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استان یزد با استفاده از تحلیل رابطة  داریهتلواکاوی کارایی صنعت 

 خاکستری

 3، سعیده کتابی2کنجکاو منفرد، امیررضا 1مرتضی محمودی میمند

 
 11/12/1395تاریخ پذیرش:            02/09/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده:

ریزی برای بهبود آن گیری عملکرد و برنامهکه موفقیت در هر سازمانی نیازمند اندازه آنجا از

به باتوجه گیرد.داری مورد ارزیابی قرار است، در این تحقیق تالش شده میزان کارایی صنعت هتل

ها در تحلیل کارایی نسبی و سنجش عملکرد صنایع نقش مهمی که روش تحلیل پوششی داده

های منتخب کند، در مطالعة حاضر، از این تکنیک برای ارزیابی کارایی هتلگردشگری ایفا می

 استان یزد استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی کاربردی است؛ برای تعیین

بندی محور و برای مقایسه و رتبهخروجی CCRو  BCCهای مضربی ها از مدلضریب کارایی هتل

درصد از  5/18ها نشان داد که واحدهای کارا از تحلیل رابطة خاکستری استفاده شده است. یافته

، کارا و مابقی ناکارا BCCدرصد براساس مدل  6/29و  CCRاساس مدل های مورد بررسی، برهتل

 های ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند. های مرجع الگوی هتلستند. همچنین، هتله

 داری، کارایی، نظریة خاکستری. صنعت گردشگری، هتلهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

اســت و بســیاری از به اینکه امروزه، صــنعت گردشــگری در جهان توســعة فراوانی یافته باتوجه

اند بر مشــکالت اقتصــادی خویش، از قبیل پایین بودن ســطح کشــورها، از این رهگذر، توانســته

در این صنعت  وزافزوندرآمد سرانه، افزایش بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی، فائق آیند رقابت ر

حاضر درآمد حاصل از صنعت گردشگری حدود شش درصد از بینی است. درحالپیشکامالً قابل

ــکیل می ــادرات جهان را تش ــتص ــنعت دهد و درواقع نیمة دوم قرن بیس ــر ص ویکم را باید عص

شگری نامید. اهمیت سعة در آن و نقش صنعت این گرد صادی، تو  باعث فرهنگی اجتماعی، اقت

سیاری شده سعة برای دنیا کجای هر در ملی ای،منطقه ریزان محلی،برنامه و مدیران از ب  آن تو

 توسعه برای ابزاری را گردشگری ها(. درواقع، دولتGenning, 2001تالش کنند ) و ریزیبرنامه

ـــنت و محیط از محافظت و ند )منفی می تأثیر حداقل با هاس (. Bhuiyan et al., 2013دان

کشور  پنج جزء و گردشگری هایلحاظ جاذبه از جهان اول کشور ده جزء میان، کشور ایراندراین

ــگری تنوع نظر از جهان اول ــت ) گردش  رو(؛ ازاینWorld Tourism Organisation, 2000اس

یکی  .(Bidokhti, 2009کند ) استفاده گردشگری، توسعة در خود، هایقابلیت از دارد که اهمیت

ــگری هتل از ارکان ــنعت گردش ــلی ص ــگران ارائه اص ــیاری به گردش ــتند که خدمات بس ها هس

طور مستقیم بر رشد و توسعة صنعت گردشگری اثرگذار به داریهتلدهند و توسعة صنعت می

صنعت  ست.  شگری بوده و به داریهتلا صنعت گرد ستون  دلیل انواع خدماتی که ارائه امروزه 

سبب درآمدزایی باالیی می صنعت هتلChen ,2011شود )میدهد،  داری از (. بنابراین، توجه به 

 اهمیت باالیی برخوردار است.

 شده شناخته ایران و جهان سطح در گردشگری مهم هایقطب از یکی دیرباز یزد از استان

 ارتقای جایگاه وجود آمده است.های متعددی برای اقامت گردشگران بهراستا هتلاست که دراین

خارجی،  و داخلی گردشگران جذب ( وداریهتل)مخصوصاً بخش  گردشگری بخش در استان این

بخش  وضعیت تحلیل بنابراین است. ضروری امری استان، توسعة نسبی هایاز مزیت یکی عنوانبه

 تقویت دارای اولویت، هایحیطه بهبود و شناخت برای تدابیری اتخاذ در تواندمی داریهتل

ها به اهمیت هتلباتوجه .باشد سودمند گردشگر بیشتر جذب درنهایت و صنعت ایندر  هاتوانمندی

وری با مطالعة امکان افزایش کارایی و بهره ،در صنعت گردشگری، در این تحقیق تالش شده است

 ده از امکانات موجود مشخص شود تا با بهبود خدماتزمینة استفا ،داری استان یزددر صنعت هتل

تواند ها میطورکه گفته شد، افزایش کارایی این هتلت افزایش یابد؛ زیرا، هماندرآمد این صنع

گیری آن، میان، کارایی و اندازهزایی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند. دراینضمن اشتغال

محققان  موردتوجهشان در ارزیابی عملکرد سازمان، از مفاهیمی هستند که همواره دلیل اهمیتبه

منظور،  به اند؛ بدینان با یکدیگر در رقابتها برای جذب مشتریقرار گرفته است. امروزه، هتل

به افزایش رقابت در صنعت (. باتوجهOliveira et al., 2013کسب نرخ بازده قابل قبولی نیاز دارند )

است ر بوده های گذشته از اهمیت زیادی برخورداها در سالداری، سنجش عملکرد هتلهتل

(Peypoch, 2007; Yu & Lee, 2009باتوجه .) به نقش مهمی که روشDEA  در تحلیل کارایی
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(، در مطالعة حاضر Huang et al., 2012کند )نسبی و سنجش عملکرد صنایع گردشگری ایفا می

 های استان یزد استفاده شده است. منظور ارزیابی کارایی هتلاز این تکنیک به
 

 ی تحقیقمبانی نظر

های ارتباطی و گســترش شــدن در دو قرن اخیر و بهبود زیرســاخترشــد صــنعتیروند روبه

رو ســاخته اســت ونقل، تقاضــا برای گردشــگری را در ســطح جهان با افزایش روبهصــنعت حمل

(Gumus et al., 2007امروزه .) صـــنعت پویای های بســـیاربخش از داریمیهمان صـــنعت 

شگری سافر کهچرا شود؛محسوب می گرد ستراحت و خواب برای به محلی ،برود هر کجا به، م  ا

صنعت میهمان شکل دارینیاز دارد.  ست از مت صری ا شیدنی  که معمولی ایشامل کافه عنا نو

 & ,Brothertonمختلف ) عملکردهای و هابا نقش المللیبین هایهتل تا دهدمی ارائه ای راساده

Wood, 2000)ها، بتواند موجبات آســایش انواع میهمانانی را که های آنلیتبه نوع فعا؛ تا بســته

بهمی ها رویبه آن ند،  عة Shoval et al., 2011نحو مطلوب، فراهم آورد )آور ـــ (. تحول و توس

هایی باشد، که در پویایی بایست در راستای آن عناصر و فعالیتصنعت توریسم در هر کشور می

 مشــارکت مســتلزم و ترکیبی فعالیتی (. گردشــگریDawson et al., 2011آن ســهیم اســت )

 روازاین دارد.دربر ایگسترده اثرات نیز میزان به همان و است جامعه متعدد و مختلف هایبخش

له هر در ند مرح یازم مه ن نا ماهنگی ریزیبر (. Machintosh & Ritchie, 1995اســـت ) و ه

ستبه علمی همچون ابزاری ریزیبرنامه شگری اندرکاراند  یک در تا کندمی کمک صنعت گرد

سته مند،نظام فرایند سیر بهترین علمی و پیو سعة و م شگری راهکار تو  را منطقه در یک گرد

 & Stynesدهند ) قرار اقتصادی هایبخش سایر توسعة مسیر در را راهکار این و مشخص کرده

Halloran, 2004تعیین گردشگری، ریزیبرنامه و کلیدی، در مهم مباحث از راستا، یکی(. دراین 

ریزی رو برنامهمنطقه است. ازاین یک در این صنعت و بررسی کارایی آن موجود وضعیت و جایگاه

 (.Dawson et al., 2011ای برخوردار است )ها و مراکز اقامتی از حساسیت ویژهبرای توسعة هتل

شود، شده انجام میعیینتهای ازپیشبرنامه ارزیابی عملکرد که برای قضاوت کارآمدی 

های گوناگونی برای ارزیابی ، مدلمنظوربدیننیازمند استفاده از ابزارها و الگوهای مخصوصی است. 

های خا  خود هستند. بر طبق اند که هر یک دارای ویژگیها معرفی شدهعملکرد سازمان

های عملکردی کرد به شاخصهای ارائه شده، ارزیابی عملمطالعات انجام یافته، در بسیاری از مدل

خصو  ها بهوری سازمانهای مؤثر و جامعی برای سنجش کارایی و بهرهشود که سنجهمحدود می

(. یک سیستم سنجش عملکرد مناسب باید Oliveira, et al., 2013آیند )شمار نمیها بههتل

زیت رقابتی است که ای برای ایجاد مزیت رقابتی باشد. درصورتی یک هتل دارای معامل بالقوه

 Yuهای محیطی آن در راستای اهداف تجاری عمل کنند )ها و مشخصهها و خروجیکلیة ورودی

& Lee, 2009 مسئلة اساسی در سنجش عملکرد، نحوة ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تجاری .)

تکنیکی  1هادادهپوششی(. تحلیل ,2011Chenهاست )های متمایز و متعدد آنبه مشخصهباتوجه

(، روشی DEAها )دادهپوششیتوان از آن استفاده کرد. تحلیلیبرای حل این مشکل ماست که 

                                                           
1 . Data Envelopment Analysis 
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کند. از آنجاکه این روش در فراهم می 1گیریرا برای ارزیابی کارایی نسبی بین واحدهای تصمیم

از  ،برد، در سنجش عملکردکار میداری چند ورودی و خروجی را بهتحلیل خود در صنعت هتل

که  توان گفت(. بنابراین میOliveira, et al., 2013جامعیت و دقت بیشتری برخوردار است )

ریزی خطی و ناپارمتریک قدرتمندی برای سنجش کارایی در ها، تکنیک برنامهدادهپوششیتحلیل

 (.  Sigala, 2004; Sun & Lu, 2005; Yu & Lee, 2009داری است )صنعت هتل
 

 پیشینة تحقیق

 Banker and)کار گرفته شد ، به1986بار در صنعت گردشگری، در اولین DEAروش 

Morey, 1986)ها در سایر کشورها مطالعات وری هتلگیری کارایی و بهرهزمینة اندازه. همچنین در

 :کنیدمی ای از آن را به شرح زیر مالحظهه خالصهمتعددی صورت گرفته است ک

نی را مورد بررسی قراردادند. در وهتل در اسلو 124( در پژوهشی 2012و همکاران ) 2آساف

های این ها استفاده کردند. ورودیمنظور ارزیابی عملکرد هتلبه BCCها از مدل آن ،این پژوهش

هزینة  -5هزینة خدمات  -4ظرفیت رستوران  -3تعداد کارکنان  -2تعداد اتاق  -1مدل شامل: 

 درآمد رستوران بود. -2درآمد اتاق  -1های آن شامل: یمواد و خروج

ایتالیا از روش  داریهتل( در بررسی رابطة بین اندازه و کارایی بخش 2010) 3پولینا

هتل، با این روش، مورد بررسی قرار گرفت  20ها استفاده کرد. در این پژوهش دادهپوششیتحلیل

نوان خروجی مدل در نظر عن فروش و ارزش افزوده بهعنوان ورودی و میزاکه هزینة نیروی کار به

 .گرفته شد

هتل  46ها به بررسی دادهپوششیوهشی با استفاده از رویکرد تحلیل( در پژ2006یانگ و لو )

منظور ارزیابی عملکرد به CCRها از مدل آن ،ن پژوهشالمللی در تایوان پرداختند. در ایبین

اساس تعداد کارکنان، تعداد اتاق و تعداد تخت، ورودی و درآمد اتاق ها استفاده کردند. براینهتل

 و تعداد میهمانان، خروجی مدل شناسایی و بررسی شد.

کارایی 2005باروس ) ـــنجش  تل در 42( س ـــور ه فاده از روش پر کش ـــت با اس قال را  ت

ــتحلیل ــیپوش های وقت، هزینة نیروی کار و هزینهد؛ کارکنان تمامارزیابی قرار دا ها مورددادهش

 فته شد.نظر گران فروش، تعداد میهمان، خروجی درهای مدل و میزخارجی، ورودی

، ختایی و همکاران هادادهپوششیتحلیلها، با روش گیری کارائی هتلدرخصو  اندازه 

ستاره بررسی های چهار و پنجدر آن کارایی هتل ( تحقیقی در شهر تهران انجام دادند که1387)

های بازدهی ثابت و متغیر محور و با فرضمحور و ستادهشده است. در این مطالعه با دو جهت نهاده

 هتل مورد بررسی قرار گرفته است. 8نسبت به مقیاس، کارایی فنی 
  

                                                           
1 . Decision Making Units 

2 . Assaf 

3 . Pulina 
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 روش تحقیق

ــت. ــیفی و هدف کاربردی اس ــاخص این پژوهش از نظر ماهیت توص های کاربردی در این ش

شیته نیز روش تحلیلکاررفتحقیق کمّی و تکنیک به ش ست. ازآنجاکه هدف DEAها )دادهپو ( ا

اســت، از ســتاره و چهارســتارة اســتان یزد های دوســتاره، ســهن پژوهش بررســی کارایی هتلای

ـــیتحلیــل ـــش ــابی کــارDEAهــا )دادهپوش ـــتــان و از روش  27ایی ( برای ارزی هتــل اس

های کارای این اسـتان اسـتفاده بندی هتل( برای مقایسـه و رتبهGRAخاکسـتری )رابطةحلیلت

سازی ناپارامتریک ریاضی است که اثربخشی یک تکنیک بهینه هادادهپوششیتحلیلشده است. 

کند. ندگانه را ارزیابی میهای چ( با ورودی و خروجیDMUگیرنده )به واحدهای تصمیم مربوط

تقســیم  غیرکاراو  کارابررســی را به دو گروه واحدهای ها واحدهای تحتدادهشــشــیپوتحلیل

ها برابر یک اســت و های کارا آن دســته از واحدها هســتند که امتیاز کارایی آن DMUکند. می

دیگر، در مقایسه با واحدهای دیگر وزن بیشتری برای هر ورودی عبارتاند. بهباالتر از مرز کارایی

 BCCو  CCRهای مضـــربی گیری کارایی، از مدلدارند. در این پژوهش، برای اندازهو خروجی 

 محور استفاده شده است:خروجی

 

 محورخروجی CCRمدل مضربی  (الف

به مقیاس است که توسط چارنز، کوپر های بازده ثابت نسبتازجمله مدل CCRمدل مضربی 

ها( است گیری و مقایسة کارایی نسبی واحدهای سازمانی )هتلارائه شد و هدف آن اندازه  1و رودز

دنبال افزایش یا محور بههای خروجیهم باشند. مدلبهای چندین ورودی و خروجی شبیهکه دار

هاست. درواقع، هدف این مدل حداکثر کردن ها بدون افزایش میزان ورودیحداکثرکردن خروجی

ها افزایشی حاصل شود. مدل ریاضی وجی است بدون اینکه در میزان منابع یا ورودیمیزان خر

 صورت رابطة زیر است:آن به

 

 

 

  CCR: مدل مضربی 1رابطة 

 

 

 

 

ناقص محدودیت بت  قا ـــرایط ر ـــا و ش حدها، هرگاه فض کارایی وا یابی  هایی را در در ارز

ـــرمایه ـــودفعالیت واحد در مقیاس بهینه میگذاری تحمیل کند، موجب عدمس که درحالی .ش

( زمانی مناســـب اســـت که همة واحدها در مقیاس بهینه CCRمقیاس )به های بازده ثابتمدل

                                                           
1. Chrnes, Cooper & Rohdes 
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لذا در این تحقیق عالوه ند.  مل کن بازده  ع مدل  مدل، از  یاس )به متغیربر این  ( نیز BCCمق

 استفاده شده است.

 

 محورخروجی BCCمدل مضربی  ب(

ست که به ارزیابی کارایی نسبی هاهای تحلیل پوششی دادهاع مدلاز انو BCCمدل مضربی 

 صورت رابطة زیر است:پردازد. این مدل بهبه مقیاس مینسبتواحدهایی با بازده متغیر 

 

 

 

 

  BCC: مدل مضربی 2رابطة    

 

 

w آزاد در عالمت 

 

ها )نهاده( و ها بر مبنای ورودیپوششی دادهطورکه بیان شد، منطق روش تحلیل همان

 مجموعه ها( شکل گرفته است. انتخاب بهترینهای )ستاده( واحدهای موردبررسی )هتلخروجی

 پوششی تحلیل روش به محاسبة کارایی ترین مراحلمهم از یکی هاخروجی و هاورودی از

گستردة مبانی نظری و پیشینة در تحقیق حاضر، پس از مطالعة  منظور، برای این هاست.داده

 متغیر ورودی سه داری،در صنعت هتل خبره افراد و متخصصان نظرات مجموع بهتحقیق و باتوجه

 است: شده گرفته نظر در خروجی متغیر دو و

 ها )ورودی(: تعداد اتاق، تعداد تخت، تعداد کارکناننهاده .1

 ها )خروجی(: درآمد حاصل از اسکان اتاق )هزار ریال(، تعداد میهمانستاده .2

ها، برای محاسبة DMUهای ورودی و خروجی سازیِ مسئله و تعیین میزان متغیرپس از مدل

منظور نهایت، بهدر .استفاده شده است WinQSBافزار های الزم از نرمی و انجام تحلیلکارای

(، استفاده GRA) 1های کارا از تحلیل رابطة خاکستریها از میان هتلبندی هتلمقایسه و رتبه

تکنیک خاکستری، برای مواجهه با مسئلة انتخاب هتل  مبتنی بر، دیدگاه راستادراینشده است. 

 هادادهپوششیتحلیلشود. درخصو  استفاده از روش کارا، در یک محیط نامطمئن پیشنهاد می

صورت نگرفته  داریهتلای در صنعت زمان، تاکنون مطالعهصورت همو تکنیک خاکستری به

 ,Kuo et al., 2008است. البته از این دو تکنیک در مطالعات مختلف دیگری استفاده شده است)

Wu et al., 2007 تحلیل رابطة خاکستری جزئی از تئوری خاکستری است و برای حل مسائلی .)

ند. این تئوری برای شان هستای بین عوامل و متغیرهایط پیچیدهشود که دارای رواباستفاده می

                                                           
1. Grey Relation Analysis 
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اند اطمینان و با اطالعات ناقص بسیار مؤثر است. دالیل کاربرد این روش عبارتحل مسائل عدم

 از:

 محاسبات ساده 

 نمونة مورد نیاز اندك 

 نیاز نداشتن به توزیع نمونة اولیه 

 گسستههای گویا بودن برای داده (Li et al., 2007) 

شوند. این قیاس تبدیل میها به یک توالی قابل، ابتدا عملکرد همة گزینهGRAدر روش 

شود. طبق این توالی، یک توالی مرجع )توالی هدف میمرحله ایجاد رابطة خاکستری نامیده 

و توالی  یاسقهای قابلشود. سپس ضریب رابطة خاکستری بین همه توالیمیآل( تعریف ایده

اساس ضریب رابطة خاکستری، رتبة رابطة خاکستری بین شود. درنهایت، برمیمرجع محاسبه 

شود. تحلیل رابطة خاکستری مستلزم طی مراحل میقیاس محاسبه توالی مرجع و هر توالی قابل

 زیر است:
 

 : ایجاد رابطة خاکستری1مرحلة 

شند میگیری اندازهها وقتی واحدهایی که عملکرد آن صفات مختلف، متفاوت با شود برای 

شود. اگر برخی ویژگی ست نادیده گرفته  صفات ممکن ا سیار اثر برخی  های عملکرد یک دامنة ب

ها متفاوت براین اگر اهداف و جهت این ویژگیافتد. عالوهمیبزرگ داشته باشد، این مسئله اتفاق 

(. در فرایند Huang & Liao, 2003خواهد شـــد ) باشـــد، نتایج نادرســـتی از تحلیل حاصـــل

قیاس، ضروری است. د، برای هر گزینه در توالی قابلهای عملکرسازی، پردازش تمام ارزشنرمال

ستری در  سه ایجاد رابطة خاک سئله مینامیده  GRAاین پرو  mاگر  MADMشود. برای یک م

ــد،  nگزینه و  ــته باش ــامین گزینه بهiویژگی وجود داش Yiورت ص = (yi1, yi2, … , yij, … , yin) 

ــان داده  ــود که در آنمینش ــت. برای  iامین ویژگی از  jارزش عملکرد  yijش  Yiامین گزینه اس

 شود:میگونه تعریف قیاس اینتوالی قابل

Xi = (xi1, xi2, ,xijش2 jxin) 

 :3رابطة 
xij =

yij − Min{yij}

Max{yij} − Min{yij} 
For i=1,2,…,m   j=1,2,…,n 

 

xij :4رابطة  =
Max{yij} − yij

max{yij} − Min{yij} 
For i=1,2,…,m   j=1,2,…,n 

xij :5رابطة  = 15
|yij − yj

∗|

Max {Max{yij} − yij
∗ , yij

∗ − Min{yij}} 
For i=1,2,…,m   j=1,2,…,n 
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 : تعریف توالی مرجع2مرحلة 

بندی شوند. برای های عملکرد باید بین صفر و یک درجهبعد از ایجاد رابطة خاکستری، ارزش 

به ه نسبتوجودآمدکه در روش ایجاد رابطة خاکستری به xij، اگر ارزش iاز گزینة  jیک ویژگی 

 jدر ویژگی  i ، به این معنی است که عملکرد گزینةباشد 1ها مساوی یا نزدیک به بقیة گزینه

باشد، بهترین گزینه  1ای که ارزش عملکرد آن نزدیک یا مساوی بهترین است. بنابراین گزینه

,x01)صورت به x0در این مقاله، توالی مرجع خواهد بود.  x02, … , x0–, … , x0–) =

(1,1, … ,1, … قیاس آن به ای است که توالی قابلکردن گزینهشود و هدف آن پیدا میتعریف  (1,

 تر باشد. توالی مرجع نزدیک
 

 : محاسبة ضریب رابطة خاکستری3لة مرح

شود. ضریب میاستفاده  –x0به  xijضریب رابطة خاکستری برای تعیین چگونگی نزدیکی  

است. این ضریب از طریق رابطة  –x0به  xijتر بودن دهندة نزدیکتر نشان رابطة خاکستری بزرگ

 شود:میمحاسبه  6

 

,𝐱𝟎𝐣) :6رابطة  𝐱𝐢𝐣) =
∆𝐦𝐢𝐧 + 𝛇 ∆𝐦𝐚𝐱

∆𝐢𝐣 + 𝛇 ∆𝐦𝐚𝐱  
For i=1,2,…,m       j=1,2,…,n 

 

,–γ(x0، 6در رابطة  xij)  ضریب رابطة خاکستری بینxij وx0–   وζ  .ضریب تشخیص است
ζ ∈ [0,1]  . 
Δij :7 رابطة = |x0– − xij| 

Δmin :8رابطة  = Min{Δij, i = 1,2, ,2, … , m       } 

Δmax :9رابطة  = Max{Δij, i = 1,2, ,2, … , m       } 

 

 : محاسبة رتبة رابطة خاکستری4مرحلة 

از طریق رابطة زیر محاسبه  انتوپس از محاسبة ضریب خاکستری، رتبة خاکستری را می 

 کرد:

,𝐓(𝐱𝟎 :10رابطة  𝐱𝐢) = ∑ 𝐰𝐣 𝛄(𝐱𝟎𝐣, 𝐱𝐢𝐣) 

𝐢 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … , 𝐦 

,T(x0در رابطة باال،  xi)  رتبة خاکستری بینxi و x0 دهندة سطح همبستگی است که نشان

است و معموالً به قضاوت  jوزن شاخص  wjقیاس است. بین توالی مرجع و توالی قابل

، توالی شدکه در باال بدان اشاره لة مطرح شده بستگی دارد. همانطورگیرنده یا ساختار مسئتصمیم

توان آن را از طریق یدهندة بهترین عملکرد است که ممرجع برای هر واحد مورد ارزیابی نشان

 (.Kuo et al., 2008دست آورد )قیاس بهتوالی قابل
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 هاحلیل دادهتجزیه و ت
 محاسبة کارایی

ها با استفاده از دو مدل ها میزان کارایی آنآوری اطالعات هتلدر این بخش، پس از جمع

 محاسبه شد. نتایج حاصل در جداول زیر ارائه شده است: BCCو  CCRمضربی 
 

   CCR یاساس مدل مضربهای استان یزد بر: کارایی هتل1جدول 

 کارایی هتل کارایی هتل

 4119/0 کاروانسرا 7891/0 پارسیان

 5187/0 یزد سنتی هتل 2456/0 کاروان

 5001/0 کیمیا 5657/0 تهرانی

 4065/0 تفت شیرکوه 7574/0 الله

 3024/0 والی 4258/0 مشیرالممالک

 5148/0 اردکان باغسرا 1 یزد جهانگردی

 8613/0 فرهنگ 3805/0 مهر

 2728/0 ابرکوه پویا 5037/0 خاتم

 1 طبس بهمن 1 داد

 2890/0 مهمانسرا 5020/0 فهادان

 3803/0 الدینزین 9492/0 اطلس

 9363/0 صفائیه 1 ملیکا

 5270/0 بهجت 1 فرهنگیان

  1722/0 کاشانهکهن

 
 BCCاساس مدل مضربی مدل های استان یزد بر: کارایی هتل2جدول 

 کارایی هتل کارایی هتل

 6106/0 کاروانسرا 8245/0 پارسیان

 5769/0 سنتی یزد هتل 4131/0 کاروان

 1 کیمیا 5932/0 تهرانی

 4771/0 تفت شیرکوه 7896/0 الله

 5740/0 والی 4630/0 مشیرالممالک

 1 اردکان باغسرا 1 یزد جهانگردی

 9508/0 فرهنگ 5090/0 مهر

 7500/0 ابرکوه پویا 6147/0 خاتم

 1 طبس بهمن 1 داد

 5400/0 مهمانسرا 6322/0 فهادان
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 کارایی هتل کارایی هتل

 5630/0 الدین زین 1 اطلس

 9363/0 صفائیه 1 ملیکا

 5755/0 بهجت 1 فرهنگیان

  5517/0 کاشانهکهن

 

 

هتل مورد مطالعه در استان یزد،  27، از بین CCRکارگیری مدل اساس نتایج حاصل از بهبر

شود براساس مدل طورکه مالحظه میهتل کارا هستند. همان BCC ،8اساس مدل هتل و بر 5

CCRهای جهانگردی، داد، ملیکا، فرهنگیان، بهمن طبس و براساس مدل ، هتلBCCهای ، هتل

 جهانگردی، داد، اطلس، ملیکا، فرهنگیان، کیمیا، باغسرای اردکان و بهمن طبس کارا هستند.

تر از مدل بازده ت محدودکنندهثاب مقیاسدل بازده بهتوان گفت که مفوق میبا مقایسة دو مدل 

رد. همچنین، میزان کارایی گیمتغیر است و واحدهای کارای کمتری را دربرمی مقیاسبه

 مقیاس متغیر است.  در این مدل کمتر از مدل بازده بهشده برای هر هتل نیز، محاسبه

 

 تعیین واحدهای مرجع

برای واحدهای ناکارا یک واحد یا ترکیبی از چند واحد  ها،دادهپوششیدر روش تحلیل

ند. الگوهای مرجع واحدهایی هستند که با ورودی شوی کارا، مرجع و الگو معرفی میگیرتصمیم

های کمتر، تولید هایی بیشتر و یا همان خروجی را، با استفاده از ورودیمشابه واحد ناکارا خروجی

 شده، در میزانها یا ضرایب ارائهستفاده از وزنحد ناکارا بتواند با ااند؛ درواقع، چنانچه یک واکرده

، 3ایی قرار خواهد گرفت. در جدول روی مرز کار ،نظر کندهای خود تجدیداستفاده از نهاده

محور ه مرز کارایی نسبی، به روش خروجیواحدهای مرجع برای واحدهای غیرکارا، برای رسیدن ب

BCC اند.دهتعیین ش 

 
 

 

 

 

 

 های مرجع: هتل3جدول 

 ضریب هتل مرجع هتل مرجع هتل ناکارا

 002/0-724/0 -274/0 جهانگردی، ملیکا، کیمیا پارسیان

 703/0-292/0 -005/0 جهانگردی، ملیکا، کیمیا کاروان

 266/0-665/0 -069/0 جهانگردی، ملیکا، کیمیا تهرانی

 141/0-145/0 -714/0 جهانگردی، اطلس، کیمیا الله

 382/0-004/0 -614/0 جهانگردی، داد، باغسرا اردکان مشیرالممالک



 .... یزد استان داریتله صنعت کارایی واکاوی ........................................  مرتضی محمودی میمند و همکاران

 

35 

 

 702/0-130/0 -168/0 جهانگردی، ملیکا، باغسرا اردکان مهر

 008/0-634/0 -358/0 فرهنگیان، کیمیا، بهمن طبس خاتم

 003/0-188/0-623/0 -186/0 جهانگردی، اطلس، کیمیا، باغسرا اردکان فهادان

 503/0 -497/0 کیمیا، باغسرا اردکان کاشانهکهن

 113/0-257/0 -630/0 ملیکا، کیمیا، باغسرا اردکان کاروانسرا

 528/0-314/0-004/0 -154/0 جهانگردی، داد، ملیکا، باغسرا اردکان یزد سنتی هتل

 506/0-136/0-322/0 -036/0 جهانگردی، ملیکا، فرهنگیان، کیمیا تفت شیرکوه

 168/0-732/0-081/0 -019/0 جهانگردی، اطلس، کیمیا، باغسرا اردکان والی

 359/0-227/0 -414/0 ملیکا، فرهنگیان، کیمیا فرهنگ

 083/0 -917/0 کیمیا، بهمن طبس ابرکوه پویا

 669/0-196/0 -135/0 ملیکا، کیمیا، باغسرا مهمانسرا

 221/0-725/0 -054/0 فرهنگیان، کیمیا، بهمن طبس الدینزین

 327/0 -673/0 جهانگردی، فرهنگیان صفائیه

 266/0-043/0-419/0-243/0 -029/0 جهانگردی، اطلس، ملیکا، کیمیا، باغسرا اردکان بهجت

 

های جهانگردی و ملیکا و کیمیا به جدول فوق برای هتل پارسیان، هتلعنوان مثال، باتوجهبه

 های مرجع )الگو( هستند.هتل  002/0و  724/0، 274/0ترتیب با ضرایب به
 

 های کارا با استفاده از تحلیل رابطة خاکستریبندی هتلرتبه

 ، از تحلیل رابطةBCCکارگیری مدل های کارای حاصل از بهبندی هتلمنظور رتبهدر ادامه به

های (، ارزش1منظور، بعد از ایجاد رابطة خاکستری )مرحلة خاکستری استفاده شده است. بدین

 (. 2بندی شدند )مرحلة عملکردی بین صفر و یک درجه
 

 های عملکردیبندی ارزش: درجه4جدول 

 تعداد مهمان درآمد تعداد کارکنان تعداد تخت تعداد اتاق هتل

 2589/0 4663/0 7097/0 3333/0 5303/0 جهانگردی یزد

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 داد

 7123/0 8942/0 9194/0 6759/0 8788/0 اطلس

 6469/0 8927/0 9194/0 8241/0 8636/0 ملیکا

 2861/0 7147/0 8871/0 2963/0 6515/0 فرهنگیان

 9596/0 9983/0 1 9074/0 9242/0 کیمیا

 1 1 9194/0 1 1 باغسرا اردکان

 7587/0 9329/0 1 2593/0 6061/0 بهمن طبس

 (. 3 در مرحلة بعد، ضریب رابطة خاکستری محاسبه شد )مرحلة

 
 : ضرایب رابطة خاکستری5جدول 

 

 تعداد مهمان درآمد تعداد کارکنان تعداد تخت تعداد اتاق هتل

 6589/0 5174/0 4133/0 6000/0 4853/0 جهانگردی یزد
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 1 1 1 1 1 داد

 4124/0 3586/0 3523/0 4252/0 3626/0 اطلس

 4360/0 3590/0 3523/0 3776/0 3667/0 ملیکا

 6361/0 4116/0 3605/0 6279/0 4342/0 فرهنگیان

 3426/0 3337/0 3333/0 3553/0 3511/0 کیمیا

 3333/0 3333/0 3523/0 3333/0 3333/0 باغسرا اردکان

 3972/0 3489/0 3333/0 6585/0 4521/0 بهمن طبس

 

(. نتایج 4ضریب خاکستری، رتبة خاکستری محاسبه گردید )مرحلة نهایت، پس از تعیین در

 :آمده استدر جدول زیر  های کاراتری هتلبندی خاکسنهایی حاصل از رتبه

 
 های کارای یزد بندی هتل: نتایج حاصل از رتبه6جدول   

 رتبة خاکستری هتل رتبه

 1 داد 1

 5350/0 جهانگردی یزد 2

 4941/0 فرهنگیان 3

 4380/0 بهمن طبس 4

 3822/0 اطلس 5

 3783/0 ملیکا 6

 3432/0 کیمیا 7

 3371/0 باغسرای اردکان 8

 

های کارای استان یزد هتل داد در رتبة اول و هتل به نتایج جدول فوق، از بین هتلباتوجه

 باغسرای اردکان در رتبة آخر قرار دارد.

 گیریبحث و نتیجه

 ارزیابی کشور، فرایند توسعة اقتصادی در صنعت گردشگری زیاد بسیار اهمیت به توجه با

برای  هادادهپوششیتحلیل مدل از رود. استفادهشمارمیبه ضروری کامالً امری این صنعت کارایی

 ازاعم تریکامل اطالعات ارائة داری، و باویژه صنعت هتلبه ارزیابی کارایی صنعت گردشگری،

 برای بهبود مناسب و نوین گامی تواندها، میروش سایر نسبتو... به الگوگیری بندی،رتبه مقایسه،

ها و ارائة وری هتلنتیجه، سنجش کارایی و بهرهدر .باشد این صنعت در کشور عملکرد مستمر

تواند ویژه در شهرهایی مثل یزد، که پذیرای گردشگران زیادی است، میراهکارهای کاربردی به

نق بخشد. بنابراین، محور اصلی مطالعة حاضر ارزیابی عملکرد و کارایی صنعت این صنعت را رو

ترتیب، پس های این استان است. بدینندی هتلبداری استان یزد و همچنین مقایسه و رتبههتل



 .... یزد استان داریتله صنعت کارایی واکاوی ........................................  مرتضی محمودی میمند و همکاران

 

37 

 

و تحلیل رابطة  هادادهپوششیتحلیلاز مطالعة وسیع مبانی نظری و پیشینة تحقیق و معرفی مدل 

منظور ارزیابی شد. سپس به CCRو  BCCهای ها با استفاده از مدلی هتلخاکستری، کارای

دست به نتایج بههای کارا، از روش تحلیل رابطة خاکستری استفاده شد. باتوجهبندی هتلرتبه

 5/18هتل مورد بررسی در استان یزد،  27محور، از میان خروجی CCRآمده، برمبنای روش 

درصد ناکارا هستند.  5/81ها کارا )جهانگردی، داد، ملیکا، فرهنگیان و بهمن طبس( و درصد هتل

درصد  6/29های مورد بررسی نیز نشان داد که از بین هتل BCCکارگیری روش نتایج حاصل از به

 4/70فرهنگیان، کیمیا، باغسرای اردکان و بهمن طبس( و  کارا )جهانگردی، داد، اطلس، ملیکا،

عنوان الگوهایی برای واحدهای ناکارا معرفی و هستند. همچنین، واحدهای مرجع به درصد ناکارا

توانند مطابق میهای ناکارا است. بنابراین، هتل ارائه شده 5پیشنهاد شدند که نتایج آن در جدول 

های مرجع مختص به خود کارا شوند. با الگو قرار دادن هتل 5ل شده در جدوهای ارائهیافته

کیمیا از لحاظ تعداد دفعات  هتلهای مورد بررسی براین، نتایج نشان داد که در بین هتلعالوه

 از نتایج استفاده با توانندمی های استان یزدهتل شدن در صدر قرار دارد. بنابراین، مدیرانمرجع

 مجازی هایهتل به خود شرایط و رساندن مرجع واحدهای دادن قرار الگو و تحقیق این از حاصل

که گفته شد در طورهایشان گام بردارند. همانهتل شدن کاراتر درجهت هتل خود، با متناظر

اس اسد. برهای مورد بررسی استفاده شهتل تحقیق حاضر از تحلیل رابطة خاکستری برای مقایسة

میان، تل استان یزد شناخته شده است. دراینعنوان کاراترین هداد بهنتایج این تحلیل، هتل 

ترتیب لیکا، کیمیا و باغسرای اردکان بههای جهانگردی، فرهنگیان، بهمن طبس، اطلس، مهتل

توان گفت که در کل، عملکرد های تحقیق میبه یافتههای بعدی قرار دارند. باتوجهدر رتبه

لس، ملیکا، فرهنگیان، کیمیا، باغسرای اردکان و بهمن طبس از سایر های جهانگردی، داد، اطهتل

های کارای مذکور، یک هتل چهارستاره، یک تلتر است. از بین هها، در این سال، مطلوبهتل

های استان هتل دهد که اکثریتها نشان میاند. البته بررسیستارهستاره و شش هتل دوهتل سه

ها شده ارند. حال سؤال این است: چه دالیلی باعث ناکارایی این هتلمناسبی ند کارایی نسبی یزد

کند، بلکه گیری را مشخص نمیعلل ناکارایی واحدهای تصمیم DEAاست؟ روشن است که روش 

ها ناکارا هستند. لذا، شناسایی ها و ستادهکند که در استفاده از دادهتنها واحدهایی را شناسایی می

هوایی نامساعد استان وقات بیشتری دارد. البته شرایط آبها نیاز به تحقیلعلل ناکارایی این هت

ها گردیده آنها موجب ناکارایی یزد یکی از دالیلی است که با افزایش مصرف ورودی و هزینة هتل

های این تحقیق که گفته شد، این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد. یافتهاست. هرچند همانطور

 گیری و انتخاب بهترین هتل باشد.هنمایی برای گردشگران این استان در تصمیمتواند رامی

ها برای دادهپوششیربط از نتایج روش تحلیلدیران ذیبه مطالب فوق، ضروری است مباتوجه

خصو  ارائه ی دراینپیشنهادهاهای خود استفاده کنند. در اینجا ارتقای سطح کارایی هتل

 شود:می

 شناسایی و مربوط به خود را مرجع کارای هایهتل تالش کنند های ناکاراهتل ( مدیران1

 کنند.  استفاده خود بهبود کارایی جهت هتل، برای هر مشخص، الگوهای از
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آداب و کرده، مبادیمدیران متخصص، تحصیلکارگیری کارکنان و ( پیشنهاد دیگر به2

ر معاونت داری نظیمسئوالن مرتبط با امر هتلعالوه به هاست. بهآموزش مداوم کارکنان هتل

های های استانصورت ساالنه، کارایی هتلشود، بهفرهنگی توصیه میسازمان گردشگری و میراث

گیری کنند تا پذیرای گردشگران بیشتری هستند، اندازهکه  را ویژه شهرهاییمختلف ایران، به

های ناکارا و حفظ وضعیت کیک شود و با ارتقای هتلهای ناکارا تفهای کارا از هتلطریق هتلازاین

 یابد. داری رونق های کارا صنعت هتلموجود هتل

( پیشنهاد دیگر به حداکثر رساندن فضای قابل واگذاری )اتاق مطلوب( و به حداقل رساندن 3

کارا  هایهتلهای ناکارا، هتل یا برای هر یک از هتل DEAفضاهای غیر استاندارد است. در روش 

های مرجع توانند از هتلهای ناکارا برای بهبود کارایی میشود. هتلعنوان هتل مرجع معرفی میبه

خبره و کارآزموده است  پیروی نمایند. این امر مستلزم وجود یک سازمان نظارتی با کارشناسان

ها نظیر رایی هتلهای الزم را برای افزایش کامحرك ها،بر نظارت مستمر بر عملکرد هتلکه، عالوه

های آموزشی و... ایجاد طورمستقیم یا غیرمستقیم، برگزاری کالسهای مرجع بهانتقال دانش هتل

 کنند.
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