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تحليل فضایی نماگرهای توسعهی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدلهای
برنامهریزی
تاریخ دریافت7303/90/71 :

تاریخ پذیرش7301/90/37 :

چكيده
در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در زمینهی توسعه انجام شده که همهی آنها بر محور توسعهی
اقتصادی نیست ،بلکه ایدهی نقش فرهنگ در توسعه -یا بهعنوان یکی از مباحث توسعه -مطرح گردیده
است .پژوهش حاضر از نوع تحقیقات تحلیلی -کاربردی است که در آن بر اساس مدلهای تاکسونومی
عددی و تاپسیس به تحلیل یافتههای مورد نظر اقدام شده است .اطّالعات مورد نیاز به شیوهی میدانی و
کتابخانهای جمعآوری گردیده و بر اساس  14شاخص مختلف که در این تحقیق برای سنجش
توسعهیافتگی فرهنگی استان هرمزگان در نظر گرفته شده ،تحلیل شدهاند .نتایج یافتهها نشاندهندهی آن
است که بر اساس روش تاپسیس ،شهرستان ابوموسی با ضریب توسعهیافتگی  9/41و کسب رتبهی اوّل
بهعنوان توسعهیافتهترین شهرستان و خمیر با ضریب توسعهیافتگی  9/93و کسب رتبهی یازدهم بهعنوان
محرومترین شهرستان در مقایسه با دیگر شهرستانهای استان شناخته شدهاند .همچنین طبق رتبهبندی با
استفاده از مدل تاکسونومی عددی ،بندرعباس با ضریب توسعهیافتگی  9/66برخوردارترین شهرستان و
خمیر با ضریب توسعهیافتگی  7/91محرومترین شهرستان معرّفی شده است .آن چه کامالً مشهود است
وجود نابرابری فاحش میان شهرستانهای استان از نظر درجهی توسعهیافتگی فرهنگی است.
واژههای كليدی :نماگرهای فرهنگی ،توسعهی فرهنگی ،تفاوتهای ناحیهای ،هرمزگان.
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سیّد علی حسینی  ،علی احمدی
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مقدّمه و طرح مسأله
امروزه مقولهی توسعه ،دغدغهی بسیاری از کشورهاست ،امّا تعریفی که مورد توافق عموم
باشد ،برای آن ارائه نشده است .اصوالً توسعه به منزلهی تغییر بنیادی در متغیّرهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوب میشود و تحقّق آن مستلزم ایجاد هماهنگی میان ابعاد
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی را در برمیگیرد که شاخصهایی برای اندازهگیری هر یك
از آنها بهوجود آمده است (تقوایی و صبوری .)41 :7307 ،اقتصاددانان نیز پذیرفتهاند که توسعهی
واقعی ،توسعهی همهجانبه است و سخنگفتن از توسعهی فرهنگی تنها لفظ و استعاره نیست ،بلکه
توسعهی فرهنگی جزء جدانشدنی توسعه است و امروزه اثر آن بیش از پیش آشکار شده است
(پاپلی یزدی و ابراهیمی .)30 :7347 ،در برخی مطالعات ،توسعهیافتگی بر اساس سطح زندگی و
میزان رفاه مورد سنجش قرار گرفته است .بنابراین آموزش ،بهداشت ،مسکن ،تغذیهی مناسب،
حمل و نقل و  ...بهعنوان متغیّرهای توسعهیافتگی تلقّی شدهاند (کالنتری .)06 :7349 ،تغییرات
اجتماعی -اقتصادی دهههای اخیر ،عدم تعادل منطقهای و تمرکز بیش از حدّ امکانات در برخی
مناطق و محرومیّت دیگر نقاط را در پی داشته است .در نتیجه ،بعضی مناطق در مقایسه با برخی
مناطق دیگر کشورها از عملکرد مناسبتر و بهتری برخوردار بودهاند که این امر نشاندهندهی
ضعف برنامهها و طرحهای توسعه است .در واقع ،عدم توجّه به همهی مناطق ،موجب ایجاد
نابرابری توسعه در مناطق یك کشور میشود .در فرایند برنامهریزی توسعه ،شناخت و تبیین سطوح
توسعهیافتگی نواحی و آگاهی از نقاط قوّت و ضعف آنها اهمّیّت دارد (رضوانی .)710 :7343 ،در
این راستا ،فهم تئوریها و تکنیكهای برنامهریزی منطقهای و راههای دستیابی به توسعهی
منطقهای بهعنوان یك ضرورت در دنیای آکادمیك مطرح شده است .بنابراین ،سطحبندی مناطق
مختلف یك استان با استفاده از این تکنیكها و روشها در خور توجّه است؛ زیرا با شناخت میزان
برخورداری هر یك از شهرستانهای موجود در محدودهی یك استان ،میتوان میزان آشفتگی توزیع
امکانات و خدمات عرضهشده به مناطق مختلف را مشاهده کرد .ضمن آن که با کسب اطّالعات
جامع و دقیق از سطح برخورداری یا محرومیّت شهرستانها ،برنامهریزی و تخصیص منابع متناسب
با نیازهای هر ناحیه مقدور خواهد شد (تقوایی و صبوری .)41 :7307 ،همجواری استان هرمزگان
با کشورهای حاشیهی خلیج فارس و وجود بنادر تجاری و مناطق آزاد تجاری -اقتصادی ،زمینهی
Rondinelli
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آن است (راندینلی .)739 :7366 ،7توسعه جریانی چندبعدی است و زیربخشهای متعدّدی چون
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مبادالت فرهنگی این استان را با نظامهای فرهنگی فراملّی و فرامنطقهای فراهم کرده است .بنابراین
تدوین هرگونه برنامهی فرهنگی مستلزم لحاظ کردن این ویژگی و طرّاحی و مدّنظر قرار دادن
سازوکارهایی است که از طریق آن بتوان ضمن تقویت مبادالت فرهنگی ،آسیبها و چالشهای فرا
روی فرهنگ بومی را در استان به حداقل کاهش داد.
شناخت و تجزیه و تحلیل شهرستانهای استان هرمزگان بپردازد و بر اساس شاخصهای مورد
استفاده ،شهرستانهای استان را بر مبنای میزان توسعهیافتگی فرهنگی آنها دستهبندی کند تا بدین
ترتیب امکان مطالعهی آنها در گروههای همگن و زمینهی زدودن نابرابری توسعه برای آنها را
فراهم آورد .در واقع ،این تحقیق میتواند مبنای رفع نابرابری و عدم تعادلهای موجود در استان
هرمزگان باشد و در طرحهای توسعه مورد استفاده قرار گیرد .در پژوهش حاضر ،اهداف زیر مورد
توجّه قرار گرفته است:
 -7تعیین میزان درجهی توسعهیافتگی هر یك از شهرستانهای استان هرمزگان.
 -0دستهبندی شاخصها در چند عامل و ارائهی تصویری از وضعیّت و کمبود شاخصهای توسعه
به صورت مقایسه میان شهرستانهای استان.
پيشينهی تحقيق
پس از دوران رنسانس بسیارى از عوامل فرهنگى جوامع پیشرفتهی کنونى که سدّى در راه
توسعهی سرمایهدارى بهشمار میرفتهاند ،مورد پاالیش قرار گرفتهاند .نظام سوسیالیستى و
کمونیستى در پی آن بودهاند «انسانى اجتماعى» که نرمهای ویژهاى را پذیرا باشد ،بهوجود آورند و
در سرمایهدارى ،انسانی را که فقط رجحانهاى خود را مىشناسد و بر اساس آنها حرکت و رفتار
مىکند ،در مدل هاى اقتصادى خود مفروض کنند (ویلیامسون .)7361 ،7فرهنگ و بازار براى آن
که بتوانند رفتارها و اعمال انسان را شکل دهند و توسعهی اقتصادى و روابط اجتماعى را بهبود
بخشند ،باید با یکدیگر هماهنگ شوند؛ بهعنوان نمونه ،کشور ژاپن توانسته است از عناصر فرهنگى
خود (شامل آداب و رسوم ،ادب و نظایر آن) در توسعهی اقتصادى بهره برد و با نهادینه کردن
نرمهاى خاصّ فرهنگى نظیر سختکوشى ،احترام به مدیران و انضباط به توسعهی اقتصادى
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تحقیق حاضر بر آن است تا با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و تاپسیس به بررسی،
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شگفتى دست یابد .از سوی دیگر ،نه تنها توانسته فرهنگ خود را حفظ کند ،بلکه آن را توسعه داده
است.
دربارهی مقولهی فرهنگ و توسعهی فرهنگی ،پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است که به
برخی از آنها اشاره میشود.
هفده شاخص اقتصادی -اجتماعی از طریق مدل شاخص توسعهی انسانی 7به این نتیجه رسیده
است که مطابق نظریّهی مرکز -پیرامون ،نواحی مرکزی امکانات را در خود متمرکز کرده و موجب
رشد و توسعهی خود شدهاند و در مقابل ،هرچه از مرکز نواحی ایران به سمت حاشیه میرویم ،از
شدّت توسعه کاسته شده است (کالنتری.)701 :7349 ،
زیاری ( )7310نیز در پژوهشی در زمینهی توسعهی فرهنگی استانهای کشور ،چنین نتیجه
گرفته است که در میان استانهای کشور ،استان تهران به دلیل شدّت توسعهیافتگی فرهنگی نسبت
به سایر استانها ناهمگن است .گدازگر ( )7310در مقالهای با عنوان «انواع بوروکراسی و توسعهی
فرهنگی :رویکرد وبری» به این نتیجه دست یافته که بروز نتایج وارونه و ناخواسته در جوامع
پیچیدهی امروزی ،نتیجهی تأکید و اصرار بیشتر بر حفظ و دوام سلطهی سنّتی است که به دلیل
عدم حاکمیّت مبانی عقالنی بر نظام اداری آن ،راه را بر ظهور هرگونه توسعهای میبندد .اکنون که
جامعهی ایران با گذر از مرحله فرهمندانه ،ابعاد وسیعی از این نتایج ناخواسته را تجربه کرده ،به
یکی از بهترین مصادیق این تئوری تبدیل شده است.
رجبزاده ( )7340به مطالعهی فعّالیّت فرهنگی زنان ایرانی (مطالعهی کتاب و نشریّه) پرداخته
و چنین نتیجه گرفته است که فعّالیّت فرهنگی زنان متأهّل نسبت به دختران مجرّد و نیز فعّالیّت
فرهنگی زنان متأهّل خانهدار نسبت به زنان متأهّل شاغل کمتر است .شایان ( )7343در پژوهشی
دربارهی تنگناهای توسعهی استانهای مرزی کشور به این نتیجه رسیده که تفاوتهایی بنیادی میان
استانهای مرزی و بقیهی استانهای کشور وجود دارد .وابستگی اقتصادی این مناطق به کشورهای
همجوار ،واگرایی فرهنگی و سیاسی و در پی آن تضعیف هویّت و اقتدار و امنیّت ملی از تبعات
منفی این امر است.
تقوایی و قائد رحمتی ( )7344در تحقیقی با عنوان «تحلیل شاخصهای توسعهی فرهنگی
استانهای کشور» چنین نتیجهگیری کردهاند که میان استانهای کشور به لحاظ بهرهمندی از فضاها و
(Human Development Index) HDI
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خلیل کالنتری ( )7311در پژوهشی دربارهی شناسایی مناطق عقبمانده در ایران با استفاده از
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امکانات فرهنگی تفاوت چشمگیری وجود دارد .در این میان ،استان تهران بهعنوان تنها استان بسیار
توسعهیافتهی کشور و برخی استانهای مرزی نظیر ایالم ،بوشهر ،چهارمحال و بختیاری ،سیستان و
بلوچستان ،قزوین ،کهکیلویه و بویراحمد ،گلستان و هرمزگان بهعنوان استانهای بسیار محروم
شناخته شدهاند.
مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم» به این نتیجه رسیدهاند که میان سطح برخورداری
روستاها از امکانات فرهنگی و شرایط جمعیّتی رابطهی معناداری وجود داشته ،امّا میان برنامهریزی
فرهنگی و شرایط اجتماعی و جغرافیایی هیچ رابطهی معناداری یافت نشده است .تقوایی و
صبوری ( )7309نیز در تحقیقی با عنوان «تحلیل تطبیقی سطح و میزان توسعهیافتگی اجتماعی
شهرستانهای استان هرمزگان» چنین نتیجه گرفتهاند که پراکنش سطح توسعه نامتعادل بوده و میان
شهرستانهای استان هرمزگان از نظر توسعهیافتگی ناهماهنگی دیده میشود که این تفاوت و
پراکندگی در بخشهای مختلف آموزشی ،بهداشت و درمان ،فرهنگی و رفاهی و زیربنایی وجود
دارد.
همچنین در سطح جهانی در سال ( )0999مكکان در مقالهای تحت عنوان «سیاستهای
فرهنگی توسعهی اقتصاد محلّی :مفهومسازی ،محلّیسازی و فرایندهای سیاست شهری» ،به بررسی
رقابت بر روی چگونگی ترسیم سندهای چشمانداز آیندهی محلّات در روند سیاستهای محلّی
مختلف تمرکز کرده است .کارول رزنستاین ( )0977نیز در مقالهی خود با عنوان «توسعهی
فرهنگی و محلّههای شهری» ،به بیان چهار ویژگی توسعهی فرهنگی و تأثیر این ویژگیها در
توسعهی فرهنگی و زندگی فرهنگی محلّات پرداخته است.
مبانی نظری
چالشهای توسعه پیچیده هستند ،امّا میتوان با آنها روبهرو شد .هر کشور و جامعهای باید در
جهت تأمین مقتضیّات توسعهی اجتماعی و بهرهبرداری از محیط زیست خود با توجّه به میراث
فرهنگی و وضع اکولوژیك خاصّ خویش عمل کند .بهنظر میرسد خودشناسی و آگاهی جامعه،
یکی از الزامهای همیشگی این فرایند باشد (پورمحمّدی و زالی .)19 :7341 ،در دهههای اخیر
مطالعات بیشتری دربارهی توسعه انجام شده است که تنها در زمینهی مقولهی اقتصادی نیست،
بلکه شاخصهای بیشتری را برای توسعهی همهجانبه در برمیگیرد .توسعهی انسانی که از سوی
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فاضلنیا و همکاران ( )7340در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی برنامههای توسعهی فرهنگی در
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سازمان ملل و از جانب آمارتیاسن مطرح شد ،مشتمل بر شاخصهای دیگری چون آموزش و
بهداشت نیز است .در سالهای اخیر نیز ایدهی نقش فرهنگ در توسعه -یا بهعنوان یکی از مباحث
توسعه -مطرح شده است (مارانا .)3 :7340 ،7امروزه نقش فرهنگ در مباحث توسعه ،از محورهای
مورد توجّه صاحبنظران است .کارشناسان توسعه ،فرهنگ و زندگی را جداییناپذیر میدانند؛ زیرا
توسعهی فرهنگی تنها لفظ و استعاره نیست ،بلکه توسعهی فرهنگی جزء جدانشدنی توسعه است
و امروزه اثر آن بیش از پیش آشکار شده است .ظاهراً به اندازهی کافی روشن است که توسعه
بدون هرگونه تغییر اجتماعی نامحتمل است (هیگینز و ساویه .)40 :7344 ،دربارهی اثر فرهنگ بر
توسعه میتوان به ایجاد داراییهای فراوانی از قبیل مهارتها و محصوالت فرهنگی اشاره کرد که
در ارتقای رفاه جامعه اثر بهسزایی دارند.
کاهش نابرابری در بهرهمندی از منابع ،دستاوردها و امکانات جامعه ،یکی از مهمترین
معیارهایاساسی توسعه بهشمار میرود .مفهوم توسعه عالوه بر رشد در همهی جهات ،توزیع متعادل
را نیز در برمیگیرد (تقوایی و قائد رحمتی.)771 :7344 ،
در اقتصاد توسعه ،میزان مصرف کاالها و خدمات فرهنگی یکی از شاخصههای سنجش
توسعهیافتگی نظام فرهنگی محسوب میشود .رویکرد دستیابی به رشد و رونق فرهنگی بدون
فراهم ساختن زمینههای توزیع عادالنه و بهرهمندی مردم از کاالها و خدمات فرهنگی و هنری در
چارچوب اصل حاکمیّت مصرف ،میسّر نیست .نکتهی مهم آن است که به هنگام سخنگفتن از
نابرابری امکانات فرهنگی ،نه تنها به عدالت محیطی بلکه به ارتباط و پیوستگی آن با مفاهیم
توسعهی اجتماعی و سیاسی هم باید توجّه شود؛ امری که در سالهای اخیر گفتمان جهانی آن
دارای روند بارزی بوده است (سازمان ملل.0)7344 ،
توجّه به رهیافت تعادل و توازن منطقهای ،کاهش ناهمگونی و نابرابریهای منطقهای و بخشی
و سیاستگذاری و برنامهریزی منطقهای برای توزیع هدفهایی که برحسب ویژگیهای ساختاری،
امکانات و محدودیّتهای هر منطقه تغییر میکنند ،مستلزم مطالعه و شناخت اهمّیّت خصوصیّات
هر منطقه با توجّه به جایگاه آن در کلّ سیستم منطقهای است.

Maraña
)(United Nations, 2006

1
2
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درک نیازهای جامعه ،نیازمند توجّه به عوامل فرهنگی است (لنسکی .)7311 ،سخنگفتن از

تحليل فضایی نماگرهای توسعهی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدلهای برنامهریزی94............

با اعالم دههی جهانی توسعهی فرهنگی ،بهتدریج زمینه برای دستیابی به الگویی متناسب با
شرایط فرهنگی و تاریخی -اجتماعی جوامع بهاصطالح عقبمانده فراهم میگردد و به جای
پذیرش الگویی واحد از توسعه و پیشفرضهای نظری آن ،سعی میشود الگویی سازگار و
متناسب با بافت تاریخی -فرهنگی جوامع مختلف توصیه شود (افروغ.)61 :7310 ،
مرکز -پیرامون بر نحوهی توزیع امکانات و خدمات فرهنگی در استان عنوان شده است ،در ادامه
توضیحاتی دربارهی این نظریّه ارائه میشود.
برای درک ساختار فضایی مناطق و پیشبینی تغییر و تحوّالت روند توسعه ،فریدمن الگوی
مرکز -پیرامون را عرضه میکند .از نظر فریدمن ،هر نظام جغرافیایی شامل دو زیرنظام فضایی
است؛ یکی مرکز که قلب پیشتاز و پویایی نظام است و دیگری ،پیرامون که میتوان آن را بقیهی
نظام بهشمار آورد و در حالت وابستگی یا سلطهپذیری نسبت به مرکز قرار دارد (هیلهورست،
 .)01-06 :7319رابطهی مرکز -پیرامون را اصوالً میتوان رابطهای استعماری دانست .معموالً بروز
یك ساختار قطبیشده ،با جابهجایی عوامل اصلی تولید از حاشیه به مرکز همراه است (پاپلی یزدی
و رجبی سناجردی.)091 :7340 ،
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از آن جا که یکی از علل عدم توسعهیافتگی فرهنگی استان هرمزگان حاکمیّت نظریّهی
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شكل شمارهی یك -مدل مفهومی تحقيق

تحليل فضایی نماگرهای توسعهی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدلهای برنامهریزی94............

تعاریف مفاهيم
توسعه ،توسعهی انسانی و توسعهی فرهنگی
با وجود ارائهی تعاریف متعدّد از «توسعه» ،تعریف جهانشمولی از آن ارائه نشده و محافل
مختلف ،معانی متفاوتی برای توسعه ذکر کردهاند (عظیمی .)7 :7311 ،پروگفیال )7044( 7توسعه را
توسعه را افزایش تولید و بازدهی ،ارتقای سطح کمّی و کیفی زندگی ،ارتقای سطح خدمات
بهداشتی -درمانی و تأمین نیازهای اقتصادی -اجتماعی (حسینی )744 :7319،و نورمن)7044( 3
نیز توسعه را تأمین نیازهای اساسی دانسته است (شهبازی .)11 :7360 ،از سویی میتوان توسعه را
به مفهوم کاهش نابرابری قلمداد کرد .در این نگاه ،توسعه از یكسو به معنای کاهش فقر ،بیکاری
و نابرابری و از سوی دیگر ،به معنای شرایط صنعتی شدن و ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت
و افزایش مشارکت و دموکراسی است (آزاد ارمکی.)6 :7346 ،
توسعه به مفهوم بهبود کیفیّت زندگی؛ کیفیّت زندگی سه جنبه دارد:
الف) ارتقای سطح زندگی از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی.
ب) استقرار آن دسته از نظامها و نهادهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی که مشوّﻕ شأن و منزلت
انسان هستند.
ج) افزایش آزادیهای فردی ،افزایش رفاه جمعی و تنوّع کاالها و خدمات مـصرفی (مدرسی،
.)796 :7344
توسعهی انسانی بر اساس تعریف سازمان ملل عبارت است از بهبود شاخصهای سهگانهای که
برای کشورها پیشنهاد شده است .بر این اساس ،این نوع توسعه ،میزان باالی امید به زندگی ،سطح
آموزش و درآمد است (سازمان ملل.)7344 ،
اندیشهی توسعهی فرهنگی بهعنوان موضوع سیاست ملّی بهویژه در چارچوب نظام سازمان
ملل ،از حدود سال  7049قوّت گرفت و رواج یافت .طی دههی  7069-7049که به ده سالهی اوّل
توسعه شهرت یافته ،تحوّل پرمعنایی روی داد و مفهوم توسعه گسترش ،تنوّع و عمق پیدا کرد .در
دههی  7019-7069در کشورهای اروپایی مفاهیم و اصطالحات جدیدی در عرصهی فرهنگ

1

Progfila
Long
3
Norman
2
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پیشرفت به سوی اهدافی نظیر کاهش فقر ،بیکاری و برابری (النگ ،)79 :7361 ،0حسینی ()7319
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وضع و بهتدریج مرسوم شد که از مهمترین آنها «توسعهی فرهنگی و سیاست فرهنگی» بوده
است (پاپلی یزدی و رجبی سناجردی.)01 :7340 ،
مقولهی فرهنگ از مهمترین مسائل مؤثّر بر توسعه در جوامع انسانی است .فرهنگ ،فرایندی
پویاست که مردم در آن بهطور جدّی در ساخت زندگی گروهی درگیر هستند (استفنسون:7341 ،7
سنّت و مدرنیته و میان مکانها و سکونتگاهها وجود دارد ،پایان بخشد (فاضلنیا ،توکلّی و
تاجبخش.)7340 ،
مواد و روشها
 -1محدوده و قلمرو پژوهش
استان هرمزگان یکی از استانهای جنوبی کشور است که بین مختصّات جغرافیایی  04درجه و
 01دقیقه تا  04درجه و  41دقیقه عرض شمالی و  43درجه و  17دقیقه تا  40درجه و  74دقیقه
طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .این استان حدود  64هزار کیلومتر مربع
مساحت دارد که از این نظر هشتمین استان کشور است .هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقی با
استان کرمان ،از غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر و از شرﻕ با سیستان و
بلوچستان همسایه است و جنوب آن را آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در نواری به
طول تقریبی  099کیلومتر در برگرفته است .هرمزگان بر اساس تقسیمات سیاسی سال ،7344
دارای  77شهرستان به نامهای ابوموسی ،بستك ،بندرعباس ،بندرلنگه ،جاسك ،حاجیآباد ،خمیر،
رودان ،سیریك ،قشم و میناب است .در سال  7309جمعیّت استان  7414743نفر بوده است (نتایج
عمومی سرشماری نفوس و مسکن .)7309 ،بندرعباس مرکز سیاسی و اداری استان است و به دلیل
قرار گرفتن در دهانه و کنارهی خلیج فارس و نزدیکی به تنگهی مهم و استراتژیك هرمز ،از لحاظ
سیاسی ،اقتصادی و نظامی اهمّیّت دارد (افشار سیستانی.)761 :7341 ،

Stephenson

1
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 .)700اصطالح توسعهی فرهنگی در سالهای اخیر رایج شده است و میتواند به تضادّی که میان
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 -4روش تحقيق
رویکرد حاکم بر این پژوهش ،تحلیلی -کمّی است .محدودهی جغرافیایی مورد بررسی ،استان
هرمزگان با گسترهای به وسعت  64هزار کیلومتر مربع است .ابتدا به طرح موضوع در قالب مقدّمه
و تدوین مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته شده است .سپس با استفاده از  03شاخص خدماتی
و اجتماعی در بخشهای مختلف فرهنگی -مستخرج از سالنامهی آماری سال  7309استان
هرمزگان -به تحلیل سطوح توسعهی فرهنگی شهرستانهای استان اقدام شده و در ادامه ،نحوهی
توزیع امکانات فرهنگی در استان مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین برای سنجش سطح
برخورداری شهرستانهای استان در ارتباط با شاخصهای فرهنگی از مدلهای تاکسونومی و
تاپسیس استفاده شده است.
 -4فرضيّههای تحقيق
 - 7بهنظر میرسد میان شهرستانهای استان هرمزگان به لحاظ برخورداری از نماگرهای توسعهی
فرهنگی نابرابری وجود دارد.
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شكل شمارهی دو -موقعيّت جغرافيایی استان هرمزگان و شهرستانهای آن در كشور و استان
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 - 0بهنظر میرسد موقعیّت جغرافیایی استان هرمزگان به لحاظ مرزی بودن در کشور ،تأثیر
مستقیمی بر سطح توسعهی فرهنگی استان دارد.
 -9متغيّرها و شاخصهای پژوهش
در این تحقیق  14شاخص توسعه انتخاب و پس از نرمسازی و استاندارد کردن ،به شرح

جدول شمارهی یك -شاخصهای مورد استفاده در پژوهش پيش رو

P3

تعداد عناوین
نشریّات

Z3

P4

تعداد عناوین
روزنامه

P5

شمارگان روزنامه

شاخصهای چاپ و نشر

P2

تعداد
کتابفروشیها

Z2
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P1

تعداد کتابخانهها

Z1

نسبت تعداد
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نسبت تعداد
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P6
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R3
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P7

تعداد کتابهای
منتشر شده

R4

تعداد کانونهای
پرورش فکری
کودکان

P8

تعداد کتاب در
کتابخانهها

R5

تعداد سالنهای
ورزشی

شاخصهای فرهنگی مذهبی

R1

تعداد کتابخانهها
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E1
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E1
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E1
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دانشآموزان
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نسبت دبستان به
دانشآموزان
ابتدایی
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Q
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Q
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Q
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جدول شمارهی یك دستهبندی شدهاند:
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ادامه جدول شمارهی یك -شاخصهای مورد استفاده در پژوهش پيش رو
Q

شاخصهای
پژوهش

Q

شاخصهای پژوهش

Q

A5

درصد جمعیّت
زیر پوشش
شبکهی اوّل

E2

نسبت دبیرستان
به دانشآموزان

T1

A6

تعداد موزهها

E3

نسبت کالس
دبیرستان به
دانشآموزان

A7

سالنهای هنری

E4

A8

تعداد صندلیهای
موجود در
سالنهای سینما

E5

شاخصهای هنری

C3

نسبت
پیشدانشگاهی
به دانشآموزان
نسبت کالس
پیشدانشگاهی
به
دانشآموزان
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خ
ص
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ی
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زش
ی

T2

T3

T4

نسبت تلفنهای
ثابت به جمعیّت
شهرستان

شاخصهای آموزشی

A4

تعداد اماکن
نمایش تئاتر

E1

نسبت کالسها
به کلّ مقاطع
تحصیلی

شاخصهای فرهنگی

A3

میزان تولید
برنامههای رادیویی

R8

تعداد تخت
تأسیسات اقامتی

C2

نسبت کلّ
باسوادان به کلّ
جمعیّت
روستایی
نسبت کلّ
باسوادان مرد به
کلّ
مردان
نسبت کلّ
باسوادان به کلّ
جمعیّت زنان
تعداد تلفنهای
همگانی به کلّ
جمعیّت شهری
نسبت پست
پیشتاز به کلّ
جمعیّت
شهرستان
نسبت دفتر پست
شهری به
جمعیّت شهری

شاخصهای ارتباطات

A2

تعداد سالنهای
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R7

تعداد آموزشگاه-
های هنری

C1

تعداد مراکز
آموزش
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A1

تماشاگران سینما

R6

تعداد زمینهای
روباز ورزشی

E14

شاخصهای پژوهش
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شكل شمارهی چهار -مراحل انجام تحقيق
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شكل شمارهی سه -شاخصهای مورد مطالعه در تحقيق

تحليل فضایی نماگرهای توسعهی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدلهای برنامهریزی44............

 -4روشها و فنون تحليل
در این تحقیق برای تعیین درجهی توسعهیافتگی فرهنگی شهرستانهای استان هرمزگان از دو
روش تاکسونومی و تاپسیس استفاده شده است.
 -7-4روش تاكسونومی عددی
برای نخستین بار از سوی «آندرسون» در سال  7063م .پیشنهاد شد و در سال 7064م .بهعنوان
وسیلهای برای طبقهبندی و درجهی توسعهیافتگی میان ملل از سوی پورفسور هلوینگ

[]7

از

مدرسهی عالی اقتصاد در یونسکو مطرح گردید (زیاری .)731 ،7343 ،در این روش برای تعیین
واحدها یا انواع موضوعات همگن در یك فضای برداری سهبعدی و بدون استفاده از رگرسیون،
واریانس و آنالیز همبستگی قادر خواهد بود یك مجموعه را به یك زیرمجموعهی کم و بیش
همگن تقسیم کند .بنابراین ،روش یادشده میتواند یك مجموعه را به زیرمجموعههای کم و بیش
همگن تقسیم کرده ،مقیاسی را که مورد استفاده در امر برنامهریزی باشد ،برای شناخت درجهی
توسعهیافتگی ارائه دهد (حکمتنیا و موسوی .)036 :7309 ،بدین لحاظ این روش میتواند
بهعنوان معیار مناسبی برای شناخت ابعاد رشد اجتماعی و اقتصادی محدودهی مورد نظر ،استفاده
شود (بدری.)40 :7340 ،
 -0-4تكنيك تاپسيس

7

یکی از روشهای رتبهبندی که دارای قدرت باالیی در تفکیك گزینههاست ،روش تاپسیس
است .تاپسیس تکنیکی مفید در برخورد با شاخصهای مختلف است و برای حلّ مشکالت دنیای
واقعی به تصمیمگیرندگان در تجزیه و تحلیل و رتبهبندی متغیّرها کمك میکند (لی ،شیور:7344 ،0
 .)497در این روش ،عالوه بر در نظر گرفتن فاصلهی یك گزینه  Aiاز نقطهی ایدهآل ،فاصلهی آن
از نقطهی ایدهآل -منفی هم در نظر گرفته میشود .همچنین ماتریس اصلی دادهها با استفاده از
معیار ارزش برای هر یك از گزینهها تشکیل میگردد (بولگورجو .)7931 :7307 ،3در نهایت،
گزینهها بر اساس کمترین فاصله از راه حل ایدهآل مثبت بوده و در عین حال بر اساس دورترین
فاصله از راه حل ایدهآل منفی رتبهبندی میشوند (بیان و لی.)70 :7341 ،1
1

TOPSIS
Lee, Shyur
3
Bulgurcu
4
Byun. Lee
2
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روش تاکسونومی یکی از روشهای سنجش درجهی توسعهیافتگی مناطق است .این روش
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الگوریتم تکنیك تاپسیس:
قدم نخست -تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یك ماتریس «بیمقیاس شده» با استفاده از
فرمول:
rij
2

m

r

ij

nij 

قدم دوم -ایجاد ماتریس «بیمقیاس» وزین با مفرض بودن بردار  Wبهعنوان ورودی به الگوریتم؛
یعنی:
(مفرض از ,….} 2 , w 1 W = {w  )DM

ماتریس بیمقیاس شده وزین بهطوری که
«بیمقیاس» و قابل مقایسه شده است و

ماتریسی است که امتیازات شاخصها در آن
ماتریسی است قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن

غیر صفر خواهد بود.
قدم سوم -مشخّص کردن راه حل ایدهآل و راه حل ایدهآل -منفی
برای گزینهی ایدهآل ( ) و ایدهآل منفی ( ) تعریف کنیم:
 = {(max vij j  J ), (min vij j  J ) i  1,2,...m)}Aگزینهی ایدهآل
{v1 , v2 ,....., v j ,....., vn } 

}) = {(min vij j  J ), (max vij j  J ) i  1,2,...mگزینهی ایدهآل منفی
{v1 , v2 ,....., v j ,....., vn } 

قدم چهارم -محاسبهی اندازهی جدایی (فاصله)
فاصلهی گزینه  iام با ایدهآل با استفاده از روش اقلیدسی بدین قرار است:
n

 = { (vij  v j ) 2 }0 / 5 ; i  1,2,...., mفاصلهی گزینه  iام از ایدهآل
i 1

n

 = { (vij  v j ) 2 }0 / 5 ; i  1,2,...., mفاصلهی گزینه  iام از ایدهآل -منفی
i 1
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قدم پنجم -محاسبهی نزدیکی نسبی
تعریف میکنیم:

di 
cli  
di   di 

; 0  cl i   1; i  1,2,..m

مالحظه میشود که چنانچه

گردد ،آنگاه
شود ،آن گاه

بوده و خواهیم داشت:
و

به راه حل ایدهآل ( ) نزدیكتر باشد ،ارزش

خواهد شد .بنابراین
به واحد نزدیكتر خواهد

بود (دمیرلی.)791 :7340 ،7
قدم ششم -رتبهبندی گزینهها .بر اساس ترتیب نزولی میتوان گزینههای موجود را از مسألهی
مفروض رتبهبندی کرد.

شكل شمارهی پنج -مراحل انجام تكنيك تاپسيس

1 - Demireli
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و در صورتی که
هر اندازه گزینهی

به راه حل ایدهآل .این نزدیکی نسبی را به صورت زیر
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براساس کتاب «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامهریزی شهری و ناحیهای» ،حکمتنیا و
موسوی.361 -363 :7309 ،
یافتههای پژوهش
تاکسونومی عددی و تاپسیس ،نتایج زیر بهدست آمده است.
مطابق تکنیك تاپسیس ،شهرستان ابوموسی در میان سایر شهرستانهای استان حائز رتبهی اوّل
بوده و به عنوان توسعهیافتهترین شهرستان استان ،دارای کمترین فاصله با حالت ایدهآل
توسعهیافتگی است .شهرستان خمیر نیز با کسب رتبهی یازدهم بهعنوان محرومترین شهرستان در
مقایسه با دیگر شهرستانهای استان ،در واقع بیشترین فاصله را با حالت ایدهآل توسعهیافتگی
فرهنگی دارد (جدول شمارهی دو).
جدول شمارهی دو -رتبهبندی شهرستانهای استان هرمزگان از لحاظ شاخصهای توسعهی فرهنگی بر اساس
مدل تاپسيس
رتبه

تاپسيس
شهرستان
ابوموسی
جاسك
بندرعباس
میناب

ضریب توسعهیافتگی
9/41
9/11
9/10
9/03

4

بندرلنگه

9/07

6
1
4
0
79
77

پارسیان
قشم
حاجی آباد
بستك
رودان
خمیر

9/74
9/74
9/74
9/73
9/77
9/93

7
0
3
1

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)
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با استفاده از دادههای جمعآوریشده در بخش فرهنگی ،شامل  14نماگر در قالب تکنیك

تحليل فضایی نماگرهای توسعهی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدلهای برنامهریزی44............
جدول شمارهی سه -رتبهبندی شهرستانهای استان هرمزگان در شاخصهای فرهنگی بر اساس شاخص اولویّت
تكنيك تاپسيس

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

همچنین بر اساس نتایج رتبهبندی حاصلشده از مدل تاکسونومی عددی ،برخوردارترین
شهرستان استان ،بندرعباس با ضریب توسعهیافتگی  9/66و محرومترین شهرستان استان نیز خمیر
با ضریب توسعهیافتگی  7091معرّفی میشود (جدول شمارهی چهار).
جدول شمارهی چهار -رتبهبندی شهرستانهای استان هرمزگان از لحاظ شاخصهای فرهنگی بر اساس مدل
تاكسونومی عددی
رتبه
7
0
3
1
4
6
1
4
0
79
77
(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

شهرستان
بندرعباس
جاسك
ابوموسی
بندرلنگه
قشم
حاجیآباد
میناب
پارسیان
بستك
رودان
خمیر

ضریب توسعهیافتگی
9066
9041
9044
9003
9003
9006
9006
9001
9001
9004
7091
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رتبه
7
0
3
1
4
6
1
4
0
79
77

شهرستان
ابوموسی
جاسك
بندرعباس
میناب
بندرلنگه
پارسیان
قشم
حاجیآباد
بستك
رودان
خمیر

فاصله از ایدهآل مثبت
9/77
9/74
9/74
9/74
9/71
9/71
9/74
9/74
9/71
9/70
9/70

فاصله از ایدهآل منفی
9/71
9/77
9/77
9/94
9/94
9/91
9/74
9/93
9/93
9/90
9/97

شاخص اولویّت
9/41
9/11
9/10
9/03
9/07
9/74
9/76
9/74
9/73
9/77
9/93
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جدول شمارهی پنج -رتبهبندی شهرستانهای استان هرمزگان بر اساس روش تاكسونومی عددی

1

توسعهنیافته

79

07

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

شكل شمارهی شش -توزیع فضایی ميزان توسعهیافتگی فرهنگی شهرستانهای استان هرمزگان

مقایسهی نتایج كاربرد روشهای مختلف سنجش توسعهیافتگی
روشها و مدلهای گوناگونی مانند آنالیز اسکالوگرام ،تاکسونومی ،تحلیل عاملی و مدل
موریس برای سنجش سطح برخورداری و میزان توسعهیافتگی مناطق وجود دارد که هر یك دارای
محاسن و معایبی است .هدف نهایی از گزینش آنها شناخت وضع موجود و تعیین و تحلیل میزان
فاصلهی آن تا وضع مطلوب برای کمك به مدیریّت شهری در توزیع بهینهی امکانات و خدمات
است .بدین منظور در این مقاله تعداد  14شاخص در سطح استان هرمزگان با استفاده از مدل
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ردیف
7
0
3

وضعيّت توسعه
توسعهیافته
نسبتاً توسعهیافته
کمتر توسعهیافته

شهرستان
بندرعباس
جاسك ،ابوموسی ،بندر لنگه ،قشم ،میناب،
حاجیآباد ،بستك ،رودان ،پارسیان ،بشاگرد ،خمیر

تعداد
7

درصد
0

تحليل فضایی نماگرهای توسعهی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدلهای برنامهریزی81............

تاکسونومی عددی و تاپسیس مورد بررسی قرار گرفته است .در مجموع ،روشهای مختلف الزاماً
جوابهای یکسانی در پی ندارند .اگرچه مدلها و تکنیكهای بهکار گرفتهشده نتایج کامالً یکسانی
نداشتهاند ،امّا رتبهی شهرستان خمیر در هر دو مدل مورد استفاده ،کامالً یکسان بوده است.

سطح توسعهیافتگی
تاكسونومی

رتبه

تاپسيس

شهرستان

ضریب توسعهیافتگی

شهرستان

ضریب توسعهیافتگی

1

بندرعباس

9/66

ابوموسی

9/41

4

جاسك

9/41

جاسك

9/11

4

ابوموسی

9/44

بندرعباس

9/10

9

بندرلنگه

9/03

میناب

9/03

4

قشم

9/03

بندرلنگه

9/07

8

حاجیآباد

9/06

پارسیان

9/74

4

میناب

9/06

قشم

9/76

6

پارسیان

9/01

حاجی آباد

9/74

4

بستك

9/01

بستك

9/73

15

رودان

9/04

رودان

9/77

11

خمیر

7/91

خمیر

9/93

(مأخذ :محاسبات نگارندگان)

همانگونه که ارقام جدول شمارهی شش ،نشان میدهد بر اساس ضریب توسعهیافتگی بهدست
آمده از هر روش ،رتبهی شهرستانها متفاوت و در نوسان است .با این حال ،در هر دو روش بهکار
گرفتهشده در زمینهی رتبهبندی و سنجش درجهی توسعهیافتگی ،خمیر محرومترین شهرستان
معرّفی شده است .همچنین شهرستانهای بستك و رودان به ترتیب نهمین و دهمین جایگاه را در
میان سایر شهرستانهای استان به لحاظ توسعهیافتگی ،در هر دو تکنیك بهکار گرفتهشده به خود
اختصاص دادهاند.
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جدول شمارهی شش -رتبهبندی شهرستانهای استان هرمزگان با استفاده از روشهای مورد مطالعهی سنجش
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نکتهی کامالً بارز ،وجود تفاوت و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات فرهنگی میان
شهرستانهای استان است که تبعات این امر به صورت عدم توسعهی فرهنگی برخی شهرستانها
نظیر خمیر ،رودان ،بستك و  ...آشکار شده است.
موضوعی که نباید از آن غفلت کرد ضعف و محرومیّت استان هرمزگان به لحاظ برخورداری
زیاری ،تقوایی ،قائد رحمتی و شایان که در پیشینهی موضوع بدانها اشاره شده است ،استان
هرمزگان در ردهی استانهای محروم کشور قرار دارد که نمود عینی آن در فقر امکانات و خدمات
فرهنگی در سطح شهرستانهای این استان مشهود است .مطابق نظریّهی مرکز -پیرامون ،نواحی
مرکزی امکانات را در خود متمرکز کرده و موجب رشد و توسعهی خود شدهاند .در مقابل ،هرچه
از مرکز ایران به سمت حاشیه میرویم از شدّت توسعه کاسته شده است (کالنتری.)701 :7311 ،
در واقع ،نبودِ فرصتهای برابر در توزیع منابع و وجود نظام برنامهریزی مرکزگرا ،از عمدهترین
دالیل این وضعیّت در سطح ملّی و منطقهای است .این شرایط بر ساختار فضایی استان هرمزگان
نیز حاکم است.
همچنین رویکرد حاکم بر نظام برنامهریزی ملّی و منطقهای کشور در همهی برنامهها از الگوی
توسعهی مرکز -پیرامون پیروی میکند .در واقع ،حجم بیشتر سرمایهگذاریهای فرهنگی استان
هرمزگان را شهرستان بندرعباس بهعنوان مرکز استان از آنِ خود کرده و مقدار اندکی از
سرمایهگذاری فرهنگی نصیب سایر شهرستانها شده است .برای توضیح بیشتر حجم
سرمایهگذاریهای فرهنگی در استان ،به توزیع فضایی برخی از این شاخصها در استان
میپردازیم.
تعداد کتابفروشیهای استان در مجموع  04باب است که  70باب آن در شهر بندرعباس و
 0باب باقیمانده در سایر شهرستانها دایر هستند .البتّه بیشتر این کتابفروشیها در زمینهی کتب
درسی و کمك درسی فعّالیّت دارند و کمتر کتابفروشیای در سطح استان میتوان یافت که در
زمینهی فروش کتب تخصّصی و عمومی فعّال باشد .همچنین استان هرمزگان دارای  30باب
کتابخانهی عمومی است که  01باب آن در مناطق شهری و  70باب آن نیز در مناطق روستایی قرار
دارد .ضمن آن که در حال حاضر در مناطقی از استان مانند شهرستانهای خمیر و ابوموسی تنها
یك باب کتابخانه عمومی دایر است.
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از شاخصهای فرهنگی در سطح ملّی است .بر اساس مطالعات صورتگرفته از سوی آقایان دکتر
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با وجود افزایش جمعیّت و گستردگی استان ،در حال حاضر تنها  0سینمای فعّال با 199
صندلی و برخورداری از امکانات جدید ،در کلّ استان وجود دارد که هر دو در شهرستان
بندرعباس قرار دارند و در مرکز خرید ستارهی جنوب و ستارهی شهر بندرعباس واقع شدهاند.
بنابراین دیگر شهرستانهای استان فاقد سینما هستند.
فرهنگی بهشمار میآیند .استان هرمزگان دارای  31مؤسّسهی فرهنگی -هنری است که  1مؤسّسه
در  1شهرستان استان (قشم ،رودان ،میناب و بندر لنگه) فعّالیّت دارند و بقیهی مؤسّسات نیز در
مرکز استان متمرکز هستند .همچنین استان هرمزگان در حال حاضر دارای  01چاپخانه است که
 71مورد آن در مرکز استان و بقیه در شهرستانها مشغول فعّالیّت هستند.
در مجموع میتوان گفت شهرستان بندرعباس در مقایسه با دیگر شهرستانهای استان ،با جذب
فرصتهای اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی ،امکانات ،رفاه و ثروت و نیروی انسانی ماهر و
متخصّص از نواحی پیرامونی ،توسعه و گسترش پیدا کرده و اثرات انتشاراتی و فضایی مفیدی بر
نواحی پیرامونی به لحاظ توسعه نداشته است (سند فرهنگی استان هرمزگان.)7344 ،
همانگونه که دادههای جدول شمارهی شش نشان میدهد همهی شهرستانهای استان به جز
بندرعباس در ردهی شهرستانهای محروم استان جای دارند .بنابراین با توزیع نامتعادل منابع و
امکانات فرهنگی در سطح استان مواجه هستیم .این امر ،فرضیّهی اول تحقیق حاضر را تأیید
میکند.
برای تأیید این موضوع که موقعیّت مرزی استان هرمزگان تأثیر مستقیمی بر میزان
توسعهنیافتگی فرهنگی استان و شهرستانهای آن داشته ،از استدالالت زیر استفاده شده است؛
تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی موجب تمرکز امکانات و فضاهای فرهنگی در برخی استانها
گردیده است و در نتیجه ،تعداد بسیار زیادی از استانها نظیر استان هرمزگان بهعنوان یکی از
استانهای مرزی کشور ،از امکانات و فضاهای فرهنگی محروم هستند؛ این بدان معناست که از
پتانسیلهای موجود این استانها نیز استفاده نمیشود .توزیع متعادل فقط به معنای دادن امکانات و
فضاهای فرهنگی نیست ،بلکه معنای وسیعتر آن ،استفاده از توان بالقوّهی استانهای محروم نیز
است .علیرغم برخورداری برخی استانها از توان بالقوّهی فرهنگی ،تاکنون از این ظرفیّتها استفاده
نشده و این عدم استفاده ،خود به معنای عدم تعادل است.
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بنا بر آن چه گفته شد ،فرضیّهی دوم پژوهش حاضر نیز قابل پذیرش است؛ زیرا مطابق
مطالعات ذکرشده در ادبیّات موضوع (تحقیقات انجامشده از سوی آقایان زیاری ،تقوایی ،قائد
رحمتی و شایان) ،محقّقان متّفقالقول بر این عقیدهاند که موقعیّت مرزی استانها تأثیر مستقیمی بر
توسعهنیافتگی آنها دارد .نمود عینی این پدیده در استان هرمزگان کامالً مشهود است.

روشها و مدلهای گوناگونی برای سنجش سطح برخورداری و میزان توسعهیافتگی مناطق
وجود دارد که هر یك دارای محاسن و معایبی است ،امّا هدف نهایی از گزینش آنها شناخت
وضع موجود و تعیین و تحلیل میزان فاصلهی آن تا وضع مطلوب برای کمك به مدیران و
مسؤوالن ذیربط در توزیع بهینهی امکانات و خدمات است .بدین منظور در این مقاله تعداد
 14شاخص در سطح استان هرمزگان با استفاده از مدل تاکسونومی عددی و تاپسیس ،مورد
ارزیابی و بررسی قرار گرفته است .در مجموع ،روشهای مختلف الزاماً جوابهای یکسانی در پی
نخواهد داشت.
نتایج و یافتهها نشان میدهد که پراکنش سطوح توسعه ،نامتعادل بوده است و میان
شهرستانهای استان هرمزگان ناهماهنگی توسعهای به شرح زیر دیده میشود :مطابق تکنیك
تاکسونومی ،شهرستان بندرعباس حائز رتبهی اوّل است و شهرستان خمیر در انتهای طیف
رتبهبندی قرار دارد .با جانمایی نماگرهای توسعهی فرهنگی در قالب مدل تاپسیس نیز ابوموسی
رتبهی اوّل و خمیر رتبهی آخر را داراست .وجه تمایز و تشابه این دو روش در این است که
شهرستانهای بستك ،رودان و خمیر در هر دو روش دارای پایینترین سطح توسعهیافتگی هستند.
وجه تمایز موجود ،جابهجایی نه چندان محسوس ردههای توسعهیافتگی شهرستانهاست؛
بهگونهای که بندرعباس در روش تاپسیس ،رتبهی سوم و در روش تاکسونومی رتبهی اوّل را
کسب کرده امّا شهرستان جاسك در هر دو روش ،رتبهی دوم را به خود اختصاص داده است.
نکتهی قابل توجّه ،نابرابری موجود و کامالً بارز میان شهرستانهای استان است .تمرکز
امکانات و خدمات در بخشهای مختلف از جمله فرهنگی منجر به توزیع ناموزون امکانات
فرهنگی در شهرستانهای استان شده است؛ بهگونهای که شهرستان بندرعباس بهعنوان نخستین
شهر استان ،بیشتر امکانات و خدمات موجود در استان را بلعیده است .در این میان ،ابوموسی که
با توجّه به شرایط خاصّ خود ،شهرستان است ،بهعنوان یکی از شهرستانهای ایران و جنوبیترین
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