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 چکیده

شوند که منجر به مرگ، آسیب و تخریب اموال و اختالل در  رو می، با وقایعی روبهرروزمردم سراسر جهان 

و آنچه هرساله باعث  شدههای طبیعی تلقی  بحران عنوان بهگردد. این تجارب ناخوشایند  های روزانه می فعالیت

هایی است که پس از  و بحران مخرب های لرزه ینزمگردد  ناپذیر به مردم و اقتصاد کشور می خسارات جبران

و  یسال خشک طوفان، سیل، زلزله، نشده نظیر بینی و حوادث پیش طبیعی بالیای هرسالهدهد.  ع آن رخ میوقو

 و تلفات ها آن با مناسب مقابله و آمادگی عدم کنند و می گرفتار را جهان از مختلفی های بخش سوزی آتش

 راستا،این  دراست.  ناپذیر برانج بعضاً که کند می وارد ها آن های و دارایی ها ملت به را سنگینی خسارات

 یک اطالعات مناسب و کافی، داشتن زیرا بدون است، تأمین بشردوستانه زنجیره کلیدی محرک یک اطالعات

بداند. در این پژوهش، با مرور ادبیات و مصاحبه با  را دیدگان آسیب های خواسته تواند نمی تیم امدادرسانی

فناوری  یریکارگ بهبحرانی موفقیت  عاملو مدیریت بحران کشور، ده مدیران و خبرگان حوزه امداد و نجات 

اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه استخراج شد. در ادامه با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت 

بندی  ، وزن نهایی عوامل کلیدی تعیین و به ترتیب اهمیت اولویت2(SWARA) تدریجی یوزن دهارزیابی 

های  تایج نشان داد که عوامل پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد، آموزش دوجانبه با سایر سازماناند. ن شده

موفق فناوری اطالعات در مدیریت  یریکارگ بهترین عوامل در  مهم عنوان به راهبردیریزی  تجاری و برنامه

ت بحران کشور را و مدیری وامدادزنجیره تأمین بشردوستانه شناخته شدند که توجه جدی مدیران نجات 

طلبد. همچنین حمایت و پشتیبانی دولت نیز در اهمیت آخر قرار دارد. لذا سازمان امداد و نجات و  می

                                                           

 ریت، دانشگاه تهران، تخصصی مدیریت صنعتی، دانشکده مدی یدکتر -0 

 لی امام خمینی )ره(، قزوین، المل اعی، دانشگاه بینعضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتم -4

 ، همدان، یناس یبوعلاستادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه  - 3

4- Stepwise weight assessment ratio analysis 
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ها بر مبنای اهمیت، گامی بزرگ در مدیریت بحران و  کشور با پرداختن به این عوامل و تقویت آن احمر هالل

 نشده خواهد برداشت. بینی ع پیشدیدگان حوادث و وقای تسهیل خدمات امدادرسانی به حادثه

فناوری اطالعات، مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه، تحلیل  یریکارگ بهعوامل کلیدی  واژگان کلیدی:

 تدریجی یوزن دهنسبت ارزیابی 

وبیانمسئلهمقدمه

شوند که منجر به مرگ، آسیب و تخریب اموال و  ، با وقایعی روبرو میهرروزمردم سراسر جهان 

 شدههای طبیعی تلقی  بحران عنوان بهگردد. این تجارب ناخوشایند  های روزانه می ل در فعالیتاختال

و  مخرب های لرزه ینزمگردد  ناپذیر به مردم و اقتصاد کشور می و آنچه هرساله باعث خسارات جبران

و دهد. آنچه مدیریت بحران را در حوادث طبیعی  هایی است که پس از وقوع آن رخ می بحران

و خدمات امدادی و  ءکند وجود یک زنجیره یکپارچه از کلیه اجزا تسهیل می لرزه ینزمبخصوص 

مین بشردوستانه أگردد و با زنجیره ت های درگیر در حوادث ارائه می بشردوستی است که به انسان

، هاى طبیعى و انسانى همچون زلزله وقوع فاجعه(. 0316)صالحی طادی و همکاران،  شود معرفی می

گستردگى و شدت (. 6: 4101دهند )هیرینگن،  سیر صعودى را نشان مى ،فشان آتشفوران  و سیل

و باعث کرده ها وارد  ها به حدى است که صدمات فراوانى را به جان و مال انسان ها و اثرات آن فاجعه

 .با این فجایع شده است رویاروییتوجه فراوانى در سطح جهان براى 

 و طبقشود  علت شرایط جغرافیایی، یکی از کشورهای بالخیز دنیا محسوب میایران نیز به  کشور

 حادثه نوع 21 بین از. است جهان خیز حادثه اول کشور 01 ردیف در ایران ،آمده عمل به های بررسی

 نوع بالی سه مشخصاً و دارد وقوع احتمال ایران در آن نوع 30 متأسفانه جهان سطح در شده شناخته

 اظهارنظر اساس بر. است بوده بار خسارت ما کشور برای بالیا سایر از بیشتر یسال خشک و سیل زلزله،

 لرزه زمین نسبی خطر با مناطق در ایران کشور جمعیترصد د٣3 به نزدیک زلزله مهندسی پژوهشکده

 (.06: 0316)قاسمیان و همکاران، دارند  قرار سیل خطر معرض در% ۵1 و زیاد خیلی و زیاد

ساختمان پالسکو، زلزله اخیر سرپل ذهاب در کرمانشاه نیز از حوادث  یختنفرورو  سوزی آتش

های بسیاری را در  های سنگین مالی، تلفات جانی و نگرانی ناگواری بود که عالوه بر خسارت

 نشده آینده به همراه داشت. بینی های قدیمی دیگر و حوادث پیش خصوص ساختمان

ش فناوری اطالعات، استفاده کارآمدی از فناوری اطالعات در علیرغم اهمیت و مزایای نویدبخ

مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه گزارش نشده و بسیاری از محققان از تمرکز بر این مقوله 



            

 SWARAبشردوستانه با تکنیک فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین  یریکارگ بهبندی عوامل کلیدی  اولویت 

٣1

  

تأثیرگذار  یها عاملبنابراین شناسایی  .(001 :4103کوواکسس و همکاران،  (اند پوشی کرده چشم

اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین ضروری خواهد بود. با ی فناور یریکارگ بهو بحرانی موفقیت 

بندی عوامل  مراجعه به ادبیات مشخص شد که هیچ پژوهشی تحقیقات در خصوص ارزیابی و اولویت

فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه با استفاده از تکنیک  یریکارگ بهکلیدی 

این پژوهش به دنبال استخراج عوامل  است. نشده انجام تدریجی یوزن دهتحلیل نسبت ارزیابی 

ها با  بندی آن فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه و اولویت یریکارگ بهکلیدی 

تا بدین ترتیب بتوان در آینده باشد  می تدریجی یوزن دهتحلیل نسبت ارزیابی استفاده از رویکرد 

 برداشت. گام بزرگی در افزایش کارایی آن

 زیر است:این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت 

 فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه کدامند؟ یریکارگ بهعوامل کلیدی  .0

 بندی عوامل به چه صورت است؟ اهمیت و اولویت .4

ادبیاتپژوهش

در هزینه از جویی  اثربخش یک ابزار و معیار سنجشی جهت صرفه 0مدیریت زنجیره تأمین

)ون  باشد ریزی، تحویل و توزیع کاالهای امدادی می عملیاتی بهبودیافته در برنامه ییکاراطریق 

. اگر برخی اجزای نامناسب نظیر مشتری یا ذخیره مستثنی شوند، مفهوم (4116،2٣4واسنهو،

حداقل جهت  بایدکنندگان  های بشردوستانه و تأمین مدیریت زنجیره تأمین، آنچه که سازمان

رسانی به  کردن اثرات بحران انجام دهند، را روشن خواهد کرد. زمانی که این مفهوم در کمک

ناشی از بالیای طبیعی بکار رود، زنجیره تأمین بشردوستانه نام  یدهگانحادثه د

سازی،  ریزی، آماده ها، برنامه . واقعیت این است که معموالً لجستیک(03: 4101)چارلز،گیرد می

شوند. به  کننده را شامل می ونقل، موجودی، انبارداری، توزیع و رضایت دریافت تهیه، حملطراحی، 

های  شوند که کاالهای صحیح را به مکان عبارتی تمام عملیات لجستیکی به روشی طراحی می

 .(2٣4: 4116)ون واسنهو،صحیح انتقال داده و در زمان صحیح میان افراد مناسب توزیع کنند

 

                                                           

1 -Supply Chain Management (SCM( 
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فرآیند  صورت بهرا  0(، مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه411۵) انارتوماس و همک

سازی اثربخش هزینه، کاالها، مواد و اطالعات  و کنترل کارآمد، جریان و ذخیره اجراریزی،  برنامه

 یتمام بهپذیر و نیل  کاهش زیان افراد آسیب منظور بهمرتبط از منبع به نقطه مصرف 

موقعیت ناشی از حوادث و بالیا، بسیاری از  فشار تحتاند.  ف کردهتعری "های ذینفعان نیازمندی

 اند. در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه تأکید کرده 4محققان بر استفاده از فناوری اطالعات

مقدار منابع  ازاندازه یشبهزینه، نگهداری  ازنظرنیستند،  یتکرار شدنطور که حوادث و بالیا،  همان

کنندگان،  باشد. منابع چندین سازمان نظیر پول، تجهیزات، تأمین نمی صرفه بهامدادی های  برای فعالیت

دیدگان حوادث و بالی طبیعی هماهنگ باشند.  رسانی به آسیب برای کمک بایدوسایط نقلیه و غیره 

کنندگان و ذینفعان خدمات، زنجیره تأمین  کنندگان و فراهم ای از تأمین شبکه صورت بهاین خوشه 

. جریان در زنجیره تأمین بشردوستانه توسط (463 : 4102)چاکراوارتی، شود دوستانه نامیده میبشر

شود.  یک رویکرد چندجانبه توصیف می عنوان بههای امدادی و  المللی و سازمان های محلی، بین آژانس

 جملهازمدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه اثربخش نهایی توانایی پاسخ سریع به چندین مداخله 

. زنجیره تأمین بشردوستانه مرکز (33 : 4104)کوزولینو ، مقیاس جهانی و چارچوب زمانی کوتاه را دارد

پلی بین آمادگی و پاسخ به حوادث و بالیا  عنوان به. 0رسانی به بالیا و حوادث به دالیل زیر است:  کمک

زنجیره تأمین بشردوستانه نظیر های  اثربخشی و سرعت پاسخگویی برای برنامه. 4 و بین تهیه و توزیع

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

. چهار. سنجش عملکرد با فراهم ساختن آموزش تعجیل در رویداد 3 (2٣3: 4116)ون واسنهو، باشد

ت میان عمل موفق و شکست را توجیه تواند تفاو ترین بخش از هر عمل امدادی است که می پرخرج

 .(2٣4: 4116)ون واسنهو، کند

مثبت( بر عملکرد ) یممستق طور به 3میان بازیگران درگیر در عملیات امداد راهبردیپیچیدگی 

. تعهد مدیریت ( 33۵:  4114)مک انتایر،گذارد ها تأثیر می های مشارکت دانش سازمان و قابلیت

، آگاهی، اعتماد و سایر راهبردیریزی  بر مشکالت مالی، برنامه ارشد یا رهبری مثبت جهت غلبه

 راهبردی توسعه درحالکشورهای سراسر جهان (036:  410٣) پورمانوف، ها ضروری است زمینه

آی سی اچ ال )باشند های آمادگی مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه می جهت افزایش سنجه
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2 Information Technology(IT) 
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های فنی بخش  اندرکاران در افزایش قابلیت . برخی مسائل کلیدی توسط دست(021:  4104

سازی  شفاف ساز و کارها در پی ارائه  . آن(021: 4113) گوستاوسون،  بشردوستانه تأکید شده است

 .(41٣: 4103) آگوستینو، اند و پاسخگویی به کمبودهای مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه نبوده

اطالعات برای لجستیک بشردوستانه و مدیریت ای در زیمباوه بر کاربرد فناوری  در مطالعه

. در این پژوهش بر پایه اطالعات (42: 4106ان،چینگونو و همکار) اند زنجیره تأمین تأکید کرده

های لجستیک بشردوستانه، یک  آوری داده و روش پیمایش و مصاحبه از سازمان تجربی و جمع

هایی از  لجستیک بشردوستانه و محرک فناوری اطالعات در یریکارگ بههای  بندی از روش دسته

های این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری  است. یافته شده ارائهها  انواع مختلف این روش

ریزی زنجیره تأمین و  تواند به فرآیند تبادالت، طرح مسائل لجستیک بشردوستانه می دراطالعات 

 شود. همکاری، ردیابی سفارشات و هماهنگی در تحویل تفکیک

های مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک  ابزار پشتیبان از آرمان عنوان بهاطالعات  فناوریاز 

از  بر دوستانههای  . همچنین بر تنوع فناوری(۵٣4: 4103 ،دوریت.)است برده  نامبشردوستانه 

های فناوری اطالعات با هزینه پایین تا  حل ریزی تا فناوری اطالعات نوآور، از راه پایه

 های باال تأکید شده است. گذاری سرمایه

زنجیره تأمین  فناوری اطالعات در مدیریت یریکارگ به تیموفق بحرانی یها عامل ،بین یندرا

 ییبه سزا ریثأت رهیزنج یاثربخش و ییکارا بر توانند یم که هستند یعوامل ازجمله بشردوستانه

ادبیات شفافی در  درهرصورت. شوند یشتریب یها انسان جان نجات و حفظ باعث و گذاشته

فناوری اطالعات در مدیریت  یریکارگ بهبحرانی موفقیت  یها عاملخصوص بررسی و شناسایی 

زنجیره تأمین بشردوستانه ارائه نشده است. در تحقیقات داخلی هیچ پژوهشی در خصوص 

 ت.اس نشده انجامفناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه  یریکارگ به

های زنجیره تأمین  ( در پژوهشی به معرفی عوامل انسجام حلقه0316صالحی طادی و همکار )

ها نشان داد که سه عامل اصلی سازمان،  اند. مطالعه آن پرداخته های طبیعی حرانب در بشردوستانه

مدیریت ارشد، منابع انسانی، ارزیابی، مدیریت کیفیت،  ملهازجمحیط و فناوری و چهارده شاخص 

، شرایط فرهنگی اجتماعی، شرایط حقوقی یسازمان فرهنگریزی،  و برنامه راهبردیلجستیک، 

های اطالعاتی، آموزش  سیاسی، شرایط اقتصادی، فناوری محیطی، شرایط جغرافیایی، سیستم

گذارند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان  اثر میی تأمین بشردوستانه  در عملکرد زنجیره فناوری

https://dpmk.ir/article-1-129-fa.pdf
https://dpmk.ir/article-1-129-fa.pdf


   

  هفدهمهفدهم/ سال / سال   6622ترویجی اندیشه آماد / شماره ترویجی اندیشه آماد / شماره   --فصلنامه علمیفصلنامه علمی  

09 

 

دهد، وجود یک مدیریت بحران نیازمند یک زنجیره تأمین کارا و منسجم از اقدامات و  می

باشد و وجود نقصی در هریک از عوامل  های درگیر در بحران می های همه سازمان فعالیت

 واهد شد.زنجیره تأمین بشردوستانه خ یختگیگس ازهمموجب  شده ییشناسا

هاى عملکردى زنجیره  شناسایى ابعاد و شاخصای به  ( در مطالعه0316مقدم و همکاران ) صادقی

پژوهش این در خروجى اند.  پرداخته ها آن و تعیین روابط بین( تأمین بشردوستانه )مورد خاص زلزله

شاخص  22دى و عملکربعد  03 ها و ابعاد عملکردى تأیید گردید و چارچوبى با ارتباط تمام شاخص

بندى ابعاد عملکردى، در سطح اول و ابعاد رسیدگى به امور بازماندگان،  مشخص شد و همچنین سطح

و هماهنگى در سطح دوم و سایر ابعاد  وامدادها، لجستیک  ها و زیرساخت بازسازى و تعمیر ساختمان

بازماندگان، بازسازى و  رسیدگى به امور . ابعاد عملکردى آموزش،قرار گرفتندعملکردى در سطح سوم 

 سازى، لجستیک قاومم در خوشه مستقل، ابعاد عملکردى یو هماهنگ ها یرساختزها  تعمیر ساختمان

 پایش، اقدامات و ارزیابى عملکردى و ابعاد در خوشه پیوندى پزشکى خدمات غذا و آب، یهو تهوامداد 

هزینه، تخلیه با پناه دادن و  ،کالبدى، بهبود نظام مدیریت اطالعات و ارتباطات زلزله-فضایى

 .قرار گرفتنداولیه در خوشه وابسته  یها و کمکسازى تدارکات  ذخیره

مدلتحقیق

 و های التین ای، مرور ادبیات و مراجعه به کتاب در پژوهش حاضر، ابتدا با روش کتابخانه

 زنجیره مدیریتفناوری اطالعات و  حوزه در مقاالت های اطالعاتی معتبر شامل فارسى و پایگاه

فناوری اطالعات  یریکارگ بهسازی تحقیقات مرتبط، عوامل کلیدی  تأمین بشردوستانه و خالصه

 استخراج شد: جدول یک صورت به
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 فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه یریکارگ به: عوامل کلیدی یکجدول 

 منبع عامل یفرد

0 
پشتیبانی و حمایت مدیریت 

 دارش
(Kabra et al. 2013; Moshtari et al. 2011) 

 (0316صالحی طادی و همکار )

4 
 یرساآموزش دوجانبه با 

 تجاری یها سازمان
(Agostinho, 2013; McEntire, 2002) 

 راهبردیریزی  برنامه 3
(Agostinho, 2013; Kovács et al. 2007; Maiers et al. 

2005; Moshtari et al. 2011; Natarajarathinam et al. 

2009; Pettit et al. 2009; Schulz et al. 2010) 

2 
گذاری در فناوری  سرمایه

 اطالعات
(Gustavsson, 2003; Kaba et al. 2015a; Maiers et al., 2005) 

۵ 
سیاست نگهداری کارآمد 

 برای کارکنان دانشی
(Gustavsson, 2003; Maiers et al., 2005) 

 (Gustavsson, 2003; Maiers et al., 2005) ن دانشیاستخدام کارکنا 6

3 
زنجیره تأمین شفاف و 

 پاسخگو
(Agostinho, 2013; Balcik et al. 2010; Thomas et al. 

2005; Chingono et al. 2016) 

٣ 
توسعه و آموزش کارآمد 

 برای کارکنان

(Agostinho, 2013; Drabek, 1985; Kabra at al. 2015a; 

Maiers et al., 2005; McEntire, 2002; Thévenaz et al. 

2010) 
 (0316مقدم و همکاران ) صادقی

1 

مکانیسم بازخورد جهت 

تسهیل آموزش و یادگیری از 

 تجربیات قبلی
(Balcik et al., 2010; Ponomarov et al. 2009; Dorit, 2017) 

 .ICHL, 2013; Kabra et al. 2015b; Abushaikha et al) حمایت و پشتیبانی دولت 01

2016) 
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شکل پژوهش )ای و مصاحبه با خبرگان، مدل مفهومی  ادبیات، روش کتابخانه مرور بهبا عنایت 

 ( پیشنهاد شد:یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش یکشکل 

فناوری اطالعات در مدیریت  یریکارگ به، عوامل کلیدی یکپس از ارائه مدل مفهومی شکل 

بندی این عوامل  شوند. رتبه بندی می اولویت سو آرامین بشردوستانه با استفاده از تکنیک زنجیره تأ

جهت امدادرسانی مؤثر  احمر هاللتواند دید روشنی به مدیران حوزه امداد و نجات و سازمان  می

گیری از نظرات خبرگان  که با بهره SWARAدیدگان بدهد. در ادامه روش اجرای تکنیک  به حادثه

 باشد، تشریح خواهد گشت. می

 

فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین  یریکارگ بهعوامل کلیدی 

 بشردوستانه
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پژوهشروش

از نتایج آن برای حل مسائل و  چراکهباشد،  تحقیق حاضر از نوع هدف تحقیقی کاربردی می

جهت امدادرسانی مناسب در زمان وقوع  احمر هاللمشکالت موجود در سازمان امداد و نجات و 

ها از نوع  گردآوری داده ظرازنتوان بهره گرفت. همچنین این پژوهش  نشده می بینی حوادث پیش

و مدیران  متخصصانباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان،  پیمایشی( می) یفیتوص

ها و  ها و تکمیل پرسشنامه داده یآور جمعباشد و برای  می احمر هاللسازمان امداد و نجات و 

یران رده اول این که همگی از مد خبره 01شده از نظرات  عوامل کلیدی شناسایی بندی یتاولو

استفاده گردید. این مدیران به روش  اشراف داشته یموردبررسکامالً به موضوع سازمان بوده و 

تحلیل شده از تکنیک  بندی عوامل شناسایی اولویت منظور بهدر ادامه و گلوله برفی انتخاب شدند 

 های جدید شیکی از رو استفاده گردید. این روش SWARA تدریجی یوزن دهنسبت ارزیابی 

برای توسعه روش تحلیل اختالف  4101 است که در سـال 0(MCDM) یارهچندمعگیری  تصمیم

از کارشناسان قبل از هر چیز،  هریـک SWARA درروشکار گرفته شـد.  معقول بین معیارها به

ترین  یتاهم تـرین معیـار، رتبـه یـک را گرفتـه و بـه کـم کننـد. مهـم بنـدی مـی معیارها را رتبـه

، معیارهـا براسـاس مقـادیر متوسـط اهمیـت یتدرنهاها رتبه آخـر تعلـق خواهـد گرفـت.  آن

های  در این روش، متخصص نقش مهمی در ارزیابی وزن .دنشو میبندی  اولویت نسـبی

متخصص اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی، اطالعات  دارد. هـمچنـین هـر شده محاسبه

 آمده دست بههای گروهی  به ارزش متوسط رتبه بـا توجـه آنگاه کند. مشخص می ات خودو تجربی

 وزن هـر معیـار .(001: 4103)کرسولینا ، گـردد وزن هر معیار تعیین می ،از کارشناسان

 مسائلیکی از موضوعات مهم در بسیاری از  ،ارزیابی وزن باشد. ی اهمیت آن می دهنده نشان

است که  یوزن دههای  از انواع روش یکـی SWARAگیری چندمعیاره اسـت. روش  تصمیم

   وزن و ارزیـابی نهـایی دارنـد. ی متخصصین در آن نقش مهمی را در محاسبه

 

 

   

                                                           

1 - Multi criteria decision making 
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 :(33: 4103، خانی)هاشمدهد تکنیک را نشان می این اجراییهای  گام دوشکل   

 
 SWARAهای اجرایی تکنیک  : گام4شکل 

تیب ابتدا پرسشنامه مربوط به این تکنیک در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از بدین تر

پرداخته شد که جزئیات اجرایی این تکنیک در ادامه  وتحلیل یهتجزها به  آوری نظرات آن جمع

 است. تشریح شده 

هایپژوهشیافته

ناوری اطالعات ف یریکارگ بهعوامل کلیدی  ینتر مهمپس از مرور ادبیات تحقیق و شناسایی 

به ارزیابی این عوامل  SWARAدر مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه، با استفاده از تکنیک 

که قبالً نیز گفته شد، تکنیک سوارا بر مبنای نظرات خبرگان استوار است  طور همانپرداخته شد. 

 :آمده است دوباشد. اطالعات خبرگان پژوهش در جدول  و یک روش کامالً قضاوتی می
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 : اطالعات مربوط به خبرگان4جدول 

 عدادت بندی طبقه دسته

 شغل
 0 یرعاملمد

 1 مدیران رده دوم

 سطح تحصیالت

 0 لیسانس

 ٣ کارشناسی ارشد

 0 دکتری

 جنسیت
 01 مرد

 1 زن
 

شده، وزن اولیه  در مورد عوامل کلیدی شناسایی خبره 01پس از استخراج نظرات هریک از 

جداگانه این  صورت بهاز هریک از خبرگان خواسته شد تا هرکدام  درواقعگردید. عوامل استخراج 

ی اهمیت نسبی اولیه این معیارها تعداد  برای محاسبه یتدرنهابندی نمایند و  ده شاخص را رتبه

دو مثالً شاخص اول  مثال عنوان بهشود.  های هر شاخص متناسب با نظرات خبرگان شمرده می رتبه

های چهار  هم در رتبه بار یکبار در رتبه سه و چهار بار در رتبه دو، دو ، قرارگرفتهیک  بار در رتبه

بندی عوامل کلیدی توسط خبرگان، برای محاسبه وزن هریک،  و پنج جای گرفت. بعد از اولویت

 مثال عنوان بهشود.  اختالف بیشترین امتیاز و امتیاز مربوطه می در ضرب هر شاخصهای  تعداد رتبه

 (.سهشود )جدول  زیر محاسبه می صورت بهزن شاخص سطر اول و

 
 ها بندی آن نظرات خبرگان و رتبه: 3جدول 

ها شاخص  
بندی مستقیم رتبه  

 وزن نرماالیز وزن
0 4 3 2 ۵ 6 3 ٣ 1 01 

C1 4 4 2 0 0 
     

33 023/1  

C2 ۵ 3 0 
 

0 
     

٣0 062/1  

C3 
 

4 2 3 0 
     

63 03۵/1  

C4 
     

0 0 4 4 3 03 146/1  

C5 
  

0 4 0 2 0 0 
  

2۵ 110/1  

C6 
   

0 0 4 ۵ 
 

0 
 

3۵ 130/1  

C7 
  

0 
 

6 0 0 0 
  

26 113/1  

C8 3 ۵ 0 0 
      

٣1 064/1  

C9 
 

0 
 

0 0 0 0 2 
 

0 32 161/1  

C10 
    

4 
 

4 
 

۵ 0 40 124/1  
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را بـا  یموردبررس عوامل محاسبات نهایی مربوط به وزن و اهمیت هرکدام از چهار جـدول

توان عوامل کلیدی را  که بر اساس اوزان ستون آخر می دهد می نشـان اسـتفاده از روش سـوارا

 بندی نمود: اولویت
 محاسبات نهایی مربوط به وزن و اهمیت: 2جدول 

 رتبه Sj Kj =Sj+1 Wj Qj نام عامل

 0 0 061/1 1 - (C1)پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد 

 1 024/1 2/٣3٣ 013/1 013/0 (C8)های تجاری  یر سازمانآموزش دوجانبه با سا

 036/1 036/0 304/1 041/1 3 (C1) راهبردیریزی  برنامه

 064/1 060/0 603/1 012/1 4 (C3)گذاری در فناوری اطالعات  سرمایه

سیاست نگهداری کارآمد برای کارکنان دانشی 

(C7) 
000/1 000/0 ۵۵0/1 113/1 5 

 0 213/1 1٣2/1 6/011/1 01٣ (C5)انشی استخدام کارکنان د

 1 133/1 7/1٣۵/1 1٣2/0 2۵٣ (C6)زنجیره تأمین شفاف و پاسخگو 

 1٣4/1 1٣4/0 242/1 130/1 8 (C9)توسعه و آموزش کارآمد برای کارکنان 

مکانیسم بازخورد جهت تسهیل آموزش و یادگیری 

 (C10)از تجربیات قبلی 
1۵0/1 1۵1/0 213/1 16٣/1 9 

 130/1 130/0 310/1 166/1 11 (C4)یت و پشتیبانی دولت حما

 

 دهد ها را نشان می عوامل کلیدی و اولویت آن شده محاسبهوزن  3شکل 

0.0000

0.0400

0.0800

0.1200

0.1600

0.2000

C2C8C1C3C7C5C6C9C10C4
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ترین عامل  مهم عنوان بهشود، پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد  طور که مالحظه می همان

در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه شناسایی گردید. فناوری اطالعات  یریکارگ بهکلیدی 

 یریکارگ بهو  اجراهای تجاری دیگر عامل کلیدی مهم در مسیر  آموزش دوجانبه با سایر سازمان

در صورت برگزاری  چراکهباشد.  فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه می

سیستم فناوری  یریکارگ بها بخش اعظمی از مسیر ه های دوجانبه و مستمر با سایر سازمان آموزش

در  راهبردیریزی  اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه پیموده خواهد شد. برنامه

سازی نیروها  آماده راهبرداهمیت قرار گرفت. زیرا با داشتن برنامه بلندمدت و با  ازنظرجایگاه سوم 

تر و باسرعت و کیفیت بهتری انجام  در وضعیت مطلوبدیدگان  به حادثه موقع به یامدادرسانو 

افزاری فناوری اطالعات جهت  گذاری در بخش نرم خواهد گرفت. چهارمین عامل مهم سرمایه

باشد که این موضوع توجه خاص مدیران را در سازمان امداد  تقویت زنجیره تأمین بشردوستانه می

 عنوان بهچنین حمایت و پشتیبانی دولت خود طلبد. هم و نجات و هالل احمر و در سطح کالن می

حمایت و  درهرصورتاهمیت در جایگاه آخر قرار دارد.  ازنظرشده بوده که  یکی از عوامل شناسایی

تواند  مؤثر فناوری اطالعات در زنجیره تأمین بشردوستانه می یریکارگ بهپشتیبانی دولت نیز در 

های ذیربط گردد. نتیجتاً  امدادی سازمانموجب دلگرمی مدیران و کارشناسان و نیروهای 

سیستم فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین  یریکارگ بهشناسایی و تقویت عوامل کلیدی 

سازی این سیستم در  تواند اولین گام در پیاده بشردوستانه و مقابله با موانع و مشکالت سر راه می

کنان سازمان امداد و نجات و اعضای زنجیره زنجیره تأمین محسوب شود؛ زیرا تا زمانی که کار

نداشته باشند و در شناخت و ادراک  نظر اتفاقسازی، حول این عوامل  مجری پیاده عنوان به ینتأم

نظر وجود داشته باشد، شکست چنین  سازی آن شکاف و اختالف ها نسبت به چگونگی پیاده آن

 رسد. ای حتمی به نظر می پروژه

دهاگیریوپیشنهانتیجه

و  دیده ارسال کنند های اولیه را باید به مناطق آسیب کمک مقدار اینکه پس از وقوع حادثه چه

رسانی قوی دارد. لذا فناوری  از چرخه عمر حادثه کدام نیاز اولویت دارد، نیاز به اطالع هرروزدر 

 یکدیگر با کار برای را تأمین زنجیره های محرک تمام چسباننده، عنوان به تواند اطالعات می

 یریکارگ بهعامل کلیدی  01بدین منظور در این پژوهش پس از مرور ادبیات،  .کند هماهنگ

فناوری اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه شناسایی و استخراج شدند. در ادامه با 

 ترجیحی و نظرات خبرگان و مدیران سازمان یوزن دهاستفاده از تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی 

بندی شدند. نتایج نهایی پژوهش  کشور، این عوامل ارزیابی و اولویت احمر هاللامداد و نجات و 
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نشان از اهمیت بسیار باالی عوامل پشتیبانی و حمایت مدیریت ارشد، آموزش دوجانبه با سایر 

أمین مؤثر فناوری اطالعات در زنجیره ت یریکارگ بهدر  راهبردیریزی  های تجاری و برنامه سازمان

دیدگان در حوادث و وقایع،  بشردوستانه بود. بنابراین جهت امدادرسانی باکیفیت و قوی به حادثه

ها ضروری خواهد بود. در پایان  توجه جدید مدیران به عوامل به ترتیب اهمیت و اولویت آن

 شود: ذیل پیشنهاد می صورت بههای آینده  پیشنهاداتی برای پژوهش

  مک،  میک ی و تحلیلفازساختاری تفسیری در محیط  یساز مدلبا استفاده از رویکرد

بندی کرده و در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل  بندی و خوشه عوامل موردنظر را سطح

 دقیق مشخص کرد. طور بهخاکستری شدت روابط میان عوامل را 

 افزار  توان با استفاده از تحلیل مسیر و نرم میSPLS  یاWarp-PLS تاری تفسیری مدل ساخ

 پیشنهادی را آزمون و تأیید کرد.

 عوامل موردنظر را گیری  های تصمیم و سایر تکنیک 0بدترین -با استفاده از تکنیک بهترین

 .بندی تکینک این پژوهش مقایسه و نهایی کرد ارزیابی و با اولویت
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