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چکیده

زيرسـاختها یکی از الزامات اساسـی برای رشد و توسعه فعالیتهای گردشگری
در همـه نقاطانـد .هـدف از ایـن پژوهـش شـناخت توزیـع فضایـی و رتبهبنـدی
میزان کارایی نسـبی زیرسـاختهای گردشـگری شهرسـتانهای اسـتان زنجان
اسـت .پژوهـش از نـوع کاربردی و با ماهیت اسـت .اطالعات بـا روش کتابخانهای
گردآوری شـده و تجزیه و تحلیل نیز با روشهای توصیفی و اسـتنباطی (تحلیل
پوششـی دادهها) انجام شـده اسـت .بر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از رتبهبندی
کارایی زیرسـاختهای گردشـگری در شهرسـتانهای اسـتان زنجـان ،میانگین
کلـی کارایـی زیرسـاختهای گردشـگری ایـن اسـتان برابر بـا  0/440اسـت که در
سـطح ضعیـف قـرار دارد .هیچکـدام از شهرسـتانهای اسـتان وضعیـت مطلوب
ندارنـد .شهرسـتانهای زنجـان ،ابهـر و خـرمدره در سـطح متوسـط ،خدابنده و
طارم و سـلطانیه در سـطح ضعیف و ماهنشـان و ایجرود فاقد کارایی هسـتند .در
سطح شـاخصهای موردمطالعه ،باالترین سطح کارایی در شاخص حملونقل،
اقامتـی ،فرهنگـی ،مذهبـی ،بهداشـتی ـ درمانی و تجهیـزات تغذیـه مربـوط
بـه شهرسـتان زنجـان ،در شـاخص تفریحـی شهرسـتان خـرمدره و در شـاخص
تجهیـزات تغذیـه مربوط به شهرسـتان طارم اسـت.

مقدمه

درحـال حاضـر ،فعالیتهـای گردشـگری  9/4درصـد از
تولیـد ناخالـص جهانـی و اشـتغال 277میلیـون نفـر را بـه
خـود اختصـاص داده اسـت .پیشبینـی میشـود سـهم
گردشـگری در اقتصاد جهانی تا سـال  2025به  10/5درصد
از تولیـد ناخالـص و تعـداد افـراد شـاغل به 356میلیـون نفر
برسـد ( .)WTTC, 2018زیرساختهای مرتبط با گردشگری
نقـش مهـم و حیاتـی در توسـعه گردشـگری ایفـا میکننـد
( .)2003, Palharesزیرسـاخت مناسـب در گردشـگری باعث
رضایتمندیوتعیینکنندهجذابیتمقصدهایگردشگریاست
(.)Page & Connell, 2014; Page, 2009; Le-Klähn & Hall, 2015

کمیابـی و تخصیص بهینه منابع موضوعی اسـت که همواره
ذهن بشـر را به خود مشـغول داشـته اسـت .این محدودیت
و کمیابـی در تمامـی زمینههـا ،ماننـد عوامـل تولیـد ،و
بهتبـع آن کاالهـا و خدمات کام ً
ال محسـوس اسـت ،ازاینرو
انسـانها بهمنظور ایجاد شـرایط بهتر برای زندگـی چارهای

جز اسـتفاده هرچه بهتر از امکانات موجود برای دسترسـی
بـه تولیـد بیشـتر و کیفیـت باالتـر ندارنـد (پورکاظمـی و
رضایـی.)146 :1385 ،
قـرن بیسـتویکم سـده بهرهگیـری از فرصتهـای تجـاری
ارزشـمند در بخـش خدماتـی بهویـژه گردشـگری اسـت.
فعالیـت گردشـگری امـروزه یکـی از مهمتریـن و پویاتریـن
فعالیتهـای مطـرح در جهان اسـت و در تمامـی عرصهها،
چـه جهانی و چه ملی و منطقهای ،مـورد توجه برنامهریزان
دولتـی و شـرکتهای خصوصی قرار گرفته اسـت .بسـیاری
از کشـورها بـه ایـن حقیقـت پـی بردهانـد کـه بـرای بهبـود
وضعیـت زندگـی اقتصـادی خـود باید ابتـکار عمل بـه خرج
دهنـد و درصـدد یافتـن راههـای تـازهای برآینـد (لطفـی
و همـکاران .)54 :1394 ،بهعبارتـی ،توسـعه صنعـت
گردشـگری ،بهویـژه بـرای کشـورهای درحـال توسـعه که با
معضالتـی همچـون بیـکاری زیـاد ،محدودیت منابـع ارزی
و اقتصـاد تکمحصولـی مواجهانـد ،از اهمیـت فراوانـی
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برخـوردار اسـت (صبـاغ کرمانـی و همـکاران.)58:1379 ،
آگاهـی جوامـع از اینکـه گردشـگری منبـع درآمـد ارزی
بسـیار مناسـب و قابلمالحظهای در اختیار هر کشـور قرار
میدهـد باعث شـده اسـت که گردشـگری مفهومی بسـیار
گسـترده در ابعـاد مختلف اقتصـادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و ...پیـدا کنـد و صنعـت تلقـی شـود (طهماسـبی پاشـا و
مجیـدی.)65:1384 ،
بـا وجـود اهمیـت بیبدیـل صنعت گردشـگری در توسـعه
و شـکوفایی اقتصـادی ،سیاسـتگذاریهای مناسـبی
درخصـوص ارتقـای آن در کشـور صورت نپذیرفته اسـت و
عمـده تالشهای مربوط به توسـعه صنعت گردشـگری در
دهـه اخیر معطـوف به رهیافتهـای تشـویقی و تبلیغاتی
و یـا بهعبارتـی تقاضامحـور بـوده اسـت .در ایـن راسـتا
بیشـتر هدفگذاریهـا و وضـع دسـتورالعملهای اجرایی
معطوف بـه خصوصیسـازی واحدهای اقامتـی ،تبلیغات
جهانگـردی ،آمـوزش نیـروی انسـانی ،سیاسـتهای
تشـویقی سـاخت تأسیسـات ایرانگـردی و جهانگـردی،
و تخفیفهـای مالیاتـی بـوده کـه بیشـتر جـذب تقاضـا را
مدنظـر قرار داده اسـت .درحالیکه چالشهای پیش روی
این صنعت ،نهتنها اسـتحکام و دوام بیشـتر سیاستهای
جانـب تقاضا را طلب میکند ،سیاسـتگذاری ابعاد عرضه
و سـازماندهی سـاختار فعالیـت بنگاههـا را نیـز میطلبد
(نوبخـت .)59:1387 ،ازایـنرو توسـعه گردشـگری،
بهمنزلـه یـک راهبـرد ،از جنبههـای مختلـف اقتصـادی،
اجتماعـی ،اکولوژیـک و نهـادی بررسـی میشـود.
گردشـگری میتوانـد ،بـا مشـارکت در اشـتغالزایی و
ایجـاد درآمـد ،اقتصـاد جوامع محلـی را احیا کنـد و نیز در
تقویت فرهنگ محلی سـهیم باشـد و در حفظ یا بازسازی
محیطزیسـت طبیعی و انسانساخت تغییر ایجاد کند .از
طرف دیگر ،گردشـگری قادر اسـت اقتصـاد جوامع محلی
را تضعیـف کند و کیفیـت زندگی را کاهش دهـد (رضوانی،
.)55 :1387
اهمیـت گردشـگری در عصـر حاضر بیـش از همه وابسـته
بـه چرخـه اقتصـادی آن اسـت کـه قابلیـت باالیـی در
پویایـی اقتصـاد محلـی و بینالمللـی دارد (Lee & Chang,
 .)2008:180توجـه بـه ایـن مقولـه بیانگـر ایـن واقعیـت
اسـت که ایـن موضـوع بـه تأثیـرات و تغییـرات اجتماعی،
اقتصـادی ،فرهنگـی و حتـی محیطـی در هـر کشـوری
میانجامـد .لـزوم توجـه جـدی بـه مقولـه گردشـگری،
بهعنـوان پدیـدهای جدیـد در زندگـی ماشـینی قـرن
بیسـتویکم ،بسـیار احسـاس میشـود و اهمیـت آن
روزبـهروز در جهـان افزایـش مییابـد (.)Butler, 2000; 256
امروزه توسـعه گردشـگری در هر برنامه توسعه (منطقهای

یا اسـتانی یا کشـوری) عاملی کلیدی است و اگرچه توسعه
کشـاورزی و صنعتی و گردشگری از راههای مختلف ایجاد
کسبوکارند ،توسعه گردشـگری راحتترین و سریعترین
روش ایجاد کسـبوکار در مقایسـه با دو روش دیگر اسـت.
کمی و کیفـی ،توزیع فضایـی و میزان
شناسـایی ،ارزیابـی ّ
پتانسـیلهای محیطـی مکانهـای گزدشـگری بـرای
برنامهریزان و مدیران ارزشـمند اسـت .با دانسـتن شرایط
و میـزان توانایـی یک مـکان ،تصمیمگیران بهتـر خواهند
توانسـت در مـورد توانایی محیط ،سـازگاری کاربری زمین
و تأثیـرات آن در اجـرای گردشـگری تصمیمگیـری کننـد
( .)Priskin, 2001: 638مهمتریـن هـدف توسـعه توریسـم
داخلـی و خارجـی توسـعه اقتصادی-اجتماعـی نواحـی
مقصد اسـت.
عوامـل متعـددی در توسـعه گردشـگری نقـش دارنـد کـه
ارتبـاط و تعامـل آنهـا گردشـگری را توسـعه میبخشـد؛
امـا سـه عامل اصلـی در توسـعه گردشـگری عبارتانـد از:
گردشـگران ،مردم منطقه و ویژگیهـای مقصد .به عبارت
دیگـر ،میهمانـان ،میزبانان و جاذبهها سـه عامل اصلی در
توسـعه گردشـگری بهشـمار میآینـد.
تعدادی از صاحبنظران ازجمله گان و اینسـکیپ ()1991
یکـی از مهمتریـن شـاخصهای توسـعه گردشـگری را
مؤلفـه زیرسـاخت میداننـد .از طـرف دیگـر ،دیـدگاه
کموکیـف نیازهـای گردشـگران
جامعـه میزبـان کـه از ّ
آگاهـی دارنـد بایـد در بررسـیها لحـاظ شـود .همچنین،
چـون گردشـگری تابـع تقاضـا اسـت ،بایـد محصـول
گردشـگری منطبـق بـا خواسـتههای گردشـگران عرضـه
شـود .بنابرایـن ،اگـر هدف توسـعه گردشـگری یک مقصد
گردشـگری اسـت ،آگاهییافتن از نیازهای گردشـگری آن
جامعـه از دیدگاه جامعـه میزبان بهعنـوان عرضهکنندگان
محصـول گردشـگری و همچنیـن گردشـگران بهعنـوان
مصرفکننـدگان ایـن محصـول ضـرروری اسـت (ضیایـی
و شـجاعی .)26 :1389 ،زیرسـاختهای گردشـگری
دربردارنده کاالها و خدمات و همچنین مؤسسـات مربوط
اسـت کـه میتوانـد پاسـخگوی نیازهای گردشـگران باشـد
و در صنعـت گردشـگری بخـش زیرسـاختها بسـیار مهم
اسـت (موسـوی و همـکاران.)19 ،1394،
توسـعه گردشـگری اسـتان زنجـان فقـط مختـص بـه یک
نهـاد و سـازمان خـاص نیسـت ،بلکـه جـذب گردشـگر
مؤلفهها و سـاختارهای خاص و ویـژهای را میطلبد .برای
توسـعهای همهجانبه و پایدار در گردشگری استان زنجان
و همچنیـن جایگزینی منابع جدید کسـب درآمد به جای
منابـع کشـاورزی و معدنـی اسـتفاده از تمامـی قابلیتهـا
و توانمندیهـا ضـروری اسـت .یکـی از عوامـل مهـم و

توزیع فضایی و رتبهبندی كارايی نسبی زيرساختهای گردشگری
استان زنجان با رويكرد تحليل پوششی دادهها

(.)Aderamo & Magaji, 2010

دسترسـی به زیرسـاختهای مذکـور دارای تأثیرات مثبت
و تكاثـری نیز هسـت .تأثیـرات تعاملی و تكاثـری بنابر نظر
ابرتـز 1به سـه دلیل توجیـه اقتصادی ـ محیطـی دارد :یكی
1. Abrtz
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مبانینظری
امروزه رشـد و پیشرفت هر جامعه به وجود زیرساختهایی
بـرای تولیـد و توزیـع کاالهـا و خدمـات بیـن عامـه مـردم و
بنگاهها بسـتگی دارد که کیفیت و کارایی این زیرسـاختها
برای تداوم فعالیتهای تجاری و اقتصادی جامعه ،کیفیت
زندگـی ،سلامت اجتماعـی ،افزایـش تحـرک ،حمایـت از
رشـد و گسـترش کسـبوکار یا صنعت مؤثر اسـت (احمدی
و همکاران1395 ،؛ هادسـن )1393 ،و در هر جامعه شهری
و روسـتایی از طریـق ایجاد ارتبـاط بین بخشهای مختلف
اقتصادی تأثیرگـذار اسـت ( .)Huang ,2006واژه زیرسـاخت
در برنامهریـزی بـه تأسیسـاتی گفتـه میشـود کـه هـم روی
زمیـن و هـم زیر آن قـرار دارنـد و چارچوبی اساسـی را برای
کارکـرد مؤثـر نظامهـای توسـعهای ،نظیـر نواحی شـهری،
صنعتـی و جهانگـردی فراهـم میکننـد (.)Hearty, 1989
لـی ( )2000زیرسـاختها را نتیجـه دائـم ،بیحرکـت ،کار
فشـرده ،پرهزینـه و دارای اثـر گسـترده اقتصـادی میدانـد
کـه موتـور اصلـی رشـد تلقـی میشـود و بـا دو نیـروی قوی
انباشـت سـرمایه انسـانی و ف ّنـاوری درونزا مرتبـط اسـت.
فقـدان آن ممکـن اسـت بـه مانعـی کلیـدی بـرای رشـد و
توسـعه در بسـیاری کشـورهای بـا درآمـد کـم مبـدل شـود
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تأثیرگذار در توسـعه گردشـگری اسـتان زنجـان بهرهمندی
ایـن اسـتان از زیرسـاختهای مناسـب گردشـگری اسـت.
آگاهـی از وضعیـت کارایـی زیرسـاختهای گردشـگری
امـری ضـروری بـرای ارائـه برنامـهای هدفمنـد اسـت کـه
اسـتان زنجـان از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت .رونـد ورود
گردشـگران در اسـتان زنجـان بـا اندکی نوسـان هرسـاله رو
بـه فزونـی بـوده اسـت و طبق آمـار پایـگاه میـراث فرهنگی
اسـتان ایـن گردشـگران عمدتـ ًا در دوماهـه نخسـت بهـار و
فصـل تابسـتان وارد اسـتان میشـوند .یکـی از مسـائلی که
در گردشـگری اسـتان زنجان وجـود دارد ،ناآگاهی از میزان
زیرسـاختهای گردشـگری و سـطح کارایـی آنهـا بـرای
برنامهریـزی ،احصـای امکانـات و محدوددیتهـای جامعه
هـدف در بخـش گردشـگری اسـت .در همیـن راسـتا ،در
تحقیـق حاضر ،کارایی زیرسـاختهای گردشـگری اسـتان
زنجـان بررسـی و رتبهبنـدی خواهـد شـد.

آنکـه برخـی از زیرسـاختهای عمومـی در زمـره خدماتی
هسـتند كـه اسـتفاده از آنهـا بـرای كاربرهـای مختلفـی
تعریـفشـده اسـت ،بنابرایـن دسترسـی هریـک از آنهـا
بـه ایـن نهادههـا بـر میـزان دسترسـی دیگـران هیچگونـه
خدشـهای وارد نمیسـازد .دلیـل دوم آن اسـت كـه برخـی
از زیرسـاختها نظیـر سیسـتمهای آبرسـانی یـا روش
كنتـرل آلودگـی سـبب كاهـش آثـار خارجـی و بیرونـی
منفـی در ناحیه میشـوند .سـوم آنکـه ،بسـیاری از اجزای
زیرسـاختهای عمومـی نظیـر دسترسـی بـه بزرگراههـا،
شـبكههای آبرسـانی و سیسـتم فاضالب ماهیت مشاعی
دارنـد و احـداث انفـرادی آنهـا از نظـر هزینه بـرای یكایک
كاربرهـا غیرممكـن اسـت (.)Lee, 2000; Kosempel, 2004
بـرای نمونـه ،هزینـه کم حملونقل ناشـی از توسـعه بخش
حملونقـل باعـث انباشـت و تمرکز فعالیتهـای اقتصادی
میشـود ،درحالیکـه هزینـه زیـاد حملونقـل باعـث
پراکندگـی فعالیتهـای اقتصـادی خواهد شـد .در نتیجه،
بـا توجـه بـه میـزان تمرکـزی که ایجـاد میکنـد ،بر توسـعه
اقتصـادی تأثیرگـذار خواهـد بـود (.)Takahashi, 2006: 499
زیرسـاختهای گردشـگری را در مجمـوع میشـود بـه سـه
گـروه عمـده تأسیسـات اقامتـی ،پذیرایـی و حملونقـل و
ارتباطـات طبقهبنـدی کـرد کـه در ادامـه هریـک از آنها به
اختصـار بررسـی میشـود.
تأسیسـات اقامتـی :ایـن تأسیسـات شـامل هتلهـا،
مهمانسـراها ،متلهـا ،کاروانسـراها ،کمپهـا ،کلبههـای
سـاحلی و کوهسـتانی ،پانسـیونها ،پالژهـای توریسـتی،
زائرسـراها و سـاختمانهای مـدارس در هنـگام تعطیلات
اسـت.
تأسیسـات پذیرایـی :تأسیسـات پذیرایـی شـامل
رسـتورانها ،قهوهخانههـا ،چایخانههـا و نظایـر آنهاسـت
و دو دسـته تأسیسـات پذیرایی درونشـهری و بینراهی را
دربـر دارد (رضوانـی.)141 :1386 ،
تأسیسـات و تجهیزات حملونقـل و ارتباطات :پیـادهروی
و دوچرخهسـواری ،ماشـینهای شـخصی ،وسـایل نقلیـه
جـادهای همگانـی ،ترددهـای ریلـی ،دریایـی و هوایـی از
اشـکال گوناگـون حملونقـل بهشـمار میرونـد (کاظمـی،
 .)69 :1390واحدپـور و جعفـری ( )1391در پژوهـش
خـود زیرسـاختهای گردشـگری را کـه در توسـعه صنعـت
گردشـگری مؤثرنـد بـه دو دسـته تقسـیم کرده اسـت کـه در
جـدول  1مشـاهده میشـود.
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جدول  :1طبقهبندی زیرساختهای گردشگری (واحدپور و جعفری)1393 ،
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

زیرساختهای نرم

زیرساختهای سخت

اطالعرسانی و تبلیغات در سطح ملی و بینالمللی
مدیریت مناسب در بخشهای گوناگون صنعت گردشگری
ایجاد امنیت برای مردم و گردشگران
آموزش و فرهنگسازی به مردم جامعه
بهداشت در صنعت گردشگری

گسترش راهها و حملونقل
سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در جهت توسعه
فرودگاهها ،هتلها ،رستورانها و جاذبهها
...بهبود اماکن تاریخی ،مراکز فرهنگی ،فراغتی و
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کارایـی مفهومـی مهـم و پیچیـده دارد کـه در حوزههـای
مختلـف بـا تعریفهـای متفـاوت بـهکار گرفتـه میشـود.
کارایـی مربوط به اجرای درسـت کارها در سـازمان اسـت؛
یعنـی تصمیماتی کـه با هـدف کاهـش هزینههـا ،افزایش
مقـدار تولیـد و بهبـود کیفیـت محصـول اتخـاذ میشـود
(طاهـری.)27 :1378 ،
از جملـه مقیاسهایی کـه برای تعریـف و ارزیابی بهرهوری
ارائـه شـدهاند ،مقیاسهـای کارایـی اسـت .مقیاسهـای
کارایـی نهادههـا یـا منابـع یـک سـازمان را بـا کاالهـا و
ْ
خدمـات نهایـی تولیدشـده مقایسـه میکننـد .کارایـی به
کمیت خدمات و تولیدات ارائهشده به هزینه مالی
نسـبت ّ
یـا نیـروی کار الزم اشـاره دارد .بـا ایـن حـال ،ایـن مقیاس
وری میـزان رضایت مشـتری یا
و شـیوهاندازهگیـری بهـره ْ
میـزان دسترسـی بـه هـدف مطلـوب را انـدازه نمیگیـرد.
بـرای مثـال ،مقیاسهـای کارایـی نسـبت تعـداد افـراد
درمانشـده را بـه نفرسـاعت کار پزشـکان نشـان میدهد؛
حـال آنکـه مقیاسهـای اثربخشـی طـوری طراحـی
شـدهاند کـه نشـاندهنـد از کل بیمـاران تحت درمـان چه
تعـداد در معالجـه موفـق بودهانـد (پیمـان.)79 :1388 ،
از دیـدگاه اقتصادی ،کارایی یک بنگاه به دو نسـبت اشـاره
دارد :نسـبت اول ،امکانپذیـری حداکثـر تولیـد بـا یـک
مجموعه نهاده معین (یا حداقل نهاده برای تولید سـتانده
معیـن) کـه ایـن نسـبت کارایـی فنـی نامیـده میشـود.
بنابرایـن ،فقط نهادههایی در این نسـبت لحاظ میشـوند
کـه خاصیت فیزیکـی و خریداری داشـته باشـند .در مورد
نسـبت دوم نیـز ،نسـبت سـتانده بـه نهاده اسـت کـه البته
یـک شـکل آن بهصـورت ارزش سـتانده بـه ارزش نهـاده
تعریف میشـود؛ یعنی قیمتهای محصوالت و همچنین
نهادههـا مـورد بحـث قـرار میگیرنـد و آن را کارایی قیمتی
(تخصیصـی) مینامنـد .در این حالـت ،کارایـی اقتصادی
حاصلضـرب کارایـی تکنیکـی (فنـی) و کارایـی قیمتـی
اسـت .در حقیقت ،علـت بهکارگیری این کارایی آن اسـت
که حل مشـکالت فنـی تولید برای یک بنگاه کافی نیسـت
و بنـگاه بایـد عملکـرد خـود را با قیمتهـای رایج و نسـبی

نهادههـا در بـازار تطبیـق دهـد (پورکاظمـی و رضایـی،
1385؛ پورکاظمـی و غضنفـری.)1384 ،
بهطور کلی ،روشهای ارزیابی کارایی به دو دسـته تقسـیم
میشـوند :الـف) روشهـای پارامتـری و ب) روشهـای
ناپارامتری.
الـف) روشهای پارامتـری :به روشهایی اطالق میشـود
کـه در آنهـا ابتـدا یـک شـکل خـاص بـرای تابـع تولیـد
درنظر گرفته میشـود ،سـپس با یکی از روشهـای برآورد
توابـع کـه در آمـار و اقتصادسـنجی مرسـوم اسـت ضرایـب
مجهـول (پارامترهـای) ایـن تابـع بـرآورد و بـا اسـتفاده از
تابـع برآوردشـده کارایی محاسـبه میشـود .چـون در این
روش پارامترهایـی از تابـع بـرآورد میشـود ،بـه روشهای
ف اسـت .مهمتریـن روشهـای پارامتری
پارامتـری معـرو 
1
عبـارت اسـت از :تابـع تولیـد مـرزی قطعـی  ،تابـع تولیـد
مـرزی قطعـی آمـاری ،2تابع تولید مـرزی تصادفـی ،3تابع
سود .4
ب) روش ناپارامتـری :در ایـن روش ،بـا کمـک تکنیـک
برنامهریـزی ریاضـی ،کارایـی نسـبی بنگاههـا محاسـبه
میشـود و دیگـر نیـازی بـه بـرآورد تابـع تولیـد نیسـت.
چنانچـه بنگاههـا دارای چند خروجی متفاوت باشـند ،در
ایـن روش ارزیابی کارایی دچار مشـکل نمیشـود .اما این
نکتـه را بایـد درنظر گرفت کـه کارایی حاصـل در این روش
در مقایسـه بـا سـایر واحدها و نسـبی اسـت .روش تحلیل
پوششـی دادهها را میتـوان یکی از روشهـای ناپارامتری
معرفـی کـرد (امامـی میبـدی.)51 :1384،
درخصـوص نقـش حملونقـل در توسـعه گردشـگری،
تحقیقـات ژو گراونـدی و ترنـر ( )2014و ژانـگ (،)2015
درخصـوص حملونقل هوایی ،تحقیقات بِیکر و همکاران
( )2015و جنکینـز ( )2015و زمـان و همـکاران ()2016
درخصـوص حملونقـل زمینـی در توسـعه فعالیتهـای
گردشـگری شـایان توجـه اسـت (جـدول .)2
1. Deterministic Frontier Production Function
2. Deterministic Stochastic Frontier Production Function
3. Stochastic Frontier Production Function
4. Profit Function

توزیع فضایی و رتبهبندی كارايی نسبی زيرساختهای گردشگری
استان زنجان با رويكرد تحليل پوششی دادهها
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جدول  :2پیشینه تحقیق

باقری و همکاران
()2018

بررسی مقایسهای وضعیت زیرساخت
گردشگری استانهای ایران با استفاده از
 VIKORو TOPSIS

استان تهران بهترین شرایط را از نظر زیرساخت
گردشگری دارد .درحالیکه استان ایالم در بدترین
شرایط قرار دارد.

کاتادان ()2016

تأثیر ورود گردشگران ،زیرساختهای
فیزیکی و اشتغال بر رشد تولید ناخالص
ملی

تمام متغیرهای پیشبینیکننده بر رشد تولید ناخالص
ملی فیلیپین تأثیر میگذارد.

ُیوانُویس و ایوانا1
()2016
ایمیکن و اکپو2
()2012

عامل حملونقل بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری و
زیرساخت و توسعه گردشگری در نیجریه
جذب گردشگران داشته است.
ارزیابی سطحبندی شهرستانهای استان
هرمزگان در بهرهمندی از زیرساختهای
گردشگری با استفاده از مدل تلفیقی
کاندرست

عدم انطباق در توزیع و شکاف عمیق در برخورداری
از زیرساختهای گردشگری در شهرستانهای استان
هرمزگان را نشان میدهد

تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری
کیفیت خدمات گردشگری بر رضایت و تصویرذهنی
به مقصد گردشگری با توجه به نقش
حیدرزاده و همکاران
گردشگری و همچنین تصویر ذهنی بر رضایت و وفاداری
میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و
()1396
و رضایت بر وفاداری به مقصد گردشگری تأثیر میگذارد.
رضایت گردشگران
شرفی و همکاران
()1396

ضرابی و همکاران
()1396

اکبری و همکاران
()1395

در بین دهستانهای شهرستان کرمان از نظر برخورداری
اهمیت سطحبندی زیرساختهای
زیرساخت ها ،توازن برقرار نیست و یک شکاف ملموس
گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد
از نظر دسترسی به زیرساختهای گردشگری روستایی
رافست
وجود دارد.
تحلیلی بر زیرساختهای گردشگری در هرچه میزان امکانات و خدمات و تسهیالت مکانهای
مقصد اکوتوریستی بند ارومیه با استفاده از گردشگری بیشتر باشد ،به همان اندازه میزان رضایت
گردشگران افزایش مییابد.
روش SWOT
سنجش کارایى نسبی شهرستانهای
ن شرقی در بخش
استان آذربایجا 
زیرساختهای گردشگری با استفاده از
رویکرد تحلیل پوششی دادهها ()DEA

روش شناسی تحقیق
پژوهـش از نـوع کاربـردی و بـا ماهیـت توصیفی ـ تحلیلـی
اسـت .جامعـه آماری تحقیق را هشـت شهرسـتان اسـتان
زنجـان تشـکیل میدهـد .اطالعـات بـا روش کتابخانـهای
و بـا اسـتفاده از سـالنامه آمـاری سـال  1395اسـتان زنجان
گـردآوری شـده و بـا مـدل تحلیـل پوششـی دادههـا تجزیه
و تحلیـل شـده اسـت .دادههـای ورودی و خروجـی طبـق
سـالنامه آمـاری  1395اسـتان زنجـان و سـایر اطالعـات
گردآوریشـده از ارگانهـا و سـازمانهای مرتبـط وارد

در بین شهرستانهای استان آذربایجان شرقی از لحاظ
زیرساختهای گردشگری به ترتیب شهرستانهای
تبریز ،مراغه و میانه بیشترین میزان کارایی را دارند.

نرمافزار اکسـل شـد؛ سپس نهادهها و سـتاندهها با استفاده
از روش تحلیـل پوششـی دادههـا ( )DEAوارد نرمافـزار
 DEAP2.1شـد و در نتیجـه کارایـی شهرسـتانها تعییـن
شـد .بهمنظور ارزیابی زیرسـاختهای گردشـگری اسـتان
زنجان ،با اسـتفاده از منابع در دسـترس از  8شـاخص و 39
گویـه اسـتفاد شـده اسـت .روایـی شـاخصهای تحقیـق از
سـوی دوازده نفر از متخصان برنامهریزی گردشـگری تأیید
شـد ( جـدول .)3
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نظمفر و همکاران
()1396

افزایش تعداد اتاقهای هتل عاملی است که تا حد
زیرساخت ،عامل تعیینکننده مهم توسعه
زیادی به افزایش سطح رقابت گردشگری در گروههای
گردشگری در کشورهای جنوب شرقی اروپا
مشاهدهشده در کشورها کمک میکند.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

محقق و سال

عنوان

یافتهها
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جدول  :3شاخصهای ارزیابی زیرساختهای گردشگری
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شاخص

گویه

حملونقل

سرانه وسیله نقلیه عمومی بهازای 10هزار نفر جمعیت ،تراکم نسبی آزادراه ،تراکم نسبی بزرگراه،
تراکم نسبی راه اصلی ،تراکم نسبی راه فرعی ،تراکم نسبی راه روستایی ،تراکم خطور راهآهن ،فرودگاه،
سرانه پارکینگ بهازای هر هزار خودرو ،سرانه شرکتهای تعاونی حملونقل بهازای 50هزار نفر جمعیت،
تعداد پایانه حملونقل ،سرانه جایگاه سوخت بهازای هزار وسیله نقلیه

اقامتی

تفریحی

تعداد هتل دو ستاره ،تعداد هتل سه ستاره ،تعداد هتل چهار ستاره ،تعداد هتلآپارتمان ،تعداد
مهمانپذیر ،سرانه فضای سبز
سرانه مجموعه گردشگری بهازای 50هزار نفر جمعیت ،سرانه مجتمع خدماتی ،رفاهی و اقامتی بهازای
50هزار نفر جمعیت ،سرانه اماکن تفریحی بهازای 10هزار نفر جمعیت ،تعداد اقامتگاه بومگردی،
تعداد مناطق نمونه گردشگری

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

فرهنگی -مذهبی

نمایشگاه گردشگری ،تعداد موزه ،تعداد سینما ،سرانه مسجد بهازای 10هزار نفر جمعیت

بهداشتی -درمانی

سرانه سرویسهای بهداشتی بهازای هر 10هزار نفر ،سرانه تخت بیمارستان ،سرانه پزشک

ف ّناوری اطالعات

درصد روستاهای دارای  ،ICTضریب نفوذ تلفن خانگی ،ضریب نفوذ تلفن همراه

تجهیزات تغذیه

سرانه سفرهخانه سنتی بهازای 10هزار نفر جمعیت ،سرانه غذاخوری منفرد بینراهی در هر صد کیلومتر،
سرانه اغذیهفروشی بهازای 10هزار نفر جمعیت

خدمات عمومی

سرانه دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بهازای هر 10هزار نفر جمعیت ،تعداد واحدهای بانکی بهازای
10هزار نفر جمعیت ،سرانه ورزشی

 DEAروشـی ناپارامتـری برای تبیین کارایی سـازمانها و
مبتنـی بـر برنامهریزی خطی اسـت که بر اسـاس آن مدیر
میتوانـد با اسـتفاده از بهتریـن واحد تصمیمگیـری برای
دیگـر واحدهـا الگوگیـری کنـد (امامـی میبـدی:1384 ،
 .)24در ایـن روش ،بـا اسـتفاده از مدل برنامهریزی خطی
بهتریـن عملکـرد در یـک نمونـه شناسـایی و اندازهگیـری
میشـود (.)Hatam et al., 2013:31
در مـدل تحلیـل پوششـی دادههـا ،یـک مجموعـه بـا n
واحـد تصمیمگیرنـده ( )DMUرا درنظـر بگیریـد کـه هـر
از  mورودی
استفاده میکند.
برای تولید  sخروجی
فرض کنید بردارهای ورودی و خروجی برای هر
نمـایـش داده شود،
بهصورت
که ،
بهطوریکـه بـرای هر ،jمؤلفههای این بردار نامنفی باشـند
و حداقـل یک مؤلفه هر بـردار ورودی و حداقل یک مؤلفه هر
بـردار خروجـی مثبت باشـد .مجموعـه همه های شـدنی را
مجموعه امکان تولید ( )PPSمینامند و با Tنشان میدهند
( )Fukuyama & Weber, 2009کـه بهصـورت رابطـه  1تعریـف
میشود:

رابطه()1
مجموعـه امکان تولید با بـازده به مقیاس متغیر بهصورت
رابطه  2تعریف میشـود:
رابطه ()2
بنکـر ،چارنز و کوپر مـدل  BCCرا بـرای ارزیابی کارایی یک
 DMUبهصـورت رابطـه  3معرفی کردند:
رابطه ()3
که با اسـتفاده از تعریف  PPSبه مدل زیر منجر خواهد شـد
که مدل  BCCدر ماهیت ورودی نامیده میشود (رابطه :)4
میشود نشان داد (.)Cook & Seiford, 2009
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یافتههایتحقیق
جـدول نهادههـا شـامل شـاخصهای مربـوط بـه
زیرسـاختهای شهرسـتانهای اسـتان زنجـان اسـت
و جـدول سـتادهها نیـز شـامل اسـتاندارد هـر کـدام
از شـاخصهای زیرسـاختها و همچنیـن عملکـرد
زیرسـاختها است که با اسـتفاده از سـالنامه آماری استان
و همچنیـن آمـار مربـوط به ادارات اسـتان اسـتخراج شـده
اسـت.
نتایـج بهدسـتامده از رتبهبنـدی کارایـی گویههـای

زیرساختهای گردشگری در شهرستانهای استان زنجان
نشـان میدهـد که در سـطح شـاخصهای موردمطالعه نیز
باالتریـن میـزان کارایـی مربـوط بـه زیرسـاختهای سـرانه
ورزشـی ،سـرانه مسجد ،تراکم نسـبی راه روسـتایی ،تراکم
نسـبی راه اصلـی ،سـرانه پارکینـگ و سـرانه اغذیهفروشـی
اسـت .کمتریـن میـزان کارایی نیـز مربوط به شـاخصهای
فرودگاه ،تعداد سـینما ،سـرویسهای بهداشـتی ،اقامتگاه
بومگردی ،هتل دو سـتاره ،نمایشـگاه گردشگری ،هتل سه
سـتاره ،هتل چهار سـتاره و هتلآپارتمان اسـت (جدول.)4

جدول  :4رتبهبندی کارایی شاخصهای زیرساختهای گردشگری در شهرستانهای استان زنجان (یافتههای تحقیق)1397 ،
نام شهرستان

زنجان

ابهر

خرم دره خدابنده

طارم

ماهنشان

ایجرود سلطانیه میانگین

سفرهخانه سنتی

1

0

0

1

1

0

0

0/794

0/474

947/0

1

0/874

1

0

0

0

0/558

غذاخوری منفرد بینراهی

1

0/847

0

0/514

0/834

0

0

1

0/524

اماکن تفریحی

0/219

0/353

0/938

0/167

0/703

0/574

0/578

0/697

0/528

دفاتر خدمات مسافرتی و
جهانگردی

1

1

1

1

0

0

0

0

0/5

سرانه پارکینگ

0/104

0/552

0/714

0/687

0/824

1

1

1

0/735

سرانه فضای سبز

0/818

0/917

0/414

0/31

0/614

0/211

0/104

189/0

0/447

مناطق نمونه گردشگری

0/414

0/519

0/218

0/204

1

00/14

0/344

1

0/464

سرویسهای بهداشتی

0/324

20/47

0/247

0/147

0/147

0/087

0/027

0/033

0/157

جایگاه سوخت

714/0

0/414

0/481

0/347

0/414

0/214

1

0/214

0/474

پایانه حملونقل

1

1

1

1

0

0

0

0

0/5

تعداد شرکتهای تعاونی
حملونقل

0/813

1

1

1

0

0

0

0

0/476

نمایشگاه گردشگری

1

0/41

0

0/212

0/347

0

0

0

0/246

تعداد موزه

1

0/614

0

0

0

0

0

1

0/326

تعداد سینما

0/121

0

0

0

0

0

0

0

0/015

سرانه تخت بیمارستان

1

1

1

0/487

0/247

0/318

0/315

0

0/545

سرانه پزشک

1

0/555

0/876

0/514

0/547

0/347

0/447

0/647

0/616

هتل دو ستاره

0/476

0

0

0

0

0

0

0

0/059

هتل سه ستاره

0/782

0/527

0

0

0

0

0

0

0/163

هتل چهار ستاره

0/787

0

0/651

0

0

0

0

0

0/179

هتلآپارتمان

0/346

741/0

0

0/234

0

0

0

0

0/167

مهمانپذیر

1

0

0

0

0

0

0

0

0/125

اقامتگاه بومگردی

0/247

0/257

0

0/178

0

0/117

0/119

0

0/114

وسیله نقلیه عمومی

0/742

1

1

1

0/014

0

0

0

0/534

تراکم نسبی آزادراه

0/751

687/0

1

0

0

0

0

0/699

0/392

مجتمع خدماتی ،رفاهی و اقامتی 0/647
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مجموعه گردشگری

0/597

0/981

1

0

0

0

0

1

0/447
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نام شهرستان

زنجان

ابهر

تراکم نسبی بزرگراه

0/742

0/724

1

تراکم نسبی راه اصلی

0/698

0/777

1

0/712

تراکم نسبی راه فرعی

1

1

0

1

1

تراکم نسبی راه روستایی

1

0/476

1

1

1

1

تراکم خطور راهآهن

1

1

1

0

0

0

0

فرودگاه

0/055

0

0

0

0

0

0

0

 ICTدرصد روستاهای دارای

0/151

0/574

0/671

0/413

0/217

0/187

0/678

0/907

0/474

تعداد واحدهای بانکی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

سرانه مسجد

1

1

1

0/845

1

1

1

1

0/984

سرانه اغذیهفروشی

0/663

0/711

0/749

0/447

1

0/6

0/589

0/737

0/684

سرانه ورزشی

0/689

0/697

0/781

0/842

0/723

0/703

0/711

0/684

0/728

ضریب نفوذ تلفن خانگی

0/368

0/357

0/314

0/237

0/224

0/183

0/197

0/175

0/269

ضریب نفوذ تلفن همراه

0/653

0/601

0/56

0/568

0/347

0/247

0/247

0/387

0/451

نتایـج بهدسـتآمده از رتبهبنـدی کارایـی زیرسـاختهای
گردشـگری در شهرسـتانهای اسـتان زنجـان نشـان
میدهـد کـه میانگیـن کلـی زیرسـاختهای گردشـگری
اسـتان زنجـان برابـر بـا  0/440اسـت کـه در سـطح ضعیف
قـرار دارد .هیـچ کـدام از شهرسـتانهای اسـتان وضعیـت
مطلـوب ندارنـد .شهرسـتانهای زنجـان ،ابهـر و خـرمدره
در سـطح متوسـط ،خدابنـده و طارم و سـلطانیه در سـطح
ضعیـف و ماهنشـان و ایجـرود بـدون کاراییاند (جـدول  5و
شـکل .)1

طارم

ماهنشان

ایجرود سلطانیه میانگین

0/03

0/01

0/149

1

1

0/581

0/957

0

1

1

0/768

1

0

0

0/625

0/197

1

0/834

1

0/5
006/0

شکل  :1نقشه توزیع فضایی سطح کارایی زیرساختهای گردشگری
استان زنجان

جدول  :5رتبهبندی کارایی زیرساختهای گردشگری در
شهرستانهای استان زنجان (یافتههای تحقیق)1397 ،

نام شهرستان

میانگین کارایی

رتبه

سطح کارایی

زنجان

0/690

1

متوسط

ابهر

0/599

2

متوسط

خرمدره

0/548

3

متوسط

خدابنده

0/424

4

ضعیف

طارم

0/379

6

ضعیف

ماهنشان

0/217

8

بدون کارایی

ایجرود

0/259

7

بدون کارایی

سلطانیه

433/0

5

ضعیف

میانگین کل

440/0

-

ضعیف

در سـطح شـاخصهای موردمطالعـه ،باالتریـن سـطح
کارایـی در شـاخص حملونقـل ،اقامتـی ،فرهنگـی،
مذهبـی ،بهداشـتی ـ درمانی و تجهیـزات تغذیـه مربـوط
بـه شهرسـتان زنجـان ،در شـاخص تفریحـی شهرسـتان
خـرمدره و در شـاخص تجهیـزات تغذیـه مربـوط بـه
شهرسـتان طـارم اسـت (جـدول .)6
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جدول  :6رتبهبندی کارایی زیرساختهای گردشگری در شهرستانهای استان زنجان (یافتههای تحقیق)1397 ،

زنجان

0/718

0/704

0/780

0/424

0/774

0/390

0/887

1

ابهر

0/719

0/364

0/506

0/611

0/600

0/510

0/519

1

خرمدره

0/766

0/177

0/250

0/631

0/707

0/515

0/249

1

خدابنده

0/546

0/090

0/264

0/284

0/382

0/406

0/653

1

طارم

0/351

0/102

0/336

0/540

0/313

0/262

0/944

0/224

ماهنشان

0/280

0/035

0/250

0/141

0/250

0/205

0/200

0/183

ایجرود

0/349

0/017

0/250

0/208

0/263

0/347

0/196

0/197

سلطانیه

0/492

0/0315

0/500

0/539

0/226

0/489

0/843

0/175

میانگین کل

0/530

0/190

0/392

0/422

0/439

0/394

0/561

0/597
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نتیجهگیری
برنامهریـزی ،هدایـت و توسـعه زیرسـاخت صنعـت
گردشـگری ،بهعنـوان یکـی از منابـع بسـیار مهـم درآمـد
و اشـتغال کـه دارای تأثیـرات اجتماعـی و فرهنگـی و
زیسـتمحیطی فوقالعـادهای نیـز هسـت ،بهعنـوان یـک
نیـاز مطـرح میشـود .بـرای توسـعه موفـق گردشـگری،
وجـود زیرسـاختهای مناسـب ضـروری اسـت و بهویـژه
بـرای کشـورها و مناطـق کمترتوسـعهیافته کـه اغلـب
زیرسـاختهای محـدودی دارنـد وجـود و گسـترش آن
عاملـی حیاتـی بهشـمار مـیرود.
بنابـر نتایـج تحقیـق ،اگرچـه اسـتان زنجـان جاذبههـای
گردشـگری فـراوان و متنوعـی دارد ،بـه علـت فراهمنبـودن
امکانـات و تسـهیالت الزم و عـدم تـوزان و تعـادل در توزیع
زیرسـاخت گردشگری ،تفاوت فاحشی به لحاظ زیرساخت
گردشـگری در اسـتان وجود دارد .بررسیها نشان میدهد
که یکی از مشـکالت زیرسـاختهای گردشـگری در استان
زنجـان نبـود مکانهـای اقامتـی و هتلهـای مناسـب
در تمامـی فصـول سـال و بـرای همـه قشـرهای جامعـه بـا
درآمدهـای مختلـف اسـت .ایـن مشـکل باعـث کاهـش
سـطح کارایـی اقامتهـای اسـتان و همچینـن گذریبودن
گردشـگران شـده اسـت.
در زمینه شـاخص حملونقل ،بررسـیها نشان میدهد که
فاصله و شـکاف زیادی بین کارایی شهرسـتانهای زنجان،
ابهر و خرمدره با سـایر شهرسـتانهای اسـتان وجـود دارد.
کارشناسـان و اقتصاددانـان بـر ایـن نظرنـد که برای توسـعه
یـک واحـد اقتصـادی بایـد دو واحـد توسـعه حملونقـل
جـادهای را ایجـاد کـرد .وجـود یـک سیسـتم حملونقـل
مناسـب بـرای کارکـرد صحیـح اقتصـاد الزم و دسترسـی به

حملونقـل مناسـب بـرای توسـعه اقتصـادی در هـر کشـور
ضـروری اسـت کـه بـا برنامهریزی ،سـرمایهگذاری ،توسـعه
و بهبـود زیرسـاختها میتوان به رشـد جایگاه گردشـگری
و توسـعه اقتصـادی کشـور اهتمـام ورزیـد .حملونقـل از
ارکان اصلـی صنعـت گردشـگری اسـت .بـدون توجـه بـه
زیرسـاختهای حملونقل ،صنعت گردشگری عم ً
ال مفید
نخواهـد بـود یـا بـا ضعـف همـراه خواهـد بـود کـه ایـن خود
رابطـه متقابـل گردشـگری و حملونقـل را بیشـتر نمایـان
میسـازد .این در حالی اسـت که ارتقا و توسـعه گردشـگری
در شهرسـتانهای طـارم و ماهنشـان بـا کارایـی حملونقل
ارتبـاط مسـتقیم دارد .در ارتبـاط بـا سیسـتم حملونقـل
هوایـی ،تنهـا فـرودگاه واقـع در اسـتان کارایـی نزدیـک بـه
صفـر دارد ،درحالیکـه سیسـتم حملونقل هوایـی یکی از
عمدهترین عناصر تشـکیلدهنده صنعت گردشگری است
کـه بخشـی از هزینههـای گردشـگران را به خـود اختصاص
میدهـد .اساسـ ًا گردشـگری بـا جابهجایـی و حرکـت از
مبـدأ و محـل زندگی دائمـی افراد به نقاط دوردسـت تحقق
مییابـد .توسـعه و گسـترش صنعـت گردشـگری منـوط به
توسـعه امکانـات حملونقـل اسـت و حملونقـل هوایی ،با
ایجاد امکانات دسترسـی آسـان و راحت ،سـریع و ایمن به
نقـاط مختلف و با فواصل زیاد ،سـهم زیـادی در جابهجایی
گردشـگران دارد .هماکنـون حدود  40درصد از گردشـگران
بینالمللـی هوایـی مسـافرت میکنند.
درخصوص زیرسـاختهای درمانی ـ بهداشـتی نیز ،فاصله
زیـادی بین سـه شهرسـتان زنجـان ،ابهـر و خـرمدره با پنج
شهرسـتان دیگر وجود دارد ،هرچند که این سه شهرستان
نیـز نتوانسـتهاند در جـذب گردشـگران سلامت بـه کارایی
کامل دسـت یابند.
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یکـی دیگر از مشـکالت مهـم در ارتباط با زیرسـاختهای
گردشگری در شاخص فرهنگی ــ مذهبی ،تمرکز برگزاری
جشـنوارههای مهم استان در شـهر زنجان است .برگزاری
و تمرکـز جشـنوارهها در شـهر زنجـان باعـث توزیعنشـدن
منابـع ایـن جشـنوارهها در سـایر شهرسـتانها بهویـژه
شهرسـتانهای محروم شـده اسـت.
بنابرایـن ،بهمنظـور تحقـق عدالـت اجتماعـی در توزیـع
زیرساختهای گردشگری در استان زنجان پیشنهادهای
زیـر ارائه میشـود:
ـ شناسـاندن ظرفیتهـا و ارزشهـای منطقـه بـه جامعـه
محلـی و آموزش بیشـتر برخورد مناسـب با گردشـگران به
مردم.
ـ مقابلـه بـا محدودیتهـای فصلیبـودن ،بـا بهکارگیـری
ظرفیتهـای فراوان منطقه و بهواسـطه وجـود جاذبههای
تاریخـی ،فرهنگـی و طبیعی مکمـل در اسـتان زنجان.
ـ سـاخت رسـتورانهای بینراهـی و عرضـه خدمـات
مناسب به مسافران و گردشگران منطقه و نظارت مناسب
و مسـتمر بـر بهداشـت مراکـز عرضـه خدمـات بینراهی و
رسـتورانهای موجود بـرای ارائه خدمات مناسـب و کافی
متناسـب با گردشـگران.
ـ توزیـع مناسـب زیرسـاختهای حملونقـل،
بهداشتی ـ درمانی و فرهنگی ـ مذهبی در شهرستانهای
محـروم اسـتان زنجـان.
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