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مریم اسدپورکردی ،دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حمید امیرنژاد ،2دانشیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری
سید هادی ناصری اوجاکی ،دانشیار ریاضی کاربردی -تحقیق در عملیات ،دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه مازندران
سمیه شیرزادی لسکوکالیه ،استادیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری
پذیرش1399/12/9 :

دریافت1399/5/7 :

چکیده
گردشگری بهعنوان یک صنعت خدماتی نقش مهمی در توسعهی بسیاری از کشورها ایفا میکند و در سالهای اخیر به طور
قابلتوجهی گسترش یافته است .این صنعت در کشور ایران که دارای سرزمینی چهار فصل و جاذبههای متنوع و منحصر بهفرد
تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،طبیعی و غیره است ،از اهمیت زیادی برخوردار است .بدین منظور در این مطالعه به بررسی کارایی
صنعت گردشگری ایران با استفاده از اطالعات گردشگری  31استان کشور طی سالهای  1390الی  1396و با استفاده از تکنیک
تحلیل پوششی دادههای فازی ( 3)FDEAپرداخته شد .نتایج این تحقیق نشان داد که استانهای اردبیل ،تهران ،کهگیلویه و
بویراحمد و گیالن در تمامی سالهای مورد بررسی ،دارای کارایی واحد بودند و متوسط کارایی استانها که بهعنوان معیاری
برای کارایی صنعت گردشگری کشور در نظر گرفته شده ،طی دوره هفت سالهی مطالعه در محدوده کارایی متوسط بوده است.
همچنین تحلیل کارایی صنعت گردشگری در اقلیمهای مختلف کشور نیز نشان داد که در بین چهار اقلیم معتدل و مرطوب،
سرد و کوهستانی ،گرم و خشگ و گرم و مرطوب ،باالترین و پایینترین کارایی بهترتیب مربوط با اقلیم معتدل و مرطوب و
اقلیم گرم و خشک میباشد .با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد میشود با تسهیل زیرساختهای حمل و نقل و فراهم آوردن
اماکن رفاهی در استانهای با کارایی پایین ،از قابلیتها و پتانسلهای این استانها در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری
کشور استفاده شود.

کلیدواژهها :صنعت گردشگری ،تحلیل پوششی دادههای فازی ،اقلیم ،کارایی ،ایران
 . 1این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «اثر جاذبههای طبیعی و عوامل آب و هوایی بر کارایی صنعت گردشگری ایران» در دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری میباشد.
 .نویسنده مسئول

Emeil: hamidamirnejad@yahoo.com
)3. Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA
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مقدمه
صنعت گردشگری با تأثیر مثبت در افزایش درآمدها ،فرصتهای شغلی ،تعادل تجارت خارجی و
همچنین تأثیرات فرهنگی که منجر به توسعه آن در جوامع میشود ،در کشورهای مختلف و مناطق مختلف
جهان به موقعیت برجستهای دست یافته است (رفیعیدارانی و اصغری .)2018 ،1بهطور سنتی ،بخشهای
کشاورزی و تولیدی و همچنین ورود سرمایههای خارجی بهعنوان مهمترین عوامل برای توسعه اقتصادی
بوده است؛ در عین حال ،گردشگری به عنوان یک عامل اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود و در نتیجه
توجه سیاستگزاران را بهخود جلب میکند .در قرن بیست و یکم ،جهانیسازی اقتصاد و پیشرفت در
فناوری حمل و نقل و ارتباطات ،دولتها را تشویق به حل مشکالت اقتصادی کالن جامعه مانند بیکاری،
تورم و رشد کرده که در این بین گردشگری بهعنوان یک ابزار مهم در غلبه بر این مشکالت از طریق بهبود
تراز پرداختها و ایجاد درآمد در نظر گرفته میشود (برامول و الن ;1993 ،2چوی و ساراکای;2006 ،3
دویر و فورست ;2008 ،4لی و براهماسرن ;2013 ،5میلر ;2001 ،6تانگ و تان .)2015 ،7همچنین ،این
بخش همگرایی بین کشورها را با انتقال درآمد از کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه ایجاد
میکند و در نتیجه کاهش نابرابریهای رفاهی منطقهای را ایجاد میکند (چابونی .)2019 ،8صنعت
گردشگری بهعنوان یکی از صنایع پردرآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر منطقه و کشور
محسوب شده ،و با ایجاد یک بخش گردشگری از ایجاد شغل حمایت میکند ،درآمد ملی را افزایش می-
دهد و همچنین از طریق بهبود زیرساختها ،از رقابت عمومی اقتصاد بهرهمند میشود (کاندال و فیجینی،9
 ،2012ازکو2013 ،10؛ اکگوز2007 ،11؛ مجمع جهانی اقتصاد .)2013 ،12طی سالهای اخیر سرمایهگذاری
در صنعت گردشگری مرکز توجه قرارگرفته و از اهمیت فوقالعادهای برخوردار شده ،بهطوریکه به محملی
1. Rafiei Darani and Asghari
2. Bramwell and Lane
3. Choi and Sarakaya
4 . Dwyer and Forsth
5. Lee and Brahmaserene
6. Miller
7. Tang and Tan
8 . Chaabouni
9. Candela and Figini
10. Ozkoc
11. Akgoz
)12 . WEF (World Economic Forum
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برای توسعهی کشورهای در حال توسعه وکشورهای فقیر تبدیل شده است .هزینهی کم و سود زیاد موجب
گسترش سریع این صنعت در دنیا شده است .بسیاری از کشورهای دنیا که اقتصاد آزاد دارند ،از گردشگری
به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی استفاده میکنند (ازکو.)2013 ،
اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع ،موضوعی است که همواره ذهن بشر را بهخود مشغول ساخته
است ،این محدودیت و کمیابی در تمام زمینهها نظیر عوامل تولید و به تبع آن کاالها و خدمات ،کامالً
محسوس است؛ از اینرو انسانها برای ایجاد شرایط بهتر برای زندگی چارهای جز استفادهی هرچه بهتر از
امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت باالتر ندارند .در حال حاضر آنچه که به روشنی
پاسخگوی این نیاز است ،مقوله کارایی 1میباشد که سعی داریم مفهوم آن را در خصوص صنعت
گردشگری مورد بررسی قرار دهیم (پورکاظمی و رضایی .)1385 ،مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی،
بیشترین ستاده با میزان معینی از نهاده (و برعکس) است یا به عبارتی دیگر کارایی نسبت بازده واقعی به-
دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (بازده مورد انتظار) میباشد .لذا برای بررسی مقدماتی
توسعهی اقتصادی صنعت گردشگری میتوان از معیارهایی چون کارایی برای تحلیل وضعیت موجود
استفاده کرد .کارایی یک صنعت بیانگر این امر است که یک سازمان یا یک صنعت به شیوه مناسب و
مطلوبی از منابع خود در راستای رشد ،نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است
(آذر و همکاران .)1386 ،از آنجا که اندازهگیری کارایی صنعت گردشگری ،وضعیت صنعت گردشگری را
در استفاده از نهادههای مختلف ،و همچنین سطح موفقیت یا عدم موفقیت این صنعت را در بهکارگیری از
عوامل موجود نشان میدهد ،لذا میتوان از مفهوم کارایی برای وضعیت صنعت اقتصادی گردشگری
استفاده کرد .در واقع ،با محاسبه کارایی صنعت گردشگری پی خواهیم برد که آیا کشور در زمینه صنعت
گردشگری ،از منابع موجود بهصورت بهینه استفاده میکند؛ چراکه قبل از توسعه ،باید بستر بهکارگیری
منابع ،بهگونهای باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش میگردد ،به هدر نرود و بهصورت بهینه
تخصیص یابد ،که این امر با تعیین و تشخیص میزان کارایی در صنعت گردشگری میسر خواهد بود (علی-
صوفی و رضایی.)1398 ،
1. Efficiency
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ایران سرزمینی چهار فصل و با تمدنی چندهزار ساله ،از نظر جاذبههای متنوع و منحصر بهفرد تاریخی،
مذهبی ،فرهنگی ،طبیعی و غیره ،در رتبهبندی جهانی در ردیف  10کشور جهان قرار دارد و به تصدیق
سازمان یونسکو ،ایران از نظر تاریخی و فرهنگی در فهرست هشت کشور نخست جهان قرار دارد و از
منظر جاذبههای اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیا میباشد(آذر و همکاران.)1386 ،
ایران بهدلیل دارا بودن طبیعت چهار فصل ،وجود دریا ،کویر ،چشمههای آب گرم ،حیات وحش زیبا،
متنوع و انحصاری ،جاذبههای گردشگری مذهبی و تمدن هفت هزار ساله این قابلیت را دارد که در
ردیفهای نخست گردشگری جهان قرار گیرد و منبع با ارزش ارزآوری و اشتغال باشد اما در عمل ،تا به-
حال نتوانسته این جایگاه را در دنیا بهدست آورد (باسمنجی و حیدری)1391 ،؛ چراکه اقتصاد کشور ایران
اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته و آثار زیانبار اقتصاد تک محصولی وابسته
به نفت کشورمان اکنون بیش از هر زمان دیگری برتصمیمگیران و نخبگان کشور ثابت شده و همگان بر
ضرورت تغییر این وضعیت و توسعهی اقتصادی کشور در ابعاد و حوضههای مختلف تأکید دارند و باید به
صنعت گردشگری اهمیت داده و به راحتی از آن عبور ننمایند (صیدایی و هدایتی مقدم.)1389 ،
با توجه به آنچه بیان شد بهرغم پتانسیلهای بالقوهای که ایران در حوزه گردشگری دارد ،به دالیل
مختلف ،این صنعت در کشورمان از جایگاه خوبی برخوردار نیست .شاخص رقابتپذیری گردشگری،
سنجه مناسبی برای نشاندادن وضعیت این صنعت در کشور است .مجمع جهانی اقتصاد هر دو سال یک
بار گزارشی را با موضوع صنعت گردشگری و سفر منتشر و در آن کشورهای جهان را از منظر شاخص-
های متعددی در این زمینه ارزیابی و رتبهبندی میکند .این گزارش متشکل از  14شاخص در حوزههای
مختلفی مانند پایداری محیطزیستی ،ایمنی و امنیت ،بهداشت و درمان ،قوانین و رویههای سیاسی،
خصوصیسازی ،زیرساختهای حمل و نقل ،زیرساختهای گردشگری و اقامتی ،فناوری ارتباطات،
هزینهها و منابع انسانی است .بر اساس آخرین گزارش این مجمع در سال  ،2019در میان کشورهای
خاورمیانه ،ایران در سال  2019رتبه هشتم در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری را بهخود اختصاص
داده که نسبت به سال  2017تغییری نداشته است .جایگاه اول و دوم شاخص در خاورمیانه متعلق به دو
کشور امارات و قطر بوده که نسبت به سال  2017تغییری نداشتند (مجمع جهانی اقتصاد.)2019 ،
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بنابراین با توجه آنچه بیان شد و با توجه مفهوم کارایی گردشگری ،هدف اصلی در این تحقیق،
بررسی کارایی صنعت گردشگری ایران با استفاده از آمار و اطالعات تمامی استانهای کشور میباشد .در
واقع ،در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا تمامی استانهای کشور از منابع موجود در
بخش گردشگری بهصورت بهینه یا کارا استفاده میکنند؟ و اگر خیر ،کدام استان یا استانها کارا و کدام
استان یا استانها ناکارا عمل کردند؟
مبانی نظری
بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری ،گردشگری ،بـه کلیـهی فعالیتهای افرادی اطالق
میشود که به مکانهایی خارج از محیط عادی خود بهمنظور گذراندن ایام فراغت ،انجـام کار و سایر
هدفها ،برای مدت کمتر از یک سال میروند (فرجیراد و آقاجانی .)1388 ،توسعهی صنعت گردشگری
برای کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است .عالوهبر این ،یکی از مسائل اصلی صنعت گردشگری ،عدم
آگاهی کامل از کارایی و نهایتاً کارآمدی این صنعت است .همین عامل ،باعث میشود که مدیریت نتواند به
راحتی در مسیر حرکت صنعت گردشگری و مسیر پیشرفت آن تصمیمگیری نماید .از اینرو ،ارزیابی
کارایی این صنعت ،از نقش مهمی در بهبود و توسعه آن در جهت تخصیص صحیح منابع و گرفتن
تصمیمات کلیدی برخوردار است (علیصوفی و رضایی.)1398 ،
برای اندازهگیری کارایی روشهای مختلفی وجود دارد که عمدتاً به دو دسته پارامتری 1و ناپارامتری

2

تقسیم میشوند .در این بین ،روش ناپارامتری تحلیل پوششی دادهها )DEA( 3محبوبترین رویکرد برای
ارزیابی کارایی صنعت گردشگری بوده است (جاء جون و کیم )20204 ،و بیشتر از سایر روشها برای
محاسبه کارایی این صنعت بهکار گرفته شده است (آسف و باروس .)2011 ، 5در روش تحلیل پوششی
دادهها با یک سری ورودی و خروجی به محاسبه کارایی واحدها پرداخته میشود .ورودی در تحلیل
پوششی دادهها عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرضکردن سایر شرایط
1. Parametric
2.Non Parametric
)3. data envelopment analysis (DEA
4.Jae-Joun and Kim
5.Assaf and Barros
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کارایی کاهش مییابد و خروجی عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرض-
کردن سایر شرایط کارایی افزایش مییابد (پورکاظمی و رضایی .)1385 ،یکی از ورودیهای مهم در
محاسبه کارایی صنعت گردشگری ،جاذبههای گردشگری میباشد .جاذبه هر پدیده یا عامل انگیزشی است
که در مقصد جذابیت ایجاد کرده و منجر به مسافرت فرد یا افرادی از نقاط مختلف به مقصد گردشگری
میشود .جاذبهها را در ادبیات گردشگری بـه دو دسـته تقـسیم میکنند .جاذبههای طبیعی و جاذبههای
فرهنگی که هر کدام از این انواع طیف متنوع و گوناگونی از پدیدهها را بهخود اختصاص میدهند به گفته
الو )1993( 1شهرت و جاذبههای یک شهر ،تصمیم یک گردشگر را برای بازدید از آنجا تحت تأثیر قرار
میدهد .کالرک )2004( 2و فلوریدا  )2002( 3کسانی هستند که معتقدند که امکانات تفریحی ،سرگرمی و
جاذبههای گردشگری منطقه ایجادکنندهی تصویری است که منجر به جذب کارآفرینان جوان میشود
(کالرک : 2004 ،فلوریدا .)2002 ،رایجترین الگوی مورد استناد در اغلب مطالعات مرتبط با انواع
جاذبههای گردشگری ،الگوی پیشنهادی سازمان جهانی گردشگری است .در این الگو جاذبههای
گردشگری به سه دستهی ،جاذبههای فرهنگی-تاریخی ،جاذبههای طبیعی و جاذبههای انسانساخت تقسیم
میشود (نصراللهی و همکاران.)1393 ،
گردشگری یک صنعت وابسته به آب و هوا و اقلیم است و تغییرات مربوط به آن میتواند منجر به
کاهش یا افزایش در سفرهای گردشگران شود (بیکن و ویلسون .)2013 ،4به لحاظ وابستگی این صنعت به
آب و هوا ،شاخهای به نام اقلیمشناسی گردشگری 5بهوجود آمد که به بررسی نقش و جایگاه آب و هوا
بهعنوان یک منبع و دارایی اقتصادی یا جاذبه در این صنعت میپردازد .بر اساس گزارش فریتس،)2003( 6
آب و هوا سه جنبه دارد :زیباییشناسی ،جنبههای فیزیکی و حرارتی که هر سهی این جنبهها به یکدیگر
وابستهاند .جنبههای زیباییشناختی ،که تا حد زیادی جذابیت یک مکان را بهعنوان مقصد گردشگری تعیین

1. Low
2.Clark
3.Florida
4. Becken and Wilson
5. Tourism Climatology
6. Freitas
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میکنند ،عمدتاً تحت تأثیر عناصری مانند نور خورشید ،ابری و کیفیت هوا در محل میباشد (گو.)2012 ،1
محققان گردشگری ،اثرات آب و هوایی را در صنعت گردشگری ،از فضای جغرافیایی ،عرضه و تقاضا و
عوامل بازار سیستم گردشگری بررسی کردند (مارتین .)2005 ،2آنها معتقدند که شرایط آب و هوایی و
تغییرات آن معیارهای اصلی برای ارزیابی مناسببودن فعالیتهای گردشگری و در نهایت تعیین انتخاب
مقصد است (روسل :2014 ،3گو : 2012 ،بیکن.)2013 ،4
ایران کشوری متنوع در زمینه اقلیم و آب و هوا بوده و همانطور که بیان شد اقلیم و آب و هوا نقش
مهمی در سفر و گردشگری دارد .لذا ،تحلیل کارایی صنعت گردشگری ایران در اقلیمهای مختلف میتواند
کمک زیادی به رشد و توسعه این صنعت در استانهای کشور براساس اقلیمهای هر استان ایجاد کند.
بدین منظور در این پژوهش از تقسیمبندی اقلیمی گنجی ( )1382استفاده شده که یکی از طبقهبندیهای
اقلیمی شناخته شده است که در آن با استفاده از روش کوپن ،اقلیم ایران به چهار اقلیم معتدل و مرطوب
(سواحل جنوبی دریای خزر) ،اقلیم سرد (کوهستانهای غربی) ،اقلیم گرم و خشک (فالت مرکزی) و
اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی) تقسیم شده است (گنجی :1382 ،شهرکی و همکاران.)1396 ،
جدول ( )1طبقهبندی اقلیمی استانهای ایران را بر پایه تقسیمبندی اقلیمی چهارگانهی حسن گنجی نشان
میدهد.
جدول  .1طبقهبندی اقلیمی استانهای کشور بر پایه تقسیمبندی اقلیمی چهارگانهی حسن گنجی
نام اقلیم

نام استان

اقلیم سرد

آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،البرز ،ایالم ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی،
خراسان شمالی ،زنجان ،قزوین ،کردستان ،کرمانشاه ،کهکیلویه و بویر احمد ،لرستان و همدان

اقلیم گرم و خشک

اصفهان ،خراسان جنوبی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،قم ،کرمان ،مرکزی و یزد

اقلیم گرم و مرطوب

بوشهر ،خوزستان و هرمزگان

اقلیم معتدل و

گلستان ،گیالن و مازندران

مرطوب

منبع :گنجی1382 ،

1. Goh
2. Martin
3. Rossell
4. Becken
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بررسی پیشینه تحقیق نشان میدهد که مطالعه کارایی گردشگری در مناطق مختلف جهان توسط بسیاری از
محققان مورد توجه قرار گرفته است که این نکته اهمیت موضوع را نشان میدهد و ارزیابی عملکرد این
صنعت از دهه  1990مورد بحث قرار گرفته است (پیپوچ 1و همکاران .)2008 ،مطالعات در مورد کارایی
صنعت گردشگری به دو دسته خرد و کالن تقسیم میشود .مطالعات خرد کارایی گردشگری اغلب به
مباحث کارایی هتلداری در این صنعت پرداخته اما بعد از سال  2007مطالعات کالن در صنعت
گردشگری انجام شده و به مباحث کارایی کل صنعت گردشگری میپردازد .با این حال با توجه به قدمت
کم مطالعات صورت گرفته در مورد کارایی کل صنعت گردشگری ،اکثر مطالعات صورت گرفته در جهان
مربوط به مباحث خرد این صنعت میباشد (جاء جون و کیم.)20202 ،
مرور پیشینهها
در ایران مطالعات صورتگرفته در مورد صنعت گردشگری اغلب در قالب تابع تقاضای گردشگری
بوده و درمورد کارایی این صنعت مطالعات محدودی در سالهای اخیر انجام شده که در ادامه به چند
مورد از مطالعات داخلی و خارجی اشاره خواهد شد .پورکاظمی و رضایی ( )1385در مطالعهای با استفاده
از روش ناپارامتری به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری ایران ،در مقایسه با سایر کشورهای منطقه
پرداختند .در این مطالعه با توجه به ورودیها و خروجیهای صنعت گردشگری در هریک از کشورهای
منطقه در سال  1382به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت
به مقیاس متغیر پرداخته شد .نتایج آنها نشان داد که با توجه به روش نخست ،صنعت گردشگری در
کشورهای بحرین ،ترکیه و سوریه از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی تحت این فرض 74
درصد است؛ بنابراین ،عمالً صنعت گردشگری در کشورهای مورد بررسی 26 ،درصد زیر ظرفیت عمل
میکنند .با در نظر داشتن روش دوم ،صنعت گردشگری در کشورهای امارات متحده عربی و آذربایجان نیز
به جمع کشورهای کارا میپیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 83/3درصد میگردد .در این حالت
ظرفیت بدون استفاده در صنعت گردشگری کشورهای مورد بررسی16/7 ،درصد خواهد بود .رنجبر و

1. Peypoch
2. Jae-Joun and Kim
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همکاران ( )1389در مطالعهای کارایی صنعت گردشگری بین  13کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
(منا) را با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی( 1انتخاب تابع تولید کاب-داگالس )2و روش حداکثر درست-
نمایی 3بررسی نمودند .نتایج حاصل از برازش تابع تولید صنعت گردشگری نشان داد که اثرگذارترین
متغیر در تابع تولید برای کشورهای منتخب ،سرمایهگذاری خصوصی بوده و پس از آن متغیر هزینه
سرمایهگذاری دولتی در رتبه دوم از نظر اثرگذاری قرار دارد و همچنین بازه درصد کارایی در بین
کشورهای منتخب از بیشترین به کمترین ،بهترتیب کشور بحرین و کشور ایران میباشد .عابسی و همکاران
( )1392در پژوهشی به محاسبه و مقایسه کارایی استانها در برنامه سوم و چهارم ،طی سالهای  79تا  83و
 84تا  87پرداختند .آنها در این تحقیق از روش تحلیل پوششی دادهها که شامل سه شاخص ورودی
(مجموع بودجه جاری و عمرانی مرتبط با سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،جاذبههای
گردشگری و تعداد تخت هتل و مسافرخانهها) و چهار شاخص خروجی (متوسط اقامت ،درصد اشغال
تخت ،تعداد گردشگران داخلی و تعداد گردشگران خارجی) بوده برای بررسی کارایی نسبی استفاده کردند.
جامعه آماری پژوهش تمامی استانهای کشور بوده و نتایج آنها نشان از رتبه اول استان تهران طی دو
برنامه دارد .همچنین ،اختالف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک-
شدن استانها در طول این دوره دارد .بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی بهترتیب مربوط به استانهای
سمنان و تهران میباشد .تحلیل حساسیت شاخصها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودیها
مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجیها مربوط به تعداد گردشگران داخلی میباشد .شاخص
درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد .کارنامه حقیقی و تقوی ( )1395در مطالعهای به
مقایسه و سنجش کارایی  31استان کشور ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها پرداختند .در این
مدل با رویکرد ورودی محور و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس عملکرد صنعت گردشگری ایران مورد
ارزیابی قرار گرفت .نتایج آنها نشان داد که استانهای بوشهر ،تهران ،سیستان و بلوچستان ،گیالن،

1. The Stochastic Production Fro.ntier
2. Cobb-Douglas
3. Lagrange Multiplier (LM) Test
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مازندران و مرکزی استانهای دارای کارایی قوی هستند و دیگر استانها میتوانند این استانهای کارا را
الگو قرار دهند.
کراکولیسی 1و همکاران ( ،)2008میزان کارآیی  103مناطق ایتالیا را با مجموعه دادههای سال  2001با
روش تحلیل پوششی دادهها و با بازدهی ثابت به مقیاس اندازهگیری کردند .ورودیها جاذبههای
گردشگری ،فارغالتحصیالن مدرسه گردشگری و تعداد شاغالن در بخش گردشگری هستند و خروجی
تعداد شبهای اقامت گردشگران است .طبق تجزیه و تحلیل پوششی دادهها ،تنها هفت منطقه کارآمد
هستند .بی 2و همکاران ( )2011از یک مدل تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای برای اندازهگیری کارآیی
 31منطقه چین استفاده کردند .در مرحله اول از نیروی انسانی ،مصالح و منابع مالی بهعنوان بخش اصلی
استفاده میشود .مرحله دوم فرآیند تبدیل خدمات گردشگری به منافع اقتصادی و اجتماعی است .ورودی-
های مورد استفاده در مرحله اول داراییهای ثابت و اشخاصی هستند که در صنعت گردشگری مشغول
فعالیت هستند .تعداد خروجیها شامل تعداد هتلهای دارای ستاره ،تعداد آژانسهای مسافرتی و تعداد
شرکتهای گردشگری دیگر میباشد .ورودیهای مورد استفاده در مرحله دوم تعداد هتلهای دارای
ستاره ،تعداد آژانسهای مسافرتی و تعداد شرکتهای گردشگری دیگر است .خروجیها تعداد کل بازدید
کنندگان ،درآمد ارزی ،درآمد گردشگری ،مالیات ،سود و نرخ رشد شغل است .آنها دریافتند که در مقایسه
با کشورهای توسعهیافته صنعت گردشگری منطقهای چین در سطح پایین توسعه مییابد و اختالفات
کارآیی جدی بین  31منطقه وجود دارد .الئو 3و همکاران ( )2014با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها
به ارزیابی میزان کارایی و تغییر کارایی صنعت هتل در شهرهای بزرگ چین از سال  2001تا 2011
پرداختند و همچنین عوامل تعیینکنندهی این کارایی را نیز مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که
ناکارآمدی در صنعت هتل بهطور کلی ناشی از ناکارآیی فنی بوده و افزون بر این ،بهرهوری صنعت هتل
بهطور قابلتوجهی در طول دوره تحقیق به دلیل تغییر در بهرهوری فنی بهبود یافته است .ریدراستات 4و
همکاران ( )2014دریافتند که تغییرات آب و هوایی در ایاالت متحده عامل مهمی برای انگیزهدادن
1. Cracolici
2. Bi
3. Luo l
4. Ridderstaat
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گردشگران آمریکایی به فیلیپین است؛ زیرا ورود گردشگران ایاالت متحده در فیلیپین بهطور قابلتوجهی
افزایش مییابد زمانی که ایاالت متحده شرایط آب و هوایی یعنی فصل سرد را تجربه میکند .کارت

1

( )2017در تحقیقی به اندازهگیری کارایی نسبی  29کشور اروپایی با دادههای سال  2013و با استفاده از
تحلیل پوششی دادهها پرداخت .در این مطالعه از سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای ارزیابی
عملکردهای نسبی کشورها استفاده شد که شامل هزینههای گردشگری ،تعداد کارمندان و تعداد
تختخوابها بهعنوان متغیرهای ورودی ،و دریافتی گردشگران ،ورودی گردشگران و تعداد شبهای اقامتی
بهعنوان متغیر خروجی بود .نتایج تجزیه و تحلیل این تحقیق نشان داد که 16 ،کشور نسبتاً کارآمد و 13
کشور نسبتاً ناکارآمد هستند .چن 2و همکاران ( )2018در مطالعهای به ارزیابی کارایی کیفیت خدمات در
تایوان با تجزیه و تحلیل پوششی دادهها پرداختند ،نتایج آنها نشان داد که بازار گردشگری داخلی رقابتی
است ،اما هنوز هم برای خدمات گردشگری نیاز به پیشرفت دارد همچنین گردشگران چینی در بین کل
گردشگران خارجی باالترین کارایی را بهخود اختصاص دادند .چابونی )2019( 3در مطالعهای کارایی
گردشگری و عوامل تعیینکنندهی آن را با استفاده از یک رویکرد بوت استرپ 4دو مرحلهای و با استفاده
از دادههای پانل که برای  31استان چین طی دورهی  2013-2008بوده را بررسی کرد .نتایج نشان داد که
کارایی گردشگری در چین در دوره نمونه ،کم است .در سطح منطقهای ،متوسط بهرهوری گردشگری در
شرق چین باالتر از مرکز و غرب بود .نتایج همچنین نشان داد که بازبودن تجارت ،تغییرات آب و هوایی و
شدت رقابت بازار باعث افزایش کارایی گردشگری میشود.
همانطور که در مطالعات داخلی و خارجی دیده شد ،یکی از روشهای مناسب و پرکاربرد برای
بررسی صنعت گردشگری استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاست که در این تحقیق نیز از این روش
استفاده شده است ،اما برای دقت بیشتر محاسبه ،از روش تحلیل پوششی دادههای فازی که یکی از روش-
های جدید در محاسبهی کارایی بوده ،استفاده شده است .همچنین ،در این تحقیق به تحلیل کارایی

. Kurt
2. Chen
3. Chaabouni
4 .Bootstrap
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گردشگری در اقلیمهای مختلف کشور هم پرداخته خواهد شد که این موضوع نیز از نوآوریهای تحقیق
حاضر خواهد بود.
روششناسی
این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها و ماهیت از نوع
تحلیلی -توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی استانهای کشور میباشد ،که ابتدا به کمک
دادههای ساالنهی مربوط به هر استان ،کارایی تمامی  31استان کشور طی سالهای  1390الی  1396به
کمک تحلیل پوششی دادههای فازی محاسبه شده و سپس به بررسی کارایی استانها در اقلیمهای مختلف
پرداخته شد .برای رسیدن به این هدف در این تحقیق از اطالعات مربوط به بودجه گردشگری ،تعداد
اماکن اقامتی ،تعدادجاذبههای گردشگری ،تعداد گردشگران داخلی و خارجی هر استان برای محاسبه
کارایی استفاده شد .اطالعات مربوط به بودجهی گردشگری استانها ،تعداد گردشگران داخلی و خارجی از
سایت مرکز آمار ،و اطالعات مربوط به تعداد جاذبههای گردشگری و تعداد اماکن اقامتی استانها از
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی کشور جمعآوری شد .برای برآورد مدل نیز از نرم
افزارهای گمز ،1اس پی اس اس 2و اکسل 3استفاده گردید.
تحلیل پوششی دادهها یک روش غیرپارامتریک برای ارزیابی کارایی و یا محاسبه بهرهوری تعداد
متناهی از واحدهای تصمیمگیرنده متجانس در حالت چندورودی و چندخروجی است .در این روش
نیازی به تعیین شکل صریح تابع تولید نیست و از برنامهریزی خطی برای ساختن یک سطح قطعه -قطعه
خطی (یا مرز) برای پوشاندن (نام تحلیل پوششی دادهها از این ویژگی منشأ گرفته است) تمام دادهها
استفاده میشود و سپس کارایی هریک از واحدهای تصمیمگیرنده نسبت به این مرز محاسبه میشود .مرز
بهدستآمده همان مرز کارایی است که نقاط واقع بر آن نقاط کارا هستند .سایر واحدها که در داخل سطح
پوششی قرار میگیرند ناکارا هستند (قدسی و محمدی.)1388 ،

1. GAMS
2. SPSS
3. EXCEL
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مدلهای پایه تحلیل پوششی دادهها دارای نقاط ضعف اساسی هستند .کنترل نداشتن روی وزنهای
عوامل ،یکی از اصلیترین اشکالهایی است که به مدلهای تحلیل پوششی دادهها گرفته میشود .در این
روش ،هر واحد وزنها را بهصورتی به عوامل تخصیص میدهد تا میزان کارایی خود را به حداکثر برساند.
در این حالت ممکن است ،واحد وزنهای بسیار کمی را به عوامل مهم یا وزنهای باالیی را به عوامل کم
اهمیت بدهد که این امر صحت ارزیابی را تا حدود زیادی زیر سؤال خواهد برد .در این مورد رول 1و
همکاران ( )1991و شائو و ریوز )1997( 2بیان میکنند که بیتوجهی به موضوع کنترل وزن ،در عمل
مجازشمردن تسلط عوامل کماهمیت در ارزیابی است؛ بهطوری که واحدهای توانمند در عوامل با اهمیت
بعد از واحدهای توانمند در عوامل کماهمیت قرارگرفته و بنابراین نتایج ارزیابی مدل مزبور بیاعتبار خواهد
شد .همچنین ممکن است ،مدیریت وزنهای خاصی را برای عوامل در نظر بگیرد که باید این نظریهها
اعمال شوند .یکی دیگر از اشکالهای این روش آن است که مجموعه وزنهای انتخابی برای واحدهای
مختلف ،متفاوت است (ساعتی و معماریانی .)2005 ،3یکی دیگر از معایب این روش در نظرنگرفتن
اختالالت تصادفی و عوامل محیطی است .امروزه محققان زیادی سعی کردهاند با دخالتدادن اصول احتمال
و مفاهیم منطق فازی این مشکل را برطرف نمایند (صادقیمقدم و غریب.)1392 ،
همانطور که بیان شد تحلیل پوششی دادهها یک مدل برنامهریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی
واحدهای تصمیمگیرندهای است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند .در این تحقیق با توجه به
مطالعات داخلی و خارجی و در نهایت با توجه به اطالعات موجود در کشور (از آنجا که واحدهای
تصمیمگیرنده در تحقیق حاضر استانهای کشور میباشد دادهها به تفکیک استان موجود نمیباشد) از سه
ورودی و دو خروجی استفاده شد .ورودیها شامل بودجه استانی مربوط به وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی و گردشگری (عابسی و همکاران ،)1392 ،تعداد جاذبههای گردشگری (منظور
از جاذبههای گردشگری ،تعداد آثار طبیعی ،تاریخی و فرهنگی ثبتشدهی هر استان در سطح ملی و بین-

. Roll
. Xiao and Reeves
. Saati and Memariani
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المللی میباشد) و تعداد هتلها (عابسی و همکاران :1392 ،لی و همکاران )2014 ،1و خروجی نیز شامل
تعداد گردشگران داخلی (تعداد گردشگران بومی واردشده به استان) و خارجی (تعداد گردشگران خارجی
واردشده به استان) (عابسی و همکاران :1392 ،پورکاظمی و رضایی :1385 ،لی و همکاران ،2014 ،قابونی،
 2019و الئو و همکاران )2014 ،میباشد .بنابراین ،در مطالعه حاضر با توجه به اینکه خروجی (تعداد
گردشگران) ماهیت فازی داشته ،از مدل پایهای تحلیل پوششی دادهها ،الگوی بازدهای ثابت نسبت به
مقیاس و خروجیمحور استفاده شد .با توجه به اینکه شواهدی از اینکه عدم قطعیت در بیشتر یا کمتربودن
تعداد گردشگران وجود نداشته با توجه به ماهیت موضوع و تشخیص خبره از اعداد فازی مثلثی استفاده
گردید .همچنین ،برای فازیزدایی در این تحقیق ،از روش آلفا برش که به تشخیص خبره بوده استفاده شد.
لذا ،با توجه به مطالب بیانشده مدل استفاده شده در این مطالعه بهصورت روابط  1و  2خواهد بود
(هاتامیماربینی2و همکاران.)2011 ،
()1

رابطه  1نشاندهنده یک مدل خروجیمحور تحلیل پوششی دادهها با الگوی بازدهای ثابت نسبت به
مقیاس 3است که مدل فازی آن به صورت رابطه  2خواهد بود .بنابراین ،برای حل عدم قطعیت از نوع
فازی اعمالشده روی عوامل خروجی از مدل  2استفاده شد که مبتنی بر حل مدل فازی تحلیل پوششی
دادههای مثلثی از نوع آفا برش 4میباشد و بهصورت رابطه  2میباشد (هاتامیماربینی و همکاران:2011 ،
پوری و پراسدیاداو.)2014 ،5

1. Li et al
2. Hatami-Marbini
3. CCR
4. α-cut
5. Puri and Prasad Yadav
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()2

در رابطه  y=(yl, ym, yu) ،2از نوع اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته شد.
تحلیل دادهها
برای آشنایی با متغیرهای مورد استفاده در مطالعه ویژگیهای آماری متغیرهای مورد استفاده در جدول
 2نشان داده شد .در این جدول مقادیر حداقل ،حداکثر ،میانگین و انحراف معیار ورودی و خروجی مطالعه
خالصه شد.
جدول  .2ویژگیهای آماری متغیرهای مورد استفادهی استانها در مطالعه طی سالهای  1390الی 1396
نام متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

شرح متغیر

14840

3334872

88709/38

227318/4

3

985

120/6

182/76

2

192

47/91

33/12

تعداد گردشگران بومی واردشده به استان (نفر)

189283

20696984

4292881

4049870

تعداد گردشگران خارجی واردشده به استان (نفر)

63

2104000

109744

226777

بودجه

مجموع بودجههای عمرانی و هزینهای وزارت میراث

گردشگری

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی (میلیون ریال)

اماکن اقامتی

مجموع تعداد هتلهای  2 ،3 ،4 ،5و  1ستاره و مهمان-
پذیر ،هتل آپارتمان ،مجتمع اقامتی و پانسیونها

جاذبههای

مجموع تعداد جاذبههای طبیعی و تاریخی و فرهنگی

گردشگری

ثبتشده ملی و بینالمللی

گردشگران
داخلی
گرشگران
خارجی

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  2ویژگیهای آماری دادههای تحقیق شامل متغیرهای جمعآوری شدهی تمامی استانها طی 7
سال را نشان داد .ارقام موجود در این جدول نشان داد که بیشترین تعداد گردشگر داخلی طی سالهای
 1390الی  1396در بین  31استان کشور مربوط به استان گیالن در سال  1391بوده و کمترین تعداد آن
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مربوط به استان خراسان شمالی در سال  1390بوده است .بیشترین و کمترین تعداد گردشگر خارجی نیز
طی این سالها در بین استانها مربوط به استان قم در سال  1396و استان خراسان شمالی در سال 1393
بوده است .بیشترین تعداد اماکن اقامتی طی این سالها مربوط به استان خراسان رضوی در سال  1391بوده
و کمترین تعداد نیز متعلق به استان کهگیلویه و بویر احمد در سال  1390بوده است .بیشترین تعداد ثبتی
جاذبههای گردشگری که شامل جاذبههای طبیعی و تاریخی و فرهنگی بوده در طی سالهای مطالعه مربوط
به استان یزد بوده و کمترین آن مربوط به استان کهکیلویه و بویر احمد بوده است .همچنین ،مجموع
بودجههای عمرانی و هزینهای مربوط به وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استانها در
طی  7سال مطالعه مربوط به استان اردبیل در سال  1393و کمترین آن مربوط به استان قم در سال 1390
بوده است .همانطور که در جدول  2بیان شد هریک از متغیرهای تعداد اماکن اقامتی و جاذبههای
گردشگری استانها بهصورت جداگانه تعریف میشوند ،بهطوریکه تعداد اماکن اقامتی مجموع تعداد هتل-
های  2 ،3 ،4 ،5و  1ستاره ،مهمانپذیر ،هتل آپارتمان ،مجتمع اقامتی و پانسیونها میباشد که هرکدام از
این اماکنها دارای وزنی یکسان برای گردشگران نبوده و برای اینکه دارایی یا همان ورودی بهصورت
واقعیتر در نظر گرفته شود وزنهای هرکدام از این اماکنها محاسبه گردید .همچنین ،برای متغیر جاذبه-
های گردشگری نیز این محاسبه انجام گرفت چرا که قطعاً انواع جاذبههای گردشگری از نظر گردشگران
دارای اهمیتهای متفاوت و مهمتر از آن ثبت ملی و بینالمللی نیز دارای اهمیتهای متفاوتی برای
گردشگران خواهد داشت .لذا ،در این پژوهش برای وزندهی به هریک از اماکن اقامتی و تقسیم بندیهای
جاذبههای گردشگری از تکنیک دلفی و روش آنتروپی شانون استفاده شد .روش دلفی با همکاری افرادی
انجام میپذیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند که در این روش هیچ قانونی در مورد
نحوهی انتخاب و تعداد متخصصان وجود ندارد (احمدی و همکاران.)1387 ،
برای دسترسی به نتایج معتبر ،جامعه مورد مطالعه در این تحقیق متخصصان گردشگری با مدرک
دکتری و ارشد بوده و همچنین از افراد متخصص شاغل در تورهای گردشگری که بهطور مستقیم در
نگرش گردشگران به انتخاب انواع جاذبه گردشگری و اماکن اقامتی در ارتباط هستند نیز استفاده شد که
در نهایت  26نفر از متخصصین این حوزه به پرسشنامه پاسخ دادند .نتایج این تکنیک در نهایت با سه
مرحله پرسش از متخصصین به پایان رسید که برای روایی پرسشنامه و همگرایی در دور سوم از روش
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آلفای کرونباخ و ضریب کندال استفاده شد .بعد از جمعآوری دادهها به کمک روش دلفی در نهایت برای
تعیین وزن (ضریب اهمیت) هریک از معیارهای پرسشنامه از تکنیک آنتروپی شانون استفاده گردید .روش
آنتروپی شانون یکی از روشیهای مشهور برای محاسبه وزنهای پرسشنامه تکمیلشده به روش دلفی است
(شیعه و همکاران .)1396 ،نتایج نهایی از ضریب اهمیت معیارها به روش آنتروپی شانون و ضریب آلفا
کرونباخ و کندال در جدول  3و  4نشان داده شد .مقادیر باالی  0/7نشاندهنده همگرایی باال و پایایی
مناسب میباشد (بابایی فارسانی و حسنیمقدم.)1399 ،
جدول  .3وزن معیارهای مربوط به متغیر اماکن اقامتی به همراه ضریب کندال و آلفای کرونباخ در مرحله سوم
پرسشنامه
اماکن اقامتی

هتل  5ستاره

مقدار وزن محاسبهشده در

0/315

هتل  4ستاره

هتل  3ستاره

0/146

0/131

روش آنتروپی ()w

هتل  1و
 2ستاره
0/109

ضریب کندال= 0/76

مهمانپذیر

0/068

مجتمع

هتل

اقامتی و

آپارتمان

پانسیون
0/106

0/125

ضریب آلفای کرونباخ= 0/80

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول  ،3ضریب کندال و آلفای کرونباخ بهترتیب برابر  0/76و  0/80بهدست آمده که
نشاندهندهی همگرایی باال میان خبرگان و پایایی مناسب پرسشنامه است .طبق نتایج آنتروپی شانون،
بیشترین وزن یا اهمیت در بین اماکن اقامتی متعلق به هتل  5ستاره و کمترین وزن مربوط مهمانپذیرها
بوده است.
جدول  .4وزن معیارهای مربوط به متغیر جاذبههای گردشگری به همراه ضریب کندال و آلفای کرونباخ در مرحله
سوم پرسشنامه
جاذبههای گردشگری

جاذبههای طبیعی

جاذبههای تاریخی و

جاذبههای طبیعی

جاذبههای تاریخی و

ثبت بینالمللی

فرهنگی ثبت بینالمللی

ثبت ملی

فرهنگی ثبت ملی

0/30

0/25

0/24

0/21

مقدار وزن محاسبهشده در
روش انتروپی ()w
ضریب کندال= 0/71

منبع :یافتههای تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ= 0/80
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جدول  4نیز نتایج مربوط به ضریب اهمیت معیارهای جاذبههای گردشگری را به کمک پرسشنامه
دلفی و روش آنتروپی شانون نشان داد که طبق این جدول ،بیشترین وزن مربوط به معیار جاذبههای طبیعی
ثبت بینالمللی و کمترین مربوط به جاذبههای تاریخی و فرهنگی ثبت ملی بود .با توجه به نتایج ضرایب
اهمیت اماکن اقامتی و جاذبههای گردشگری ،این متغیرها با میانگین وزنی وارد الگو شد .بنابراین ،نتایج
کارایی تحلیل پوششی دادههای فازی با ورودیهای بودجه گردشگری هراستان ،تعداد اماکن اقامتی،
جاذبههای گردشگری و خروجی تعداد گردشگران داخلی و خارجی در جدول  5نشان داده شد.
جدول  .5نتایج تحلیل پوششی دادههای فازی برای  31استان طی سالهای  1390الی 1395
سال

ترتیب استانها بر اساس
1390

1391

آذربایجان شرقی

1

1

1

آذربایجان غربی

1

0/43

0/58

اردبیل

1

1

1

استانها

1392

1393

1394

میانگین کارایی (بیشترین

1395

1396

میانگین

1

1

0/93

0/50

0/92

اردبیل

0/77

0/49

0/40

0/77

0/64

تهران

1

1

1

1

1

کهکیلویه و بویر احمد

به کمترین)

اصفهان

0/79

0/66

0/83

0/59

0/69

0/87

0/63

0/72

گیالن

البرز

0/68

0/81

0/44

0/38

0/57

0/69

0/71

0/61

مرکزی

ایالم

0/61

0/14

1

0/92

0/79

0/78

1

0/75

قم

بوشهر

0/45

0/52

0/34

0/57

0/48

0/46

0/50

0/47

هرمزگان

تهران

1

1

1

1

1

1

1

1

آذربایجان شرقی

چهارمحال و بختیاری

0/62

0/56

0/50

0/75

0/68

0/67

0/53

0/61

همدان

خراسان جنوبی

0/48

0/66

0/57

0/36

0/54

0/33

0/37

0/47

گلستان

خراسان رضوی

0/77

0/78

0/95

0/54

0/61

0/62

0/67

0/70

قزوین

خراسان شمالی

0/07

0/12

0/76

0/54

0/40

0/82

0/77

0/50

ایالم

خوزستان

0/74

0/60

0/47

0/48

0/58

0/94

0/83

0/66

مازندران

زنجان

0/36

0/38

0/41

0/37

0/41

0/49

0/48

0/42

اصفهان

سمنان

0/40

0/37

0/25

0/24

0/29

0/32

0/29

0/31

خراسان رضوی

سیستان و بلوچستان

0/28

0/44

0/53

1

0/74

1

0/67

0/66

لرستان

فارس

0/65

0/43

0/44

0/71

0/61

0/68

0/67

0/60

سیستان و بلوچستان

قزوین

0/21

0/68

0/75

1

0/78

0/94

0/94

0/76

خوزستان

قم

1

1

1

1

1

0/63

1

0/95

کردستان

کردستان

1

0/38

0/59

0/61

0/65

0/72

0/56

0/64

آذربایجان غربی

کرمان

0/38

0/50

0/69

0/79

0/44

0/42

0/40

0/52

چهارمحال و بختیاری

کرمانشاه

0/50

0/41

0/61

0/38

0/48

1

0/91

0/61

البرز

کهکیلویه و بویراحمد

1

1

1

1

1

1

1

1

کرمانشاه
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ادامه جدول 5
سال

ترتیب استانها بر اساس
1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

میانگین

گلستان

0/75

0/67

0/83

0/70

0/69

0/95

0/91

0/78

فارس

گیالن

1

1

1

1

1

1

1

1

کرمان

لرستان

0/38

0/64

0/93

0/47

0/60

0/91

0/83

0/68

خراسان شمالی

مازندران

0/85

0/79

0/92

0/72

0/57

0/50

0/77

0/73

بوشهر

مرکزی

1

1

1

0/88

1

1

1

0/98

خراسان جنوبی

هرمزگان

0/70

0/78

1

1

1

1

1

0/93

زنجان

همدان

0/73

0/76

0/78

0/82

0/95

0/83

0/83

0/81

سمنان

یزد

0/33

0/22

0/14

0/41

0/31

0/47

0/28

0/31

یزد

0/67

0/64

0/72

0/71

0/69

0/75

0/74

0/70

استانها

میانگین کارایی (بیشترین
به کمترین)

میانگین

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول  ،5استانهای تهران ،کهکیلویه و بویراحمد و گیالن طی سالهای  1390الی 1396
دارای کارایی یک بوده به این معنی که این استانها در مدت این هفت سال کارا بودند .همچنین ،پایین-
ترین کارایی مربوط به استان خراسان شمالی در سال  1390با کارایی  0/07بود .پایینترین متوسط کارایی
مربوط به استانهای سمنان و یزد ،با کارایی  0/31بود که پایینترین کارایی را در بین متوسط کارایی
استانها در طول هفت سال مورد بررسی داشتند .به منظور درک بهتر محدوده کارایی هر استان از سه
خوشهبندی به روش کا-مینز 1و بهکاربردن نرمافزار اس پی اس اس استفاده شد که نتایج با سه خوشه برای
کارایی استانها ،در جدول  6نشان داده شد .این روش یکی ار روشهای خوشهبندی میباشد که در این
روش تعداد خوشهها بهصورت تصادفی انتخاب میشود و از مهمترین مزایای این الگوریتم ،سادگی و
همگرایی سریع در رسیدن به جواب نهایی است (محمدی و کامکارروحانی.)1396 ،

1. K-means
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جدول  .6خوشهبندی استانها بر اساس متوسط کارایی  7سال به روش کا -مینز
خوشه اول 1 – 0/83

خوشه دوم 0/82 – 0/54

کارایی باال

کارایی متوسط

خوشه سوم 0/53 – 0/07
کارایی ضعیف

آذربایجان غربی
اصفهان
البرز
آذربایجان شرقی
اردبیل
قم
تهران
کهکیلویه و بویر احمد
گیالن
مرکزی
هرمزگان

ایالم
چهارمحال و بختیاری
خراسان رضوی
خوزستان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
کردستان
کرمانشاه

خراسان جنوبی
بوشهر
خراسان شمالی
سمنان
زنجان
کرمان
یزد

گلستان
لرستان
مازندران
همدان

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول  ،6خوشه اول دارای کارایی باال ،خوشه دوم دارای کارایی متوسط و خوشه سوم
دارای کارایی پایین است .با توجه به میانگین سالها در طی هفت سال برای  31استان در جدول  ،6استان-
های آذربایجان شرقی ،اردبیل ،قم ،تهران ،کهکیلویه بویراحمد ،گیالن ،مرکزی و هرمزگان دارای کارایی باال
بوده و استانهای خراسان جنوبی ،بوشهر ،خراسان شمالی ،سمنان ،زنجان ،کرمان و یزد دارای کارایی پایین
و مابقی استانها دارای کارایی متوسط بودند .همچنین ،طبق نتایج میانگین کل استانها در طول سالهای
 1390الی  1396نیز در محدود کارایی متوسط قرار دارد.
همانطور که پیشتر بیان شد یکی از اهداف دیگر این تحقیق بررسی کارایی صنعت گردشگری ایران
در اقلیمهای چهارگانهی معتدل و مرطوب ،گرم وخشک ،سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب است که
نتایج حاصل از آن در جدول  7تشریح شد.
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جدول  .7کارایی صنعت گردشگری ایران در اقلیمهای چهارگانه
سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

میانگین

معتدل و مرطوب

0/86

0/82

0/92

0/81

0/75

0/82

0/89

0/84

گرم و خشک

0/54

0/53

0/56

0/64

0/58

0/59

0/56

0/57

سرد و کوهستانی

0/70

0/65

0/78

0/73

0/73

0/78

0/78

0/73

گرم و مرطوب

0/63

0/63

0/60

0/68

0/69

0/80

0/78

0/69

نوع اقلیم

منبع :نتایج تحقیق

در جدول  ،7کارایی مربوط به هر اقلیم از میانگین کارایی استانهای هر اقلیم در هر سال حاصل شده
که بیشترین کارایی مربوط به اقلیم معتدل و مرطوب در سال  1392و کمترین کارایی مربوط به اقلیم گرم
و خشک در سال  1391بود .بهطور کلی ،اقلیم معتدل و مرطوب کارایی باالتری نسبت به سه اقلیم دیگر
داشته و اقلیم گرم و خشک پایینترین کارایی در بین چهار اقلیم در طی دوره مطالعه داشت .همچنین،
طبق میانگین هفت سال و تقسیمبندی کا -مینز ،اقلیم معتدل و مرطوب دارای کارایی باال و اقلیمهای گرم
و خشک ،سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب کارایی متوسطی داشتند.
بحث و نتیجهگیری
گردشگری بهعنوان یک صنعت خدماتی نقش مهمی در توسعهی بسیاری از کشورها ایفا میکند و در
سالهای اخیر بهطور قابلتوجهی گسترش یافته است بدین منظور در این تحقیق با توجه به اهمیت این
صنعت در ایران که دارای پتاسیلهای زیادی در بخش گردشگری است به بررسی کارایی صنعت
گردشگری در کشور پرداخته شد .محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی دادههای فازی طی سالهای
 1390الی  1396انجام گرفته و نتایج کارایی نیز به روش کا -مینز به سه خوشه با کارایی باال ،متوسط و
ضعیف تقسیمبندی شد .نتایج نشان داد که متوسط کارایی بیش از نیمی از استانهای کشور ( 16استان) در
طول دوره هفت ساله مورد بررسی متوسط بوده است .استانهای آذربایجان شرقی ،اردبیل ،قم ،تهران،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،مرکزی و هرمزگان دارای کارایی باال بودهاند که در بین این هشت استان
چهار استان اردبیل ،تهران ،کهگیلویه و بویراحمد و گیالن ،هر سال دارای کارایی یک بودهاند و کاراتر از
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مابقی استانها عمل کردهاند .همچنین ،استانهای خراسان جنوبی ،بوشهر ،خراسان شمالی ،سمنان ،زنجان،
کرمان و یزد دارای کارایی ضعیف بودهاند .با توجه به نتایج بهدست آمده و با بررسی نهادههای هر استان
این نتیجه حاصل شد که استانهای با کارایی ضعیف از بودجه کمتر و تعداد اماکن اقامتی کمتری
برخوردار بودند که توصیه میشود استانهای با کارایی پایین ،با توجه به ویژگیهای اقلیمی و منطقهای
خود در صدد جذب گردشگر بپردازند ،که این امر نیازمند تبلیغات مناسب و گسترده است .همچنین ،در
مورد استانهایی با کارایی متوسط که تعداد زیادی از استانهای کشور را شامل میشود باید گفت با توجه
به اینکه این استانها که از نظر جاذبههای گردشگری قابلیت باالیی دارند از جمله استانهای اصفهان و
فارس پیشنهاد میشود این استانها برای بهبود در عملکردشان از تخفیفها و تسهیالت بیشتری برای
گردشگر استفاده کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود استانها با کارایی ضعیف و متوسط با الگوگرفتن از
استانهای با کارایی باال موقعیت خود را تغییر دهند و به کارایی کامل برسند.
یکی دیگر از اهداف مهم این تحقیق تحلیل کارایی گردشگری در اقلیمهای مختلف ایران بوده که
نتایج این بررسی نشان داد که اقلیم معتدل و مرطوب ( )0/86بیشترین کارایی را در بین چهار اقلیم ایران
داشت .از آنجایی که استانهای این اقلیم را سه استان شمالی تشکیل میدهد میتوان نتیجه گرفت که
این اقلیم بهخاطر نوع آب و هوا و جاذبههای طبیعی زیاد دارای کارایی باالیی بوده که این نشاندهنده
اهمیت و اثر جاذبههای طبیعی در جذب گردشگران است و این استانها توانستهاند با توجه به این منابع
و امکانات موجود در جذب گردشگران بسیار خوب عمل کنند .همچنین ،اقلیم گرم و خشک نیز دارای
پایینترین کارایی ( )0/57در بین چهار اقلیم کشور بود و اقلیم گرم و مرطوب و سرد و کوهستانی به-
ترتیب با متوسط کارایی  0/67و  0/73بودند .اما بهطور کلی سه اقلیم گرم و مرطوب ،سرد و کوهستانی
و گرم وخشک در طی سالهای  1390الی  1396دارای کارایی متوسط بوده و استانهای این سه اقلیم
میتوانند استانهای اقلیم معتدل و مرطوب را الگو قرار دهند .بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر
متوسط کارایی استانها در هر سال که معیاری برای کارایی کل کشور است نشاندهندهی کارایی متوسط
کشور در طول این هفت سال است ،لذا بهطور کلی برای کشور موارد زیر پیشنهاد میشود:
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جذب گردشگر بر اساس ویژگیهای اقلیمی هر استان ،به عنوان مثال برای اقلیم گرم و خشک
که از کارایی پایینتری در بین چهار اقلیم برخوردار است نیز پیشنهاد میشود مانند سایر اقلیم-
ها از قابلیت گردشگری خود به درستی استفاده کنند چراکه یکی از قابلیتهای گردشگری
مهم و با ارزش که در این اقلیم قرار دارد کویرهای وسیع کشور است که شامل کویر لوت و
دشت کویر است که از بزرگترین کویرهای ایران بوده و جزء جاذبههای ملی و بینالمللی
میباشد که دارای پتاسیل باالی جذب گردشگر داخلی و خارجی میباشد اما به دلیل عدم
امکانات کافی در زیر ساختها و عدم اطالعرسانی و معرفی قابلیتهای آن ،این جاذبهی
گردشگری بسیار با ارزش همچنان محجور مانده است .به عنوان مثال میتوان با تسهیل
زیرساختهای جادهای برای دسترسی گردشگران به کویر و همچنین فراهم کردن امکانات
رفاهی و اقامتی باعث رونق چرخه صنعت گردشگری در این اقلیم شد.



فراهم کردن تعطیالت زمستانی ،به عنوان مثال استانهای با اقلیمهای سرد و کوهستانی میتوانند
با معرفی جاذبههای زمستانی استان خود از جمله پیستهای اسکی و گردشگری زمستانی زمینه




ورود گردشگر را به استان خود فراهم کنند.
تعریف و ارائه خدمات جدید منطبق با تقاضای آن ،و ارتقای کیفیت خدمات ،که از عوامل مؤثر
در ارتقای کارایی این صنعت بهشمار میآید.
تبلیغات گسترده و معرفی جاذبههای ناشناخته و گمنام در ابعاد ملی و بینالمللی.

منابع
آذر ،عادل ،.انواری رستمی ،علی اصغر و رستمی ،محمدرضا« .)1386( .اندازهگیری کارایی نسبی شرکتهای حاضر در بورس
اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی دادهها (شاخصهای تکنولوژی اطالعات)» .بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال
 ،4شماره  ،14صص .138-119

احمدی ،فصلاهلل ،نصیریانی ،خدیجه .و اباذری ،پروانه« .)1387( .تکنیک دلفی :ابزاری در تحقیق» .مجله ایرانیآموزی در علوم
پزشکی ،سال  ،8شماره  ،1صص .185-175
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