مقالۀ پژوهشی

تأمبن بشردوستانه در سه دستۀ اصلی سازمان ،محب
و فنّاوری و سپس اولویتبندی هر کدا با استفاده از
تحلبل سلسله مراتبای و بهارهگباری از اطالعاا
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در
موفقیت زنجیرۀ تأمین بشردوستانه
عماد صالحی طادی ،1شهزاد برومند جزی،2
ناصر خانی

تجرببااا

و

 18نفاار از ماادیران باتجربااه جمعباات

هال احمار در ساوان باهوسابله طراحای و توزیا
پرسشنامۀ مقایسا

زوجی در ببن آنهاا انجاا شاده

است .پاس از جما آوری پرسشانامههاا ،اطالعاا

3

 .1دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت ،واحد

کس

نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

اولویتبندی شده است.

 .2استادیار ،پژوهشکده اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطباایی،

یافتههاا در این پژوهش که بر اساس تلاوری TOE

تهران ،ایران
 .3نویسااندۀ مساالو ا اسااتادیار ،گااروه ماادیریت ،واحااد
نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
Email:Naserkhani@phu.iaun.ac.ir
دریافتا پذیرشا

شده در نر افزار اکسپر

چویس در  11مورد

انجا شده است ،سه شاخص اصلی سازمان ،محاب
و فنّاااوری بااه عنااوان شاااخصهااای اصاالی و 14
زیرشاخص با عناوین مدیریت ارشد ،منااب انساانی،
پشتببانی ،استراتژی و برنامه ریزی ،فرهنگ ساازمانی،

مقدمها همه روزه مارد سراسار جهاان ،باا وقاایعی

فرهنگی اجتماعی ،شرای جغرافبایی ،فنّاوری محب ،

روبهرو میشوند که منجر به مرگ ،آساب  ،تخریا

آموزش فنّاوری و سبسات هاای اطالعااتی شناساایی

امااوا و اخااتال در فعالبااتهااای روزانااۀ ایشااان

شدند.

میگردد .این تجارب ناخوشایند به عنوان بحرانهای

نتیج هگی ریا مطااابن نتااای  ،عاماال سااازمان بااا

طببعی یا انسان ساخت تلقی میشوند .ایران به علات

شاخصهای شرای مدیریت مناب انسانی ،پشتببانی،

شاارای جغرافبااایی ،از کشااورهای بالخبااز دنبااا

استراتژی و برنامهریزی ،فرهنگ سازمانی و مدیریت

محسوب میشود .عاملی کاه مادیریت بحاران را در

کبفبت در اولویت او  ،عامل محب با شااخصهاای

زنجبارۀ

شرای حقوقی سباسی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی،

اماادادی و

جغرافبایی و فنّاوری محب در اولویت دو و عامال

بشردوستانه است که به انسانهای درگبر در حوادث

فنّاوری با شاخص های آموزش فنّاوری و سبست های

عرضه میگردد و به عنوان زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

اطالعاتی در اولویت سو قرار گرفتهاند.

شناخته میشود.

کلمات کلیدیا بحران ،زنجبرۀ تأمبن بشردوساتانه،

حوادث طببعی تسهبل میکناد وجاود یا
یکپارچااه از تمااامی اجاازا و خاادما

روشا این پژوهش از نوع تحقبقا

کاربردی اسات

سازمان ،محب  ،فنّاوری ،تحلبل سلسله مراتبی

و با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقبات زنجبارۀ
1
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چکیده

مادیریت کبفباات شاارای حقااوقی سباساای ،شاارای

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

تأمبنکنندگان و اهداکننادگان بایاد انجاا دهناد تاا

مقدمه
هاار ساااله وقااوع بحاارانهااا و فجااای طببعاای و
انسان ساختی موج

تخری

و آسب

به هزاران نفار

اثرا

بحران به حداقل برسد]4[ .

عالوه بار وجاود یا

زنجبارۀ تاأمبن بشردوساتانه،

در سراسر جهان میگردد .ایران نبز ناه فقا از ایان

شناسایی و اولویت بنادی فاکتورهاای تأثبرگاذار بار

فجای ناگوار در امان نبست بلکه طبن آماار و ارقاا

موفقباات آن ،سااازمانهااای امدادرسااان را در هنگااا

سازمانهای ببنالمللی یکی از کشورهای بالخبز دنبا

بروز سوان به ارایه خدما

محسوب میشود .وقوع این گونه بحارانهاا ،اغلا

یاری میکند]5[ .

ماادیریت صااحب و رفا

ناگهااانی اساات و بااا یا

نبازهای اساسی آساب دیادگان و نبروهاای امادادی
درگبر حادثه میتوان بر مشکال

آن فاین آمد]1[.

هر چه بهتر و ساری تار

با توجه به اهمبت مادیریت یکپارچاه و منساج در
تهبه و ارسا ملزوما

به منطقاه حادثاه ،تحقبقاا

خارجی مختلف و متنوعی در خصوص راهکارهاای

مشکل اصلی در فراه نمودن ملزوماا  ،نباود یا

تهبه اقال امدادی و بشردوستانه ارایه شده است.

سبست یکپارچه ،هماهناگ و متنااوب از تجهبازا ،

در تحقبن یاداو و بارو 1در ساا  2015نباز عوامال

کاالهااا و اقااال مااورد نباااز آسااب دیاادگان اس ات.

مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تاأمبن امادادی شناساایی و

موازیکاری در ببن سازمانها ،نبود متاولی مادیریت

سپس اولویتبندی شدند .در تحقبقا

داخلی توجه

بحران ،چندگانه بودن فعالبتهاای اماداد و نجاا ،

کمتری به موضوع زنجبرۀ تاأمبن بشردوساتانه شاده

عد ارزیابی صحب از منطقه حادثه و عد شاناخت

است]4[ .

گروه های آسب دیده ،از دالیل دیگری است که مان

کازولبنو 2در تحقبن خود در ساا  ،2012لجساتب

اصاالی در ارسااا مناساا

امکانااا

و رفاا نباااز

بشردوسااتانه را تعریااف و بااه اهمباات آن در هنگااا
وقوع حوادث و نقش ساازمان هاای متاولی اماداد و

آسب دیدگان میشود]2[ .
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در این مبان زنجبرۀ تاأمبن بشردوساتانه مانناد ساایر

نجا

زنجبره های تأمبن اهمبت خاصی دارد و نباود آن باه

در تحقبن لی 3و همکاارانش در ساا  2014مادلی

منزلۀ افزایش مرگ و مبار ناشای از حاوادث اسات.

برای شناسایی عوامل مؤثر بر موفقبت زنجبرۀ تاأمبن

زنجباارۀ تااأمبن بشردوسااتانه شااامل برنامااهریاازی،

امدادی ارایه گردید]7[ .

مدیریت فعالبت های مربوط به مواد ،اطالعا  ،اماور

جهانبانی و همکارانش در سا  1393در تحقبقی باا

مالی هنگا امدادرسانی به حوادث است که الزمۀ آن

عنوان عوامل مؤثر بر چابکی زنجبرۀ تاأمبن امادادی،

هماهنگی و همکاری مبان اعضای دخبل در زنجبارۀ

به شناخت عوامل مؤثر بر چابکی در زنجبارۀ تاأمبن

تأمبن اقاال مناسا

در محال

امدادی میپردازد .در این تحقبن که با بهارهگباری از

و به مبزان مناس

مایشاود.

انجاا شاد

تأمبن است که سب
مناس

در زمان مناس

[ ]3و هماااه اقاااداماتی را شاااامل مااایشاااود کاااه

2

اشاره کرد]6[ .

 138نفر از متخصصاان اماداد و نجاا

1

Yadave, Barve
2
Cozzolino
3
Li

عماد صالحی طادی ،شهزاد برومند جزی ،ناصر خانی

همبسااتگی باااالی متغباارهااای تعباابن سااری نباااز

به مناب مهبا شده توس دیگران و ارتباط باا دولات

خانوادههای آسب دیده ،اساتفاده از راهنماای کااالی

است]8[ .

امدادی ،وجود کارشناسان آموزشدیده و ارتبااط باا

روش تحقیق

چناادین مرکااز توزی ا  ،ضاارور

توجااه مساالوالن

پژوهش حاضر از نوع مطالعا

کااربردی محساوب

ساازمانهای اماادادی باه تشااکبل تاب هااای ارزیاااب،

اساات و جامعاۀ تحقباان از باابن ماادیران بحااران یااا

تقویت جایگاه مادیریت ،داناش در زنجبارۀ تاأمبن،

پشتببانی جمعبت هال احمر که در ساوان پرتلفاا

بهکارگبری اصو مدیریت زنجبرۀ تاأمبن در جهات

همچون ب  ،زرند ،اهر ورزقان ،حضور داشته و تعداد

ارتقای سط پاساخگویی باه هنگاا وقاوع بالیاا را

این افراد  18نفر بوده انتخاب شده اند .عالوه بار آن،

نشان میدهد]5[ .

گردآوری داده پژوهش به دو طریان صاور

این پژوهش اهداف اصلی و فرعای دارد کاه هادف

است .مرحلۀ او اطالعا

گرفتاه

مربوط به پایههای نظری،

اصلی آن شناساایی و اولویاتبنادی عوامال اصالی

نتاای تحقبقاا

مااؤثر در موفقباات زنجباارۀ تااأمبن بشردوسااتانه در

تأثبرگذار در موفقبت زنجبرۀ تاأمبن بشردوساتانه باا

مواجهه با بحرانهای طببعی است و هدف فرعای آن

استفاده از مطالعه کتابخاناهای و روش فابشبارداری

شامل شناساایی و اولویات بنادی عوامال ساازمانی،

گردآوری شده است .مرحلۀ دو طراحی پرسشانامه

محبطی و تکنولوژی

مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن

بشردوستانه در مقابله با بحرانهای طببعی میباشد.
معرفی چارچوب TOE
به منظور پذیرش ابتکارا

دو قسمتی است که قسمت او مربوط به مشخصا
دموگرافب

1

گذشااته ،ادبباا

افراد از قببال سان ،تحصابال  ،ساابقه

حضااور در عملبااا

فنّی عمومی ،تورنااتزکی

2

و فلبسچر 3در سا  1990چارچوب  TOEرا ارایاه

سلواال

مقایسا

اماادادی و قساامت دو شااامل
زوجی مبان  3شااخص اصالی و

 14شاخص فرعی میباشد .نهایتا عوامال تأثبرگاذار،
از طرین تحلبل سلسله مراتبی و نار افازار اکساپر

سازمانی ،فنّی و محبطی مای شاود کاه بار فرآینادها

چااویس 11 4تجزیااه و تحلباال شاادند .روایاای ایاان

فنّای

پرسشنامه نبز از طرین  5نفر از اساتبد بررسای شاده

را مدنظر قرارمایدهاد .متغبرهاای ساازمانی عمادتا

است .با توجه به اینکه این پرسشنامه شاامل مقایساۀ

مدیریت ارشاد ،ارزیاابی ،لجساتب  ،کبفبات ،منااب

زوجاای اساات ،بااه جااای محاساابه پایااایی از درجاۀ

انسانی ،ساختار مدیریتی میباشاد .بُعاد فنّای شاامل

ناسازگاری استفاده شده است .از این رو چون تماا

تأثبرگذارند و درنتبجه آن ی

سازمان ابتکارا

فنّاوری های مرتب با سازمان میباشد .بُعاد محبطای،
محب و شرایطی است که ی

سازمان فعالبات هاای

مقایساااا

دارای نااارز ناساااازگاری کمتااار از 1.0

میباشد ،مقایسا

قابل قبو بوده اند]10[ .

خود را انجا میدهد که شامل صنعت ،رقبا ،دستبابی
1

technology, environment, organization
toranatzky
3
fleischer
2

expert choice

4

3
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دادند .این چارچوب شامل سه بُعد ی

سازمان یعنی

تحقبان و عواماال

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

زیرشاخصهای سازمان

یافتهها

-

این پژوهش دارای سه نوع یافتاه اسات .دساتۀ او ،

با توجه باه عملکارد ساازمان هاای متاولی مادیریت

شاخصهای اصلی و فرعی شناسایی شده اسات کاه

بحران از جملاه جمعبات هاال احمار در ساوان و

حاصل مطالعه کتابخاناهای و بهارهگباری از نظارا

بالیای طببعی ،بهرهگبری از تجارب مدیران بحران و

خبرگان است و طبن مد ( TOEسازمان ،محاب و

مطالعۀ تحقبقا

فنّاوری) دستهبندی شده و به این شرح میباشند.

بر زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه عبارتند ازا

قبلی ،شاخصهای اثرگذار ساازمان

جدو شمارۀ1ا شاخصهای سازمانی در مدیریت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه و تعاریف
ردیف

زیرشاخصهای سازمان

منبع

1

مدیریت ارشد

[]10

2

مناب انسانی

[]5

3

ارزیابی

[]11

4

مدیریت کبفبت

[]6

تعریف
مدیران ارشد باالترین نقطه سازمان یا نزدی

آن قرار دارند و سلو تصامب گباری در ماورد

اهداف ،جهت گبریهای سازمان و نبز اجرای سباستهایی هستند که بر همه اعضای شارکت
تأثبر میگذارد.
منظور از مدیریت مناب انسانی ،رویکردی اساتراتژی

باه جاذب ،توساعه مادیریت ،ایجااد

انگبزش و دستبابی به تعهد مناب کلبدی سازمان میباشد.
ارزیابی فرآیند بررسی اثرا

سانحه ،نبازهای فوری ،تمهبدا

حفظ زندگی بازماندگان و تسهبال

مناس

الز در عملبا

و ضروری تعریف میشود.

روش کبفبت گرا ،بر ابعاد مدیریت فرآیند ،بهبود مستمر ،توجه به مشتری ،استوار است.
یکی دیگر از زیر مجموعههای سازمان ،آماد و پشتببانی اسات .لجساتب

5

لجستب

[6و]11

اضطراری برای

تکمبل و یکپارچه نمودن عملبا

و اطالعا

یاا هماان پشاتببانی،

مورد نباز در حمل و نقل ،ارایه تولبدوخادما ،

امور موجودی ،حمل و جابجایی مواد ،دستهبندی و توزی تعریف میشود.
6

استراتژی و برنامهریزی

7

فرهنگ سازمانی

[،12 ،6
]13
[]12

برنامه استراتژی
مناس

متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعبابن راهبردهاای

برای دستبابی به اهداف سازمان میشود .برنامه ریازی نباز یعنای انتخااب هادف هاای

درست و سپس انتخاب مسبر ،راه ،وسبله یا روش درست و مناس

برای تأمبن اهداف.

فرهنگ به معنای ارزشها ،هنجارها ،سنتها و آداب و رسو است که این ویژگایهاا درجواما
انسانی متفاو

است.
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همانطور که در جدو فوق مشاهده میشود ،شاخص های تأثبر گذار سازمانی در زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه عبارتند
ازا مدیریت ارشد ،مناب انسانی ،ارزیابی ،مدیریت کبفبت ،لجستب  ،استراتژی و برنامهریزی و فرهنگ سازمانی.
 محیطمحب سازمان موجودیتی خارج از مرزهای سازمان تعریف میشود .محب سازمانی با تحمبل محدودیت ها و الازا
سازمان به انطباق با محب به عنوان بهای ادامه حبا  ،برآن تأثبر میگذارد .سازمانهاا ضامن وابساتگی باه عناصار
متعدد و گوناگون محب  ،در برابر ارضای نبازهای آن با نوعی عد اطمبنان مواجه هستند]13[ .
با توجه به تعریف محب ی

سازمان درگبر در عملبا

از مواردی هستند که درا دامه به آن پرداخته میشود.

4

امداد و نجا

را نبز میتوان همانند سایر سازمانها متشکل

عماد صالحی طادی ،شهزاد برومند جزی ،ناصر خانی

جدو شمارۀ  2ا شاخصهای محبطی در زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه و تعاریف هر کدا
ردیف
1

شاخصهای محبطی

منب

تعریف

حقوقی سباسی

[14و

این بخش به قوانبن اساسی و سایر قوانبن و رویه های قانونی اشاره دارد که سازمان در چارچوب آن فعالبت

]15

میکند و همبنطور به رویهها و سباستگذاریهای سازمان با دولت نبز مربوط میشود.
بخش اجتماعی محب با ساختار طبقاتی جامعاه و ساب

2

فرهنگی -اجتماعی

[]14

پدیده هایی از قببل سنتها ،انتظارا

هاای زنادگی سار وکاار دارد .در بخاش فرهناگ

و ارزش های رفتاری سازمان در آن فعالبت مایکناد ازایانرو یکای از

مه ترین شاخصها در ارسا کم های بشردوستانه و پاذیرش آن توسا مشاتریان (مارد آساب دیاده و
نبروهای امدادی) توجه به گزینههای فرهنگی اجتماعی منطقه درگبر در بحران است.

3

اقتصادی

[]15

4

فنّاوری محب

[]14

5

جغرافبایی

[]5

این بخش شامل بازارهای کار ،کاال و خدما

است .طرح ریزی اقتصاادی متمرکاز یاا ناامتمرکز ،الگوهاای

مصرف ،همگی جزء بخش اقتصادی میباشد.
این بخش دانش و اطالعا

را در قال

دست آورد و برای ارایه خدما

پبشرفت های علمی فراه میکند که ساازمان مایتواناد آنهاا را باه

بهکار گبرد .محب دانش را برای تولبد ستاده های ماورد نظار خاود فاراه

میکند و این دانش را ببن سایر سازمانها توزی میکند.
در عملبا

امدادرسانی و ارسا کم های بشر دوستانه توجه به شرای جغرافبایی منطقه از اهمبت خاصای

برخوردار است .داشتن زنجبرۀ تأمبن قوی از تجهبزا

مستلز سنجش تمامیجوان

حادثاه ،حتای شارای

جغرافبایی است .بسباری از بالیای رز داده در مناطقی روی میدهد که دستبابی به آن منطقه از طرین زمبنی
و حتی هوایی نبز به راحتی امکان پذیر نبست.

همانطور که در جدو فوق دیده میشود عوامل محبطی تأثبرگذار در زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه عبارتناد از عوامال
فرهنگی اجنماعی ،حقوقی سباسی ،اقتصادی ،فنّاوری محب  ،جغرافبایی.
 فنّاوریفنّاوری روش انجا کار است و نقش آن را در عملبا
فنّاوری ،سریعا در جریان بوده و ابزارهای تکنولوژی

بازسازی و مقابله نمایتاوان نادیاده گرفات .ناوآوریهاای
به ما کم

میکند تا جان انسان های ببشتری را نجا

دهند.

عالوه بر این ،پایداری و انعطاف پذیری درسط جامعه با بهکارگبری تکنولوژی و سازماندهی بعد از وقاوع بحاران
ببشتر میشود .باید به اهمبت استفاده از تکنولوژی در عملبا

منطقه حادثهدیده صور

خواهند کرد تا بتوان همکااری بهتاری در مادیریت و گسابل منااب باه

بگبرد]2[ .

جدو شمارۀ 3ا شاخصهای فنّاوری در مدیریت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه و تعاریف هر کدا
ردیف

شاخصهای فنّاوری

تعریف

منب

مجموعه سبست های اطالعااتی ،بارای مطالعاه علمای ،دقبان و واقعای
1

سبست های اطالعاتی

[]2

شبکه های متشکل از سخت افزار و نر افزار ،که مرد وسازمان ها بارای
جم آوری ،فرآیند ایجاد وتوزی اطالعا

ازآنها استفاده میکنند ماورد

استفاده قرارمیگبرند.
آموزش بهمعنی آموختن ،یاد دادن و تعلب در برابار ترببات مایباشاد
2

آموزش تکنولوژی

[]2

آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگبری و باه منظاور ایجااد تغببارا
نسبتاٌ پایدار در فارد ،تاا او را قاادر باه انجاا کاار و بهباود اثربخشای
تواناییها ،تغببر مهار ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی نماید.

5

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال هشتم ،شمارة 1395 ، 3

یا سبست های هشدار در سوان به ما کم

مقابله و بازسازی واقف بود .سبست های جغرافباایی

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

طبن جدو شمارۀ  3دو عامل تأثبرگذار فنّاوری در زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه شامل سبست های اطالعاتی مادیریت
و آموزش تکنولوژی میباشد.
تحلیل سلسله مراتبی شاخصها
در شکل  1تمامی شاخص ها اع از شاخص های اصلی و شااخص هاای فرعای ماؤثر در موفقبات زنجبارۀ تاأمبن
بشردوستانه برای اولویتبندی طبن تحلبل سلسله مراتبی و بر مبنای تلوری  TOEدستهبندی شدهاند.

سیستمهایاطالعاتی
فنّاوری (تکنولوژی)
آموزشفنّاوری

حقوقیسیاسی

فرهنگیاجتماعی

اقتصادی

محیط

جغرافیایی

عوامل مؤثر در موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه

فنّاوریمحیط

پشتیبانی(لجستیک)
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مدیریتمنابعانسانی

مدیریتارشد

ارزیابی

سازمان

مدیریتکیفیت

فرهنگسازمانی

استراتژیوبرنامهریزی

شکل 1ا سلسله مرات

6

شاخصهای مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه براساس مد TOE

عماد صالحی طادی ،شهزاد برومند جزی ،ناصر خانی

دسته دو یافتهها ،مشخصا
و لجستب

دموگرافب

پاسخ دهندگان در این پژوهش میباشد که شامل  18نفر از مدیران بحران

جمعبت هال احمر میباشند که به شرح زیر میباشدا
دموگرافب

جدو شمارۀ 4ا اطالعا

پاسخ دهندگان

درصد

درصد

درصد

کاردانی

6

کمتر از 5

17

 4تا 6

67

ک

55

کارشناسی

50

 5تا 10

17

 6تا 8

28

متوس

28

کارشناسی ارشد

44

 10تا 15

5

ببش از 9

5

زیاد

17

 15تا 20

50

بیش از 20

11

در جدو فوق اطالعا

(سال)

دموگرافب

زنجیرۀ تأمین بشردوستانه

درصد

تحصیالت

سابقه حضور

حضور در زمین
لرزههای بزرگ

میزان آشنایی با مفهوم

خبرگان بررسی شد ،طبن این جادو نبمای از خبرگاان حاداقل تحصابال

لبسانس دارند و  67درصد آنها در  4تا  6زمبن لرزه حضور داشتهاند که نشان از تجربه و تخصاص بااالی آنهاا در
مدیریت بحران میباشد.
دسته سو یافتههای این پژوهش مربوط به اولویتبندی شاخصها و زیر شاخصهاای ماؤثر در موفقبات زنجبارۀ
تأمبن بشردوستانه میباشد که از طرین توزی پرسشنامه در ببن خبرگان و تحلبل سلسله مراتبی انجا شده است که
به شرح زیر میباشدا
نمودار وزنی شاخصهای اصلی
در نمودار زیر نبز وزن هر ی

ازشاخص های اصلی و اولویت اثر گذاری آنها مشخص شده است .ساازمان باا وزن

 697.0اولویت او  ،محب با وزن  173.0اولویت دو و فنّاوری نبز با وزن  133.0اولویت سو میباشند.

0.173
0.133
0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

محب
فناوری

0.1

0

شکل 2ا نمودار وزنی شاخصهای اصلی

نمودار وزنی شاخصهای سازمانی
همانطور که در شکل  4دیده میشود مادیریت ارشاد باا وزن  382.0اولویات او  ،منااب انساانی باا وزن 157.0
اولویت دو  ،استراتژی و برنامه ریزی با وزن  138.0اولویت سو  ،پشتببانی با وزن  126.0اولویت چهار  ،ارزیابی با
وزن  114.0اولویت پنج  ،فرهنگ سازمانی با وزن  072.0اولویت شش  ،مدیریت کبفبت با وزن 065.0در اولویات
هفت هستند.
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0.697

سازمان

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه
مدیریت ارشد

0.382

مناب انسانی

0.157

استراتژی و برنامه ریزی

0.138

پشتبانی

0.126

ارزیابی

0.114

فرهنگ سازمانی

0.072

مدیریت کبفبت

0.065
0.4

0.45

0.35

0.25

0.3

0.15

0.2

0.1

0.05

0

شکل 3ا نمودار وزن شاخصهای سازمان و اولویتبندی آنها

نمودار وزنی شاخصهای محیطی
طبن نمودار به دست آمده توس نر افزار اکسپر

چویس ،شرای حقوقی سباسی حاک بر بحاران ،باا وزن 325.0

اولویت او  ،شرای اقتصادی با وزن  256.0اولویت دو  ،شرای فرهنگای اجتمااعی باا وزن 237.0اولویات ساو ،
شرای جغرافبایی با وزن  097.0اولویت چهار و فنّاوری محب با وزن  085.0اولویت پنج است .نکتاۀ دیگار در
تفاو

محسوس ببن اولویت های او و دو و سو با چهار و پنج است که نشان دهنده تأثبرگذاری فراوان ایان

سه عامل نسبت به سایر عوامل محبطی است.
حقوقی -سباسی

0.325

اقتصادی

0.265

فرهنگی  -اجتماعی

0.237

جغرافبایی

0.097

فناوری محب

0.085
0.35

0.3

0.25

0.15

0.2

0.1

0.05

0

شکل4ا نمودار وزن شاخصهای محبطی و اولویتبندی آنها
نمودار وزنی شاخصهای فنّاوری
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طبن شکل  ،5وزن آموزش فنّاوری  648.0و دارای اولویت او و وزن سبست های اطالعااتی  352.0و در اولویات
دو است.
0.648

آموزش فناوری
سبست اطالعاتی

0.352
0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شکل5ا نمودار وزنی شاخصهای فنّاوری بر موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

نمودار وزنی تمامی شاخصها
پس از محاسبه وزن نسبی ،نر افزار وزن نهایی هر ی

از شاخص ها را محاسبه و اولویت هر کدا را نباز مشاخص

کرده است .نمودار 7نشان دهندۀ وزن نهایی شاخصها و اهمبت هرکدا از آنهاست.

8

عماد صالحی طادی ،شهزاد برومند جزی ،ناصر خانی
0.244
0.117
0.103
0.094
0.085

مناب انسانی
آماد و پشتببانی
0.06
0.054
0.048
0.047
0.047
0.044
0.025
0.018
0.016

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

حقوقی  -سباسی
مدیریت کبفبت
اقتصادی
سبست های اطالعاتی
فناوری محبطی
0

شکل6ا نمودار وزنی تمامی شاخصهای مؤثر بر موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

اولویت او  ،منااب انساانی باا وزن  0/117اولویات

در مقابله با زمبنلرزهای رز داده در ایران کدامند؟ با

دو  ،استراتژی و برنامهریزی باا وزن 0/103اولویات

توجه به پژوهش انجا شده و مطالعۀ تحقبقا

قبلی

سااو  ،آماااد و پشااتببانی (لجسااتب ) بااا وزن 094.0

سه شاخص اصلی سازمان ،محاب و فنّااوری جازء

اولویت چهار  ،ارزیابی با وزن  085.0اولویت پنچ ،

عوامل اصلی در موفقبت زنجبرۀ تاأمبن بشردوساتانه

شرای حقوقی سباسی حاک بر بحران با وزن 060.0

میباشند .طبن مقایساا

شااخص ساازمان اهمبات

اولویاات ششاا  ،فرهنااگ سااازمانی بااا وزن 054.0

بااهساازایی در اثرگااذاری موفقباات زنجباارۀ تااأمبن

اولویت هفت  ،مدیریت کبفبت با وزن  054.0اولویت

بشردوستانه دارد .طبن جادو شامارۀ  5و شاکل 2

هشاات  ،آمااوزش تکنولااوژی(فنّاااوری) و شاارای

سااازمان در اولویاات او  ،محااب در اولویاات دو و

اقتصادی با وزن  047.0اولویت نه  ،شرای فرهنگی

فنّاوری در اولویت سو میباشد .از ایان رو داشاتن

اجتماعی حاک بر محاب درگبار در بحاران باا وزن

یاا

سااازمان اماادادی منسااج هماننااد جمعباات

 044.0اولویت ده  ،سبست هاای اطالعااتی باا وزن

هال احمر تا حد بسبار زیادی مایتواناد راهگشاای

 025.0اولویاات یااازده ،شاارای جغرافبااایی بااا وزن

مدیریت بحران باشد.

 018.0اولویت دوازده و فنّاوری های محبطی باا وزن

عوامل سازمانی مؤثر در موفقبات زنجبارۀ تاأمبن

 016.0اولویت آخر را باه دسات آورد .مبازان نارز

بشردوستانه در مقابله با زمابنلارزههاای رز داده در

ناسازگاری به دست آمده  02.0اسات کاه مبازان آن

ایران کدامند؟ طبن جدو شمارۀ  6و شکل 3در ببن

کمتر از  10.0و قابل قبو است]9[ .

شاخص های سازمانی ،مدیریت ارشد در مقایساه باا

بحث

سایر عوامل ساازمانی ارجحبات ببشاتری دارد .ایان

سلواال
میباشدا

ایان تحقبان و پاساخ آنهاا باه ایان شارح

برتری بسبار ببشتر از سایر عوامل است چرا که وزن
تعلن گرفته به مادیریت ارشاد باا وزن  0/382و در
اولویاات او اساات درحالبکااه مناااب انسااانی وزن
9
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با توجه به شاکل ،6مادیریت ارشاد باا وزن 244.0

عوامل مؤثر بر موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه

 0/157داشته و نشان میدهد که مدیریت ارشد تواناا

هر ی

ببش از سایر عوامل مایتواناد در موفقبات زنجبارۀ

تمامی شاخص های مؤثر بر موفقبات زنجبارۀ تاأمبن

تااأمبن بشردوسااتانه نقااش اساساای و اصاالی را ایفااا

بهدست آمده است .این نماودار نشاان مایدهاد کاه

میکند .پس از مدیریت ارشد ،مناب انسانی اولویات

مدیریت ارشد ،با تفاو

محسوسی نسبت باه ساایر

دو  ،استراتژی و برنامهریزی اولویت سو  ،پشاتبانی

عواماال در اولویاات او قاارار گرفتااه اساات .مناااب

(لجستب ) اولویت چهار  ،ارزیابی اولویت پانج و

انسانی ،استراتژی و برنامه ریزی ،پشتببانی و ارزیاابی

فرهنگ سازمانی اولویات ششا و مادیریت کبفبات

از عوامل سازمانی هستند که از اولویت او تا پانج

اولویت هفت را دارد.

را انتخاب میشوند .لذا سازمان های امدادی همچون

عوامل محبطی ماؤثر در موفقبات زنجبارۀ تاأمبن

جمعبت هال احمر با تقویت مدیریت ارشد به همراه

بشردوستانه در مقابله با زمبن لارزه هاای رز داده در

مناااب انسااانی و اسااتراتژی و برنامااهریاازی قااوی

ایران کدامند؟ طبن جدو شامارۀ  7و شاکل  4کاه

ماایتواننااد در انسااجا و گساابل مناااب بااه منطقااۀ

عوامل محبطی را ماورد بررسای و تجزیاه و تحلبال

حادثهدیده اثرگذار باشند .قرارگبری عوامال حقاوقی

قاارار داده اساات شاارای حقااوقی سباساای همچااون

سباسی در ردۀ بااالتر از مادیریت کبفبات ،فرهناگ

سباست دولت و ساایر ساازمانهاا و امنبات بسابار

قابل توجه

ارحا از ساایر عوامال اسات و موجا

قرارگباری

از اجازای شااخص هاای اصالی ،وزن کلای

سازمانی و سبست های اطالعاتی از نکا
است.
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شرای حقوقی سباسی در اولویات او شاده اسات.
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هدف اصلی در این تحقبن ،شناسایی و اولویت بنادی

اجتماااعی در رده سااو  ،عواماال جغرافبااایی در رده

عوامل مؤثر در موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه در

چهار و فنّااوری محاب در رده پانج قارار گرفتاه

مقابله با بحران های طببعی بهخصوص زمبن لرزه های

است.

رز داده در ایران بود است .نتبجاه نهاایی نباز نشاان

عوامل فنّااوری ماؤثردر موفقبات زنجبارۀ تاأمبن

میدهد سه شاخص اصلی سازمان ،محب و فنّااوری

بشردوستانه در مقابله با زمبن لارزه هاای رز داده در

باار زنجباارۀ تااأمبن بشردوسااتانه تأثبرگااذار اساات.

شامارۀ  8و نماودار ،5در

ببشترین اثرگذاری توسا ساازمان ساپس محاب و

مقایسه شاخص های فنّاوری ،توجه به آماوزش هاای

میگبرد .مادیریت ارشاد در

ایران کدامند؟ طبن جدو

فنّاوری به صور

نهایتا تکنولوژی صور

قابل محسوس و بسابار ببشاتر از

شاخص های ساازمانی ،شارای حقاوقی سباسای در

سبسات هااای اطالعااتی در موفقباات زنجبارۀ تااأمبن

شاخص های محبطی و نهایتا آماوزش تکنولاوژی در

بشردوستانه اثر میگذارد.

شاخص های فنّاوری حایز رتبه او شده اند .از دیگر

اولویتبندی عوامال ماؤثر بار موفقبات زنجبارۀ

نتای این پژوهش تأثبر باهسازای مادیریت ارشاد و

تأمبن بشردوستانه در مقابله با زمبنلرزه های رز داده

مناااب انسااانی در مقایسااه بااا سااایر شاااخصهااا در

در ایران چگونه است؟ طبن شکل ،6در مقایسۀ کلای

موفقبت زنجبرۀ تأمبن بشردوستانه است .در ببن کال
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 ناصر خانی، شهزاد برومند جزی،عماد صالحی طادی

سپاسگزاری

شاخصهای فرعی نبز شاخصهای سازمانی از قببال

نویسااندگان باادین وساابله از تمااامی کسااانی کااه در

، استراتژی و برنامه ریزی، مناب انسانی،مدیریت ارشد

، اع از خبرگاان،نگارش این پژوهش سهمی داشتند

 ارزیابی جزء اولویتهاای او قارار،آماد و پشتببانی

 پرسنل جمعبت هال احمر جمهوری اسالمی،اساتبد

گرفته دقبان

،ایران به خصوص آقایان دکتر مهراب شاریفی ساده

 هر چند این اولویتبندی صور.دارند

 ولی باید به این نکته نبز توجه کرد که انساجا،است

 دکتار محسان،مدیر کل آموزش های ضمن خادمت

یاا تعاداد

زنجبرۀ تأمبن بشردوساتانه فقا باه یا

 مدیر عامل جمعبت هال احمر استان اصفهان،مومنی

محدودی شاخص مربوط نبست بلکه انسجا تماامی

و محمد محمدی ریبس اداره عملبا

شاخصها در کنار یکدیگر میتواند موفقبت زنجبارۀ

.استان اصفهان تشکر میکنند

.تأمبن بشردوستانه را تضمبن کند
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Abstract
Background: People around the world usually face disasters which lead to death,
injury, property damage and disruption of daily activities. These unpleasant
experiences related to natural or manmade disasters. Iran is a disaster prone country
due to its geographical conditions. However, the factor which facilitates crisis
management in natural disasters deals with an integrated chain including of all
humanitarian services and components which prepared to help involved people. It is
known as humanitarian supply chain.
Method: In this applied research which is done to identify the effective factors on
success of humanitarian supply chain based on three main groups including
organization, environment and technology. The priority of each group is done by
using hierarchical analysis and utilizing the information and experiences of 18
experienced managers working in Red Crescent society. By using paired comparison
questionnaire, 18 experienced managers working in Red Crescent society were
selected and studied. Then the collected data was analyzed via export choice 11.
Findings: In this research which is based on TOE theory, three main indicators such
as organization, environment and technology considered as the main indicators and
also 14 sub-indicators were identified such as senior management, human resources,
support, strategy and programming, organizational culture, quality management of the
situation political rights, social-cultural conditions, geographical conditions,
environmental technology, technology education, information systems.
Conclusion: According to the results, organizational factor with indicators including
human resource management, logistic, strategy and planning, organizational culture,
and quality management refer to first priority. Environmental factor including
political rights, economy, social culture, geography and technology is the second
priority. Technological factor including training technology and communication
systems refer to third priority.
Keywords: crisis, humanitarian supply chain, organization, environment, technology,
hierarchical analysis
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Abstract
Background: People around the world usually face disasters which lead to death, injury,
property damage and disruption of daily activities. These unpleasant experiences related
to natural or manmade disasters. Iran is a disaster prone country due to its geographical
conditions. However, the factor which facilitates crisis management in natural disasters
deals with an integrated chain including of all humanitarian services and components
which prepared to help involved people. It is known as humanitarian supply chain.
Method: In this applied research which is done to identify the effective factors on
success of humanitarian supply chain based on three main groups including organization,
environment and technology. The priority of each group is done by using hierarchical
analysis and utilizing the information and experiences of 18 experienced managers
working in Red Crescent society. By using paired comparison questionnaire, 18
experienced managers working in Red Crescent society were selected and studied. Then
the collected data was analyzed via export choice 11.
Findings: In this research which is based on TOE theory, three main indicators such as
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