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چکیده

برای ایجاد توسعه پایدار و مناس در صنعت گردشگری ،وجود یک مدیریت توانا و
منسجم و هماهنگی بین بخرب دولتری و بخرب خصوصری بسریار حرائز اهمیرت
میباشد .این پژوهب با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سروم و
شهارم ،طی سال های  73تا  59و  54تا  57انجام گرفتره اسرت .از روش پرژوهب
توصیفی ر تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی دادهها و سه شاخص ورودی و
شهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است .جامعه آماری
پژوهب تمامی استان های کشور می باشند .نتایج ،نشان از رتبه اول اسرتان تهرران
طی دو برنامه دارد .همچنرین اخرتالف بیشرترین و کمتررین کرارایی در طرول دو
برنامه کاهب یافته که نشان از نزدیک شردن اسرتان هرا در طرول ایرن دوره دارد.
بیشترین افزایب و کاهب مقدار کارایی بهترتی مربو به اسرتان هرای سرمنان و
تهران می باشد .تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشرترین حساسریت در
میان ورودیها مربو به شاخص تعداد تخت و در میان خروجیها مربو به تعداد
گردشگران داخلی میباشد .شاخص درصد اشغال تخت بیشرترین پتانسریل بررای
رشد را دارد .از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شردید
به برخی شاخص هرا بسریار پرایین اسرت و عملکررد اسرتان هرای ناکرارا در مرورد
خروجیهرا مناسر بروده اسرت .در انتهرا بایرد گفرت ضرع در زیرسراختهرای
گردشگری بیشتر از ضع در خروجیهای هر استان است.

واژه های کلیدی :گردشگری ،کارایی ،برنامته ستوم و چهتارم توستعه،
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اهه حاضر نتیجه خروجیهای طرحی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاد میباشد.

 .1م
 استادیار و هیئت علمی پارهوقت ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یاد و استادیار دانشگاه پیام نور
abesy2002@yahoo.com
یاد
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بیناهمله ،مرکا امور پژوهع و آموزش ،بانک توسعه صادرات ایران
sararh.shamsollahi@gmail.com

 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بیناهمله ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تربیت مدر
esmaeil.shahtahmasbi@gmail.com

مقدمه
گردشگری یکی از پویاترین فعالی های اقتصادی عصر حاضتر است

کته از طریتق

ترکیب و بهکارگیری همزمان مناب داخ ی و ختارجی ،منتاف اجتمتاعی ،اقتصتادی،
زیس محی ی و فرهنگی زیادی را بهدنبال دارد (ابتراهیم زاده و آقاستی زاده.)0222 ،
امروزه گردشگری بهقدری در توسعه اقتصادی ت اجتمتاعی کشتورها اهمیت
اس

که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند و از آن بهعنوان رکن اصت ی
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توسعه پایدار یاد میکنند (زارعتی و دیگتران .)0222 ،لـویس ترنـر ،گردشتگری را
امیدبخشترین و پیچیدهترین صنعتی میداند که جهتان ستوم بتا آن روبتهروست
معتقد اس

که گردشگری ،بیشترین قاب ی

دارد (کاظمی .)0223 ،اهمی

این صنع

و

را برای جانشینی دیگر صتنای درآمتدزا
و نقش آن در توسعه اقتصادی ،اجتمتاعی

و فرهنگی باعث شده تا بسیاری از مدیران و برنامهریزان مح ی ،من قهای و م تی در
هر کجتای دنیتا بترای گستترش آن برنامتهریتزی و تتالش نماینتد .افتزایش شتمار
گردشگران موجب رونق گرفتن کسبوکار و افزایش درآمد شرک هتا و مؤسستاتی
می شود که در این عرصه فعالی

می کنند .توسعه گردشگردی بهویژه در کشتورهای

کمترتوسعهیافته ،عامل مؤیری برای مقاب ه بتا فقتر است

و موجتب افتزایش درآمتد

قشرهای مخت ز ،کاهش بیکتاری و رونتق اقتصتادی و اجتمتاعی متیشتود (هتزار
جریبی .)0221 ،در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیتروی اصت ی پیشتبرد و
رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی ،بته اقتصتاد
مح ی تنوع بخشیده ،موجب اشتغالزایی شده ،ایجاد درآمد میکند و باعث افتزایش
ارزش مناب واردشونده بته محتیط مح تی متی گتردد؛ ازایتنرو توستعه گردشتگری
نخستین گزینه در امر توسعه هر من قه اس

810

یافتته

(امتین بیتدختی .)0222 ،ایتن صتنع

درحال تبدیل شدن به بزرگترین و پردرآمدترین صنع

دنیاس  ،بتهطتوریکته 01

درصد تولید ناخالص و  01درصد از اشتغال جهان را به خود اختصتاص داده است
(سازمان جهانی جهانگردی .)2112 ،1از سال  0221تا سال  2113تعداد جهتانگردان
فعالی

به  262می یارد دالر رسیده است

(مورنتو و آم ونتگ )2112 ،2و پتیشبینتی

می شود که تا سال  2121ایتن تعتداد بته  0/6می یتارد نفتر برستد (ستازمان جهتانی
جهانگردی .)2110 ،برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب صتنع

گردشتگری وجتود

یک مدیری

توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بستیار

حائز اهمی

(سازمان جهانی جهانگردی .)2116 ،از طرفی کشور ما بته لحتاظ

اس

تنوع آبوهوایی ازیکسو و وجود مکانهای تتاریخی و فرهنگتی منحصتربهفترد از
سوی دیگر ،یکی از چند کشور انگش شمار جهان اس

که تاکنون از ظرفیت هتای

بالقوة خود در این زمینه بهنحتو م توبی استتفاده نکترده است  .بررستی وضتعی
صنع
این اس

گردشگری در ایران و مالح ة ارقام درآمدی ارزی حاصتل از آن ،حتاکی از
که بهرغم این واقعی

که ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیتث آیتار

تاریخی و باستانی اس  ،کمتر از یک هزارم درآمد جهانی حاصتل از گردشتگری را
نصیب خود کرده اس

(موسایی .)0222 ،بتا توجته بته اهمیتتی کته جهتانگردی و

ایرانگردی بهعنوان زیرمجموعه های گردشگری در اقتصاد بینالم ی بتهعنتوان یتک
هدل اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده اس  ،لزوم توجه بیشتر تاکتیکی و استراتژیکی
به این مفهوم بهصورت برنامهای و اجرایی در ایتران بتارز بتهن تر متیرستد .توجته
برنامه ای به موضوع جهانگردی با تثکیدهای مکرر بر این مفهتوم ،بته ویتژه بتا اقتدام
دول

با الیحه تشکیل «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» در سال  0221کته بته

مج س شتورای استالمی ارائته نمتود ،انجتام گرفتته است

(الیحته مزبتور پتس از

بررسی های متعدد ،در بهمن سال  0222بته تصتویب شتورای نگهبتان رستید) ،امتا
فعالی های اجرایی و تحقیقاتی کمتری در زمینه عم کترد ک تی استتان هتا براستاس
داراییهای زیرساختی و هزینه های دولتی بهچشم می خورد؛ بهنحویکه در تحقیقات
موجود در ایران کمتر به این موضوع توجه شده و این موضوع کمتتر متورد تحقیتق
1. United Nations World Tourism Organization
2. Moreno & Amelung
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بینالم ی از  22می یون به  212می یون نفر افزایش یافته اس

و درآمد ناشی از ایتن
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قرار میگیرد .با همه آمار و ارقام ارائهشتده و همچنتین اهمیتتی کته در برنامتههتای
پنجساله به موضوع گردشگری داده شده اس  ،بررسی کارایی هر استان در استتفاده
از مناب موجود دارای اهمی

باالیی میباشد .این عمل برای کشز ناکارآمتدیهتای

مدیریتی ،ساختاری و شتاخصهتای حستاس هتر استتان در راستتای بهینته کتردن
مدیری

هزینههای دول

در زمینه صنع

دارد .ایتن امتر

گردشگری بسیار اهمیت

موجب افزایش نگتاه کیفیت گرایانته و چندجانبته ،بتهجتای توجته صترفاً کمتی و
جزئینگر به آمار و ارقام موجود در کشور را فراهم میسازد.
پرسش اص ی این پژوهش این اس

که« :کارایی استانهای کشور در متدیری

گردشگری با توجه به شتاخصهتایهتای ورودی و خروجتی طتی برنامته ستوم و
چهارم ،چهمقدار اس ؟» ،اما پرسشهای فرعی چون جایگاه هریک از استتانهتا در
مدیری

گردشگری در مقایسه با سایر استانها کجاس ؟؛ کتدام شتاخصهتا نقتش
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ک یدی در مدیری

گردشگری استانهای کشور دارند؟؛ حساسی

به شاخصهای مورد بررسی چگونه اس ؟ را مدن ر قرار داده اس .
 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 .1-1برنامهریزی و سیاستگذاری در مدیریت گردشگری

گردشگردی ،فعالی

نسبتث پیچیدهای اس

که چندین بخش جامعه و اقتصاد را دربر

می گیرد .این امر بدون برنامهریزی ،ممکن اس

باعث ایجتاد صتدمات ناخواستته و

غیرمنت ره ای شود .در کشورهایی که گردشگردی رونق زیادی نتدارد ،برنامتهریتزی
می تواند رهنمون الزم را برای توسعه آن فراهم کند .برای مناطقی کته گردشتگرپذیر
هستند ،برنامهریزی اغ ب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کتارایی
آینده اس

(ستازمان جهتانی گردشتگری .)13 :0221 ،در برنامتهریتزی درازمتدت

گردشگردی ،توجه ویژه به تعیین اهدال ،مقاصتد گردشتگردی و الگوهتای توستعه
درازمدت میباشد و بر توسعه پایدار تثکید دارد .این برنامههتا معمتوالً در سته دوره
زمانی کوتاهمتدت (2ستاله) ،میتانمتدت (01ستاله) و درازمتدت (02ستاله) تتدوین
می شود و بر مبانی قاب ی
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استتانهتا نستب

توسعه پایدار استوار اس ؛ بنابراین وجود اشخاص خبتره

و باتجربه در فرایند تدوین برنامه الزامی اس  .بهطورک ی ،سیاس

جهانگردی بایتد

سیاس

ک ی توسعة کشور یا من قه را نشان دهد تتا جهتانگتردی بتهختوبی در آن

ادغام شود .بهعالوه سیاس

جهان گردی از بررستی و تح یتل الگوهتا و زیربناهتای

شکل میگیرد و برای این من ور بررسی عوامل اجتماعی ت اقتصادی ت محی ی بسیار
مهم اس

(سازمان جهانی گردشگری.)23 :0221 ،

 .1-2گردشگری در چشمانداز کشور

براساس بند  0سند چشمانداز ،توسعه کشور بایتد در راستتای مقتضتیات فرهنگتی،
جغرافیایی و تاریخی کشور محقق شود .بند  6سند چشمانداز هدل آرمانی دیگتری
را مدن ر قرار داده اس  ،که عبارت از رسیدن بته جایگتاه اول اقتصتادی در ست ا
من قه آسیای جنوبی و غربی اس

که با تثکید بر رشد پرشتاب و مستتمر اقتصتادی،

ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامتل حاصتل خواهتد شتد .در ایتن
راستا نیز توسعه صنع

گردشگری باید در اولوی های توستعه کشتور قترار گیترد،

زیرا از طرفی وجود ضریب فزاینده باال در این بخش باعث رشتد پرشتتاب اقتصتاد
همراه با بهبود توزی درآمد خواهد شد و از سوی دیگر توستعه گردشتگری باعتث
تعامل سازنده و مؤیر با جهان نیز خواهد شتد (بنتد  2ستند چشتمانتداز) .همچنتین
توسعه گردشگری و صنای دستی میتواند نقش مؤیری در کتاهش فقتر بتهویتژه در
مناطق کمترتوسعهیافتته و روستتایی ایجتاد نمتوده و باعتث محکتمتتر شتدن نهتاد
خانواده های متکی بر تولید محصوالت صنای دستی و کاهش فقر در میان آنها شتود
(بند 1سند چشمانداز) (گزارش اقتصادی سال .)0222
 .1-3گردشگری در برنامه سوم و چهارم

هدل برنامه سوم در زمانه ورود جهانگردان خارجی ،رسیدن به رقم  1می یتون نفتر
در سال  0222بوده اس

که تنها  23درصد آن تحقق یافته اس  .عم کرد مربو بته

درآمد حاصل از جهانگردی در سال  0232معادل  20/6درصد از هدل برنامه در آن
سال را تحقق بخشیده ،اما در سالهای بعد کاهش یافته اس ؛ بهطتوریکته در ستال
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حاضر توسعة جهانگردی ،جاذبهها و فعالی های جهانگردی و بازارهای توریستتی

پایان برنامه سوم ،به  23درصد رستیده است  .در متورد دالیتل عتدم تحقتق تعتداد
جهانگردان ورودی به کشور میتوان به عدم ایجاد زیرساخ های مناستب اقتامتی و
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پذیرایی و میانراهی در کشور اشاره کرد .در این زمینه نیز هدل برنامه ،رستیدن بته
ظرفی

 62111تخ

 60331تخ

تا سال  0220بوده اس

رسیده اس

که این رقم در سال متذکور تنهتا بته

(گزارش اقتصادی سال .)0222

برنامه چهارم توسعه نیز در شرای ی آغتاز شتد کته حتوزه میتراث فرهنگتی و
گردشگری با وجود داشتن تنوع جاذبه ها و امکانات تاریخی ،طبیعی و فرهنگتی ،بتا
چالش های مخت فی روبهرو بود .ازجم ه این چالشها میتوان به ساماندهی محتدود
جاذبهها و امکانتات گردشتگری ،ضتعز متدیری

ختدمات گردشتگری و وجتود

تب یغات منفی در خارج از کشور اشاره کرد .عم کرد شاخصهای ک یدی نیتز نشتان
میدهد که از مجموع  01هدل کمی این بخش طی برنامه چهارم توسعه اقتصتادی،
اجتماعی و فرهنگتی در ستال  ،0222در  6شتاخص تعتداد گردشتگران ورودی بته
کشور ،تعداد گردشگران ورودی بهصورت تور ،نسب
فصلنامه علمی ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال دوم  شماره هفتم  زمستان 2931

811

نسب

اشتیار تتاریخی مرمت شتده

به کل اشیار تاریخی نیازمند مرم  ،تعداد موزههای فعال و تعتداد متوزههتای

پژوهشی ت تخصصی وابسته به دستگاههای اجرایی ،میزان عم کترد از میتزان هتدل
درن رگرفتهشده پایینتتر است  .بتهعنتوان مبتال در برنامته چهتارم توستعه ،تعتداد
گردشگران ورودی به کشور در هدل برنامته  1/011/111نفتر درن تر گرفتته شتده
اس

که تنها  22درصد این هدل تحقق یافته و تعداد گردشتگران ورودی بتهطتور

میانگین در هر سال  2/232/111نفر بوده اس

(گزارش اقتصادی سال .)0222

 .1-4پیشینه پژوهش

کراکولیسی و دیگران )2112( 1در مقالهای با عنوان «کارایی و ایربخشی مقصتدهای
توریستی ایتالیا با رهیاف های کمتی  DEAو متالم کوئست » بته بررستی کتارایی و
بهرهوری صدوسه من قه توریستی ایتالیا در سالهای  0222و  2110بتا پتنج ورودی
و دو خروجی میپردازند و در پایان نتیجه میگیرند که در بسیاری از این منتاطق بتا
توجه به افزایش ورودیها ،خروجی بتهصتورت مناستبی افتزایش نیافتته و کتارایی
بسیاری از این مناطق کاهش داشته اس .
کراکولیسی و دیگران ( )2113نیز در مقالتهای بتا عنتوان «پایتداری توریستم و
1. Cracolici et al.

ایربخشی اقتصادی :یک تح یل آماری از استانهای ایتالیا» از روش تح یل فعال 1و با
استفاده از شاخصهای کارایی اقتصادی ،به بررسی اکو کارایی در نودونته من قته در
گردشگران داخ ی و خارجی اس .
در پژوهش دیگری با عنوان «کارایی تمرکتزی و تح یتل بهترهوری در صتنع
توریسم» ،پیپوچ و سوالندارسانا )2112( 2روش جدیدی را برای محاسبه کتارایی
و بهرهوری معرفی میکنند .این روش کته براستاس مؤلفتههتای فاصت های مستتقیم
طراحی شده اس  ،با استفاده از ورودی و خروجی انجام میگیترد .در پایتان مقالته
برای بررسی کارکرد مدل جدید ،محققان کارایی گروهی از هتلها را متورد بررستی
قرار میدهند.

فیچین

و دیگران )2116( 3در مقاله با عنوان «بررسی کارایی هزینه هتتلهتای

گردشگری بینالم ی تایوان» به بررسی کارایی ک ی ،بخشی ،مقیاستی و تکنیکتی در
 12مورد از هتلهای گردشگری بینالم ی با استتفاده از  DEAمتیپردازنتد .مقتاالت
ختارجی دیگتتری نیتتز در متتورد گردشتتگری بتته نگتتارش درآمتتده کتته بتته مباحتتث
اکوتوریسم ،توریسم کوه ،توریسم تفریحی و ...متیپردازنتد ،ولتی در ایتن مقتاالت

مفاهیم کارایی و بهرهوری کمتر مورد توجه قرار گرفته اس .
پورکاظمی و رضایی( )0222در مقالهای بتا عنتوان «بررستی کتارایی صتنع
گردشگری با استفاده از روشهای ناپارامتری (ایران و کشورهای من قه)» و با توجته
به روشهای ناپارامتری ت که بر پایه روشهای برنامهریزی ریاضتی استتوار است
به ارزیابی کارایی صنع

ت

گردشگری ایران ،در مقایسته بتا ستایر کشتورهای من قته

پرداختهاند .در این مقاله با توجه به ورودیها و خروجیهای صنع

گردشتگری در

هریک از کشورهای من قه در ستال  ،0222بته ارزیتابی کتارایی آنهتا بتا دو فترب
بازدهی نسب

به مقیاس یاب

و بازدهی نسب

به مقیاس متغیر پرداخته شده است .

نهایتاً نتایج نشان می دهد کته بتا توجته بته روش نخست  ،صتنع

گردشتگری در

بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استانهای کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه سعید عابسی ،سارا شمس الهی و اسماعیل شاه طهماسبی

کشور ایتالیا میپردازد .در ایتن پتژوهش تثکیتد بتر خروجتیهتای اقتصتادی بترای

1. Activity Analysis
2. Peypoch & Solonandrasana
3. FeiChing et al.
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کشورهای بحرین ،ترکیه و سوریه از بیشترین کتارایی برختوردار بتوده است
درن ر داشتن روش دوم ،صنع

گردشگری در کشورهای امتارات متحتده عربتی و

آذربایجان نیز به جم کشورهای کارا میپیوندند .درنهای
کشور ترکیه براساس یافتههای این تحقیتق ،متیتتوان گفت
بهمن ور افزایش کارایی میبایس

و بتا

صنع

با توجته بته الگتو بتودن
کته کشتورهای ناکتارا

گردشتگری ترکیته را الگتوی ختود قترار

دهند.
بهزادفر و زمانیا ( )0226نیتز در مقالتهای بتا عنتوان «کتاربرد تصتمیمستازی
چندمعیاره فرایند تح یل س س همراتبی در برنامتهریتزی گردشتگری؛ نمونته متوردی
شهرستان نیشابور» به تعیین نحوه استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چنتدمعیاره در
برنامهریزی و گردشگری من قهای میپردازند.
نوری و شجاعی( )0226نیز در مقالهای با عنوان «بررسی سیاست هتای دولت
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صنع

گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنع

در

گردشگری کشور» به ایتن نتیجته

میرسند که سیاس های گردشگری در هریک از برنامههای پنجساله ازجم ه برنامه ستوم
توسعه ،از خالر الگوی سیاس گذاری معین و بهویتژه فقتدان توجته بته شتاخصهتای
بنیادین سیاس گذاری همچون تمرکز و انسجام در اهدال ،دیدگاه ن اممنتد و یکپارچته
در میان سیاس گذاران ،میزان عملپتذیری سیاست هتا و ن تام پاستخگتویی و ارزیتابی
عم کرد مؤیر برخوردار بوده اس

و میزان توجه بیشتری را میط بد.

از مجموع مباحث بررسیشده در پیشینه تحقیق دیده متی شتود کته استتفاده از
روش تح یل پوششی داده ها برای محاسبه کارایی برای مبحث گردشگری مرستوم و
معتبر میباشد که در ایران نیز از این ابزار در این زمینه استفاده شده اس  .بااینحتال
شاید بتوان گف

که ضعز اص ی موجود در تحقیقات داخ ی نگرش جزئینگتر بته

مبحث کارایی و تصمیم گیری در زمینه گردشگری در ست ا استتانی و شهرستتان و
همچنین عدم توجه به برنامههای توسعه بهعنوان معیارهای مناسب برای تح یلهتای
ب ندمدت و استراتژیک در س ا مجموع استانها متیباشتد؛ درحتالیکته تحقیقتات
خارجی در س ا استان و من قههای توریستی به بررسی این موضوع پرداختهاند.

 .2روش و متغیرهای تحقیق
این پژوهش از ن ر روش پژوهش ،براساس هدل از نوع کتاربردی و از ن تر روش
جم آوری اطالعات بترای تهیته پیشتینه و ادبیتات ن تری ایتن تحقیتق ،مستتندات
کتابخانهای و اینترنتی بتوده و از استناد و متدارک بترای جمت آوری دادههتا جهت
اندازه گیری استفاده شده اس  .این اسناد و مدارک مربو به مراج و مناب رستمی،
و در رأس آنها مرکز آمار ایران (سالنامه هتای استتانی) و ستازمان میتراث فرهنگتی،
صنای دستی و گردشگری کشور بوده اس

که برای جم آوری دادههای مربو بته

شاخصهای ورودی و خروجی مدل مورد استفاده قرار گرفتهاند.
برای انتخاب شاخصهای مدل در ابتدا شاخصهای زیادی مورد بررستی قترار
که با توجه به موجود و معتبر بتودن دادههتا ،محتدودی هتای متدل تح یتل

گرف

پوششی دادهها در تعداد ورودی و خروجی و در انتها ن ر کارشناسان ،شاخصهتای
موجود انتخاب شدهاند.
جدول شماره ( .)2ورودیها و خروجیهای مدل (متغییرهای مدل و شاخصهای پژوهش)
ورودیها

خروجیها

شاخصها
مجموع بودجه جاری و عمرانی سازمانها و ادارات که مرتب با
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
جاذبههای گردشگری با ضریب  977برای آثار ثبت شده جهانی
تعداد تخت مسافرخانه و هتهها با ضریب  3برای هته
متوس اقامت
درصد اشغال تخت
تعداد گردشگر داخلی
تعداد گردشگر خارجی

محه استخراج آمار
ساهنامه آماری استانها
دفتر ثبت آثار فرهنگی و تاریخی سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری
ساهنامه آماری استانها
دفتر آمار و فناوری اطالعات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری
دفتر آمار و فناوری اطالعات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری و ساهنامه آماری استانها

ق مرو این تحقیق ک یه استانهای کشور بوده اس  .دوره زمانی پژوهش نیتز مربتو
به سال های برنامه سوم و چهارم میباشد .الزم به ذکر اس

که دوره برنامته چهتارم

بهدلیل در دسترس نبودن اطالعات در س ا استانهتا و بترای همته آنهتا در هنگتام
تحقیق ،به سال  0223ختم میشود.
در مورد استفاده از ضریب  2برای هتلها و  211برای آیتار یبت
گف

جهتانی بایتد
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جم آوری دادهها و ماهی

از نتوع توصتیفی ت تح ی تی محستوب متیشتود .ابتزار

برای اینکه داراییها یا همان ورودیهای هر استان بهصورت واقعیتری متورد

ن ر واق شوند ،بهطوریکه مبالً نباید هتل و مسافرخانه به یک ضریب در مدل دیده
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شوند و یا اینکه آیار یب

جهانی بهشدت میتواند بر تصویر استان در زمینته جتذب

گردشگر تثییر بگذارد ،این اوزان براساس ن ر کارشناستان گردشتگری بته مجموعته
شاخصهای ورودی اضافه شد.
 .3یافتههای پژوهش
در این پژوهش از مدل ریاضی بسیار قوی تح یتل پوششتی دادههتا بترای محاستبه
کارایی استفاده شده اس  .مدلهای اص ی تح یل پوششی دادهها شتامل  CCRو
میشود که به مدل های بتازه بته مقیتاس یابت

BCC

و بتازه بته مقیتاس متغیتر معروفنتد.

متتدلهتتای ریاضتتی اولیتته (شتتماره  )0و یانویتته (شتتماره  )2بتتازده متغیتتر افزایشتتی
ورودی گرا که در این پژوهش استفاده شدهاند ،بهصورت ذیتل متیباشتد (مهرگتان،
.)0222
ا2ر
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()2

چند نکته مهم در استتفاده از ایتن روش ریاضتی ،انتختاب رویکترد ورودی یتا
خروجیگرا ،مقیاس بازده ،وزن شاخصها و نحتوه رتبتهبنتدی واحتدهای کتارا
می باشد .در تمایز رویکرد خروجی و ورودی گرا ،مهمترین دلیل بترای انتختاب
مناسب ،توجه به تغییرپتذیری و امکتان دست کتاری بترای متدیران واحتدهای

تصمیمگیرنده اعالم شده اس ؛ یعنی درصورتیکه امکان تغییر در شتاخصهتای
ورودی بیشتر از خروجی باشد و مسئوالن هر واحد تصمیمگیتری ،آزادی عمتل
حال

بالعکس شرایط برای استفاده از مدلهای خروجتیگترا مناستبتتر است

(صبور .)0222 ،در این پژوهش با توجه بته هتدل و ماهیت

پتژوهش از روش

خروجیگرا برای پژوهش استفاده شده اس  .نکته مهم دیگتر انتختاب رویکترد
مناسب در محاسبه کارایی ،توجه به مقیاس بازده میباشد .بهطتورک ی بتهمن تور
تعیین بازده مقیاس در س ا واحد ،از روش زو 1و فتار و گروستکول 2استتفاده
می شود (کریمی )0222 ،که در این مقاله روش دوم به کار گرفته شتده است  .بتا
استفاده از این روش مشخص شده اس

که بتازده یابت

مناستب ایتن پتژوهش

می باشد .با این اوصال بهترین مدل برای این پژوهش ،روش محاسبه کارایی بتا
بازده مقیاس یاب

و رویکرد خروجی گرا بوده که مدل ریاضی اولیه و یانویته آن

در مدل ریاضی ( )0و ( )2ترسیم شد .برای رتبهبنتدی استتانهتای کتارا نیتز از
روش A&P 3استفاده شده و اعداد نوشتهشده در داخل پرانتز تا پایان کار مربتو
به این روش اس  .همچنین در این پژوهش از نرمافتزار
حل مدل استفاده شده اس

MASTER.1

 DEAبترای

که ورودی و خروجیهای آن در جدول شماره ()0

دیده میشود.
قبل از بررسی یافتهها باید گف

که با دو تح یل مواجه هستیم :اول آنکته بایتد

کارایی هر استان در هر برنامه تح یل و با استانهای دیگتر و برنامته بعتدی مقایسته
شود ،دوم باید به تح یل حساسی
نکته حائز اهمی

استانها پرداخته شود .با این رویکرد توجه به دو

اس  ،اول آنکه با توجه به اینکه سالنامههتای آمتاری استتانهتای

خراسان رضوی ،شمالی و جنتوبی و همچنتین آمارهتای آنهتا از ستال  22بته بعتد
تفکیک شده بود ،محققان مجبور شدند تا سالهای برنامته ستوم را دوره چهارستاله
 0232-0222و سالهای  0222-0223را دوره برنامه چهارم لحاظ کنند .بنتابراین در

بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استانهای کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه سعید عابسی ،سارا شمس الهی و اسماعیل شاه طهماسبی

بیشتری در تغییر آن داشته باشند ،از مدلهای ورودیگترا استتفاده متیشتود .در

1. Zhu
2. Fare & Grosskopf
3. Anderson & Peterson
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دوره اول با  22استان و در دوره دوم با  21استان پژوهش صورت گرفته و در ادامته
و برای تح یل حساسی  ،دوره کامل  2ساله یعنی  0232-0223مورد استتفاده قترار
گرفته اس

که استان خراستان ،بته ع ت

تفکیتک ایجادشتده از تح یتل ایتن دوره

هش ساله حذل و  23استان مورد تح یل قرار گرفتند.
 .3-1بررسی کارایی استانها در برنامههای سوم و چهارم توسعه

همانگونه که در جدول شماره ( )2نیز مشخص است  ،در برنامته ستوم توستعه
استان تهران با اختالل در صدر کارایی قرار دارد .پس از تهران نیتز استتانهتای
بوشهر ،هرمزگان و خوزستان قرار دارند که حضور استتانهتای جنتوبی در ایتن
رتبهبندی قابل تثمل اس

و توجه بیشتر به کیفیت

ایتن ارقتام کتارایی را ط تب

می کند .همچنین در این برنامه ،استان های فارس و کرمانشاه در انتهای رتبهبندی
قرار دارند که حضور استان هایی چتون فتارس و کرمتان و خراستان در انتهتای
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جدول نیز ،نیاز به بررسی بیشتر در نحوه عم کرد این دو استتان در یتکبتهیتک
شاخصها دارد .در مجموع  02استان از  22استان دارای کارایی کامل میباشتند.
در این برنامه اختالل بین کمترین و بیشترین کارایی 162 ،میباشد که این نشان
از فاص ه زیاد استانها در طول این سالها در زمینه مدیری
مورد برنامه چهارم دیده می شود که تهران بتا افت

گردشگری دارد .در

شتدید کتارایی همچنتان در

جایگاه اول قرار دارد و بوشهر ،سمنان و قم در رتبههای بعدی قرار میگیرنتد و
در انتها نیز استان های خوزستان ،کرمانشاه و لرستان قرار گرفتهاند .در این برنامه
نیز تعداد  02استان کارا وجود دارد که با توجه به افزوده شدن بر تعداد استانهتا
در این برنامه ،می توان گف

در مجموع از درصد استانهای کارا نسب

به برنامه

سوم کاسته شده اس  .اختالل بیشترین و کمترین کارایی نیز در برنامته چهتارم
 232اس

که کاهش زیادی نسب

استانها به یکدیگر در زمینه مدیری

به برنامه سوم دارد و نشانگر نزدیکتر شتدن
گردشگری میباشد.

جدول شماره ( .)1بررسی کارایی براساس مدل بازده افزایشی ورودیگرا در مدیریت گردشگری در برنامههای توسعه
کشور
برنامه سوم توسعه()23-05

م ایسه

برنامه چهارم توسعه()20-29
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مازندران
مرکای
کردستان
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29
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29

آذربایجان شرقی

88

خراسان

28
20
22
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91
92
91

28
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25
37

یاد
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هرستان
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81
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35
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استانها

کارایی کامه
()A&P

استان

تغییر کارایی
(تغییر رتبه)

استانها

منب  :یافتههای پژوهش

همانگونه که در جدول شماره ( )2نیز مشخص اس  ،تغییرات کارایی و رتبه استانها طتی
این دو برنامه بسیار زیاد اس  .لذا دو ستون انتهتایی جتدول بته مقایسته استتانهتا و یبت
تغییرات کارایی و رتبهای استانها اختصاص داده شتده است  .دیتده متیشتود کته تهتران،
خوزستان ،گیالن و هرمزگان بیشترین مقدار کاهش در مقدار کتارایی و ستمنان ،کردستتان،
قم و فارس بیشترین افزایش در ارقام کارایی را داشتتهانتد .در مجمتوع میتزان تغییترات در

بررسی کارایی نسبی مدیریت گردشگری استانهای کشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه سعید عابسی ،سارا شمس الهی و اسماعیل شاه طهماسبی

کارایی
کامه
()A&P

طول این دو برنامه زیاد بوده اس و بهن ر میرسد برای تح یتل بهتتر ارقتام کتارایی بهتتر
اس

تح یل حساسیتی براساس شاخصهای ورودی و خروجی انجام گیترد تتا کیفیت و

838

حساسی

شاخصها برای استانها و نقش هریک در کارایی هر استان قابل بررسی گردد.

 .3-2تحلیل حساسیت شاخصها

یکی از ویژگیهای خاص تح یل پوششی دادهها ،وجود شرایط تح یل حساسی شتاخصهتا
میباشد .بدین من ور شاخص مورد ن ر از ک یت شتاخصهتا حتذل و متدل دوبتاره تبیتین
میگردد .کاهش مقدار کارایی بعد از اجرای دوباره مدل در هر شاخص نشاندهندة حساستی
استان مذکور به شاخص حذلشده اس  .به طورک ی حساسی در شتاخص ورودی نشتان از
کمبود استان در آن شاخص و نیاز به گسترش و توجه در آن شاخص میباشتد .حساستی در
شاخص خروجی نشانه نقش مؤیر این شاخص در کارایی استتان متورد ن تر متیباشتد .البتته
استانها با کارایی کامل که تعداد کمری شاخص حساس داشته باشند نشان از رشد همگتون و
متناسب ورودی و خروجیهای آنها دارد .البته باید درن ر داشت کته حساستی خی تی زیتاد
وابستگی بیش از حد استان به آن شاخص را نیز بههمراه دارد.
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مستافرخانه و هتتلهتا متیباشتد.

نخستین شاخص متورد بررستی ،تعتداد تخت

همانگونه که در جدول شماره ( )2نیز مشخص اس  ،این شاخص با داشتتن  22متورد
حساسی  ،دارای بیشترین حساسی

در میان شاخصهای ورودی و کتل شتاخصهتای

پژوهش اس  .عالوهبر تعداد حساسی  ،میزان حساسی
بسیار باالس ؛ زیرا بسیاری از استانها را از حال

استانها بته ایتن شتاخص نیتز

کارا خارج کرده و حتداقل کتارایی را

به س ا عدد 21درصد رسانیده اس  .تعداد حساسی

باال نشانگر همگونی بین استانهتا

در این زمینه و نیاز به توجه بیشتر و سراسری به این شاخص میباشتد .از طرفتی میتزان
حساستتی

بتتاال نیتتز نشتتانه کمبتتود شتتدید در ایتتن زمینتته در بتتین استتتانهاست  .البتتته

حساسی های بسیار باال در بین استانهایی چون کهگی ویته ،اصتفهان ،قتزوین و بوشتهر
نشان از وابستگی بیش از حد این استانها دارد .از نگاه دیگر برای این استتانهتا در ایتن
شاخص میتوان گف  ،ارقام کارایی آنها بهدلیل ضعز در این شاخص بوده است
قوت خروجیهای آنها که این امر کیفی

و نته

پایین عدد کارایی آنها را میرستاند .بترای ایتن

استانها توجه و برنامهریزی برای کاهش حساسی

بیش از حد به این شاخص پیشتنهاد

میشود .دومین شاخص ،جاذبههای گردشگری متیباشتد کته  02استتان حساستی

بته

حذل آن نشان دادهاند که نشان از عم کرد مناسب آنها از پتانستیلهتای ایتن جاذبتههتا

دارد .استانهای غیرحساس باید برنامهای مناسب برای استفاده بیشتر از این منتاب داشتته
باشند .در ایتن شتاخص میتزان حساستی

که استان بوشهر حساسی

بسیار باالیی دارد و همین امر از کیفیت

رقم کارایی آن متی کاهتد .نکتته جالتب در ایتن شتاخص تمرکتز تعتداد حساستی
استانهای با کارایی باالس

در

که در صدر جدول کارایی قرار دارند .در ستومین و آخترین

شاخص ورودی ،یعنی بودجه عمرانی و جاری متولیتان امتر گردشتگری در استتان21 ،
استان به این شاخص حساسی
نشان میدهد .از طرفی حساسی

داشتهاند که اهمی

بسزای آن را در مجموع شاخصهتا

باالی اغ ب استتانهتای حستاس مبتل تهتران ،ایتالم،

گیالن ،سیستان ،قم ،سمنان و مازندران به این شاخص نشانة کمبود ایتن ورودی در کتل
استانها اس

و توجه بیشتر به بودجهبندی مسائل گردشگری را ط ب میکند.

نخست ین شتاخص خروجتی متوستط اقامت
حساسی

مستافران است

میباشد .همانگونه که قبالً نیتز ذکتر شتد ،حساستی

کته دارای  02متورد
در خروجتی نمایتانگر

عم کرد مناسب استان در آن شاخص اس  .در این بین استانهای کهگی ویته ،هرمزگتان
و خوزستان بیشترین حساسی
نسب

و متعاقباً بهترین عم کرد را نسب

به استانهتای دیگتر و

به شاخصهای دیگر داشتهاند .در مورد دومین شتاخص خروجتی ،یعنتی تعتداد

گردشگران خارجی نیز  00مورد حساسی

دیده میشود که تهتران ،اصتفهان ،قتزوین و

آذربایجان غربی بیشترین مقدار حساسی

را به این شاخص نشان میدهند کته عم کترد

مناسب آنها در این خروجی را نشان میدهد .البته مقدار حساسی

باالی استان تهران بته

این شاخص نوعی وابستگی برای آن ایجاد متیکنتد و از رشتد همگتون شتاخصهتای
گردشگری ج وگیری میکند .در سومین شاخص خروجی که بیشترین حساستی

را در

میان خروجیها داشته ،یعنی تعداد گردشگران داخ ی عالوهبر تعتداد حساستی  ،مقتدار
ارقام حساسی

بین استانها به این شتاخص بستیار بتاال متیباشتد .استتانهتایی چتون

خوزستان ،گ ستان ،گیالن ،اصفهان ،مازنتدران ،آذربایجتان شترقی ،هرمزگتان و لرستتان
مقدار باالیی حساسی

به این شاخص نشان میدهند که عم کرد بتاالی استتانهتا را در

این زمینه به تصویر میکشد .نکته جالتب در ایتن شتاخص تمرکتز حساستی

در نیمته
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بیشترین مقدار اس

بوشتهر ،کهگی ویته ،هرمزگتان و خوزستتان

پایینی جدول میباشد که نشان میدهد استانهای ناکارا در زمینه ایتن شتاخص عم کترد
مناسبی داشتهاند .در انتها ودر مورد شاخص نهایی خروجی که درصتد اشتغال تخت هتا

839

میباشد باید گف
مورد حساسی

را در میان ک یه شاخصها بتا 3

این شاخص کمترین میزان حساسی

به خود اختصاص داده اس  .البته میزان حساسی

این زمینه قابل تثمل اس  .حساسی

در استتان ستمنان در

تعداد کمی از استانهتا بته ایتن شتاخص نشتان از

عم کرد ضتعیز در ست ا کشتور در ایتن زمینته دارد کته ایتن شتاخص را بتهعنتوان
پتانسیلدارترین شاخص برای برنامهریزی معرفی میکند.
جدول شماره ( .)9تحلیل حساسیت براساس مدل بازده به مقیاس افزایشی ورودیگرا
امتیاز کارایی بدون در نظر گرفتن شاخص
رتبه
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نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پژوهش با معیار قرار دادن برنامههای سوم و چهارم توسعه تالش شد کارایی
با توجه به آمارهتای موجتود در ست ا استتان سته شتاخص ورودی و  1شتاخص
خروجی انتخاب و با استفاده از مدل تح یل پوششی دادهها به سنجش کتارایی آنهتا
پرداخته شد .نتیجهها حاکی از این بود که در برنامه سوم ،استان تهران با اختالل در
صدر کارایی قرار دارد .پس از آن استان هتای بوشتهر ،هرمزگتان و خوزستتان قترار
دارند .در این برنامه استانهای فارس و کرمانشاه در انتهای رتبهبندی قرار دارنتد .در
مورد برنامه چهارم دیده میشود که تهران با اف

شدید کارایی همچنتان در جایگتاه

اول قرار دارد و بوشهر ،سمنان و قم در رتبههای بعدی قرار میگیرنتد .در انتهتا نیتز
خوزستان ،کرمانشاه و لرستان قرار گرفتهانتد .در ادامته بترای تح یتل کیفیت
کارایی از تح یل حساسی

ارقتام

شاخص به شاخص استفاده شد که باالترین حساسی

را

و کمتترین حساستی

را

در کل شاخص ها ،تعداد تخ

هتل و مسافرخانهها داش

شاخص درصد اشغال تخت هتا دارا بتود .در میتان شتاخصهتای خروجتی تعتداد
گردشگران داخ ی بیشترین حساسی
تعداد حساسی ها باید گف
شاخص حساسی

را از آن خود کردنتد .در رویکترد استتانی بته

در میان استانهای کارا ،اغ ب ایتن استتانهتا بته چنتد

داشته و در یک یا دو شاخص حساسی

این مباحث نشانگر عدم کیفی
در مجموع جهات کیفی

باال دارنتد .در مجمتوع

ارقام کارایی استانهای کارا میباشد .البته هرمزگتان

مناسبی در رقتم کتارایی ختود در میتان استتانهتای کتارا

داراس  .در میان استانهای ناکارا نیز مشاهده میشود که حساسی هتای زیتادی در
متغیرهای ورودی این استانها وجود دارد که این مستئ ه نیتز نشتانگر ضتعز ک تی
ساختار گردشگری در این استانهاس .
در راستای ارائه پیشنهادها میتوان گف  ،برای استانهای کارا تالش در جهت
همگونی شاخصها و کاهش حساستی
پیشنهاد میشود .زیرا حساسی

موجتود در شتاخصهتای بستیار حستاس

بیش از حد نشانة وابستگی شدید استان به شتاخص
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استانها در زمینه مدیری

گردشگری بررسی شود .در این راستا با ن ر کارشناسان و

مورد ن ر می باشد .در این راستا تصمیمگیریهتای کتالن بایتد بتا رویکترد توستعه
شاخصهای دیگر و برنامه ریزی ب ندمدت بر شاخص بسیار حساس باشد .البته دیده
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شد که میزان حساسی
نسب

در میان شتاخصهتای ورودی ت سته شتاخص  22متورد ت

به شاخصهای خروجی ت چهار شاخص  13مورد ت بیشتر است

کته همتین

امر ضعز در زیرساخ های گردشگری در کشتور را نشتان متیدهتد کته نیتاز بته
مدیری

بهتر در زمینه بودجه ریزی با توجه به عم کرد و پتانسیل هر استان ،ترغیتب

و تسهیل ایجاد هتلها و مسافرخانهها و نگاه گردشگرمحورانه بته آیتار موجتود هتر
استان را در راستای مدیری

کالن گردشگری ط ب میکند .در متورد حساستی هتا

در میان شاخصهای خروجی در استان های ناکارا نیز دیده شد که حساسی
استانها نسب

به استانهای کارا کمتر اس

در این

که عم کترد ضتعیز ایتن استتانهتا در

شاخصهای خروجی را نشان میدهد .در این راستتا توجته بته پتانستیلمحتوری و
استفاده از تب یغات و اطالعرسانی برای افزایش خروجیها در این استانهتا پیشتنهاد
میشود .عالوهبر این با نگاهی به حساسی های موجتود در شتاخصهتای تحقیتق،
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میتوان گف

توسعه هتلها و مسافرخانهها از ن ر کمی و کیفی ،توجه ویژه به نحوه

تسهیم بودجه و برنامهریزی مدون برای استفاده از جاذبههتای استتانی از مهتمتترین
رویکردهایی اس

که در سالهای آتی و برای برنامهریزیهای اقتصادی و فرهنگتی

باید درن ر گرفته شود .عالوهبر این با توجته بته حساستی
تخ ها باید گف

بیشترین پتانسیل موجود ،در استفاده از این شاخص میباشتد کته

بتواند در آینده اهمی
..

پتایین درصتد اشتتغال

و حساسی

خود را در میان شاخصها افزایش دهد.
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