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توســعۀ گردشــگری ،تحلیــل
پوششــی دادههــای فــازی ،ای ـران،
کارایــی گردشــگری

چکیده

توســعۀ صنعــت گردشــگری بهویــژه بــرای کشــورهای درحالتوســعه ،کــه
دارای معضــات بســیاری ازجملــه بیــکاری و اقتصــاد تکمحصولــی هســتند ،بســیار
حائــز اهمیــت اســت .در ایــن بیــن ،کشــور ایران بــا ســرزمینی چهــار فصــل و تمدنی
چنده ـزار ســاله از نظــر جاذبههــای تاریخــی ،مذهبــی ،فرهنگــی ،طبیعــی و ماننــد
اینهــا منحصربهفــرد اســت و در رتبهبنــدی جهانــی در ردیــف ده کشــور نخســت
گردشــگری قــرار دارد .بدینمنظــور ،بــا توجــه بــه قابلیتهــای چشــمگیر کشــور
در بخــش گردشــگری ،هــدف ایــن تحقیــق بررســی توســعۀ صنعــت گردشــگری
بهکمــک محاســبۀ کارایــی ایــن صنعــت در تمامــی اســتانهای ایــران بهتفکیــک
گردشــگران داخلــی و خارجــی بــوده اســت .بـرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،از آمــار و
اطالعــات ســاالنۀ گردشــگری اســتانهای کشــور طــی ســالهای  1390تــا 1396
اســتفاده شــد و بــرای بــرآورد کارایــی از روش جدیــد تحلیــل پوششــی دادههــای
فــازی اســتفاده شــد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کارایــی اســتانها در بخــش
گردشــگری داخلــی بیشــتر از بخــش گردشــگری خارجــی اســت و فقــط چهــار
اســتان ،گیــان ،تهـران ،مرکــزی و کهکیلویــه و بویراحمــد از بیــن  31اســتان ،در طــی
ســالهای موردبررســی در بخــش گردشــگری داخلــی ،از نظــر کارایــی در رتبــۀ یــک
ق ـرار گرفتهانــد ،یعنــی از ســایر اســتانها کاراتــر عمــل کردهانــد .همچنیــن ،هیــچ
اســتانی درزمینــۀ گردشــگری خارجــی در طــی هفــت ســال بــه کارایــی یــک نرســیده
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج ،توســعۀ بخــش گردشــگری در هــر دو دســته از طریــق
تحــول در زیرســاختها و تبلیغــات گســترده در ســطح ملــی و بینالمللــی بایــد در
اولویــت متولیــان امــر قـرار گیــرد و مســئوالن بــا توجــه ویــژه بــه بخــش گردشــگری
خارجــی موجــب ارزآوری ،رشــد و توســعۀ بخــش گردشــگری شــوند.

مقدمه
گردشــگری در توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
بسـ�یاری از کشـ�ورها (Godovykh & Ridderstaat,
 )2020; Gursoy et al., 2019و ،در جایــگاه صنعتــی
خدماتــی ،در توســعۀ بیشــتر کشــورها بســیار مهــم و تأثیرگــذار
اســت و در ســالهای اخیــر نیــز رشــد چشــمگیری داشــته
اســت .توســعۀ ایــن صنعــت ،عــاوه بــر ایجــاد منافــع متعــدد
بــرای کســبوکارهای مرتبــط ماننــد هتــلداری ،مدیریــت
اســتراحتگاهها ،آژانسهــای مســافرتی و رســتورانها،

موجــب جــذب پولهــای خارجــی و بهنوعــی ارزآوری نیــز
میش��ود (Jordan et al., 2019; Chaisumpunsakul
 .)& Pholphirul, 2018همچنیــن ،بخــش گردشــگری،
بعــد از تولیــدات کارخانــهای ،بــا ســهمی 3/9درصــدی،
بیشــترین ســهم را در رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان
دارد .امــروزه ،بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه تــاش
میکننــد مشــارکت خــود در اقتصــاد جهانــی را از طریــق
توسـ�عۀ گردشـ�گری بینالمللـ�ی افزایـ�ش دهنـ�د (WTTC,
.)2019
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ای ـران بــا ســرزمینی چهــار فصــل و تمدنــی چنده ـزار
ســاله از نظــر جاذبههــای متنــوع و منحصربهفــرد تاریخــی،
مذهبــی ،فرهنگــی ،طبیعــی و ماننــد اینهــا در رتبهبنــدی
جهانــی در ردیــف ده کشــور نخســت جهــان قــرار دارد و،
بــه تصدیــق ســازمان یونســکو ،1از نظــر تاریخــی و فرهنگــی
در فهرســت هشــت کشــور نخســت جهــان قــرار دارد و از
منظــر جاذبههــای اکوتوریســمی و تنــوع اقلیمــی جــزء پنــج
کشــور برتــر دنیــا اســت (باســمنجی و حیــدری .)1391 ،امــا
ً
تاکنــون نتوانســته عمــا ایــن جایــگاه را در دنیــا بــه دســت
ً
آورد ،چراکــه اقتصــاد کشــور شــدیدا بــه درآمدهــای حاصــل
از صــادرات نفــت خــام وابســته اســت و آثــار زیانبــار
اقتصــاد تکمحصولــی وابســته بــه نفــت اکنــون بیــش از
هــر زمــان دیگــری بــرای تصمیمگیــران و نخبــگان کشــور
ثابــت شــده و همــگان بــر ضــرورت تغییــر ایــن وضعیــت
و توســعۀ اقتصــادی کشــور در ابعــاد و حوزههــای گوناگــون
تأکیــد دارنــد .بنابرایــن ،ﺑﺎﻳﺪ بــه جایــگاه مهــم ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی توجــه شــود (صیدایــی و هدایتــی مقــدم.)1389 ،
ازایــنرو ،پیشبینیهــا و تحلیلهــای قابلاعتمــاد بــرای
یــک برنامهریــزی كارآ مــد در صنایــع مرتبــط بــا بــازار
گردشــگری ،ضــرورت تــام دارد.
گســترش صنعــت گردشــگری ،2بهمنزلــۀ صنعتــی كــه
بــا حوزههــای گوناگــون نظیــر اقتصــاد ،فرهنــگ ،محیــط
زیســت ،كشــاورزی و خدمــات در تعامــل اســت ،اهمیــت
فراوانــی دارد و تجربیــات ســایر مناطــق جهــان نشــان داده
كــه توســعۀ صنعــت گردشــگری در هــر منطقــه باعــث رشــد
و پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعــی آن ناحیــه شــده اســت
(خوشــنویس یــزدی و غمامــی .)1394 ،گردشــگران وقتــی به
ً
مقصــد موردنظــر وارد میشــوند ،الزامــا بایــد هزینههایــی را
در آن مقصــد بپردازنــد مثــل هزینــۀ غــذا و محــل اقامــت،
تفریحــات ،حملونقــل و همچنیــن پولــی کــه بابــت خریــد
ســوغاتی و کاالی بومــی مقصــد میپردازنــد .ایــن هزینههــا
از طریــق پولــی کــه وارد مقصــد میکننــد باعــث رونــق
اقتصــادی مقصــد میشــوند و ازایــنرو بــه گردشــگران
«صادرکننــدگان نامرئــی» 3هــم میگوینــد .اســتفادۀ صحیــح
از ظرفیتهــای گردشــگری ایــران ممکــن اســت ســودی
معــادل دو برابــر ذخایــر نفتــی را نصیــب کشــور کنــد .اگــر
کشــور بــا توجــه بــه مزایــای صنعــت گردشــگری و تأثیــر
اقتصــادی توســعۀ ایــن صنعــت در درآمدزایــی و اشــتغالزایی
فقــط بــه  30درصــد از درآمــد صنعــت گردشــگری جهــان
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

کشــور وارد خواهــد شــد (فتحیپــور و همــکاران.)1397 ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ گردشــگری،4
5
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل دﻗﻴـﻖ و درﺳـﺖ اﻧﮕﻠﻴـــسی آن ﺗﻮرﻳـﺴﻢ
ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـــۀ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻓﺮادی اﻃﻼق مــیﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎیــی
ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎدی ﺧﻮد ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺬراﻧﺪن اﻳﺎم ﻓﺮاﻏﺖ،
اﻧﺠـﺎم ﻛﺎر و اهــداف دیگــر ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل
یراد و آقاجانــی .)1388 ،ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ
مــیروﻧﺪ (فرجــ 
ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﺳﻔﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ،ﺍﻗﺎﻣﺖ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ،ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭی ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
را دربــر میگیــرد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیــی ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪمنزلــۀ بخشــی ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ مــیﺩﻫﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ
ﺧﺮﻳﺪهــای ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼتــی ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ مـیﺁﻳﺪ .بــه عبــارت دیگــر ،گردشــگری شــامل ﺗﻤﺎمــی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍتــی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺍی ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ میپیونـ�دد (.)Christie & Morrison, 1992
بنابرایــن ،ﻫﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰشــی ﻛﻪ در ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺬاﺑﻴﺖ
اﻳﺠﺎد کنــد و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺟﺎذﺑﻪ 6ﻧﺎﻣﻴﺪه مــیﺷﻮد .ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ را در
ادﺑﻴﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ میکننــد :ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
طبیعی 7و ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی فرهنگی 8ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮع
و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن��ی از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را درب��ر میگیرن��د .کالرک ()2004
و فلوریــدا ( )2002ﻣﻌﺘﻘﺪ هس��تند ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ تفریحــی،
ســرگرمی ﻭ ﺟﺎﺫﺑﻪهــای گردشــگری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﻨﻨﺪۀ ﺗﺼﻮﻳﺮی
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ میانجام��د (Clark,
 .)2004; Florida, 2002وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ از مهمتریــن
دﻻﻳﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی ﺧﺎص اﺳـﺖ .ﺟﺎذﺑـﻪﻫـــﺎی
ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺑـﻪمنزلــۀ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ویژگیهــای
ﺧﺎص و جذابیتهایــی ﻛﻪ دارﻧﺪ ،مــیﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را از
ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ســرزمینهای دور ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر جاذبــۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ ،ﻣﻨﺤـﺼﺮبهفــردﺗﺮ و
ﺟـﺬابﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻗﺪرت ﻛﺸﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻮزۀ
یراد و آقاجانــی.)1388 ،
ﻧﻔﻮذ وســیعتری ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ (فرجـ 
راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ الگــوی ﻣﻮﺭﺩﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ،ﺩﺭ بیشــتر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺟﺎﺫﺑﻪهــای گردشــگری ،الگــوی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎنــی
گردشــگری ﺍﺳﺖ .در ایــن الگــو ،جاذبههــای گردشــگری بــه
ســه دســتۀ جاذبههــای فرهنگی ـ تاریخــی ،9جاذبههــای طبیعــی
و جاذبههــای انسانســاخت 10تقســیم میشــود (نصراللهــی و
همــکاران.)1393 ،
)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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5. Maximum Likelihood Estimation

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــا توجــه بــه مطالــب بیانشــده بـرای بررســی مقدماتــی
توســعۀ صنعــت گردشــگری ،میتــوان از معیارهایــی چــون
کارایــی 1بــرای تحلیــل وضعیــت موجــود اســتفاده کــرد و،
ازآنجاکــه اندازهگیــری کارایــی صنعــت گردشــگری وضعیــت
صنعــت گردشــگری را در اســتفاده از نهادههــای گوناگــون و
همچنیــن ســطح موفقیــت یــا عدمموفقیــت ایــن صنعــت را
در بهکارگیــری از عوامــل موجــود نشــان میدهــد ،در ایــن
تحقیــق از مفهــوم کارایــی بــرای وضعیــت فعلــی صنعــت
گردشــگری بــرای گردشــگران داخلــی و خارجــی تمامــی
اســتانهای کشــور اســتفاده شــده اســت .در ایـران ،مطالعــات
انجامشــده درخصــوص کارایــی صنعــت گردشــگری بســیار
محــدود اســت کــه در ادامــه بــه چنــد نمونــه از مطالعــات
انجامشــده اشــاره میشــود.
در مطالعــات داخلــی میتــوان بــه مطالعــات پورکاظمــی
و رضایــی ( ،)1385رنجبــر و همــکاران ( ،)1389عابســی و
همــکاران ( )1392و کارنامــه حقیقــی و تقــوی ( )1395اشــاره
کــرد .در مطالعــات پورکاظمــی و رضایــی ( )1385و رنجبــر
و همــکاران ( ،)1389بــه کارایــی صنعــت گردشــگری ای ـران
بــا ســایر کشــورها پرداختــه شــد کــه در مطالعــۀ اول از روش
ناپارامتــری تحلیــل پوششــی دادههــا )DEA( 2و در مطالعــۀ
دوم از تحلیــل مــرزی تصادفــی (( 3)SFAانتخــاب تابــع تولید
کاب ـ داگالس )4بــه روش حداکثــر درســتنمایی 5کارایــی
روششناسی تحقیق
گردشــگری اســتفاده شــد .در هــر دو مطالعــه ،ای ـران در بیــن
اندازهگیــری کارایــی در صنعــت گردشــگری در
کشــورهای منتخــب کارایــی پایینــی داشــت .امــا در مطالعــات
عابســی و همــکاران ( )1392و کارنامــه حقیقــی و تقــوی ســالهای اخیــر موضــوع موردتوجــه بیشــتر تحقیقــات
( ،)1395بــه مطالعــه اســتانی کارایــی صنعــت گردشــگری بــوده اســت .ایــن امــر هــم اهمیــت روبهرشــد اقتصــادی
کشــور پرداختــه و در هــر دو مطالعــه از روش تحلیــل پوششــی گردشــگری بهمنزلــۀ منبــع درآمــد بینالمللــی و اشــتغال
دادههــا بــرای ســنجش کارایــی اســتانها اســتفاده شــد کــه داخلــی و هــم افزایــش رقابــت در بازارهــای جهانی گردشــگری
نتایــج مطالعــۀ عابســی و همــکاران ( )1392نشــان داد کــه را نشــان میدهــد .کارایــی مربــوط بــه اج ـرای درســت كارهــا
اســتا ن تهـران از ســایر اســتانها کارایــی بیشــتری دارد و نتایــج در ســازمان اســت؛ یعنــی تصمیماتــی كــه بــا هــدف كاهــش
کارنامــه حقیقــی و تقــوی ( )1395نشــان داد کــه اســتانهای هزینههــا ،افزایــش مقــدار تولیــد و بهبــود كیفیــت محصــول
بوشــهر ،ته ـران ،سیســتان و بلوچســتان ،گیــان ،مازنــدران و اتخــاذ میشــوند .كارآیــی عبــارت اســت از نســبت بــازده
واقعــی بهدســتآمده بــه بــازده اســتاندارد و تعیینشــده
مرکــزی دارای کارایــی قــوی هســتند.
امــا مطالعــات خارجــی بســیاری نیــز در ایــن زمینــه (موردانتظــار) یــا نســبت مقــدار كاری كــه انجــام میشــود بــه
انج��ام ش��ده اس��ت ( Chen et al., 2018; Soysal-Kurt,مقــدار كاری كــه بایــد انجــام شــود .کارآیــی اقتصــادی هــر
 2017; Luo et al., 2014; Bi et al., 2011; Cracoliciصنعــت معیــاری مقایسـهای درخصــوص چگونگــی عملکــرد
 )et al., 2008کــه در همــۀ ایــن مطالعــات از روش تحلیــل آن صنعــت اســت .بــهعبــارت دیگــر ،کارایــی هــر صنعــت
پوششــی دادههــا بــرای بــرآورد صنعــت کارایــی گردشــگری بهمعنــای پــردازش ورودی بــرای دســتیابی بــه خروجیهــای
اســتفاده شــد .بــرای نمونــه ،سویســال ـ ِکرت ( ،)2017در خــود در مقایســه بــا بهتریــن روشــی اســت کــه کارآمدتریــن
روش در آن صنع��ت اس��ت (;Hadad et al., 2012
Efficiency
.)Chaabouni, 2019 1.
)2. Data Envelopmen Analysis (DEA
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئلۀ کارایــی بنگاههــا،
)3. Stochastic Frontier Analysis (SFA
 4. Cobb-Douglasروشهــای گوناگونــی بـرای اندازهگیــری آن ارائــه شــده اســت.
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تحقیقــی ،کارایــی نســبی  29کشــور اروپایــی را بــا دادههــای
ســال  2013و تحلیــل پوششــی دادههــا اندازهگیــری کــرد .در
ایــن مطالعــه ،از ســه متغیــر ورودی و ســه متغیــر خروجــی
بــرای ارزیابــی عملکردهــای نســبی کشــورها اســتفاده شــد
کــه هزینههــای گردشــگری ،تعــداد کارمنــدان و تعــداد
تختخوابهــا بهمنزلــۀ متغیرهــای ورودی و دریافتــی
گردشــگران ،ورودی گردشــگران و تعــداد شــبهای اقامتــی
بهمنزلــۀ متغیــر خروجــی هســتند .نتایــج تجزیهوتحلیــل ایــن
ً
تحقیــق نشــان داد کــه  16کشــور نســبتا کارآمــد و  13کشــور
ً
نســبتا ناکارآمــد هســتند.
همانطــور کــه در مطالعــات داخلــی و خارجــی
دیــده شــد ،یکــی از روشهــای مناســب و پرکاربــرد بــرای
بررســی وضعیــت صنعــت گردشــگری اســتفاده از روش
تحلیــل پوششــی اســت کــه در ایــن تحقیــق بهمنظــور
محاســبۀ کارایــی صنعــت گردشــگری ای ـران از روش تحلیــل
پوششــی دادههــای فــازی اســتفاده شــد کــه روش فــازی یکــی
از روشهــای جدیــد در ایــن حــوزه اســت و در هیچیــک از
مقــاالت گردشــگری داخلــی دیــده نشــده اســت .همچنیــن،
در ایــن تحقیــق کارایــی گردشــگری بهتفکیــک گردشــگران
داخلــی و خارجــی بررســی شــده کــه کمتــر بــه ایــن امــر در
بحــث گردشــگری توجــه شــده اســت.
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در یــک تقســیمبندی کلــی ،دو دســته روشهــای پارامتــری
و ناپارامتــری 2بــرای ارزیابــی کارایــی وجــود دارد .در روش
پارامتــری ،تابــع تولیــد مشــخصی بــا اســتفاده از روشهــای
آمــاری بــرآورد میشــود و ،بــا بهکارگیــری ایــن تابــع ،کارایــی
ارزیابــی میشــود .امــا روشهــای ناپارامتــری نیازمنــد
تخمیــن تابــع تولیــد نیســتند .تحلیــل پوششــی دادههــا یکــی
از پرکاربردتریــن روشهــای ناپارامتــری اســت کــه کارایــی
نســبی واحدهــا را در مقایســه بــا یکدیگــر ارزیابــی میکنــد
(جهانشــاهلو و همــکاران .)1389 ،تحلیــل پوششــی دادههــا
یــک مــدل برنامهریــزی ریاضــی 3اســت کــه ب ـرای تخمیــن
مــرز کارایــی اســتفاده میشــود .تابعــی مــرزی از ایــن روش
بــه دســت میآیــد کــه تمــام دادههــا را تحتپوشــش قــرار
میدهــد و بــه همیــن دلیــل آن را تحلیــل «پوششــی» یــا
«فراگیــر» میگوینــد (نیلچــی و همــکاران.)1396 ،
امــا مدلهــای پایــۀ تحلیــل پوششــی دادههــا دارای
نقــاط ضعــف اساســی هســتند کــه عدمکنتــرل وزنهــای
عوامــل یكــی از اصلیتریــن اشــكالهایی اســت كــه بــه
مدلهــای تحلیــل پوششــی دادههــا گرفتــه میشــود .در
ایــن روش ،هــر واحــد وزنهــا رابهنوعــی خــاص بــه عوامــل
تخصیــص میدهــد تابتوانــد میــزان كارایــی خــود را بــه
حداكثــر برســاند .در ایــن حالــت ،ممكــن اســت واحــد
وزنهــای بســیار كمــی را بــه عوامــل مهــم یــا وزنهــای
زیــادی را بــه عوامــل كماهمیــت بدهــد كــه ایــن امــر
صحــت ارزیابــی را تــا حــدود زیــادی زیــر ســؤال خواهــد
بــرد .در ایــن مــورد ،رول و همــکاران ( )1991و لــی و ریــوز
( )1997بیــان میكننــد كــه بیتوجهــی بــه موضــوع كنتــرل
وزن درعمــل مجــاز شــمردن تســلط عوامــل كماهمیــت در
ارزیابــی اســت ،بهطــوری كــه واحدهــای توانمنــد در عوامــل
بااهمیــت بعــد از واحدهــای توانمنــد در عوامــل كماهمیــت
قــرار میگیرنــد و بنابرایــن نتایــج ارزیابــی مــدل مزبــور
بیاعتبــار خواهــد شــد .همچنیــن ،ممكــن اســت مدیریــت
وزنهــای خاصــی را ب ـرای عوامــل در نظــر بگیــرد كــه بایــد
ایــن نظریههــا اعمــال شــوند .یكــی دیگــر از ِاشــكالهای
ایــن روش آن اســت كــه مجموعــه وزنهــای انتخابــی ب ـرای
واحدهــای گوناگون متفــاوت اســت (,Saati & Memarian
 .)2005بــا توجــه بــه اینكــه ب ـرای ارزیابــی می ـزان كارایــی
هــر واحــد بایــداز یــك مــدل برنامهریــزی خطــی اســتفاده
شــود ،واحدهــا ضرایــب را بهگونــهای انتخــاب میكننــد
كــه بــه حداكثــر میــزان كارایــی برســند .ایــن مســئله كــه
عوامــل مشــابه بــرای واحدهــای گوناگــون بایــد وزنهــای
متفاوتــی داشــته باشــند میتوانــد پذیرفتــه نشــود .یکــی از

1

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

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

روشهــای حــل مشــکل توزیــع غیرواقعــی اوزان ،در تحلیــل
پوششــی ،اســتفاده از نظــر کارشناســان در محــدود کــردن
اوزان ورودیهــا و خروجیهــا اســت .امــا ازآنجاکــه نظــر
4
کارشناســان دقیــق و قطعــی نیســت ،اســتفاده از اوزان فــازی
در ســنجش کارایــی مطلــوب بــه نظــر میرســد (صادقــی
مقــدم و غریــب.)1392 ،
مجموعــه فــازی  Ãدر فضــای جهانــی  Mبهوســیلۀ
تابــع  ،Ã(x)µکــه مقادیــری در بــازۀ [ ]0/1اختیــار میکنــد،
مشــخص میشــود .اگــر  Xمجموعــۀ مرجــع باشــد،
مجموعــۀ فــازی  Ãدر  Xمجموعــهای از زوجهــای مرتــب
اســت کــه بهصــورت رابطــۀ ( )1نشــان داده میشــود
(امیـ�ری و همـ�کاران1388 ،؛ :)Ozkoc et al., 2013

در رابطــۀ
( ،)1تابــع عضویــت یــا درجــۀ عضویــت  xبــه  Ãاســت کــه
تابعــی از  Xبــه [ ]0/1اســت .نزدیکــی مقــدار بــه عــدد یــک
بهمعنــای تعلــق بیشــتر  xبــه مجموعــۀ  Ãاســت .در حالتــی
ً
کــه  xکامــا در  Ãباشــد داریــم بــه تســاوی زیــر دســت
مییابیــم:

بهمنظــور اســتفاده از اوزان فــازی روشهــای
گوناگونــی بــهکار بــرده میشــود کــه ازجملــه میتــوان
بــه فازیســاز مثلثــی ،5فازیســاز ذوزنقــهای 6،فازیســاز
منفــرد 7و فازیســازی گاوســی 8اشـ�اره کـ�رد (& Djam
Kimbi, 2011؛ ظرافتانگیــز لنگــرودی1390 ،؛ بــرزده
و تقویفــرد1392 ،؛ طحــاری مهرجــردی و همــکاران،
 .)1390در انتهــای بــرآورد فــازی الزم اســت ،بــا اعمــال
یکســری عملگرهــا ،نتیجــۀ فــازی بــه نتیجــۀ قطعــی تبدیــل
شــود کــه بــه اﯾﻦ ﮐﺎر «فازیزدایــی»( 9ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪاد از
ﺣﺎﻟـﺖ ﻓـﺎزی ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﯽ) گفتــه میشــود (بیــات و همــکاران،
 .)1388اســتراتژیهای گوناگونــی ب ـرای فازیزدایــی وجــود
دارد ،ماننــد آلفــا بــرش ،10مرکــز 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

بررسی توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت
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حداکثــر 1،نیمســاز ناحیــه 2،کوچکتریــن حداکثــر 3و
بزرگتریــن حداکثــر.);Ross, 2005 Asmuni, 2008( 4
همانطــور کــه بیــان شــد ،تحلیــل پوششــی دادههــا
نوعــی مــدل برنامهریــزی ریاضــی بــرای ارزیابــی کارایــی
واحدهــای تصمیمگیرنــدهای اســت کــه چندیــن ورودی و
چندیــن خروجــی دارنــد .بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــدۀ
داخلــی و خارجــی درخصــوص کارایــی صنعــت گردشــگری ،مثلثـ�ی از نـ�وع آلفـ�ا بـ�رش اسـ�ت (Hatami-Marbini et al.,
ً
ورودیهــا در ایــن صنعــت معمــوال متغیرهایــی نظیــر :)2011; Puri & Yada, 2014
مخــارج یــا ســرمایهگذاری در بخــش گردشــگری ،تعــداد
رابطــۀ ( )1مــدل خروجیمحــور DEAبــا الگــوی CRSرا
افــراد شــاغل در بخــش گردشــگری ،تعــداد هتلهــا و تعــداد نشــان میدهــد کــه مــدل فــازی آن بهصــورت رابطــۀ ( )2خواهــد بــود.
جاذبههــای گردشــگری هســتند و بــرای خروجیهــا نیــز از
متغیرهایــی نظیــر تعــداد گردشــگران ،ارزش افــزوده یــا درآمــد
حاصــل از گردشــگری اســتفاده میشــود .در ایــن تحقیــق،
بــا توجــه بــه مطالعــات داخلــی و خارجــی و درنهایــت بــا
توجــه بــه اطالعــات موجــود در کشــور (ازآنجاکــه واحدهــای
تصمیمگیرنــده در تحقیــق حاضــر اســتانهای کشــور اســت،
دادههــا بهتفکیــک اســتان موجــود نیســتند) ،از ســه ورودی و
یــک خروجــی اســتفاده شــد .ورودیهــا شــامل بودجــۀ اســتانی
مربــوط بــه ســازمان می ـراث فرهنگــی و گردشــگری (عابســی
و همــکاران ،)1392 ،تعــداد جاذبههــای گردشــگری (منظــور
از جاذبههــای گردشــگری تعــداد آثــار طبیعــی ،تاریخــی و
فرهنگــی ثبتشــدۀ هــر اســتان در ســطح ملــی و بینالمللــی
در رابط��ۀ ( y=(yl, ym, yu (،)2از نــوع اعــداد فــازی
اســت) و تعــداد هتله ـا (عابســی و همــکاران1392 ،؛ &  Liمثلثــی در نظــر گرفتــه شــد .بــا توجــه بــه اینکــه شــواهدی
 )Reeves, 1997و خروجــی نیــز شــامل تعــداد گردشــگران دربــارۀ اینکــه عدمقطعیــت در بیشــتر یــا کمتــر بــودن
داخلــی و خارجــی (عابســی و همــکاران1392 ،؛ پورکاظمــی تعــداد گردشــگران وجــود نــدارد و بــا نظــر خبــره از فــازی
و رضایـ�ی1385 ،؛ Li & Reeves, 1997؛  Chaabouni,مثلثــی متقــارن (مقــدار یکســان ب ـرای ک ـران بــاال ( )uو پاییــن
2019؛  )Luo et al., 2014اســت .لــذا ،در مطالعــۀ حاضــر ))l( ،اســتفاده شــده اســت ،مقــدار ک ـران در ایــن تحقیــق ،بــا
بــا توجــه بــه اینکــه خروجــی (تعــداد گردشــگران) ماهیــت توجــه بــه نظــر خبــره 10 ،درصــد مقادیــر قطعــی خروجــی
فــازی داشــته ،از مــدل پایــهای  ،DEAالگــوی بــازده بــه مشاهدهشــده در نظــر گرفتــه شــد .عــدد آلفــا نیــز بــرای
مقیــاس ثابــت ( 5)CRSو خروجیمحــور اســتفاده شــد .بــا فازیزدایــی در محــدوۀ صفــر و یــک در نظــر گرفتــه میشــود
توجــه بــه اینکــه شــواهدی دربــارۀ عدمقطعیــت در بیشــتر یــا کــه هرچــه بــه یــک نزدیکتــر باشــد حجــم بیشــتری از
کمتــر بــودن تعــداد گردشــگران وجــود نداشــته اســت ،از اعــداد اطالعــات فــازی را دربــر خواهــد گرفــت کــه در ایــن تحقیــق از
فــازی مثلثــی اســتفاده شــد .همچنیــن ،بــرای فازیزدایــی در آلفــای  0/9اســتفاده شــده اســت.
ایــن تحقیــق ،از روش آلفــا بــرش اســتفاده شــد و کارایــی بـرای
الزم بــه توضیــح اســت کــه تمامــی آمــار و اطالعــات
گردشــگران داخلــی و خارجــی جداگانــه بــرآورد شــد.
موردنیــاز در ایــن تحقیــق از وبگاه مرکــز آمــار و وزارت میـراث
بنابرایــن ،اگــر رابطــۀ ( )1یــک مــدل خروجیمحــور فرهنگــی و گردشــگری کشــور جمـعآوری شــد و بـرای بــرآورد
 DEAبــا الگــوی  CRSباشــد ،بــرای حــل عدمقطعیــت مـ�دل نیـ�ز از نرمافزارهـ�ای  GAMSو  EXCELاســتفاده شــد.
از نــوع فــازی اعمالشــده روی عوامــل خروجــی از مــدل
( )2اســتفاده شــده کــه مبتنــی بــر حــل مــدل فــازی DEA
یافتهها
بــرای آشــنایی بــا متغیرهــای مورداســتفاده در مطالعــه،
)1. Mean Of Maximum (MOM
) 2. Bisector Of Area (BOAویژگیهــای آمــاری متغیرهــا (مقادیــر حداقــل ،حداکثــر،
) 3. Smallest Of Maximum (SOMمیانگیــن و انحــراف معیــار ورودی و خروجــی) در جــدول 1
)4. Largest Of Maximum (LOM
) 5. Constant Return to Scale (CRSآمــده اســت.
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نام متغیر

شرح متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

بودجۀ گردشگری

مجموع بودجههای عمرانی و هزینهای سازمان میراث
فرهنگی و گردشگری (میلیون ریال)

14840

3334872

88709/38

227318/4

اماکن اقامتی

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

3

985

120/6

182/76

جاذبههای گردشگری

مجموع تعداد جاذبههای طبیعی و تاریخی و فرهنگی
ثبتشدۀ ملی و بینالمللی

2

192

47/91

33/12

گردشگران داخلی

تعداد گردشگران بومی واردشده به استان (نفر)

189283

20696984

4292881

4049870

گرشگران خارجی

تعداد گردشگران خارجی واردشده به استان (نفر)

63

2104000

109744

226777
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ارقــام موجــود در جــدول ( )1نشــان داد کــه بیشــترین
تعــداد گردشــگر داخلــی طــی ســالهای  1390تــا 1396
در بیــن  31اســتان کشــور مربــوط بــه اســتان گیــان در ســال
 1391بــوده و کمتریــن تعــداد آن مربــوط بــه اســتان خراســان
شــمالی در ســال  1390بــوده اســت .بیشــترین و کمتریــن
تعــداد گردشــگر خارجــی نیــز طــی ایــن ســالها در بیــن
اســتانها مربــوط بــه اســتان قــم در ســال  1396و اســتان
خراســان شــمالی در ســال  1393بــوده اســت .بیشــترین
تعــداد اماکــن اقامتــی طــی ایــن ســالها مربــوط بــه اســتان
خراســان رضــوی در ســال  1391بــوده و کمتریــن تعــداد نیــز
متعلــق بــه اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد در ســال 1390
بــوده اســت .بیشــترین تعــداد ثبتــی جاذبههــای گردشــگری
کــه شــامل جاذبههــای طبیعــی و تاریخــی و فرهنگــی بــوده

در طــی ســالهای موردمطالعــه مربــوط بــه اســتان یــزد و
کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد بــوده
اســت .همچنیــن ،مجمــوع بودجههــای عمرانــی و هزین ـهای
ســازمان می ـراث فرهنگــی و گردشــگری اســتانها در طــی 7
ســال مطالعــه مربــوط بــه اســتان اردبیــل در ســال  1393و
کمتریــن آن مربــوط بــه اســتان قــم در ســال 1390
بــوده اســت.
عــاوهبــر جــدول  ،1نمودارهــای  1و  2میانگیــن تعــداد
گردشــگران داخلــی و خارجــی اســتانها طــی ســالهای
موردبررســی ( )1396-1390را نشــان میدهــد کــه درواقــع
وضعیــت اســتانها در بخــش گردشــگری داخلــی و خارجــی
را منعکــس میکنــد.

نمودار  :1متوسط تعداد گردشگران داخلی استانها طی سالهای  1390تا 1396

بررسی توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

طبــق نمــودار  ،2در بیــن اســتانهای کشــور،
اســتانهای تهــران ،آذربایجــان شــرقی ،قــم ،اردبیــل،
خراســان رضــوی ،اصفهــان ،آذربایجــان غربــی ،فــارس،
هرمــزگان و گیــان بهترتیــب  10اســتانی هســتند کــه بهطــور
متوســط بیشــترین گردشــگر خارجــی را طــی دوره هفتســالۀ
مطالعــه داشــتهاند .همچنیــن ،اســتانهای خراســان شــمالی،
خراســان جنوبــی گلســتان و کهکیلویــه و بویراحمــد نیــز
کمتریــن تعــداد گردشــگر خارجــی را در بیــن اســتانها
داشــتهاند.
امــا همانطــور کــه در جــدول  1بیــان شــد ،هریــک از
متغیرهــای تعــداد اماکــن اقامتــی و جاذبههــای گردشــگری
اســتانها جداگانــه تعریــف میشــوند ،بهطــوری کــه
تعــداد اماکــن اقامتــی مجمــوع تعــداد هتلهــای ،4 ،5
 2 ،3و 1ســتاره ،مهمانپذیــر ،هتــل آپارتمــان ،مجتمــع
اقامتــی و پانســیونها اســت کــه هرکــدام از ایــن اماک ـن وزن
یکســانی بــرای گردشــگران (داخلــی و خارجــی) ندارنــد و
ی یــا همــان ورودی واقعیتــر در نظــر
بــرای اینکــه دارایــ 
ن محاســبه
گرفتــه شــود وزنهــای هرکــدام از ایــن اماکــ 
شــد .همچنیــن ،بــرای متغیــر جاذبههــای گردشــگری نیــز
ً
ایــن محاســبه انجــام شــد ،چراکــه قطعــا انــواع جاذبههــای
گردشــگری از نظــر گردشــگران ارزش متفــاوت و مهمتــر از
آن ثبــت ملــی و بینالمللــی نیــز بــرای گردشــگران بهویــژه

گردشــگران خارجــی ارزش متفاوتــی خواهــد داشــت .لــذا ،در
ایــن مطالعــه ،بـرای وزندهــی بــه هریــک از اماکــن اقامتــی و
1
تقســیمبندیهای جاذبههــای گردشــگری از تکنیــک دلفــی
اســتفاده شــد .بــرای دسترســی بــه نتایــج معتبــر ،جامعــۀ
موردمطالعــه در ایــن تحقیــق متخصصــان گردشــگری بــا
مــدرک دکتــری و ارشــد بودنــد و همچنیــن از افـراد متخصــص
شــاغل در تورهــای گردشــگری ،کــه ارتبــاط مســتقیمی در
نگــرش گردشــگران در انتخــاب انــواع جاذبههــای گردشــگری
و اماکــن اقامتــی دارنــد ،اســتفاده شــد کــه درنهایــت  26نفــر
از متخصصــان ایــن حــوزه بــه پرســشنامه پاســخ دادنــد.
نتایــج ایــن تکنیــک درنهایــت بــا ســه مرحلــۀ پرســش از
متخصصــان بــه پایــان رســید کــه ب ـرای روایــی پرس ـشنامه و
همگرایــی در دور ســوم از روش آلفــای کرونبــاخ 2و ضریــب
ِکنــدال 3اســتفاده شــد .درنهایــت ،بـرای تعییــن وزن (ضریــب
اهمیــت) هریــک از معیارهــای پرس ـشنامه از روش آنتروپــی
شــانون 4اســتفاده شــد .نتایــج نهایــی ضریــب اهمیــت معیارها
بــه روش آنتروپــی شــانون و ضریــب آلفــا کرونبــاخ و ِکنــدال
در جــدول  2و  3نشــان داده شــده اســت.
1. Delphi method
2. Cronbach's alpha
3. Kendall coefficient
4. Shannon entropy method

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

نمودار  :2متوسط تعداد گردشگران خارجی استانها طی سالهای  1390تا 1396

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

طبــق نمــودار  ،1در بیــن اســتانهای کشــور،
اســتانهای گیــان ،خراســان رضــوی ،مازنــدران ،تهــران،
اصفهــان ،فــارس ،خوزســتان ،قزویــن ،کرمــان و اردبیــل
بهترتیــب  10اســتانی هســتند کــه بیشــترین گردشــگر داخلــی

را طــی دورۀ هفتســالۀ مطالعــه داشــتهاند .همچنیــن،
اســتانهای ســمنان ،خراســان شــمالی ،زنجــان و یــزد نیــز
کمتریــن تعــداد گردشــگر داخلــی را در بیــن اســتانها دارا
بود هانــد.
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جدول  :2وزن معیارهای مربوط به متغیر اماکن اقامتی بههمراه ضریب کندال و آلفای کرونباخ در مرحلۀ سوم پرسشنامه
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

اماکن اقامتی

هتل
5ستاره

هتل
4ستاره

هتل
3ستاره

مقدار وزن
محاسبهشده

0/141

0/105

0/151

گردشگران داخلی

ضریب کندال= 0/795
گردشگران خارجی

مقدار وزن
محاسبهشده

0/315

هتل  1و 2ستاره

مهمانپذیر

هتل
آپارتمان

مجتمع اقامتی
و پانسیون

0/128

0/192

0/132

0/147

ضریب آلفای کرونباخ= 0/821
0/131

0/146

ضریب کندال= 0/758

0/109

0/068

0/125

0/106

ضریب آلفای کرونباخ= 0/802

منبع= یافتههای تحقیق

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

مربــوط بــه هتــل 4ســتاره بــود .همچنیــن ،بـرای گردشــگران
خارجــی نیــز ضریــب کنــدال و الفــای کرونبــاخ همگرایــی
بــاال و روایــی مناســب را نشــان میدهــد و بیشــترین و
کمتریــن وزن اماکــن بـرای گردشــگران خارجــی نیــز مربــوط
بــه هتــل 5ســتاره و مهمانپذیرهــا بــوده اســت.

بــا توجــه بــه جــدول  ،2ضریــب کنــدال و آلفــای
کرونبــاخ ب ـرای گردشــگران داخلــی بهترتیــب برابــر 0/795
و  0/821بـه دســت آمــده کــه همگرایــی بــاال میــان خبــرگان
و روایــی مناســب پرســشنامه را نشــان میدهــد .طبــق
نتایــج آنتروپــی شــانون ،بیشــترین وزن یــا اهمیــت در بیــن
اماکــن اقامتــی متعلــق بــه هتــل آپارتمــان و کمتریــن وزن

جدول  :3وزن معیارهای مربوط به متغیر جاذبههای گردشگری بههمراه ضریب کندال
و آلفای کرونباخ در مرحلۀ سوم پرسشنامه

گردشگران
داخلی

جاذبههای گردشگری

جاذبههای طبیعی
ثبت بینالمللی

جاذبههای تاریخی
و فرهنگی ثبت
بینالمللی

جاذبههای ثبت
ملی

جاذبههای تاریخی و
فرهنگی ثبت ملی

مقدار وزن محاسبهشده در روش آنتروپی ()w

0/287

0/25

0/232

0/229

ضریب کندال= 0/754
گردشگران
خارجی

مقدار وزن محاسبهشده در روش آنتروپی ()w

ضریب آلفای کرونباخ= 0/831
0/292

ضریب کندال= 0/72

0/255

0/233

0/219

ضریب آلفای کرونباخ= 0/81

منبع= یافتههای تحقیق

جــدول  3نیــز نتایــج مربــوط بــه ضریــب اهمیــت
معیارهــای جاذبههــای گردشــگری بهتفکیــک گردشــگران
داخلــی و خارجــی را بهکمــک پرســشنامۀ دلفــی و
روش آنتروپــی شــانون نشــان میدهــد .طبــق ایــن جــدول،
بیشــترین وزن مربــوط بــه معیــار جاذبههــای طبیعــی ثبــت
بینالمللــی و کمتریــن مربــوط بــه جاذبههــای تاریخــی و
فرهنگــی ثبــت ملــی ب ـرای هــر دو گــروه گردشــگران اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج ضرایــب اهمیــت اماکــن اقامتــی و

جاذبههــای گردشــگری ،ایــن متغیرهــا بــا میانگیــن وزنــی
وارد الگــو شــد .بنابرایــن ،نتایــج کارایــی تحلیــل پوششــی
دادههــای فــازی بــا ورودیهــای بودجــۀ گردشــگری هــر
اســتان ،تعــداد اماکــن اقامتــی ،جاذبههــای گردشــگری و
خروجــی تعــداد گردشــگران داخلــی و خارجــی در جــدول
 4بـرای گردشــگران داخلــی و در جــدول  5بـرای گردشــگران
خارجــی نشــان داده شــد.
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جدول  :4نتایج تحلیل پوششی دادههای فازی برای  31استان طی سالهای  1390تا  1396برای گردشگران داخلی

آذربایجان غربی

1

0/36

0/35

0/47

0/37

0/29

0/43

0/47

اردبیل

0/65

0/32

0/34

0/31

0/57

0/72

0/89

0/54

اصفهان

0/77

0/62

0/71

0/44

0/59

0/55

0/59

0/61

البرز

0/68

0/81

0/44

0/36

0/56

0/67

0/67

0/60

ایالم

0/63

0/13

1

1/90

0/77

0/77

0/99

0/74

بوشهر

0/49

0/52

0/33

0/56

0/48

0/44

0/47

0/47

تهران

1

1

1

1

1

1

1

1

چهارمحال و بختیاری

0/61

0/56

0/49

0/74

0/68

0/64

0/52

0/61

خراسان جنوبی

0/52

0/66

0/57

0/35

0/49

0/33

0/36

0/47

خراسان رضوی

0/69

0/49

0/75

0/54

0/55

0/49

0/65

0/59

خراسان شمالی

0/07

0/12

0/77

0/54

0/40

0/82

0/77

0/50

خوزستان

0/78

0/60

0/47

0/45

0/53

0/92

0/79

0/65

زنجان

0/37

0/38

0/41

0/36

0/41

0/48

0/46

0/41

سمنان

0/39

0/36

0/25

0/23

0/29

0/32

0/28

0/30

سیستان و بلوچستان

0/28

0/43

0/52

1

0/73

1

0/65

0/66

فارس

0/63

0/38

0/39

0/60

0/53

0/57

0/62

0/53

قزوین

0/21

0/69

0/75

0/99

0/78

0/95

0/57

0/71

قم

1

0/36

0/44

0/41

0/56

0/48

0/69

0/56

کردستان

1

0/36

0/45

0/56

0/62

0/71

0/53

0/60

کرمان

0/38

0/49

0/68

0/77

0/42

0/40

0/39

0/50

کرمانشاه

0/72

0/33

0/58

0/34

0/46

0/97

0/85

0/61

کهکیلویه و بویراحمد

1

1

1

1

1

1

1

1

گلستان

0/74

0/67

0/83

0/70

0/69

0/92

0/89

0/78

گیالن

1

1

1

1

1

1

1

1

لرستان

0/38

0/64

0/93

0/46

0/60

0/91

0/81

0/68

مازندران

0/92

0/78

0/91

0/72

0/55

0/49

0/76

0/73

مرکزی

1

1

1

1

1

1

1

1

هرمزگان

0/34

0/51

0/58

0/49

0/57

0/44

0/91

0/55

همدان

0/71

0/75

0/76

0/75

0/92

0/80

0/81

0/79

یزد

0/31

0/18

0/10

0/29

0/21

0/24

0/25

0/23

میانگین

0/63

0/54

0/61

0/60

0/60

0/67

0/68

0/62

منبع= یافتههای تحقیق

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

آذربایجان شرقی

0/34

0/22

0/22

0/27

0/24

0/39

0/33

0/29

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

استان

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

میانگین

220
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،4در طــی ســالهای
 1390تــا  ،1396در بیــن  31اســتان کشــور ،تنهــا  4اســتان
تهـران ،گیــان ،کهکیلویــه و بویراحمــد و مرکــزی در تمامــی
ایــن ســالها دارای کارایــی واحــد بودنــد ،یعنــی از ســایر
اســتانها کاراتــر عمــل کردهانــد .کمتریــن کارایــی نیــز،
بــا توجــه بــه میانگیــن ســالها ،مربــوط بــه اســتان یــزد
بــود .همچنیــن ،در بررســی هــر ســال نیــز ،در ســال ،1390
 7اســتان (آذربایجــان غربــی ،تهــران ،قــم ،کهکیلویــه و
بویراحمــد ،گیــان ،مرکــزی و کردســتان) دارای رتبــۀ کارایــی
یــک بودنــد .در ســالهای  1394 ،1391و  ،1396بــه غیــر

از چهــار اســتان تهــران ،گیــان ،کهکیلویــه و بویراحمــد و
مرکــزی کــه هرســاله رتبــۀ کارایــی یــک داشــتهاند ،اســتان
دیگــری کارا نبــوده اســت .در ســال  ،1392پنــج اســتان
(ایــام ،ته ـران ،گیــان ،کهکیلویــه و بویراحمــد و مرکــزی)
بــه کارایــی واحــد رســیدند .در ســال  1393و  1395هــم پنج
اســتان (سیســتان و بلوچســتان ،تهـران ،گیــان ،کهکیلویــه و
بویراحمــد و مرکــزی) بــه کارایــی یــک رســیدند .همچنیــن،
میانگیــن کل اســتانها در هــر ســال ،کــه میتوانــد نشــانگر
کارایــی گردشــگری داخلــی کل کشــور باشــد ،کارایــی
متوســط از ســال  1390تــا  1396را نشــان میدهــد.

جدول  :5نتایج تحلیل پوششی دادههای فازی برای  31استان طی سالهای  1390تا  1396برای گردشگران خارجی
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استان

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

میانگین

آذربایجان شرقی

1

1

1

1

0/98

0/87

0/28

0/87

آذربایجان غربی

0/31

0/19

0/37

0/45

0/30

0/20

0/62

0/35

اردبیل

1

1

1

1

0/92

1

0/37

0/90

اصفهان

0/09

0/09

0/17

0/29

0/27

0/59

0/09

0/23

البرز

0/03

0/02

0/02

0/04

0/03

0/08

0/01

0/03

ایالم

0/01

0/01

0/01

0/04

0/07

0/07

0/47

0/10

بوشهر

0/02

0/01

0/01

0/03

0/03

0/03

0/02

0/02

تهران

0/86

1

1

1

1

0/68

0/25

0/83

چهارمحال و بختیاری

0/02

0/01

0/01

0/01

0/03

0/05

0/01

0/02

خراسان جنوبی

0/01

0/01

0/02

0/03

0/08

0/01

0/01

0/02

خراسان رضوی

0/33

0/59

0/57

0/13

0/20

0/22

0/12

0/31

خراسان شمالی

0/02

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

0/01

خوزستان

0/02

0/01

0/02

0/05

0/18

0/08

0/02

0/05

زنجان

0/01

0/01

0/01

0/01

0/03

0/03

0/01

0/01

سمنان

0/02

0/01

0/01

0/01

0/02

0/02

0/01

0/01

سیستان و بلوچستان

0/03

0/02

0/04

0/01

0/05

0/02

0/04

0/03

فارس

0/07

0/08

0/09

0/21

0/23

0/22

0/20

0/16

قزوین

0/01

0/01

0/02

0/03

0/02

0/02

0/01

0/02

قم

0/65

0/91

1

1

1

0/57

1

0/87

کردستان

0/02

0/03

0/21

0/11

0/09

0/05

0/01

0/07

کرمان

0/03

0/03

0/03

0/05

0/06

0/06

0/01

0/04

کرمانشاه

0/17

0/11

0/04

0/05

0/08

0/08

0/10

0/09

کهکیلویه و بویراحمد

0/04

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/01

0/03

گلستان

0/04

0/02

0/02

0/01

0/03

0/01

0/03

0/02

گیالن

0/09

0/08

0/07

0/09

0/09

0/08

0/12

0/09

لرستان

0/02

0/01

0/03

0/02

0/02

0/01

0/01

0/02

مازندران

0/07

0/05

0/05

0/06

0/08

0/07

0/02

0/06

مرکزی

0/03

0/02

0/01

0/02

0/03

0/07

0/01

0.02

هرمزگان

0/62

0/52

0/77

1

1

1

0/40

0/76

همدان

0/05

0/03

0/04

0/09

0/13

0/12

0/01

0/07

یزد

0/07

0/06

0/05

0/17

0/26

0/40

0/12

0/16

میانگین

0/18

0/19

0/22

0/23

0/24

0/22

0/14

0/16

منبع :یافتههای تحقیق

بررسی توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر کارایی این صنعت

سال یازدهم  ،شماره اول ،بهار 1401

بحث و نتیجهگیری
ایــن تحقیــق کارایــی صنعــت گردشــگری داخلــی و
خارجــی اســتانهای کشــور و درنهایــت کل کشــور را بررســی
کــرد تــا ،ضمــن شناســایی اســتانهای کارا ،راهکارهایــی را
نیــز ب ـرای بهبــود عملکــرد اســتانها در بخــش گردشــگری و
توســعۀ گردشــگری کشــور پیشــنهاد کنــد .نتایــج بهتفکیــک
گردشــگران داخلــی و خارجــی نشــان داد کــه بخــش
گردشــگری خارجــی اســتانها و کل کشــور ضعیــف اســت
و ،جــز چنــد اســتان ازجملــه اردبیــل ،آذربایجــان شــرقی و
هرمــزگان کــه بهدلیــل مــرزی بــودن دارای کارایــی بهتــری در
بخــش گردشــگری خارجــی بودنــد و همچنیــن اســتان تهـران
کــه بهدلیــل پایتخـت بــودن کارایــی بهتــری از ســایر اســتانها
دارد ،مابقــی اســتانها دارای کارایــی بســیار پایینــی در بخــش
گردشــگری خارجــی بودنــد .در بخــش گردشــگری داخلــی،
چهــار اســتان تهــران ،گیــان ،کهکیلویــه و بویراحمــد و
مرکــزی در تمامــی ســالهای موردبررســی دارای کارایــی
واحــد بودنــد .یعنــی ایــن اســتانها توانســتند از امکانــات
و نهادههــای موجــود بهتریــن اســتفاده را بکننــد و درزمینــۀ
گردشــگری داخلــی از ســایر اســتانها کاراتــر عمــل کننــد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نتایــج میتــوان بیــان کــرد کــه کارایــی
گردشــگری داخلــی در کشــور بیشــتر از کارایــی گردشــگری
خارجــی بــوده اســت .همچنیــن ،بــا بررســی نتایــج کارایــی
گردشــگران داخلــی میتــوان بیــان داشــت کــه اســتانهای
ً
شــمالی کارایــی نســبتا بیشــتری از ســایر اســتانها داشــتند
کــه اســتفادۀ مناســب از قابلیتهــای گردشــگری ایــن
اســتانها در بخــش گردشــگری را نشــان میدهــد .لــذا
پیشــنهاد میشــود ســایر اســتانها نیــز ،بــا معرفــی و فراهــم
کــردن امکانــات الزم ،بهمنظــور ارائــۀ خدمــات گردشــگری،
هــم بــرای گردشــگران خارجــی و هــم گردشــگران داخلــی
خــود تــاش کننــد .بــرای مثــال ،دو کویــر بــزرگ ایــران
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جــدول  ،5کــه نتایــج کارایــی گردشــگران خارجــی
اســتانها را بهکمــک تکنیــک تحلیــل پوششــی دادههــای
فــازی را نشــان میدهــد ،بیــان مــیدارد کــه ،غیــر از
اســتانهای آذربایجــان شــرقی ،اردبیــل ،تهــران ،قــم و
هرمــزگان کــه در بعضــی ســالها کارایــی یــک داشــته یعنــی
از ســایر اســتانها کاراتــر عمــل کردهانــد ،مابقــی اســتانها
دارای کارایــی بســیار ضعیفــی در بخــش گردشــگری خارجــی
ً
بودنــد کــه نهایتــا بــه کارایــی ضعیــف کل کشــور در بخــش
گردشــگری طــی ســالهای  1390تــا  1396منجــر شــده
اســت .امــا بهطــور کلــی ،بــا توجــه بــه میانگیــن کارایــی
ســالهای هــر اســتان ،بیشــترین کارایــی مربــوط بــه اســتان
اردبیــل و کمتریــن کارایــی مربــوط بــه اســتانهای زنجــان،
ســمنان و خراســان شــمالی بــود.

(کویــر لــوت و دشــت کویــر) از بزرگتریــن جاذبههــای
ملــی و بینالمللــی هســتند کــه ظرفیــت باالیــی در جــذب
گردشــگر داخلــی و خارجــی دارنــد .بااینحــال ،بهدلیــل
عدمامکانــات کافــی در زیرســاختها و عدماطالعرســانی
گردشــگری بســیار
و معرفــی قابلیتهــای آن ،ایــن جاذبــۀ
ِ
بــاارزش همچنــان مهجــور مانــده اســت .میتــوان بــا تســهیل
زیرســاختهای جــادهای بــرای دسترســی گردشــگران بــه
کویــر و همچنیــن فراه ـم کــردن امکانــات رفاهــی و اقامتــی
باعــث رونــق چرخــۀ صنعــت گردشــگری در ایــن اقلیــم
شــد .اســتانهایی کــه آبوهــوای ســرد و کوهســتانی دارنــد
میتواننــد بــا معرفــی جاذبههــای زمســتانی خــود ،ازجملــه
پیســتهای اســکی و گردشــگری زمســتانی ،زمینــۀ ورود
گردشــگر داخلــی و خارجــی را بــه اســتان خــود فراهــم کننــد
کــه در ایــن زمینــه نیــز بایــد زیرســاختهای الزم و تســهیالت
کافــی فراهــم شــود.
بــا توجــه بــه نتایــج و بررســی نهادههــای هــر اســتان
کــه بهمنزلــۀ ورودی کارایــی در ایــن تحقیــق اســتفاده شــده
ازجملــه بودجــه و اماکــن اقامتــی ،میتــوان بیــان کــرد کــه
بیشــتر اســتانهایی کــه کارایــی ضعیفــی دارنــد بودجــۀ کمتــر
و اماکــن اقامتــی کمتــری نیــز دارنــد .بدینمنظــور ،بــه ایــن
اســتانها توصیــه میشــود ســعی کننــد ایــن مشــکل را رفــع
کننــد و همچنیــن بـرای بهبــود کارایــی بــا توجــه بــه ویژگیهای
اقلیمــی و منطق ـهای خــود درصــدد جــذب گردشــگر باشــند
کــه ایــن امــر نیازمنــد تبلیغــات مناســب و گســترده اســت تــا
ایــن مناطــق و جاذبههــای آنهــا را بــه گردشــگران بشناســانند
و مشــوق و محرکــی بـرای ســفر آنهــا بــه ایــن مناطــق باشــند.
در بحــث گردشــگری خارجــی ،بحــث امنیــت و ایجــاد آرامش
در گردشــگران خارجــی از مــوارد بســیار مهــم اســت؛ چراکــه
مــوج ایرانهراســی و ســیاهنمایی گســترد ه در دهههــای
اخیــر ،از ســوی رقبــا و کشــورهایی کــه روابــط خصمانـهای بــا
جمهــوری اســامی ای ـران دارنــد و علیــه آن تبلیــغ میکننــد،
باعــث تأثیــر منفــی در نگــرش گردشــگران خارجــی بــه ایـران
شــده و تحریمهــای یکجانبــه نیــز همگــی بــه کاهــش ســفر
گردشــگران خارجــی بــه کشــور منجــر شــده اســت .عــاوه بــر
ایــن ،گردشــگری در بســیاری از کشــورها منبــع بســیار مهــم
ارزآوری بــوده اســت .لــذا توصیــه میشــود مســئوالن بــا
توجــه ویــژه بــه بخــش گردشــگری خارجــی زمینــۀ ارزآوری
بــه کشــور را فراهــم کننــد.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،بهطــور کلــی پیشــنهاد
میشــود کــه مســئوالن بخــش گردشــگری ،در کشــور و
اســتانهای گوناگــون ،تســهیالت الزم ازجملــه خدمــات
حملونقــل ســریع و امــن ،حملونقــل فرودگاهــی،
امکانــات فرودگاهــی قابلقبــول و ارائــۀ امکانــات الزم بــرای
اقامتــی راحــت و آرام بــه گردشــگران بهخصــوص گردشــگران
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خارجــی را فراهــم کننــد تــا انگیــزه الزم در گردشــگران
ب ـرای گردشــگری پدیــد آیــد و ســفرهای آنهــا تــداوم یابــد.
مــدرن کــردن تجهیــزات و لــوازم مورداســتفاده در ایــن
صنعــت ازجملــه ایجــاد خدمــات و امکانــات بانکــی ب ـرای
گردشــگران خارجــی میتوانــد زمینهســاز تســهیل ســفر
گردشــگران خارجــی بــه تمامــی اســتانهای کشــور شــود.
ایجــاد حــس امنیــت و آرامــش بــرای گردشــگران بهویــژه
گردشــگران خارجــی و درنهایــت معرفــی جاذبههــای
ناشــناخته و گمنــام در ابعــاد ملــی و بینالمللــی میتوانــد
نقشــی مهــم در توســعۀ ایــن صنعــت داشــته باشــد ،چراکــه
امــروزه تبلیغــات بیشــترین تأثیــر را در ســفر و گردشــگری
دارنــد و میتواننــد تحولــی بــزرگ در صنعــت گردشــگری در
جهــان و بهخصــوص در کشــورهایی نظیــر ایـران پدیــد آورنــد.
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