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  بررسي كارايي طرح سالم سازي درياي خزر در شهرستان بابلسر در سال
  ها با استفاده از روش تحليل پوششي داده1386

   1عليرضا صفايي كناري
  2تقي گيلكمحمددكتر 

  3دكتر سيد عماد حسيني
  چكيده

برخورداري از تلفيق  به دليل. من گردشگران و دوستداران طبيعت استأ از موهبات بيشمار الهي هميشه ميگير با بهرهران اي  شمال
 ميليون گردشگر 12دهد از  ميآمار نشان . ي منحصر به فردي استها در زمينه گردشگري داراي ويژگيبسيار مناسب كوه و دريا 

ن استان را به عنوان اي  با انگيزه استفاده از دريا و سواحلها  درصد آن78 ه و اين شهرستان را برگزيدها  درصد آن25حدود ، تابستاني
ي گردشگري شهرستان بابلسر كه بيشترين طرح سالم سازي دريا را ها ت و ويژگي به موقعيتوجهبا . اند همقصد خويش انتخاب كرد

فانه خاطرات تلخي سأننده به شهرستان مذكور كه متك از سويي ديگر خيل گردشگران مراجعه. در استان به خود اختصاص داده است
  ه به ظرفيت گردشگري و نيز افزايش رضايت و استقبال عمومي از آن منوط بتوجه رسد مي به همراه دارد به نظر ها را نيز براي آن

در عين حال كارايي و . استجاد رفاه و آسايش و همچنين ايجاد محيطي آرام و مملو از شادي براي گردشگران و حتي بوميان آن اي
ي طبيعي با استفاده ها برداري و استفاده هرچه بهتر و بيشتر از منابع و ظرفيت ت امكانات موجود و نيز انديشه چگونگي بهرهمديري

ي بهتر و روز آفزون از قواي خالقه و استعداد فكري براي غلبه بر موانع و مشكالت و تنگناهاي فراروي به منظور رفاه بيشتر و زندگ
 در 1386از اينرو هدف تحقيق حاضر بررسي كارايي طرح سالم سازي درياي خزر در سال . لذت بخش شهروندان ضروري است

ي آن ها يافته، ها كه با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده، روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي بود. باشد شهرستان بابلسر مي
 ورودي محور استفاده BCCو مدل  Win QSB 2. 0 نيز از نرم افزار ها براي تجزيه و تحليل داده. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

و نتايج تحليل تكنيكي اين طرح ، نتايج اين تحقيق نشان داد كه طرح سالم سازي دريا در بابلسر فاقد كارايي است. شده است
تعداد  (را با خروجي) تعداد ناجيان و هزينه اجراي طرح(  منبع وروديدرس ميبنابراين به نظر . حاكي از نزولي بودن اين كارايي است

  . كاهش دهد) مرجع( ي واحد مجازيها  طرحاي هخود براي رسيدن به مرز كارايي به ميزان قيمت ساي) غريق
  

  . بابلسر، گردشگري، طرح سالم سازي دريا، كارايي: ي كليديها واژه
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  مقدمه
.  موهبات بيشمار الهي همواره مامن گردشگران و دوستداران طبيعت بوده است ازگيري با بهرهران اي شمال

تفريحي و گردشگري با تلفيقي زيبا از جنگل و دريا محيط ،  تاريخيمتعدد هاي مازندران نيز با دارا بودن جاذبه
 مهم توريستي ي مشهور وها از شهرن بين بابلسر اي  در. مفرح و جذابي را براي گردشگران فراهم آورده است

  . )13 و 11( ي دريا در سواحل آن قرار گرفته استها بيشتر طرحبعد از ساري   است كهاستان و كشور
، دهد نشان ميريزي برنامه گردشگري و توريستي و همچنين سازمان مديريت و يها سازمانآمار 

 با ها  درصد آن78 كه اند ه ميليون گردشگر به استان مازندران سفر كرد12 حدود 1386در تابستان سال 
  . )14 (اند هن استان را به عنوان مقصد خويش انتخاب كرداي ،انگيزه استفاده از دريا و سواحل آن

ساحلي جهت  مي كيلومتر فضاي عمو9 كيلومتر نوار ساحلي تنها داراي 338ن استان با استعداد اي اما
 و بزرگسالهرساله از كودك و جوان ابلسر نيز  در بسواحل درياي مازندران. باشد مياستفاده عموم مردم 

 ساحلي در طول سال بطور مداوم با چنين يها اين شهر مانند ساير شهرو شهروندان . دگير ميقرباني 
  . )12 و 11(  افسوس مي خورندفقطو همگان  ندشو مي مواجه طور مكرري دلخراشي به ها صحنه

و هر ساله نيز شاهد فوت ، دهد ميكشور رخ  دلخراشي هر ساله در هاي متاسفانه چنين صحنه
 سالم سازي در استان هاي ن مدت به دليل غرق شدن در دريا عليرغم اجراي طرحاي  نفر در220ـ200

  . )10 ( را با چالش روبرو كرده استها كه كارايي و چگونگي طرح، مازندران هستيم
روبنايي تقسيم  وامل زير بنايي و آن به دو بخش عةدهند اصوالً جهانگردي از حيث عوامل تشكيل

 ،اييپذير نظير مراكز اقامتي و كه بخش زيربنايي را شامل تاسيسات و اماكن ضروري گردشگري ،گردد مي
توان به عوامل منابع انساني و  ميدانند و در بخش روبنايي  مي و هزاران فاكتور مهم ديگر ها فرودگاه ،ها جاده

 به عبارت ديگر در( ،منيتي و اطمينان خاطر جهانگردان اشاره نمودفاكتورهاي ا متخصصين جهانگردي و

سخت افزاري و نرم  مؤلّفهبايست همواره به دو  مين صنعت اي بهبود اوضاع صنعت جهانگردي و توسعه جهت
 ها لذا نقش مديريتي و اعمال صحيح كاركردهاي آن در برآورد صحيح خواسته.  شاياني نمودتوجهافزاري آن 

  . يابد ميي خاص اهميت در زمينه گردشگري ضرورت و مشخّصن به اهداف و رسيد
 بهتر و هرچهو استفاده  انديشه چگونگي بهره برداريهمچنين   آن و مديريتكارايي و، از آنجا كه

 ن امر او را به تكاپو و جستجوياي  .داردوجود داشته و  همواره در ذهن انسان، موجودبيشتر از منابع و امكانات 
 گرديد تا بشر با استفاده روز افزون از قواي خالقه و استعداد فكري خويش موانع و و موجب؛ بيشتر وادار نموده

و با افزايش نمايد  پيشرفت و تعالي را با درايت و تدبير حل و فصل، مشكالت و تنگناهاي فرا روي مسير رشد
 و بيشتر از منابع در اختيار به نتايج بهتر و  كمتر و استفاده بهترهاي كارايي درصدد برآمد با صرف هزينه

  . )4 (تري را تجربه كند بخش هر روز رفاه بيشتر و زندگي بهتر و لذتمهمتري دست يابد و 
تخصيص مطلوب ، مفهوم كارايي در اقتصاد. تا كنون تعاريف گوناگوني از كارايي ارائه شده است

  :  گوناگوني است كه در مورد كارايي شده است ومتعددبرخي از تعاريف ، موارد زير. منابع است
 . )1 ( استمشخّصمعرف نسبت ستانده به نهاده در مقايسه با يك استاندارد ، به طور كلي كارايي
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ن مفهوم است كه يك سازمان به خوبي از منابع خود در راستاي توليد نسبت به اي كارايي بيانگر
  . )7 (ده استبهترين عملكرد در مقطعي از زمان استفاده كر

 يكي از چهار ـ هاي وظيفه كنترل مجموعه ترين زير  يكي از ضروريبه عنوانارزيابي عملكرد 
پردازد تا بتوان از  گيري و سنجش وضع موجود مي ازهاند هست كه بها سازمان در ـعنصر دانش سازمان و مديريت

لوگيري از كاري كه در حال انجام است تعديل و يا ج، گيري در مورد ادامه  مبنايي جهت تصميمبه عنوانآن 
بيش از پيش ،  رساني و توسعه خدمات ويژه و متنوعاطّالعموج گسترده ، رشد فزآينده تكنولوژي. استفاده نمود
 آشكار ها سازمان را جهت رقابت و ادامه حيات براي  ريزي اصولي و سياست گزاري همه جانبه لزوم برنامه
كنترل دقيق و مداوم واحدها و ، هر چند كه هوشمندانه تدوين شوند، ها سياستن اي ضمانت اجرايي. كرده است

  . )2 (طلبد مي را ها روشارزيابي و بهبود مستمر 
 و ها يك مكانيزم مهم كنترل در راستاي خط مشي، ها سازمان ارزيابي عملكرد هاي سيستم

يزان تناسب و سازگاري عملكرد ات مهم و حياتي را در خصوص ماطّالع كلي سازمان بوده و هاي سياست
البته وقوع اين امر در گرو آن است كه نظام ارزيابي . دهند ميدر اختيار مديران قرار ، ها واحدها با برنامه

 را مدنظر قرار ها يتفعالعملكرد از جامعيت كافي برخوردار باشد تا نتايج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب 
ها را به  منابع الزم را فراهم آورده و آن، بايست ظ بقا و دستيابي به رسالت خود ميهر سازماني جهت حف. دهد

  . )8 (كاال و خدمات تبديل كرده و به مصرف كننده ارائه دهد
 هاي بزرگ و كوچك به دليل غرق شدگي در آب،  نفر از زن و مرد220 تا 200ن راستا فوت اي در

بايد بيش از پيش مورد تامل قرار گيرد و به ، اند هتان سفر كردن اساي درياي مازندران كه براي گردش به
هرچند در سوانح هوايي نيز معموالً يك پاي ثابت قضيه . صورت عمقي به بررسي علل و عوامل آن پرداخت

ن كه اي  اام ؛مقصران اصلي خواهند بود قربانيان، نيز گويي تا بوده و هست نجااي ،بي دقتي خلبان است
  را عامل نبودن گردشگران با فنون شنا در محيط درياآشنا، ون پرداختن به عوامل عمقي فاجعهولين بدؤمس

ي مسؤولرسد و هر  ميقابل قبول به نظر ن) صنعتي شدن( ن ديدگاهاي كنند ديگر با ميگونه حوادث عنوان  ناي 
  . )10( ايدت خويش بايستي در جهت افزايش نيل به اهداف صنعتي شدن كوشش نميمسؤولدر حيطه 

  . ي را براي ما به همراه داردتوجهاالت متحده نتايج قابل اي  بررسي كارايي ناجيان غريق در كشور
 نسبت به جمع آوري آمار 2000در سال ) 1USLA( االت متحده آمريكااي انجمن نجات غريق

ي غير اقيانوسي كه  و برخي نواحها  درصد سواحل اقيانوس95 كه در 1997 تا 1988مربوط به مغروين سال 
اقدام ، و پيشگيرانه تحت حمايت و نظارت منجيان غريق قرار داشت توسط نجات غريق با دو استراتژي مهم

ي كه مردم در آن جا به شنا هاي قرار دادن نجات غريق در مكان. 1: ن دو استراتژي عبارت بودند ازاي .نمود
 1988 يها سالآمارها نشان داد بين .  محافظت شدههاي ترغيب مردم به استفاده از مكان. 2و . پرداختند مي

ي هاي  آن در زمان3/ 4 ثبت كرده كه بيش از ها ن مكاناي  غرق شدگي در100 كمتر از USLA 1997تا سال 
________________________________________________________________ 

1  . United States Lifesaving Association  
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 هاي آمارها نشان داد هر ساله تعداد زيادي از غرق شدگي. شده است ميرخ داده است كه دريا محافظت ن
  . )6 (افتد ميبدون محافظت اتفاق 

 40 دو نفر در دريا غرق شدند و 1991 تا 1985 يها سالوايي به دليل نبود ناجي غريق در ها در
 ناي  ينمسؤول،  بسيارهاي ن اتفاقات و مشاورهاي كه پس از. نفر ديگر نيز دچار سانحه دريايي شدند

 ن اقدام آنان تا كنون هيچ فردي دراي  پيدر .  از ناجيان غريق استفاده نمايند1992فتند تا در ژانويه پذير التاي 
  . )5 (الت غرق نشده استاي  ناي 

 شكافنده كه در هاي دهد در هنگام وقوع موج ميتجربه ناجيان غريق در ديگر كشورها نشان 
 متر تشكيل 5 تا 4ي به عمق هاي آيد كه طي آن گودال ميدهد شرايط خطرناكي به وجود  ميسواحل شني رخ 
 هاي  عالوه بر تعميق گودالها ن موجاي  بزرگتر شده كه در نهايتهاي جاد موجاي مر منجر بهشده و همين ا

لذا ناجيان غريق با مسدود كردن سواحل و نصب تابلوها و عالئم . شود ميموجود موجب شكاف در منطقه شنا 
 . )9 (آورند مي موجود آگاه كرده و از شنا كردن آنان در دريا جلوگيري به عمل وضعيتمخصوص افراد را از 

  
  ي پژوهششناس روش

ن تحقيق سعي شده است با بيان و تصوير كشيدن وضع موجود و مطلوب با استفاده از تكنيك تحليل اي در
 خزر در شهرستان كارايي طرح سالم سازي درياي،  كه بر اساس اصول رياضي استوار استها پوششي داده

  .  مورد بررسي قرار دادها  با استفاده از روش تحليل پوششي داده1386بابلسر را در سال 
 برآورد كارايي ابتدا الزم است در مورد معيارهاي برآورد ورودي محور يا يها روشي سقبل از برر
 به توجهشود و با  ميفاوت منجر ن دو معيار به نتايج مشابه ولي نحوه تحليل متاي .شوداي  خروجي محور اشاره

ي در پذير جايي و تغيير در ميزان داده يا ستانده از لحاظ انعطافه ب نياز محقق و سازمان در مورد نحوه جا
دو روش كلي براي شروع كار تحقيق در زمينه برآورد كارايي معموالً . شوند ميانتخاب ، ن تغييراتاي  چگونگي
منجر   به انتخاب يكي از دو معيار يعني معيار ورودي محور و معيار خروجي محور محقق قرار دارد كهدر اختيار

  . دشو مي
ميزان ، توان ميتا چه حد «، ن سؤال است كهاي ه در جستجوي پاسخي بخروجي محورمعيار 

ميزان به دنبال افزايش در  اين معيار معمؤالً در واحدهايي كه»  داد؟افزايش را با همان ميزان داده ها خروجي
 به نوع سازمان كه معموالً زير نظر يك مرجع تصميم توجهساير موارد مشابه مي باشد و با  فروش و خدمات و

  . )3 (كاربرد دارد، ي خود را ندارندها در ميزان داده) كاهش (باشند و قدرت تغيير گيرنده مثالً دولت مي
از ميزان وروديتوان ميتا چه حد « كه استن سؤال اي ه پاسخ بهدفدر ديدگاه ورودي محور ا ام -

ن است كه چگونه اي ن ديدگاه هدفاي به عبارتي در ».ها بكاهيم بدون اينكه تغييري در ميزان محصول گردد
گشته و هر  در اين معيار نگاه ما بر روي ورودي متمركز. تر گرفت توان با صرف منابع كمتر نتيجه مطلوب مي

  . )1 و 3 (دگير مي صورت ها در وروديگونه هدف گذاري بر مبناي تعديل 
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هاي  معيار ورودي محور براي ترسيم كارايي طرح،  به تعريفتوجهلذا در بررسي حاضر با 
هاي آيا تنها صرف هرچه باالتر هزينه«ن سوال پاسخ دهد كه اي تا به. سازي مورد استفاده قرار گرفت سالم

  » آن طرح نقش مثبتي داشته باشد؟تواند در كارايي ميمالي و افزايش ناجيان غريق 
، به عبارت ديگر. )استاندارد تعيين شده( كارايي عبارتست از نسبت بازده واقعي به بازده مورد انتظار
  . )3 (شود ميكارايي گفته ، نسبت مقدار كاري كه انجام شده به مقدار كاري كه بايد انجام شود

 9كه در آن . ك تحقيق كاربردي استي، و بر اساس هدف آن، اين تحقيق از نوع توصيفي
  . مورد استفاده قرار گرفت) DMU1( گيريشهرستان به عنوان واحد مرجع يا تصميم

 ورودي محور به جهت 2BCC و مدل Win QSB 2. 0 از نرم افزار ها براي تجزيه و تحليل داده
  . ها قابل كنترل است استفاده شده استكه ورودي اين

 پاسخ مناسبي داده شده سعي شده به سواالت مطرح، ر شماره يك ذيلبر اساس جدول و نمودا
  . )3 (شود

  
  تعريف مسأله. 1جدول

  

________________________________________________________________ 
1. Decision Making Units ).واحدي است كه واحد مورد نظر با آن بررسي مي شود) واحد مرجع يا تصميم گيري(واحد مجازي(  

2. Becker, Charnes, Cooper 



 89بهار و تابستان/ شماره يازدهم/ سال ششم/ نامة مديريت ورزشي و رفتارحركتي  پژوهش 56

  
  

  



   57 ... كارايي طرح سالم سازي درياي خزر در شهرستان بابلسربررسي 

   تحقيقهاي نتايج و يافته
، يسار، گلوگاهاعم از ، ها طرح سالمسازي دريا اجرا شد شهرستان استان مازندران كه در آن9ن تحقيق اي در
 مورد استفاده بابلسر براي بررسي طرح سالمسازي رامسر و س تنكابنچالو، نوشهر، نور، محمودآباد، باريجو

  . قرار گرفتند
  

  1386بابلسر در سال مربوط به طرح شهرستان   ميات عمواطّالع. 2جدول
  هزينه اجراي هر طرح  نام طرح  تعداد ناجيان داخل طرح  آمار غريق ساحل

  2درجه  1درجه  جمع  به ريال
  78  36  19  000. 000. 80  بابلسر

  
سازي مربوط به  مقدار تابع طرح سالم، و با حل مدل پوششي،  و مدل مضربي1بر اساس نمودار 

  . )3 و4 شمارهاولجد ( شدمشخّصبابلسر 
  

  1386 سال ـميزان كارايي طرح شهرستان بابلسر و مرجع آن . 3جدول 

  
  جدول تلفيقي كارايي و كارايي تكنيكي. 4جدول 

  كارايي مقياسي  Wمقدار MaxZ   گيري واحد تصميم
  نزولي  ـ55. 0  66. 0  بابلسر 

  
 برابر عدد يك ها ي كه مقدار تابع هدف آنهاي طرح،  ورودي محورBCC به مدل مضربي توجهبا 

 فاقد هاي لذا براي رسيدن طرح. ح ناكارا يا فاقد كارايي استن صورت آن طراي آن طرح كارا و در غير، باشد
با مقدار ) گيري يا واحد مرجع و يا تصميم( ي به عنوان واحد مجازيهاي طرح يا طرح، كارايي به مرز كارايي

  . )3شمارة جدول  (خاص براي همان طرح ارائه شد) شاخص برتري يا پوششي( 1اي سايه

________________________________________________________________ 
شود ،كه اين ميزان بايد براي واحد مورد بررسي تا رسيدن به مرز كارايي واحد ه اي به اختالف واحد تحت بررسي با واحدهاي مجازي گفته ميمقدار يا قيمت ساي. 1

 .مجازي، در ورودي و يا خروجي  نسبت به آن واحد تغيير يابد

  واحدهاي مرجعMaxZ   گيري واحد تصميم
  45. 0= نوشهر و55. 0=محمودآباد  66. 0  بابلسر 
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  آمدبه دست است متغير كه از يك تا منفي يك Wمقدار ، 3 نتايج جدول  بهتوجهبا حل همين مدل با 
  . 1)4شمارة جدول (

، كه حاكي از عدم كارايي طرح سالمسازي بابلسر است، 3شمارة ن اساس عالوه بر جدول اي بر
  . ن طرح نشان داد طرح بابلسر داراي كارايي نزولي استاي  ،4جدول 

  
  ازي شهرستان بابلسر در مقايسه با طرح مرجع  مدل مضربي طرح سالم س.5جدول 

  
 . فاقد كارايي است، تعداد ناجيان،  اجراي طرحهاي طرح بابلسر از نظر هزينه، 5بر اساس نتايج جدول 

  
  گيري بحث و نتيجه

بايست منبع  مي، به عنوان طرحي ناكارا66. 0شهرستان بابلسر با ضريب كارايي ، 4 و 3بر اساس نتايج جدول 
براي رسيدن به مرز كارايي به ، )تعداد غريق( باشد را با خروجي خود ميهزينه طرح  ي كه تعداد ناجيان وورود

  .  واحد مجازي تغيير دهدهاي  طرحاي ميزان قيمت سايه
، ي اجاي طرحها طرح بابلسر از نظر ناجي غريق و هزيته، ن تحقيق نشان داداي  نتايج حاصل از
به عبارتي ديگر .  مرجع خود قرار داردهاي با طرح  مين خروجي آن در فاصله كفاقد كارايي است؛ اما ميزا

با داشتن ناجيان كمتر كاراتر از ) 3شمارة جدول ، هاي نوشهر و محمودآبادشهرستان( هاي مرجعطرح
  . اند شهرستان بابلسر عمل كرده

كارا بودن توانست مرز غرق  به ناتوجهطرح شهرستان بابلسر با ، 5شمارة  به نتايج جدول توجهبا 
  .  مرجع خود كمي پايين تر نگه داردهاي شدگان را در مقايسه با طرح

نبايد تغييري را ، كم كردن ناجيان غريق تا به حد ضريب سطح بهينه، بر اساس نتايج همين جدول
ان غريق باالتر نه گونه نتيجه گرفت كه ناجي توان اينحتي مي. ن شهرستان ايجاد نمايداي در افزايش غريق در

 نبوده بلكه ممكن است به دليل تعدد ناجيان و در نتيجه تداخل مؤثّرتنها در كارا يا كاراتر كردن طرح 
  . موجب عدم كارايي طرح شده باشد، عملكردي آنان

________________________________________________________________ 
نده يا نزولي كارايي است، ميزان صفر آن نيز نشان دهنده ثابت بودن ميزان نشان دهنده صعودي بودن كارايي طرح و مقدار منفي آن نشان دهW مثبت  مقدار . 1

 .كارايي است
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پايين بودن غريق در شهرستان بابلسر در مقايسه با واحدهاي  (ن امراي  داشت كهتوجهاما بايد 
صورت عملكرد  ناي  كه در. پذير شده باشد با به كار گماردن ناجيان بيشتر در دريا امكان، استممكن ) مرجع

 مرجع اصالً مناسب هاي ن شهرستان در مقايسه با شاخص ناجيان در طرحاي   به شاخص مذكورتوجهناجيان با 
عملكردي آنان را  ـ جرايين شهرستان با گماردن ناجيان بيشتر سعي كرده كه ضعف ااي  به عبارتي. باشد مين

  . جبران نمايد
 نجات غريق هاي  صورت گرفته براي اجراي طرحهاي در قسمت هزينه، 5شمارة نتايج جدول 

 همان. باشد مي مذكور هاي  بيش از اندازه براي اجراي طرحهاي ن شهرستان نيز حاكي از صرف هزينهاي در
ن اي كه. تر برسندتوانستند با هزينه كمتر به نتايج بهينه ميمجريان ، گونه كه در قسمت سطح بهينه آماده است

 ها ن شهرستان براي اجراي طرحاي كه در، تواند به دليل به كار گماردن ناجيان بيش از حدي باشد امر خود مي
  . اند هبه كار گمارده شد
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