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های  سوزی بخش و آتش یسال سيل، طوفان، خشک نشده نظير زلزله، بينی هرساله بالیای طبيعی و حوادث پيش

ها تلفات و خسارات سنگينی را به  کنند و عدم آمادگی و مقابله مناسب با آن مختلفی از جهان را گرفتار می

ساختمان  ختنیسوزی و فرور ناپذیر است. آتش که بعضاً جبران کند ها وارد می های آن ها و دارایی ملت
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يره تأمين بشردوستانه است، زیرا بدون آینده به همراه داشت. در این راستا، اطالعات یک محرک کليدی زنج

در این  دیدگان را بداند. های آسيب تواند خواسته داشتن اطالعات مناسب و کافی، یک گروه امدادرسانی نمی
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 یومگرفتند. در ادامه با استفاده از تکنيک دیمتل فازی شدت ارتباط ميان فاکتورها مشخص و یک نقشه مفه
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 مقدمه
شوند که منجر به مرگ، آسيب و تخریب امـوال   روز با وقایعی روبرو می مردم سراسر جهان هر

هـای طبيعـی    عنـوان بحـران   گردد. این تجارب ناخوشـایند بـه   های روزانه می و اختالل در فعاليت

گـردد   ناپـذیر بـه مـردم و اقتصـاد کشـور مـی       تلقی شده و آنچه هرساله باعـ  خسـارات جبـران   

دهـد. آنچـه مـدیریت     هایی است کـه پـس از وقـون آن ری مـی     و بحران مخرب یاه لرزه نيزم

کند وجود یـک زنجيـره یکپار ـه     تسهيل می لرزه نيبحران را در حوادث طبيعی و بخصوص زم

هـای درگيـر در حـوادث ارا ـه      است که به انسـان  یاز کليه اجزاء و خدمات امدادی و بشردوست

هـا  طبيعـو و انسـانو     شـود. وقـون فاجعـه    تانه معرفـی مـی  گردد و با زنجيره تـأمين بشردوسـ   می

، ص 3272، 7دهنـد )هيـرینگن   فشان، سير صعود  را نشان مو همچون زلزله، سيل و فوران آتش

ها به حد  است کـه صـدمات فراوانـو را بـه جـان و مـال        ها و اثرات آن (. گستردگو و شدت فاجعه6

 سطح جهان برا  رویارویی با این فجایع شده است.ها وارد کرده و باع  توجه فراوانو در  انسان

شود و  کشور ایران نيز به علت شرایط جغرافيایی، یکی از کشورهای بالخيز دنيا محسوب می

 ۴2خيز جهان است. از بين  کشور اول حادثه 72آمده، ایران در ردیف  عمل های به طبق بررسی

ن آن در ایران احتمال وقون دارد و نو 27شده در سطح جهان متأسفانه  نون حادثه شناخته

بار  بيشتر از سایر بالیا برای کشور ما خسارت یسال مشخصاً سه نون بالی زلزله، سيل و خشک

% جمعيت کشور ایران ٣2بوده است. بر اساس اظهارنظر پژوهشکده مهندسی زلزله نزدیک به 

 % در معرض خطر سيل قرار دارند52لرزه زیاد و خيلی زیاد و  در مناطق با خطر نسبی زمين

 (.7231)اجلی و همکاران، 

فرآیند "صورت  را به 3یت زنجيره تأمين بشردوستانه(، مدیر3225) انتوماس و همکار

سازی اثربخش هزینه، کاالها، مواد و  ریزی، اجرا و کنترل کارآمد، جریان و ذخيره برنامه

 یتمام پذیر و نيل به منظور کاهش زیان افراد آسيب اطالعات مرتبط از منبع به نقطه مصرف به

فشار موقعيت ناشی از حوادث و بالیا، بسياری  اند. تحت تعریف کرده " نفعانیهای ذ نيازمندی

 

1. Heeringen 
2. Humanitarian Supply Chain Management(HSCM) 
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در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه تأکيد  7از محققان بر استفاده از فناوری اطالعات

 (.3222، 3)گوستاوسون اند کرده

آوری  مورداستفاده برای جمع یفنّاور"عنوان  (، فناوری اطالعات را به3223بينون داویس )

ارتباطات  یافزار، داده و فنّاور افزار، نرم ش، توزیع و ترکيبی از سختاطالعات پشتيبان، پرداز

کارگيری فناوری اطالعات موجب افزایش مشارکت  به (.3223، 2)بينون اند تعریف کرده "

اطالعات، هماهنگی و همکاری ميان عملگران و بازیگران در مدیریت زنجيره تأمين 

؛ روح و 3223، 6؛ پتيت و همکاران3225، 5؛ پاترسون733۴، ۴)کت شود بشردوستانه می

 (.3221، 3؛ وایبارک3221، ٣؛ تروی و همکاران322٣، 1همکاران

عليرغم اهميت و مزایای نویدبخش فناوری اطالعات، استفاده کارآمدی از فناوری اطالعات 

در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه گزارش نشده و بسياری از محققان از تمرکز بر این 

؛ بنابراین شناسایی فاکتورهای (3223، 72)کواکس و همکاران اند پوشی کرده له  شممقو

کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين ضروری  تأثيرگذار و بحرانی موفقيت به

اند و  خواهد بود. بسياری از مطالعات گذشته معموالً به بررسی فاکتورها در کل سيستم پرداخته

کارگيری فناوری  کمی به ارزیابی فاکتورهای بحرانی موفقيت جهت افزایش به تحقيقات نسبتاً

اند. عالوه بر این نياز است که  ندین  اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه پرداخته

کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين  فاکتور دیگر جهت افزایش به

يرند. این پژوهش به دنبال استخراج فاکتورهای بحرانی بشردوستانه مورد مالحظه قرار گ

ها با  کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه و ارزیابی آن موفقيت به

 

1. Information Technology(IT) 

2. Gustavsson 
3. Beynon 
4. Cate 
5. Patterson 
6. Pettit et al. 
7. Roh et al. 
8. Troy et al. 
9. Whybark 
10. Kovács et al. 
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است تا بدین ترتيب  3و دیمتل فازی 7سازی ساختاری تفسيری استفاده از رویکرد ترکيبی مدل

سازی ساختاری  مدلاز رویکرد  کارایی آن برداشت.گام بزرگی در افزایش بتوان در آینده 

سازی روابط ميان متغيرهای مختلفی که یک موضون  توان برای شناسایی و خالصه می تفسيری

کند که ميان  کنند، استفاده نمود. این روش این امکان را فراهم می یا مسئله را تعریف می

ایجاد شده و پيچيدگی و ابهام موجود  بندی مناسبی متغيرهای کيفی موجود در مسئله، اولویت

این روش از عقاید (. 7236وضوح و شفافيت بدهند )قاسميان،  در روابط جای خود را به

های مختلف مدیریتی نظير طوفان مغزی و تکنيک بح  جز ی  ی تکنيک خبرگان بر پایه

امداد و  جوید. خبرگان حوزه ی ارتباط مفهومی بين فاکتورها بهره می در توسعه 2گروهی

نجات و مدیریت بحران کشور در رابطه با مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه آشنایی و تبحر 

روابط ساختاری ميان فاکتورها دیمتل فازی، داشتند. این پژوهش در ادامه با استفاده از تکنيک 

های  يک. اگر ه سایر تکنها را پيشنهاد خواهد داد معلولی آن -را بررسی کرده و دیاگرام علی

توانند برای این منظور بکار  ، تاپسيس و ... میمراتبی گيری نظير فرآیند تحليل سلسله تصميم

تکنيک  که یپردازند درحال صورت مستقل می ها، به بررسی فاکتورها به روند اما این تکنيک

 پردازد. دیمتل به بررسی روابط داخلی ميان فاکتورها می

 

 مبانی نظری

 زنجیره تأمین بشردوستانهمفهوم مدیریت 

، بخش تجاری به مزایای بهبودهای استراتژیک و  شمگير ناشی از کارایی و 73٣2در دهه 

اثربخشی مدیریت زنجيره تأمين پی برد. این موضون منجر به انجام تحقيقات گسترده در زمينه 

 عنوان دگان بهکنن عرضه (.3226، ۴)بيمون و همکاران های لجستيکی شد زنجيره تأمين و تحليل

ها هستند که در  گردند و آن جزء بسيار مهم و الینفک در مدیریت زنجيره تأمين مطرح می

 

1. Interpretive Structural Modeling(ISM) 

2. Fuzzy DEMATEL 

3. Nominal group discussion technique 
4. Beamon et al. 
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باشند )اجلی و  ها می کنندگان عمده خدمات و تجهيزات مورد نياز سازمان واقع تأمين

اثربخش یک ابزار و معيار سنجشی جهت  7مدیریت زنجيره تأمين (.7236همکاران، 

ریزی، تحویل و توزیع  زینه از طریق کارایی عملياتی بهبودیافته در برنامهجویی در ه صرفه

لوی و  (.3223، 2؛ اولورانتوبا و همکاران3226، 3)وان واسنهاو کاالهای امدادی است

کاررفته  ای از رویکردهای به مجموعه"کنند که مدیریت زنجيره تأمين،  بيان می ۴همکاران

کاالها در مقادیر  که یطور دگان، انبارها، ذخایر است بهکنن برای یکپار گی کارای تأمين

های صحيح، در زمان صحيح با هدف حداقل کردن هزینه سيستم با ارضای  صحيح، به مکان

. اگر برخی اجزای نامناسب نظير مشتری یا "های سطح خدمات، توليد و توزیع شوند  نيازمندی

های بشردوستانه و  ذخيره مستثنی شوند، مفهوم مدیریت زنجيره تأمين، آنچه سازمان

کنندگان بایستی جهت حداقل کردن اثرات بحران انجام دهند را روشن خواهد کرد.  نتأمي

ناشی از بالیای طبيعی بکار رود،  دگانید رسانی به حادثه زمانی که این مفهوم در کمک

واقعيت این است که معموالً  (.3272، 5) ارلز گيرد زنجيره تأمين بشردوستانه نام می

ونقل، موجودی، انبارداری، توزیع  سازی، طراحی، تهيه، حمل مادهریزی، آ ها، برنامه لجستيک

شوند. به عبارتی تمام عمليات لجستيکی به روشی طراحی  کننده را شامل می و رضایت دریافت

های صحيح انتقال داده و در زمان صحيح ميان افراد  شوند که کاالهای صحيح را به مکان می

 (.3226، 6وان واسنهاومناسب توزیع کنند )

مقدار  ازاندازه شينيستند، از نظر هزینه، نگهداری ب یطور که حوادث و بالیا، تکرار شدن همان

. منابع  ندین سازمان نظير پول، تجهيزات، ستيصرفه ن های امدادی به منابع برای فعاليت

 دیدگان حوادث و بالی طبيعی رسانی به آسيب برای کمک بایدکنندگان، وسایط نقليه و  تأمين

کنندگان و ذینفعان  کنندگان و فراهم ای از تأمين صورت شبکه هماهنگ باشند. این خوشه به

 

1. Supply Chain Management(SCM( 

2. Van Wassenhove 
3. Oloruntoba et al. 
4. Levi et al. 
5. Charles 
6. Van Wassenhove 
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جریان در زنجيره  (.327۴، 7) اکراوارتی شود خدمات، زنجيره تأمين بشردوستانه ناميده می

عنوان یک  های امدادی و به المللی و سازمان های محلی، بين تأمين بشردوستانه توسط آژانس

شود. مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه اثربخش نهایی توانایی  ندجانبه توصيف میرویکرد  

 پاسخ سریع به  ندین مداخله ازجمله مقياس جهانی و  ار وب زمانی کوتاه را دارد

رسانی به بالیا و حوادث به  ند  زنجيره تأمين بشردوستانه مرکز کمک (.3273، 3)کوزولينو

. 3 پلی بين آمادگی و پاسخ به حوادث و بالیا و بين تهيه و توزیععنوان  . به7 دليل زیر است:

های زنجيره تأمين بشردوستانه نظير سالمتی، غذا،  اثربخشی و سرعت پاسخگویی برای برنامه

 ها در تالش امدادرسانی باشد ترین بخش تواند یکی از پرخرج پناهگاه، آب و بهداشت که می

. سنجش عملکرد با فراهم ساختن آموزش 2 (.3225اران، ؛ توماس و همک3226)وان واسنهاو، 

تواند تفاوت ميان  ترین بخش از هر عمل امدادی است که می . پرخرج۴تعجيل در رویداد 

 (.3226)وان واسنهاو، عمل موفق و شکست را توجيه کند 
 

 سابقه مطالعات و ارائه مدل مفهومی پژوهش

باشند.  ، پيشتاز ارا ه فاکتورهای شکست و موفقيت می7361در سال  انروبين و همکار

نيز شناخته  " تيفاکتورهای کليدی موفق"که با عنوان  " تيفاکتورهای بحرانی موفق"

توسط روکارت در دانشکده مدیریت دانشگاه ام آی تی ارا ه شده  7313شوند، در سال  می

قيت  يزهایی هستند که یک شرکت برای فاکتورهای بحرانی موف(. 7313، 2)روکارت است

؛ و فاکتورهایی که توجه فوری مدیران ارشد در (73٣٣، ۴)فرند نيل به موفقيت باید انجام دهد

های  ای در زمينه طور گسترده طلبند. مفهوم فاکتورهای بحرانی موفقيت به یک سازمان را می

، 5)زو لعه قرار گرفته استدر بخش بشردوستانه مورد مطا یفرد طور منحصربه تجاری و به

)مثبت(  ميطور مستق به 6پيچيدگی استراتژیک ميان بازیگران درگير در عمليات امداد (.3277
 

1. Chakravarty 
2. Cozzolino 
3. Rockart 
4. Freund 
5. Zhou 
6. Relief 
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تعهد (. 3223، 7)مکنتایر گذارد ها تأثير می های مشارکت دانش سازمان بر عملکرد و قابليت

استراتژیک، آگاهی، ریزی  مدیریت ارشد یا رهبری مثبت جهت غلبه بر مشکالت مالی، برنامه

، 2؛ پونومارو و همکاران3226، 3)مشتری و همکاران ها ضروری است اعتماد و سایر زمينه

 (.3226، 5؛ واگ و همکاران3272، ۴؛ توناز و همکاران3223

های آمادگی مدیریت  توسعه استراتژیک جهت افزایش سنجه کشورهای سراسر جهان درحال

برخی مسا ل کليدی توسط  (.3272، 6ال اچ سی )آی دباشن زنجيره تأمين بشردوستانه می

)گوستاوسون،  های فنی بخش بشردوستانه تأکيد شده است در افزایش قابليت انیمتصد

سازی و پاسخگویی به کمبودهای مدیریت زنجيره  ها در پی ارا ه مکانيسم شفاف آن(. 3222

، توماس و 3272، ٣مکاران؛ بالسيک و ه3272، 1)آگوستينهو اند تأمين بشردوستانه نبوده

 (.3225، 3همکاران

توان به دو گروه اصلی:  مجموعه تحقيقات در زمينه مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه را می 

. مجموعه تحقيقات مدیریتی که با بررسی مباح  کيفی سعی در ایجاد بهبود و افزایش 7

. تحقيقات تکنيکی 3؛ و (3226، 72)آلتای و همکاران کارایی در مدیریت بحران داشته است

است که از دیدگاه کمی و ریاضی مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه و زنجيره امداد بالیا را 

کردن یا ایجاد  نهيهای کمی جهت به مورد بررسی قرار داده و سعی در ارا ه مفاهيم و مدل

 (.3272، 77)سان و همکاران اند حداکثر بهبود ممکن در زنجيره امداد پرداخته

ای در زیمباوه بر کاربرد فناوری اطالعات برای  ( در مطالعه3276) ان ينگونو و همکار

اند. در این پژوهش بر پایه اطالعات  لجستيک بشردوستانه و مدیریت زنجيره تأمين تأکيد کرده

 

1. McEntire 
2. Moshtari et al. 
3. Ponomarov et al. 
4. Thévenaz et al. 
5. Waugh et al. 
6. ICHL 
7. Agostinho 
8. Balcik et al. 
9. Thomas et al. 
10. Altay et al. 
11. Sun et al. 
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های لجستيک بشردوستانه،  آوری داده و روش پيمایش و مصاحبه از سازمان تجربی و جمع

کارگيری فناوری اطالعات در لجستيک بشردوستانه و  های به از روش بندی یک دسته

های این پژوهش نشان داد که  ها ارا ه شده است. یافته هایی از انوان مختلف این روش محرک

تواند به فرآیند تبادالت،  استفاده از فناوری اطالعات در مسا ل لجستيک بشردوستانه می

ها و هماهنگی در تحویل تفکيک شود  ردیابی سفارش ریزی زنجيره تأمين و همکاری، طرح

 (.3276، 7) ينگونو و همکاران

شده   ریزی های پایه های همراه: فناوری ای با عنوان تلفن ( مطالعه3276) 3انابوشيخا و همکار

ها  اند. هدف این پژوهش، ارزیابی فرصت برای مفاهيم لجستيک نوآور بشردوستانه انجام داده

تلفن همراه جهت پشتيبانی از عمليات بشردوستانه و ایجاد مفاهيم جدید برای فناوری 

لجستيک بشردوستانه است. در این پژوهش با تکيه با فناوری تلفن همراه، یک فناوری 

شده جهت افزایش عملکرد لجستيک بشردوستانه در عمليات امدادی   ریزی بشردوستانه پایه

برای عمليات امدادی بشردوستانه بهبودیافته و  بالیا و حوادث انتخاب و همچنين شواهدی

 .تحویل به مهاجران و آوارگان آفریقا، اردن و آلمان فراهم کرده است

های مدیریت زنجيره تأمين  عنوان ابزار پشتيبان از آرمان ( از فنّاوری اطالعات به3271دوریت )

ریزی  از پایه"بشردوستانه های  و لجستيک بشردوستانه نام برده است. همچنين بر تنون فناوری

 های گذاری های فناوری اطالعات با هزینه پایين تا سرمایه حل از راه"،"تا فناوری اطالعات نوآور

 (.3271، 2)دوریت تأکيد شده است "باال 

کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين  ، فاکتورهای بحرانی موفقيت بهنيب نیدرا

 ییتوانند بر کارایی و اثربخشی زنجيره تأثير بسزا املی هستند که میبشردوستانه ازجمله عو

های بيشتری شوند. درهرصورت ادبيات شفافی در  گذاشته و باع  حفظ و نجات جان انسان

کارگيری فناوری اطالعات در  خصوص بررسی و شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقيت به

است. در تحقيقات داخلی هيچ پژوهشی در  مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه ارا ه نشده

 

1. Chingono et al. 
2. Abushaikha et al. 
3. Dorit 
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کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه انجام نشده  خصوص به

 است.

ها  عملکرد   ای به شناسایو ابعاد و شاخص ( در مطالعه7236مقدم و همکاران ) صادقی

اند. در خروجو  ها پرداخته زنجيره تأمين بشردوستانه )مورد خاص زلزله( و تعيين روابط بين آن

بعد  72ها و ابعاد عملکرد  تأیيد گردید و  ار وبو با  این پژوهش ارتباط تمام شاخص

بند  ابعاد عملکرد ، در سطح اول و  شاخص مشخص شد و همچنين سطح ۴۴عملکرد  و 

و  ها، لجستيک ها و زیرساخت ابعاد رسيدگو به امور بازماندگان، بازساز  و تعمير ساختمان

گرفتند. ابعاد  امداد و هماهنگو در سطح دوم و سایر ابعاد عملکرد  در سطح سوم قرار

ها  زیرساخت ها و عملکرد  آموزش، رسيدگو به امور بازماندگان، بازساز  و تعمير ساختمان

آب، غذا  هيساز ، لجستيک وامداد و ته در خوشه مستقل، ابعاد عملکرد  مقاوم یو هماهنگ

-در خوشه پيوند  و ابعاد عملکرد  ارزیابو و پایش، اقدامات فضایو و خدمات پزشکو

کالبد ، بهبود نظام مدیریت اطالعات و ارتباطات زلزله، هزینه، تخليه با پناه دادن و 

 اوليه در خوشه وابسته قرارگرفتند. یها ساز  تدارکات و کمک ذخيره

 و های التين و مراجعه به کتاب ای، مرور ادبيات در پژوهش حاضر، ابتدا با روش کتابخانه

 فناوری اطالعات، مدیریت حوزه در مقاالت های اطالعاتی معتبر شامل فارسو و پایگاه

سازی تحقيقات مرتبط، فاکتورهای تأثيرگذار و بحرانی  تأمين بشردوستانه و خالصه زنجيره

 .کارگيری فناوری اطالعات استخراج شد به
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 کارگیری فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه ر بر به: فاکتورهای بحرانی مؤث1جدول 

 منبع فاکتور ردیف

7 
پشتيبانی و حمایت مدیریت 

 ارشد

 (3277؛ مشتری و همکاران، 3272)کاربا و همکاران،  

 (7236همکاران ) و طادی صالحی

3 
آموزش دوجانبه با سایر 

 های تجاری سازمان
 (3223مکنتایر، ؛ 3272)آگوستينهو، 

 ریزی استراتژیک برنامه 2

، 7؛ مایرس و همکاران3221؛ کوواکس و همکاران، 3272)آگوستينهو، 

؛ 3223، 3؛ ناتاراجاراسينام و همکاران3277؛ مشتری و همکاران، 3225

 (.3272، 2؛ اسچولز و همکاران3223پتيت و همکاران، 

۴ 
گذاری در فناوری  سرمایه

 اطالعات

، مایرس و همکاران، a3275؛ کابا و همکاران، 3222)گوستاوسون، 

3225) 

5 
سياست نگهداری کارآمد 

 برای کارکنان دانشی
 (3225؛ مایرس و همکاران، 3222)گوستاوسون، 

 (3225؛ مایرس و همکاران، 3222)گوستاوسون،  استخدام کارکنان دانشی 6

1 
زنجيره تأمين شفاف و 

 پاسخگو

؛ توماس و همکاران، 3272؛ بالسيک و همکاران، 3272)آگوستينهو، 

 (3276؛  ينگونو و همکاران، 3225

٣ 
توسعه و آموزش کارآمد 

 برای کارکنان

؛ کابرا و 3225، 5؛ موسسه فریتز73٣5، ۴؛ درابک3272)آگوستينهو، 

؛ توناز و 3223؛ مکنتایر، 3225؛ مایرس و همکاران، c3275همکاران، 

 (3272همکاران، 

 (7236مقدم و همکاران ) یصادق

3 

مکانيسم بازخورد جهت 

تسهيل آموزش و یادگيری از 

 تجربيات قبلی

؛ دوریت، 3223؛ پونومارو و همکاران، 3272)بالسيک و همکاران، 

3271) 

 حمایت و پشتيبانی دولت 72
؛ ابوشيخا و همکاران، b3275؛ کابرا و همکاران، 3272ال،  اچ سی )آی

3276) 

 

1. Maiers et al. 
2. Natarajarathinam et al. 
3. Schulz et al. 
4. Drabek 
5. Fritz Institute 
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ای و مصاحبه با خبرگان، مدل مفهومی پژوهش  مرور ادبيات، روش کتابخانه با عنایت به

 ( پيشنهاد شد:7)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و تأیيد خبرگان( 73٣5-3275مدل مفهومی پژوهش )استنتاج از ادبيات و مطالعات محققان:  :1شکل 

 

 سؤاالت اساسی پژوهش

 شود: با عنایت به  ار وب مفهومی پيشنهادی، سؤاالت زیر مطرح می

کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين  بهفاکتورهای بحرانی موفقيت  .7

 اند؟ بشردوستانه کدم

 توالی و ارتباط ميان فاکتورها با یکدیگر به  ه صورت است؟ .3

 )شدت تأثيرگذاری و تأثيرپذیری( فاکتورها بر هم  گونه است؟ ريميزان تأث .2

 فاکتورهای بحرانی موفقیت فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه
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 روش پژوهش

پيمایشی است. گردآوری  -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر راهبرد، توصيفی

 منظور اجرای تکنيک بهها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. داده

مدیران و پس از مروری جامع بر ادبيات تحقيق و مصاحبه با ، سازی ساختاری تفسيری مدل

، فاکتورهای بحرانی موفقيت خبرگان حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران کشور

با کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه شناسایی گشت. در ادامه  به

زنجيره تأمين بشردوستانه خبره و متخصص  32ی، احتمال ريغ گيری استفاده از روش نمونه

است که حالت انتخاب تصادفی  یاحتمال ريگيری یک روش غاین نون نمونه انتخاب شدند.

. در این پژوهش محققين با این 7شود نفر خبره کافی دانسته می 32تا  72دارد و معموالً تعداد 

تعداد خبره با اشبان تئوریک در حوزه مورد بررسی دست یافتند  راکه اشبان تئوریک زمانی 

کند به پژوهش ای که به تعریف خصوصيات یک طبقه کمک می دهد که دیگر داده ری می

در واقع این خبرگان همگی از  .3های موردنظر اتفاق افتاده باشدوارد نشود و تمام مقایسه

مدیران رده اول حوزه امداد و نجات و مدیریت بحران کشور بودند و کامالً به موضون مورد 

 سپس این فاکتورها وارد پرسشنامه تحقيق حاضر شده و در اختياراشراف داشتند. بررسی 

بيان نمایند. خبرگان موردنظر قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد ارتباط ميان این فاکتورها 

، اطالعات سازی ساختاری تفسيری مدلهای رویکرد  ی بعد با استفاده از گام در مرحله

پرسشنامه تحليل شده است تا به این وسيله ارتباطات و توالی این فاکتورهای بحرانی حاصل 

 خواهند شد. نهایتاً شدت روابط ميان فاکتورها با استفاده از تکنيک دیمتل فازی تعيينشود و 
 

 های پژوهش یافته

 سازی ساختاری تفسیری تحلیل روابط میان فاکتورهای بحرانی موفقیت با مدل

سازی ساختاری تفسيری یک روش مؤثر و کارا برای موضوعاتی است که در آن  مدل

مختلف اهميت بر یکدیگر آثار متقابل دارند. با استفاده از این  متغيرهای کيفی در سطوح
 

1 Rebar et al. 
2 Sharma  



 71 ...کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت به مؤثر برفاکتورهای بحرانی 

 

)گوران و  های بين متغيرهای کيفی مسئله را کشف کرد توان ارتباط و وابستگی تکنيک می

نماید که آیا  این روش تفسيری است  ون قضاوت گروهی از افراد تعيين می(. 3272، 7کانت

روابطی ميان این عناصر وجود دارد یا خير. ساختاری است،  ون اساس روابط یک ساختار 

ای از متغيرها استخراج شده است. این روش یک  سرتاسری است که از مجموعه پيچيده

تار کلی در یک مدل دیاگراف نشان داده سازی است که روابط مشخص و ساخ تکنيک مدل

)عناصر( با استفاده  ستميرسیتجزیه یک سيستم پيچيده به  ند ز این روششود. ایده اصلی  می

 است یمنظور ساخت یک مدل ساختاری  ند سطح از تجربه عملی و دانش خبرگان به

 (.327۴، 3هات )کومار شارما و بی

ؤال دوم پژوهش که ارتباط و توالی ميان فاکتورهای منظور پاسخگویی به س در این پژوهش، به

کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه  گونه  بحرانی موفقيت به

طور که بيان شد، ده فاکتور  سازی ساختاری تفسيری استفاده شد. همان است، از رویکرد مدل

یت زنجيره تأمين بشردوستانه از طریق کارگيری فناوری اطالعات در مدیر بحرانی موفقيت به

مرور ادبيات شناسایی شدند. گام بعدی آناليز ارتباطات ميانی بين این فاکتورها با استفاده از 

سازی ساختاری تفسيری است. جهت شناسایی ارتباط بين فاکتورهای بحرانی موفقيت  مدل

ی حوزه امداد  خبره 75نه با کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستا به

ای( مصاحبه صورت  گيری خوشه و نجات و مدیریت بحران کشور )با استفاده از روش نمونه

تعاملی ساختاری نهایی  ی ارتباط مفهومی بين فاکتورها، ماتریس خود گرفت و بر پایه

 حاصل شد: 3صورت جدول  به

  

 

1 Gorane & Kant 
2. Kumar Sharma & Bhat 
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 ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی :2جدول 

7 3 2 ۴ 5 6 1 ٣ 3 72 
فاکتورهای بحرانی موفقیت 

کارگیری فناوری اطالعات در  به

 مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه

 شماره

 متغير

 X A V V V A V X V 7 پشتيبانی و حمایت مدیریت ارشد 

  A V X V V V X V 3 های تجاری آموزش دوجانبه با سایر سازمان 

   V V O O V O O 2 استراتژیکریزی  برنامه 

    X V A V X X ۴ گذاری در فناوری اطالعات سرمایه 

     A O 
V 

A A 
سياست نگهداری کارآمد برای کارکنان 

 دانشی
5 

      A A A A 6 استخدام کارکنان دانشی 

       V X V 1 زنجيره تأمين شفاف و پاسخگو 

        A A ٣ توسعه و آموزش کارآمد برای کارکنان 

         V 
مکانيسم بازخورد جهت تسهيل آموزش و 

 یادگيری از تجربيات قبلی
3 

 72 حمایت و پشتيبانی دولت          
 

است. ماتریس دستيابی اوليه از  SSIMی ماتریس دستيابی اوليه و نهایی از  گام بعدی، توسعه

( به دست 7یا  2با تبدیل اطالعات هر سلول این ماتریس به ارقام باینری ) SSIMماتریس 

شده   بيان  با توجه به قاعده 7 ای 2با  Oو  V ،A ،Xآید. این تبدیل با جایگزینی نمادهای  می

 آید: به دست می 2در جدول 
 SSIMقوانين تبدیل در  :3جدول 

 SSIMدر       ورودی  ورودی در ماتریس دستيابی اوليه
            
2 7 V 

7 2 A 

7 7 X 

2 2 O 



 73 ...کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت به مؤثر برفاکتورهای بحرانی 

 

 شود: حاصل می ۴صورت جدول  فوق، ماتریس دستيابی اوليه به  قاعده با عنایت به 
 ماتریس دستيابی اوليه :4جدول 

متغ

 یر
 72 3 ٣ 1 6 5 ۴ 2 3 7 فاکتورهای بحرانی موفقیت

 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 پشتيبانی و حمایت مدیریت ارشد 7

 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 های تجاری آموزش دوجانبه با سایر سازمان 3

 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 ریزی استراتژیک برنامه 2

 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 گذاری در فناوری اطالعات سرمایه ۴

 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 سياست نگهداری کارآمد برای کارکنان دانشی 5

 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 استخدام کارکنان دانشی 6

 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 زنجيره تأمين شفاف و پاسخگو 1

 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 توسعه و آموزش کارآمد برای کارکنان ٣

3 
مکانيسم بازخورد جهت تسهيل آموزش و 

 یادگيری از تجربيات قبلی
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 حمایت و پشتيبانی دولت 72

 

ی غيرمستقيم( استفاده و  )رابطه یریپذ به ماتریس دستيابی نهایی، از مفهوم انتقال جهت رسيدن

  و متغير   با   شوند. اگر متغير  های ماتریس دستيابی اوليه با استنتاج تکميل می برخی از سلول

یس خواهد داشت. ماتر   با  پذیری، داللت بر ارتباط بين متغير  مرتبط باشند، آنگاه انتقال   با

یافته با  های انتقال و ورودی ۴پذیری در جدول  دستيابی نهایی پس از اعمال مفهوم انتقال

 اند: نشان داده شده 5در جدول  †عالمت 

  



  6931 بهار ـ 09ـ شماره  ششمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات فصلنامة  32

 

 ماتریس دستيابی نهایی برای فاکتورهای بحرانی موفقيت :5جدول 

قدرت 

 7راهبردی
 فاکتورها 72 3 ٣ 1 6 5 ۴ 2 3 7

متغ

 یر

3 7 7 2 7 7 7 7† 7 7 7 
پشتيبانی و حمایت مدیریت 

 ارشد
7 

3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 
آموزش دوجانبه با سایر 

 های تجاری سازمان
3 

 2 ریزی استراتژیک برنامه †7 †7 7 7† †7 7 7 7 7 7 72

3 7† 7† 2 7 7 7 7† 7 7 7 
گذاری در فناوری  سرمایه

 اطالعات
۴ 

3 7† 7 2 7 7 7† 7† 7 †7 †7 
برای سياست نگهداری کارآمد 

 کارکنان دانشی
5 

 6 استخدام کارکنان دانشی 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 3

 1 زنجيره تأمين شفاف و پاسخگو 7 7 7 7 7 †7 7 2 †7 7 3

3 2 2 2 2 2 7 2 7 2 2 
توسعه و آموزش کارآمد برای 

 کارکنان
٣ 

3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 
مکانيسم بازخورد جهت تسهيل 

 آموزش و یادگيری
3 

 72 حمایت و پشتيبانی دولت 7 7 7 2 7 7 7 2 †7 2 1

 وابستگی ٣ ٣ 3 1 72 ٣ ٣ 7 ٣ 1 

از ماتریس دستيابی  ی پيشين برای هر عامل بحرانی موفقيت ی دستيابی و مجموعه مجموعه

ی دستيابی برای یک فاکتور خاص شامل  (. مجموعه5اند )جدول  ریزی شده نهایی پایه

گذارد. متعاقباً تقاطع تمام فاکتورها و  فاکتورهای خود و دیگری است که بر آن تأثير می

اً های دستيابی و متقاطع عين شوند. فاکتورها برای مجموعه سطوح فاکتورهای مختلف تعيين می

دهند.  سازی ساختاری تفسيری را به خود اختصاص می مراتب مدل سطح باالیی در سلسله

شود  مراتب بعدی کنار گذاشته می زمانی که فاکتور سطح باال شناسایی شد از تحليل سلسله

های  های مختلف( و سایر فاکتورهای سطح باال از زیرگروه )فاکتور از تمامی مجموعه

 

1. Driving Power 
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بندی سطوح را نشان  اثر متقابل اول از پارتيشن 6شوند. جدول  ناسایی میمانده بررسی و ش باقی

 دهد: می
 اثر متقابل اول )دور اول( –بندی سطوح  پارتيشن :6جدول 

 سطح ی متقاطع مجموعه ی پيشين مجموعه ی دستيابی مجموعه فاکتور

7 7،3،۴،5،6،1،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3 3،1،5،۴،3،7  

3 7،3،۴،5،6،1،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3،72 7،3،۴،5،1،3،72  

2 7،3،2،۴،5،6،1،٣،3،72 2 2  

۴ 7،3،۴،5،6،1،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3،72 7،3،۴،5،1،3،72  

5 7،3،۴،5،6،1،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3،72 7،3،۴،5،1،3،72  

6 6 7،3،2،۴،5،6،1،٣،3،72 6 I 
1 7،3،۴،5،6،1،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3 7،3،۴،5،1،3  

٣ 6،٣ 7،3،2،۴،5،1،٣،3،72 ٣  

3 7،3،۴،5،6،1،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3،72 7،3،۴،5،1،3،72  

72 3،۴،5،6،٣،3،72 7،3،2،۴،5،1،3،72 3،۴،5،3،72  

 

ی دستيابی برای تمام فاکتورهای دیگر تکرار شدند و در ستون  این رویه جهت تعيين مجموعه

اند. این تأثيرات متقابل تا دستيابی به سطوح هر عامل تکرار  شدهی دستيابی ليست  مجموعه

تکميل شده است. فهرست  5شوند. فرآیند شناسایی سطوح این فاکتورها در اثر متقابل  می

شده به ایجاد مدل  آورده شده است. سطوح شناسایی 1بندی سطوح در جدول  نهایی پارتيشن

کند. فاکتورهای سطح اول در باالی مدل و به  سازی ساختاری تفسيری کمک می نهایی مدل

 اند. همين ترتيب تا به پایين قرار گرفته
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 بندی سطوح فهرست نهایی پارتيشن :7جدول 

 فاکتورهای بحرانی موفقيت فاکتور سطح

I 6 استخدام کارکنان دانشی 

II توسعه و آموزش کارآمد برای کارکنان ٣ 

III 3،۴،5،3،72 

 های تجاری سایر سازمانآموزش دوجانبه با 

 گذاری در فناوری اطالعات سرمایه

 سياست نگهداری کارآمد کارکنان دانشی

 مکانيسم بازخورد جهت تسهيل آموزش و یادگيری از تجربيات قبلی

 حمایت و پشتيبانی دولت

IV 7،1 
 پشتيبانی و حمایت مدیریت ارشد

 زنجيره تأمين شفاف و پاسخگو

V 2 ریزی استراتژیک برنامه 

 

توان مدل ساختاری موردنظر مسئله را از روی ماتریس دریافتی نهایی ایجاد  در این مرحله می

دار  یک پيکان جهت لهيوس را به  باشد، آن  ارتباط وجود داشته jو متغير  iکرد. اگر بين متغير 

سازی ساختاری تفسيری برای فاکتورهای بحرانی موفقيت  یافته مدل دهيم. مدل توسعه نشان می

که با حذف  کارگيری فناوری اطالعات در مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه شده به شناسایی

نشان  3آمده است، در شکل  بندی سطوح به دست های تعدی و نيز با استفاده از بخش حالت

 داده شده است:
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 سازی ساختاری تفسيری حاصل از فاکتورهای بحرانی موفقيت مدل مدل :2شکل 

 

)استخدام کارکنان  شود، فاکتورهای سطح اول شده مشاهده می طور که در مدل استخراج همان

پذیرند و تحت تسلط سایر سطوح و فاکتورها  دانشی( بيشترین تأثير را از سایر فاکتورها می

که در سطح آخر مدل  " کیریزی استراتژ برنامه"قرار دارند. همچنين فاکتورهای مربوط به 

رهای سایر گذارند. فاکتو اند، بيشترین تأثير را بر سایر فاکتورها می پيشنهادی جای گرفته

کنند که از فاکتورهای سطح پنجم تأثير  عنوان یک رابط عمل می سطوح )دو تا  هار( به

 گذارند. پذیرند و بر فاکتورهای سطح اول تأثير می می

 

 

 ریزی استراتژیکبرنامه

 زنجیره تأمین شفاف و پاسخگو پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد

وجانبه آموزش د

با سایر 

های سازمان

  تجاری

 توسعه و آموزش کارآمد برای کارکنان

 استخدام کارکنان دانشی

گذاری سرمایه

در فناوری 

 اطالعات

سیاست 

نگهداری کارآمد 

 کارکنان دانشی

مکانیسم بازخورد 

جهت تسهیل 

آموزش و یادگیری 

 از تجربیات قبلی

حمایت و 

 پشتیبانی دولت



  6931 بهار ـ 09ـ شماره  ششمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات فصلنامة  3۴

 

 تعیین شدت روابط میان فاکتورها با تکنیک دیمتل فازی

ایجاد شد. این  7316و  7313های  برنامه علوم و بشر انستيتو ژنو، بين سال لهيوس روش دیمتل به

نمودار یا  لهيوس تکنيک، روشی است برای نمایش ساختار پيچيده روابط علی و معلولی به

دهند و اعداد  ها و یا نمودارها، روابط مبتنی بر عناصر سيستم را نشان می ماتریس که ماتریس

؛ لين و 322٣و وو،  7)لين باشند یشدت اثر هر یک از عناصر مروی نمودارها، نشانگر 

با توجه به اینکه برای استفاده از روش دیمتل به نظرات کارشناسان نياز (. 3275همکاران، 

سازی و رفع  است و این نظرات دربرگيرنده عبارات کالمی و دوپهلو است، به منظور یکپار ه

اعداد فازی تبدیل شوند. برای حل این مشکل لين و وو ها بهتر است این عبارات به  ابهام آن

 (.322٣)لين و وو، برد مدلی ارا ه کردند که از روش دیمتل در محيط فازی بهره می

ها محاسبه  شدت روابط درونی معيارها و ماتریس اثرگذاری آن ،با استفاده از روش دیمتل فازی

ول از خبرگان خواسته شد تا شدت تأثير های روش دیمتل فازی در مرحله ا گشت. مطابق با گام

را با واژگان زبانی مشخص نمایند.  سازی ساختاری تفسيری مدلشده در روش  ميان روابط مشخص

صورت فردی امتنان شد و  به منظور کاهش تعداد جداول، از آوردن جداول نظرات خبرگان به

مشاهده  ٣د که در جدول شده نظرات خبرگان آورده ش ماتریس تجميعی روابط مستقيم نرمال

 شود: می

 

 

1. Lin & Wu 

 ماتریس روابط مستقيم نرمال شده نظرات خبرگان: 8جدول
D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1  

(7٣2/2 
،722/2 
،2٣2/2) 

(7٣2/2 
،722/2 
،2٣2/2) 

(722/2 
،252/2 
،222/2) 

(722/2 
،252/2 
،222/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،252/2) 

(771/2 
،261/2 
،222/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،222/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

D1 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(7٣2/2 
،752/2 
،722/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

 (752/2 
،722/2 
،252/2) 

D2 
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( و در نهایت و T) یماتریس نهایی روابط جمعی فازدر ادامه بعد از محاسبه ماتریس فوق، 

 Tمنظور تعيين معيارهای علی و معيارهای وابسته، مجمون سطری و ستونی ماتریس  به

مشخص    ̃   ̃  و رابطه بين معيارها   ̃   ̃  ها شده و ميزان اهميت شاخص محاسبه

 (:3ه است )جدول شد  ها، نيز از روش مرکز ثقل استفاده گردید. جهت دیفازی کردن داده
 شدت تأثير و اهميت مجمون اثر فازی و دیفازی شده زیرمعيارها :9جدول

(771/2 
،2٣2/2 
،252/2) 

(771/2 
،2٣2/2 
،252/2) 

(771/2 
،2٣2/2 
،252/2) 

(771/2 
،2٣2/2 
،252/2) 

(761/2 
،722/2 
،2٣2/2) 

(752/2 
،711/2 
،261/2) 

(722/2 
،722/2 
،252/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،222/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

D3 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(7٣2/2 
،722/2 
،2٣2/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،222/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،222/2) 

D4 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(722/2 
،252/2 
،222/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(712/2 
،261/2 
،271/2) 

D5 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،222/2) 

(7٣2/2 
،722/2 
،2٣2/2) 

(7٣2/2 
،752/2 
،722/2) 

(322/2 
،752/2 
،722/2) 

(722/2 
،2٣2/2 
،222/2) 

D6 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(722/2  ،
2٣2/2  ،
222/2) 

(722/2  ،
2٣2/2  ،
222/2) 

(2٣2/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(252/2 
،222/2 
،222/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(722/2 
،252/2 
،222/2) 

D7 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(761/2 
،771/2 
،261/2) 

(222/2  ،
222/2  ،
222/2) 

(722/2 
،252/2 
،222/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

(752/2 
،722/2 
،252/2) 

(771/2 
،261/2 
،271/2) 

D8 
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 2صورت شکل يارها بهلذا نمودار دیمتل فازی با استفاده از مقادیر اثرگذاری و مجمون اثر مع

گيرند و  دانيم، معيارهایی که در باالی محور افقی قرار می طور که می همان. شود ترسيم می

بندی  ، محرک یا تأثيرگذار دستهیاثر خالصشان بيشتر از صفر است، جزء معيارهای علمجمون 

گيرند، جزء معيارهای وابسته  شوند و معيارهایی که در پایين محور افقی قرار می می

بيشتر است و  شان یشوند. همچنين معيارها هر ه باالتر باشند، درجه اثرگذار بندی می خوشه

شان بيشتر است. همچنين هر ه معيارها  تر باشند، درجه تأثيرپذیری هر ه این معيارها پایين

مجمون اثرشان بيشتر باشد )در این نمودار در سمت راست قرار گيرند( اهميت بيشتری پيدا 

 شان بيشتر است. کنند،  راکه مجمون اثرگذاری و اثرپذیری می

و معيارهای وابسته با استفاده از تکنيک دیمتل فازی در شکل  یمعيارهای علنتيجه ارزیابی و تعيين 

، "یمکانيسم بازخورد جهت تسهيل آموزش و یادگيری از تجربيات قبل"نشان داد که معيارهای  2

جزء معيارهای وابسته و  "کیریزی استراتژ برنامه"و  "گذاری در فناوری اطالعات سرمایه"

اند. سایر معيارها نيز جزء معيارهای اثرگذار یا محرک استخراج شدند.  تأثيرپذیر شناسایی شده

جزء معيارهای تأثيرگذار بسيار  "زنجيره تأمين شفاف و پاسخگو"و  "یاستخدام کارکنان دانش"

 )وابسته( شناسایی شد. ریرپذينيز جزء معيارهای بسيار تأث "کیریزی استراتژ برنامه"باشند.  قوی می
 

275/2 223/2 (225/2 ،272/2 ،227/2-) (۴1/2 ،226/2 ،757/2) D1 
273/2 2٣1/2 (23۴/2 ،233/2 ،272/2) (512/2 ،2۴٣/2 ،32۴/2) D2 
325/2- 222/2 (735/2- ،32٣/2- ،3٣2/2-) (۴12/2 ،225/2 ،73/2) D3 
73٣/2- ۴23/2 (277/2- ،236/2- ،2۴6/2-) (53٣/2 ،۴26/2 ،367/2) D4 
211/2 753/2 (251/2- ،2٣7/2- ،232/2-) (373/2 ،756/2 ،2٣3/2) D5 
33/2 ۴56/2 (2٣3/2 ،335/2 ،732/2) (663/2 ،۴1٣/2 ،3٣1/2) D6 
7٣٣/2 231/2 (73٣/2 ،372/2 ،72/2) (۴67/2 ،2۴٣/2 ،752/2) D7 
726/2 232/2 (722/2 ،73/2 ،257/2) (63۴/2 ،۴73/2 ،736/2) D8 
2۴3/2- 731/2 (271/2- ،2۴3/2- ،261/2-) (237/2 ،752/2 ،2٣۴/2) D9 
23٣/2 776/2 (233/2 ،27٣/2 ،22۴/2) (237/2 ،227/2 ،273/2) D10 
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 هاپیشنهادگیری و  نتیجه

ای کليدی مطرح شده است  عنوان حوزه های اخير مدیریت زنجيره تأمين بشردوستانه به در سال

تواند نتایج اثربخشی را حاصل کند. اطالعات نيز بر روی عملکرد زنجيره  که بهبود در آن می

یندهای کند که در آن فرآ تأمين بشردوستانه اثر زیادی دارد، زیرا پایه و اساسی را فراهم می

گيری  های درگير بر اساس آن تصميم شود و امدادرسانان و سازمان زنجيره تأمين اجرایی می

دیده  های اوليه را باید به مناطق آسيب کنند. اینکه پس از وقون حادثه  ه مقدار کمک می

وی رسانی ق ارسال کنند و در هر روز از  رخه عمر حادثه کدام نياز اولویت دارد، نياز به اطالن

های زنجيره تأمين را برای  عنوان  سباننده، تمام محرک تواند به دارد. لذا فناوری اطالعات می

سازی ساختاری  مدلطور که از دیاگرام نهایی مدل  همانکار با یکدیگر هماهنگ کند. 

در باالترین اولویت نسبت به سایر  " یاستخدام کارکنان دانش"مشاهده است،  قابل تفسيری

هایی در روند  باع  ایجاد پيچيدگی " یعدم استخدام کارکنان دانش"قرار دارد.  فاکتورها

شود. فاکتور بعدی که پس از استخدام کارکنان دانشی قرار  های امدادرسانی می انجام فعاليت

توسعه و آموزش کارآمد برای "گيرد،  گيرد و در واقع زیرمجموعه این فاکتور قرار می می

توان مشاهده کرد که فاکتور مربوط به  ين از روی مدل نهایی میاست. همچن "کارکنان 

گيرد. این امر بيانگر این موضون است  در پایين سطح اولویت قرار می " کیریزی استراتژ برنامه"

صورت  تواند به که اهميت دادن به سایر فاکتورها که از درجه اهميت باالتری برخوردارند، می

سازی ساختاری  مدلژیک را پوشش دهد؛ بنابراین از روی مدل ریزی استرات خودکار برنامه

ترین سطح از  ریزی استراتژیک در پایين مشاهده شده است که موضوعات مربوط به برنامه تفسيری

قرارگرفته است که اشاره به درجه باالی نيروی محرک  سازی ساختاری تفسيری مدلنظر مراتب 

مدیران و بازیگران زنجيره تأمين بشردوستانه باید بر روی توسعه  جهياین فاکتورها است. درنت

های زنجيره تأمين بشردوستانه ایجاد آگاهی  هایی تمرکز کنند که بتوانند در مورد فعاليت استراتژی

نماید. نهایتاً در ادامه با استفاده از تکنيک دیمتل فازی، شدت روابط ميان فاکتورها تعيين شد. 

زنجيره تأمين شفاف و پاسخگو "و  " یاستخدام کارکنان دانش"خص شد، فاکتور طور که مش همان

عنوان تأثيرپذیرترین  نيز به " کیریزی استراتژ برنامه"عنوان تأثيرگذارترین فاکتورها و فاکتور  به "
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های آتی  فاکتور شناسایی شد که باید توجه بيشتری به این فاکتورها گردد؛ بنابراین برای پژوهش

 شود که: هاد میپيشن

 مک، فاکتورهای موردنظر در مدل ساختاری تفسيری پيشنهادی را در  ميک با تحليل

بندی کرده و در ادامه با استفاده   هار خوشه )پيوندی، مستقل، وابسته و خودمختار( دسته

 طور دقيق مشخص کرد. از تکنيک دیمتل خاکستری شدت روابط ميان فاکتورها را به

 افزار  اده از تحليل مسير و نرمتوان با استف میSPLS  یاWarp-PLS  مدل ساختاری

 تفسيری پيشنهادی را آزمون و تأیيد کرد.

 عنوان یکی از رویکردهای نوین  به 7بدترین -با استفاده از تکنيک بهترین

  بندی کرد. فاکتورهای موردنظر را اولویتگيری،  تصميم

 

1. Best-Worst Method (BWM) 
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