هر متغیر را نشان می

  
  هاي آماري توصیفی متغیرهاي اصلی تحقیق شاخص: 3جدول 

 هاي گرایش پراکندگیشاخص هاي گرایش مرکزيشاخص
 متغیر

 دامنه تغییرات واریانس  معیارانحراف میانه میانگین

 3.52 0.824 0.819 3.92 3.81 فرهنگ

 3.61 0.884 0.781 3.88 3.82 صنعت و تجارت

 3.75 0.623 0.832 4 3.79 ورزش

 3.16 0.823 0.823 3.06 3.70 مذهب

  
  تحلیل استنباطی

که یکی از توجه به اینبا  .پردازیم ها می هاي تحقیق و انجام آزمون فرض در این بخش به بررسی فرضیه
، براي این منظور، استفاده از روش رگرسیون خطی نرمال بودن توزیع متغیرهاي پاسخ است، مفروضات

در . نشان داده شده است، 4جدول  کار گرفته شده است که نتایج آن در آزمون کلموگروف اسمیرنوف به
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 %5در سطح خطاي ، ها نرمال است ادهفرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع د، ها بررسی نرمال بودن داده

ها نرمال  دست آمده و در این صورت توزیع داده    به0.05تر مساوي  آماره آزمون بزرگ. استتست شده
  :شود هاي آماري به صورت زیر تنظیم می فرض، براي آزمون نرمالیته. است

 هاي مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است  توزیع داده
  اي مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیسته توزیع داده

. هاي پژوهش استفاده شد بودن دادهاز آزمون کلموگروف اسمیرنوف براي تعیین توزیع نرمال
توانمندي و توسعه ، یعنی سیستم دانش محور، نتایج نشان داد که سطح معناداري سه متغیر اصلی

ها نرمال بوده و براي تجزیه و  ن توزیع دادهبنابرای.  است05/0گردشگري باالتر از سطح معناداري 
  .شود ها از آمار پارامتریک استفاده می تحلیل داده

  
  ها  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده- 4جدول

 نتیجه نرمال بودن اسمیرنوف- کولموگروف متغیر
  داريمعنی آماره 

 نرمال است 0.094 1.032 سیستم دانش محور

 نرمال است 0.080 1.182 توانمندي

 نرمال است 0.069 1.380 توسعه گردشگري

  
  هاآزمون فرضیه

 tدلیل معنادار بودن آزمون   مستقل استفاده شده است و بهtها از آزمون براي آزمون فرضیه   
   .ها مورد تأیید قرار گرفتتمامی فرض، براي چهار فرضیه این پژوهش

 موجب توسعه توانمندي نخبگان بومیق محور از طری هاي دانش سیستم:  فرضیه اول   
  .کندفرضیه اول را تأیید می، 5 جدول.شود گردشگري در استان بوشهر می

  
  هاي دانش محور از طریق  سیستم مستقل براي تأثیر tنتایج آزمون : 5جدول 

   در توسعه گردشگري استان بوشهرتوانمندي نخبگان بومی
 عناداريسطح م درجه آزادي tآماره  میانگین متغیر

محور از طریق  سیستم دانش
 توانمندي نخبگان بومی

3.37 3.834- 58 0.000 

 موجب توسعه گردشگري شایستگی نخبگان بومیمحور از طریق هاي دانش سیستم:  دوم فرضیه
  .کندفرضیه دوم را تأیید می، 6 جدول .شوددر استان بوشهر می
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  هاي دانش محور از طریق  سیستم  مستقل براي براي تأثیرtنتایج آزمون : 6جدول 
   در توسعه گردشگري استان بوشهرشایستگی نخبگان بومی

 سطح معناداري درجه آزادي tآماره  میانگین متغیر
سیستم دانش محور از طریق 

 شایستگی نخبگان بومی
3.37 3.834- 58 0.000 

  
جب توسعه گردشگري  مومعناداري نخبگان بومیمحور از طریق هاي دانش سیستم:  سوم فرضیه

 .کندفرضیه سوم را تأیید می، 7 جدول .شود در استان بوشهر می
  

  هاي دانش محور از طریق  سیستم مستقل براي تأثیر tنتایج آزمون : 7جدول 
   در توسعه گردشگري استان بوشهرمعناداري نخبگان بومی

 سطح معناداري درجه آزادي tآماره  میانگین متغیر
 از طریق محور سیستم دانش

 معناداري نخبگان بومی
3.37 3.834- 58 0.000 

  
 موجب توسعه حق اختیار نخبگان بومیمحور از طریق  هاي دانش سیستم:  چهارم فرضیه

  .کندفرضیه چهارم را تأیید می، 8جدول . شود گردشگري در استان بوشهر می
  

  از طریق هاي دانش محور  سیستم مستقل براي تأثیر tنتایج آزمون : 8جدول 
   در توسعه گردشگري استان بوشهرحق اختیار نخبگان بومی

 سطح معناداري درجه آزادي tآماره  میانگین متغیر
محور از طریق  سیستم دانش

 حق اختیار نخبگان بومی
3.37 3.834- 58 0.000 

  
  گیري بحث و نتیجه

توانمندي نخبگان ز طریق محور ا هاي دانش سیستمبا توجه به تایید فرضیه اول مبنی بر تأثیر  
هاي  توان به این نتیجه دست یافت که با تقویت مولفهمی، در توسعه گردشگري استان بوشهربومی 

  . توان مولفه توسعه گردشگري را افزایش دادمی، توانمندي نخبگان در این استان
مندي از محور از طریق بهره هاي دانش سیستمتایید فرضیه دوم نشان داد که استفاده از 

  . بر توسعه گردشگري در استان بوشهر تأثیر مثبت و معناداري دارد شایستگی نخبگان بومی
 معناداري نخبگان بومیهاي دانش محور از طریق  سیستمتأثیر مثبت و معنادار ، در فرضیه سوم

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


88 فارس جخلی یاسیس و یفصلنامه مطالعات فرهنگ                                                          

  . تایید شد، بر توسعه گردشگري در استان بوشهر
حق اختیار طریق هاي دانش محور از   سیستمتایید فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که

  . بر توسعه گردشگري در استان بوشهر تأثیر مثبت و معناداري دارد نخبگان بومی
  

  پیشنهادهاي پژوهش
-نیازمند بهره،  استفاده از نخبگان بومی در مسیر توسعه گردشگري در منطقه خلیج فارس-1

 دور از   بااستعداد و نخبه در فضایی بهمحور و حضور حداکثري جوانان گیري از سیستم دانش
  . ساالر است نهادهاي دولتی دیوان

کنند و در دنیاي امروز که دنیاي اي به کشور خدمت می  نخبگان همواره به شکل متعهدانه-2
، هاي گوناگون از جمله توسعه فضاي گردشگري مرزي است باید با استفاده از توان آنها در زمینه بی

و به جاي آن از موقعیت جغرافیایی این منطقه که همواره گذرگاهی . ت نخبگان شدمانع از مهاجر
علم و  ، هااستفاده کرد و با اشتراك تفکر و دانش بین دولت، استبراي ارتباط با کشورهاي دیگر بوده

 . کار گرفت دانش و توانمندي نخبگان را در باالترین سطح ممکن به
، وري بیشتر از نخبگان عنوان محلی براي بهرهري همواره بههاي علم و فناو تأسیس پارك-3

هاي علمی در منطقه خلیج فارس و ایجاد دفاتر ها و سایتتأسیس این پارك. نظر بوده استمد
هاي گردشگري در منطقه تواند دریچه جدیدي از ظرفیت ها میتخصصی در حوزه گردشگري در آن

بنیان با هدف توسعه گردشگري پایدار و  هاي دانش و پروژهها  برگزاري استارتاپ. را آشکار کند
  . ارزآوري ره آورد این مهم هستند

ساز و مالکیت فکري و ایده بازارها با حضور و ترغیب  هاي تجاري ها و یا شرکت  ایجاد انجمن-4
  .تلمللی تأثیرگذار اس و تشویق نخبگان نیز از مواردي است که در توسعه گردشگري در مقایس بین

توانند مدلی براي حضور گردشگري در تاالرهاي بورسی و   نخبگان و نیروهاي مستعد می-5
  . گذاري پیدا کنند سرمایه
 نیروهاي نخبه و بااستعداد و جوان یک مزیت براي ترویج توسعه گردشگري پایدار در منطقه - 6

  .آیند شمار می خلیج فارس به
  مند توسط جوانان هاي هدف ها و همایش برگزاري نمایشگاه-7
گیري از جوانان و نخبگان در   ایجاد بخش مجزایی در تاالر ملی فکر بنیان با موضوع بهره-8

  زمینه گردشگري در خلیج فارس 
هاي علم و  پارك، صندوق نوآوري و شکوفایی، بنیان اي بین مراکز دانش  ایجاد ساختار شبکه-9

گذاري دولتی و خصوصی و تقویت اقتصاد  ایهمراکز تحقیقاتی و سرم ، ها  دانشگاه–فناوري 
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هاي جوانان  ها و ایده گیري از طرح این مهم جز با حضور و بهره. بنیان در حوزه گردشگري دانش
اي را براي حمایت  اي ویژه پذیر نیست و البته به موازات اعتماد به نخبگان باید اعتباري بودجه امکان

  .نظر گرفته شودها و ایجاد اشتغال در هاي آن از طرح
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  .13:18، 149مجله کار و جامعه شماره ، انسانی

ارزیابی ظرفیت جامعه ، )1392(فاطمه؛ ، علی اکبر؛ قربانی، امین بیدختی ؛ محمود،ضیایی -
  )24 (8فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري ،  براي توسعه ي پایدار گردشگريمحلی

توانمندسازي کارکنان کلید طالیی مدیریت ، )1385(نوه ابراهیم؛ ، بیژن؛ عبدالرحیم، عبدالهی -
  .انتشارات ویرایش، منابع انسانی

عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هیئت علمی ، )1388(سریه؛ ، بیژن؛ حیدري، عبداللهی -
  .54:55، کشماره ی، سال دوم، فصلنامه انجمنآموزش عالی ایران، دانشگاه

رویکردي نوین به مساله فرار مغزها و نقش آن در انباشت ، )1387(، اله؛ تقويحشمت، عسگري -
 .63شماره ، سال دوازدهم، مجله سیاسی و فرهنگی هفته، سرمایه انسانی در کشورهاي مبدأ

به کارگیري مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت ، )1389(، فضیله، قاسم؛ خانی، زادهغریب -
 - مجله جغرافیا و مطالعات محیطی:مطالعه موردي شهر بوشهر، شگري در مناطق جغرافیاییگرد

 49:63 - 4شماره 
شناسایی مشکالت توسعه صنعت گردشگري ، )1396(سکینه؛ ، فرعلیرضا؛ دهقان، زادفاسمی -

 سال -فصلنامه علمی پژوهشی گردشگري و توسعه: استان ساحلی بوشهر وارائه راهکارهاي مناسب
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91    ...مندي از توانمندي جوانان نخبه بومی دربررسی تأثیر بهره

  194 -مشش
ها ونیازمندهاي برنامه ي درسی  تحلیل مشخصه، )1387(اردوان؛ ، سعید؛ مجیدي، یغموري -

: ي جهانی شدن¬نخبه پرور براي پرورش بومی نخبگان و تعدیل مهاجرت نخبگان درپدیده
-https://www.civilica.com/Paper-ICSA08، هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

ICSA08_169.html  
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