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چکیده
ــه  ــعه، ک ــورهای درحال توس ــرای کش ــژه ب ــگری به                                           وی ــت گردش ــعۀ صنع توس
دارای معضــالت بســیاری ازجملــه بیــکاری و اقتصــاد تک محصولــی هســتند، بســیار 
حائــز اهمیــت اســت. در ایــن بیــن، کشــور ایران بــا ســرزمینی چهــار فصــل و تمدنی 
چندهــزار ســاله از نظــر جاذبه هــای تاریخــی، مذهبــی، فرهنگــی، طبیعــی و ماننــد 
ــت  ــور نخس ــف ده کش ــی در ردی ــدی جهان ــت و در رتبه بن ــرد اس ــا منحصربه ف این ه
ــور  ــمگیر کش ــای چش ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ــور، ب ــرار دارد. بدین منظ ــگری ق گردش
ــگری  ــت گردش ــعۀ صنع ــی توس ــق بررس ــن تحقی ــدف ای ــگری، ه ــش گردش در بخ
ــک  ــران به تفکی ــتان های ای ــی اس ــت در تمام ــن صنع ــی ای ــبۀ کارای ــک محاس به کم
گردشــگران داخلــی و خارجــی بــوده اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، از آمــار و 
ــا 1396  اطالعــات ســاالنۀ گردشــگری اســتان های کشــور طــی ســال های 1390 ت
ــای  ــی داده ه ــل پوشش ــد تحلی ــی از روش جدی ــرآورد کارای ــرای ب ــد و ب ــتفاده ش اس
فــازی اســتفاده شــد. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کارایــی اســتان ها در بخــش 
ــار  ــط چه ــت و فق ــی اس ــگری خارج ــش گردش ــتر از بخ ــی بیش ــگری داخل گردش
اســتان، گیــالن، تهــران، مرکــزی و کهکیلویــه و بویراحمــد از بیــن 31 اســتان، در طــی 
ســال های موردبررســی در بخــش گردشــگری داخلــی، از نظــر کارایــی در رتبــۀ یــک 
ــچ  ــن، هی ــد. همچنی ــل کرده ان ــر عم ــتان ها کارات ــایر اس ــی از س ــد، یعن ــرار گرفته ان ق
اســتانی درزمینــۀ گردشــگری خارجــی در طــی هفــت ســال بــه کارایــی یــک نرســیده  
ــه نتایــج، توســعۀ بخــش گردشــگری در هــر دو دســته از طریــق  ــا توجــه ب اســت. ب
ــد در  تحــول در زیرســاخت ها و تبلیغــات گســترده در ســطح ملــی و بین المللــی بای
اولویــت متولیــان امــر قــرار گیــرد و مســئوالن بــا توجــه ویــژه بــه بخــش گردشــگری 

خارجــی موجــب ارزآوری، رشــد و توســعۀ بخــش گردشــگری شــوند.
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واژه های کلیدی:
تحلیــل  گردشــگری،  توســعۀ 
ــران،  ــازی، ای ــای ف ــی داد ه ه پوشش

گردشــگری کارایــی 

مقدمه
گردشــگری در توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
 Godovykh & Ridderstaat,( کشــورها  از  بســیاری 
صنعتــی  جایــگاه  در  و،   )2020; Gursoy et al., 2019
خدماتــی، در توســعۀ بیشــتر کشــورها بســیار مهــم و تأثیرگــذار 
ــته  ــمگیری داش ــد چش ــز رش ــر نی ــال های اخی ــت و در س اس
اســت. توســعۀ ایــن صنعــت، عــالوه بــر ایجــاد منافــع متعــدد 
ــت  ــل داری، مدیری ــد هت ــط مانن ــب وکارهای مرتب ــرای کس ب
رســتوران ها،  و  مســافرتی  آژانس هــای  اســتراحتگاه ها، 

ــز  ــی ارزآوری نی ــی و به نوع ــای خارج ــذب پول ه ــب ج موج
 Jordan et al., 2019; Chaisumpunsakul( می شــود 
Pholphirul, 2018 &(. همچنیــن، بخــش گردشــگری، 
بعــد از تولیــدات کارخانــه ای، بــا ســهمی 3/9درصــدی، 
ــان  ــی جه ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــهم را در رش ــترین س بیش
ــالش  ــعه ت ــورهای درحال توس ــیاری از کش ــروزه، بس دارد. ام
می کننــد مشــارکت خــود در اقتصــاد جهانــی را از طریــق 
 WTTC,( ــد ــش دهن ــی افزای ــگری بین الملل ــعۀ گردش توس

 .)2019
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ــا ســرزمینی چهــار فصــل و تمدنــی چندهــزار  ــران ب ای
ــی،  ــرد تاریخ ــوع و منحصربه ف ــای متن ــر جاذبه ه ــاله از نظ س
ــدی  ــا در رتبه بن ــد این ه ــی و مانن ــی، طبیع ــی، فرهنگ مذهب
ــرار دارد و،  ــان ق ــت جه ــور نخس ــف ده کش ــی در ردی جهان
بــه تصدیــق ســازمان یونســکو1، از نظــر تاریخــی و فرهنگــی 
ــرار دارد و از  ــان ق ــت جه ــور نخس ــت کش ــت هش در فهرس
ــج  ــوع اقلیمــی جــزء پن منظــر جاذبه هــای اکوتوریســمی و تن
کشــور برتــر دنیــا اســت )باســمنجی و حیــدری، 1391(. امــا 
ــت  ــه دس ــا ب ــگاه را در دنی ــن جای  ای

ً
ــال ــته عم ــون نتوانس تاکن

 بــه درآمدهــای حاصــل 
ً
آورد، چراکــه اقتصــاد کشــور شــدیدا

از صــادرات نفــت خــام وابســته اســت و آثــار زیان بــار 
ــش از  ــون بی ــت اکن ــه نف ــته ب ــی وابس ــاد تک محصول اقتص
ــور  ــگان کش ــران و نخب ــرای تصمیم گی ــری ب ــان دیگ ــر زم ه
ــت  ــن وضعی ــر ای ــرورت تغیی ــر ض ــگان ب ــده و هم ــت ش ثاب
ــون  ــای گوناگ ــاد و حوزه ه ــور در ابع ــادی کش ــعۀ اقتص و توس
بــه جایــگاه مهــم صنعت  بايد  بنابرایــن،  کیــد دارنــد.  تأ
گردشگری توجــه شــود )صیدایــی و هدایتــی مقــدم، 1389(. 
بــرای  قابل اعتمــاد  تحلیل هــای  و  پیش بینی هــا  ازایــن رو، 
یــک برنامه ریــزی کارآ مــد در صنایــع مرتبــط بــا بــازار 

ــام دارد. ــرورت ت ــگری، ض گردش
ــی کــه  ــۀ صنعت گســترش صنعــت گردشــگری2، به منزل
ــط  ــگ، محی ــاد، فرهن ــر اقتص ــون نظی ــای گوناگ ــا حوزه ه ب
ــت  ــت، اهمی ــل اس ــات در تعام ــاورزی و خدم ــت، کش زیس
ــان داده  ــان نش ــق جه ــایر مناط ــات س ــی دارد و تجربی فراوان
کــه توســعۀ صنعــت گردشــگری در هــر منطقــه باعــث رشــد 
ــت  ــده اس ــه ش ــی آن ناحی ــادی و اجتماع ــرفت اقتص و پیش
)خوشــنویس یــزدی و غمامــی، 1394(. گردشــگران وقتــی به 
ــی را  ــد هزینه های  بای

ً
ــا مقصــد موردنظــر وارد می شــوند، الزام

ــت،  ــل اقام ــذا و مح ــۀ غ ــل هزین ــد مث ــد بپردازن در آن مقص
ــد  تفریحــات، حمل ونقــل و همچنیــن پولــی کــه بابــت خری
ــن هزینه هــا  ــد. ای ســوغاتی و کاالی بومــی مقصــد می پردازن
از طریــق پولــی کــه وارد مقصــد می کننــد باعــث رونــق 
بــه گردشــگران  ازایــن رو  اقتصــادی مقصــد می شــوند و 
»صادرکننــدگان نامرئــی«3 هــم می گوینــد. اســتفادۀ صحیــح 
از ظرفیت هــای گردشــگری ایــران ممکــن اســت ســودی 
ــر  ــد. اگ ــور کن ــب کش ــی را نصی ــر نفت ــر ذخای ــادل دو براب مع
ــر  ــگری و تأثی ــت گردش ــای صنع ــه مزای ــه ب ــا توج ــور ب کش
اقتصــادی توســعۀ ایــن صنعــت در درآمدزایــی و اشــتغال زایی 
ــان  ــگری جه ــت گردش ــد صنع ــد از درآم ــه 30 درص ــط ب فق
دســت پیــدا کنــد، ســاالنه ســودی دو برابــر ذخایــر نفتــی بــه 

1. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization )UNESCO(
2. Tourism industry
3. Invisible Exporters

ــکاران، 1397(.  ــور و هم ــد )فتحی پ ــد ش ــور وارد خواه کش
گردشــگری4،  جهاني  سازمان  تعريف  براساس 
ــسی آن توريـسم5  گردشگری يا معادل دقيـق و درسـت انگليـ
بـه كليـــۀ فعاليتهای افرادی اطالق مــی شود كه به مكانهایــی 
فراغت،  ايام  گذراندن  به منظور  خود،  عادی  محيط  از  خارج 
يك سال  از  كمتر  برای مدت  دیگــر،  اهــداف  و  كار  انجـام 
ــی، 1388(. اين واژه همه چيز  ــی راد و آقاجان ــی روند )فرج م
اقامت  موردنظر،  مكان  به  مسافرت  سفر،  برنامهريزی  قبيل  از 
بازگشت  از  بعد  سفر  خاطرات  يادآوری  و  بازگشت  آنجا،  در 
است  فعاليتهایــی  شامل  همچنين،  می گیــرد.  دربــر  را 
نظير  مــیدهد،  انجام  سفر  از  بخشــی  به منزلــۀ  مسافر  كه 
خريدهــای انجام شده و تعامالتــی كه ميان ميزبان و مهمان به 
وجود مــی آيد. بــه عبــارت دیگــر، گردشــگری شــامل تمامــی 

فعاليت ها و تأثيراتــی است كه در طول سفر برای بازديدكننده 
 .)Christie & Morrison, 1992( می پیونــدد  وقوع  به 
بنابرایــن، هر پديده يا عامل انگيزشــی كه در مقصد جذابيت 
ايجاد کنــد و به مسافرت فرد يا افرادی از نقاط مختلف به مقصد 
در  را  جاذبه ها  مــی شود.  ناميده  جاذبه6  شود  منجر  گردشگری 
می کننــد: جاذبه های  تقـسيم  دسـته  دو  بـه  گردشگری  ادبيات 
طبیعی7 و جاذبه های فرهنگی8 كه هركدام از اين انواع طيف متنوع 
و گوناگونــی از پديده ها را دربــر می گیرنــد. کالرک )2004( 
تفریحــی،  امكانات  كه  معتقد هســتند   )2002( فلوریــدا  و 
ســرگرمی و جاذبههــای گردشــگری منطقه ايجادكنندۀ تصويری 
 Clark,( می انجامــد  جوان  كارآفرينان  جذب  به  كه  است 
مهم تریــن  از  جاذبهها  وجود   .)2004; Florida, 2002
جاذبـه هـــای  اسـت.  خاص  مقصدی  به  مردم  مسافرت  داليل 
ویژگی هــای  به  توجه  با  جذب،  عامل  بـهمنزلــۀ  گردشـگری 
خاص و جذابیت هایــی كه دارند، مــی توانند گردشگران را از 
بكشانند.  خود  به سمت  دور  ســرزمین های  و  مختلـف  نقـاط 
و  منحـصربه فــردتر  متنوع تر،  گردشگری  جاذبــۀ  چقدر  هر 
درنتيجه حوزۀ  و  دارد  باالتری  باشـد، قدرت كشش  جـذابتـر 
نفوذ وســیع تری خواهند داشت )فرجــی راد و آقاجانــی، 1388(. 
رايجترين الگــوی مورداستناد، در بیشــتر مطالعات مرتبط با انواع 
ــی  ــوی پيشنهادی سازمان جهان ــگری، الگ ــای گردش جاذبهه
ــه  ــگری ب ــای گردش ــو، جاذبه ه ــن الگ ــگری است. در ای گردش
ـ تاریخــی9، جاذبه هــای طبیعــی  ســه دســتۀ جاذبه هــای فرهنگی 
ــی و  ــود )نصرالله ــیم می ش ــاخت10 تقس ــای انسان س و جاذبه ه

ــکاران، 1393(. هم

4. United Nations World Tourism Organization )UNWTO(
5. Tourism
6. Attractions
7. Natural attraction
8. Cultural attraction
9. Cultural-historical attractions
10. Man-made attractions
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بــا توجــه بــه مطالــب بیان شــده بــرای بررســی مقدماتــی 
ــون  ــی چ ــوان از معیارهای ــگری، می ت ــت گردش ــعۀ صنع توس
ــرد و،  ــتفاده ک ــود اس ــت موج ــل وضعی ــرای تحلی ــی1 ب کارای
ازآنجاکــه اندازه گیــری کارایــی صنعــت گردشــگری وضعیــت 
ــون و  ــای گوناگ ــتفاده از نهاده ه ــگری را در اس ــت گردش صنع
ــت را  ــن صنع ــت ای ــا عدم موفقی ــت ی ــطح موفقی ــن س همچنی
ــن  ــد، در ای ــان می ده ــود نش ــل موج ــری از عوام در به کارگی
ــت  ــی صنع ــت فعل ــرای وضعی ــی ب ــوم کارای ــق از مفه تحقی
گردشــگری بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی تمامــی 
اســتان های کشــور اســتفاده شــده اســت. در ایــران، مطالعــات 
ــیار  ــگری بس ــت گردش ــی صنع ــوص کارای ــده درخص انجام ش
ــات  ــه از مطالع ــد نمون ــه چن ــه ب ــه در ادام ــت ک ــدود اس مح

انجام شــده اشــاره می شــود. 
در مطالعــات داخلــی می تــوان بــه مطالعــات پورکاظمــی 
ــی و  ــکاران )1389(، عابس ــر و هم ــی )1385(، رنجب و رضای
همــکاران )1392( و کارنامــه حقیقــی و تقــوی )1395( اشــاره 
ــر  ــی )1385( و رنجب ــی و رضای ــات پورکاظم ــرد. در مطالع ک
ــران  ــی صنعــت گردشــگری ای ــه کارای و همــکاران )1389(، ب
ــه شــد کــه در مطالعــۀ اول از روش  ــا ســایر کشــورها پرداخت ب
ــۀ  ــاDEA( 2( و در مطالع ــی داده ه ــل پوشش ــری تحلی ناپارامت
دوم از تحلیــل مــرزی تصادفــی )SFA(3 )انتخــاب تابــع تولید 
ــی  ــت نمایی5 کارای ــر درس ــه روش حداکث کاب ـ داگالس4( ب
ــران در بیــن  گردشــگری اســتفاده شــد. در هــر دو مطالعــه، ای
کشــورهای منتخــب کارایــی پایینــی داشــت. امــا در مطالعــات 
عابســی و همــکاران )1392( و کارنامــه حقیقــی و تقــوی 
ــگری  ــت گردش ــی صنع ــتانی کارای ــه اس ــه مطالع )1395(، ب
کشــور پرداختــه و در هــر دو مطالعــه از روش تحلیــل پوششــی 
ــه  ــد ک ــتفاده ش ــتان ها اس ــی اس ــنجش کارای ــرای س ــا ب داده ه
ــه  ــان داد ک ــکاران )1392( نش ــی و هم ــۀ عابس ــج مطالع نتای
اســتان  تهــران از ســایر اســتان ها کارایــی بیشــتری دارد و نتایــج 
کارنامــه حقیقــی و تقــوی )1395( نشــان داد کــه اســتان های 
ــدران و  ــالن، مازن ــتان، گی ــتان و بلوچس ــران، سیس ــهر، ته بوش

مرکــزی دارای کارایــی قــوی هســتند.
ــه  ــن زمین ــز در ای ــیاری نی ــی بس ــات خارج ــا مطالع ام
 Chen et al., 2018; Soysal-Kurt,( ــت ــده اس ــام ش انج
 2017; Luo et al., 2014; Bi et al., 2011; Cracolici
ــل  ــن مطالعــات از روش تحلی et al., 2008( کــه در همــۀ ای
ــگری  ــی گردش ــت کارای ــرآورد صنع ــرای ب ــا ب ــی داده ه پوشش
ــال ـ ِکرت )2017(، در  ــه، سویس ــرای نمون ــد. ب ــتفاده ش اس

1. Efficiency
2. Data Envelopmen Analysis )DEA(
3. Stochastic Frontier Analysis )SFA(
4. Cobb-Douglas
5. Maximum Likelihood Estimation

تحقیقــی، کارایــی نســبی 29 کشــور اروپایــی را بــا داده هــای 
ســال 2013 و تحلیــل پوششــی داده هــا اندازه گیــری کــرد. در 
ــی  ــر خروج ــه متغی ــر ورودی و س ــه متغی ــه، از س ــن مطالع ای
ــد  ــتفاده ش ــورها اس ــبی کش ــای نس ــی عملکرده ــرای ارزیاب ب
تعــداد  و  کارمنــدان  تعــداد  گردشــگری،  هزینه هــای  کــه 
دریافتــی  و  ورودی  متغیرهــای  به منزلــۀ  تخت خواب هــا 
ــی  ــب های اقامت ــداد ش ــگران و تع ــگران، ورودی گردش گردش
به منزلــۀ متغیــر خروجــی هســتند. نتایــج تجزیه وتحلیــل ایــن 
 کارآمــد و 13 کشــور 

ً
تحقیــق نشــان داد کــه 16 کشــور نســبتا

ــتند.  ــد هس  ناکارآم
ً
ــبتا نس

خارجــی  و  داخلــی  مطالعــات  در  کــه  همان طــور 
ــرای  ــرد ب ــب و پرکارب ــای مناس ــی از روش ه ــد، یک ــده ش دی
بررســی وضعیــت صنعــت گردشــگری اســتفاده از روش 
به منظــور  تحقیــق  ایــن  در  کــه  اســت  پوششــی  تحلیــل 
ــل  ــران از روش تحلی ــی صنعــت گردشــگری ای محاســبۀ کارای
پوششــی داده هــای فــازی اســتفاده شــد کــه روش فــازی یکــی 
ــک از  ــت و در هیچ ی ــوزه اس ــن ح ــد در ای ــای جدی از روش ه
ــن،  ــده نشــده اســت. همچنی مقــاالت گردشــگری داخلــی دی
ــگران  ــک گردش ــگری به تفکی ــی گردش ــق کارای ــن تحقی در ای
ــه ایــن امــر در  ــر ب داخلــی و خارجــی بررســی شــده کــه کمت

ــت. ــده اس ــه ش ــگری توج ــث گردش بح

روش شناسی تحقیق
در  گردشــگری  صنعــت  در  کارایــی  اندازه گیــری 
تحقیقــات  بیشــتر  مورد توجــه  موضــوع  اخیــر  ســال های 
ــادی  ــد اقتص ــت روبه رش ــم اهمی ــر ه ــن ام ــت. ای ــوده اس ب
گردشــگری به منزلــۀ منبــع درآمــد بین المللــی و اشــتغال 
داخلــی و هــم افزایــش رقابــت در بازارهــای جهانی گردشــگری 
را نشــان می دهــد. کارایــی مربــوط بــه اجــرای درســت کارهــا 
در ســازمان اســت؛ یعنــی تصمیماتــی کــه بــا هــدف کاهــش 
ــول  ــت محص ــود کیفی ــد و بهب ــدار تولی ــش مق ــا، افزای هزینه ه
ــازده  ــبت ب ــت از نس ــارت اس ــی عب ــوند. کارآی ــاذ می ش اتخ
تعیین شــده  و  اســتاندارد  بــازده  بــه  به دســت آمده  واقعــی 
)موردانتظــار( یــا نســبت مقــدار کاری کــه انجــام می شــود بــه 
ــر  ــادی ه ــی اقتص ــود. کارآی ــام ش ــد انج ــه بای ــدار کاری ک مق
صنعــت معیــاری مقایســه ای درخصــوص چگونگــی عملکــرد 
ــت  ــر صنع ــی ه ــر، کارای ــارت دیگ ــه  عب ــت. ب ــت اس آن صنع
ــای  ــه خروجی ه ــتیابی ب ــرای دس ــردازش ورودی ب ــای پ به معن
ــا بهتریــن روشــی اســت کــه کارآمدتریــن  خــود در مقایســه ب
 Hadad et al., 2012;( اســت  صنعــت  آن  در  روش 

.)Chaabouni, 2019
بنگاه هــا،  کارایــی  مســئلۀ  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
روش هــای گوناگونــی بــرای اندازه گیــری آن ارائــه شــده اســت. 
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ــری1  ــای پارامت ــته روش ه ــی، دو دس ــیم بندی کل ــک تقس در ی
ــود دارد. در روش  ــی وج ــی کارای ــرای ارزیاب ــری2 ب و ناپارامت
ــا اســتفاده از روش هــای  ــع تولیــد مشــخصی ب پارامتــری، تاب
آمــاری بــرآورد می شــود و، بــا به کارگیــری ایــن تابــع، کارایــی 
نیازمنــد  ناپارامتــری  امــا روش هــای  ارزیابــی می شــود. 
تخمیــن تابــع تولیــد نیســتند. تحلیــل پوششــی داده هــا یکــی 
ــی  ــه کارای ــت ک ــری اس ــای ناپارامت ــن روش ه از پرکاربردتری
ــد  ــی می کن ــا یکدیگــر ارزیاب نســبی واحدهــا را در مقایســه ب
)جهانشــاهلو و همــکاران، 1389(. تحلیــل پوششــی داده هــا 
ــن  ــرای تخمی ــه ب ــزی ریاضــی3 اســت ک ــک مــدل برنامه ری ی
مــرز کارایــی اســتفاده می شــود. تابعــی مــرزی از ایــن روش 
ــرار  ــش ق ــا را تحت پوش ــام داده ه ــه تم ــد ک ــت می آی ــه  دس ب
ــا  ــی« ی ــل »پوشش ــل آن را تحلی ــن دلی ــه  همی ــد و ب می ده

ــکاران، 1396(. ــی و هم ــد )نیلچ ــر« می گوین »فراگی
ــا دارای  ــی داده ه ــل پوشش ــۀ تحلی ــای پای ــا مدل ه ام
ــای  ــرل وزن ه ــه عدم کنت ــتند ک ــی هس ــف اساس ــاط ضع نق
ــه  ــه ب ــت ک ــکال هایی اس ــن اش ــی از اصلی تری ــل یک عوام
مدل هــای تحلیــل پوششــی داده هــا گرفتــه می شــود. در 
ایــن روش، هــر واحــد وزن هــا رابه نوعــی خــاص بــه عوامــل 
تخصیــص می دهــد تابتوانــد میــزان کارایــی خــود را بــه 
ــد  ــت واح ــن اس ــت، ممک ــن حال ــاند. در ای ــر برس حداکث
ــای  ــا وزن ه ــم ی ــل مه ــه عوام ــی را ب ــیار کم ــای بس وزن ه
زیــادی را بــه عوامــل کم اهمیــت بدهــد کــه ایــن امــر 
ــد  ــؤال خواه ــر س ــادی زی ــدود زی ــا ح ــی را ت ــت ارزیاب صح
بــرد. در ایــن مــورد، رول و همــکاران )1991( و لــی و ریــوز 
ــرل  ــوع کنت ــه موض ــی ب ــه بی توجه ــد ک ــان می کنن )1997( بی
ــت در  ــل کم اهمی ــلط عوام ــمردن تس ــاز ش ــل مج وزن درعم
ارزیابــی اســت، به طــوری کــه واحدهــای توانمنــد در عوامــل 
بااهمیــت بعــد از واحدهــای توانمنــد در عوامــل کم اهمیــت 
قــرار می گیرنــد و بنابرایــن نتایــج ارزیابــی مــدل مزبــور 
ــن، ممکــن اســت مدیریــت  ــار خواهــد شــد. همچنی بی اعتب
ــد  ــرد کــه بای ــرای عوامــل در نظــر بگی وزن هــای خاصــی را ب
ــکال های  ــر از ِاش ــی دیگ ــوند. یک ــال ش ــا اعم ــن نظریه ه ای
ایــن روش آن اســت کــه مجموعــه وزن هــای انتخابــی بــرای 
 ,Saati & Memarian( واحدهــای گوناگون متفــاوت اســت
ــزان کارایــی  ــرای ارزیابــی می ــه این کــه ب ــا توجــه ب 2005(. ب
ــتفاده  ــی اس ــزی خط ــدل برنامه ری ــك م ــداز ی ــد بای ــر واح ه
شــود، واحدهــا ضرایــب را به گونــه ای انتخــاب می کننــد 
ــه  ــئله ک ــن مس ــند. ای ــی برس ــزان کارای ــر می ــه حداکث ــه ب ک
ــای  ــد وزن ه ــون بای ــای گوناگ ــرای واحده ــابه ب ــل مش عوام
ــی از  ــود. یک ــه نش ــد پذیرفت ــند می توان ــته باش ــی داش متفاوت

1. Parametric
2. Non-parametric
3. Mathematical planning

روش هــای حــل مشــکل توزیــع غیرواقعــی اوزان، در تحلیــل 
ــردن  ــدود ک ــان در مح ــر کارشناس ــتفاده از نظ ــی، اس پوشش
ــر  ــه نظ ــا ازآنجاک ــت. ام ــا اس ــا و خروجی ه اوزان ورودی ه
کارشناســان دقیــق و قطعــی نیســت، اســتفاده از اوزان فــازی4 
ــی  ــد )صادق ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــی مطل ــنجش کارای در س

ــب، 1392(.  ــدم و غری مق
ــیلۀ  ــی M به وس ــای جهان ــازی Ã در فض ــه ف  مجموع
ــازۀ ]0/1[ اختیــار می کنــد،  تابــع Ã)x(µ، کــه مقادیــری در ب
باشــد،  مرجــع  مجموعــۀ   X اگــر  می شــود.  مشــخص 
ــب  ــای مرت ــه ای از زوج ه ــازی Ã در X مجموع ــۀ ف مجموع
می شــود  داده  نشــان   )1( رابطــۀ  به صــورت  کــه  اســت 

:)Ozkoc et al., 2013 1388؛  همــکاران،  و  )امیــری 
  

رابطــۀ  در 
)1(،  تابــع عضویــت یــا درجــۀ عضویــت x بــه Ã اســت کــه 
تابعــی از X بــه ]0/1[ اســت. نزدیکــی مقــدار  بــه عــدد یــک 
ــه مجموعــۀ Ã اســت. در حالتــی  ــای تعلــق بیشــتر x ب به معن
ــت  ــر دس ــاوی زی ــه تس ــم ب ــد داری  در Ã باش

ً
ــال ــه x کام ک

می یابیــم:
  

روش هــای  فــازی  اوزان  از  اســتفاده  به منظــور 
گوناگونــی بــه  کار بــرده می شــود کــه ازجملــه می تــوان 
ــاز  ــه ای،6 فازی س ــاز ذوزنق ــی5، فازی س ــاز مثلث ــه فازی س ب
 Djam &( منفــرد7 و فازی ســازی گاوســی8 اشــاره کــرد
Kimbi, 2011؛ ظرافت انگیــز لنگــرودی، 1390؛ بــرزده 
همــکاران،  و  مهرجــردی  طحــاری  1392؛  تقوی فــرد،  و 
ــال  ــا اعم ــت، ب ــازی الزم اس ــرآورد ف ــای ب 1390(. در انته
یک ســری عملگرهــا، نتیجــۀ فــازی بــه نتیجــۀ قطعــی تبدیــل 
از  اعـداد  )تبـدیل  »فازی زدایــی«9  کار  این  بــه  کــه  شــود 
حالـت فـازی بـه قطعی( گفتــه می شــود )بیــات و همــکاران، 
ــی وجــود  ــرای فازی زدای ــی ب 1388(. اســتراتژی های گوناگون
دارد، ماننــد آلفــا بــرش10، مرکــز ثقــل،11 روش میانگیــن 

4. Fuzzy weights
5. Triangular Fuzzifiers
6. Trapezoidal Fuzzifier
7. Singleton Fuzzifie 
8. Gaussian Fuzzifier
9. Defuzzification
10. a–cut
11. Centroid
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و  حداکثــر3  کوچک تریــن  ناحیــه،2  نیمســاز  حداکثــر،1 
.);Ross, 2005 Asmuni, 2008( حداکثــر4  بزرگ تریــن 
همان طــور کــه بیــان شــد، تحلیــل پوششــی داده هــا 
نوعــی مــدل برنامه ریــزی ریاضــی بــرای ارزیابــی کارایــی 
واحدهــای تصمیم گیرنــده ای اســت کــه چندیــن ورودی و 
ــه مطالعــات انجام شــدۀ  ــا توجــه ب ــد. ب ــن خروجــی دارن چندی
داخلــی و خارجــی درخصــوص کارایــی صنعــت گردشــگری، 
نظیــر  متغیرهایــی   

ً
معمــوال صنعــت  ایــن  در  ورودی هــا 

مخــارج یــا ســرمایه گذاری در بخــش گردشــگری، تعــداد 
ــداد  ــا و تع ــداد هتل ه ــگری، تع ــش گردش ــاغل در بخ ــراد ش اف
ــز از  ــا نی ــرای خروجی ه ــتند و ب ــگری هس ــای گردش جاذبه ه
متغیرهایــی نظیــر تعــداد گردشــگران، ارزش افــزوده یــا درآمــد 
ــق،  ــن تحقی ــود. در ای ــتفاده می ش ــگری اس ــل از گردش حاص
ــا  ــت ب ــی و درنهای ــی و خارج ــات داخل ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
توجــه بــه اطالعــات موجــود در کشــور )ازآنجاکــه واحدهــای 
ــت،  ــور اس ــتان های کش ــر اس ــق حاض ــده در تحقی تصمیم گیرن
ــه ورودی و  ــتند(، از س ــود نیس ــتان موج ــک اس ــا به تفکی داده ه
یــک خروجــی اســتفاده شــد. ورودی هــا شــامل بودجــۀ اســتانی 
ــی  ــگری )عابس ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــه س ــوط ب مرب
ــور  ــگری )منظ ــای گردش ــداد جاذبه ه ــکاران، 1392(، تع و هم
از جاذبه هــای گردشــگری تعــداد آثــار طبیعــی، تاریخــی و 
ــی  ــی و بین الملل ــطح مل ــتان در س ــر اس ــدۀ ه ــی ثبت ش فرهنگ
 Li & اســت( و تعــداد هتل هــا  )عابســی و همــکاران، 1392؛
ــگران  ــداد گردش ــامل تع ــز ش ــی نی Reeves, 1997( و خروج
ــی و خارجــی )عابســی و همــکاران، 1392؛ پورکاظمــی  داخل
 Chaabouni, ؛Li & Reeves, 1997 و رضایــی، 1385؛
2019؛ Luo et al., 2014( اســت. لــذا، در مطالعــۀ حاضــر، 
ــت  ــگران( ماهی ــداد گردش ــی )تع ــه خروج ــه این ک ــه ب ــا توج ب
فــازی داشــته، از مــدل پایــه ای DEA، الگــوی بــازده بــه 
ــا  ــد. ب ــتفاده ش ــور اس ــت )CRS(5 و خروجی مح ــاس ثاب مقی
ــا  ــارۀ عدم قطعیــت در بیشــتر ی ــه این کــه شــواهدی درب توجــه ب
کمتــر بــودن تعــداد گردشــگران وجــود نداشــته اســت، از اعــداد 
ــی در  ــرای فازی زدای ــن، ب ــد. همچنی ــتفاده ش ــی اس ــازی مثلث ف
ایــن تحقیــق، از روش آلفــا بــرش اســتفاده شــد و کارایــی بــرای 

ــد.  ــرآورد ش ــه ب ــی جداگان ــی و خارج ــگران داخل گردش
بنابرایــن، اگــر رابطــۀ )1( یــک مــدل خروجی محــور 
DEA بــا الگــوی CRS باشــد، بــرای حــل عدم قطعیــت 
از نــوع فــازی اعمال شــده روی عوامــل خروجــی از مــدل 
 DEA ــازی ــدل ف ــل م ــر ح ــی ب ــه مبتن ــده ک ــتفاده ش )2( اس

1. Mean Of Maximum )MOM( 
2. Bisector Of Area )BOA(
3. Smallest Of Maximum )SOM(
4. Largest Of Maximum )LOM(
5. Constant Return to Scale )CRS(

 Hatami-Marbini et al.,( مثلثــی از نــوع آلفــا بــرش اســت
 :)2011; Puri & Yada, 2014

ــوی CRS را  ــا الگ ــور DEA ب ــدل خروجی مح ــۀ )1( م رابط
نشــان می دهــد کــه مــدل فــازی آن به صــورت رابطــۀ )2( خواهــد بــود.

در رابطــۀ )y=)yl, ym, yu (،)2 از نــوع اعــداد فــازی 
ــواهدی  ــه ش ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ مثلث
بــودن  کمتــر  یــا  بیشــتر  در  عدم قطعیــت  این کــه  دربــارۀ 
ــازی  ــره از ف ــر خب ــا نظ ــدارد و ب ــود ن ــگران وج ــداد گردش تع
مثلثــی متقــارن )مقــدار یکســان بــرای کــران بــاال )u( و پاییــن 
ــا  ــق، ب ــن تحقی ــران در ای ــدار ک ــت، مق ــده اس ــتفاده ش )l(( اس
ــی  ــی خروج ــر قطع ــد مقادی ــره، 10 درص ــر خب ــه نظ ــه ب توج
مشاهده شــده در نظــر گرفتــه شــد. عــدد آلفــا نیــز بــرای 
ــه می شــود  ــک در نظــر گرفت ــر و ی ــی در محــدوۀ صف فازی زدای
کــه هرچــه بــه یــک نزدیک تــر باشــد حجــم بیشــتری از 
اطالعــات فــازی را دربــر خواهــد گرفــت کــه در ایــن تحقیــق از 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــای 0/9 اس آلف
ــات  ــار و اطالع ــی آم ــه تمام ــت ک ــح اس ــه توضی الزم ب
موردنیــاز در ایــن تحقیــق از وب گاه مرکــز آمــار و وزارت میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری کشــور جمــع آوری شــد و بــرای بــرآورد 
مــدل نیــز از نرم افزارهــای GAMS و EXCEL اســتفاده شــد.

یافته ها
ــه،  ــتفاده در مطالع ــای مورداس ــا متغیره ــنایی ب ــرای آش ب
ویژگی هــای آمــاری متغیرهــا )مقادیــر حداقــل، حداکثــر، 
ــدول 1  ــی( در ج ــار ورودی و خروج ــراف معی ــن و انح میانگی

ــت. ــده اس آم
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جدول 1: ویژگی های آماری متغیرهای مورداستفاده در مطالعه

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلشرح متغیرنام متغیر

بودجۀ گردشگری
مجموع بودجه های عمرانی و هزینه ای سازمان میراث 

فرهنگی و گردشگری )میلیون ریال(
14840333487288709/38227318/4

اماکن اقامتی
مجموع تعداد هتل های 5، 4، 3، 2 و 1ستاره و 

مهمان پذیر، هتل آپارتمان، مجتمع اقامتی و پانسیون ها
3985120/6182/76

جاذبه های گردشگری
مجموع تعداد جاذبه های طبیعی و تاریخی و فرهنگی 

ثبت شدۀ ملی و بین المللی
219247/9133/12

1892832069698442928814049870تعداد گردشگران بومی واردشده به استان  )نفر(گردشگران داخلی

632104000109744226777تعداد گردشگران خارجی واردشده به استان  )نفر(گرشگران خارجی

ــام موجــود در جــدول )1( نشــان داد کــه بیشــترین  ارق
ــا 1396  ــال های 1390 ت ــی س ــی ط ــگر داخل ــداد گردش تع
در بیــن 31 اســتان کشــور مربــوط بــه اســتان گیــالن در ســال 
1391 بــوده و کمتریــن تعــداد آن مربــوط بــه اســتان خراســان 
ــن  ــترین و کمتری ــت. بیش ــوده اس ــال 1390 ب ــمالی در س ش
ــن  ــال ها در بی ــن س ــی ای ــز ط ــی نی ــگر خارج ــداد گردش تع
ــتان  ــال 1396 و اس ــم در س ــتان ق ــه اس ــوط ب ــتان ها مرب اس
ــترین  ــت. بیش ــوده اس ــال 1393 ب ــمالی در س ــان ش خراس
ــه اســتان  ــوط ب تعــداد اماکــن اقامتــی طــی ایــن ســال ها مرب
خراســان رضــوی در ســال 1391 بــوده و کمتریــن تعــداد نیــز 
ــال 1390  ــد در س ــه و بویراحم ــتان کهکیلوی ــه اس ــق ب متعل
ــی جاذبه هــای گردشــگری  ــوده اســت. بیشــترین تعــداد ثبت ب
ــوده  ــی ب ــی و فرهنگ ــی و تاریخ ــای طبیع ــامل جاذبه ه ــه ش ک

ــزد و  ــتان  ی ــه اس ــوط ب ــه مرب ــال های موردمطالع ــی س در ط
کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد بــوده 
اســت. همچنیــن، مجمــوع بودجه هــای عمرانــی و هزینــه ای 
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان ها در طــی 7 
ــال 1393 و  ــل در س ــتان اردبی ــه اس ــوط ب ــه مرب ــال مطالع س
 1390 کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان قــم در ســال 

ــت. ــوده اس ب
عــالوه  بــر جــدول 1، نمودارهــای 1 و 2 میانگیــن تعــداد 
گردشــگران داخلــی و خارجــی اســتان ها طــی ســال های 
موردبررســی )1390-1396( را نشــان می دهــد کــه درواقــع 
وضعیــت اســتان ها در بخــش گردشــگری داخلــی و خارجــی 

ــد. ــس می کن را منعک

نمودار 1: متوسط تعداد گردشگران داخلی استان ها طی سال های 1390 تا 1396
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کشــور،  اســتان های  بیــن  در   ،1 نمــودار  طبــق 
ــران،  ــدران، ته ــوی، مازن ــان رض ــالن، خراس ــتان های گی اس
اصفهــان، فــارس، خوزســتان، قزویــن، کرمــان و اردبیــل 
به ترتیــب 10 اســتانی هســتند کــه بیشــترین گردشــگر داخلــی 

همچنیــن،  داشــته اند.  مطالعــه  هفت ســالۀ  دورۀ  طــی  را 
ــز  ــزد نی ــان و ی ــمالی، زنج ــان ش ــمنان، خراس ــتان های س اس
ــتان ها دارا  ــن اس ــی را در بی ــگر داخل ــداد گردش ــن تع کمتری

بوده انــد.

نمودار 2: متوسط تعداد گردشگران خارجی استان ها طی سال های 1390 تا 1396

کشــور،  اســتان های  بیــن  در   ،2 نمــودار  طبــق 
اردبیــل،  قــم،  شــرقی،  آذربایجــان  تهــران،  اســتان های 
خراســان رضــوی، اصفهــان، آذربایجــان غربــی، فــارس، 
هرمــزگان و گیــالن به ترتیــب 10 اســتانی هســتند کــه به طــور 
متوســط بیشــترین گردشــگر خارجــی را طــی دوره هفت ســالۀ 
ــن، اســتان های خراســان شــمالی،  مطالعــه داشــته اند. همچنی
خراســان جنوبــی گلســتان و کهکیلویــه و بویراحمــد نیــز 
بیــن اســتان ها  کمتریــن تعــداد گردشــگر خارجــی را در 

داشــته اند.
ــان شــد، هریــک از  ــا همان طــور کــه در جــدول 1 بی ام
ــگری  ــای گردش ــی و جاذبه ه ــن اقامت ــداد اماک ــای تع متغیره
به طــوری  کــه  می شــوند،  تعریــف  جداگانــه  اســتان ها 
اقامتــی مجمــوع تعــداد هتل هــای 5، 4،  اماکــن  تعــداد 
مجتمــع  آپارتمــان،  هتــل  مهمان پذیــر،  1ســتاره،  و   2  ،3
ــن  وزن  ــن اماک ــدام از ای ــه هرک ــت ک ــیون ها اس ــی و پانس اقامت
ــد و  ــی( ندارن ــی و خارج ــگران )داخل ــرای گردش ــانی ب یکس
بــرای این کــه دارایــی  یــا همــان ورودی واقعی تــر در نظــر 
گرفتــه شــود وزن هــای هرکــدام از ایــن اماکــن  محاســبه 
ــز  ــگری نی ــای گردش ــر جاذبه ه ــرای متغی ــن، ب ــد. همچنی ش
ــای  ــواع جاذبه ه  ان

ً
ــا ــه قطع ــد، چراک ــام ش ــبه انج ــن محاس ای

ــر از  ــاوت و مهم ت ــگران ارزش متف ــر گردش ــگری از نظ گردش
ــژه  ــگران به وی ــرای گردش ــز ب ــی نی ــی و بین الملل ــت مل آن ثب

گردشــگران خارجــی ارزش متفاوتــی خواهــد داشــت. لــذا، در 
ایــن مطالعــه، بــرای وزن دهــی بــه هریــک از اماکــن اقامتــی و 
ــی1  ــک دلف ــگری از تکنی ــای گردش ــیم بندی های جاذبه ه تقس
ــۀ  ــر، جامع ــج معتب ــه نتای ــی ب ــرای دسترس ــد. ب ــتفاده ش اس
موردمطالعــه در ایــن تحقیــق متخصصــان گردشــگری بــا 
مــدرک دکتــری و ارشــد بودنــد و همچنیــن از افــراد متخصــص 
ــتقیمی در  ــاط مس ــه ارتب ــگری، ک ــای گردش ــاغل در توره ش
نگــرش گردشــگران در انتخــاب انــواع جاذبه هــای گردشــگری 
و اماکــن اقامتــی دارنــد، اســتفاده شــد کــه درنهایــت 26 نفــر 

ــد. ــخ دادن ــش نامه پاس ــه پرس ــوزه ب ــن ح ــان ای از متخصص
نتایــج ایــن تکنیــک درنهایــت بــا ســه مرحلــۀ پرســش از 
متخصصــان بــه پایــان رســید کــه بــرای روایــی پرســش نامه و 
ــب  ــاخ2 و ضری ــای کرونب ــوم از روش آلف ــی در دور س همگرای
ِکنــدال3 اســتفاده شــد. درنهایــت، بــرای تعییــن وزن )ضریــب 
اهمیــت( هریــک از معیارهــای پرســش نامه از روش آنتروپــی 
شــانون4 اســتفاده شــد. نتایــج نهایــی ضریــب اهمیــت معیارها 
ــاخ و ِکنــدال  ــه روش آنتروپــی شــانون و ضریــب آلفــا کرونب ب

در جــدول 2 و 3 نشــان داده شــده اســت.

1. Delphi method
2. Cronbach's alpha
3. Kendall coefficient
4. Shannon entropy method
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جدول 2: وزن معیارهای مربوط به متغیر اماکن اقامتی به همراه ضریب کندال و آلفای کرونباخ در مرحلۀ سوم پرسش نامه

گردشگران داخلی

اماکن اقامتی
هتل 

5ستاره
هتل 

4ستاره
هتل 

3ستاره
مهمان پذیرهتل 1 و 2ستاره 

هتل 
آپارتمان

مجتمع اقامتی 
و پانسیون

مقدار وزن 
محاسبه شده

0/1410/1050/1510/1470/1280/1920/132

ضریب کندال= 0/795                   ضریب آلفای کرونباخ= 0/821

گردشگران خارجی
مقدار وزن 
محاسبه شده

0/3150/1460/1310/1090/0680/1250/106

ضریب کندال= 0/758                        ضریب آلفای کرونباخ= 0/802

منبع= یافته های تحقیق

ــای  ــدال و آلف ــب کن ــدول 2، ضری ــه ج ــه ب ــا توج ب
کرونبــاخ بــرای گردشــگران داخلــی به ترتیــب برابــر 0/795 
و 0/821 بــه  دســت آمــده کــه همگرایــی بــاال میــان خبــرگان 
و روایــی مناســب پرســش نامه را نشــان می دهــد. طبــق 
نتایــج آنتروپــی شــانون، بیشــترین وزن یــا اهمیــت در بیــن 
ــن وزن  ــان و کمتری ــل آپارتم ــه هت ــق ب ــی متعل ــن اقامت اماک

مربــوط بــه هتــل 4ســتاره بــود. همچنیــن، بــرای گردشــگران 
خارجــی نیــز ضریــب کنــدال و الفــای کرونبــاخ همگرایــی 
بــاال و روایــی مناســب را نشــان می دهــد و بیشــترین و 
کمتریــن وزن اماکــن بــرای گردشــگران خارجــی نیــز مربــوط 

ــت.  ــوده اس ــا ب ــتاره و مهمان پذیره ــل 5س ــه هت ب

جدول 3: وزن معیارهای مربوط به متغیر جاذبه های گردشگری به همراه ضریب کندال
 و آلفای کرونباخ در مرحلۀ سوم پرسش نامه

گردشگران 
داخلی

جاذبه های گردشگری
جاذبه های طبیعی 

ثبت بین المللی

جاذبه های تاریخی 
و فرهنگی ثبت 

بین المللی

جاذبه های ثبت 
ملی

جاذبه های تاریخی و 
فرهنگی ثبت ملی

)w( 0/2870/250/2320/229مقدار وزن محاسبه شده در روش آنتروپی

            ضریب کندال= 0/754            ضریب آلفای کرونباخ= 0/831

گردشگران 
خارجی

)w( 0/2920/2550/2330/219مقدار وزن محاسبه شده در روش آنتروپی

ضریب کندال= 0/72            ضریب آلفای کرونباخ= 0/81

منبع= یافته های تحقیق

ــت  ــب اهمی ــه ضری ــوط ب ــج مرب ــز نتای ــدول 3 نی ج
معیارهــای جاذبه هــای گردشــگری به تفکیــک گردشــگران 
و  دلفــی  پرســش نامۀ  به کمــک  را  خارجــی  و  داخلــی 
ــدول،  ــن ج ــق ای ــد. طب ــان می ده ــانون نش ــی ش روش آنتروپ
ــت  ــی ثب ــای طبیع ــار جاذبه ه ــه معی ــوط ب ــترین وزن مرب بیش
ــی و  ــای تاریخ ــه جاذبه ه ــوط ب ــن مرب ــی و کمتری بین الملل
فرهنگــی ثبــت ملــی بــرای هــر دو گــروه گردشــگران اســت. 
بــا توجــه بــه نتایــج ضرایــب اهمیــت اماکــن اقامتــی و 

ــی  ــن وزن ــا میانگی ــا ب ــن متغیره ــگری، ای ــای گردش جاذبه ه
ــی  ــل پوشش ــی تحلی ــج کارای ــن، نتای ــد. بنابرای ــو ش وارد الگ
ــر  ــگری ه ــۀ گردش ــای بودج ــا ورودی ه ــازی ب ــای ف داده ه
ــگری و  ــای گردش ــی، جاذبه ه ــن اقامت ــداد اماک ــتان، تع اس
ــدول  ــی در ج ــی و خارج ــگران داخل ــداد گردش ــی تع خروج
4 بــرای گردشــگران داخلــی و در جــدول 5 بــرای گردشــگران 

ــد. ــان داده ش ــی نش خارج
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جدول 4: نتایج تحلیل پوششی داده های فازی برای 31 استان طی سال های 1390 تا 1396 برای گردشگران داخلی

میانگین 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 استان

0/29 0/33 0/39 0/24 0/27 0/22 0/22 0/34 آذربایجان شرقی

0/47 0/43 0/29 0/37 0/47 0/35 0/36 1 آذربایجان غربی

0/54 0/89 0/72 0/57 0/31 0/34 0/32 0/65 اردبیل

0/61 0/59 0/55 0/59 0/44 0/71 0/62 0/77 اصفهان

0/60 0/67 0/67 0/56 0/36 0/44 0/81 0/68 البرز

0/74 0/99 0/77 0/77 1/90 1 0/13 0/63 ایالم

0/47 0/47 0/44 0/48 0/56 0/33 0/52 0/49 بوشهر

1 1 1 1 1 1 1 1 تهران

0/61 0/52 0/64 0/68 0/74 0/49 0/56 0/61 چهارمحال و بختیاری

0/47 0/36 0/33 0/49 0/35 0/57 0/66 0/52 خراسان جنوبی

0/59 0/65 0/49 0/55 0/54 0/75 0/49 0/69 خراسان رضوی

0/50 0/77 0/82 0/40 0/54 0/77 0/12 0/07 خراسان شمالی

0/65 0/79 0/92 0/53 0/45 0/47 0/60 0/78 خوزستان

0/41 0/46 0/48 0/41 0/36 0/41 0/38 0/37 زنجان

0/30 0/28 0/32 0/29 0/23 0/25 0/36 0/39 سمنان

0/66 0/65 1 0/73 1 0/52 0/43 0/28 سیستان و بلوچستان

0/53 0/62 0/57 0/53 0/60 0/39 0/38 0/63 فارس

0/71 0/57 0/95 0/78 0/99 0/75 0/69 0/21 قزوین 

0/56 0/69 0/48 0/56 0/41 0/44 0/36 1 قم

0/60 0/53 0/71 0/62 0/56 0/45 0/36 1 کردستان

0/50 0/39 0/40 0/42 0/77 0/68 0/49 0/38 کرمان

0/61 0/85 0/97 0/46 0/34 0/58 0/33 0/72 کرمانشاه

1 1 1 1 1 1 1 1 کهکیلویه و بویراحمد

0/78 0/89 0/92 0/69 0/70 0/83 0/67 0/74 گلستان

1 1 1 1 1 1 1 1 گیالن

0/68 0/81 0/91 0/60 0/46 0/93 0/64 0/38 لرستان

0/73 0/76 0/49 0/55 0/72 0/91 0/78 0/92 مازندران

1 1 1 1 1 1 1 1 مرکزی

0/55 0/91 0/44 0/57 0/49 0/58 0/51 0/34 هرمزگان

0/79 0/81 0/80 0/92 0/75 0/76 0/75 0/71 همدان 

0/23 0/25 0/24 0/21 0/29 0/10 0/18 0/31 یزد

0/62 0/68 0/67 0/60 0/60 0/61 0/54 0/63 میانگین

منبع= یافته های تحقیق
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 4، در طــی ســال های 
ــا 1396، در بیــن 31 اســتان کشــور، تنهــا 4 اســتان  1390 ت
تهــران، گیــالن، کهکیلویــه و بویراحمــد و مرکــزی در تمامــی 
ــایر  ــی از س ــد، یعن ــد بودن ــی واح ــال ها دارای کارای ــن س ای
اســتان ها کاراتــر عمــل کرده انــد. کمتریــن کارایــی نیــز، 
ــزد  ــتان ی ــه اس ــوط ب ــال ها، مرب ــن س ــه میانگی ــه ب ــا توج ب
بــود. همچنیــن، در بررســی هــر ســال نیــز، در ســال 1390، 
7 اســتان )آذربایجــان غربــی، تهــران، قــم، کهکیلویــه و 
بویراحمــد، گیــالن، مرکــزی و کردســتان( دارای رتبــۀ کارایــی 
ــر  ــه غی ــال های 1391، 1394 و 1396، ب ــد. در س ــک بودن ی

ــد و  ــه و بویراحم ــالن، کهکیلوی ــران، گی ــتان ته ــار اس از چه
ــتان  ــته اند، اس ــک داش ــی ی ــۀ کارای ــاله رتب ــه هرس ــزی ک مرک
دیگــری کارا نبــوده اســت. در ســال 1392، پنــج اســتان 
ــه و بویراحمــد و مرکــزی(  )ایــالم، تهــران، گیــالن، کهکیلوی
بــه کارایــی واحــد رســیدند. در ســال 1393 و 1395 هــم پنج 
اســتان )سیســتان و بلوچســتان، تهــران، گیــالن، کهکیلویــه و 
بویراحمــد و مرکــزی( بــه کارایــی یــک رســیدند. همچنیــن، 
ــانگر  ــد نش ــه می توان ــال، ک ــر س ــتان ها در ه ــن کل اس میانگی
کارایــی گردشــگری داخلــی کل کشــور باشــد،  کارایــی 

ــد. ــان می ده ــا 1396 را نش ــال 1390 ت ــط از س متوس

جدول 5: نتایج تحلیل پوششی داده های فازی برای 31 استان طی سال های 1390 تا 1396 برای گردشگران خارجی

میانگین 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 استان

0/87 0/28 0/87 0/98 1 1 1 1 آذربایجان شرقی

0/35 0/62 0/20 0/30 0/45 0/37 0/19 0/31 آذربایجان غربی

0/90 0/37 1 0/92 1 1 1 1 اردبیل

0/23 0/09 0/59 0/27 0/29 0/17 0/09 0/09 اصفهان

0/03 0/01 0/08 0/03 0/04 0/02 0/02 0/03 البرز

0/10 0/47 0/07 0/07 0/04 0/01 0/01 0/01 ایالم

0/02 0/02 0/03 0/03 0/03 0/01 0/01 0/02 بوشهر

0/83 0/25 0/68 1 1 1 1 0/86 تهران

0/02 0/01 0/05 0/03 0/01 0/01 0/01 0/02 چهارمحال و بختیاری

0/02 0/01 0/01 0/08 0/03 0/02 0/01 0/01 خراسان جنوبی

0/31 0/12 0/22 0/20 0/13 0/57 0/59 0/33 خراسان رضوی

0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/01 0/02 خراسان شمالی

0/05 0/02 0/08 0/18 0/05 0/02 0/01 0/02 خوزستان

0/01 0/01 0/03 0/03 0/01 0/01 0/01 0/01 زنجان

0/01 0/01 0/02 0/02 0/01 0/01 0/01 0/02 سمنان

0/03 0/04 0/02 0/05 0/01 0/04 0/02 0/03 سیستان و بلوچستان

0/16 0/20 0/22 0/23 0/21 0/09 0/08 0/07 فارس

0/02 0/01 0/02 0/02 0/03 0/02 0/01 0/01 قزوین 

0/87 1 0/57 1 1 1 0/91 0/65 قم

0/07 0/01 0/05 0/09 0/11 0/21 0/03 0/02 کردستان

0/04 0/01 0/06 0/06 0/05 0/03 0/03 0/03 کرمان

0/09 0/10 0/08 0/08 0/05 0/04 0/11 0/17 کرمانشاه

0/03 0/01 0/05 0/04 0/03 0/02 0/01 0/04 کهکیلویه و بویراحمد

0/02 0/03 0/01 0/03 0/01 0/02 0/02 0/04 گلستان

0/09 0/12 0/08 0/09 0/09 0/07 0/08 0/09 گیالن

0/02 0/01 0/01 0/02 0/02 0/03 0/01 0/02 لرستان

0/06 0/02 0/07 0/08 0/06 0/05 0/05 0/07 مازندران

0.02 0/01 0/07 0/03 0/02 0/01 0/02 0/03 مرکزی

0/76 0/40 1 1 1 0/77 0/52 0/62 هرمزگان

0/07 0/01 0/12 0/13 0/09 0/04 0/03 0/05 همدان 

0/16 0/12 0/40 0/26 0/17 0/05 0/06 0/07 یزد

0/16 0/14 0/22 0/24 0/23 0/22 0/19 0/18  میانگین

منبع: یافته های تحقیق
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جــدول 5، کــه نتایــج کارایــی گردشــگران خارجــی 
اســتان ها را به کمــک تکنیــک تحلیــل پوششــی داده هــای 
از  غیــر  کــه،  مــی دارد  بیــان  می دهــد،  نشــان  را  فــازی 
و  قــم  تهــران،  اردبیــل،  شــرقی،  آذربایجــان  اســتان های 
ــی  ــی یــک داشــته یعن هرمــزگان کــه در بعضــی ســال ها کارای
ــتان ها  ــی اس ــد، مابق ــل کرده ان ــر عم ــتان ها کارات ــایر اس از س
دارای کارایــی بســیار ضعیفــی در بخــش گردشــگری خارجــی 
ــش  ــور در بخ ــف کل کش ــی ضعی ــه کارای  ب

ً
ــا ــه نهایت ــد ک بودن

گردشــگری طــی ســال های 1390 تــا 1396 منجــر شــده 
ــی  ــن کارای ــه میانگی ــه ب ــا توج ــی، ب ــور کل ــا به ط ــت. ام اس
ــتان  ــه اس ــوط ب ــی مرب ــترین کارای ــتان، بیش ــر اس ــال های ه س
ــان،  ــتان های زنج ــه اس ــوط ب ــی مرب ــن کارای ــل و کمتری اردبی

ــود. ــمالی ب ــان ش ــمنان و خراس س

بحث و نتیجه گیری 
ــی و  ــگری داخل ــت گردش ــی صنع ــق کارای ــن تحقی ای
خارجــی اســتان های کشــور و درنهایــت کل کشــور را بررســی 
ــی را  ــتان های کارا، راه کارهای ــایی اس ــن شناس ــا، ضم ــرد ت ک
ــود عملکــرد اســتان ها در بخــش گردشــگری و  ــرای بهب ــز ب نی
ــک  ــج به تفکی ــد. نتای ــنهاد کن ــور پیش ــگری کش ــعۀ گردش توس
بخــش  کــه  داد  نشــان  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران 
ــت  ــف اس ــور ضعی ــتان ها و کل کش ــی اس ــگری خارج گردش
ــرقی و  ــان ش ــل، آذربایج ــه اردبی ــتان ازجمل ــد اس ــز چن و، ج
ــری در  ــی بهت ــودن دارای کارای ــل مــرزی ب هرمــزگان کــه به دلی
بخــش گردشــگری خارجــی بودنــد و همچنیــن اســتان تهــران 
کــه به دلیــل پایتخــت  بــودن کارایــی بهتــری از ســایر اســتان ها 
دارد، مابقــی اســتان ها دارای کارایــی بســیار پایینــی در بخــش 
ــد. در بخــش گردشــگری داخلــی،  گردشــگری خارجــی بودن
چهــار اســتان تهــران، گیــالن، کهکیلویــه و بویراحمــد و 
مرکــزی در تمامــی ســال های موردبررســی دارای کارایــی 
ــات  ــتند از امکان ــتان ها توانس ــن اس ــی ای ــد. یعن ــد بودن واح
ــۀ  ــد و درزمین ــتفاده را بکنن ــن اس ــود بهتری ــای موج و نهاده ه
ــد.  ــل کنن ــر عم ــتان ها کارات ــایر اس ــی از س ــگری داخل گردش
بنابرایــن، بــا توجــه بــه نتایــج می تــوان بیــان کــرد کــه کارایــی 
ــگری  ــی گردش ــتر از کارای ــور بیش ــی در کش ــگری داخل گردش
ــی  ــج کارای ــا بررســی نتای ــن، ب ــوده اســت. همچنی خارجــی ب
ــتان های  ــه اس ــت ک ــان داش ــوان بی ــی می ت ــگران داخل گردش
ــتند  ــتان ها داش ــایر اس ــتری از س  بیش

ً
ــبتا ــی نس ــمالی کارای ش

ایــن  گردشــگری  قابلیت هــای  از  مناســب  اســتفادۀ  کــه 
لــذا  اســتان ها در بخــش گردشــگری را نشــان می دهــد. 
ــم   ــی و فراه ــا معرف ــز، ب ــتان ها نی ــایر اس ــود س ــنهاد می ش پیش
ــگری،  ــات گردش ــۀ خدم ــور ارائ ــات الزم، به منظ ــردن امکان ک
ــی  ــگران داخل ــم گردش ــی و ه ــگران خارج ــرای گردش ــم ب ه
خــود تــالش کننــد. بــرای مثــال، دو کویــر بــزرگ ایــران 

)کویــر  لــوت و دشــت کویــر( از بزرگ تریــن جاذبه هــای 
ــذب  ــی در ج ــت باالی ــه ظرفی ــتند ک ــی هس ــی و بین الملل مل
گردشــگر داخلــی و خارجــی دارنــد. بااین حــال، به دلیــل 
عدم امکانــات کافــی در زیرســاخت ها و عدم اطالع رســانی 
ــیار  ــگرِی بس ــۀ گردش ــن جاذب ــای آن، ای ــی قابلیت                                                                                                       ه و معرف
بــاارزش همچنــان مهجــور مانــده اســت. می تــوان بــا تســهیل 
زیرســاخت های جــاده ای بــرای دسترســی گردشــگران بــه 
ــی  ــی و اقامت ــات رفاه ــردن امکان ــم  ک ــن فراه ــر و همچنی کوی
باعــث رونــق چرخــۀ صنعــت گردشــگری در ایــن اقلیــم 
ــد  ــتانی دارن ــرد و کوهس ــوای س ــه آب وه ــتان هایی ک ــد. اس ش
ــه  ــود، ازجمل ــتانی خ ــای زمس ــی جاذبه ه ــا معرف ــد ب می توانن
پیســت های اســکی و گردشــگری زمســتانی، زمینــۀ ورود 
گردشــگر داخلــی و خارجــی را بــه اســتان خــود فراهــم کننــد 
کــه در ایــن زمینــه نیــز بایــد زیرســاخت های الزم و تســهیالت 

ــود.  ــم ش ــی فراه کاف
ــتان  ــر اس ــای ه ــی نهاده ه ــج و بررس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــده  ــتفاده ش ــق اس ــن تحقی ــی در ای ــۀ ورودی کارای ــه به منزل ک
ــه  ــرد ک ــان ک ــوان بی ــی، می ت ــن اقامت ــه و اماک ــه بودج ازجمل
بیشــتر اســتان هایی کــه کارایــی ضعیفــی دارنــد بودجــۀ کمتــر 
ــن  ــه ای ــور، ب ــد. بدین منظ ــز دارن ــری نی ــی کمت ــن اقامت و اماک
ــع  ــکل را رف ــن مش ــد ای ــعی کنن ــود س ــه می ش ــتان ها توصی اس
کننــد و همچنیــن بــرای بهبــود کارایــی بــا توجــه بــه ویژگی های 
ــه ای خــود درصــدد جــذب گردشــگر باشــند  اقلیمــی و منطق
کــه ایــن امــر نیازمنــد تبلیغــات مناســب و گســترده اســت تــا 
ایــن مناطــق و جاذبه هــای آن هــا را بــه گردشــگران بشناســانند 
و مشــوق و محرکــی بــرای ســفر آن هــا بــه ایــن مناطــق باشــند. 
در بحــث گردشــگری خارجــی، بحــث امنیــت و ایجــاد آرامش 
در گردشــگران خارجــی از مــوارد بســیار مهــم اســت؛ چراکــه 
دهه هــای  در  گســترده   ســیاه نمایی  و  ایران هراســی  مــوج 
اخیــر، از ســوی رقبــا و کشــورهایی کــه روابــط خصمانــه ای بــا 
ــد،  ــغ می کنن ــه آن تبلی ــد و علی ــران دارن جمهــوری اســالمی ای
باعــث تأثیــر منفــی در نگــرش گردشــگران خارجــی بــه ایــران 
شــده  و تحریم هــای یک جانبــه نیــز همگــی بــه کاهــش ســفر 
گردشــگران خارجــی بــه کشــور منجــر شــده اســت. عــالوه بــر 
ــع بســیار مهــم  ــن، گردشــگری در بســیاری از کشــورها منب ای
ارزآوری بــوده اســت. لــذا توصیــه می شــود مســئوالن بــا 
ــۀ ارزآوری  ــی زمین ــگری خارج ــش گردش ــه بخ ــژه ب ــه وی توج

بــه کشــور را فراهــم کننــد.
ــنهاد  ــی پیش ــور کل ــوق، به ط ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب
می شــود کــه مســئوالن بخــش گردشــگری، در کشــور و 
اســتان های گوناگــون، تســهیالت الزم ازجملــه خدمــات 
فرودگاهــی،  حمل ونقــل  امــن،  و  ســریع  حمل ونقــل 
ــرای  ــات الزم ب ــۀ امکان ــول و ارائ ــی قابل قب ــات فرودگاه امکان
اقامتــی راحــت و آرام بــه گردشــگران به خصــوص گردشــگران 
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خارجــی را فراهــم کننــد تــا انگیــزه الزم در گردشــگران 
ــرای گردشــگری پدیــد آیــد و ســفرهای آن هــا تــداوم یابــد.  ب
مــدرن کــردن تجهیــزات و لــوازم مورداســتفاده در ایــن 
ــرای  ــات بانکــی ب ــه ایجــاد خدمــات و امکان صنعــت ازجمل
گردشــگران خارجــی می توانــد زمینه ســاز تســهیل ســفر 
ــود.  ــور ش ــتان های کش ــی اس ــه تمام ــی ب ــگران خارج گردش
ــژه  ــگران به وی ــرای گردش ــش ب ــت و آرام ــس امنی ــاد ح ایج
جاذبه هــای  معرفــی  درنهایــت  و  خارجــی  گردشــگران 
ــد  ــی می توان ــی و بین الملل ــاد مل ــام در ابع ــناخته و گمن ناش
نقشــی مهــم در توســعۀ ایــن صنعــت داشــته باشــد، چراکــه 
ــگری  ــفر و گردش ــر را در س ــترین تأثی ــات بیش ــروزه تبلیغ ام
ــگری در  ــت گردش ــزرگ در صنع ــی ب ــد تحول ــد و می توانن دارن
جهــان و به خصــوص در کشــورهایی نظیــر ایــران پدیــد آورنــد. 
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