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های های استان هرمزگان براساس شاخصبندی شهرستان بررسی و رتبه

 فرهنگی با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه

 
 *احمد عربشاهی کریزی

 چکیده

های استان هرمزگان و هدف این مقاله بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان

هرمزگان ی آماری این پژوهش، استان باشد. جامعهبندی آنها میاولویت

ها عبارتند از: ابوموسی، بستک، شهرستان دارد. این شهرستان 13است که 

آباد، خمیر، ، بندرلنگه، پارسیان، جاسک، حاجی، بندرعباسبشاگرد

-رودان، سیریک، قشم و میناب. روش مورد استفاده در این پژوهش، تصمیم

ی تکنیک باشد. برای اجراگیری چندشاخصه و به طور خاص تکنیک تاپسیس می

ن مراحل مختلف این ها شکل گرفت و پس از آماتریس دادهتاپسیس، ابتدا 

ماتریس ، به دست آوردن مقیاس سازی ماتریسکمی کردن و بیشامل تکنیک 

، آل منفیحل ایدهبت و راهثم آلایدهحل تعیین راه، مقیاس موزونبی

کی نزدی، تعیین های مثبت و منفیآلهر گزینه تا ایده یفاصلهتعیین 

انجام  هابندی گزینهرتبهو در نهایت  آلحل ایدهنسبی یک گزینه به راه

است و پس دهد که شهرستان بندرعباس بهترین گزینه شد. نتایج نشان می

میناب، جاسک، بندرلنگه، رودان، بستک، های از آن به ترتیب شهرستان

های امید است تحلیلد. دار قشم، حاجی آباد، پارسیان و ابوموسی قرار

ستان در مسئولین فرهنگی ا یمورد استفاده ،صورت گرفته در این پژوهش

 ریزی برای بهبود وضعیت فرهنگی قرار گیرد.جهت سیاستگذاری و برنامه

ی فرهنگی، هرمزگان، تصمیم گیری چند فرهنگ، توسعه :هاکلید واژه

 شاخصه، تاپسیس.

 مقدمه

مختلف فردی،  سطوحد؛ گیررا در برمیتوسعه سطوح و ابعاد مختلفی 

خانوادگی، شهری، استانی، کشوری و جهانی و ابعاد مختلف اجتماعی، 

بنابراین، بررسی مبحث توسعه با توجه  . فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ...

فراتر از یک پژوهش  نیازمند مطالعاتی بسیار به جامعیت و گستردگی آن،

 ی پژوهشی،های مقالها توجه به محدودیتباشد. لذا ما در این پژوهش بمی
ی مشخص و محدودی برای بررسی در نظر بگیریم. لذا ایم تا دامنهکوشیده

ی استانی مدنظر از نظر ابعاد توسعه، بعد فرهنگی و از لحاظ سطح، رده

واقع گردید و استان هرمزگان به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. توسعه 

 های دقیق و همه جانبهریزی برنامه بهی فرهنگی، و به خصوص توسعه

است. یکی از اولین اقدامات در فرآیند توسعه، آشنایی دقیق  نیازمند

باشد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف، در ادامه با با شرایط موجود می

تقویت و رفعآنها بتوان پیشرفت و توسعه را تحقق بخشید. در این مقاله 

 ی آماری پژوهش، یعنی استان هرمزگان،جامعهدرصدد هستیم تا در 

 بندی نماییم.های این استان را بررسی و رتبهفرهنگی شهرستانوضعیت
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 مبانی نظری

 تعریف لغوی فرهنگ
و  «فر  » ءی از دو جزدر زبان اوستای که قدیمی ای استواژه ،فرهنگ

و  ؛و پیش به معنی باال، جلوپیشوند و  «فر  »است. شده ترکیب «هنگ»

معنی کشیدن، سنگینی و وقار است.  به «ثنکا» اوستایی یاز ریشه «هنگ»

به معنای دانایی، هوشیاری و  «هنگ»وقار، متین و به معنی با «بهنگ»

از نظر  را «فرهنگ» توانیم. بنابراین، میرودبه کار می فهم و فراست

منظور  نی کنیم. اما باید دانست کهلغوی باال کشیدن و بیرون کشیدن مع

ی فرهنگ نیست، بلکه مفهوم ابی واژهیو ریشه اللفظی، لغوی معنی تحتما 

است. در گذر زمان و در  قابل توجهی مردم از این واژه استنباطی عامه

-استفاده نشده «باالکشیدن» به معنی این واژه گاه هیچ ،ادبیات فارسی
 است. 

ادب، تربیت، دانش، معرفت، حکمت، هنر و...  معانی وه برعالفرهنگ، 

و  رأی معانی دیگر به کار رفته است؛ از جمله هم معنی و مترادف با

ی تمیز نیک از بد، هوش، عقل و خرد، تربیت درست، آگاهی نیروبخش، قوه

ندیده، فضایل روحی و سپ صفات شناخت حد هرچیز، فضیلت اخالقی، مجموع

گیرد، و گفتار خوب قرار می اخالق، رفتار یه در دایرهچیز آنو ن معنوی

آزاری، ی آراستگی روح، موجب سروی، سودمندی و بیجان، مایه آرایش

 دلی، برتر از گوهر، بزرگی ی زندهنیکنامی، تندرستی روان، مایه یمایه

و  فخر، اساس استقامت یشرف، مایه، بهتر از گنج، وقار، بزرگواری، جاه

و شکوه و جالل،  ی شادی و اقبال، معیار و اعتبار، فر  دباری، مایهبر

 .و درایت ی درست، خردمندیندیشها

 د: گویمیچنین  ی جایگاه و نقش فرهنگرهدربا فردوسی

 که فرهنگ بهتر بود یا گهر؟ ز دانا بپرسید پس دادگر

 که فرهنگ باشد ز گوهر فزون رهنمون بدو چنین داد پاسخ

 سخن گفتن آسان بود گوهر ز فرهنگ آرایش جان بود که

ت و خار اس زار هنرگهر بی

 وسست

 به فرهنگ باشد روان تندرست

و  ویفرانس زبان در و «کالچر»انگلیسی،  ی فرهنگ در زبانمعادل واژه

به کار  گیاهان زرع و پرورش ،کشت است که به معنی «کالتور» آلمانی

 است«ثقافه» اصطالح معادل «فرهنگ» عربی، مفهوم است. در زبان رفته

 .(1387)بزی، 

 مفهوم فرهنگ
به  ،بار در اواخر قرن نوزدهم میالدی نخستینمفهوم فرهنگ برای 

 یبه وسیله . اولین تعریف واضح و کاملشد شناسان استفادهانسان یوسیله

 1871 در سال شد. او ارائه بورنت تایلو بریتانیایی، ادوارد شناسانسان

کلیتی پیچیده شامل دانش، اعتقاد، هنر »تعریف کرد:  فرهنگ را چنین

های مکتسبه ها و خصلتقانون، اخالقیات، آداب و رسوم و سایر توانمندی

مجموع  فرهنگدیگر،  به عبارت .عنوان عضوی از جامعه به توسط انسان

آن را کسب ی خاص جامعه اعضای یک است که و عقیدتی های رفتاریویژگی

 اند.نموده
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 کار به علت وسعت و گستردگی آنتعریف جامعی از مفهوم فرهنگ، 

 به جااین است. در از فرهنگ ارائه شدهتعریف  250از  نیست. بیش ایساده

 کنیم:می سندهکه از اهمیت بیشتری برخوردارند، ب تعریف چند ذکر

ها ی کوشش انسانی واقعی و قابل مشاهدهثمره» ژان کازنو یعقیدهبه 

 «شود.به طور کلی فرهنگ نامیده می ،در زندگی اجتماعی
محیط است که  از فرهنگ آن قسمت»گوید: در تعریف فرهنگ می هرسکویتس

 «است.شده و تأثیر پذیرفتهبه دست انسان ساخته
تمام عواملی است که  یدر برگیرنده وهای غریزی ماورای پدیده ،فرهنگ

یا  ؛است آموخته ی رفتار آگاهانهیا به وسیله های انسانیفرد از گروه

های های گوناگون، نهادهای اجتماعی، باورها و شکلها، شیوهتوسط تکنیک

 .است اس و غیره تحت تأثیر قرار گرفتهمتفاوت تم
های یک گروه ارزش» اند:چنین تعریف کرده فرهنگ را به طور معمول

کنند و می پیروی و هنجارهایی که از آن )چه محدود و چه وسیع( معین

اشاره  اساس، ما غالبا   بر همین« .کنندکه تولید می کاالهای مادینیز 

از فرهنگ  آنهادودمان  آفریقایی تباری که -کنیم به مردم آمریکاییمی

 مترادف فرهنگ. اندآمده از فرهنگ چین که هاییآفریقایی است، یا چینی

ی د ارائهصدهای نمادی شفاف و عینی و درشیوهبه  ،با عدالت اجتماعی

 .(1387)بزی،  های سکونت استزندگی و جنبه هایبهترین شیوه

 توسعه پایدار

. در صورت گرفته استتعاریف گوناگونی  1« پایدار یتوسعه»تاکنون از 

پایداری  یشود، اما ایدهمشخصی به ذهن متبادر می توسعه مفهوم بحث از

 وقتی است. پایداری از علوم تجربی اخذ شده بلکه انسانی علوم نه از

، اما همزمان تأکید آن استشود، بیانگر سنت مدرنیسم توسعه می همنشین

 ،دیگر سوی. از باشدمیبیان صریحی از پست مدرنیسم ، بر تنوع فرهنگی

پیشرفت  یایده ، بهنشأت گرفته استاز آن  توسعه که میراث تاریخی

معتقدند که همراه شدن  ایاین نظر عده گردد. ازمی بازدوران روشنفکری 

 پسا یتوسعه نوعی بیانگر ،محیطی زیست هایپیشرفت با محدودیت یایده

 .استروشنفکری 
. طبیعت محور است و هم محور سانان هم پایدار یاز منظر دیگر، توسعه

همنشین  پایداری محوری ، انسان محوری توسعه با طبیعتعبارت دیگربه 

های دوران روشنفکری گفتیم ریشه در ایده است. انسان محوری چنانکهشده

-مسأله رود و اینپیش می محوری طبیعت انسان به سوی دارد که بر طبق آن
 های اجتماعی جدید درجنبش بعد از فعالیت ،ی است که به خصوصاتازه ی

جا اساس بحث این است ت. در ایناسشده سبزها مطرح جنبش و از جمله غرب

 فراتر از آن. نه ،است انسان جزئی از طبیعت که
 قعی در کشورهای جنوبپایدار مدعی است که بهبود وا یرهیافت توسعه

و اجرا شده از لحاظ زیست  های طراحیاینکه استراتژی مگر ،نیست ممکن

و نهادهای اجتماعی  هاو با ارزش محیطی در دراز مدت پایدار بوده

 رایند توسعه مورد تشویق قرارجوش را در ف سازگار باشد و مشارکت خود

 .دده
 از عقالنی یاستفاده لذا بدون تعهد روشن به حفظ محیط زیست و گسترش

- وجود نخواهد داشت. همین پایدار و رشد معناداری یتوسعه منابع، هیچ
را با  پایدار یطور از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز باید توسعه

 های خود جامعه سنجید. ارزش

                                                                 
sustainable development1 
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اهداف  نیست که درصدد صرفا   ،معمولی یپایدار برخالف توسعه یتوسعه

خواهد به طور همزمان اهداف نظام ، بلکه میرا محقق سازدنظام اقتصادی 

 حداکثر برساند.  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی را به
-تجدید حیات تنوع ژنتیکی زیستی، بیولوژیکی عبارتند از: اهداف نظام

برداری بیولوژیکی. نظام اقتصادی نیز ارضای نیازهای پذیری و بهره

مفید را هدف خود  یش کاالها و خدماتو افزا ،متعادل اولیه، پیشرفت

 در توانمی اجتماعی را نیزـ  خره اهداف نظام فرهنگیداند و باألمی

 اجتماعی و مشارکت خالصه کرد.  تنوع فرهنگی، پایداری نهادی، عدالت
لحاظ مفهومی  پایدار از یآور نیست که ادعا شود، توسعهسان تعجببدین

تر تر و پیچیدهاتب مشکلمر ولی اجرای آن نیز به ،تر از توسعه استغنی

پایدار هم درصدد است به عالیق بازیگران  توسعه یچون ایده ؛باشدمی

اعی که طرفدار حفظ محیط اجتم نیروی عالیق دولتی پاسخ دهد و هم به

پایدار  یمخاطبان توسعه ،ها NGOو هم دولتی بازیگران لذا هم .اندزیست

 عالیق آنان با هم سازگار نیست.  لزوما   ههستند ک
در حال  را جهان ای است که نیازهایپایدار توسعه یبه هر حال، توسعه

 برآوردن را در آتی هایتوانایی نسل آنکه برآورده کند، بدون حاضر

در  است پایدار، فرآیند تغییری ینیازهای خود به مخاطره افکند. توسعه

تکنولوژی  یگیری توسعه ها، سمتگذاریاستفاده از منابع، هدایت سرمایه

 و آینده سازگار باشد.  نیازهای حال با و تغییر نهادی است که
آشتی میان  برقراری برای یتوان تالشپایدار را می یدر مجموع، توسعه

موجود در جهان  ست و منابعز محیط زیو حفاظت ا ،پیشرفت و توسعه

 چنین تعریف کرد: توانمی پایدار را یتوسعه، به عبارت دیگر .دانست

 یمنابع مورد استفاده به زدن بدون لطمه ،نیازهای نسل حاضر برآوردن

 .آینده هاینسل
ناشی  ،پایدار یبه طور کلی موضوع تفکر برانگیز و عادالنه در توسعه

 ت:از نظریات زیر اس

 ؛نگهداری و انسجام اکولوژیک ـ1

 ؛توسعه امر یکپارچگی و حفاظت محیطی در ـ2

 ؛()شمال و جنوب متقابل و همبستگی ایجاد سازگاری ـ3
 ؛نیازهای اساسی برای همگان تأمین حداقل ـ4

 ؛هاها و بین گونهها، درون نسلنسل یتوجه به همه ـ5
 ؛حل مسائل توسعه در تأکید بر به کارگیری علم ـ6

 ؛هامحدودیت چارچوب پذیرش رشد اقتصادی در ـ7
 ؛مدت توسعه بلند یپذیرش شیوه ـ 8

)اخالقیات  های مربوط به محیط طبیعی و فرهنگیارزش پیوستن به هم ـ 9

 . (توسعه
-بر پایه که پایدار مبنی بر آن است یجدید توسعه یدر مجموع، اندیشه

 پیوند در زیست محیط در تفکر سیستماتیک و نظام یافته، همه چیز را ی

 .(1388)حقیقی،  یکدیگر مدنظر قرار دهیم با

 فرهنگیی توسعه و توسعه
 یاتوسعه فرآیندی است پیچیده که در آن جامعه از دوره ،کلی طور به

شود. این فرآیند در هر مرحله از رشد جدیدی منتقل می یبه دوره تاریخی

توسعه  ،سازد. به این ترتیبخویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می

 از انتزاعی الگوی بر ،هنجاری هاییمفهومی است ارزشی که همراه با فرض

شد اقتصادی تلقی می ای صرفا  مقوله توسعه ،هاتا مدت .داللت دارد جامعه
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عبارتی،  کردند. بهمیشورهای مختلف تنها از این جنبه به آن توجه و ک

شد و تصور غالب هر جامعه قلمداد می ییگانه مالک توسعه پیشرفت اقتصادی

اقتصادی، رشد  یمدد الگوهای مختلف توسعه به توانمی بود که این

 یاتکنولوژی، انباشت ثروت و مواردی از این قبیل به اهداف جامعه

و تأکید  به توسعه یهسوتدریج نگاه یک. اما بهشدنائل  یافته توسعه

و  اجتماعی هایمشکالتی در عرصه سبب شداقتصادی،  بیش از حد بر مسائل

 ی. از سوی دیگر، استفادهحاصل شود محیطی برای کشورهای پیشرفته زیست

 ی، بر توسعهکشورهااین  از برخی یوسیله الگوی توسعه به از ناآگاهانه

گرفت که ت میأ. این مشکالت از آنجا نشگذاشتمنفی  اثراتی آنهاهماهنگ 

 توانبود. می جامعه مورد غفلت قرار گرفته وامکلیدی فرهنگ در ق نقش

که  -بشری ای از دستاوردهای مادی و معنویعنوان گنجینهگفت فرهنگ به

یک جامعه را در طول  ی مورد قبولها و هنجارهاها، نگرشباورها، ارزش

کند. می مشخص آن جامعه را نوع رفتار مردم -استوجود آورده به تاریخ

مهم، به دنبال  یاعتنا به این مقوله توان بدونبدیهی است که نمی

چراکه هرگونه تغییر و  ؛جامعه بود یراتی در ابعاد مختلفایجاد تغی

اعی منوط از اقتصادی، سیاسی و اجتم جامعه اعم دتحولی در تمام ابعا

. بنابراین بدون ایجاد بستر استدر جامعه  پذیرش فرهنگی نوعی به

توان به دنبال تحقق توسعه در ابعاد دیگر جامعه نمی ،مناسب فرهنگی

 مجامع از سوی فرهنگی یمفهوم توسعه ،های اخیردر سال رو از این ؛ودب

 است.  قرار گرفتهتوجه  قابلبسیار  نسکواز جمله یو جهانی

 یوسیله به ،میالدی 60 یدر دههبه صورت جهانی  فرهنگی یتوسعه مفهوم

جا برای یونسکو با اج یافت. همچنین این مفهوم تا آنسازمان یونسکو رو

 توسعه یعنوان دهه سازمان به توسط این 1997 تا 1987 یاهمیت بود که دهه

 اساسی این است که فرهنگ یک جامعه چگونه شد. اما پرسش نامیده فرهنگی

در پاسخ به این پرسش  نقش آفرین باشد؟ توسعه یدر مقوله تواندمی

 نهادهای یککه در ـ و فرهنگی اقتصادی، سیاسی رفتارهای توان گفتمی

ایفا  آن جامعه یتوسعه فرآیند نقش عظیمی در ـ اندجامعه تثبیت شده

 کنند. می
فرهنگی  هایها و ارزشبرخی از علل بروز این رفتارها ناشی از نگرش

و  هانگرش این ماهیت گفت: توانمسلط در جامعه است. بنابراین می

ای کنندهدهند، تأثیر تعیینفرهنگی جامعه را تشکیل می یهسته که هاارزش

 .داردیافتگی کشور  توسعه بر فرآیند
حیات انسانی،  ای دیگر، نگرش افراد جامعه به مقوالت اساسیاز زاویه

 از: این مقوالت عبارتند .دهدالشعاع قرار می رفتارهای اجتماعی را تحت

نگر گرا یا آیندهگرا، حالگذشته) با طبیعت، زمان انسان، رابطه سرشت

 انسان با یبطهزندگی، را یبودن(، روابط افراد در جامعه، فلسفه

انسان با  یانسان با جوامع دیگر و رابطه یالطبیعه، رابطه ماوراء

انسان،  زندگی ابعاد در یکی از تحول به این تربیت ایجاد هرگونهعلم. 

به  یتوجهبیها است. افراد به این مقوله مستلزم تغییر در نوع نگرش

ای جز تشتت اجتماعی و از نتیجه توسعه گویال یارائه در ،مسئله این

 دنبال نخواهد داشت.  درونی جامعه به دست رفتن انسجام
گیری شکل ای برایزمینهبه عنوان  ،فرهنگی یتوسعه مفهوم اینجاست که

توسعه فرهنگی  یدرباره شود. تعابیر مختلفیجانبه مطرح می ای همهتوسعه

 را یکی از تعاریف قابل رار اگوستینژی تعریف تواناما می ،وجود دارد

و معنوی مناسب  مادی ایجاد شرایط و امکانات» :توجه این مفهوم برشمرد

منظور شناخت جایگاه آنان، افزایش علم و دانش  به برای افراد جامعه

و پذیرش اصول کلی توسعه مانند  ها، آمادگی برای تحول، پیشرفتانسان
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انضباط، بهبود روابط اجتماعی و انسانی، افزایش پذیری، نظم و قانون

 .«افراد جامعه یبرای همه و معنوی های علمی، اخالقیتوانایی
گوناگون  فرهنگی را فرآیند ارتقاء شئون یتوسعه توان، میدر مجموع

ساز رشد و  زمینه مطلوب دانست که اهداف در راستای ،فرهنگ جامعه

فرهنگ،  ؛اینجا منظور از شئون گوناگون . دردشها خواهد عالی انسانت

. هدف نهایی استو رسوم  آداب و ها، هنجارها، قوانینها، ارزشنگرش

 ای است؛در واقع غرض اصلی هر نوع توسعه ،فرهنگی در این تعریف یتوسعه

در ابعاد مادی و معنوی. البته روشن است که  انسان و تعالی رشد یعنی

که ـ  صورت مناسب بودن بستر زیست انسان در فقطبه این هدف  یابیدست

مناسب برای  یبنابراین در الگوی یابد؛تحقق نمیـ  همانا جامعه است

 بینی شود. پیش بهبود شرایط زندگی برای توسعه، باید راهکارهایی
تردید،  است. بدون جا سخن بر سر بازاندیشی و بازسازی فرهنگیدر این

 یتهو رفتن جز از دست در پی نخواهد داشت ایرد فرهنگ خودی نتیجهط

بازاندیشی فرهنگی باتوجه به  در ولی ،و تزلزل قوام جامعه اجتماعی

مساعد  همت گماشت که ایتقویت عناصر فرهنگی توان بهمقتضیات زمان، می

و  واهی همچون باورهای یاز عناصر آن را ،از سوی دیگر و هستند توسعه

. تصفیه نمود روند ــ که مانعی در برابر توسعه به شمار می خرافات

 و «سیاست فرهنگی» فرهنگی، یعنی یتوسعه یدرک دو مفهوم اساسی در حوزه

توان گفت طور خالصه می بسیار ضروری است. به «یاستراتژی فرهنگ»

هستند که  قانونی هایکالن و چارچوب فرهنگی، مجموعه تصمیمات یهاسیاست

 مناسب اجتماعی مطلوب وـ  شرایط فرهنگی ها برای حفظ و استقرارحکومت

 مایل به فرهنگی هایبه عبارت دیگر، سیاست ؛کننداتخاذ می در جامعه

ن هستند. شایا «ایستایی نه تغییر و پویایی» حفظ وضعیت فعلی جامعه

مند  نظام پویایی و پیشرفته، ناظر به وینن های فرهنگیذکر است سیاست

 هستند.  کند نتیجه و در
)در  کشور فرهنگی یتوسعه ینحوه رب ناظر فرهنگی استراتژی ،در مقابل

تغییر  یواقع نحوه رو د است استراتژی کالن توسعه ملی( اهداف راستای

 کند. پسرا تعیین می آینده لوبمط به وضعیت ،شرایط فرهنگی فعلی کشور

و  ورزدمی تأکید «و بهبود تغییر» ایجاد بر استراتژی فرهنگی، صریحا  

حالت  بلکه ،ندارد حالت انفعالیفرهنگی  هایهمچون سیاستکالم،  در یک

گیرد. به خود می نگرانه یا به تعبیری آینده دستانه تر و پیشتهاجمی

و استراتژی  فرهنگی که بسیاری از کشورها، سیاستتوجه اینقابل ینکته

 «سیاست فرهنگی جامع» یک قالب را در و همه شان را تلفیق کردهفرهنگی

 .(1389)صالح نیا و همکاران،  اندارائه نموده «فرهنگی یتوسعه طرح» یا

 پژوهشپیشینه 

هایی پرداخته و برخی از پژوهشیپژوهش  یدر این بخش به بررسی پیشینه

 نماییم:ن موضوع مورد بحث نوشته شده است، مرور میکه پیرامو

تحلیل تطبیقی سطح و »پژوهشی با عنوان  ،(1391) صبوریو  تقوایی

-انجام داده« های استان هرمزگانان توسعه یافتگی اجتماعی شهرستانمیز
های اسنادی، گیری از روشبا بهره است شدهاین تحقیق تالش در  اند.

شاخص آموزشی،  ۳۸کاربردن ه علی و روش تحلیل عاملی، با ب ،تحلیلی

های استان شهرستان ،بنایی و ارتباطیگی، زیر بهداشتی و درمانی، فرهن

تایج ن .نمایندبندی از لحاظ میزان توسعه یافتگی رتبههرمزگان را 

دهد که پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بودهحاصله از این تحقیق نشان می

ی ناهماهنگی نظرتوسعه یافتگ های استان هرمزگان ازبین شهرستان و است

های مختلف آموزشی، بهداشت بخش پراکندگی در شود و این تفاوت ودیده می

http://www.ensani.ir/fa/12223/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/48812/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/48812/profile.aspx
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ی وجود دارد. به طوری زیربنای و درمان، فرهنگی، ارتباطات و رفاهی و

-و شهرستان ؛بندرعباس توسعه یافته و های ابوموسی، پارسیانکه شهرستان
خمیر، های و شهرستان ؛اجی آباد در حال توسعهح و لنگهبندرهای بستک، 

های جاسک و میناب در سطح و شهرستان اندیافته توسعه قشم کمتر و رودان

 .محروم هستند

 یدر چهار دهه: کنندمیدر پژوهشی بیان  ،(1389) حسین زاده و گرنوحه

اقتصادی و اجتماعی  یصنعت گردشگری یکی از عوامل اصلی توسعه ،گذشته

 کنند سهممی کشورها تالش نظراین  ازبسیاری از کشورها بوده است و 

ایران علی رغم  .بیشتری از جمعیت توریست را به خود اختصاص دهند

جذب تعداد در فرایند های فرهنگی، تاریخی و تنوع زیستی، میراث داشتن

 ،ژئوتوریسم یتوسعه از نظر استان هرمزگان .نداردمناسبی  یگردشگررتبه

ئومورفیک چرا که تنوع ژ رود؛شمار مییکی از مناطق مستعد ایران به 

این امر مهیا  برایشرایط مناسبی  ،های طبیعیناحیه و گوناگونی پدیده

 ،مناطق یضرورت محوری بودن پتانسیل گردشگری در توسعه. نموده است

-میگردی در استان هرمزگان های طبیعتشناخت ظرفیت و جاذبه به بالطبع
و های توریستی، اکوتوریستی این زمینه فعالیت دراز نظر آنان  .انجامد

های مهم و قابل توجه برای گذراندن جارت آنها، بایستی یکی از برنامهت

گرا و توریسم دست کم به دو صورت توریسم فرهنگ اوقات فراغت باشد که

های ژئومورفیک های طبیعی مانند حیات وحش، پدیدهجاذبهـ که گرا طبیعت

توریسم وط به و هیدرولوژیک، تنوع آب و هوایی و امثال آن نیز مرب

شود. بنابراین نظر به اینکه گر میجلوه ـ شوندگرا میطبیعی یا طبیعت

دهند که از فضای ساختگی عیت استان را شهروندانی تشکیل میاکثریت جم

گرا بیش از پیش الزم است توریسم طبیعت ،هستند و خواهند بود خسته شهری

 .توجه قرار گیرد قابل

هاي درآمدي بررسي وضعیت گروههشی به در پژو ،(1389زیاری و همکاران )

اي آماري هي کم درآمد، با استفاده از تکنیکهاو برآورد مسکن گروه

 داشتهسعي  پژوهشاین  .اندپرداختهریزي مسکن مورد استفاده در برنامه

مین مسكن مانند أهاي تهاي درآمدي و شاخصبا بررسي وضعیت گروه است

به تخمین  ،هاي موجودو ... در دهک متوسط درآمد ،متوسط سطح زیر بنا

هاي کم درآمد استان هرمزگان مسکوني و برآورد توان مالي گروه نیاز

 این استانتر مسکن در ریزي دقیقج حاصل را براي برنامهبپردازد و نتای

هاي كم درآمد وضعیت مسكن در گروه ،هاي تحقیقبه کار برد. طبق یافته

مین أت در توانایي فقداند در حال بدتر شدن است و به بع 75سال  از

 نیز كشیده شده 5و  4هاي به سمت دهك 3و  2، هاي امسكن مناسب از دهك

هاي بخش دهد كه سرمایه گذاريهمچنین نرخ اجاره نشیني نشان مي است.

ریزي دقیق مدي باالست و این نیاز به برنامههاي درآبه سمت دهك ،مختلف

 سازد.را ضروري مي این استان هاي پایینيبراي دهك

مقایسه توزیع درآمد »تحقیقی با عنوان  ،(1386)خوشكار وابونوري 

 اقتصادي یهاي دوم و سوم توسعهنامهطي بر ،با کل کشوراستان هرمزگان 

بررسي روند توزیع  ،هدف اساسي این تحقیق. اندانجام داده «اجتماعي ـ

 ،در کل کشور درآمد درآمد در استان هرمزگان و مقایسه آن با نابرابري

اي این است. بربوده اجتماعي  ـاقتصادي  یدوم و سوم توسعه یطي برنامه

توزیع درآمد )هزینه(، شاخص  ،هاي مقطعيا استفاده از دادهمنظور ب

نابرابري در توزیع درآمد )ضریب جیني( به تفكیك مناطق شهري و 

است. سپس نابرابري ان هرمزگان و كل كشور برآورد شدهروستایي است

 ،دوم و سوم توسعه یاقتصادي در مناطق شهري و روستایي طي دو برنامه

است. نتایج حاصل از  الگوي تحلیل واریانس مقایسه شده با استفاده از

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1966
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=58030
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=58030
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میانگین نابرابري در مناطق  دهد کهمیالگوي تحلیل واریانس نشان 

از میانگین نابرابري در مناطق  ،روستایي و شهري استان هرمزگان

است. نابرابري  بوده کمتر معناداري صورتروستایي و شهري كل كشور به 

معناداري از نابرابري در  صورتبه  ،تان هرمزگاندر مناطق روستایي اس

 ،اساس برخي دیگر از نتایجشهري بیشتر بوده است. همچنین بر مناطق

اثر معناداري در كاهش  ،اجتماعيـ  اقتصادي یسوم توسعه یاجراي برنامه

 .نداشته است دوم ینابرابري استان هرمزگان در مقایسه با برنامه

-تحلیل شبکه»عنوان  تحتپژوهشی  ا اجرایب ،(1388)امیدوار و همکاران 

« هاي شهري استان هرمزگانري و توزیع فضایي جمعیت در كانونشه ی

اساس بیانگر این مطلب است که بر پژوهش،نتایج حاصل از اند. پرداخته

 (1365-1385هاي )شهري هرمزگان در سال یاندازه، شبکه ـرتبه  یقاعده

میان شهر بندرعباس با شهرهاي  است. فاصله بودهادل تع فقدان گرفتار

ي استان پایین دست آن یعني میناب، بندرلنگه، رودان و دیگر شهرها

-نتوانسته نیز تر از بندرعباستر و كم جمعیتزیاد بوده و شهرهاي كوچك

 یاند جمعیت مطلوب خود را کسب کنند. شهر بندرعباس در هر سه دوره

است و  شهري بندرعباس حفظ کرده یخود را در شبکه برتر جایگاه ،آماري

 ،آماري یزیاد نسبت به بندرعباس در هر سه دوره یشهر میناب با فاصله

دهد که تعدیل قطب ها نشان مي. بررسياست نموده کسبایگاه دوم را ج

از طریق راهکار  ،زدایي از شهر مسلطشهري و تمرکز یگرایي در توسعه

 ،در این استان وسط )میناب، لنگه، رودان و...(متتقویت شهرهاي 

هاي شهري كانون متعادل سازي توزیع فضایي جمعیت در برایاقدامي منطقي 

 .باشدمي

بررسي »در پژوهشی با عنوان  ،(1388و همکاران )رباني خوراسگاني 

 موردي مطالعه) گرایيخاص  بر كیدتأ با توسعه اجتماعي ـموانع فرهنگي 

كه ال پاسخ دهند به این سؤ اند،صدد بودهدر(« بندرعباس شهر هرمزگان

هاي كالن صنعتي، گذاريگذشته سرمایه یرغم اینكه در دو دهه چرا علي

سسات ؤها و ماقتصادي و تجاري در هرمزگان صورت پذیرفته و دانشگاه

درخور نیافته  یاند، این منطقه توسعهسیس شدهأآموزش عالي متعددي ت

با  ،؟ در این پژوهششودمیبندي مناطق محروم طبقه یاست و هنوز در زمره

ش پیمایشي و با نوسازي اجتماعي پارسنز و با رو یدادن نظریهالگو قرار

عنایي )برش قطبین( و فرافكني تمایزات م هاي لیكرت،استفاده از مقیاس

اجتماعي توسعه محسوب  ـ فرهنگي یگرایي را كه یكي از موانع عمدهخاص

ج بررسي نشان داد كه . نتایاست ده شدهآزمو، در شهر بندرعباس شودمی

 زنان (،98/2) هاغیربومي (،88/2)گرایي شهروندان بوميمیانگین خاص

 بوده است. (95/2) و شیعیان (،8/2) اهل سنت (،93/2) مردان (،86/2)

 آماری پژوهش یجامعه

که برای آشنایی بیشتر  استآماری این پژوهش استان هرمزگان  یجامعه

 .شوداشاره می در مورد آن توضیحاتی به در این قسمت آن،با 

 در جنوب که است ایران اسالمی جمهوري کشور استان 31 از یکی هرمزگان

 53  و درجه 28 تا دقیقه 30 و درجه 25 جغرافیایی مختصات بین و کشور

 طول دقیقه 16 و درجه 59  تا دقیقه 44و  درجه 52 و ،شمالی عرض دقیقه

 72631031است. استان هرمزگان  هشد واقعگرینویچ  النهار نصف از شرقی

 تشکیل را اسالمی میهن خاك درصد 1/4حدود  و دارد مساحت مربع کیلومتر

 و غرب کرمان، استان با شرقی شمال و شمال جهت از هرمزگاندهد. می

 بلوچستان و با سیستان شرق از بوشهر، و فارس هاياستان با غربی شمال
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 در عمان دریاي و فارس خلیج گرم هايآب را آن جنوب و بوده همسایه

 استاناست.  گرفته بر در مربع کیلومتر 900 تقریبی طول به نواري

 ،بندرعباس هاينام به شهرستان 13 داراي 1391 سال پایان تا هرمزگان

 ،آباد حاجی قشم، جاسک، رودان، بستک، بندرلنگه، سیریک،میناب، 

 32 از این استان عالوه بر آناست.  بشاگرد و خمیر ،پارسیان ابوموسی،

 1732 تعداد این از که تشکیل شده آبادي 2257 و بخش 38 دهستان، 85 ،شهر

 1114104مساحت  با جاسک شهرستان، وسعت نظر از .است هداشت سکنه آبادي

مربع  کیلومتر 70.5با  ابوموسی شهرستان و ،بزرگترین مربع کیلومتر

 به شهرستان نزدیکترین مسافت نظر زا باشد.می استان شهرستان کوچکترین

 420 با پارسیان و شهرستان کیلومتر 22 با قشم شهرستان ،مرکزاستان

 باشد.می استان مرکز به شهرستان دورترین کیلومتر

 بخشباشد، می ارتفاع کم و پست ايجلگه که ساحلی باریک یحاشیه جزه ب

 هايدره و هادشت و بلند و کوتاه ارتفاعات و هاکوه را اعظم استان

 را باید هرمزگان ،رو این از ؛است داده تشکیل آنها بین مرتفع نسبتا  

 در کوه را آن یگستره درصد 70 از بیش که کرد محسوب کوهستانی استانی

 زاگرس عظیم جبال سلسله یدنباله عمدتا   ،استان هايکوه. است گرفته بر

 داخل به تا شرقی جنوب سوي به کشور  غرب و غربی شمال از که باشندمی

شده  کاسته آن ارتفاع از تدریج به و یافته امتداد فارسخلیج هايآب

و کوه  کوه فارغان ،گنو کوهاز:  عبارتند استانهای قله بلندتریناست. 

 .شب

 ایسین یجلگه در ،بندرعباس شهر شمال کیلومتري 20 یفاصله در گنوکوه 

 خوبی به شهر آن از کهاست  شده واقع دریا سطح از متر 2347 ارتفاع با

 و هرمزی تنگه فارس، خلیج نیلگون یپهنه آن فراز از وشود می دیده

 وه. کباشدمی گرجلوه ايفریبنده انداز چشم در هرمز و الرك قشم، جزایر

 دیگر از متر 2861 ارتفاع با شب کوه و متر 3268 بلندي به فارغان

 کوه مانند شمالی یناحیه مرتفع هایقله. است استان ذکر قابل هايبلندی

 بین درشود. می پوشیده برف از معموال   هازمستان در ،هماگ یا فارغان

-کانون به که دارد وجود متعددي کوچک و بزرگ هايدشت ،هاکوه سلسله این
 اقتصادي اختصاص فعالیت یعرصه و انسانی زیست مراکز کشاورزي، هاي

 ساحل از کیلومتر 30 حداکثر عمق به ساحلی باریک نوار جزه ب. است یافته

 نسبتا   هايجلگه و کوهستانی مناطق و ،مرطوب است و گرم اقلیم که دریا

نیمه  هواي و آب از که فارس و کرمان مرزهاي مجاور شمال نواحی مرتفع

 خشک و گرم مناطق یمحدوده در هرمزگان نواحی سایر، برخوردارندل معتد

 و است بیابانی هواي و آب ثیرتأ تحت هرمزگان کلی ردارند. به طو قرار

 یپهنه ردارد. د مالیم و کوتاه هايزمستان و ،گرم و طوالنی هايتابستان

 تعداد و مربع کیلومتر 9687 مساحت با اصلی دشت 37 حدود ،استان وسیع

 در کشاورزي اصلی مراکز که دارد وجود پراکنده و هاي کوچکدشت بیشتري

 .است شده واقع آنها

 استان جمعیت ،1390 مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج براساس

 1385 سال در نفر 1403674از  ،درصد 2.37  معادل رشدي میزان با هرمزگان

 397452استانداراي  1390 سال است. در رسیده 1390 سال در نفر 1578183 به

 788471برابر  جمعیتی با خانوار 204559تعداد،  این از که بوده خانوار

 نفر، 786379برابر  جمعیتی با خانوار 192196و  شهري در مناطق ،نفر

 استان در نرخ شهرنشینی اساس ایناند. بر بوده ساکن روستایی درمناطق

 درصد 50 نیز روستا در ساکن جمعیت میزان و ،درصد 50 به 1390   سال در
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ت. اس بوده نفر 103 معادل سال این در استان جمعیت جنسی نسبت .است هبود

 وجود مرد نفر 103 ،ساله 20 زن نفر یکصد هر مقابل در دیگر، عبارت به

 زنان، در هم و مردان در هم استان جمعیت میزان است. بیشترین داشته

 است داشته ساله قرار 25ـ 29 گروه آن در از و پس 20ـ  24 سنی گروه در

 .(1391)سالنامه آماری استان هرمزگان 

 

 1390به تفکیک شهرستان در سال  استان هرمزگاننقشه تقسیمات : 1شکل 

 )مرکز آمار ایران(

 

 
 

 

 

 

 های استان هرمزگانشهرستان: جمعیت 1جدول 

 

 

 جمعیت شهرستان ردیف

 5263 ابوموسی 1

 80119 بستک 2

 40007 بشاگرد 3

 588288 بندرعباس 4

 134713 بندرلنگه 5

 42843 پارسیان 6

 52882 جاسک 7

 65889 حاجی آباد 8

 52968 خمیر 9

 118547 رودان 10

 43185 سیریک 11

 117774 قشم 12

 235705 میناب 13

http://www.anobanini.ir/travel/fa/hormozgan/
http://www.anobanini.ir/travel/fa/hormozgan/
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 روش پژوهش

 (MADM)گیری چند شاخصه روش تصمیم ،در این تحقیق شده روش استفاده

 TOPSISاز تکنیک  پژوهشدر این  و داردمتفاوتی  هایتکنیککه خود  است

 .استفاده شده است

 خصوص از زمان جنگ هسازی از دوران نهضت صنعتی و بهای بهینهمدل

در  دانان و دست اندرکاران صنعتتوجه ریاضی قابلهمواره  ،دوم جهانی

تن یک سازی، داش های کالسیک بهینهاست. تأکید اصلی بر مدل بوده جهان

، معطوف های اخیرباشد. توجه محققین در دههمعیار سنجش )یا یک هدف( می

. های پیچیده گردیده استگیریبرای تصمیم1(MCDM)یهای چند معیارهبه مدل

، ممکن ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگیگیریدر این تصمیم

گیری به دو های تصمیم. این مدلشود از چندین معیار سنجش استفاده است

 های چندو مدل 2(MODM)های چند هدفه : مدلشودی عمده تقسیم میدسته

-ار گرفته میهای چند هدفه به منظور طراحی به کمدل .3(MADM)شاخصه 
ی برتر شاخصه به منظور انتخاب گزینه های چنددر حالی که مدل ،شوند

 .(1392)اصغرپور،  گردنداستفاده می

های موجود ه، انتخاب یک گزینه از بین گزینههای چند شاخصدر مدل

با تصمیمات خاصی از  ،هشاخص گیری چندکلی تصمیم یدنظر است. در تعریفم

های گذاری یا انتخاب از بین گزینه مانند ارزیابی، اولویت نوع ترجیحی

گردد ید بین چند شاخص متضاد انجام شود ـ اطالق میکه گاه باموجود ـ 

 .(21: 1393)آذر و رجب زاده، 

 (TOPSIS)4آلایدهتکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل 

گیری چندشاخصه، روشی ساده ولی تاپسیس به عنوان یک روش تصمیم

چن و » 1992شود. این روش را در سال بندی محسوب میدر اولویتکارآمد 

اند. مطرح کرده 1981در سال « هوانگ و یون»با ارجاع به کتاب  ،«هوانگ

-یک تکنیک تصمیم آلایدهاساس تشابه به حل بندی برالگوریتم تکنیک رتبه

ها از طریق بندی گزینهجبرانی بسیار قوی برای اولویت ،شاخصه گیری چند

حساسیت  ،است که به نوع تکنیک وزن دهی آلایدهشبیه نمودن به جواب 

کند. در این های حاصل از آن تغییر عمیقی نمیبسیار کمی دارد و پاسخ

 آلایدهترین فاصله را از جواب انتخاب شده بایستی کوتاه یروش، گزینه

)پورطاهری،  از ناکارآمدترین جواب داشته باشدو دورترین فاصله را 

. شوندمیشاخص بررسی  nیوسیله گزینه به mدر این روش  .(118-117: 1393

بعدی در نظر  nنقطه در فضای  mشامل  ،هندسی یهر مسئله به صورت سیستم

مورد نظر  یگزینه یبیشینه کردن فاصله ،شود. هدف در این روشگرفته می

همان گزینه تا مقدار  یمنفی و کمینه کردن فاصله آلایدهاز مقدار 

)مقصودی امیری و دارستانی فراهانی،  مثبت به صورت همزمان است آلایده

1392 :16).TOPSIS ی ااز مجموعه ،حلی چند معیاره برای شناسایی راهروش

مان حداقل فاصله بر اساس اینکه به طور همز ؛ها استمتناهی از گزینه

 باشد حضیض داشته یرا از نقطهآل و حداکثر فاصله ی ایدهرا از نقطه

(Olson, 2004) .کامل نامTOPSIS ،«Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution»آل حل ایدهاساس تشابه به راهبندی بریعنی تکنیکی برای رتبه ؛

ی ها، برای تعدادی شاخص و گزینهیک روش تحلیل مناسب  TOPSIS .باشدمی

                                                                 
1- Multiple Criteria Decision Making 
2- Multiple Objective Decision Making 
3- Multiple Attribute Decision Making 
4- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution  
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اصلی روش این است که اول  یباشد. ایدهبرنامه در جهت انتخاب می متعدد

آل منفی را شناسایی کند، سپس آل مثبت و ارزش ایدههای ارزش ایدهشاخص

آل منفی را محاسبه نماید. آل مثبت و ایدهی بین برنامه تا ایدهفاصله

و  رد ارزیابی شایستگینزدیکی را به عنوان استاندا یدر نهایت درجه

 .(Dai and Wang, 2011) کندمه محاسبه میبندی برای برنامعیار رتبه

 TOPSISمراحل انجام تکنیک 

 باشد:مرحله می 6برای تصمیم گیری شامل  TOPSISاستفاده از تکنیک 

مقیاس سازی، : برای بی(N)مقیاس سازی ماتریس کمی کردن و بی ـ1مرحله 

 بریم:کار میه مقیاس سازی زیر را بفرمول بی

nij =  
aij

√∑ aij
2m

i=1

 

 

مقیاس : ماتریس بی(V)مقیاس موزون به دست آوردن ماتریس بی ـ2مرحله 

 کنیم، یعنی:ضرب می (Wn*n)ها را در ماتریس قطری وزن (N)شده 

V = N * Wn∗n 

حل آل منفی: راهحل ایدهمثبت و راه آلایدهحل اهتعیین ر ـ 3مرحله 

Vj) آل مثبت ایده
Vj) آل منفی و ایده(+

 شوند:گونه تعریف می، این(−

 (Vj
+)= [ Vبردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس] 

 (Vj
+)= [ Vترین مقادیر هر شاخص ماتریسدبردار ب] 

-ترین مقادیر و برای شاخصهای مثبت، بزرگبرای شاخص« بهترین مقادیر»
-مثبت، کوچکهای اخصبرای ش« بدترین»ترین مقادیر است و های منفی، کوچک

 .باشدمیهای منفی بزرگترین مقادیر ترین مقادیر و برای شاخص

های مثبت آلهر گزینه تا ایده یبه دست آوردن میزان فاصله ـ 4مرحله 

تاقلیدسی هر گزینه از ایده یو منفی: فاصله dj) آل مثب
و فاصله هر  (+

dj) آل منفی گزینه تا ایده
 شود.می محاسبههای زیر ، با فرمول(−

 آل:حل ایدهیک گزینه به راه (∗CL)تعیین نزدیکی نسبیـ 5مرحله 

di
+ = √∑  (Vij − Vj

+)2n
i=1 , i = 1, 2, …, m 

di
− = √∑  (Vij − Vj

−)2n
i=1 , i = 1, 2, …, m 

تر باشد، آن بزرگ CLای که ها: هر گزینهبندی گزینهرتبه ـ 6مرحله 

 بهتر است.

CLi
∗= 

di
−

di
−+di

+ 

 (160-161: 1391)مومنی و شریفی سلیم، 

 هاجزیه و تحلیل اطالعات و یافتهت

، در این بخش با توجه به توضیحاتی که راجع به روش پژوهش داده شد

در این  ،پردازیم. همانگونه که اشاره شدبه تجزیه و تحلیل اطالعات می

، از تکنیک تاپسیس گیری چند شاخصه و به طور خاصپژوهش از روش تصمیم
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ای تکنیک به اجرای فرایند شش مرحله ،ادامه لذا درشود. استفاده می

طور که در جدول مربوطه  همان است. ابتدا و شده پرداختهتاپسیس 

است. در این  ی تکنیک تاپسیس شکل گرفتهماتریس اولیه ،شودمشاهده می

های استفاده د و شاخصباشاستان هرمزگان میهای ها شهرستانجدول، گزینه

تئاتر و موسیقی(، شده عبارتند از: تعداد سالن نمایش، تعداد اجرا )

های کنندگان نمایشگاهبرگزار شده، بازدیدهای کتاب تعداد نمایشگاه

 اسالمی، تعداد ارشاد فرهنگ و کل اداره نظارت تحت هايکتاب، چاپخانه

ها، تعداد مسجد، تعداد اعضای کتابخانه عمومی، تعداد هايکتابخانه

 یافته. سازمان ورزشکاران حسینیه و تعدادتکیه، 

 

 ها(ها و شاخصها )گزینه: ماتریس داده2جدول 
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-گزینه

 ها

435 0 2 628 1 0 1000 3 5 1 
ابومو

 سی

 بستک 1 22 7 5100 0 5 2615 241 2 1097

21440 57 627 10634 13 29 38000 13 57 3 
بندرع

 باس

3988 58 75 2135 5 2 5000 3 10 2 
بندرل

 نگه

1854 18 172 1424 4 1 10000 4 5 1 
پارسی

 ان

 جاسک 1 6 3 5800 1 2 723 286 118 1252

1541 49 133 747 3 0 8400 6 11 1 
حاجی 

 آباد

 رودان 1 12 8 8400 0 4 2109 282 29 4239

 قشم 0 0 0 0 0 6 3951 248 11 4435

4556 439 541 3878 6 2 
11400

0 
 میناب 2 17 9

 

گزینه قابل بررسی  10که بیش از  سبببه علت محدودیت و به این * 

ها وارد ، خمیر و سیریک در تجزیه و تحلیلهای بشاگردشهرستان ،نبود

 اند.نشده
کمی کردن در مرحله بعدی  ،تکنیک تاپسیس یپس از تشکیل ماتریس اولیه

به مقیاس موزون بی ماتریس. سپس شودمیانجام  سازی ماتریسمقیاسو بی

حل مثبت و راه آلایدهحل تعیین راه به ،بعد یو در مرحله آیدمیدست 

هر گزینه تا  یمیزان فاصله ،و در ادامه شودمی پرداخته آل منفیایده

یک گزینه  (∗CL)نزدیکی نسبی . سپس شودحاصل می های مثبت و منفیآلایده
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شود. میانجام  هابندی گزینهرتبهتعیین و در انتها  آلحل ایدهبه راه

در نظر بهتر  است، بودهتر آن بزرگ CLای که هر گزینهدر این صورت، 

 به قرار زیر است. نتایج حاصل شده .شودمیگرفته 

 

 ها از روش آنتروپیدست آمده برای شاخصه های ب: وزن3جدول 

W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 Using 

Entropy 

method 

0.120
6 

0.175
4 

0.056
3 

0.079
2 

0.038
4 

0.206
6 

0.197
2 

0.032
7 

0.081
6 

0.012 

 

 

 آلحل ایدهبه راهها نزدیکی نسبی گزینه: 4جدول 

A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 Result(Si
milarity 

Ratio) 
0.543 0.092 

0.102
5 

0.082
3 

0.134
6 

0.071 
0.105

6 
0.574

5 
0.095

3 
0.021

3 

 

Best alternative is A3 

 

The ranking of alternative: A3  A10  A6  A4  A8  A2  A9  A7  A5  A1  

توان گفت که شهرستان ، میدست آمده از محاسباته با توجه به نتایج ب

ها از این بندرعباس بهترین گزینه است. ترتیب و اولویت کلی شهرستان

، رودان، بستک، قشم، قرار است: بندرعباس، میناب، جاسک، بندرلنگه

 آباد، پارسیان و ابوموسی.حاجی

 

 نتیجه گیری

های استان تا وضعیت فرهنگی شهرستان ایمکوشیدهدر این مقاله 

آماری  یبندی نماییم. بنابراین جامعه و اولویتهرمزگان را بررسی 

زده که شامل سی گیردمی بر استان هرمزگان را درهای تحقیق، شهرستان

، بندرعباس، بشاگردابوموسی، بستک، باشد: شهرستان به شرح ذیل می

بندرلنگه، پارسیان، جاسک، حاجی آباد، خمیر، رودان، سیریک، قشم و 

های از تکنیک ،ین پژوهش، تکنیک تاپسیسروش مورد بررسی در ا میناب.

ها در تکنیک . برای تشکیل ماتریس دادهباشدمیتصمیم گیری چند شاخصه 

 انتخاب شدند و ای استان هرمزگان به عنوان گزینههشهرستان ،تاپسیس

تئاتر و تعداد سالن نمایش، تعداد اجرا )ند: به این قرار بود هاشاخص

شده، بازدید کنندگان برگزار های کتاب موسیقی(، تعداد نمایشگاه

 ارشاد فرهنگ و کل اداره نظارت تحت هايههای کتاب، چاپخاننمایشگاه

ها، تعداد عمومی، تعداد اعضای کتابخانه هايکتابخانه اسالمی، تعداد

 یافته.  سازمان رزشکاران و مسجد، تکیه و حسینیه و تعداد

استان  1391آماری  یبه سالنامه ،ها و اطالعاتبرای جمع آوری داده

. شدها استخراج ها و شاخصو آمار الزم مربوط به گزینه ،مراجعههرمزگان 

ای تکنیک ، فرآیند شش مرحلهتجزیه و تحلیل اطالعات برای در ادامه

با ؛ دادهای انجام شده نشان تاپسیس به اجرا درآمد. تجزیه و تحلیل

از های استان هرمزگان اولویت شهرستان های انتخاب شده،توجه به شاخص

: بندرعباس، میناب، جاسک، باشدصورت مینگی بدین وضعیت فره نظر

 بندرلنگه، رودان، بستک، قشم، حاجی آباد، پارسیان و ابوموسی. همان

وضعیت  توان با آشنایی بهشد، میگونه که در متن مقاله نیز اشاره 
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آن و با رفع و تقویت  را دریافت فرهنگ نقاط ضعف و قوت ،موجود فرهنگی

با سالمت و سرعت بیشتری پیمود. با توجه به اینکه نقاط مسیر توسعه را 

رود با توجه خاص ، انتظار میفرهنگی زمانبر و مشکل است یتوسعه

ثرتر، هماهنگی بیشتر بین های مؤفرهنگی استان، سیاستگزاری مسئولین

را  ، وضعیت فرهنگی بهتریای فرهنگی و اقدامات بجا و مستمرهارگان

 مشاهده نماییم. 
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 افیدانان جهان اسالم.بین المللی جغر
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Reviews and ratings based on the cultural city of the Hormozgan using Multiple Attribute 

Decision Making 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the cultural townships of Hormozgan and 

Prioritization. The sample of the study is Hormozgan's 13 city. This is the provinces are: Abu 
Musa, Bastak, Bashagard, Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Parsian, Jask, Haji Abad, khamir, 

Rudan, Sirik, Minab and Qeshm.The method used in this research is Multiple Attribute Decision 
Making and specifically the TOPSIS technique. To run TOPSIS technique, data matrix 
wasformed and then the different stages of this technique consists quantifying and scale of the 

matrix, the matrix Bi-scale weighted to determine the positive ideal solution and negative ideal 
solution, determine the distance each option has positive and negative ideal, the ideal solution is 

an option to determine the relative closeness and finally grading options was performed . The 
results show that the Bandar Abbas city is best option, and located then to the cities of Minab, 
Jask, Bandar Lengeh, Rudan, Bastak, Qeshm, Haji Abad, Parsian and Abu Musa. . It is hoped 

that analyzes in these study used provincial cultural authorities in order to improve the planning 
policy and culture. 

 
 
Keywords: culture, cultural development, Hormozgan, Multiple Attribute Decision Making, 

TOPSIS. 

 


