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چکیده
 آیند حساب می  به توسعه کشورابزار  ترین مهمعنوان  ها به امروزه دانشگاه

و نقش کلیدی و تأثیرگذار دانشگاه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
گردد. افزایش سطح علم و دانش  اقتصادی و سیاسی روز به روز آشکارتر می

ه اقتصادی و در جامعه باعث بهبود وضعیت معیشت، کاهش مهاجرت، توسع
گردشگری  های ظرفیتتحلیل هدف این پژوهش، شود.  توسعه اجتماعی می

در توسعه  آنجزیره هرمز با تاکید بر کاربری دانشگاهی و بررسی نقش 
باشد. روش تحقیق  گردشگری و رونق اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز می

استفاده از باشد که با  تحلیلی و تحقیق از نظر هدف، کاربردی می -توصیفی
ی و مطالعات میدانی ) مصاحبه و پرسشنامه( انجام گرفته و ا  انهمطالعات کتابخ

و با آزمون کای اسکوئر تک  SPSSنتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار 
ها و  برای شناسایی قوت SWOTو از تحلیل است    ای محاسبه شده نمونه
  نشان آمده دست   بهنتایج . است  ها و تهدیدها استفاده شده ها، فرصت ضعف

 گذارصادی و اجتماعی جزیره هرمز تأثیروجود دانشگاه بر توسعه اقت دهد می
در توسعه گردشگری  زیاداست و توسعه اراضی کاربری دانشگاهی تأثیر  

پایدار کردن توسعه  منظور  بههایی راهکارمنطقه دارد. در پایان پژوهش 
اقتصادی حاصل از توسعه دانشگاه برای مردم گردشگری و منافع اجتماعی و 

 است.  بومی جزیره هرمز ارائه شده

واژههاي کلیدي
کاربري  اراضی دانشگاهی، توسعه گردشگري، توسعه اقتصادي و اجتماعی، 

جزیره هرمز. 

Abstract 

Today, universities are considered as the primary means 

of development of the country and their significant and 

influential role in various aspects of science, culture, 

society, economy and politics become more and more 

clear. The increase of knowledge level in society leads in 

the improvement on living condition, the reduction in 

immigration as well as the economic and social 

development. The aim of this study is to investigate the 

role of university land use development in the tourism 

development as well as the social and economic 

prosperity of Hormoz Island. The research method was 

descriptive-analytic. The study was also practical using 

library studies and surveys (interviews and 

questionnaires). Additionally, SPSS software and the 

single chi square test were employed to analyze the data. 

Furthermore, SWOT analysis was used to determine 

strengths, weaknesses, opportunities and threats. The 

results show that the universities are influential in social 

and economic development of Hormoz Island. The 

findings also reveal that university land use development 

has significant impact on the tourism development of the 

region. To stabilize tourism development for local people 

on Hormoz Island, some recommendations were presented 

at the end of the study. 

Keywords 
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 مقدمه
ترین  امروزه کاربری آموزشی و دانشگاهی یکی از مهم

های شهری است و سطوح قابل توجهی از فضای شهری  کاربری
دهد. خدمات آموزشی در سطح شهرها با  را به خود اختصاص می

سالمت و پیشرفت جوامع شهری ارتباط مستقیم دارد. بنابراین 
 ه مردم در روند توسعهها با ارائه خدمات ب مراکز آموزشی و دانشگاه

ریزی  پایدار شهری نقش مهمی دارند و یکی از اهداف مهم برنامه 
اراضی شهری تامین و دسترسی مناسب خدمات آموزشی   کاربری

 (.(Naeemabadi et al, 2013:2و دانشگاهی است

، ساماندهی مکانی و فضایی دانشگاهی اراضی  کاربری توسعه 
ها و  اساس خواست بر اهیدانشگها و عملکردهای  فعالیت

 کاربری عبارت دیگر توسعه  بهنیازهای جامعه شهری است. 

های هدفمند است که محیط  از فعالیتای  ، مجموعهاراضی 
ها و  بخشد و درحد مقدور، خواسته را سامان می دانشگاهی

 آورد نیازهای جوامع شهری را در استفاده از اراضی فراهم می
(pour mohammadi, 2008: 3 .) 

های طبیعی، تاریخی و  شهرها به علت دارا بودن جاذبه
شوند. توسعه  فرهنگی از مقاصد مهم گردشگری محسوب می

گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، در نتیجه ایجاد تعادل 

ر منفی باشد، ای که آثار مثبت بیش از آثا گونه در این زمینه، به
ریزی و مدیریتی قوی است. این  های برنامه نیازمند اتخاذ سیاست

تر اهمیت  بیش پایدار توسعه موضوع به خصوص در ارتباط با 
 (.Taghvaee, Safarabadi, 2011: 35)یابد می

توسعه گردشگری در دنیا، به کارآمدی نظام مدیریتی، تقویت 
نیاز دارد. در نتیجه الزم  های ظرفیتو بهبود  ها ساخت زیر

ریزی و مدیریت  برنامهنیروی انسانی برای  آموزش و تربیت
ارائه خدمات گردشگری صحیح در توسعه گردشگری و همچنین 

ک بعد ی عنوان  به ها ناانس که از آنجایی و یک عامل حیاتی است
اداره های الزم و  ایجاد زیر ساختاندازی و  مهم در راه حساس و

  کیفیت خدمات و باشند دشگری مطرح میدر گر و مدیریت
 و استآن انگیزش کارکنان  رسانی، منوط به شایستگی و

 ،وابسته است ها آنشایستگی منابع انسانی نیز به عامل یادگیری 
ها دارد،  منابع انسانی این فعالیت  نقشی که آموزش در توسعه

یکی از  ها دانشگاهاهمیت است. در این میان  حائزبسیار 
 خصوص آموزش این منابع هستند ها در دستگاه ترین مهم

Siamian Gorji, 2012: 2).) 
 ،حال توسعه کشورهای در اقتصاد نظر به اهمیت توریسم در

یک  عنوان  بهشدید به توجه بیشتر به توسعه منابع انسانی  نیاز
توسعهارکان اصلی  آموزش از رود. می اصلی به شمارالویت 

پایدار  مدیریت گردشگری  موفقیت آینده وگردشگری است  پایدار  
ارائه آموزش و  ،به اجرای اصولی مواردی همچون تربیت افراد

آگاهی سازی و هشدارهای عمومی به مشاغل مرتبط با گردشگری 
آنجا که گردشگری یک فعالیت خدماتی است و  بستگی دارد و از

 ،نندک سطوح متفاوت آن را ارائه می مشاغل مختلف و در افراد در
رموز  توجه به آموزش و ارتقا سطح فرهنگی و اعتقادی آنان یکی از

اجرای  .رود کشور به شمار می فرهنگی هر توسعهاصلی تضمین 
شود تا  سازی فکری و فرهنگی نیروی انسانی سبب می آموزش و به

مناسبی با  برخوردمختلف، های  افراد بتوانند متناسب با فرهنگ
 (.Shateri, 2012)باشند شتهداگردشگران بین المللی 

گیری، پایداری و توسعه گردشگری در هر  بنابراین شکل 
جامعه نیازمند امر آموزش است و سازمان جهانی گردشگری 

است که صنعت گردشگری  همواره بر این نکته تاکید کرده 
های الزم است و  نیازمند افراد شایسته و دارای مهارت

انسانی و سرمایه گذاری در تعلیم  ریزی برای توسعه منابع برنامه
پذیری را  تواند کارایی فرد را باال برده و رقابت و آموزش، می

افزایش دهد و باعث توسعه گردشگری و در نتیجه کمک به 
 et al,  Khodaee)ای شود رشد و توسعه شهری و منطقه

2012: 50.) 
نشان ای  بررسی در مورد نقش دانشگاه در توسعه منطقه

چه توسعه مراکز آموزش عالی در یک منطقه  که اگر دهد می 
بیشتر برای توسعه انسانی و برای رفع نیازهای نیروی انسانی آن 

گیرد ولی آثار دیگری نیز دارند که برخی از  منطقه صورت می
 آن عبارتند از:  ترین مهم

های  های شهری و جلوگیری از مهاجرت ایجاد جاذبه -
 ؛هرهای بزرگرویه ش ناخواسته و گسترش بی

دانشگاهی محلی و تاثیر آن در  ای کتابخانهارائه خدمات  -
 ؛های مربوط به افراد منطقه رشد و شکوفائی دیدگاه

های عمرانی نظیر  اقتصادی شدن اجرای بسیاری از طرح -
 های مناسب بین شهری یا امکانات حمل و نقل؛ احداث جاده

 ؛های اقتصادی و اجتماعی گسترش زیرساخت -

ها و مراکز  های گسترده همکاری دانشگاه ینهایجاد زم -
پژوهشی با ادارات منطقه برای رفع مشکالت و ارائه بهتر 

 خدمات؛

های علمی،  ای در تمام زمینه ارائه خدمات مشاوره -
 .صنعتی، کشاورزی و علوم انسانی و اجتماعی

عرضه خدمات فنی و تخصصی استادان دانشگاه به  -
 ؛های کوچک و متوسط منطقه موسسه

گیری و رفع  ارائه نظرات تخصصی به مراکز تصمیم -
 ؛مشکالت منطقه
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های ارتباطی صنعت و دانشگاه از طریق ارتباط  تکمیل حلقه -
مستمر و همکاری مشترک بین مراکز آموزش عالی و 

 های صنعتی در منطقه؛ واحدهای تولیدی و شهرک

سازماندهی برای انجام تحقیقات کاربردی و مورد نیاز  -
شده در  های انجام  تمرکز کردن پژوهشمنطقه، م

منطقه برای جلوگیری از انجام تحقیقات تکراری، رواج 
 (.kouhnabi, 2003: 52های بومی) پژوهش

انتقال آموزش و فرهنگ دانشگاهی به نقاط نسبتاً دور  -
 مراکز شهری.

ترین مراکز علمی و  عنوان مهم ها امروزه به بنابراین دانشگاه
شوند که مسئول پیشرفت علمی مناطق  پژوهشی شناخته می

های  سازی ها با زمینه حال دانشگاه ، در عین آیند حساب می به
های کاربردی در مناطق و ارائه نتایج  فرهنگی و انجام پژوهش

های اجتماعی  توانند نبود تعادل گزاران مربوطه می ها به سیاست آن
ترش و اقتصادی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر با گس

ها و تربیت نیروی انسانی متخصص در منطقه و ایجاد  دانشگاه
های متناسب با نیاز مناطق  های تخصصی و پژوهشی و رشته قطب

های  های مردمی، فعالیت با اتکا به بخش خصوصی و مشارکت
کشاورزی، صنعتی و معدنی را به همراه حفظ منابع و حفاظت از 

توان به نحو مطلوبی  می پایدار است محیط زیست که اساس توسعه
 (.Ostad hossein, kouhnabi, 2003: 52)انجام داد

ترین مناطق کشور  تأسیس دانشگاه در دورترین و محروم
ای است برای راهیابی جوانان این مناطق به دانشگاه و  زمینه

جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ و خارج از کشور 
آموزش و کسب مهارت و فرصتی است برای تخصصی شدن 

ای و ارتقای منزلت اجتماعی و سطح فرهنگ  فنی و حرفه
عمومی که منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم 

 . (Arasteh & Amiri, 2012: 32)گردد می

های گردشگری جزیره هرمز  هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت
عه با تاکید بر کاربری دانشگاهی و بررسی نقش آن در توس

باشد و  گردشگری و رونق اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز می
 است:  این هدف مطرح گردیده  سئواالت زیر در جهت رسیدن به

دانشگاهی و توسعه  اراضی  کاربریآیا توسعه  .1
تغال زایی مردم بومی دهی به دانشجویان در اش خدمات

 گذار است؟جزیره تأثیر

اند در توسعه تو دهی دانشگاه می  آیا توسعه خدمات .2
 گردشگری جزیره موثر باشد؟

حضور دانشجویان غیر بومی در توسعه آیا  .3
گردشگری و مبادله فرهنگی و توسعه اجتماعی جزیره 

 هرمز تأثیرگذار است؟

ن راه دسترسی جزیره هرمز به آیا آسانتر شد .4
 کاربریعباس در جذب بیشتر دانشجو و توسعه بندر

 جزیره موثر است؟دانشگاهی و رونق اقتصادی  اراضی 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

که مفهومی اقتصادی باشد، امری است  توسعه بیش از آن
تواند در فرآیند  یک نهاد فرهنگی می عنوان بهفرهنگی و دانشگاه 
کند. توسعه فرهنگی به معنای به وجود  ایفاءتوسعه نقشی ممتاز 

فراد آمدن شرایط و امکانات مادی و معنوی مناسب برای ا
جامعه، ایجاد تفکر توسعه در بین مردم و شناساندن جایگاه آنان، 

سازی برای تحول و  ، زمینهها آنرشد و افزایش آگاهی و دانش 
هایی فرهنگی برای  پیشرفت جامعه و در مجموع ایجاد زمینه

توسعه است. توسعه فرهنگی مقدم بر ابعاد دیگر توسعه شمرده 
 (.Dehdari Ebrahimi, 2011: 440)شود می

نقش برجسته دانشگاه در توسعه فرهنگی به مفهوم عام و 
توسعه صنعتی به مفهوم خاص آن، در دو فعالیت عمده 
آموزشی و پژوهشی نهفته است. نقش آموزشی دانشگاه در 

گشای  فرآیند توسعه، بر تربیت نیروی انسانی که کلید و راه
وب ترین محور توسعه محس عنوان مهم  توسعه صنعتی به

شود، استوار است و نقش پژوهشی آن نیز در تحقیقات  می
بنیادی و کاربردی که شرط الزم برای موفقیت توسعه صنعتی 

یابد. ضرورت ارتباط دانشگاه با صنعت ناشی از  است تبلور می
نیازهای متقابل برای سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه است. 

نسانی علمی و کننده نیروی ا  سو تامین  ها از یک دانشگاه
متخصص در سطح عالی هستند و از سوی دیگر بسیاری از 

ها  های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در دانشگاه توانائی
یعنی دو پیش شرط اساسی توسعه صنعتی در  .مستقر است

دانشگاه است. از طرفی صنعت نیز نقش بسیار مهمی در توسعه 
یشگاه عملی و که آزما  کند. ضمن این هر کشوری ایفاء می

رود، در  شمار می  های دانشگاهی به مکانی برای تجربه آموخته
حال برای تحقیق و توسعه به نیروی انسانی آموزش دیده   عین

و متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی نیاز دارد. در نتیجه 
نیازهای متقابل دانشگاه و صنعت و نیازهای توسعه ایجاب 

نزدیکی میان دانشگاه و صنعت کند که همکاری و ارتباط  می
عنوان واسطه نقش مهمی در   وجود داشته باشد. کارآموزی به

ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت دارد. کارآموزی ابزاری است 
برای تبدیل زبان علم به تجربه و تالشی در جهت ایجاد 

هائی که مشکالت صنعت را به مراکز آموزشی و  حلقه
 (. Mahdavi, 1995: 1)کند تحقیقاتی منتقل می

 سو ، تداوم و بسط   کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه از یک
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 های تدریس و پژوهش است و از سوی دیگر قابلیت فعالیت
 تبدیل دانش به سرمایه است. دانشگاه کارآفرین یک مفهوم نو

ها از نگهدارنده دانش به  ظهور است و متصل کردن دانشگاه
 (. Nikraftar, 2007: 2) اشدب میتولید کننده دانش 

 های سراسر کشور: های مراکز کارآفرینی دانشگاه عمده فعالیت

  .ها ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان دانشگاه -

آموختگان دانشگاهی با   آشنائی دانشجویان و دانش -
  ؛های آموزشی کارآفرینی از طریق دورههای  مهارت

دهی  ونگی شکلهای مربوط به چگ ارائه مشاوره -
 ؛های کارآفرینانه و کسب کارهای کوچک فعالیت

های آموزشی خاص اساتید  برقراری سمینار و دوره -
 ؛دانشگاهی غیرآشنا با مبانی کارآفرینی

آموختگان دانشگاهی در تدوین طرح  کمک به دانش -
 ؛و کار خود  کسب

ارتباط ارگانیک با سایر مراکز دانشگاهی نظیر مراکز  -
 های علم و فناوری به کز رشد و پارکتحقیقات، مرا

آموختگان  های کارآفرینانه دانش منظور توسعه ایده 
 Group Entrepreneurship)دانشگاهی

Management University, 2005: 5 .) 

یکی از نهادهای اجتماعی  عنوان بههای علم و فناوری  پارک 
ی ای از زنجیره توسعه اقتصادی با هدف افزایش نوآور و حلقه

زائی متخصصان و صاحب  فناورانه، توسعه اقتصادی و اشتغال
اند. لذا در راستای دستیابی به اهداف  وجود آمدهه نظران اندیشه ب

ها و مراکز پژوهشی دارای نقش مهمی در  توسعه کشور، دانشگاه
ها و مراکز رشد علم و فناوری  زمینه ایجاد پارک

 (. Soleimani, 2012: 2)باشند می
در بررسی نقش  (،1997) اشتاین والشاک، ماریلیندن  

این  به ای،  های تحقیقاتی در توسعه اقتصادی منطقه دانشگاه
های تحقیقاتی نقش موثری در  که دانشگاه است رسیده نتیجه 

نمایند به شرط آنکه یک درک  می ایفاءتوسعه اقتصادی منطقه 
قتصادی را تر از فاکتورهای اثرگذار بر توسعه ا تر و وسیع عمیق

باشد که  برای یک جامعه در نظر بگیرد، این بدین معنی می
ارتباطات و مواردی که نیاز به توسعه در دانشگاه دارند مانند 

های علمی و ... مورد  ی انتقال تکنولوژی و پارکها هبرنام
 (Lindenstein, 1997)شناخت قرار گیرند

تحصیالت  (، در بررسی نقش2005)  دانشگاه ایلینویز شمالی
است که برای   این نتیجه رسیده تکمیلی در توسعه اقتصادی به

                                                      
1. Lindenstein Walshok, Mary (1997) 
2. Northern Illinois university (2005) 
 

 

ایجاد یک زیرساخت آموزشی مورد نیاز یک اقتصاد رو به رشد، 
پذیرش یک  ها اعم از خصوصی و عمومی نیازمند به تمامی بخش

باشند که سطح آموزش را از دبیرستان به  توافق مشترک می
وان به نیروی کاری پیوسته و تحصیالت عالی افزایش داده تا بت

های مورد نیاز برای ایجاد اقتصاد جدید و دراز  مداوم با مهارت
 (.Northern Illinois university, 2005مدت دست یافت)

(، در بررسی نقش  2006)  دانشگاه پرست کریک منچستر
گیری و  ها در نوآوری و توسعه اقتصادی، تئوری، اندازه دانشگاه

ای و  ها بر توسعه علمی منطقه ی نقش دانشگاهرو تجربه، بر
 .(PREST University, 2006)اقتصاد بومی تاکید دارد

ها  (، در بررسی نقش دانشگاه2006) لبران، دنیس، ربلو، ساریتا
است که   این نتیجه رسیده در توسعه اقتصادی کانادای شمالی به

، تعامل با های کانادا در سرویس دادن به جامعه است نقش دانشگاه
، حمایت از توسعه بومی، فراهم آوردن امکاناتی از  های جامعه گروه

های هنری، تاالر کنسرت، مرکز کنفرانس،  قبیل تئاتر، موزه، گالری
های اساسی دانشگاه  های ورزشی از جمله نقش کتابخانه و مجتمع

 (.(Lebrun, Rebelo, 2006در جامعه است

ها در توسعه  سی نقش دانشگاه(، در برر2009) کاستل، مانوئل
ها نقش  که دانشگاه است  رسیدهنتیجه این   بهاقتصاد و جامعه 

الزم برای آموزش  ظرفیتمرکزی تولید علم و تکنولوژی و 
های تولیدی و مدیریت را دارا است،  نیروی الزم کاری در بخش

ها فرصتی برای برابرسازی و دموکراتیک کردن  همچنین دانشگاه
های مساوی ممکن برای مردم است  سط ایجاد موقعیتجامعه تو

که این نه فقط در رشد اقتصادی بلکه برای برابری اجتماعی و یا 
 (Castells, 2009).باشد حداقل نابرابری می

(، در بررسی ساختار آموزشی 1995) زاهاراستوس، تسارتاس 
تخصصی توریست در جزایر یونان بر ارتقاء سطح آموزشی تمام 

دان در بخش توریسم با آموزش تحصیالت عالی در زمینه کارمن
 .(Zaharatos, 1995)است  ریزی توسعه توریسم تاکید شده برنامه

(، در بررسی نقش دانشگاه در توسعه فرهنگ 1385اصفهانی )
تفسیر  ،اری فرهنگی نظام آموزش عالیذگ عمومی بر سیاست

  اف بینگذاری فرهنگی، از بین بردن شک سیاستفرهنگ بومی، 
های فرهنگی جامعه و مناسب  ی فرهنگی و واقعیتها انآرم

است   شدهها با نیازهای کشور تاکید  دانشگاههای  پژوهشسازی 
.(Esfahani, 2006: 62) 

(، در بررسی 1386احمدی ده قطب الدینی، مطهری نژاد )
 های ایران در عصر تکنولوژی با تحلیل کارکردهای دانشگاه

                                                      
3. PREST/CRIC, University of Manchester (2006) 
4. Lebrun, Denis, Rebelo, Sarita (2006) 
5. Castells, Manuel (2009) 
6. Zaharatos, G., Tsartas, P (1995) 
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SWOT ها  که امروزه دیگر دانشگاه است  جه رسیدهنتی این  به
توانند به بودجه کمکی دولت یا شهریه دانشجویان اکتفا کنند،  نمی

بلکه ضروری است که درآمدهای دیگری نیز جذب کنند که یکی 
های مختلفی  صورته های خارجی ب های آن جذب سرمایه از راه

، قراردادهای ها های تحقیقاتی بیرون از دانشگاه چون انجام پروژه
های مردمی  ها و مراکز مختلف و جذب کمک ای با شرکت مشاوره
 .(Ahmadi deh-ghotbodini et al , 2007: 70است)

(، در بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در 1386نیک رفتار )
است که نقش مراکز رشد   نتیجه رسیده این ایجاد اشتغال به

ها در جهت  گاهدانشگاهی، کمک به فارغ التحصیالن دانش
باشد و در حقیقت، فاصله بین صنعت و دانشگاه را  کارآفرینی می

شود بلکه به  زائی می از بین برده و این امر نه تنها باعث اشتغال
 گردد اقتصاد کشور کمک کرده و باعث بهبود آن می

(Nikraftar, 2007:2). 
(، در بررسی نقش آموزش بر توسعه 1388صمدیان، حسینی )

 است   رسیدهنتیجه  این  ها در صنعت توریسم ایران به تزیرساخ
های آموزشی باعث توسعه منابع انسانی در جهت  که برنامه

باشد. افزایش موسسات  زائی در صنعت گردشگری می اشتغال
تحصیلی و آموزشی با تاکید بر گسترش رشته مدیریت 

منظور تقویت علمی این صنعت و   ها به جهانگردی در دانشگاه
ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت ایجاد دانشکده و 

داری،  آموزش گردشگری در زمینه هتلای  موسسات حرفه
 باشد گردانی از راهکارهای توسعه منابع انسانی میتور

(Samadian, Hosseini, 2009) 
(، در بررسی ضرورت ساخت دانشگاه 1389نیکروز و دیگران ) 

  رسیدهنتیجه  این احمد بهتوریسم در استان کهکیلویه و بویر 
های  نارسد ساخت دانشگاه توریسم در مک که به نظر می است

خیز و دارای استعداد گردشگری یکی از تدابیر اساسی  توریست
باشد  زدائی در سطح منطقه می  رونق این صنعت و محرومیت

(Nikrouz et al, 2010). 

المی در (، در بررسی نقش دانشگاه آزاد اس1389ساعی، ترابی )
که  است   رسیدهنتیجه  این  ها به ارتقاء گفتگوی میان فرهنگ

ترین مناطق  دانشگاه آزاد اسالمی توانسته با حضور در دور افتاده
های مرتبط با مقوله فرهنگ و گسترش  کشور و تاسیس رشته

ساز درک متقابل بیشتر میان خرده  ارتباطات فرهنگی، زمینه
 .(Saee,Torabi, 2010)ها گردد فرهنگ

ها و مراکز رشد علم و  (، در بررسی پارک1391سلیمانی )
های علم و فناوری  که پارک است   رسیدهنتیجه  این  فناوری به

های اصلی برای  عنوان واحدهای تحقیق و توسعه یکی از راه  به
 .(Soleimani,2012:3)زایی است توسعه اقتصادی و اشتغال

ها در توسعه  سی نقش دانشگاه(، در برر1391) پور ، خلیلرستمی

است  که   این نتیجه رسیده اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم به 
بین وجود دانشگاه آزاد اسالمی در مناطق محروم و راهبرد توزیع 

های توسعه انسانی در این مناطق همبستگی  مجدد و شاخص
وجود دارد. همچنین تحقیق در مناطق مختلف نشان داده است که 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزشی  جرای برنامهبین ا
دانشگاه و نقش آن در توسعه و احساس امنیت اجتماعی 
همبستگی معنا دار وجود دارد. یکی از اقدامات موثر دانشگاه آزاد 
با در نظر گرفتن اصل توسعه مناطق محروم، اقدام به پذیرش 

ایرادات جدی به  باشد و یکی از دانشجو بدون برگزاری آزمون می
ها بدون در نظر گرفتن نیاز مناطق  دانشگاه آزاد، تأسیس رشته

 (Rostami, Khalilpour, 2012: 2).باشد محروم می

 روش تحقیق 
کاربردی  ،تحلیلی و تحقیق از نظر هدفـ   روش تحقیق توصیفی

و مطالعات میدانی  ای کتابخانهکه با استفاده از مطالعات  باشد می
. حجم است  گرفتهاحبه و پر کردن پرسشنامه انجام حاصل از مص

 42نفر از دانشجویان بومی و غیر بومی و  89ن تحقیق ای  نمونه
عباس، قشم، هرمز و  های آزاد بندر نفر از مسئولین دانشگاه

مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان 
 ود. ش و شورای شهر و شهرداری جزیره هرمز را شامل می

ها با استفاده از نرم افزار  از پرسشنامه آمده  دست  بهنتایج 
SPSS و  است   شدهمحاسبه  ای نمونه و آزمون کای اسکوئر تک

ها  ها، فرصت ها و ضعف برای شناسایی قوت SWOTاز تحلیل 
ترین راهبردهای توسعه گردشگری و  و تهدیدها و ارائه مهم

 .است  هشداقتصادی در جزیره هرمز استفاده 
ترین نرم افزارهای آماری برای تحلیل  : از معروفSPSSنرم افزار 

افزار برای  آید. این نرم ها در علوم اجتماعی به شمار می داده
هایی که از پرسشنامه استفاده شده بسیار سودمند است و به  پژوهش

های آماری تبدیل به  دلیل سادگی و پوشش نسبتا مطلوب روش
 است.  رین نرم افزارهای آماری در کشور ما شدهیکی از پرکاربردت

تواند  های ناپارامتری است که می آزمون کای اسکوئر: از آزمون
رود. آزمون  های منفرد و یا برای مقایسه به کار می برای نمونه

های اسمی یا  که از داده کای اسکوئر دو ویژگی دارد، اول این
که از این آزمون   نکند و دوم ای فاده میاست  شدهطبقه بندی 

های واقعی با الگوی انتظارات کاربران  توان برای مقایسه داده می
 استفاده کرد. فرمول آزمون کای اسکوئر: 

X2 = ∑ (O – E) 2 / E)             (1                     )  

مورد انتظار  Eمورد مشاهده شده کاربران و  O، 1در فرمول
ترین  داری یکی از مهم سکوئر معنیکاربران است. در آزمون کای ا

توانیم بپذیریم نتیجه  مفاهیم آزمون است و در حدی است که می
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 .(Pourghorban, 2013)آزمون مورد تأئید است

 محدوده مورد مطالعه

باشد.  جزیره هرمز از توابع شهرستان قشم در استان هرمزگان می
معیت، یکی نفر ج 7000کیلومتر مربع با  42جزیره هرمز به مساحت 

کیلومتری 18گانه استان هرمزگان است که در   از جزایر چهارده
ای از دریا میان خلیج فارس و  جنوب شرقی بندرعباس در باریکه

های آتشفشانی خلیج فارس  دریای عمان واقع است. هرمز از جزیره
 (. 2و 1های  و جدول1 و بیضی شکل است )شکل

 
 جزیره هرمز. 1شکل

ها، چند نکته حائز اهمیت  جزیه و تحلیل دادهدر بررسی و ت   
 : باشد می

  با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان
ها و مراکز مورد مطالعه در این  سازمانهرمزگان و سایر 

ند و معتبری از تعداد گردشگران تحقیق، آمار مکتوب و مست
حتی دانشجویان و کارمندان ورودی به جزیره موجود و 

های ورودی و خروجی  باشد. آمار موجود، از تعداد بلیط مین
های  کشتی بین بندرعباس و جزایر قشم و هرمز در باجه

باشد، چرا که  بندرگاه استخراج شده که فاقد اعتبار الزم می
در این تردد نه فقط گردشگران و دانشجویان بلکه مردم 

ماری شوند. در نتیجه ناگزیر به نتایج آ بومی هم دیده می
 شود. حاصل از پرسشنامه استناد می

 های دایر در دانشگاه آزاد هرمز شامل حسابداری،  رشته
کشی، زبان،  حقوق، کامپیوتر، عمران، الکترونیک، نقشه

تربیت بدنی، مربی کودک، گرافیک و امور بانکی در دو 
  باشد. مقطع کاردانی و کارشناسی می

  های بندرعباس و  شگاهها در دان دلیل عدم وجود این رشته به
جزیره قشم و نداشتن آزمون ورودی، دانشجویان دانشگاه 

 هرمز، اکثرا از بندرعباس و قشم و در حال تردد روزانه هستند.

  وجود امکانات اقامتی، رفاهی و پذیرایی )هتل دلیل عدم  به
و رستوران( در جزیره هرمز، دانشجویانی که از سایر 

(، به دانشگاه جزیره هرمز شهرهای نزدیک )میناب و ...
کنند و در حال  آیند، نیز در بندرعباس یا قشم اقامت می می

تردد روزانه هستند، مگر در شرایط بد آب و هوایی که 
سرای  های اهالی جزیره و یا در تنها مهمان ناگزیر در خانه

 کنند.  باشد، اطراق می اطاق می 3جزیره که دارای

 در به ارائه خدمات اقامتی و در حال حاضر دانشگاه نیز قا
باشد. به همین دلیل، در این  پذیرایی به دانشجویان نمی

تحقیق بر توسعه خدمات دهی دانشگاه )خوابگاه، کافی 
شاپ و رستوران(، برای ماندن دانشجویان در جزیره هرمز 

 .است  شدهو توسعه گردشگری و اقتصادی تاکید 

 ه، مردم بومی از سوادی اکثر مردم بومی جزیر به دلیل بی
 اند.  جامعه آماری مورد مطالعه حذف شده

 

 جزیره هرمز در چهار دهه اخیر جمعیت. 1جدول 

 1385 1375 1365 1355 1345 سال

 5699 4768 3817 3064 2410 جمعیت كل

 2797 2335 1897   تعداد مرد

 2902 2433 1920   تعداد زن

 1143 871 719 625 543 تعداد خانوار

 9/4 4/5 3/5 9/4 4/4 خانواربعد 

 - - - 3064 2410 جمعیت روستائی

 5699 4758 3817   جمعیت شهری

 4/2 4/2 4/2 7/2  درصد رشد

 

 اقتصادی جزيره هرمزعملکرد و نقش غالب 

گارنیه و همکار او  شهری، بوژو ریزیهای برنامهدر متون و کتاب
شهر از یک برای تعیین نقش غالب اقتصادی در یک منطقه یا 

 100تا  1اند که هر ضلع آن بین شکل مثلثی استفاده کرده
گانه  های سهاست. هر ضلع نشانه یکی از فعالیت  بندی شده درجه

-است که درصد شاغالن در آن تعیین و روی این اضالع درج می

شود که نقش ها تعیین میگردد و از تقاطع سه گانه سهم فعالیت
ری استوار است. سطح این مثلث به شش غالب اقتصادی بر چه محو

عنوان یک نقش   قسمت نامساوی تقسیم شده و هر سطح به
ای، صنعتی یا کارگاهی  )محدوده کشاورزی، صنعتی شدید یا کارخانه

  و تولیدی، خدماتی، بازرگانی و چند نقشی( برای شهر مشخص شده
های  ودهگارنیه و محد ای از مثلث بوژو ، نمونه ساده شده2 است. شکل

 .(Hekmatnia, 2006)دهد شش گانه آن را نمایش می
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  مثلث بوژوگارنیه. 2شکل 

به همین  هرمز در حقیقت یک گنبد نمکی است. جزیره -
 دلیل امکان کشاورزی و دامداری در هرمز وجود ندارد؛ 

معاش مردم جزیره از راه ماهیگیری تا حدودی تامین  -
رهای الزم برای تبدیل شدن به شود ولی با استاندا می

  دارد؛ زیادصنعت شیالت، فاصله 

معدن خاک سرخ نیز به دلیل انحصار آن به وسیله دولت و  -
بخش خصوصی عایدی برای مردم بومی ندارد؛با وجود 

های تاریخی، طبیعی و زمین شناختی، توسعه  جاذبه
گردشگری بهترین گزینه برای توسعه اقتصادی و تولید 

 ای مردم بومی جزیره است؛اشتغال بر

دهی دانشگاه برای ماندن دانشجویان در  توسعه خدمات -
 جزیره هرمز نیز به توسعه گردشگری کمک می کند؛

 نقش غالب اقتصاد جزیره هرمز خدماتی است.  -

 ها  یافته

اثر آن در  8باشد که  اثر تاریخی می 16این جزیره تاریخی دارای 
ده است. یکی از این آثار تاریخی فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسی

است ، مدرسه شریعتی با   که جزو آثار ملی به ثبت رسیده
معماری الهام گرفته از دوره صفوی است که معماری آن منسوب 

است. این  به شخصی به نام جری پوالک در دوره پهلوی بوده 
ساختمان  3اثر تاریخی با تغییر کاربری هم اکنون یکی از 

شگاه آزاد اسالمی در جزیره هرمز است. لذا وجود آموزشی دان
دانشگاه در جزیره هرمز نه تنها باعث اشتغال زایی و توسعه 

گردد بلکه با جذب دانشجویان  اقتصادی و اجتماعی منطقه می
غیر بومی که نوعی مسافران رفت و برگشتی با هدف تحصیل 

ردشگری ها، باعث توسعه گ هستند و ایجاد انگیزه برای ماندن آن
 شوند.  و مبادله فرهنگی می

سال گذشته بعد تاریخی جزیره بیشتر مورد توجه  8در   
ها عامل اصلی شناسائی جزیره  پرتغالی  گردشگران بوده و قلعه

توریسم  سال اخیر اکوتوریسم و ژئو 2است. اما در طی هرمز بوده 
تر از گردشگری تاریخی گردیده که در این میان  جزیره فعال

سزائی  های خاکی سهم به  های رنگی و جشنواره فرش د کوهوجو
است و در حال حاضر سهم   در گردشگری طبیعی داشته

% بقیه آثار( و 5علت قلعه و  % به35% )40گردشگری تاریخی 
% است)مصاحبه با رئیس وقت 60سهم گردشگری طبیعی 

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان(.
های تاریخی در توسعه  ارزیابی میزان تأثیر جاذبهمنظور  به    

ای  گردشگری جزیره هرمز از آزمون کای اسکوئر تک نمونه
دهد که  می  ، نتایج تحقیق نشان3است. در جدول  استفاده شده

های تاریخی را زیاد  دهندگان، میزان تأثیر جاذبه % از پاسخ 3/37
وسعه گردشگری های تاریخی در ت %، میزان تأثیر جاذبه9/25و 

 دانند. جزیره هرمز را خیلی زیاد می

 1390روند تغییرات جمعیت جزیره هرمز بر اساس سرشماری  .2جدول 

1385 

جمعیت 

 هرمز

1390 

جمعیت 

 هرمز

افزايش 

 نسبی دوره

درصد رشد 

متوسط 

 ساالنه

5714 5867 7/2 5/0 

 Information & Statistic organization, 2011: 42 :ماخذ
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 های تاریخی و طبیعی در توسعه گردشگری نقش جاذبه. 3جدول 

 های طبیعی نقش جاذبه های تاريخی نقش جاذبه 

 درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده ارزشیابی

 2/2 4 3/4 8 خیلی كم

 7/2 5 6/8 16 كم

 6/19 36 8/23 44 متوسط

 7/33 62 3/37 69 زياد

 8/41 77 9/25 48 خیلی زياد

 0/100 184 0/100 185 تعداد پاسخ معتبر

 معنی داری كای اسکوئر معنی داری كای اسکوئر 

 919/66 0000 902/117 000/0 

ی طبیعی در توسعه گردشگری ها هدر مورد میزان تأثیر جاذب
% 7/33که  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 2جزیره هرمز در جدول 

های طبیعی را زیاد و  میزان تأثیر جاذبه ،دهندگان پاسخ ز ا
های طبیعی در توسعه گردشگری  ، میزان تأثیر جاذبه8/41%

 .دانند میطبیعی جزیره هرمز را خیلی زیاد 
تر  در جذب بیش ها پرتغالی قلعه در مورد میزان تأثیر 

، نتایج 3شکلگردشگران و توسعه گردشگری جزیره هرمز در 
میزان تأثیر  دهندگان، پاسخ% از 3/34که دهد  می شان نتحقیق 

را در  ها پرتغالی میزان تأثیر قلعه %7/24 ،را زیاد ها پرتغالی قلعه
  د.دانن توسعه گردشگری جزیره هرمز خیلی زیاد می

 

 
 

 ها در توسعه گردشگری پرتغالی نقش قلعه. 3 شکل
 

ی میزان تأثیر گردشگری تاریخی و طبیعی منظور ارزیاب به    
، 3توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم جزیره هرمز در جدول  در

میزان  دهندگان، پاسخ % از 2/38که  دهد می  نشاننتایج تحقیق 

 
%، میزان 2/38گردشگری تاریخی و طبیعی را زیاد و تأثیر 
گردشگری تاریخی و طبیعی در توسعه اقتصادی و  تأثیر
 .(4دانند)جدول میعی مردم جزیره هرمز را خیلی زیاد اجتما

 

 نقش گردشگری تاریخی و طبیعی در. 4جدول 

 توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم جزیره 

 ارزشیابی
فراوانی 

 مشاهده شده

درصد پاسخ 

 معتبر

 7/2 5 خیلی كم

 5/7 14 كم

 4/13 25 متوسط

 2/38 71 زياد

 2/38 71 خیلی زياد

تعداد پاسخ 

 تبرمع
186 0/100 

 درجه آزادی كای اسکوئر
 سطح

 معنی داری 

763/107 4 000/0 

 

      % از 62 اعتقاد به  دهد می  نشاننتایج تحقیق  ،4شکلدر   
علت استقبال دانشجویان بومی و غیر  ترین مهم دهندگان،  پاسخ

بومی از دانشگاه آزاد جزیره هرمز پذیرش دانشجویان بدون 
ها در آخر هفته و نبودن  . تشکیل کالسباشد میآزمون ورودی 
ها مانند رشته تربیت بدنی در دانشگاه بندرعباس و  بعضی از رشته

 باشد. بومی می قشم علت دیگر استقبال دانشجویان غیر
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 علت استقبال دانشجویان از دانشگاه آزاد اسالمی  .4شکل

 %1/41اعتقاد  به که  دهد می نشان نتایج تحقیق  ،5 جدولدر 
 عنوان به حضور دانشجویان با تردد روزانه ) دهندگان،  پاسخاز 

(، تاثیر ها آنو ایجاد انگیزه برای ماندن مسافران رفت و برگشتی 
در توسعه گردشگری جزیره دارد. زیادتأثیر خیلی  %7/21و  زیاد

 تاثیر حضور دانشجویان با تردد روزانه در. 5جدول 

 توسعه گردشگری  

 ارزشیابی
فراوانی مشاهده 

 شده
 درصد پاسخ معتبر

 1/3 4 خیلی کم

 4/5 7 کم

 7/28 37 متوسط

 1/41 53 زیاد

 7/21 28 خیلی زیاد

 100 129 تعداد پاسخ معتبر

 درجه آزادی کای اسکوئر

845/65 4 

% از 9/38اعتقاد  دهد که به می  ، نتایج تحقیق نشان6در جدول  
%، 4/29اضی دانشگاهی تاثیر زیاد و ار دهندگان، توسعه کاربری پاسخ

 تأثیر خیلی زیاد در توسعه اقتصادی و اجتماعی جزیره دارد.
 

 نقش توسعه دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی . 6جدول 

 درصد تجمعی درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده ارزشیابی

 0 0 0 خیلی كم

 4 4 5 كم

 8/31 8/27 35 متوسط

 6/70 9/38 49 زياد

 100 4/29 37 خیلی زياد

  100 126 تعداد پاسخ معتبر

 سطح معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

365/33 3 000/0 

  
از  %9/34 اعتقاد بهکه  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 7جدول 

تأثیر خیلی  %7/35 زیاد،حضور دانشجویان تاثیر  دهندگان، پاسخ
م بومی با گردشگران در جزیره در نحوه برخورد مثبت مرد زیاد
 دارد.
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 نقش و تاثیر دانشجویان در توسعه از لحاظ فرهنگی. 7جدول 

 تاثیر مثبت بر مردم بومی در نحوه برخورد با گردشگران
اختالل در الگوهای رفتاری سنتی و 

 ترك فرهنگ بومی

مبادله فرهنگی و تقويت ارتباطات 

 بین فرهنگی

 ارزشیابی
شاهده فراوانی م

 شده
 درصد پاسخ معتبر

فراوانی 

 مشاهده شده

درصد پاسخ 

 معتبر

فراوانی مشاهده 

 شده

درصد پاسخ 

 معتبر

 3/2 3 9/7 10 9/3 5 خیلی كم

 6/4 6 3/10 13 7/4 6 كم

 2/25 33 2/22 28 9/20 27 متوسط

 5/27 36 2/26 33 9/34 45 زياد

 5/40 53 3/33 42 7/35 46 خیلی زياد

 100 131 100 126 100 129 تعداد 

 معنی داری درجه آزادی معنی داری درجه آزادی معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

124/65 4 000/0 29 000/0 962/68 000/0 

% از 2/26اعتقاد  دهد که به  می  ، نتایج تحقیق نشان7در جدول 
% تأثیر خیلی 3/33دهندگان، حضور دانشجویان تاثیر زیاد و  پاسخ

د در اختالل در الگوهای رفتاری سنتی و ترک فرهنگ بومی در زیا
دهندگان حضور   % از پاسخ5/27اعتقاد  جزیره دارد و همچنین به 
در تقویت  زیاد %، تأثیر خیلی5/40دانشجویان تاثیر زیاد و 

  ارتباطات بین فرهنگی دارد.
  اعتقاد  به که  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 7همچنین در جدول 

 

 

تأثیر % 45و  زیادوجود دانشگاه تاثیر  دهندگان، پاسخ از  3/31%
ایجاد اشتغال و استفاده از مردم بومی برای   در زیادخیلی 

 خدمات دهی به دانشجویان در دانشگاه دارد.
 %9/38 اعتقاد به که  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 8 در جدول   
تأثیر  %1/48 اد،زیحضور دانشجویان تاثیر  دهندگان،  پاسخاز 

های مسافربری بین بندرعباس  در افزایش تردد کشتی زیادخیلی 
 و جزیره هرمز دارد.

 

 

 ها در توسعه اقتصادی جزیره نقش دانشگاه. 8 جدول

 ايجاد اشتغال و استفاده از مردم بومی افزايش كشتی های مسافربری

 ارزشیابی
فراوانی 

 مشاهده شده

درصد پاسخ 

 معتبر

اهده فراوانی مش

 شده
 درصد پاسخ معتبر

 3/2 3 8/0 1 خیلی كم

 6/4 6 5/1 2 كم

 8/16 22 7/10 14 متوسط

 3/31 41 9/38 51 زياد

 45 59 1/48 63 خیلی زياد

 100 131 100 131 تعداد پاسخ معتبر

 سطح معنی داری درجه آزادی سطح معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

435/127 4 000/0 214/86 000/0 

  
از  %29اعتقاد  به که  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 9در جدول     

اراضی دانشگاهی )مانند  کاربری توسعه  دهندگان، پاسخ 
، خوابگاه مجهز و تاسیسات بهداشتی شاپ مجهز ، کافیرستوران

تأثیر خیلی % 45و  زیادو رفاهی در افزایش اشتغال مردم(، تاثیر 
      استفاده از مردم بومی برای  در افزایش اشتغال و زیاد

 دهی به دانشجویان در دانشگاه دارد.   خدمات
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 تاًثیر توسعه کاربری اراضی دانشگاهی و توسعه. 9جدول 

 دهی به دانشجویان خدمات 

 درصد تجمعی درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده ارزشیابی

 1/3 1/3 4 خیلی كم

 3/5 3/2 3 كم

 26 6/20 27 متوسط

 55 29 38 زياد

 100 45 59 خیلی زياد

  100 131 تعداد پاسخ معتبر

 سطح معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

756/85 4 000/0 

    
از  %7/35 اعتقاد  بهکه  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 10در جدول

صورت اجاره ه دهی دانشگاه )ب  توسعه خدمات دهندگان، پاسخ 
گران و یا استفاده از سایر خدمات مانندبه گردش ها هخوابگا

تأثیر خیلی  %9/42و زیادرستوران و تاسیسات بهداشتی(، تاثیر  
 در توسعه گردشگری جزیره هرمز دارد.  زیاد

 

 

 گردشگری تاًثیر توسعه خدمات دهی دانشگاه در توسعه. 10جدول 

 درصد تجمعی درصد پاسخ معتبر فراوانی مشاهده شده ارزشیابی

 6/1 6/1 2 كم خیلی

 4 4/2 3 كم

 4/21 5/17 22 متوسط

 1/57 7/35 45 زياد

 100 9/42 54 خیلی زياد

  100 126 تعداد پاسخ معتبر

 سطح معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

794/89 4 0000 

    
اعتقاد  دهد که به  می  ، نتایج تحقیق نشان11در جدول

انات خدماتی رفاهی و دهندگان، ایجاد امک  % از پاسخ8/32
پذیرائی )مانند هتل و رستوران و تاسیسات و تسهیالت عمومی 

های بهداشتی در ماندن شبانه دانشجویان در و سرویس

ها ( خصوصا در موقع  آخر هفته )زمان تشکیل کالس  روزهای
%، 7/47امتحانات و به هنگام طوفانی بودن دریا(، تاثیر زیاد و 

ندن شبانه دانشجویان در جزیره هرمز تأثیر خیلی زیاد در ما
 دارد. 
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 تاًثیر ایجاد امکانات خدماتی، رفاهی و پذیرائی. 11جدول 
 

 ارزشیابی

فراوانی 

مشاهده 

 شده

درصد پاسخ 

 معتبر

درصد 

 تجمعی

 6/1 6/1 2 خیلی كم

 7/4 1/3 4 كم

 5/19 8/14 19 متوسط

 3/52 8/32 42 زياد

 100 7/47 61 خیلی زياد

د پاسخ تعدا

 معتبر
128 100  

 درجه آزادی كای اسکوئر
سطح معنی 

 داری

141/101 4 000/0 

 %4/37 اعتقاد به که  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 12 در جدول  
 )به جای ترددماندن دانشجویان در جزیره  دهندگان،  پاسخ از

در جذب خانواده و  زیادتأثیر خیلی  %4/34و  زیادتاثیر روزانه( 
  یان و توسعه گردشگری دارد.آشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 %2/24 اعتقاد به که  دهد می  نشان، نتایج تحقیق 13 در جدول  
 آسانتر شدن راه دسترسی جزیره هرمز به دهندگان، پاسخ از 

 تأثیر %1/53و  زیادبندرعباس از طریق اسکله نخل ناخدا تأثیر 
 تر بیشدانشگاهی و جذب  اراضی کاربری در توسعه  زیادخیلی 

  دانشجو و رونق اقتصادی جزیره دارد.

 بندرعباس  تاًثیر آسان شدن راه دسترسی جزیره هرمز به. 13جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ترین پیشنهاد و  دهد مهم می  ، نتایج تحقیق نشان14در جدول 

دهندگان و دانشجویان، توسعه امکانات خدماتی  درخواست پاسخ 
نند ساخت خوابگاه، بوفه و تر از طرف دانشگاه ما و رفاهی بیش

های  های مرتبط با نیاز جزیره مانند رشته .... و تاسیس رشته
شناسی، گردشگری، مرمت، محیط زیست و  شناسی، باستان زمین

باشد. همچنین ایجاد مراکز تحقیقاتی پژوهشی و  هنر می
های ذکر شده در دانشگاه و  ها در رابطه با رشته برگزاری همایش
و بهینه کردن امکانات حمل و نقل و استخدام  همچنین توسعه

کارکنان بومی در دانشگاه برای ایجاد اشتغال از دیگر پیشنهادات 
 دهندگان بود.   های پاسخ و خواسته

 
 

 

 

 

 
 

 تاًثیر ماندن دانشجویان در توسعه گردشگری. 12جدول 

 ارزشیابی

فراوانی 

مشاهده 

 شده

درصد 

پاسخ 

 معتبر

درصد 

 تجمعی

 3/2 3/2 3 خیلی كم

 4/8 1/6 8 كم

 2/28 8/19 26 متوسط

 6/56 4/37 49 زياد

 100 4/34 45 خیلی زياد

  100 131 تعداد پاسخ معتبر

 سطح معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

519/66 4 000/0 

 

 ارزشیابی

فراوانی 

مشاهده 

 شده

درصد پاسخ 

 معتبر

درصد 

 تجمعی

 6/1 6/1 2 خیلی كم

 3/2 8/0 1 كم

 7/22 3/20 26 سطمتو

 9/46 2/24 31 زياد

 100 1/53 68 خیلی زياد

  100 128 تعداد پاسخ معتبر

 سطح معنی داری درجه آزادی كای اسکوئر

766/116 4 000/0 
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 پیشنهاد پاسخگویان و دانشجویان. 14جدول 
وص توسعه گردشگری و اراضی دانشگاهی در خص دهندگان در ارتباط با نقش توسعه كاربری پیشنهادات پاسخ

 اقتصادی جزيره هرمز
 فراوانی

درصد پاسخ 

 معتبر

 3/33 6 امکانات و خدمات رفاهی بیشتر دانشگاه 

 7/16 3 های مرتبط با نیاز جزیره ) زمین شناسی، باستانشناسی، گردشگری، مرمت و هنر ( تاسیس رشته

 6/5 1 ا موضوعات مرتبط با نیاز جزیره در دانشگاه ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و برگزاری همایش در رابطه ب

 6/5 1 اولویت ثبت نام از دانشجویان بومی -اولویت استخدام بومیان جزیره در دانشگاه 

 6/5 1 سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت منازل جهت اجاره به دانشجویان -سرمایه گذاری از طرف دانشگاه برای ساخت خوابگاه

 6/5 1 های مرتبط با نیاز جزیره  تاسیس رشته -خدمات رفاهی بیشتر دانشگاه امکانات و 

 6/5 1 تسهیل حمل و نقل -امکانات و خدمات رفاهی بیشتر دانشگاه 

 -سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت منازل جهت اجاره به دانشجویان  -سرمایه گذاری از طرف دانشگاه برای ساخت خوابگاه
 ات رفاهی بیشتر امکانات و خدم

1 6/5 

ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و برگزاری همایش در  -های مرتبط با نیاز جزیره  تاسیس رشته -امکانات و خدمات رفاهی بیشتر دانشگاه 
 دانشگاه 

1 6/5 

 6/5 1 تسهیل حمل و نقل -تبدیل جزیره به منطقه آزاد  -امکانات و خدمات رفاهی بیشتر دانشگاه 

 -سرمایه گذاری از طرف دانشگاه برای ساخت خوابگاه -اولویت ثبت نام از دانشجویان بومی  -یت استخدام بومیان جزیره در دانشگاه اولو
 امکانات و خدمات رفاهی بیشتر دانشگاه -سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت منازل جهت اجاره به دانشجویان 

1 6/5 

 100 18 تعداد پاسخ معتبر

 
ارائه راهبردهای توسعه گردشگری و اقتصادی در  منظور ه ب  

در جهت رفع  SWOTجزیره هرمز عوامل چهارگانه تحلیل 
ها مورد بررسی ها و قوت ها و تهدیدها و تقویت فرصت ضعف

 است   شده، ارائه 16و  15های  ولاست که در جد گرفته قرار  
 .(شده انجام )تعیین میزان وزن عوامل با روش دلفی 

 
 

 عوامل داخلی موثر بر توسعه گردشگری جزیره. 15جدول 

 امتیاز وزنی رتبه  وزن  قوت ها

1S )12/0 3 04/0 موقعیت استراتژیک جزیره هرمز ) واقع شدن آن در تنگه هرمز 

2S 12/0 3 04/0 های تاریخی )قلعه پرتغالیها و ... ( وجود جاذبه 

3S 16/0 4 04/0 نوع خاک رنگی( 72)کوههای رنگی و  های طبیعی و زمین شناختی وجود جاذبه 

4S )16/0 4 04/0 برگزاری جشنواره هنرهای محیطی )فرش خاکی 

5S 04/0 2 02/0 وجود معدن خاک سرخ 

6S 04/0 2 02/0 وجود منطقه حفاظت شده آهوها و جنگلهای حرا 

7S 16/0 4 04/0 دهکده گردشگری و رینگ دوچرخه سواری دور جزیره 

8S 09/0 3 03/0 بکر بودن محیط و سواحل زیبا 

9S 08/0 2 04/0 فاصله زمانی و مکانی بسیار کم با بندرعباس و قشم 

10S 04/0 2 02/0 ارزان بودن سفر به جزیره هرمز در مقایسه با کیش 

11S 09/0 3 03/0 عنوان یک جاذبه گردشگری حمل و نقل دریائی به 

12S 06/0 3 02/0 ن جزیرهصنایع دستی و پوشش محلی زنا 
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13S 06/0 3 02/0 استفاده از آب و هوای مطبوع در فصول سرد سال 

14S 09/0 3 03/0 وجود دانشگاه برای باال بردن سطح سواد و توسعه فرهنگی اجتماعی مردم بومی 

 امتیاز وزنی رتبه وزن  ضعف ها 

1W 12/0 2 06/0 های جزیره عدم شناخت از جاذبه 

2W 16/0 2 08/0 اتضعف تبلیغ 

3W )28/0 4 07/0 عدم وجود حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی )هتل و رستوران 

4W 06/0 2 03/0 عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح در زمینه گردشگری 

5W 04/0 2 02/0 های مرتبط با گردشگری ها و ارگآن عدم هماهنگی و همفکری بین سازمان 

6W 06/0 2 03/0 ردشگری و راهنما )تابلوهای راهنما(عدم وجود تشکیالت محلی گ 

7W 06/0 2 03/0 نداشتن مهارت در ارائه خدمات به گردشگران 

8W 04/0 2 02/0 آلودگی ساحل و سطح جزیره 

9W 04/0 2 02/0 کمبود کشتیهای تندرو از بندرعباس به هرمز در مقایسه با قشم 

10W 04/0 2 02/0 رکت کشتی هاعدم وجود برنامه زمانبندی دقیق برای ح 

11W 04/0 2 02/0 ضعف در سیستم حمل و نقل داخلی جزیره برای جابجائی گردشگران 

12W 04/0 2 02/0 ها خرابی آسفالت جاده 

13W 04/0 2 02/0 دیده نشدن صنایع دستی و پوشاک زنان جزیره 

14W 04/0 2 02/0 آب و هوای گرم و طاقت فرسا در نیمی از سال 

15W  06/0 2 03/0 پائین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانی 

16W 08/0 2 04/0 عدم توجه برای حفظ و مرمت اصولی آثار تاریخی 

17W 04/0 2 02/0 های مورد نیاز جزیره )زمین شناسی و ... ( در دانشگاه کمبود رشته 

18W 04/0 2 02/0 محرومیت، بیکاری و مهاجرت جوانان 

 56/2  00/1 جمع کل

 بیانگر میزان قوت است. 0/4الی  5/2، مجموع امتیاز وزنی در ارزیابی عوامل داخلی بین 15در جدول  توضیح:      

 

 عوامل خارجی موثر بر توسعه گردشگری جزیره هرمز. 16جدول 

 امتیاز وزنی رتبه  وزن  فرصت ها

1O 

 تبدیل جزیره به منطقه آزاد تجاری

 16/0 4 04/0 هیالت عمومیایجاد زیرساختها و تس

2O 16/0 4 04/0 ایجاد امکانات خدماتی رفاهی و بهداشتی 

3O 12/0 3 04/0 ها ایجاد بازارها و بازارچه 

4O 06/0 3 02/0 امکان دسترسی به بازارهای بین المللی 

5O 
توسعه امکانات حمل و نقل دریائی برای کشورهای حوزه خلیج 

 فارس 
04/0 2 08/0 

6O 16/0 4 04/0 آسانتر شدن راه دسترسی به جزیره از طریق اسکله نخل ناخدا، احداث تله کابین 

7O 16/0 4 04/0 اشتغال زائی برای مردم جزیره 

8O 16/0 4 04/0 درآمد زائی برای مردم جزیره 
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9O 09/0 3 03/0 مبادله فرهنگی بین مردم محلی و گردشگران 

10O 12/0 3 04/0 سوم بومیحفظ صنایع دستی و آداب و ر 

11O 24/0 4 06/0 های موجود  توریسم و ژئوتوریسم با توجه به ظرفیت توسعه اکو 

12O 16/0 4 04/0 ایجاد پارکهای علم و فناوری و برگزاری همایشهای زمین شناسی 

13O 12/0 3 04/0 اراضی دانشگاهی در جهت توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مردم بومی توسعه کاربری 

14O  16/0 4 04/0 توسعه تفریحات آبی 

15O 32/0 4 08/0 مدیریت پایدار در توسعه گردشگری 

 امتیاز وزنی رتبه  وزن  تهديدها 

1T 

 تبدیل جزیره به منطقه آزاد )پیامدها منفی(
 06/0 2 03/0 ایجاد آلودگی محیطی و تخریب محیط زیست

2T 06/0 2 03/0 بومی خارج شدن مشاغل ایجاد شده از دست مردم 

3T 09/0 3 03/0 های زندگی برای مردم بومی افزایش هزینه 

4T 06/0 2 03/0 به فرهنگ بومی و سنتی آسیب میرساند 

5T 02/0 1 02/0 تولید انبوه صنایع دستی برای پر کردن بازارهای محلی 

6T 08/0 2 04/0 ه نخل ناخداشلوغی و ازدحام و ترافیک بیش از حد وسایل نقلیه ورودی از طریق اسکل 

7T 32/0 4 08/0 عدم وجود مدیریت قدرتمند و نظارت بر خدمات گردشگری 

8T )04/0 2 02/0 رقابت با سایر جزایر خلیج فارس )کیش و قشم 

9T 02/0 1 02/0 صنعتی شدن جزیره به علت وجود معدن خاک سرخ 

10T 06/0 2 03/0 تبلیغات منفی در سطح بین المللی علیه ایران 

11T 08/0 2 04/0 تبلیغات و ارائه خدمات مصلوب و جذب گردشگران به کشورهای حوزه خلیج فارس 

 16/3  00/1 جمع کل

 بیانگر میزان فرصت است. 0/4الی  5/2، مجموع امتیاز وزنی در ارزیابی عوامل خارجی بین 16در جدول  توضیح:        

 
قوتی که جزیره هرمز نقطه  ترین مهم ،15 با توجه به جدول

های طبیعی  در زمینه گردشگری از آن برخوردار است وجود جاذبه
های  ، برگزاری جشنواره16/0شناختی با امتیاز وزنی  و زمین

، دهکده 16/0هنرهای محیطی ) فرش خاکی( با امتیاز وزنی 
ی تاریخی با ها ه، وجود جاذب16/0گردشگری با امتیاز وزنی 

ر بودن محیط و سواحل زیبا با امتیاز وزنی ، بک12/0امتیاز وزنی
، وجود دانشگاه آزاد برای باال بردن سطح سواد و توسعه 09/0

، فاصله زمانی 09/0 فرهنگی اجتماعی مردم بومی با امتیاز وزنی
 08/0و مکانی بسیار کم با بندرعباس و قشم با امتیاز وزنی 

دشگری و یک جاذبه گرعنوان   بهباشد. حمل و نقل دریائی  می
استفاده از آب و هوای مطبوع در فصول سرد سال و صنایع 

 06/0امتیاز وزنی پوشش محلی زنان جزیره هرکدام با دستی و 
 های جزیره هرمز است. از دیگر قوت

های موجود در زمینه گردشگری جزیره  ضعف ترین مهماز 

عدم وجود حداقل امکانات رفاهی ) هتل، رستوران( و بهداشتی با 
، عدم 16/0، ضعف تبلیغات با امتیاز وزنی 28/0یاز وزنی امت

، عدم توجه برای 12/0های جزیره با امتیاز وزنی  شناخت از جاذبه
، عدم 08/0حفظ و مرمت اصولی آثار تاریخی با امتیاز وزنی 

وجود تشکیالت گردشگری و راهنما و نداشتن مهارت در ارائه 
و مدیریت صحیح در ریزی  خدمات به گردشگران و عدم برنامه

کمبود  باشد. می 06/0زمینه گردشگری هر کدام با امتیاز وزنی 
و عدم  های تندرو از بندرعباس به هرمز در مقایسه با قشم کشتی

هر کدام با امتیاز  ها ریزی دقیق برای حرکت کشتی وجود برنامه
و ضعف در سیستم حمل و نقل داخلی جزیره با  04/0وزنی 

های موجود در زمینه گردشگری  از دیگر ضعف 04/0امتیاز وزنی 
 باشد.  می

هائی که جزیره هرمز  فرصت ترین مهم، 16 با توجه به جدول
توان به مدیریت پایدار در  در زمینه گردشگری وجود دارد می
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توریسم و  ، توسعه اکو32/0توسعه گردشگری با امتیاز وزنی 
، 24/0یاز وزنی موجود با امت های ظرفیتتوریسم با توجه به  ژئو

ها و تسهیالت عمومی و ایجاد امکانات خدماتی  ایجاد زیر ساخت
زائی برای مردم جزیره و ایجاد   زائی و اشتغال  رفاهی و درآمد

شناسی  های زمین های علم و فناوری و برگزاری همایش پارک
شدن راه دسترسی به  تر آسان، 16/0هر کدام با امتیاز وزنی 

له نخل ناخدا، احداث تله کابین با امتیاز جزیره از طریق اسک
های محلی و حفظ  اشاره کرد. ایجاد بازارها و بازارچه 16/0 وزنی

 اراضی کاربریصنایع دستی و آداب و رسوم بومی و توسعه 
دانشگاهی در جهت توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مردم 

بر  های موثر ، از دیگر فرصت12/0 بومی هر کدام با امتیاز وزنی
 توسعه گردشگری جزیره هرمز است.

تهدیدهای موثر بر توسعه گردشگری جزیره هرمز  ترین مهماز 
توان به عدم وجود مدیریت قدرتمند و نظارت بر خدمات  می

های زندگی برای  ، افزایش هزینه32/0گردشگری با امتیاز وزنی 
زیست و ایجاد   ، تخریب محیط09/0مردم بومی با امتیاز وزنی 

به فرهنگ  و آسیب رسیدن 06/0دگی محیطی با امتیاز وزنی آلو
و خارج شدن مشاغل  06/0بومی و سنتی جزیره با امتیاز وزنی 

دلیل جذب سرمایه گذار با ه ایجاد شده از دست مردم بومی ب
 اشاره نمود. 06/0امتیاز وزنی 

 SWOTرائه اصول راهبردهای چهارگانه ا

 ن استراتژی منتخب(عنوا )به (:SOراهبردهای رقابتی )

های بیرونی  این راهبرد که بر تمرکز نقاط قوت درونی و فرصت 
 استوار است عبارتست از: 

هـای   تقویت خدمات اطالع رسـانی و تبلیغـات از جاذبـه    -
طبیعــی و تــاریخی جزیــره بــرای توســعه اکوتوریســم و 
ژئوتوریسم و گردشگری تاریخی با توجه به ظرفیت های 

 موجود؛

ها و توسعه تاسیسات گردشگری مانند هتـل   اختس ایجاد زیر -
 و رستوران و اشتغال زایی و درآمد زایی برای مردم بومی؛  

استفاده از سواحل زیبای جزیره در جهـت ایجـاد پـالژ و     -
ــات و ورزش ــذب   گســترش تفریح ــرای ج ــی ب ــای آب ه

گردشگران و استفاده از آب و هـوای مطبـوع در فصـول    
 سرد؛

تـر شـدن راه    ریـائی و آسـان  توسعه وسائل حمل و نقل د -
 دسترسی به جزیره از طریق اسکله نخل ناخدا؛

 .مدیریت پایدار در توسعه گردشگری -

 

  (STراهبردهای تنوع ) 
این راهبرد در تنـوع بخشـی بـر نقـاط قـوت درونـی در مقابـل        

 تهدیدهای بیرونی متمرکز بوده و عبارتست از:

احل و ارتقا سطح بهداشت جزیره و تمیز نگاه داشتن سـو  -
های  های بهداشتی در قسمت سطح شهر و ایجاد سرویس

 مختلف جزیره؛ 

 پائین نگاه داشتن قیمت امکانات اقامتی، رفاهی و خدماتی   -

های بومی و محلی برای حفظ صنایع دستی  ایجاد بازارچه -
 و آداب و رسوم بومی؛ 

( در توسعه NGOهای مردم نهاد )  تقویت نقش سازمان -
بلیــو و اطــالع رســانی، حفــظ و گردشــگری در زمینــه ت

ــوان    ــتفاده از ت ــی و اس ــور گردان ــائی و ت نظــارت، راهنم
ریـزی و اجـرای    مشارکتی مردم محلی در مراحل برنامـه 

 های گردشگری؛ پروژه

اهمیت نقش مسئوالن نهادهای مختلف گردشگری برای  -
 رسانی بموقع به گردشگران؛  نظارت بر خدمات

مختلف گردشگری در ی ها ریزی و اجرای پروژه برنامه  -
 جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جزیره هرمز.

 (WOراهبردهای بازنگری )
گیری  این راهبرد ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی سعی بر بهره 

باشـد و   های بیرونی در جهـت رفـع نقـاط ضـعف مـی      از فرصت
 عبارتست از: 

 پایدار گردشگری  ریزی و مدیریت صحیح در توسعه برنامه -

امکانات خـدماتی، پـذیرائی، رفـاهی و بهداشـتی و     ایجاد  -
 توسعه تسهیالت عمومی در جهت توسعه گردشگری؛

هـای الزم بـه مـردم بـومی کـه در بخـش        ارائه آموزش -
 گردشگری فعالیت دارند؛

ایجاد تشکیالت محلی گردشگری و حمایت از راهنمایان  -
 ها. محلی و سازماندهی کردن آن

  (WTراهبردهای تدافعی )
هــای درونــی و رفــع  کلــی ایــن راهبــرد کــاهش ضــعفهــدف  

تهدیدهای بیرونی است این راهبـرد بـرای رفـع آسـیب پـذیری      
 از: منطقه مورد مطالعه است و عبارتست

توسعه و بهینه کردن وسـائل حمـل و نقـل دریـائی و      -
 حمل و نقل داخلی جزیره؛

هـای   طراحی وب سایت اینترنتی جهت معرفـی جاذبـه   -
 ه هرمز؛طبیعی و تاریخی جزیر
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های تخصصی درجهت جذب  توسعه و ایجاد بیمارستان -
 توریسم سالمت؛ 

های جدید و جلوگیری از ساخت و سـاز   مکانیابی جاذبه -
در مناطق بکر طبیعـی و منـاطق تـاریخی و فرهنگـی     

 جزیره؛

دادن آگاهی به گردشگران قبل از ورود بـه جزیـره در    -
ن در های طبیعی و تاریخی جزیره و همچنی مورد جاذبه

ــرام     ــره و احت ــومی جزی ــردم ب ــنن م ــورد آداب و س م
 گردشگران به فرهنگ بومی.

  گیري نتیجهو بحث 

سال گذشته بعد تاریخی جزیره بیشتر مورد توجه  8در 
عامل اصلی شناسائی جزیره  ها پرتغالی قلعه گردشگران بوده و 

سال اخیر اکوتوریسم و  2، ولی در طی است  بودههرمز 
تر از گردشگری تاریخی گردیده که در  ره فعالتوریسم جزی ژئو

های خاکی سهم  های رنگی و جشنواره فرش این میان وجود کوه
و در حال حاضر  است داشته در گردشگری طبیعی  سزائی به 

% بقیه آثار( 5قلعه و علت  به% 35% )40سهم گردشگری تاریخی 
 % است.60و سهم گردشگری طبیعی 

به کارآمدی نظام مدیریتی، توسعه گردشگری در دنیا، 
به های الزم نیاز دارد. نتایج  ها و بهبود ظرفیت تقویت زیر ساخت

دهد توسعه گردشگری در جزیره هرمز با  نشان می آمده دست  
ی تاریخی و طبیعی به دلیل نداشتن امکانات ها هوجود جاذب

 رود. می  های الزم، به کندی پیش خدماتی و رفاهی و زیر ساخت

ی حاصل از ها هی تحقیق و تحلیل دادها هه به یافتبا توج
توسعه  دهد می  نشان ها هپاسخ به سئواالت پرسشنامه، نتایج داد

دانشگاهی در جزیره هرمز نه تنها باعث  اراضی کاربری 
بلکه  ،گردد زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه می اشتغال

رفت و برگشتی  مسافرانعنوان   بهبا جذب دانشجویان غیر بومی 
، باعث توسعه ها و ایجاد انگیزه برای ماندن آن با هدف تحصیل

 شوند.  گردشگری و مبادله فرهنگی می

 اراضی کاربری توسعه  ،دهندگان پاسخ %( از 9/38اعتقاد ) به 
در توسعه  زیاد%(، تأثیر خیلی 4/29و ) زیاددانشگاهی تاثیر 

 اقتصادی و اجتماعی جزیره دارد.
 :(5دهد)شکل  می  نشانبه سئواالت تحقیق نتایج در پاسخ 

، توسعه دهندگان پاسخ%( از 29اعتقاد ) به  وال اول:س

در  زیاد%(، تأثیر خیلی 45و ) زیاددانشگاهی تاثیر  اراضی کاربری 
افزایش اشتغال و استفاده از مردم بومی برای خدمات دهی به 

 دانشجویان در دانشگاه دارد. 

، توسعه دهندگان  پاسخ%( از 7/35قاد )اعت به  سوال دوم:

خدمات دهی دانشگاه در روزهایی که تعداد گردشگران در جزیره 
ها به گردشگران و یا  تر است به صورت اجاره خوابگاه بیش

و  زیاداستفاده از سایر خدمات مثل کافی شاپ و رستوران تاثیر 
در توسعه گردشگری جزیره هرمز  زیاد%(، تأثیر خیلی 9/42)

 دارد. 

، حضور دهندگان پاسخ %( از 1/41اعتقاد ) به  سوال سوم:

و ایجاد نوعی از مسافران رفت و برگشتی عنوان  به دانشجویان 
%(، تأثیر 7/21و ) زیادتاثیر  ،ها آنتاسیسات الزم برای ماندن 

%( 5/27اعتقاد ) به  و در توسعه گردشگری جزیره دارد زیادخیلی 
%(، تأثیر 5/40و ) زیاددانشجویان تاثیر  ، حضوردهندگان  پاسخاز 

 در تقویت ارتباطات بین فرهنگی دارد.  زیادخیلی 

، دهندگان  پاسخ%( از 2/24اعتقاد ) به  سوال چهارم:

شدن راه دسترسی جزیره هرمز به بندرعباس از طریق  تر آسان
در  زیاد%(، تأثیر خیلی 1/53و ) زیاداسکله نخل ناخدا تأثیر 

تر دانشجو و رونق  دانشگاهی و جذب بیش اراضی ی کاربرتوسعه 
 اقتصادی جزیره دارد. 

 

 
 نتایج سئواالت تحقیق  نمودار .5شکل 

 راهکارها

های تحقیق و  و پاسخ پرسش آمده دست  به با توجه به نتایج 
شده در جدول  ارائهها، تهدیدهای  ها و فرصت ها، ضعف قوت

SWOTهکارها و پیشنهادات زیر در ارتباط با نقش توسعه ، را
دانشگاهی در جهت توسعه گردشگری و رونق  اراضی کاربری 

 گردد:  اقتصادی اجتماعی جزیره هرمز ارائه می

سرمایه گذاری دانشگاه و بخش خصوصی در جهت  -
دانشگاهی، برای ساخت خوابگاه و  اراضی کاربری توسعه 

دشگر های گر ان و در ماهمنازل جهت اجاره به دانشجوی
 پذیر جهت اجاره به گردشگران؛

اراضی دانشگاهی در جهت ایجاد امکانات و  توسعه کاربری  -
تر به دانشجویان مانند ساخت رستوران،  خدمات رفاهی بیش

 کافی شاپ و امکان استفاده گردشگران از آن؛
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و ایجاد اشتغال و  استخدام بومیان جزیره در دانشگاه -
 ادی؛توسعه اقتص

های عمومی برای بومیان جزیره در  برگزاری آموزش -
جهت ارائه خدمات بهتر به دانشجویان و 

 گردشگران؛

های علم و  ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و پارک -
 فناوری زمین شناسی؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسی،  های مرتبط با نیاز جزیره )زمین تاسیس رشته
زیست( و برگزاری شناسی، مرمت، گردشگری و محیط  باستان

های فوق در جهت توسعه  همایش در دانشگاه در رابطه با رشته
 پایدار منطقه؛ 

های خدماتی، امکانات رفاهی، بهداشتی  ایجاد زیرساخت -
تر  و تاسیسات اقامتی و پذیرایی در جزیره برای جذب بیش

 گردشگران. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES 
1. Ahmadi dehghotbodini, Mohammad, 

Motahari nejad, Hossein. (2007), Function 

of Iranian universities in technology age 

with SWOT analysis, science and research 

in educational sciences, Islamic Azad 

University, Khorasegan branch, Vol. 16: 

70, www.SID.ir 

2. Arasteh, Hamid reza. Amiri, Elham. 

(2012), Role of universities in education of 

sustainable development, Nesha-Elm 

Magazine. 2nd Year, Vol. 2: 32-33. 

3. Castells, Manue. (2009), The role of 

Universities in Development, the Economy 

and Society, Lecture on Higher Education, 

University of the western, 

www.chet.org.za 

4. Dehdari Ebrahimi, Zahra. (2011), 

Investigation of Islamic Azad University 

role in cultural development of Iranian 

society, regional symposium on Islamic 

Azad University services, Dehdasht branch 

: 440-445. www.civilca.com/paper 

DOROUDTABEEN01 

5. Esfahani, Mina. (2006), Role of University 

in general culture development, Cultural 

Engineering Magazine. Vol. 6 & 7 : 62,  

  www.noormags.com/view/fa/article :/33246 

6. Group Entrepreneurship Management 

University, (2005), The role of universities   

 

In the development of sustainable 

occupations approach to entrepreneurship, 

Tehran University entrepreneurship 

center: 5. 

7. Hekmatnia,  Hassan. (2011),  Application 

of modeling in Geography, Elme-Novin 

publication. 

8. Information & Statistic organization. (2011), 

Population trend of Hormozgan Province 

based on census in year 1390: 42. 

9. Khodaee, Zahra. Kalantari Khalil, Hossein. 

(2012), tourism development with 

emphasis of  human resources education, 

Quarterly of city management: 50. 

10. Lebrun, Denis. Rebelo, Sarita. (2006), The 

role of Universities in the Economic 

Development of Atlantic Canada, 6th 

Atlantic Conference on the Future of 

Public Administration in Canada. 

11. Lindenstein Walshok, Mary1. (1997), 

Expanding Roles for Research Universities 

in Regional Economic Development, New 

Directions for Higher Education, No. 97. 

12. Mahdavi, Mohammad Naghi. (1995), The 

role of Universities in industrial development, 

Organization of Scientific and Industrial 

Research of Iran, Rahyaft, Vol. 10: 2. 

13. Naeemabadi, Nazanin and associates, 

(2013), Investigation of educational 

http://www.sid.ir/
http://www.chet.org.za/
http://www.civilca.com/paper%20DOROUDTABEEN01
http://www.civilca.com/paper%20DOROUDTABEEN01
http://www.noormags.com/view/fa/article%20page/33246


 113                  1395 ، بهار و تابستان13، پیاپی1شهری، سال هفتم، شماره شناسیهای بومفصلنامه پژوهشدو                                         

 

services Influence in sustainable city 

development, Neishabour City, national 

conference of sustainable architecture 

and city development. www.civilica.com 

/Paper-SAUD01-SAUD01_514.html 

14. Nikraftar, Tayebe. (2007), The role of 

academic growth in job creation, 3rd 

symposium on occupation and higher 

education system of country, Tehran: 1-2. 

www.civilca.com/paper-ESHTEGHAL03 

15. Nikrouz, Leila and associates. (2010), The 

need for the construction of tourism 

university in Kohkilouye-Bouyer ahmad 

Province in Towards the eradication of 

poverty, regional tourism symposium and 

development.  

www.civilca.com/paper-RTCD01 

16. Northern  Illinois University. (2005), The 

Role of Higher Education in Economic 

Development, Higher Education Alliance 

for the Rock River Region.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ostad Hossein. Reza, Kouhnabi, Sirous. 

(2003), Role of University in regional 

sustainable development, Vol. 27 & 28: 

52-53. 
 www.noormags.com/view/fa/article :/9854 

18. Pourghorban, Shiva. (2013), Role of 

historical tourismin social economical 

development of Hormoz Island, Master 

of science thesis in Geography and 

tourism planning, Tehran University. 

19. Pardis Kish.Pourmohammadi, Mohammad 

reza. (2008), Planning of Land Use in rural 

areas, Samt Publication PREST/CRIC, 

University of Manchester3. (2006), The Role 

of Universities in Innovation and Economic 

Development; Theory, Measurement and 

Practice. 
 www.surf.salford.ac.uk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civilca.com/paper-ESHTEGHAL03
http://www.civilca.com/paper-RTCD01
http://www.noormags.com/view/fa/article%20page/9854
http://www.surf.salford.ac.uk/

