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  چکیده
زلزلـه   فاجعه از عدهاي زنجیره تأمین بشردوستانه ب شناسایی ابعاد و مؤلفه به دنبال پژوهشاین 

پس از طراحی پرسشنامه و تعیین روایی و پایـایی   .استه مدل مفهومی براي سنجش آن ئو ارا

هـاي   بـین مـدیران و امـدادگرانِ سـازمان    اي تصـادفی   گیري طبقه روش نمونهآن، پرسشنامه به 

اهـر آذربایجـان شـرقی و     -بـم کرمـان، ورزقـان     زده ها در مناطق زلزله رسانی همکار در کمک

پرسشنامه از طرف مـدیران و امـدادگران در    284 نهایتکه در  وزیع شدشُنبه بوشهر ت -دشتی

تحلیل عاملی تأییدي پرسشنامه براي بررسی روایی سازه در ادامه هاي مطالعه تکمیل شد.  مورد

هاي ذیربط با روش  ارزیابی میزان اهمیت و عملکرد این اقدامات در سازمانانجام شد و سپس 

هـاي بهبـود ابعـاد و     حـوزه  عملکـرد  - ا کمک مـاتریس اهمیـت  آزمون میانگین انجام شد و ب
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بهبود عملکرد زنجیره تأمین بشردوستانه بعد از فاجعـه   جهتراهبردهایی  شناسایی و ،ها مؤلفه

نظـر ابـزار گـردآوري    روش تحقیق از نظر هـدف کـاربردي و از    از این روه گردید. ئزلزله ارا

هاي پژوهش در زنجیره تـأمین بشردوسـتانه    اساس یافته بر است. همبستگی-اطالعات توصیفی

هماهنگی «و » وسازها  ساخت  هاي متولی بر نحوه نظارت سازمان«هاي  گویهزلزله بعد از فاجعه، 

داراي اهمیت باال و عملکرد پایین ارزیابی شدند و که ، »ها هاي همکار در بازسازي مانبین ساز

ارزیابی صحیح خسارت و لوازم و منـابع  «ي ها گویه همچنین،. ول بهبود قرار دارنددر اولویت ا

داراي کـه   »هـاي روانـی و مشـاوره بازمانـدگان     استمرار حمایت«و » مورد نیاز جهت بازسازي

  قرار دارند. بهبود اهمیت باال و عملکرد باال ارزیابی شدند و در اولویت بعدي

  

- تاري، مـاتریس اهمیـت  معـادالت سـاخ  زنجیره تـأمین بشردوسـتانه، مدلسـازي    کلیدي:  هاي هواژ

  . عملکرد، زلزله

  

  مقدمه -1
نفر   70000جان  دهد که تقریباً بالي طبیعی رخ می 500هرساله در سراسر جهان، حدود 

دهد کـه در پـی ایـن     میلیون نفر از مردم را تحت تأثیر قرار می200 گیرد و بیش از  را می

  .]2؛ 1[دیدگان مورد نیاز است به آسیب  حوادث مقادیر زیادي منابع امدادي جهت کمک

شـناختی   موقعیت جغرافیایی، شـرایط اقلیمـی و وضـعیت زمـین      واسطه کشور ایران به

 شود. از سوي دیگر کیفیت نامطلوب طراحی، ازجمله کشورهاي بالخیز جهان محسوب می

وساز در مناطق خطرناك و وجود  ها و تأسیسات حیاتی، ساخت ساخت و کنترل ساختمان

بار سـوانح طبیعـی تأثیرگـذار     زیان آثارساختارهاي نامطلوب و فرسوده شهري در افزایش 

درصد ایران در معرض زلزله قرار دارد و با وجود اینکه  93حدود . ]30ص  ،3[ باشند می

 آثاراگرچه  .]4[استدرصد خاك آن در معرض وقوع سیل  50، ایران کشوري خشک است

دهد که  کشورهاي خطرپذیر نشان می  ناپذیر است، اما تجربه مخرب بالیاي طبیعی اجتناب

ناشی از آن  هاي تتوان خسار می سازي مناسب هاي آماده با یک رویکرد پیشگیرانه و طرح

هاي مهم جهت بهبود عملکرد و کاهش زمان تـأخیر،   یکی از استراتژي .]5[ را کاهش داد
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و نیز   هاي زنجیره تأمین بشردوستانه ، ابعاد و مؤلفهمدیریت حادثه  چرخه شناسایی مراحل

  .استتعیین اهمیت و چگونگی عملکردي آنها 

که هر کدام است تقسیم شده  فاجعه از قبل، حین و بعد  سه مرحله به مدیریت حادثه  چرخه

 فاجعـه  از بعـد   مرحله بین،از این .دنباش قابل بحث و بررسی می طور جداگانه  از این مراحل به

و کمـک   به مشکالت افراد ها و رسیدگی شامل بازسازي در این تحقیق مورد توجه است و که

اي  ، از اهمیـت ویـژه  دنباشـ  دیده براي بازگشت بـه وضـعیت قبلـِی خـود مـی      به جوامع آسیب

مشـکالت روانـی از   شیوع که ن داده نشا همکاران و زاده بیان مطالعه . براي مثالبرخوردار است

 یافتـه  افـزایش  برابـر  6 یعنی ،زلزله از پس ماه دو طی درصد 35 به بم زلزله از پیش درصد 8/5

 معلولیت و بودند داده دست از را خانواده از عضوي دیدگان سانحه درصد 5/92 همچنین .است

 یافته افزایش زلزله از پس ماه دو طی درصد 6/22قبل از بروز زلزله به  درصد 2/10 از جسمی

هاي بشردوستانه،  کند که طراحی و عملیات زنجیره کمک ) بیان می2010( 1هیرینجین .]6[ است

 ابعـاد و  ارزیـابی  .]7[ نقش مهمی در دستیابی به پاسخ سریع، مـؤثر و کـارا ایفـا خواهـد کـرد     

اسـتفاده از  تحلیل آن بـا   نیز و یک الگوي مفهومی  و ارائه هاي زنجیره تأمین بشردوستانه مؤلفه

هـاي   هـا و اولویـت   کند که اسـتراتژي  جهت ضرورت پیدا می  آن ازعملکرد  - ماتریس اهمیت

هاي ذیربط کمک کرده تا راهکارهـاي مناسـبی را    تواند به سازمان شده از طریق آن می شناسایی

ـ ارائه  فاجعه از رسانی بهتر در بعد کمکبراي  هـاي   موجـب کـاهش اتـالف و هزینـه    د کـه  کن

از ایـن رو ایـن پـژوهش بـه دنبـال       شود. دیده می دیدگان و مناطق آسیب رسانی به آسیب کمک

  :است زیر هاي سؤال پاسخگویی به

 مؤلفهابعاد و  - 1   فاجعه در زنجیره تأمین بشردوستانه کدامند؟ از عدهاي ب

 مؤلفه و عملکرد سطح اهمیت - 2 فاجعه در زنجیره تـأمین بشردوسـتانه در    از عدهاي ب

  مطالعه ایران تا چه اندازه است؟ هاي مورد حوادث زلزله

 مؤلفه هاي بهبود هاي حوزه اولویت  - 3  در زنجیره تأمین بشردوسـتانه  عد از فاجعههاي ب

  مطالعه ایران کدامند؟ هاي مورد در زلزله

  

                                                                                                              
1  . Heerigen 
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   مبانی نظري و پیشینه تحقیق - 2

هاي اخیر فجایع طبیعی و بشرساخته با فراوانی و شدت بیشـتري در حـال وقـوع     در سال

است. صرفنظر از اینکه دالیل اصلی افزایش وقوع این رویدادها چه است، یک نتیجه کامالً 

هـاي   دن امـداد و بازسـازي مکـان   کـر شفاف آن است که به توانـایی بـاالتري در فـراهم    

 زنجیـره  )،2005( 1اسـتدلر از دیدگاه  .]117ص  ،8[ نیازمندیم فاجعه از دیده در بعد حادثه

 در دسـتی  پـایین  بـه  باالدستی ارتباطی با که معرفی کرده است ها سازمان از اي شبکه تأمین

 مشـتري  بـه  شده  ارائه خدمات و محصوالت صورت  به و درگیرند هایی فعالیت و یندهاافر

ینـد  اعنوان فر به 2 زنجیره تأمین بشردوستانه کهدر صورتی . ]9[ کنند می ارزش تولید یینها

سازي کاالها و خدمات و همچنین  ریزي، اجرا و کنترل کارآمد، جریان مؤثر و ذخیره برنامه

منظـور کـاهش درد و رنـج مـردم       اطالعات مربوط، از نقطه مبـدأ تـا نقطـه مصـرف، بـه     

) مدیریت زنجیـره تـأمین   2012( 3کاستا و همکاران]. 11 ؛10[ شود پذیر تعریف می آسیب

هاي پراکنده و متفرق از کارشناسـانی   انسجام و همکاري گروه  بشردوستانه را دربرگیرنده

افراد  .]12[ هاي بشردوستانه باشد مأموریت اصلی کمک  کننده تواند تضمین دانند که می می

، افـرادي بـا   و بازیگران لجستیک و عملیات امدادرسـانی در زنجیـره تـأمین بشردوسـتانه    

ها و اختیارات متفاوت هستند، اما بـازیگران کلیـدي آن    ق، مهارتیها، اهداف، عال فرهنگ

و سازمان هاي غیر انتفاعی و داوطلبانـه  خیرین،  ،رسانی هاي کمک ها، ارتش، آژانس دولت

ن  .]10[باشند هاي خصوصی می بخش نیـز مـدلی را بـراي ایجـاد     2006( 4هـوو  ون وسـ ،(

هـاي فاجعـه    عنصر کلیدي در آمادگی پنجمدیریت اثربخش فاجعه پیشنهاد کرد که شامل 

یند، منابع مالی امنابع انسانی، مدیریت دانش، مدیریت عملیات و فر شود که عبارتند از می

  کـه در زمینـه  بـه بررسـی تحقیقـاتی     )2015( 5آزدمار و ارترم همچنین .]1[ و نتایج مؤثر

پاسـخ و    مرحلـه  هاي توانمند در لجستیک بشردوسـتانه در  ها و تکنولوژي حل ها، راه مدل

                                                                                                              
1. Stadler 
2. Humanitarian Supply Chain 
3. Costa  
4. Van Wassenhove 
5. Ozdamar & Erterm 
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شرح   بشردوستانه به مدیریت زنجیره تأمین هاي چارچوبیکی از  .]13[ بازسازي پرداختند

  .زیر است

  

  ]14[هاي بشردوستانه  چارچوبی از زنجیره تأمین کمک  1جدول 

  عوامل کلیدي
استراتژي 

  زنجیره تأمین
 مراحل  ها فعالیت  رویکرد

  ریزي منابع همکاري، هماهنگی، برنامه

  مدیریت دانش
 ناب

ریزي  برنامه

  استراتژیک

  پیشگیري

  آمادگی
  قبل از فاجعه

مدیریت اطالعات، مدیریت تقاضا، 

  مدیریت عرضه، مدیریت اجراي پروژه
 چابک

مدیریت 

  مدت پروژه کوتاه
  حین فاجعه  پاسخ

ریزي منابع،  همکاري، هماهنگی، برنامه

 مدیریت دانش، بهبود مستمر
 ناب

مدیریت بلندمدت 

  پروژه و تکمیل آن
 بعد از فاجعه  بازسازي

  

است  هاي باشد. منظور از پیشگیري اقدام قبل از فاجعه شامل پیشگیري و آمادگی می  مرحله

  .]15[ کند که خطرات ناشی از حوادث را کاهش داده یا از آن جلوگیري می

دهد و بیشتر بر حفظ جان افـراد و جلـوگیري از    عد از یک فاجعه رخ میپاسخ بالفاصله ب  مرحله

  هاي بیشتر تمرکز دارد. در این مرحلـه (حـین فاجعـه)، همـاهنگی و همکـاري بـین همـه        خسارت

  مرحلـه . ]19؛ 18؛ 17؛ 16[ طلبـد  اي را مـی  ه توجـه ویـژ   مدادرسانی بشردوستانهبازیگران درگیر در ا

دیده براي بازگشـت   باشد و شامل کمک به جوامع آسیب مدیریت فاجعه می  بازسازي آخرین مرحله

شـود   فاجعه شامل می از عدب در این مرحله عملیات مختلفی را .]15[ باشد به وضعیت قبلیِ خود می

بازسازي، رسیدگی بـه مشـکالت افـراد      باشد. همچنین هدف مرحله نیز می 1آن بازتوانی  که ازجمله

این پژوهش نیز در نظـر دارد تـا بـا اسـتفاده از      .]10[باشد انداز بلندمدت می دیده در یک چشم آسیب

هـاي أخیـر ایـران را مـورد      در زلزلـه   فاجعه در زنجیره تأمین بشردوسـتانه  از عدب  مرحله ،این دیدگاه

تحقیقات زیادي با این ادبیـات  ،  زنجیره تأمین بشردوستانه  با توجه به ادبیات حوزه بررسی قرار دهد.

 لجسـتیک  مـدل بـه بررسـی    )1392( احمـدي و همکـاران  حـال   در ایران صورت نگرفته، بـا ایـن  

                                                                                                              
1. Rehabilation 
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سـعدآبادي و   .]20[ پرداختنـد  واقعـی  وبـزرگ   ابعاد در زلزله از پس تلفات کاهش براي امدادرسانی

پرداختـه و  بحران  مدیریت قبل، حین و بعد مراحل در اساسی هاي اقدام شناسایی به )1393( عظیمی

 آن را مشـخص نمودنـد   هاي ترین اقدام امتیازبندي و مهم را هاي هر مرحله ها و زیرشاخص شاخص

را  عوامل کلیدي موفقیت در زنجیره تأمین بشردوسـتانه  )1394( قاسمیان و نوروزیانهمچنین  .]21[

  .]22[ پرداختنداین عوامل  بندي به اولویت پس از بررسی روابط بین این عواملو معرفی 

  

  فاجعه از عددر ب  هاي زنجیره تأمین بشردوستانه ابعاد و مؤلفهشناسایی  - 1- 2

منظـور   فاجعـه بـه   از عـد خصوص در ب به هاي زنجیره تأمین بشردوستانه شناسایی ابعاد و مؤلفه

ز اهمیـت  یشناخت محیط بحران در جهت مدیریت صحیح و مؤثر بحران نیز حاریزي و  برنامه

تحقیقات داخلی و خارجی   پس از مرور کامل مبانی نظري و پیشینه این تحقیق رلذا د باشد. می

استفاده از روش گروه کـانونی،  با خبرگان و   که به تفضیل به آن اشاره شد و همچنین مصاحبه

فاجعـه تکمیـل و    از عدهاي نهایی زنجیره تأمین بشردوستانه در مرحله ب سرانجام ابعاد و مؤلفه

اساس این مدل، ابعـاد زنجیـره تـأمین     مدل مفهومی پژوهش استخراج شد. بر و ابعاد نهایی شد

و » نظارت و پیگیري«، »هماهنگی«، »ارزیابی«بعد  4فاجعه شامل  از در مرحله بعد  بشردوستانه

  مؤلفه دارد.  10مجموع  باشد که در می» رسانی گزارش و اطالع«

  

  فاجعه از عددر ب  زنجیره تأمین بشردوستانهمدل اقدامات هاي  ابعاد و مؤلفه  2جدول 

  منابع  (کد اختصاري) ها مؤلفه  (کد اختصاري) ابعاد

  )AS(  ارزیابی
ASE1- نیاز جهت بازسازي و لوازم و منابع مورد ها تارزیابی صحیح خسار 
ASE2 - ها هاي ارسالی جهت بازسازي کافی بودن مقدار کمک  

؛ 23؛ 12؛ 3[
  ]26؛ 25؛ 24

  )COR( هماهنگی
COR1 -  ها هاي همکار در بازسازي هماهنگی بین سازمان  
COR2 -  نهاد مردمهاي  همکاري دولت با سازمان  نحوه  

؛ 17؛ 14؛ 1[
25[  

  )MTR( نظارت و پیگیري

MTR1 - وسازها  ساخت  هاي متولی بر نحوه نظارت سازمان  
MTR2 - اي بازماندگان هاي روانی و مشاوره استمرار حمایت  

MTR3 - هاي مالی داخلی و خارجی استمرار کمک  

MTR4 - زدگان رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی زلزله  

؛ 21؛ 12؛ 11[

  ] 25؛ 23

 رسانی گزارش و اطالع

(RI) 

RI1 -  عمومیرسانی به افکار ش عملکرد و اطالعاستمرار گزار 

RI2 -  رسانی از آمار درگذشتگان صحت گزارش و اطالع  
  ] 26؛ 25؛ 1[
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  شناسی پژوهش روش - 3

است. در  گردآوري اطالعات توصیفی  ظر شیوهن نظر هدف کاربردي و از تحقیق حاضر از

اسـتفاده از مدلسـازي    دلیـل هـاي توصـیفی بـه     عاملی تأییدي در میان روشبخش تحلیل 

معادالت ساختاري روش تحقیق از نوع، همبستگی اسـت و در بخـش اسـتفاده از آزمـون     

هـاي   تـرین روش  . مهـم ]83 ص ،27[ اسـت  پیمایشـی  –میانگین، تحقیق از نوع توصیفی 

(توزیـع   و تحقیقـات میـدانی   اي گردآوري اطالعات در ایـن تحقیـق، مطالعـات کتابخانـه    

است. جامعه آماري این تحقیـق شـامل مـدیران و امـدادگرانِ شـاغل در      بوده  پرسشنامه)

احمـر، سـازمان    ماننـد جمعیـت هـالل     همکار در زنجیره تـأمین بشردوسـتانه   هاي سازمان

در  سازمان هاي مردم نهاد  رسانی، خیرین و هاي کمک ن، آژانسپیشگیري و مدیریت بحرا

ن براي سـنجش  امتخصص و خبرگان انتخاب خصوص باشد. در مطالعه می هاي مورد لهزلز

ي تعیین سطح عملکردها و  براي تعیین اهمیت مؤلفهبرفی و   روایی محتوا از روش گلوله

 اي تصـادفی  گیـري طبقـه   لیکرت) از روش نمونه تایی5 طیف اي با با کمک پرسشنامه( آن

مطالعه پس از مصاحبه بـا خبرگـان و بـا توجـه بـه تعریـف        هاي مورد . زلزلهشد استفاده 

  شُنبه - و نیز دشتی شرقی اهر آذربایجان - هاي بم کرمان، ورزقان شده، زلزله عملیاتی ارائه

از براي تعیین حجم نمونه  به نامحدود بودن جامعه آماري  با توجه اند. بوشهر انتخاب شده

اسـاس فرمـول    حجم نمونه آماري بر .شدده استفافرمول کوکران با حجم جامعه نامحدود 

 ستنفر برآورد شده ا 259براي مدیران و امدادگران درصد  8در سطح اشتباه  گیري نمونه

آوري و  مورد جمع 290 حدودشده و   توزیعپرسشنامه  310 که براي اطمینان بیشتر حدود

  وتحلیل قرار گرفته است. پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه 284 از این بین

براي بررسی روایی . استفاده شد براي سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه

 از تحقیق،  هاي پرسشنامه ارزیابی و تأیید ابعاد و مؤلفه جهت اولیه چارچوب تدوین از پس محتوا

شناسـی،   شامل تعدادي از مدیران (مانند رئیس اسبق پژوهشگاه زلزلـه  خبرگاننفر از  9 دیدگاه

معاون امداد و نجات شهر تهران)، کارشناسان سازمان پیشگیري و مدیریت بحران تهران و برخی 

نظارت «، »هماهنگی«، »ارزیابی« بعد 4لفه در ؤم 10و در نهایت  از اساتید دانشگاه نظرسنجی شد

اقدامات زنجیره تأمین بشردوستانه بعد از زلزله را تشکیل » رسانی گزارش و اطالع«و  »و پیگیري
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بهـره   8/8 1لیـزرل  افزار از تحلیل عاملی تأییدي و نرمبراي بررسی روایی سازه نیز از  دهند. می

و  از روش آلفـاي کرونبـاخ   نیـز  براي ارزیابی پایـایی ابـزار سـنجش (پرسشـنامه)     گرفته شد.

منظور سنجش پایایی   . درواقع بهشد نمونه پیش آزمون بهره گرفته 42براي   SPSS 19افزار نرم

پرسشنامه بـراي مـدیران و امـدادگران     42سؤاالت پرسشنامه یک نمونه اولیه پرسشنامه شامل 

 آنکه مقدار  برآورد شد 911/0الی ؤس 10میزان آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه  وآزمون شد  پیش

  . ]189 ص، 28[ توان گفت پرسشنامه پایایی مناسبی دارد بیشتر است، پس می 7/0از 

  

  ها تجزیه و تحلیل داده هايروش - 4

  )2SEM(مدلسازي معادالت ساختاري  -4-1

 هاي غیرقابل مشـاهده  اي از سازه یک مدل معادالت ساختاري، یک ساختار علی خاص بین مجموعه

گیـري   مشـاهده انـدازه   هاي قابـل  اي از متغیر ها از طریق مجموعه است. این سازه )3(متغیرهاي مکنون

 تحلیل عاملی تأییديبررسی روایی سازه پرسشنامه از  يپژوهش برادر این  .]276 ص ،27[ دشون می

  است.گیري  مدلسازي معادالت ساختاري از نوع مدل اندازههاي  روشاستفاده شد که در میان 

  

  میانگینآزمون  -4-2

که با توجه به اینکه از عملکرد از آزمون میانگین بهره گرفته شد  و براي سنجش سطح اهمیت

در نظـر گرفتـه شـد و     3متوسـط برابـر بـا     سطحی لیکرت استفاده شده است، سـطح  5طیف 

  انجام شد. SPSS 19افزار  محاسبات با کمک نرم

  

  )IPM4( عملکرد -اهمیت ماتریس -4-3

 هـاي  فرصـت  شناسـایی  سـازمان،  موقعیت ارزیابی براي مؤثري ابزار عملکرد - ماتریس اهمیت

 تحلیـل  مـدل  در .]29[ اسـت  هدفمنـد  خدمت ارائه براي هایی استراتژي طراحی نیز و پیشرفت

                                                                                                              
1. LISREL 
2. Structural Equation Modeling 
3. Latent Variables 
4. Importance-Performance Matrix 
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 این در .گیرد می قرار ارزشیابی مورد ،»عملکرد و اهمیت«بعد  دو از مؤلفه هر عملکرد، - اهمیت

 اسـتفاده  است، تر حیاتی کجا در منابع تخصیص اینکه دنکر مشخص براي اهمیت معیار از مدل

میانگین مقادیر مربـوط بـه اهمیـت و نمـایش آن بـر       بدین ترتیب که با محاسبه .]30[ شود می

ماتریس مطابق مقادیر مربوط به عملکرد و نمایش آن بر محور افقی،   محور عمودي و محاسبه

  دست خواهد آمد.  به 1شکل  2 در 2

  

  

  ]31[عملکرد  -ماتریس اهمیت   1شکل 

  

گـرفتن در ایـن   اهمیت باال و عملکرد پایین است که قرار   دهنده ربع اول این ماتریس نشان

  دهنـده  بـع دوم نشـان  ردار و نیازمند اقدام فـوري) اسـت.    بحرانی (اولویت  ناحیه  منزله  ناحیه به

اهمیت باال و عملکرد باال است که حاکی از وضعیت مناسب سیستم فعلی و لزوم حفظ آن یـا  

ـ  نقـاط   دهنده همان تداوم وضعیت خوب (ادامه استراتژي فعلی) است، همچنین نشان  و وتق

باشـد کـه    اهمیت پایین و عملکرد پایین می  دهنده هستند. ربع سوم نشان سازمان رقابتی مزیت

 در. شـود  دیگر وضعیت فعلی تهدید محسوب نمی  عبارت به ،تفاوتی است بی  ناحیه  دهنده نشان

حال ضرورتی براي بقا وجود ندارد. درنهایت ربع چهارم معرّف اهمیت پایین و عملکـرد    عین

بهتـري در    توان از منابع موجود سیسـتم اسـتفاده   اتالف منابع بوده و می  دهنده االست که نشانب

  .  ]32[ دیگر داشت  حیطه

 ربع اول

 ناحیه بحرانی

 

 ربع سوم

 تفاوتیناحیه بی

 

 ربع چهارم

 اتالف منابع

 

 ربع دوم

 تداوم وضعیت خوب

 

ت
می

 اه

 پایین عملکرد

 پایین

 باال

 باال
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  هاي پژوهش ها و یافته تجزیه و تحلیل داده -5

  عاملی تأییدي    تحلیلنتایج  -5-1

در بعـد از فاجعـه زلزلـه      زنجیره تأمین بشردوسـتانه  هاي مدل اقدامنتایج تحلیل عاملی تأییدي 

شود  مشاهده می 2طور که در شکل   هماندست آمد. ه ب 2 شکلحالت اعداد معناداري به شرح 

، »همـاهنگی «، »ارزیابی«برآورد شدند: ابعاد  96/1با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداري باالي 

طور مثبت و معناداري متغیـر مکنـون مرتبـه    ه ب »رسانی اطالعگزارش و «و » نظارت و پیگیري«

کننـد و همچنـین    را تبیـین مـی  » از فاجعه زلزله اقدامات زنجیره تأمین بشر دوستانه بعد«باالتر 

   .دکردن  ابعاد را تبیین نیز هر یک ازها  گویه

  

  

  گیري در حالت اعداد معناداري مدل اندازه  2شکل 

  

  به شرح زیر است:در حالت تخمین استاندارد  مدلتحلیل عاملی تأییدي نتایج 

 رسانیگزارش و اطالع

 هماهنگی

 ارزیابی

 نظارت و پیگیري

ASE1 

ASE2 
 

COR1 

COR2 
 

MTR1 

MTR2 
 

MTR3 
 

MTR4 
 

IR1 

IR2 

بعد فاجعه

01/12

87/13

62/13

12/15

53/10

63/11

00/13

96/10

33/14

37/12

27/7 

42/7

39/8

87/7

66/10

95/10

71/9

69/10

48/6

66/10

1/00 

Chi-Square= 94/80 ,    df=31,    P-value= 000/0 ,     RMSEA= 075/0  
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  گیري در حالت تخمین استاندارد مدل اندازه  3شکل 

  

 5/0ابعـاد بیشـتر از     همه عاملی بار شود، ضرایب استاندارد مالحظه می 3طور که در شکل   همان

  .است 3هاي برازش مدل نیز در سطح مطلوبی برآورد شد و به شرح جدول  شاخص بوده است.

  

  نتایج آزمون برازش مدل   3جدول 

  شده  مقدار مشاهده  مقدار مطلوب  شاخص برازش

  611/2  3کمتر از   )Chi-square/df(کاي اسکوئر بهنجار شده 

  075/0  08/0کمتر از   )RMSEA( ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد

  98/0  90/0بیشتر از   )NFIیافته ( مؤلفه برازش هنجار

  98/0  90/0بیشتر از   )NNFIنیافته ( هنجار مؤلفه برازش

  99/0  90/0بیشتر از   )CFIمؤلفه برازش تطبیقی (

  99/0  90/0بیشتر از   )IFIمؤلفه برازش فزاینده (

  97/0  90/0بیشتر از   )RFIمؤلفه برازش نسبی (

  95/0  90/0بیشتر از   )GFIمؤلفه نیکویی برازش (

  90/0  90/0بیشتر از   )AGFIیافته (  مؤلفه نیکویی برازش تعدیل

ASE1 

ASE2 
 

COR1 

COR2 
 

MTR1 
 

MTR2 
 

MTR3 
 

MTR4 
 

IR1 

IR2   

رسانیاطالعگزارش و 

هماهنگی

 ارزیابی

نظارت و پیگیري

بعد فاجعه

36/0 

36/0

35/0

33/0

48/0

55/0

36/0

49/0

34/0

62/0

0/82

91/0

90/0

96/0

80/0
80/0

80/0
82/0

72/0
67/0
80/0
71/0

81/0

62/0

1/00 

Chi-Square= 94/80 ,    df=31,    P-value= 000/0 ,     RMSEA= 075/0
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  نتایج آزمون میانگین -5-2

  .به شرح زیر است عد فاجعهدر ب هاي زنجیره تأمین بشردوستانه  آزمون میانگین مؤلفهنتایج 

  

    عد فاجعه در زنجیره تأمین بشردوستانههاي ب آزمون میانگین مؤلفه  4 جدول

  فاجعهدر بعد   هاي زنجیره تأمین بشردوستانه مؤلفه

  3مقدار آزمون = 
نتیجه 

  آزمون
میانگین 

  عملکرد
  tآماره 

حد 

  پایین

حد 

  باال

ASE1- مطلوب  34/0  78/0  12/3  21/3  لوازم و منابع ها، تارزیابی صحیح خسار  

ASE2- هاي ارسالی جهت  بودن مقدار کمک کافی

  بازسازي
  متوسط  15/0  -09/0  44/0  03/3

COR1- همکار در هاي  هماهنگی بین سازمان

  ها بازسازي
  متوسط  05/0  -18/0  -11/1  93/2

COR2- متوسط  13/0  -10/0  24/0  01/3  نهاد هاي مردم همکاري دولت با سازمان  نحوه  

MTR1 - متوسط  12/0  -13/0  -06/0  99/2  وسازها  ساخت  هاي متولی بر نحوه نظارت سازمان  

MTR2 - متوسط  19/0  -05/0  18/1  07/3  هاي روانی از بازماندگان استمرار حمایت  

MTR3 - متوسط  20/0  -06/0  05/1  06/3  هاي مالی داخلی و خارجی استمرار کمک  

MTR4 -  رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی

  زدگان زلزله
  نامطلوب  -01/0  -26/0  -09/2  86/2

RI1 - رسانی به افکار  استمرار گزارش عملکرد و اطالع

  عمومی
  متوسط  18/0  -07/0  88/0  05/3

RI2 - رسانی از آمار  صحت گزارش و اطالع

  درگذشتگان
  متوسط  17/0  -11/0  39/0  03/3

 

  عملکرد   - وتحلیل ماتریس اهمیت تجزیهنتایج  -5-3

هاي بعد فاجعه در زنجیره تأمین بشردوستانه بـه شـرح    مقادیر میانگین اهمیت و عملکرد مؤلفه

   .است 5جدول 
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هاي بعد فاجعه در زنجیره تأمین  مقادیر میانگین اهمیت و عملکرد مؤلفه  5جدول 

    بشردوستانه

  در بعد فاجعه  هاي زنجیره تأمین بشردوستانه مؤلفه
میانگین 

  اهمیت

میانگین 

  عملکرد

ASE1- 21/3 56/4  لوازم و منابع ها، تارزیابی صحیح خسار  

ASE2- 03/3 39/4  بازسازي برايهاي ارسالی  بودن مقدار کمک کافی  

COR1- 93/2 41/4  ها هاي همکار در بازسازي هماهنگی بین سازمان  

COR2- 01/3 34/4  نهاد هاي مردم همکاري دولت با سازمان  نحوه  

MTR1 - 99/2 5/4  وسازها  ساخت  هاي متولی بر نحوه نظارت سازمان  

MTR2 - 07/3 44/4  هاي روانی از بازماندگان استمرار حمایت  

MTR3 - 06/3 32/4  هاي مالی داخلی و خارجی استمرار کمک  

MTR4 - 86/2 35/4  زدگان رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی زلزله  

RI1 - 05/3 29/4  رسانی به افکار عمومی استمرار گزارش عملکرد و اطالع  

RI2 - 03/3 37/4  رسانی از آمار درگذشتگان صحت گزارش و اطالع  

  027/3 399/4 ها میانگین حسابی میانگین

  

زنجیره تـأمین   هاي مؤلفهعملکرد  -  تحلیل ماتریس اهمیت و  تجزیه 5اساس جدول  بر

 1 اسـت. در نمـودار   بعد از فاجعه انجام شد و نتایج آن به شـرح نمـودار    بشردوستانه در

باشد که از آزمون مقایسه میـانگین   هاي بعد از فاجعه می محور افقی بیانگر عملکرد مؤلفه

یک جامعه جهت قضاوت وضعیت عملکردي آنها استفاده شده است. محور عمـودي نیـز   

باشد که از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه براي قضـاوت در   ها می بیانگر اهمیت مؤلفه

هاي مقادیر  ها استفاده شده است. از میانگین حسابی میانگین مورد اهمیت هریک از مؤلفه

به عنـوان نقطـه بـرش محـور عمـودي و از میـانگین       ها  لفهمؤدست آمده براي اهمیت ه ب
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به عنوان نقطه برش محور ها  مؤلفهدست آمده براي عملکرد ه هاي مقادیر ب حسابی میانگین

   افقی استفاده شده است.

  

  فاجعه از بعدهاي  عملکرد مؤلفه - ماتریس اهمیت  1نمودار 

  

  بندي کرد: صورت زیر تحلیل و دسته  بهها را  توان مؤلفه می 1نمودار نتایج اساس  بر

هایی که در این ناحیـه قـرار    مؤلفه -دار و تمرکز) اولویت  بحرانی (حیطه  ناحیه اول: ناحیه

  اند، شامل:  گرفته

- MTR1- ؛وسازها  ساخت  هاي متولی بر نحوه نظارت سازمان 

- COR1- ؛ها هاي همکار در بازسازي بین سازمان هماهنگی 

  

هـایی کـه در ایـن     مؤلفه -استراتژي فعلی  تداوم وضعیت خوب و ادامه  یهناحیه دوم: ناح

  اند، شامل: ناحیه قرار گرفته
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- ASE1- ؛بازسازي براينیاز  لوازم و منابع مورد ها، تارزیابی صحیح خسار 

- MTR2- ؛اي از بازماندگان هاي روانی و مشاوره استمرار حمایت 

  اند، شامل: که در این ناحیه قرار گرفتههایی  مؤلفه -تفاوتی ناحیه سوم: ناحیه بی

- ASE2- ؛ها بازسازي برايهاي ارسالی  کافی بودن مقدار کمک 

- RI2- ؛رسانی از آمار درگذشتگان صحت گزارش و اطالع 

- MTR4- ؛زدگان رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی زلزله 

- COR2- نهاد هاي مردم همکاري دولت با سازمان  نحوه 

  

  اند، شامل: هایی که در این ناحیه قرار گرفته مؤلفه -اتالف منابع ناحیه چهارم: ناحیه

- MTR3- ؛هاي مالی داخلی و خارجی استمرار کمک  

- RI1- ؛رسانی به افکار عمومی استمرار گزارش عملکرد و اطالع 

به اندازه خودشـان مهـم و شـایان توجـه هسـتند و تنهـا در        لفه باالؤشایان ذکر است دو م

بندي به معناي کنار گذاشتن و نادیده  بهبود قرار دارند و هرگز این اولویت اولویت چهارم براي

  ها نیست. لفهؤگرفتن این م

  

  گیري و پیشنهادها نتیجه -6
 در آن انکـار  غیرقابل تأثیر دلیل خصوص در مورد زلزله، به به  زنجیره تأمین بشردوستانه بررسی

 نشده حل مشکالت از بسیاري رهگشاي تواند می ایران مثل پذیري آسیب در کشور بشري جوامع

 فاجعـه،  از عـد زنجیـره تـأمین بشردوسـتانه در ب    مدیریت جامع برنامه لزومدر این راستا  .باشد

 منحصـر  رسیدگی و جداگانه منابع تهیه به نیاز هرکدام که طلبد می را اساسی هاي اقدام شناسایی

  .دارد فرد به

، همـاهنگی بـین    توجه در زنجیره تأمین بشردوسـتانه  یکی از مسائل بسیار مهم و درخور -

که لزوم توجه ) 2 نمودار( باشد فاجعه می از عدب  کننده در مرحله هاي همکار و مشارکت سازمان

 وظـایف  و تخصیص جامع طرح تدوین ضرورتطلبد، بنابراین  هاي همکار را می سازمان  همه

، درواقـع  است توجه قابل بسیار هماهنگی ایجاددر  کننده مشارکت هاي همکار و سازمان بین در
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احمر، وزارت بهداشت، وزارت مسکن،   هاي همکار (مانند هالل اگر وظایف هرکدام از سازمان

هـا تـا    شده باشد، همـاهنگی   وزارت کشور و نیروهاي امدادي و ...) مشخص و از قبل تعریف

  .آید حدود زیادي به وجود می

 اصـول  رعایت با ها خانه بازسازي و ایجادها،  عاقب آن نظارتها و مت بازسازي  در مرحله -

 متخصـص،  افـراد  از اسـتفاده  ویژه به و مصالح باکیفیت از استفاده و ساختمان طراحی در ایمنی

 و شهرداري وسیله به آن اجرایی ضمانت و قانون مناسب تدوین بنابراین .رسد می نظر به ضروري

  .دارد بسیار اهمیت زمینه این در و شهرسازي مسکن وزارت

 دلیـل  بـه  زلزله از پس جامعه روانی و روحی مدیریتز اهمیت دیگر، ضرورت یحا  نکته -

 وجـود  صـورت  در. است بازماندگان امور به رسیدگی در هاي اجتماع بخش سایر روي آن تأثیر

 خـدمات  دیـده،  آسـیب  منـاطق  بازسـازي  براي تالش روحیه ایجاد و و فعالیت کار براي تمایل

 و بازماندگان بین در مشاوره هاي تیم وجود بنابراین خواهند رسید. نتیجه  موفقیت و به نمسئوال

  جامعـه  احیاي براي مردم دینی باورهاي تقویت همچنین و نشاط ایجاد براي ها رسانه از استفاده

 .شود توصیه می زده، بحران

  

  یندهپیشنهادهایی براي تحقیقات آ -6-1

توان تمامی ابعاد  تواند جامع و کامل باشد و در یک تحقیق نمی اینکه هیچ تحقیقی نمیبه دلیل 

توانـد بـراي    رسد کـه مـی   یند تحقیق به مواردي میارا مورد بررسی قرار داد و محقق نیز در فر

به سایر  یندهبررسی موارد زیر براي انجام تحقیقات آ از این روتحقیقات دیگر مفید واقع شود، 

  :شود محققان پیشنهاد می

  هـاي زنجیـره تـأمین بشردوسـتانه     پژوهش حاضر به تبیین سطح اهمیت و عملکرد مؤلفه -

شـود   بهبـود را مشـخص کـرده اسـت، در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـی          هاي قابل پرداخته و حوزه

ارهـاي مناسـب بـراي بهبـود     هکهاي دیگري در این حـوزه در جهـت پیـدا کـردن را     پژوهش

 اند، انجام شود.  بحرانی قرار گرفته  هایی که در ناحیه ؤلفهم

جعـه تقسـیم   فا از عـد قبـل، حـین و ب    مدیریت فاجعه که به سه مرحله  توجه به چرخه با -

هـاي زنجیـره تـأمین     تبیـین سـطح اهمیـت و عملکـرد مؤلفـه      بـه  صرفاً این پژوهش شود، می



  انو همکار مقدم محمدرضا صادقی  __________________ ... هاي عملکرد مؤلفه -تبیین سطح اهمیت 

173 

توانند بـه بررسـی    می یندهآ هاي این رو پژوهشاز است، فاجعه پرداخته  از در بعد  بشردوستانه

    مراحل قبل و حین فاجعه نیز بپردازند.

زنجیره تأمین  ابعاد تمام دقیق جهت بررسی و شناسایی نیز در روش کیفی به تحقیق انجام -

 .باشد راهگشاتواند  می  بشردوستانه

  

  هاي تحقیق محدودیت -6-2

آوري اطالعـات و کسـب    هستند که در مسیر جمـع هاي تحقیق آن دسته از عواملی  محدودیت

هایی که محقق با آن مواجـه بـوده،    محدودیت . در ادامه برخیکند نتایج مطلوب مانع ایجاد می

  شود. بیان می

هـاي   هاي مطالعه در این پژوهش شهرستان بـِم کرمـان، شهرسـتان    اینکه مورد به با توجه -

استان بوشهر بوده و محقق نیز بـا ایـن منـاطق      ورزقان آذربایجان شرقی و نیز بخش شُنبه-اهر

هاي الزم با مسئوالن آن شهرها و نیز عدم دسترسی به  هماهنگی نحوهاز این رو آشنایی نداشته، 

هاي این تحقیـق   زده که در روستاهاي دورافتاده بودند، ازجمله محدودیت هبرخی از مناطق زلزل

 رود. به شمار می

آوري اطالعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه انجام گرفـت،   جمع که جایی آن از -

پرسشـنامه نـوعی قضـاوت و     ولـی  هاي زیادي براي استانداردکردن آن انجـام شـد   تالش

شـده را   دهندگان، اطالعات تحریـف  همراه دارد و اگر پاسخدهندگان را به  سوگیري پاسخ

در ایـن   ، زیرا کههاي دریافتی ندارد ارائه دهند، محقق معیارهاي عینی براي ارزیابی پاسخ

گـویی آنـان    پاسـخ   تحقیق موقعیت شغلی برخی مدیران و امدادگران ممکن است بر نحوه

بـاال داده    را به مدیران و امدادگران ردهتأثیرگذار باشد، با این اوصاف محقق این اطمینان 

  که امانت را رعایت خواهد نمود. 
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