
 219-931، صفحات 8931، تابستان 64مطالعات مدیریت گردشگری، سال چهاردهم، شماره  علمی فصلنامه

 

 

 راستای در شيراز شهرداری به وابسته های هتل عملکرد ارزیابی

 گردشگری صنعت ارتقای

 2فخر الدیم ،1مرتضی شفیعی

 32/36/8931تاریخ پذیرش: -37/39/8937تاریخ ارسال: 

 

 چکیده:

توان اطالعات سودمند و مفیدی در خصوص میزان است که از طریق آن می ها، فرآیندیسازمان عملکردارزیابی 
های های شیراز در صنعت گردشگری با استفاده از مدل موفقیت خدمات ارائه کرد. در این تحقیق عملکرد هتل

 هایی ارتقای عملکرد هتلها راهسنجیده شده و در آخر  اه آنخدمات  تیفیک بررسی قرار گرفته، موردریاضی 

گردشگری مورد شناسایی قرار گرفته است. برای آنالیز از روش تابع تولیدی مرزی تصادفی  صنعت در شیراز
های ساختاری و داگالس و ترانسلوگ با بررسی پارامتر-استفاده شده است و در ابتدا بین دو تابع تولید کاب

ر انتخاب صحیح تابع، دو فرم تابعی تخمین زده شده و با توجه به آزمون نسبت درستنمایی بهترین اهمیت دقت د
ی که سازمان میراث فرهنگی و پانلهای ی اطالعات با استفاده از دادهآور جمعگردد. تابع تولید انتخاب می

ر اختیار محقق قرارداده است، ها و تعداد اتاق دهایی نظیر مدت اقامت گردشگران در هتلگردشگری با معیار
یی هستند که زیر نظر سازمان نوسازی و ها هتلی مورد بررسی ها هتلانجام شده است، الزم به ذکر است که 

. در آخر نتایجی حاصل اند کردهیا از تسهیالت مالی این سازمان استفاده  کنند یمبهسازی شهرداری شیراز فعالیت 
های هتل داری شیراز با افزایش بودجه سازمان نوسازی و بهسازی و تعداد اتاقگردید که بیانگر این است که شهر

شکاف تکنیکی خود مانند بودجه و نیروی  پر کردنبا  هتلدارانتواند کارایی خود را افزایش دهد. همچنین می
 تر کارایی خود را افزایش دهند.تر و بهینهاقتصادی صورت بهتوانند کار می
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 مقدمه

کشورهای  ژهیو بهاین روزها، صنعت گردشگری کلید توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها، 

 صنعت جهانی سیستم (. در8911و میرزایی،  2333و جهان سوم است )کفاشی،  توسعه درحال

و  توسعه اقتصادی در یقدر به صنعت کند. اینمی پیدا تریبیش اهمیت روز روزبه گردشگری

گویند )رضوانی، می نامرئی صادرات را آن اقتصاددانان که دارد اهمیت کشورها اجتماعی

 نیازمند را خود و کنندمی تالش بقاء برای که زمانی تا هااز طرف دیگر سازمان (.8915

 قرار خود فعالیت سرلوحه را مستمر بهبود باید اصل دانند،می جهانی و ملی عرصه در حضور

 عملکرد مدیریت بهبود آن با به دستیابی زمینه نکهیمگر ا شودنمی حاصل اصل دهند. این

 شده ( ارائه2332) همکاران و نیلی توسط عملکرد تعریف ترینپذیر شود. معروفامکان

 به تعریف، عملکرد این گذشته. طبق اقدامات کارایی و کیفیت اثربخشی تبیین است: فرایند

 در منابع از سازمان استفاده چگونگی  کننده فیتوص که کارایی -8شود: می تقسیم جزء دو

 اهداف به نیل یدرجه  کننده فیتوص که اثربخشی -2 و است محصوالت یا خدمات تولید

 (.8917است )رهنورد،  سازمانی

است.  این صنعت در عمومی خدمات انجام چگونگی ارزیابی معنی به هاهتل عملکرد ارزیابی

 هستند. استفاده خدمات انجام نتایج و اثربخشی کیفیت، شامل مقدار، اغلب های عملکردسنجه

 تخصیص مشکالت، احتیاجات، عملکرد، ظرفیت، درک بر عملکردی هایداده و اطالعات از

 هترین تجربیات،ب معرفی و شناسایی کارایی خدمات، و کیفیت بهبود منابع، اثربخش و مناسب

 بهبود و موجود وضع در داخلی، پیشرفت فرآیندهای بهبود داخلی، پاسخگویی بردن باال

ها (. ضرورت ارزیابی عملکرد هتل8932پور و همکاران، بود. )اسماعیل متمرکز خواهد معیارها

ای هزیر نظر سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شیراز از آنجایی مطرح است که طبق معیار

ها و به سزایی در انتخاب شهر ریتأثها کیفیت مقصد نهایی مانند هتل 8سازمان توریسم جهانی

ی پیچیده ها ستمیسگذارد و سنجش عملکرد صنعت توریسم و هدایت گردشگران می

و  ها یفنّاوری، استفاده از گذار هیسرماگردشگری توسط سبب استفاده هوشمندانه از منابع، مسیر 

                                                                                                                                                                                 

1. World tourism Organization 
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 (.2385 ،8فرانزانی) گردد یم رفتن کارایی فنی درنهایت باال

 در صنعت گردشگری؛ ها یاستراتژ و اهداف تحقق میزان در جهت بررسی شهرداری شیراز

 هتلداران یها تیفعال کنترل اجرائی در جذب توریسم؛ راهکارهای و فرآیندها بودن مؤثر

 شهر شیراز جهت و شورای مدیران به سازمان انعکاس وضعیت بخش فرسوده شیراز؛

تا در راستای ارتقای صنعت  استنیازمند ارزیابی عملکرد خود در این حوزه  یریگ میتصم

های مربوط به صنعت گردشگری با بهترین ها و معاونتخود را در سازمان کاراییگردشگری 

 نماید. یریگ اندازههای علمی روش
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 شد منجر عملکرد مدیریت در انقالبی به عملکرد ارزیابی سنتی هایسیستم کمبودهای و نواقص

 محیط و اهداف که کردند حرکت هاییسیستم خلق سمت به کاربران و محققان که یطور به

 .دهند قرار توجه مورد را فعلی
 

 کارایی

مورد شده ) نییتعاستاندارد و  یبه بازده آمده دست به یبازده واقع از نسبتعبارت است  کارایی

جمله  از.انجام شود دیکه با یبه مقدار کار شود یکه انجام م ینسبت مقدار کار ایانتظار( 

هستند.  کارایی یها اسیاند، مق ارائه شده یور بهره یابیو ارز فیتعر یکه برا ییها اسیمق

 دیکه تول ییسازمان را با کاالها و خدمات نها کیمنابع  ایها  نهاده ،کارایی یها اسیمق

 (8976پیمان،) کنند یم سهیمقا شوند، یم
 

 های تحلیل پوششی های ریاضی: مدلبا استفاده از مدل کاراییارزیابی عملکرد و 

 (SFA) 3( و تحلیل مرزی تصادفیDEA) 2هاداده

                                                                                                                                                                                 

1. Simona Franzoni 
2. Data Envelopment Analysis 

3. Stochastic Frontier Analysis 
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( 8377) 2(، باتیس و کورا8337) 8ها برای اولین بار توسط ایگنر و همکارانتحلیل پوششی داده

نا های اند. در مجموعه مدل( بسط و توسعه یافته8339) 6و لی و اشمیت (8313) 9و سپس گرین

ریزی ها که در حقیقت یک روش برنامههای تحلیل پوششی دادهتوان به مدلمی یپارامتر

 (.8331، 5ریاضی بوده اشاره نمود. )کوئلی و همکاران

یک مستلزم هیچ( SFA( و تحلیل مرزی تصادفی )DEAها )هر دو روش تحلیل پوششی داده

ها که هیچ ویژگی احتمالی در آننبوده و به دلیل این کاراییاز فروض توزیع احتمال درباره 

 عنوان بهگیرنده های تصمیمگردد، در این صورت تمامی تغییرات مابین واحداعمال نمی

مرزی های تحلیل (. جذابیت اصلی مدل8334، 4شود )یالمارشون و همکارانناکارایی تفسیر می

، جداسازی اثرات تصادفی از اثرات اند معروفنیز  7های جزء خطا( که به مدلSFAتصادفی )

ها، منجر در این مدل پانلیهای گیرنده است، استفاده دادههای تصمیممربوط به ناکارایی واحد

های زمانی تری از روندبه حذف برخی فروض قوی شده و بنابراین در مجموع برآورد مناسب

 (.8331، 1کوئلی و همکاران)شود ناکارایی فنی حاصل می در

 

 در اعمال یکنواختی شده مطرحهای رهیافت

( مورد توجه واقع 2334) 3اهمیت سازگاری تئوریکی در تحلیل مرزی توسط سوئر و همکاران

های انفرادی از )نسبی( بنگاه کاراییشده است. ویژگی یکنواختی و اعمال آن در برآورد 

پذیر با عدم در نظر گرفتن آن تفسیر منطقی نتایج انجام چراکهخاصی برخوردار است، اهمیت 

( نشان دادند که الزم است 2333) 88(. هنینگسن و هنینگ2335، 83نیست )اودونل و کوئلی

                                                                                                                                                                                 

1. Aigner et al. 

2. Battese & Corra 

3. Greene 
4. Lee & Schmidt 

5. Coelli et al. 

6. Hjalmarsson et al. 

7. Error Term Model 
8. Coelli et al. 

9. Sauer et al. 

10. O’Donnell & Coelli 

11. Henningsen & Henning 
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 به دنبالکنندگان های مرزی تولیددر مدل چراکهویژگی یکنواختی در مدل وجود داشته باشد، 

( نشان دادند که تحلیل 2334خود هستند نه سودشان. سوئر و همکاران )حداکثر کردن تولید 

معناداری نتایج  که یدرصورت. استاغلب از نظر تئوریکی ناسازگار  SFAبا استفاده از  کارایی

های یکنواختی و شبه مقعری بایست تابع تولید مرزی برآورد شده از نظر ویژگیمی مهم باشد،

 عمال گردند.بررسی و در صورت لزوم ا

آن اهمیت زیادی  یزا برون کننده نییتعاین موضوع در درک ارتباط بین ناکارایی و عوامل 

دارند به این موضوع اشاره دارند که بخشی از مقدار آنها  کنواختیریغدارد. دو متغیر که رابطه 

 کارایی تواند در مبحثدارای اثر مثبت و بخش دیگر دارای اثر منفی است. چنین ارتباطی می

دهنده تجربه مفید تواند نشانکننده میکه سن تولید، درحالیمثال عنوان بهفنی نیز مطرح شود. 

کننده مسن ممکن است از مشکالت فیزیکی و تولید باشد، یک تولید کاراییوی در بهبود 

ننده تولیدک کاراییمنفی شود. در این مثال،  کاراییتواند منجر به اثر روحی رنج ببرد که می

های آخر تولیدکننده یابد، اما عامل سن در سالیک فرد جوان با مسن شدن فرد افزایش می

نتایج تخمین را در  یکنواختیریغشود. نادیده گرفتن آور مطرح مییک عامل زیان عنوان به

بنابراین، مدلی که اثرات ؛ کندکننده میبهترین حالت مبهم و در بدترین حالت گمراه

 ها را توصیف کندتواند دادهدهد، بهتر میرا در مقابل مشاهدات نشان می کارایی کنواختیریغ

 (.2332، 8ها مفیدتر خواهند بود )ونگو نتایج در جهت تحلیل سیاست

با وجود  SFAشود؛ این در حالی است که در شرط یکنواختی اعمال می DEAدر تحلیل 

 SFAشود. مطالعات متعدد بر اساس ته میپذیر این شرط نادیده گرفهای تابعی انعطاففرم

(. 2334، 2ها لحاظ نشده است )سوئر و همکارانحاکی از آن است که شرط یکنواختی در آن

های اعمال شرط یکنواختی در توابع مرزی در مطالعات ذکر شده اما با وجود گرچه روش

در جهت اعمال  شده طرحمهای اند. بدین دلیل که روشها اعمال شدهدر آن ندرت بهاهمیت آن 

ای جدید بنابراین، در این مقاله یک روش سه مرحله؛ یکنواختی اغلب پیچیده و دشوار هستند

 شود.تر است معرفی میکه بسیار ساده

                                                                                                                                                                                 

1. Wang 

2. Sauer et al. 
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که در آن تابع  است دار تیمحدود( ML) ییراست نما، برآورد حداکثر ها روشاز دیگر 

های تئوریکی که این محدودیت از ویژگی شودمنوط بر محدودیتی حداکثر می ییراست نما

( تابع مرزی ترانسلوگ را با توجه به 2334) 8شود. بوکوشیوا و هاکمنتابع مرزی استخراج می

راست تابع  یحداکثر سازهای یکنواختی و شبه مقعری برآورد نمودند. بعالوه، محدودیت

سازی ده شده در جهت بهینههای استفاها پیچیده بوده و الگوریتممحدودیت بر اساس یینما

اغلب از مشکالت همگرایی برخوردار بودند. رهیافت دیگر اعمال شده در این زمینه توسط 

است و از آن در جهت  9بیزینی MCMC( مطرح شد که روش 2335) 2اودونال و کوئلی

مال ها اعگرفتن همه شروط تئوریکی بر همه داده در نظربا  6برآورد تابع فاصله مرزی تصادفی

ترین روش در اعمال یکنواختی است، اما از جمله معایب آن شده است. این رهیافت مناسب

بیزینی در  MCMCو  MLهای که رهیافتپیچیدگی و مشکل بودن آن است. علت این

افزاری های نرمها در بستهاند این است که این روشمطالعات بندرت مورد استفاده قرار گرفته

های پیشرفته در ها نیازمند مهارتاستفاده از آن پسندارد در دسترس نیستند. سنجی استااقتصاد

 بر اساسای که رفع این مشکل روش سه مرحله منظور بهنویسی است. سنجی و برنامهاقتصاد

( بوده، ارائه شده است. روش 2339) 5توسط کوبل و همکاران شنهادشدهیپای روش سه مرحله

( برآورد تابع مرزی تصادفی بدون محدودیت و همچنین 8ختی شامل ای اعمال یکنواسه مرحله

تخمین  بر اساس شده اصالح( برآورد ضرایب 2استخراج ضرایب و کوواریانس تابع مذکور، 

های توضیحی هر بنگاه و اثرات متغیر کارایی( تخمین 9مرحله اول و  بر اساسحداقل فاصله 

 ناکارایی فنی بر تابع مرزی است.

 

 وهشروش پژ

 یها مدلها و را با استفاده از روش شده یگردآورهای ها محقق باید دادهداده یگردآورپس از 

که در  استیک فرایند علمی مطرح  عنوان بهها داده لیوتحل هیتجزکند.  لیوتحل هیتجزمناسب 
                                                                                                                                                                                 

1. Bokusheva & Hockmann 

2. O’Donnell & Coelli 

3. Bayesian Markov Chain Monte Carlo Method 

4. Stochastic frontier distance function 

5. Koebel et al. 
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 هایارزیابی عملکرد هتل چگونگی دنبال به موردی محقق صورت بهاین تحقیق از نوع توصیفی 

 .استوابسته به شهرداری شیراز 

 آوری اطالعاتجمع

 چنانچه. دهدمی تشکیل اطالعات یآور جمع را پژوهشی کار هر هایبخش نیتر یاصل از یکی

 با هاداده از یریگ جهینت و لیوتحل هیتجز کار  پذیرد صورت حیو صح منظم شکل به کار این

 برای میدانی و ای کتابخانه روش دو هر زا تحقیق این در .شد خواهد انجام خوبی دقت و سرعت

 مبانی و تحقیق ادبیات تکمیل برای گرید عبارت به. است شده استفاده اطالعات یآور جمع

آوری برای گرد ای در سازمان اسناد ملی انجام گردیده است و کتابخانه روش از تئوریک

یی که توسط کمسیون گیرد: الف( آمارهاروش صورت می 2ها به داده اطالعات الزم این

گردشگری شورای شهر شیراز و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری شیراز ارائه شده است. ب( 

کل میراث فرهنگی )واحد  توسط اداره پانلی صورت به شده یگردآورمطالعه آمارهای 

. الزم به ذکراست که از دو نوع است 2و گمز 8استتا افزار نرمآن در  واردکردنگردشگری( و 

 ار توصیفی و استنباطی استفاده شد.آم
 

 در اعمال یکنواختی شده مطرحهای رهیافت

-های مختلف از جمله ایران معموال از یکی از توابع تولید کابدر انتخاب تابع تولید در کشور

بررسی اثر  منظور به(. در این مطالعه 8977داگالس و ترانسلوگ استفاده شده است )ترکمانی، 

های ساختاری و اهمیت دقت در انتخاب ع تولید بر مقادیر برآورد شده، پارامترانتخاب نوع تاب

داگالس و ترانسلوگ تخمین زده شد و با توجه به آزمون -صحیح تابع، دو فرم تابعی کاب

انتخاب فرم برتر، ابتدا فرم کلی تابع  منظور بهگردید. نسبت درستنمایی بهترین تابع تولید انتخاب 

 از: عبارت استشود که ی میترانسلوگ معرف

(8)    xxxxy i
xf

i
iii i j jiijiiij
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1. Stata14 

2. GAMS 
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 y. در این معادله، دیآ یدرمدگالس -تابع مذکور به فرم تابع کاب    در صورت صفر بودن

 ام در یک هتل در شهر شیراز اقامت دارند.  iدهنده متوسط تعداد روزهایی که گردشگران نشان

تعداد کارمندان  صورت بهاین مطالعه   بر متغیر وابسته است، که  رمؤثهای دهنده نهادهنشان  

های یک هتل نفر، بودجه تخصیص داده شده برای هر هتل به ریال، تعداد اتاق-یک هتل به روز

 گیرد، تعریف شد.که در اختیار گردشگران قرار می
 

 فنی کاراییمحاسبه 

های های مختلف دادهطرح شد. از بین مدلم کاراییپس از انتخاب نوع تابع، انتخاب نوع مدل 

، 2( در بیشتر مطالعات )کامبهاکر و همکاران8335) 8توسط بتیس و کوئلی شده مطرحپانل، مدل 

بستگی دارد، بنابراین  زا برونهای ( استفاده شده است. در این مدل، جزء ناکارایی به متغیر2386

شود. پس معادله زیر بر ناکارایی بررسی می زا رونبعوامل  ریتأثبا انتخاب و استفاده از این مدل 

 استفاده شد: کاراییدر تخمین 

(2)    
ititit xY f exp,  

Yدر این معادله  it  وxit تابع          ( است، 8-9در معادله ) شده یمعرفهای همان متغیر

عبارت جمله پسماند یا جمله خطاست و    ( انتخاب شده و 2-9مت )ترانسلوگ بوده که در قس

 از: است

(9) U ititit
 

 it  عوامل خارج از کنترل مدیر را  ریتأثجزء متقارنی است که تغییرات تصادفی تولید ناشی از

ر و واریانس دارد. این جزء دارای توزیع نرمال با میانگین صف بر در
2

است     

2
,0V. 

. این جزء در بر داردفنی واحدهاست و عوامل مدیریتی را  کاراییمربوط به  uitاز طرف دیگر

طرفه است ی یکدارای توزیع نرمال با دامنه  
2

u
uU ها ید آنهایی که مقدار تول. برای هتل

                                                                                                                                                                                 

1. Bateess & Coelli 

2. Kumbhakar et al. 
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uitگیردزیر منحنی تولید مرزی قرار می
بیانگر مازاد تولید  uitاز صفر است. لذا  تر بزرگ 

 (.8337، 8هاست )ایگنر و همکارانمرزی از تولید واقعی در سطح معین از مصرف نهاده

 به شکل زیر نوشت: تواناجزاء مربوط به واریانس جمله خطای تابع را می
(6)  

222


u 

صورت نمودند که به ارائهرا  فنی، پارامتر  کاراییمحاسبه  منظور به( 8377) 2بتیس و کورا

 زیر قابل محاسبه است:

(5) 









22

2

2

2




u

uu

 

(، ارزیابی گردید و 5در معادله )و اثر آن در مدل با پارامتر کاراییدار بودن جزء عدم معنی

تکراری  یحداکثر سازکند. این پارامتر در یک فرایند مقداری بین صفر و یک اختیار می

0برابر با صفر باشد،  کند. اگر برآورد گردیده و مقداری بین صفر و یک را اختیار می
2
 u، 

Uیعنی  i ها مربوط به در مدل وجود نداشته باشد، تمام تغییرات تولید و اختالفات بین واحد

پذیر نیست. در این فنی امکان کارایی، تعیین رو نیازاعوامل خارج از کنترل مدیر است و 

ود. در شحالت، روش حداقل مربعات معمولی به روش حداکثر درستنمایی ترجیح داده می

شرایطی که بخشی از جمله پسماند، مربوط به عوامل مدیریتی است، روش حداکثر درستنمایی 

 صورت بهفنی را  کاراییتوان فنی بکار برد.با این اوصاف می کاراییتوان برای محاسبه را می

 زیر تعریف کرد:
(9-4)  uTE itit  exp 

 کامالًکند و لذا از لحاظ فنی ع تولید مرزی عمل میروی تاب قاًیدقاین شاخص برای بنگاهی که 

-می به دستکاراست، برابر با یک است. در غیر این صورت، عدد محاسباتی بین صفر و یک 

تابع ترانسلوگ انتخاب  ازآنجاکهکنند. ناکارا عمل می نسبتاًها در تولید آید. بدین معنا که هتل

                                                                                                                                                                                 

1. Aigner et al. 
2. Battese & Corra 
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 شود یمکند، شرط یکنواختی اعمال ی برآورد نمیهای سازگارشده از نظر تئوریکی، پارامتر

 (.2333، 8)هنینگسن و هنینگ
 

 2اعمال یکنواختی

با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی  کارایی( نشان دادند که تحلیل 2334) 9سوئر و همکاران

(SFA .از نظر تئوری ناسازگار است )معناداری نتایج با اهمیت باشد، الزم است که یدرصورت 

ها از قبیل یکنواختی و یا شبه مقعر بودن توابع مرزی برآورد شده نیز بررسی برخی از ویژگی

 ها اعمال شود.ها بر آنگردد و در صورت لزوم این ویژگی

های بدون محدودیت ( اولین گام در اعمال یکنواختی استخراج پارامتر6پس از برآورد معادله )

ها یعنیو ماتریس کوواریانس آن ̂مرزی تولید یعنی

 از نتایج تخمین معادله مذکور بود: 

(7)   zuE  

-بردار پارامتر دهد و هایی است که ناکارایی فنی را توضیح میبردار متغیر zدر این معادله، 

های تولید که شامل تابعی از نهاده (z)طالعه، ناکارایی فنی های برآورد شده است. در این م

های هتل و دو متغیر آموزش کارمندان ، تعداد اتاقکار یروینبه هر هتل،  افتهی صیتخصبودجه 

 هتل و کیفیت سیستم آموزشی است.

یعنی  دار تیمحدود هایدر مرحله دوم، پارامتر
̂

 به دست 6تخمین فاصله حداقل لهیوس به 0

 آمد:

(1) 
xixts f

i
,,0,..

ˆˆminarg

ˆ

ˆˆˆ

0

1
000



























 





 


 

f(، 1در معادله )
i ( است که 8-9در واقع همان تولید نهایی معادله )( 3-9معادله ) صورت به

 شود:تعریف می
                                                                                                                                                                                 

1. Henningsen & Henning 

2. Imposing Monotonicity 

3. Sauer et al. 

4. Minimum Distance Estimation 
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یب تابع ترانسلوگ و ماتریس کوواریانس که از مرحله در این مرحله در واقع با استفاده از ضرا

شود. در مرحله سوم، ( حداقل می3( را منوط بر شرط معادله )1اول استخراج شده معادله )

سازگاری  بر اساسهای توضیحی ناکارایی فنی ها و اثرات متغیربنگاه کاراییهای تخمین

 رزی تصادفی زیر برآورد گردید:تئوریکی مرزی تولید تعیین شد. در این قسمت تابع م

(83) 
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 است: دار تیمحدودهای مدل که تنها نهاده همان تولید مرزی محاسبه شده از هر هتل با پارامتر









 ̂

0

,~ xfy

 
uدر این معادله: 

O

ناکارایی فنی،  
O

کننده ها است که بیانبرداری از متغیر zجزء آماری و  

ناکارایی فنی بوده و 
O

 گرید عبارت بهبایست برآورد گردد. هایی است که میبرداری از پارامتر 

های دهنده ضرایب ناکارایی فنی است. پارامترنشان و  0 تعدیلی را از تولید مرزی  1

 که نتیجه زیر را در بر دارد: کندایجاد می دار تیمحدود

(9-88)  
 ˆ,

0 1

0 xe fy  

 که یزمانتا  بر شرط  پسیکنواخت، فزاینده خواهد بود.  صورت بهمثبت باشد، این تعدیل  1









̂

0

,xf

به صفر و  O(. گرچه، با محدود نمودن 8348، 8رد )ارو و انتونیکنواختی اثری ندا
  توان جلوگیری نمود.به یک از این تعدیل می 1

 

 های پژوهش یافته

 ها در شهرستان شیرازوضعیت کلی هتل

                                                                                                                                                                                 

1. Arrow & Enthoven 
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 8933های شیراز در سال های شهرستانمیانگین متغیرهای مورد استفاده را در میان هتل 8جدول 

های استفاده شده معیارهای استاندارد صنعت دهد. متغیرخالصه نشان می صورت به 8935تا 

معرفی شده و در تحقیقات علمی استفاده  8گردشگری هستند که توسط سازمان توریسم جهانی

 (2385شوند.)فرانزانی، می

 نتخب شهرستان شیرازهای مهای توصیفی تابع تولید در هتلآماره .1جدول 

 متغیر میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 مدت اقامت گردشگران 3 2/3 1 5

 بودجه 2445423 4125529 0222003 6222222

 کار یروین 11/11 61/12 2/2 22

 هاتعداد اتاق 47/3 11/1 32 222

 هتل کارمندان آموزش 37/3 26/2 37/2 22/6

 سیستم آموزشی کیفیت 33/2 12/2 22/1 36/2

 (1312واحد گردشگری ( ))منبع: اداره کل میراث فرهنگی شیراز 

 قبل از تخمین هایآزمون

بر ناکارایی فنی الزم است در ابتدا فرم تابع تولید مناسب را انتخاب  مؤثرتعیین عوامل  منظور به

بر نوسان  مؤثرای هنموده و با اعمال شرط یکنواختی بر تابع تولید مرزی تصادفی مذکور متغیر

 ها استخراج شود.عملکرد هتل

 

 مناسب تولید تابع برآورد

                                                                                                                                                                                 

1. UNWTO: world tourism organization 
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های شیراز با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی، محاسبه ناکارایی فنی در میان هتل منظور به

های مرزی تصادفی بکار های تابعی مدلابتدا الزم است فرم تابع تولید مناسب انتخاب شود. فرم

ترین فرم تابع تولید در داگالس و ترانسلوگ است که متداول-تحقیق کاب رفته در این

سازی تابع تولید مرزی این است که فرم تابع رود. فرضیه اساسی در مدلمطالعات بشمار می

یا  استهای مورد بررسی کافی و مناسب داگالس در مقابل تابع ترانسلوگ برای داده-کاب

جداگانه مورد تخمین قرار گرفتند.  طور بهابتدا دو فرم تابع  خیر؟، برای آزمون این فرضیه در

داگالس و -نتایج حاصل از ضرایب تخمین تابع تولید مرزی تصادفی برای دو فرم کاب

فرم تابع ترانسلوگ  بر اساس( درج شده است. 2-6ها در جدول )ترانسلوگ مربوط به این هتل

دار و دارای اثر مثبت بر لحاظ آماری معنیدرصد از  8ضریب بودجه در تابع مذکور در سطح 

ضریب آن در تابع تولید مثبت است(. ضریب این متغیر در تابع )مدت اقامت افراد در هتل است 

درصدی بودجه، مدت اقامت  8گر این است که در شرایط ثابت افزایش تخمین زده شده بیان

های موجود در متغیر تعداد اتاق دهد.درصد افزایش می 43/8های شیراز را گردشگران در هتل

دار شده است، ضریب این متغیر نشان درصد معنی 5هتل در این تابع از لحاظ آماری در سطح 

 2/3ها مدت اقامت گردشگران دهد که در شرایط ثابت با افزایش یک درصدی تعداد اتاقمی

 28/3دار و برابر معنی یابد. اثرات متقابل بودجه و نیروی کار در این تابعدرصد افزایش می

 8دار و در سطح است. متغیرهای اثرات متقابل نیروی کار و تعداد اتاق در تابع مذکور معنی

کارگیری یک عامل در درصد دارای اثر منفی بر این تابع هستند. در اثرات متقابل گاهی به

های توان ل وجود متغیرگذارد. به دلیمی ریتأثرشد دیگری  کاررفته بهسطح باالتر بر روی مقدار 

ها را تحلیل کرد. لذا توان اثر مستقیم هر یک از متغیردوم و اثر متقابل هر نهاده در مدل، نمی

های برای محاسبه کشش 2های گزارش شده در جدول تر، از پارامتربیش لیوتحل هیتجز منظور به

 8بودجه در سطح  تنها متغیرداگالس -تولیدی هر نهاده استفاده گردیده است. در فرم تابع کاب

 دار بوده و دارای اثر مثبت بر مدت اقامت گردشگران است.درصد معنی
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 داگالس و ترانسلوگ-کابنتایج حاصل از انتخاب تابع تولید مرزی بین دو فرم .2جدول 

 متغیر داگالس-کاب ترانسلوگ

28/4 

(97/6) 

92/7 

(67/3) 

 مبدأعرض از 

***43/8 

(51/3) 

***64/3 

(36/3) 

 بودجه

52/3 

(38/8) 

86/3 

(37/3) 

 کار یروین

**23/3- 

(35/3) 

35/3 

(38/3) 

 هاتعداد اتاق

*28/3 

(32/3) 

 نیروی کاربودجه 

38/3 

(86/3) 

 هاتعداد اتاقبودجه 

***88/3- 

(32/3) 

 هااتاقتعداد   کار یروین 

**62/3- 

(88/3) 

 کار یروینتوان دوم  

***22/3 

(32/3) 

 هاتوان دوم تعداد اتاق 

 درصد 8و  5، 83*، ** و *** به ترتیب معناداری در سطح 

 اعداد داخل پرانتز خطای معیار است

 

رجه استفاده شد. مقدار این آماره در د ییراست نماتعیین فرم برتر از آزمون نسبت  منظور بهاما 

-را دارد، می 33/3دو محاسباتی مقدار -آماره کای ازآنجاکهبوده و  21/85برابر با  83آزادی 

Hتوان فرضیه دهد که تابع ترانسلوگ دارای انطباق و درصد رد کرد و نشان می 8را در سطح  0

اب شده نیازمند اعمال های مورد بررسی است. تابع تولید مرزی انتختری با دادهسازگاری بیش
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اعمال یکنواختی بر  منظور به( 2333) 8توسط هنینگسن و هنینگ شنهادشدهیپای روش سه مرحله

شود که مطرح می سؤالهمه مشاهدات است. با انتخاب تابع تولید مناسب در تابع مذکور، این 

اد توریست را به شهر ترین تعدهای در دسترس خود بیشتوانند با توجه به نهادهمی هتلدارانآیا 

یافتن پاسخ به این  منظور بهمذکور جذب کنند تا از این طریق بر تابع تولید مرزی قرار گیرند؟ 

-ها مطرح میآن کاراییبر  مؤثرو همچنین عوامل  هتلداراناین  کاراییکلیدی، تعیین  سؤال

ی تولید است. در هاشود. یکی از مبانی اصلی در اقتصاد خرد وجود یکنواختی در بین نهاده

از اعتبار الزم برخوردار  کاراییصورت عدم وجود ویژگی یکنواختی تولید تفسیر نتایج برآورد 

 های تولید مورد ارزیابی قرار گرفت.نیست. پس در گام بعد این ویژگی بر نهاده

 

 تصادفی مرزی تابع در یکنواختی

مرحله آن به ترتیب زیر مورد بررسی  در جهت اعمال این آزمون، سه شده گفتهبا توجه به مبانی 

 قرار گرفت:

 مرحله اول -الف

در مرحله اول، تابع تولید مرزی تصادفی بدون محدودیت برآورد شده و نتایج آن در جدول  

مشاهده،  263( ارائه شده است. الزمه یکنواختی آن است که تولید نهایی مثبت باشد. از 2-6)

مشاهده منفی  869مشاهده و تولید نهایی نیروی کار برای  873 ها، برایتولید نهایی تعداد اتاق

بوده و در حقیقت در این دو نهاده شرط یکنواختی نقض شده است. در واقع در این حالت 

بایست بخشی از این دو نهاده را مورد استفاده قرار نداده تا بتوانند به حداکثر جذب می هتلداران

 نی برخوردار شوند.ف کاراییگردشگر دست یافته و از 

نشان داده شده است. در  کاراییضرایب برآورد شده دو تابع تولید مرزی و تابع  2در جدول 

دار دارای اثر مثبت های بودجه و تعداد اتاق از لحاظ آماری معنیقسمت تابع تولید مرزی متغیر

بودجه در درصدی استفاده از  8بر مدت اقامت گردشگران هستند. بدین معنی که افزایش 

دهد. این در حالی است که متغیر % افزایش می36/3% و 71/8شرایط ثابت، مدت اقامت را 

% 8% بر مدت اقامت دارد و در شرایط ثابت افزایش 5دارای اثر منفی در سطح  کار یروین

                                                                                                                                                                                 

1. Henningsen & Henning 
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، کاراییبر تابع  مؤثردهد. در برآورد عوامل درصد کاهش می 27/8نیروی کار مدت اقامت را 

دهد ضریب این طور که نتایج نشان میآموزش کارمندان هتل است و همان مؤثرامل تنها ع

در شرایط ثابت به ازای اضافه شدن یک  گرید عبارت بهمتغیر دارای اثر مثبت بر ناکارایی است. 

 درصد افزایش خواهد داشت. 33/3 کاراییدوره به آموزش کارمندان، میزان 


خطای کل یعنی  واریانس 2 

22


u  بوده و  نسبت واریانس ناکارایی فنی به واریانس

خطای کل )


2

2

u

نسبت  uiتری در کند که نوسان بیشتر از یک بیان می. مقدار بزرگاست( 

به جزء تصادفی  i  .دهد که نشان می 9در قسمت پایین جدول  33/88مقدار  پسوجود دارد

 ها است.فنی این هتل کاراییدر  دلیل اصلی نوسان در مدت اقامت گردشگران، وجود تفاوت

 

 نتایج برآورد تابع مرزی تصادفی بدون محدودیت .3جدول 

ضرایب مربوط به تابع  ضرایب و خطای معیار

 ناکارایی فنی

و خطای ضرایب 

 معیار

ضرایب مربوط به تابع تولید 

 مرزی

336/3 

(38/3) 

 71/8*** بودجه

(68/3) 

 بودجه

331/3- 

(38/3) 

 -27/8* کار یروین

(34/3) 

 نیروی کار

332/3- 

(339/3) 

 36/3*** هاتعداد اتاق

(38/3) 

 هاتعداد اتاق

***33/3 

(32/3) 

 -93/3 هتل کارمندان آموزش

(87/3) 

 نیروی کاربودجه

38/3 

(38/3) 

 83/3 کیفیت سیستم آموزشی

(35/3) 

 هاتعداد اتاق بودجه

   ***34/3- 

(32/3) 

 هاتعداد اتاق  نیروی کار

   93/3- 

(87/3) 

 نیروی کارتوان دوم 

  83/3- 

(35/3) 

 هاتوان دوم تعداد اتاق
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  ***81/3 

(32/3) 

 توان دوم بودجه

 

 

 *21/5 

(13/2) 

 مبدأعرض از 

  ***33/88 

(11/3) 
 

 درصد و اعداد داخل پرانتز خطای معیار است 1و  5، 12*، ** و *** به ترتیب معناداری در سطح 

 

 مرحله دوم -ب

در مرحله  آمده دست بهیب برخی از مشاهدات شرط یکنواختی را نداشته پس ضرا ازآنجاکه 

تفسیر و تحلیل منطقی برای این ضرایب وجود ندارد  صورت نیادار بوده و در اول اریب

ها را با استفاده از تخمین حداقل فاصله تعدیل کرد. (. لذا باید آن2335، 8)اودانل و کوئلی

ود تمام ضرایب شطور که مالحظه میاند. هماننشان داده شده 6در جدول  شده لیتعدضرایب 

 .استتر از دو برابر خطای استاندارد مرحله اول اند، اما همه این تغییرات کمتغییر کرده
 

 نتایج برآورد حداقل فاصله گردشگران در هتل .1جدول 

 ضرایب 

 211/2 بودجه

 427/1 نیروی کار

 221/2 هاتعداد اتاق

 213/2 نیروی کاربودجه

 211/2 هاتعداد اتاق بودجه

 121/2 هاتعداد اتاق  نیروی کار

 733/1 توان دوم نیروی کار

 217/2 هاتوان دوم تعداد اتاق

 211/2 توان دوم بودجه

                                                                                                                                                                                 

1. Odonnell & Coelli 
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 مرحله سوم -ج

های آن با ( از هر هتل بوده که پارامترŷدر این مرحله تنها نهاده مورد استفاده تولید مرزی )

 SFAکه این عمل همان برآورد  یافته حاصل از مرحله دوم ایجاد شداستفاده از ضرایب تعدیل

ارائه شده است. اعمال شرط یکنواختی و اصالح ضرایب  5نهایی است و نتایج آن در جدول 

 شد 36/3به  33/88( از طای کل )منجر به کاهش نسبت واریانس ناکارایی فنی به واریانس خ

 شود.تر نوسان تولید از عوامل تصادفی ناشی میکه این مقدار حاکی از آن است که بیش
 برآورد مرزی تصادفی نهایی جینتا .5جدول 

 پارامتر ضرایب و انحراف استاندارد

21/2 

(21/2) 

ŷ 

72/7 

(14/2) 

 از مبدأعرض 

26/2 

(27/2) 

 

24/2 

(26/2) 
 

 درصد 1و  5، 12*، ** و *** به ترتیب معناداری در سطح 

 .اعداد داخل پرانتز خطای معیار است
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 دهد:فنی را نشان می کاراییضرایب تابع  4جدول 

 

 فنی کاراییضرایب  .6جدول 

 کارایی فنی تولید استانداردضرایب و انحراف 

222/2- 

(226/2) 

 بودجه

21/2- 

(21/2) 

 نیروی کار

***21/2 

 (221/2) 

 هاتعداد اتاق

224/2- 

(226/2) 

 هتل کارمندان آموزش

***16/2 

 (27/2) 

 کیفیت سیستم آموزشی

***22/2 

 (27/2) 

 عرض از مبدأ

 اعداد داخل پرانتز خطای معیار است.

 درصد 1و  2، 12رتیب معناداری در سطح *، ** و *** به ت

کند. در مرحله اول و قبل ها تغییر میبا اعمال شرط یکنواختی و اصالح ضرایب معناداری متغیر

، آموزش کاراییبر تابع  رگذاریتأثدار و تنها متغیر معنی 9از اعمال این شرط، مطابق جدول 

های دهد با اعمال شرط مذکور، متغیرنشان می 4طور که جدول اما همان؛ کارمندان هتل بود
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تولید از لحاظ آماری در سطح یک درصد  کاراییبر  ها و کیفیت سیستم آموزشیتعداد اتاق

است که این ضریب  38/3برابر با  کاراییها بر تعداد اتاق ریتأثداری دارند. ضریب اثر معنی

یعنی با ؛ رابطه مستقیم وجود داردتولید یک  کاراییها و دهد میان میزان تعداد اتاقنشان می

های یابد. همچنین با افزایش کیفیت دورهفنی افزایش می کاراییها، افزایش تعداد اتاق

شهرداری افزایش خواهد یافت  کاراییتوسط کمیسیون گردشگری شهرداری،  برگزارشده

-د که اثر متغیراست(. نتایج این مطالعه همچنین نشان دا 84/3فنی  کارایی)ضریب آن در تابع 

دار نیست. به عبارتی این ، آموزش کارمندان هتل بر ناکارایی معنینیروی کارهای بودجه، 

 چندانی بر ناکارایی مدت اقامت گردشگران ندارند. ریتأثها متغیر
 

 های منتخب شهرستان شیرازها در هتلتولید نهاده ضرایب کشش

بکار العمل مقدار تولید نسبت به مقدار نهاده کسنشان دادن ع منظور بههای تولید کشش نهاده

های تولید را نشان دهد، تواند کششضرایب تابع تولید مرزی ترانسلوگ نمی ازآنجاکه. رود یم

بنابراین ابتدا ؛ ها مورد نیاز استمحاسبه این کشش منظور بههای مرزی ترکیب خطی پارامتر

ش تولید در مقدار میانگین محاسبه گردید. ضرایب کش تاًینهامیانگین هر نهاده محاسبه شده و 

 نشان داده شده است: 7ها در جدول این کشش
 ضرایب کشش تولید تابع ترانسلوگ .7 جدول

 پارامتر ضرایب و انحراف استاندارد ناحیه تولید

 22/1*** اول

(32/2) 

 بودجه

 71/1** اول

(72/2) 

 نیروی کار

 16/2 دوم

(11/2) 

 هاتعداد اتاق

 عداد داخل پرانتز خطای معیار است.ا

 درصد 1و  2، 12*، ** و *** به ترتیب معناداری در سطح 
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یک نهاده تولید در ناحیه دوم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد مقدار کشش  که یدرصورت

تر از یک باشد در ناحیه اول و اگر مقدار تولید بین صفر و یک است و اگر کشش تولید بزرگ

بنابراین با استفاده از این مفهوم ؛ تر از یک باشد در ناحیه سوم تولید قرار داردکشش کوچک

کشش  7مطابق جدول  ها را تعیین نمود.سیکگانه تابع تولید نئوکالتوان نواحی سهمی یسادگ به

در ناحیه اول قرار دارد، بدین  نیروی کارسه نهاده تولیدی بیان شده است. متغیرهای بودجه و 

تر است. قرار که تولید متوسط روند صعودی دارد و تولید نهایی از تولید متوسط بیشمعنی 

 صورت بهتر از حد بهینه و کم از این نهاده هتلدارانداشتن در ناحیه اول تولید بدین معناست که 

کنند. مثبت بودن ضریب کشش بیانگر این موضوع است که بین استفاده می یراقتصادیغ

ها و مدت اقامت گردشگر رابطه مستقیم برقرار است و با افزایش میزان بودجه همصرف این نهاد

، ضرایب این گرید یعبارت به، مدت اقامت گردشگران افزایش خواهد یافت. نیروی کارو تعداد 

درصدی میزان  8گر این است که در شرایط ثابت افزایش زده شده بیانمتغیرها در تابع تخمین

 دهد.درصد افزایش می 73/8و  25/8به ترتیب مدت اقامت را  بودجه و نیروی کار

اند. این نتیجه اقتصادی استفاده کرده صورت بهاز تعداد اتاق  هتلدارانمطابق جدول مذکور این 

این موضوع مبین استفاده از تعداد  گرید عبارت بهدهنده تولید نهایی مثبت و نزولی است. نشان

 تصادی تولید است.اتاق این افراد در ناحیه اق

 

 گیرینتیجه

آوری اطالعات های زیر نظر شهرداری شیراز اقدام به جمعهتل کاراییبرای ارزیابی عملکرد و 

ها در سازمان میراث فرهنگی و گردید و با توجه به موجود بودن داده پانلیهای با استفاده از دیتا

 منظور بهتخاب شد. در نهایت ان (8933-8935)های در طول سال واحد 63گردشگری برای 

ترین تابع تولید مرزی تصادفی های شیراز از متداولفنی در هتل کاراییبر  مؤثرمحاسبه عوامل 

های استاندارد سازمان توریسم جهانی داگالس استفاده شد. بدین منظور از معیار-یعنی کاب

هتل و کیفیت سیستم  انکارمند نظیر بودجه )ریال(، نیروی کار )عدد(، تعداد اتاق، آموزش

 آموزشی استفاده گردید.
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اعمال گردید و  ها دادهیکنواختی بر  یا مرحلهها، ابتدا روش سه با توجه به پانل بودن داده

بر ناکارایی فنی تعیین شد.  مؤثرضرایب تابع تولید ترانسلوگ اصالح شد سپس ضرایب عوامل 

ها و کیفیت های تعداد اتاقخص شد متغیر( مش4-6از جدول ) آمده دست بهبا توجه به نتایج 

داری تولید از لحاظ آماری در سطح یک درصد اثر معنی ییبر کاراسیستم آموزشی 

است پس رابطه مستقیم میان  38/3برابر با  کاراییها بر تعداد اتاق ریتأثضریب  ازآنجاکهدارند.

فنی  کاراییها، ایش تعداد اتاقیعنی با افز؛ تولید وجود دارد کاراییها و میزان تعداد اتاق

توسط کمیسیون گردشگری  برگزارشدههای یابد. همچنین با افزایش کیفیت دورهافزایش می

 یگردشگر ونیکمس فیاز وظا نکهیبا توجه به اها بیشتر خواهد شد. هتل کاراییشهرداری، 

 در تواند یم شورا نیا استجهت جذب گردشگر  ازیانجام اقدامات مورد ن رازیشهر ش یشورا

 اقدامات الزم انجام دهد یتفسیر تخدما ایبر شیزموآ یها ستگاهیا دیجاا

، آموزش کارمندان هتل نیروی کارهای بودجه، نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که اثر متغیر

چندانی بر ناکارایی مدت اقامت  ریتأثها دار نیست. به عبارتی این متغیربر ناکارایی معنی

های تولیدی درصد واحد 53نزدیک به  کاراییمشخص شد  که ییازآنجاران ندارند. گردشگ

توانند با است پس سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شیراز می 3/3مورد بررسی حداقل برابر 

افزایش  8/3میانگین تا  طور بهخود را  کارایی هتلدارشکاف تکنیکی خود با بهترین  پر کردن

 نیناکارآمدترترین و فنی میان کارآمد کاراییتر نمایان است اختالف یشب آنچهاما ؛ دهند

 .است هتلداران

توان نتیجه بودجه و نیروی کار در ناحیه اول اقتصادی، می یارهایمع یریقرارگبا توجه به 

کنند و با استفاده می یراقتصادیغ صورت بهتر از حد بهینه و کم از این نهاده هتلدارانگرفت که 

سازمان ، مدت اقامت گردشگران افزایش خواهد یافت. نیروی کارفزایش میزان بودجه و تعداد ا

 مؤسساتو  ها بانکبا  بیشتر و مشارکت یگذار هیسرماجهت  تواند یم یو بهساز ینوساز

در بافت  ها هتلاز  تیحما یدر راستا یمال التیوارد عمل شده و با ارائه تسه یگذار هیسرما

با توجه به اینکه از وظایف شورای شهر  داشته باشد. ریتأث کارایی شیدر افزا رازیفرسوده ش

، ی، سالمت، فرهنگیمذهب یگردشگر تیوضع یبررسو  یطرح جامع گردشگر نیتدوشیراز 

های خود در زمینه شود این شورا در راستای تحقق برنامه، پیشنهاد میاست رازیش یخیتار
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تا مدت اقامت گردشگران افزایش  شدیندیبالزم را  داتیتمهافزایش جذب نیروی کار بیشتر، 

 یابد.

اند و استفاده از اقتصادی استفاده کرده صورت بهاز تعداد اتاق  هتلداران آمده دست بهطبق نتایج 

شهر  ینقشه گردشگر ی،بروشور معرف هیتهتعداد اتاق این افراد در ناحیه اقتصادی تولید است. 

 نیز  شیزموآ تخدماو  یشگردگر تاددطالعا امعددج کددبان عهددتوسو  یانداز راهو  رازیش

 های شهرداری شیراز مثمر ثمر واقع شود.تواند در بهبود و تسریع روند تحقیقات علمی پروژهمی
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