
45

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ی 
زه 

رو
ار 

چه
مر 

ی ع
خه 

چر
در 

ن 
دگا

ب دی
سی

ی آ
ها

یاز
ی ن

یاب
ارز

نه
ستا

دو
شر

ن ب
أمی

ی ت
ره 

جی
 زن

در
ثه 

اد
ح

 شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

عمـــر  چرخـــه ی  در  آســـیب دیدگان  نیازهـــای  ارزیابـــی 
بشردوســـتانه تأمیـــن  زنجیـــره ی  در  حادثـــه  روزه ی  چهـــار 

محمدرضا صادقی مقدم: استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران
iman.ghasemian@ut.ac.ir  ،کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران	:	صاحبی*	قاسمیان	ایمن

جلیل	حیدری	دهویی:	استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

تاریخ دریافت: 94/7/25
تاریخ پذیرش: 96/9/1

چکیده
گرفتار می کند و نداشتن آمادگی و توان  هرساله بالیای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و خشک سالی قسمت های مختلفی از جهان را 
کشور ایران هم  گاه جبران ناپذیر است.  که  مقابله ی مناسب با آن ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت ها و دارایی های آن ها وارد می کند 
کشور  ع فاجعه در  کشورهای حادثه خیز در دنیا به شمار می رود. بنابراین مدیریت زنجیره ی بشردوستانه در قبل، حین و بعد از وقو یکی از 
کثر  با حدا باید  که برای حفظ جان مردم  ع حوادث، مهم ترین اقدام، عملیات لجستیک امدادرسانی است  از وقو اهمیت پیدا می کند. بعد 
گام بزرگی در اجرای اثربخش  کارایی صورت پذیرد. بنابراین با دانستن مهم ترین نیازهای مردم در هر یک از روزهای عمر حادثه می توان 
گردآوری داده ها، توصیفی  کاربردی و از نظر شیوه ی  ع هدف  که از نو کارای عملکرد زنجیره ی تأمین بشردوستانه برداشت. این پژوهش  و 
-پیمایشی است، به شناسایی و ارائه ی یک دسته بندی از نیازهای آسیب دیدگان پرداخت و با استفاده از روش های دیمتل و تحلیل فرایند 
شبکه ای در محیط فازی، به تعیین شدت روابط میان نیازهای شناسایی شده و اولویت بندی نیازهای مذکور در روزهای مختلف چرخه ی 
که اقالم غذایی، اقالم زیستی و اقالم  گرم و سرد پرداخت. به طور خالصه، نتایج نشان داد  ع حادثه در دو فصل  عمر حادثه با توجه به وقو
کنسرو از اقالم بسیار  پزشکی سه نیاز مهم در تمامی روزهای چرخه ی عمر به شمار می روند. همچنین آب آشامیدنی، چادر، بسته ی غذایی و 

مهم در تمامی روزها محسوب می شوند.
کلیدی: زنجیره ی تأمین بشردوستانه، چرخه ی عمر فاجعه، تصمیم گیری چندمعیاره ی فازی، ارزیابی نیاز واژه های 

Assessment of affected people’s needs 
in the four-day disaster’s life cycle in the 
humanitarian supply chain
Mohamadreza Sadeghi Moghadam1, Iman Ghasemian Sahebi2*, Jalil Heydari Dohoee3

Abstract

Each year natural disasters such as earthquakes, floods, storms and droughts will affect different parts of the 
world and lack of preparation and improper copping with them, creating heavy damage to people and their 

property that is often irreparable. Iran is one of the most hazardous countries in the world. Therefore, humanitar-
ian supply-chain management in the country is important before, during and after the disaster. After the disas-
ter occurrence, relief logistics operations are the most important step that for save lives must be carried out with 
maximum efficiency. Thus by knowing the needs of the people in each day of the disaster life cycle, could be a 
major step in the implementation of effective and efficient humanitarian supply chain performance. This research 
in terms of purpose is applied and in terms of data collection, method is a description-survey, and paid to identify 
and provid a classification of the needs of victims and by using fuzzy DEMATEL and ANP, to determine severity 
of the relationship between the identified needs and priorities of these needs on different days of the disaster life 
cycle due to an accident in the warm and cold seasons. In summary, the results showed that food items, biological 
items and medical items as the three needs are important in everyday of the disaster life cycle. And also items of 
drinking water, tents, food package and conserves are very important sub-criteria in each day.
Key Words: Humanitarian supply chain, disaster life cycle, fuzzy multiple criteria decision making, need assessment.
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مقدمه
 )1394( کشور  بالیای  و  حوادث  پژوهشکده ی  آمار  با  مطابق 
خشک سالی  و  طوفان  سیل،  زلزله،  نظیر  طبیعی  بالیای  هرساله 
گرفتار می کنند. طبق بررسی های  قسمت های مختلفی از جهان را 
جهان  حادثه خیز  اول  کشور   ١٠ ردیف  در  ایران  کشور  به عمل آمده 
جهان  سطح  در  شناخته شده  ــه ی  حــادث ع  نــو  4٠ بین  از  اســـت. 
سه  مشخصًا  و  دارد  ع  وقــو احتمال  ایــران  در  آن  ع  نو  ٣١ متأسفانه 
کشور  سانحه ی زلزله، سیل و خشک سالی بیشتر از سایر بالیا برای 
ما خسارت بار بوده است. بر اساس اظهار نظر پژوهشکده ی حوادث 
کشور ایران در مناطق با  کشور نزدیک به ٨٣ % جمعیت  و بالیای 
خطر نسبی زمین لرزه ی زیاد و خیلی زیاد قرار دارند و5٠% در معرض 

خطر سیل قرار دارند ]1[.
در  علمی  و  منسجم  مدیریتی  زنجیره ی  یک  وجــود  ازایـــن رو 
ع بحران ها  از بروز و وقو که بتواند با پیش بینی و شناسایی،  کشور 
اولویت بندی،  با  بتواند  بحران  بــروز  صــورت  در  و  نماید  جلوگیری 
فعالیت های  پایش  و  رهبری  هدایت،  سازمان دهی،  برنامه ریزی، 
ع  الزم برای مداخله، هدایت و مهار بحران و سالم سازی بعد از وقو
بحران را با موفقیت به انجام رساند، بسیار حیاتی است و می توان 
ع، پیش بینی و مهار  که بسیاری از بحران ها قبل از وقو امیدوار بود 
ع بحران، عواقب ناشی از آن ها به حداقل  می شود و یا در صورت وقو

کاهش خواهد یافت. ممکن، 
نیازهای  با  زلزله  همچون  حوادثی  ع  وقو از  بعد  حادثه دیدگان 
امنیتی،  ــی،  ــ دارویـ آب،  تــغــذیــه ای،  نــیــازهــای  ازجــمــلــه  مــتــفــاوتــی 
خ  داده است، روبه رو  که حادثه در آن ر بهداشتی و ... بنا به فصلی 
با  را  نیازها  ایــن  بتواند  باید  بشردوستانه  لجستیک  که  می شوند 
کارایی برطرف نماید. شناسایی این نیازها در دوره ی عمر  کثر  حدا
موفقیت  عوامل  مهم ترین  از  یکی  آن هــا  به موقع  تأمین  و  حادثه 
که می تواند فرایند امدادرسانی را تسهیل  لجستیکی امدادی است 
کند ]2[. چرخه ی  کرده و از بروز بسیاری مشکالت دیگر جلوگیری 
که هر بحران چندین مرحله را طی می کند  عمر حادثه بیان می دارد 
مشخص  در  آن،  عمر  چرخه ی  اساس  بر  بحران  طبقه بندی   .]3[
کردن استراتژی های مواجهه با بحران در هر یک از مراحل عمر آن 
است.  مفید  مدیران  برای  بحران  کردن  متوقف  چگونگی  حتی  و 

همچنین چرخه ی عمر حادثه در فصول مختلف سال نیز متفاوت 
که  کمتر از فصول سرد سال است  گرم معمواًل  است و در فصل های 
کثر تصمیم گیری ها و زنجیره های بشردوستانه مورد  این عامل در ا

گرفته و موجب اتالف منابع زیادی می شود ]4[.  غفلت قرار 
کوزولینو و همکارانش1 مدیریت زنجیره ی تأمین بشردوستانه 
که تقریبًا در تمامی  را شامل چهار مرحله ی اصلی تعریف می نمایند 

تحقیقات به آن ها اشاره  شده است ]5، 6[.
پیش گیری2. 1
آمادگی3. 2
پاسخ گویی4. 3
بازسازی5. 4

ــت زنـــجـــیـــره ی تــأمــیــن  ــری ــدی ــــن چــهــار مــرحــلــه چـــرخـــه ی م ای
قوانین  به  پیش گیری  مرحله ی  می دهند.  تشکیل  را  بشردوستانه 
کاهش  را  اجتماعی  آسیب پذیری  که  دارد  اشــاره  سازوکارهایی  و 
که قبل  می دهند. مرحله ی آمادگی اشاره به عملیات متنوعی دارد 
راهبردهایی  شامل  مرحله  این  می گیرند.  صــورت  فاجعه  ع  وقــو از 
باید  پاسخ گویی  مرحله ی  موفقیت آمیز  اجــرای  به منظور  که  است 
دارد  متنوعی  عملیات  به  اشاره  پاسخ گویی  مرحله ی  شوند.  اتخاذ 
مرحله ی  می گیرند.  صورت  فاجعه  ع  وقو از  بعد  بالفاصله  اساسًا  که 
که اشاره به عملیات مختلف پس  نهایی مربوط به بازسازی است 
ع حوادث دارد. این مرحله شامل بازتوانی ها6 می شود و هدف  از وقو

آن نیز بررسی مشکالت بلندمدت است ]7[.
بشردوستانه   تأمین  زنجیره ی  هر  شــد،  گفته  که  همان طور 
زمانی  هر  در  امــدادی  سازمان  هر  اســت.  عمر  چرخه ی  یک  دارای 
را  عمر  چرخه ی  یک  باشد،  بحران  یک  پاسخ گویی  دنبال  به  که 
امداد  سیکل  در  فاز  هر  طول  می کند.  تجربه  خود  مأموریت  بــرای 
ع آن است. در هر  متغیر و وابسته به مشخصات بحران و فصل وقو
صورت سرعت عملیات امدادی در روزهای اول بحران به  صورت 
قابل  توجهی بر زندگی بسیاری از مردم تأثیر پذیرفته از بحران تأثیر 
کردن  بسیج  در  امــدادی  سازمان  یک  توانایی  بنابراین  می گذارد. 
ارزیابی و توسعه در موفقیت پاسخ گویی  منابعش در طول فازهای 
و  فاجعه  عمر  چــرخــه ی   1 تصویر   .]8[ ــت  اس حیاتی  بــحــران  بــه 
نیازمندی های منابع وابسته را برای مأموریت امداد تشریح می کند. 

سرعت عملیات امدادی در روزهای اول  صورت هر در. استو فصل وقوع آن امداد متغیر و وابسته به مشخصات بحران 
گذارد. بنابراین توانایی یک  از بحران تأثیر میپذیرفته  تأثیرتوجهی بر زندگی بسیاری از مردم   قابلصورت   بحران به

 گویی به بحران حیاتی است سازمان امدادی در بسیج کردن منابعش در طول فازهای ارزیابی و توسعه در موفقیت پاسخ
  کند. را برای مأموریت امداد تشریح میهای منابع وابسته  عمر فاجعه و نیازمندی یچرخه 1 تصویر [.8]

 
 یامدادرسان یکعمر لجست یچرخه :1 تصویر

 
بعد از وقوع حوادث  شوند. دیدگان با نیازهای گوناگونی مواجه می عمر حادثه، آسیب ییک از روزهای چرخه حال در هر

 که برای حفظ جان مردم باید با حداکثر کارایی صورت پذیرد. ازاست ترین اقدام، عملیات لجستیک امدادرسانی  مهم
توان گام بزرگی در اجرای اثربخش و  ترین نیازهای مردم در هر یک از روزهای عمر حادثه می با دانستن مهم رو  این

توجهی کاهش   پذیری ناشی از حوادث را به میزان قابل تأمین بشردوستانه برداشت و آسیب یکارایی عملکرد زنجیره
اول اینکه به  ؛بشردوستانه به دنبال دارد یداد. ارزیابی نیازهای فاجعه دو هدف اصلی برای جوامع و بازیگران زنجیره

های خود را بشناسند و دوم اینکه  ها و برنامه دار و طرح های اولویت دهد تا پاسخ بازیگران اصلی زنجیره آگاهی می
های خارجی وارد عمل  سازی نیازها، سازمانجوامع ملی در برآورده ناتوانیدر صورت  را دهد که این اطمینان دتوان می

 [.9] و منابع امدادی خود را ارسال نمایند شوند
طورکلی برطرف نماید.  شده توسط بالیا را به دار ایجاد گویی اضطراری به فاجعه باید بتواند نیازهای فوری و اولویتپاسخ

 اند از: پیوندند عبارت داری که بعد از وقوع فجایع به وقوع می نیازهای مهم و اولویت

های پزشکی مناسب،  زندگی: آب آشامیدنی و بهداشتی و غذای کافی، کمک یفراهم کردن نیازهای اولیه .1
 ؛پناهگاه و سوخت )برای آشپزی و گرما(

وط به پناهندگان و آوارگان خصوص در حوادث مرب های فیزیکی به دیده از درگیری مراقبت از قربانیان حادثه .2
 ؛داخلی

تصویر  1: چرخه ی عمر لجستیک امدادرسانی ]8[
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حال در هر یک از روزهای چرخه ی عمر حادثه، آسیب دیدگان 
ع حــوادث  ــو گــونــی مــواجــه مــی شــونــد. بعد از وقـ گــونــا بــا نــیــازهــای 
برای  که  است  امدادرسانی  لجستیک  عملیات  اقــدام،  مهم ترین 
با  از این  رو  کارایی صورت پذیرد.  کثر  با حدا باید  حفظ جان مردم 
دانستن مهم ترین نیازهای مردم در هر یک از روزهای عمر حادثه 
کارایی عملکرد زنجیره ی  گام بزرگی در اجرای اثربخش و  می توان 
به  را  حوادث  از  ناشی  آسیب پذیری  و  برداشت  بشردوستانه  تأمین 
نیازهای فاجعه دو هدف  ارزیابی  کاهش داد.  میزان قابل  توجهی 
اصلی برای جوامع و بازیگران زنجیره ی بشردوستانه به دنبال دارد؛ 
تا پاسخ های  گاهی می دهد  آ بازیگران اصلی زنجیره  به  اینکه  اول 
اینکه  دوم  و  بشناسند  را  خود  برنامه های  و  ح ها  طر و  اولــویــت دار 
که در صورت ناتوانی جوامع ملی در  می تواند این اطمینان را دهد 
برآورده سازی نیازها، سازمان های خارجی وارد عمل شوند و منابع 

امدادی خود را ارسال نمایند ]9[.
فوری  نیازهای  بتواند  باید  فاجعه  به  اضــطــراری  پاسخ گویی 
نماید.  برطرف  به طورکلی  را  بالیا  توسط  شده  ایجاد  اولــویــت دار  و 
ع  وقــو بــه  ع فجایع  وقــو از  بعد  کــه  اولـــویـــت داری  و  نــیــازهــای مهم 

می پیوندند عبارت اند از:
و . 1 آشامیدنی  آب  زندگی:  اولیه ی  نیازهای  کــردن  فراهم 

مناسب،  پزشکی  کمک های  کافی،  غــذای  و  بهداشتی 
گرما(؛ پناهگاه و سوخت )برای آشپزی و 

فیزیکی . 2 درگیری های  از  حادثه دیده  قربانیان  از  مراقبت 
آوارگــان  و  پناهندگان  به  مربوط  حــوادث  در  به خصوص 

داخلی؛
در . 3 ایجادشده  اجتماعی  و  روانــی  فشارهای  به  رسیدگی 

از  روانــی  حمایت های  به  پرداختن  و  بالیا  توسط  افــراد 
آسیب دیدگان ]9[. 

ــان و مــقــامــات پــاســخ گــو بــه شــرایــط  ــدادرســ ــ ســـازمـــان هـــای ام
بـــرای  ــازهــا  ــی ن ارزیـــابـــی  از  کــســب شــده  ــات  ــالعـ اطـ از  ــراری،  ــطــ اضــ
تصمیم گیری های عملیاتی و تخصیص منابعشان استفاده می کنند 
شناسایی  بشردوستانه،  زنجیره ی  در  پاسخ گویی  فــاز  در   .]10[
نیازهای اولویت دار در هر یک از روزهای چرخه ی حادثه و متناسب 
در  اســت.  بسیار ضــروری  خ  داده است  ر آن  در  که حادثه  با فصلی 
که  نیازهایی  از  متفاوتی  دسته بندی های  کنون  تا تحقیق  ادبیات 
ع حوادث مختلف با آن روبه رو می شوند،  آسیب دیدگان بعد از وقو

که در ذیل به آن ها اشاره  شده است. ارائه  شده است 
شناسایی  به  تحقیقی  در  زابــل7  همگانی:  مراقبت های  الــف. 
امکانات  همه ی  شامل  نیازها  از  گــروه  این  پرداخت.  نیاز  این 
میان  در  طبیعی  بالیای  بــروز  هنگام  در  که  می شود  خدماتی  و 
گروه هایی  قربانیان و آسیب دیدگان، نیروهای امدادگر به عنوان 
که به  کمک هایی  از جامعه یا جمعی از افراد توزیع می شود و با 

یک فرد یا یک خانواده می شود، تفاوت دارد ]11[.
که  امکاناتی  و  لوازم  زندگی فردی: شامل  نیازهای  و  لوازم  ب. 
برای مصارف شخصی در شرایط اضطراری به افراد داده می شود 

کاربرد دارند ]12، 13[. و در محیط خانه 

ج. لوازم مورد نیاز برای مسکن: لوازمی که برای تعمیر، بازسازی 
و جایگزینی، پناهگاه های موقتی یا دائمی مورد نیاز خانواده ها 
مسکونی،  قایق های  متحرک،  سکونت گاه های  قبیل  از  است، 
بتواند  که  مکانی  یا  و  ع  مــزار در  قابل  استفاده  ساختمان های 

کار برده شود ]9[. کسب وکار به  به عنوان محل 
د. لوازم و ملزومات و اثاثیه ی زندگی: شامل همه ی لوازم و اثاث 

که برای زندگی خانواده ضروری هستند ]12[. منزل 
از  آسیب دیده  افراد  به  کمک  به منظور  که  امکاناتی  و  لوازم  ه. 
منطقه ی  در  خــانــواده  یا  و  فــردی  مصرف  ــرای  ب طبیعی  بــالی 
هزینه های  مانند  می گیرد،  ــرار  ق افـــراد  اختیار  در  آســیــب دیــده 
هزینه های  پرستار،  و  دندان پزشک  پزشک،  ویزیت  درمانی، 
آمبوالنس  کرایه ی  یا  و  بیمارستان ها  صورت حساب  به  مربوط 

.]14[
و. نیازهای شغلی و حرفه ای شامل ابزارهای شخصی شغلی و 
سایر  و  مخصوص  ک  پوشا و  لباس  همسان،  لباس  حرفه ای، 
اقالم مورد نیاز برای خدمات شغلی، تعمیر و اجاره  و خرید لوازم 
کار برده می شوند ]15[. که به منظور امرار معاش به  حمل  و نقل 
مانند  اجرایی  امور  امکانات  اجرایی: شامل همه ی  امکانات  ز. 
ارزیابی هزینه های مربوط به ارائه ی خدمات مربوط به حوادث 

غیرمترقبه ]15[.
مربوط  هزینه های  شامل  مستقیم:  خــدمــات  هزینه های  ح. 
زندگی  مسافرت،  هزینه های  حقوق  مانند  خدمات  ارائــه ی  به 
به  مربوط  هزینه های  آسیب دیده،  مناطق  به  مأمور  کارکنان 
مراقبت های همگانی، امور بهزیستی و رفاه اجتماعی، خدمات 
ارزیابی  خانواده،  خدمات  طبیعی،  بالیای  به  مربوط  بهداشتی 

خسارت، تعمیر و بازسازی ساختمان ها ]14[.
سازمان های امدادرسان و مقامات پاسخ گو به شرایط اضطراری، 
تصمیم گیری های  بــرای  نیازها  ارزیابی  از  کسب شده  اطالعات  از 
عملیاتی و تخصیص منابعشان استفاده می کنند. در فاز پاسخ گویی 
در زنجیره ی بشردوستانه، شناسایی نیازهای اولویت دار در هر یک 
خ   که حادثه در آن ر از روزهای چرخه ی حادثه و متناسب با فصلی 

داده است بسیار ضروری است.
اصلی  گـــروه  دو  بــه  نــیــازهــا  شناسایی  حـــوزه ی  در  تحقیقات 
که به دنبال شناسایی و تعیین اهمیت  تقسیم می شوند: آن هایی 
که هدفشان  آن هایی  و دوم  نیازها هستند  این  ارزیابی  معیارهای 
همچون  روش هــایــی  از  اســتــفــاده  بــا  نیازها  مهم ترین  شناسایی 
پشتیبانی  سیستم های  ــاری،  ــ آم مــدل هــای  خــوشــه ای،  تحلیل 
برنامه ریزی  مصنوعی،  هوش  ــا،  داده ه پوششی  تحلیل  تصمیم، 
ریاضی و برخی روش های دیگر است ]16[. در شرایط واقعی برای 
مرتبط  اطالعات  از  بسیاری  آسیب دیدگان،  نیازهای  اولویت بندی 
شده  شناخته   قطعیت  عــدم  و  ابهام  وجــود  دلیل  به  نیازها  ایــن  با 
ابهاماتی در اطالعات اساسی در مدل های  لذا چنین   .]17[ نیست 
حالت  در  مدل ها  از  استفاده  و  شود  گرفته  کار  به  نمی تواند  قطعی 
فازی پیشنهاد می گردد. از این  رو هیرینجین8 )2010( بیان می کند 
نقش  بشردوستانه،  کمک های  زنجیره ی  عملیات  و  طراحی  که 
کرد  خواهد  ایفا  کــارا  و  مؤثر  سریع،  پاسخ  به  دست یابی  در  مهمی 
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است،  وسیع  اغلب  حــوادث  ع  وقــو ابعاد  و  شدت  که  آنجا  از   .]18[
نیز  نجات  و  امــداد  عملیات  بــرای  شــده  ایجاد  تقاضای  حجم  لــذا 
که شناسایی  کمی تأمل می توان دریافت  بسیار زیاد است ]19[. با 
چرخه ی  روزهــای  از  یک  هر  در  آسیب دیدگان  نیازهای  مهم ترین 
عمر حادثه بسیار مهم است و همچنین پیش بینی صحیح میزان 
و  ضروری  کاالهای  ارسال  آسیب دیدگان،  به  رسیدگی  نیازها،  این 
کز  مرا به  مجروحان  انتقال  و  پزشکی  اولیه ی  کمک های  ارائــه ی 
از  ناشی  معلولیت های  و  تلفات  کاهش  در  مناسب،  زمان  در  امداد 
گام های لجستیک امداد  این حوادث اهمیت زیادی دارد. یکی از 
برای  آسیب دیدگان  نیازهای  و  امــدادی  کاالهای  شناسایی  بالیا، 

ذخیره سازی و تأمین نیازهای افراد آسیب دیده است ]20[. 
دارد  سعی  تحقیق  ایــن  شــد،  ذکــر  بــاال  در  که  مسائلی  دلیل  به 
و  ــوادث  حـ ع  وقـــو از  بعد  آســیــب دیــدگــان  نــیــازهــای  بــا شناسایی  تــا 
عمر  چرخه ی  روزهــای  از  یک  هر  با  متناسب  نیازها  اولویت بندی 
ع  وقو از  بعد  بهتر  امدادرسانی  برای  و سرد  گرم  در دو فصل  حادثه 
مباحث  به  توجه  با  بپردازد.  زلزله  به خصوص  فاجعه آمیز  حــوادث 
که این پژوهش در پی تحقق آن ها  ح شده مهم ترین اهدافی  مطر

ح زیر است:  است، به شر
شناسایی نیازهای آسیب دیدگان بعد از وقوع حوادث زلزله ای 	 

در چرخه ی عمر حادثه؛
ارزیابی )اولویت بندی و تعیین روابط( نیازهای آسیب دیدگان 	 

گرم و سرد. در چرخه ی عمر حوادث زلزله ای در دو فصل 
 MCDM معرفی رویکرد ترکیبی

در این قسمت به معرفی رویکرد ترکیبی MCDM بر مبنای دو 
که در پژوهش  روش دیمتل فازی و تحلیل فرایند شبکه ای فازی 
حاضر برای ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان در چرخه ی عمر حادثه 
گرفتند، پرداخته  در زنجیره ی تأمین بشردوستانه مورد استفاده قرار 
نیازها  ارزیابی  برای  پیشنهادی،  رویکرد  عبارت  دیگر  به   می شود. 
تعیین  و  نیازها  شامل دو مرحله ی اصلی است: 1. ترسیم نقشه ی 
شدت اثرپذیری و اثرگذاری آن ها با روش DEMATEL فازی و 2. 
گفتنی  کمک روش ANP فازی.  وزن دهی و اولویت بندی نیازها با 
نظر  اعمال  از  بعد  تحقیق  ایــن  در  حادثه  عمر  چرخه ی  که  اســت 
گرفته  شده است. در ادبیات تحقیق بسته  خبرگان، چهار روز در نظر 
به ماهیت حادثه چرخه های عمر مختلفی در نظر گرفته شده است. 
اسمت و همکاران )2011( برای حوادث طبیعی چرخه ی عمر چهار 
گرفتند ]4[. تاباتا و همکاران )2016( نیز در پژوهش  روز را در نظر 
خود چرخه ی عمر حادثه را برای حوادث زلزله ای 3 روز و برای سیل 
کشور امریکا  گرفتند. مطالعه ی موردی این پژوهش  5 روز در نظر 
بوده است ]21[. بنا به ماهیت برنامه ی استراتژیک سازمان هالل 
احمر و پس از مصاحبه با معاون سازمان هالل احمر استان تهران، 
مدیران  از  تن  چند  و  احمر  هــالل  جمعیت  نجات  و  ــداد  ام معاون 
سازمان امداد و نجات در این پژوهش، چرخه ی عمر حوادث 4 روز 
که در شدیدترین حوادث لرزه ای ایران در 4 روز اول  تعیین شد؛ چرا 
کامل انجام می شود و بعد  حادثه، تقریبًا فرایند امدادرسانی به طور 
از آن به فرایندی منظم و معمول تبدیل می گردد. با توجه به همین 
گرم  امر در این پژوهش نیازهای شناسایی شده متناسب با دو فصل 

روزهای چهارگانه ی چرخه ی عمر،  از  به تفکیک هر یک  و  و سرد 
گرفتند. مورد تجزیه  و تحلیل قرار 

روش DEMATEL فازی
اســاس  ــر  ب تصمیم گیری  روش هــــای  ــواع  ــ ان از  دیــمــتــل  روش 
مذکور  روابــط  اثــر  شــدت  که  به گونه ای  اســت،  زوجــی  مقایسه های 
برای  دیمتل  روش   .]22[ می کند  معین  عددی  امتیاز  به صورت  را 
شناسایی و بررسی رابطه ی متقابل بین معیارها و ساختن نگاشت 
ح زیر  گام های این روش به شر گرفته می شود.  کار  روابط شبکه به 

است ]23، 24[:
تشکیل  به منظور  مستقیم:  ارتــبــاط  ماتریس  :تشکیل   1 گــام 
سپس  و  می گردد  استفاده  خبرگان  نظر  از  مستقیم  ارتباط  ماتریس 
میانگین  خبرگان  همه ی  نظر  از  نهایی  ماتریس  تشکیل  به منظور 
ارتباط  ماتریس  تشکیل  ــرای  ب ازایـــن رو  مــی شــود.  گرفته  حسابی 
استفاده   2 جـــدول  در  تعریف شده  زبــانــی  متغیرهای  از  مستقیم 
که  می شود. در این پژوهش از اعداد فازی مثلثی استفاده شد؛ چرا 
کارایی محاسباتی اعداد فازی مثلثی به علت سادگی انجام عملیات 
ریاضی روی آن بسیار زیاد است. همچنین با توجه به ماهیت روابط 
تکنیک دیمتل فازی، استفاده از اعداد فازی مثلثی به جای اعداد 

کاراتر است. ذوزنقه های بسیار 

نرمالیزه  برای  مستقیم:  ارتباط  ماتریس  کردن  نرمال  گام 2:   
کردن ماتریس به  دست  آمده از روابط 1 و 2 استفاده می کنیم.

رابطه ی 1:   

که r  از رابطه ی 2 به دست می آید:                                      
رابطه ی 2:   

محاسبه ی  از  بعد  کامل:  ارتباط  ماتریس  محاسبه ی   :3 گام 
رابطه ی  به  توجه  با  فازی  کل  روابط  ماتریس  فوق،  ماتریس های 

3 به دست می آید.
رابطه ی   3:  

در این رابطه I  ماتریس یکه است.
ع سطرها و ستون های  گام 4: گام بعدی به دست آوردن مجمو
ع سطرها و ستون ها را با توجه به روابط 4  ماتریسT است. مجمو

و 5 به دست می آوریم. 
رابطه ی 4:

رابطه ی 5:

کالمی با اعداد فازی مثلثی جدول 1: تناظر عبارات 

اعداد فازی مثلثی کالمی عبارات  نماد

)0.75,1.0,1.0( تأثیر خیلی زیاد VH

)0.5,0.75,1.0( تأثیر زیاد H

)0.25,0.5,0.75( کم تأثیر  L

)0,0.25,0.5( کم تأثیر خیلی  VL

)0,0,0.25( بدون تأثیر AN

 کنیم. می استفاده 2 و 1 روابط از آمده  دست  به ماتریس کردن نرمالیزه نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای
                                                                                                             :1ی رابطه          

   
  

                                       :آید می دست به 2ی رابطه از  r که
∑     1                                                                                   :    2ی رابطه                

  1 
 دست به 3 فرمول به توجه با فازی کل روابط ماتریس فوق، های ماتریس یمحاسبه از ماتریس ارتباط کامل: بعد ی: محاسبه3 گام
 آید. می

1 )                                                         :3ی رابطه              2      )            1 

 .است یکه ماتریس  I رابطه این در
 5 و 4 روابط به توجه با را ها ستون و سطرها مجموع. است Tماتریس های ستون و سطرها مجموع آوردن دست به بعدی : گام4 گام
 .آوریم می دست به

        1   ∑   
 

  1
   1

      1    ∑   
 

  1
 1   

مشخص (      )بین معیارها  یو رابطه(       )  ها بعدی میزان اهمیت شاخص یروابط: مرحله یآستانه ی: محاسبه5گام 
 .باشد معیار مربوطه اثرپذیر است 0      معیار مربوطه اثرگذار و اگر  ،باشد  0      گردد. اگر  می

 

 

ی تعیین معیارهای علّ منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
بین معیارها  یو رابطه   ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tو وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس 

 آمده 5شده است که نتایج در جدول   ها، نیز از روش مرکز ثقل استفاده دیفازی کردن داده نظورم. بهگرددمی مشخص   ̃   ̃  
 . است

 

 کنیم. می استفاده 2 و 1 روابط از آمده  دست  به ماتریس کردن نرمالیزه نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای
                                                                                                             :1ی رابطه          

   
  

                                       :آید می دست به 2ی رابطه از  r که
∑     1                                                                                   :    2ی رابطه                

  1 
 دست به 3 فرمول به توجه با فازی کل روابط ماتریس فوق، های ماتریس یمحاسبه از ماتریس ارتباط کامل: بعد ی: محاسبه3 گام
 آید. می

1 )                                                         :3ی رابطه              2      )            1 

 .است یکه ماتریس  I رابطه این در
 5 و 4 روابط به توجه با را ها ستون و سطرها مجموع. است Tماتریس های ستون و سطرها مجموع آوردن دست به بعدی : گام4 گام
 .آوریم می دست به

        1   ∑   
 

  1
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      1    ∑   
 

  1
 1   

مشخص (      )بین معیارها  یو رابطه(       )  ها بعدی میزان اهمیت شاخص یروابط: مرحله یآستانه ی: محاسبه5گام 
 .باشد معیار مربوطه اثرپذیر است 0      معیار مربوطه اثرگذار و اگر  ،باشد  0      گردد. اگر  می

 

 

ی تعیین معیارهای علّ منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
بین معیارها  یو رابطه   ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tو وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس 
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 شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

که D و R به ترتیب ماتریس n*1 و n*1 هستند.  
میزان  بعدی  مرحله ی  ــط:  رواب آستانه ی  محاسبه ی   :5 گام 
ــه ی بــیــن مــعــیــارهــا  ــطــ ــ  و راب

 کنیم. می استفاده 2 و 1 روابط از آمده  دست  به ماتریس کردن نرمالیزه نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای
                                                                                                             :1ی رابطه          

   
  

                                       :آید می دست به 2ی رابطه از  r که
∑     1                                                                                   :    2ی رابطه                

  1 
 دست به 3 فرمول به توجه با فازی کل روابط ماتریس فوق، های ماتریس یمحاسبه از ماتریس ارتباط کامل: بعد ی: محاسبه3 گام
 آید. می

1 )                                                         :3ی رابطه              2      )            1 

 .است یکه ماتریس  I رابطه این در
 5 و 4 روابط به توجه با را ها ستون و سطرها مجموع. است Tماتریس های ستون و سطرها مجموع آوردن دست به بعدی : گام4 گام
 .آوریم می دست به

        1   ∑   
 

  1
   1

      1    ∑   
 

  1
 1   

مشخص (      )بین معیارها  یو رابطه(       )  ها بعدی میزان اهمیت شاخص یروابط: مرحله یآستانه ی: محاسبه5گام 
 .باشد معیار مربوطه اثرپذیر است 0      معیار مربوطه اثرگذار و اگر  ،باشد  0      گردد. اگر  می

 

 

ی تعیین معیارهای علّ منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
بین معیارها  یو رابطه   ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tو وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس 

 آمده 5شده است که نتایج در جدول   ها، نیز از روش مرکز ثقل استفاده دیفازی کردن داده نظورم. بهگرددمی مشخص   ̃   ̃  
 . است

 

اهــمــیــت شـــاخـــص هـــا 
معیار  باشد،   

 کنیم. می استفاده 2 و 1 روابط از آمده  دست  به ماتریس کردن نرمالیزه نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای
                                                                                                             :1ی رابطه          
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ی تعیین معیارهای علّ منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
بین معیارها  یو رابطه   ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tو وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس 

 آمده 5شده است که نتایج در جدول   ها، نیز از روش مرکز ثقل استفاده دیفازی کردن داده نظورم. بهگرددمی مشخص   ̃   ̃  
 . است

 

گــر  ا مــی گــردد.  مشخص   
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 .است یکه ماتریس  I رابطه این در
 5 و 4 روابط به توجه با را ها ستون و سطرها مجموع. است Tماتریس های ستون و سطرها مجموع آوردن دست به بعدی : گام4 گام
 .آوریم می دست به
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مشخص (      )بین معیارها  یو رابطه(       )  ها بعدی میزان اهمیت شاخص یروابط: مرحله یآستانه ی: محاسبه5گام 
 .باشد معیار مربوطه اثرپذیر است 0      معیار مربوطه اثرگذار و اگر  ،باشد  0      گردد. اگر  می

 

 

ی تعیین معیارهای علّ منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
بین معیارها  یو رابطه   ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tو وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس 

 آمده 5شده است که نتایج در جدول   ها، نیز از روش مرکز ثقل استفاده دیفازی کردن داده نظورم. بهگرددمی مشخص   ̃   ̃  
 . است

 

اثرپذیر  مربوطه  معیار  باشد،   

 کنیم. می استفاده 2 و 1 روابط از آمده  دست  به ماتریس کردن نرمالیزه نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم: برای
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مشخص (      )بین معیارها  یو رابطه(       )  ها بعدی میزان اهمیت شاخص یروابط: مرحله یآستانه ی: محاسبه5گام 
 .باشد معیار مربوطه اثرپذیر است 0      معیار مربوطه اثرگذار و اگر  ،باشد  0      گردد. اگر  می

 

 

ی تعیین معیارهای علّ منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
بین معیارها  یو رابطه   ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tو وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس 

 آمده 5شده است که نتایج در جدول   ها، نیز از روش مرکز ثقل استفاده دیفازی کردن داده نظورم. بهگرددمی مشخص   ̃   ̃  
 . است

 

گر  ا و  اثرگذار  مربوطه 
است.

روش ANP فازی
حالت  به  منزله ی  ساعتی  توسط  نیز  شبکه ای  فرایند  تحلیل 
که روابط در AHP به  ح شد ]25[. در حالی   توسعه یافته AHP مطر
میان  روابـــط   ANP در  اســـت،  یــک ســویــه  سلسله مراتبی   صـــورت 
ساختار  بنابراین  است.  متقابل  تصمیم گیری  سطوح  و  شاخص ها 
یک  بــرای  پایین  سمت  به  خطی  رابــطــه ی  یک  با  سلسله مراتبی 
اندازه گیری  مقیاس  از   ANP در  نیست.  مناسب  پیچیده  سیستم 
در   AHP همچون  مــی شــود.  استفاده  زوجــی  مقایسات  بر  مبتنی 
وارگس  و  ساعتی  که   9 تا   1 مقیاس  از  نیز   ANP روش  محاسباِت 
کرده اند، به منظور مقایسه ی زوجی تک تک اجزا  )2006( پیشنهاد 

استفاده می شود ]26[. 

 ANP ساعتی و وارگس )2006( چهار مرحله ی زیر را برای روش
کرده اند ]27[: پیشنهاد 

مرحله ی اول: ساخت مدل و ساختاردهی مسئله  	 
منطقی  سیستم  یک  با  و  شود  شناخته  به خوبی  باید  مسئله 
و  معیارها  هــدف،  باید  واقــع  در  گــردد.  تجزیه  شبکه  یک  همچون 
منطقی  روابــط  و  شود  شناخت  به خوبی  تصمیم گیری  گزینه های 

گردد.  میان آن ها فرمول بندی 
مرحله ی دوم: انجام مقایسات زوجی 	 

اساس  بر  دوبــه دو  باید  خوشه  یک  عناصر   AHP روش  مشابه 
کنترلی مورد مقایسه قرار  اهمیتشان در خصوص اثرگذاری بر معیار 
مورد  باید  خوشه  یک  عناصر  میان  وابستگی های  به عالوه  گیرند. 
گیرد. برای هر یک از ماتریس های مقایسه ی زوجی نیز  آزمون قرار 
خ  سازگاری قضاوت ها باید با استفاده از شاخص سازگاری )CI( و نر
اینجا به منظور محاسبه ی  گیرد. در  سازگاری )CR( مورد نظر قرار 

گوگوس و بوچر استفاده  شده است. سازگاری از روش 
مرحله ی سوم: ساخت سوپر ماتریس 	 

به منظور دست یابی به اولویت های نهایی در یک سیستم با در 
نظر گرفتن تأثیرات متقابل، اولویت های نسبی محلی در ستون های 
غیرموزون  ماتریس  سوپر  ایــن  مــی شــود.  وارد  ماتریس  سوپر  یک 
است. به منظور تصادفی نمودن ستون های سوپر ماتریس، باید هر 

 ANP	روش	زبانی	متغیرهای	2:	جدول	
عدد متناظرمعیار زبانی

1به یک اندازه مهم
3کمی مهم تر
 مهم تر

ً
5نسبتا

7بسیار مهم تر
 مهم تر

ً
9مطلقا

ع  یک از ستون های ماتریس غیر موزون نرمال سازی شود تا مجمو
اعداد در هر یک از ستون ها برابر یک شود. 

نسبی 	  وزن  یافتن  با  برتر  گزینه ی  انتخاب  چهارم:  مرحله ی 
عناصر 

سوپر  بـــودن  تــصــادفــی  از  یافتن  اطمینان  از  پــس  نهایت  در 
توان  به  را  ماتریس موزون  بودن ستون ها( سوپر  ماتریس )موزون 
همگرایی  یک  تا  می دهیم  ادامــه  آن قــدر  را  کــار  ایــن  می رسانیم، 
اتفاق بیفتد. برای محاسبه ی وزن نهایی مؤلفه های هر سطح باید 
حاصل ضرب ماتریس بــردار ویــژه ی روابــط درونــی در بــردار ویژه ی 

کنیم.  همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب 
رابطه ی 6:

روش تحقیق و ابزارها و نتایج 

بــه شمار  ــردی  ــارب ک تحقیقی  هـــدف،  ع  ــو ن از  حــاضــر  پــژوهــش 
می رود، زیرا یکی از اهداف این تحقیق، برخورداری از یافته ها برای 
و  کشور  بشردوستانه ی  تأمین  زنجیره ی  در  موجود  مسئله ی  حل 
گردآوری داده ها، این  لجستیک امدادرسانی است. از نظر شیوه ی 
نیازهای  شناسایی  برای  زیرا  است،  پیمایشی  توصیفی-  تحقیق 
شوند.  توصیف  نظر  مورد  پدیده های  و  شرایط  باید  آسیب دیدگان 
مطالعه ی  تحقیق،  پیشینه ی  مـــرور  از  نــیــازهــا،  شناسایی  بـــرای 
مختلف،  فجایع  عملکرد  ارزیــابــی  به  مربوط  جهانی  گــزارش هــای 
مطالعه ی استانداردهای مختلف مرتبط با مبحث زنجیره ی تأمین 
بشردوستانه،  استانداردهای  حداقل  منشور  ازجمله  بشردوستانه 
خ جهانی،  گزارش های عملکردی سازمان صلیب سر ح اسفیر9،  طر
ح  گفتنی است طر مقاالت و مصاحبه با خبرگان استفاده  شده است. 
بشردوستانه  سازمان های  عملیاتی  چارچوب  تعیین کننده ی  اسفیر 
برای فعالیت های امدادی در مرحله ی پاسخ گویی سریع به بحران 
آن حداقل  در  و  تدوین شده  پایه ی منشور بشردوستانه  بر  و  است 
امدادرسانی در بالیا تعیین شده است.  استانداردهای الزم در روند 
که در قالب هفت  گردید  از بررسی های الزم 23 نیاز شناسایی  بعد 
که از پیشینه ی  گردیدند. جدول 3 نیازهایی  دسته ی اصلی تقسیم 

پژوهش استخراج شدند را نشان می دهد.
و  تکمیل  بــرای  محقق  شــده،  ذکــر  نیازهای  شناسایی  از  پس 
دسته بندی جامع آن ها، از نظر خبرگان استفاده نمود. خبرگان این 
پژوهش عبارت بودند از: رئیس سازمان هالل احمر استان تهران، 
سازمان  نجات  و  امــداد  معاون  تهران،  استان  احمر  هــالل  معاون 
نجات،  و  امــداد  سازمان  عمومی  روابــط  رئیس  کشور،  احمر  هالل 
معاونت دانشجویی سازمان جوانان هالل احمر، مدیر تدارکات دارو 
گفت  و تجهیزات پزشکی و یک تن از اساتید دانشگاهی. می توان 
آسیب دیدگان  نیازهای  بــرای  پژوهش  این  در  که  دسته بندی ای 
صورت گرفت، یکی از کامل ترین دسته بندی ها است و بعد از اعمال 
نظرات خبرگان، تمامی نیازهای آسیب دیدگان را در بر می گیرد. در 
به  آن هــا  درونــی  روابــط  به همراه  ارائــه  شده  تصویر 2 دسته بندی 

کشیده شده است.  تصویر 

*
1)1(

*
−− ××= iiiiii WWWW
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روابــط  شــدت  تعیین  و  شناسایی  به منظور  پــژوهــش  ایــن  در 
 DEMATEL درونی نیازها و ماتریس اثرگذاری زیرمعیارها از روش
طراحی  پرسشنامه ای  منظور  همین  به  است.  استفاده  شده  فازی 
که سطر و ستون آن معیارها یعنی همان نیازهای شناسایی  گردید 
گرفت. بعد از تکمیل   شده بود و در اختیار هفت نفر از خبرگان قرار 
فازی  تجمیعی  ماتریس  خبرگان،  از  تن  هفت  توسط  پرسشنامه ها 
نظرات هر  میانگین هندسی  از  که  نظرات خبرگان  روابط مستقیم 

که در جدول 4 آمده است.  گردید  خبره حاصل شد، محاسبه 

بعد از محاسبه ی ماتریس فوق، ماتریس نهایی روابط جمعی 
فازی )T( محاسبه می گردد و در نهایت به منظور تعیین معیارهای 
محاسبه    T ماتریس  ستونی  و  سطری  ع  مجمو وابــســتــه،  و  عّلی 
و رابطه ی بین معیارها

 

 یارهامع یشده فازی دیو  یمجموع اثر فاز یتو اهم یرشدت تأث :5 جدول

 

 معیار  ̃   ̃    ̃   ̃       ̃   ̃        ̃   ̃  
1معیار  (0.516,2.208,10.235) (0.803,0.020,0.788-) 3.738 0.000  
2معیار  (0.810,2.703,11.801) (6.186,0.183,6.563-) 0.676 0.205  
3معیار  (0.773,2.558,10.805) (0.802,0.133,6.071-) 0.272 0.101  
0معیار  (0.801,2.602,10.825) (0.721,0.100,6.350-) 0.177 0.207  
6معیار  (0.566,2.003,10.658) (0.103,0.722-,6.082-) 0.008 0.118-  
5معیار  (1.126,3.101,12.356) (6.067,0.088,6.871-) 0.803 0.120  
8معیار  (0.087,1.800,8.337) (0.008,3.805-,6.086-) 3.031 0.650-  

 

می شود و میزان اهمیت شاخص ها 
کردن داده ها، نیز از   مشخص می گردد. به منظور دیفازی 

 

 یارهامع یشده فازی دیو  یمجموع اثر فاز یتو اهم یرشدت تأث :5 جدول

 

 معیار  ̃   ̃    ̃   ̃       ̃   ̃        ̃   ̃  
1معیار  (0.516,2.208,10.235) (0.803,0.020,0.788-) 3.738 0.000  
2معیار  (0.810,2.703,11.801) (6.186,0.183,6.563-) 0.676 0.205  
3معیار  (0.773,2.558,10.805) (0.802,0.133,6.071-) 0.272 0.101  
0معیار  (0.801,2.602,10.825) (0.721,0.100,6.350-) 0.177 0.207  
6معیار  (0.566,2.003,10.658) (0.103,0.722-,6.082-) 0.008 0.118-  
5معیار  (1.126,3.101,12.356) (6.067,0.088,6.871-) 0.803 0.120  
8معیار  (0.087,1.800,8.337) (0.008,3.805-,6.086-) 3.031 0.650-  

 

که نتایج در جدول 5 آمده است.  روش مرکز ثقل استفاده  شده است 
نیاز  هفت  بــرای  را   DEMATEL روش   نمودار  می توان  حــال 
اثر  ع  مجمو و  اثرگذاری  مقادیر  از  استفاده  با  آسیب دیدگان  اصلی 

جدول 3: شاخص های پژوهش برگرفته از پیشینه و نظر خبرگان

نیازهای احصا شده از نظرات خبرگانمنبعنیاز شناسایی شده از پیشینهردیف

کنسرو، نان1 بستهی غذایی]12، 13، 28، 29[آب آشامیدنی، 
فانوس]11، 12، 19[چادر، پتو، موکت2
ک3 کمک های اولیه، خدمات مشاوره ای]30، 31[پوشا
سیستم دفع فاضالب ]9، 13[دارو، سرم ها، لوازم پزشکی4
آشپزی، جعبهی ابزار]32[سطل زباله، حمام سیار، دستشویی5
تأمین برق]13، 19، 32[گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات نجات6
ایمنی و امنیت]32، 33[نیازهای مالی7

دیدگان باید شرایط و  ، زیرا برای شناسایی نیازهای آسیباستپیمایشی  -ها، این تحقیق توصیفی گردآوری داده
های جهانی مربوط  گزارش ی، مطالعهی تحقیقپیشینهاز مرور برای شناسایی نیازها، نظر توصیف شوند.  های مورد پدیده

تأمین بشردوستانه ازجمله  یط با مبحث زنجیرههای مختلف مرتبداستاندار یمطالعه ،به ارزیابی عملکرد فجایع مختلف
 ، مقاالت وسرخ جهانی عملکردی سازمان صلیب یها ، گزارش9اسفیر طرحمنشور حداقل استانداردهای بشردوستانه، 

 یها چارچوب عملیاتی سازمان یکنندهتعیین اسفیر طرح استگفتنی  شده است.  خبرگان استفاده مصاحبه با
منشور بشردوستانه  یهیبر پا واست سریع به بحران  ییگوپاسخ یهدر مرحل یامداد یها تیفعال یبشردوستانه برا

های الزم  عد از بررسیب تعیین شده است. ایدر بال یالزم در روند امدادرسان یشده و در آن حداقل استانداردها نیتدو
 ی پژوهشپیشینهنیازهایی که از 2جدول  د.اصلی تقسیم گردیدن ینیاز شناسایی گردید که در قالب هفت دسته 32

 دهد. استخراج شدند را نشان می

 
و نظر خبرگانپیشینه های پژوهش برگرفته از  : شاخص3 جدول  

 

نمود. استفاده ها، از نظر خبرگان  جامع آنبندی محقق برای تکمیل و دسته ،نیازهای ذکر شده پس از شناسایی
خبرگان این پژوهش عبارت بودند از: رئیس سازمان هالل احمر استان تهران، معاون هالل احمر استان تهران، معاون 
امداد و نجات سازمان هالل احمر کشور، رئیس روابط عمومی سازمان امداد و نجات، معاونت دانشجویی سازمان جوانان 

که در  ایبندی توان گفت دسته می، مدیر تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی و یک تن از اساتید دانشگاهی. هالل احمر
و بعد از اعمال نظرات  است ها بندی دسته ترین کاملیکی از صورت گرفت،  دیدگان برای نیازهای آسیب این پژوهش

ها  به همراه روابط درونی آن شده  ارائهبندی  دسته 3 تصویردر  گیرد. بر می دیدگان را در خبرگان، تمامی نیازهای آسیب
  به تصویر کشیده شده است.

 
تصویر 2: دسته بندی نیازهای آسیب دیدگان

 

C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
(0.033,0.050,0.100) (0.050,0.083,0.133) (0.033,0.067,0.117) (0.033,0.083,0.133) (0.050,0.100,0.150) (0.050,0.100,0.150) (0.000,0.000,0.000) C1 
(0.050,0.100,0.150) (0.100,0.150,0.183) (0.050,0.100,0.150) (0.067,0.117,0.167) (0.050,0.100,0.150) (0.000,0.000,0.000) (0.050,0.100,0.150) C2 
(0.050,0.083,0.117) (0.083,0.133,0.167) (0.067,0.117,0.150) (0.050,0.100,0.133) (0.000,0.000,0.000) (0.033,0.083,0.133) (0.050,0.100,0.150) C3 
(0.017,0.067,0.117) (0.067,0.117,0.167) (0.050,0.100,0.150) (0.000,0.000,0.000) (0.083,0.133,0.183) (0.033,0.083,0.133) (0.033,0.083,0.133) C4 
(0.050,0.100,0.150) (0.067,0.117,0.167) (0.000,0.000,0.000) (0.000,0.050,0.100) (0.017,0.067,0.117) (0.050,0.100,0.150) (0.017,0.067,0.117) C5 
(0.067,0.117,0.167) (0.000,0.000,0.000) (0.033,0.083,0.133) (0.083,0.133,0.183) (0.100,0.150,0.183) (0.100,0.150,0.200) (0.033,0.083,0.133) C6 
(0.000,0.000,0.000) (0.033,0.083,0.133) (0.033,0.083,0.133) (0.000,0.033,0.083) (0.000,0.000,0.050) (0.017,0.067,0.117) (0.000,0.050,0.100) C7 

 

جدول 4: ماتریس روابط مستقیم نرمال شده ی  نظر خبرگان



51

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ی 
زه 

رو
ار 

چه
مر 

ی ع
خه 

چر
در 

ن 
دگا

ب دی
سی

ی آ
ها

یاز
ی ن

یاب
ارز

نه
ستا

دو
شر

ن ب
أمی

ی ت
ره 

جی
 زن

در
ثه 

اد
ح

 شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

نیازها  معلولی  و  علت  رابــطــه ی   3 تصویر  در  نــمــود.  رســم  نیازها 
شناسایی  و  فــازی  دیمتل  نتایج  از  واقــع  در  اســت.  شــده  مشخص 
معیارهای دارای روابط درونی با یکدیگر، برای طراحی مدل فرایند 
فرایند  روش  که  چرا  شد؛  استفاده  نیازها  اولویت بندی  و  شبکه ای 
گرفتن روابط درونی میان معیارها  تحلیل شبکه ای نیازمند در نظر 
فازی  دیمتل  تکنیک  از  کــار،  این  بــرای  پژوهش  این  در  که  است 

گردید. استفاده 
ع  مجمو و  می گیرند  قــرار  افقی  محور  بــاالی  در  که  معیارهایی 
محرک  عّلی،  معیارهای  جــزو  اســت،  صفر  از  بیشتر  خالصشان  اثــر 
محور  پایین  که  معیارهایی  و  می شوند  دسته بندی  تأثیرگذار  یا 
می شوند.  محسوب  وابسته  معیارهای  جــزو  می گیرند،  قــرار  افقی 

همچنین هرچقدر معیارها از محور افقی دورتر و باالتر باشند درجه ی 
اثرگذاری شان بیشتر است و هرچه معیارها پایین تر باشند، درجه ی 
دهد،  خ  ر زلزله   گر  ا که  فرض  این  با  است،  بیشتر  تأثیرپذیری شان 
پزشکی  نیازهای  زیستی،  اقالم  و  غذایی  اقالم  بهداشتی،  نیازهای 
می شوند.  محسوب  قوی  اثرگذار  معیارهای  جزو  امنیت  و  ایمنی  و 
خوشه بندی  وابسته  نــیــازهــای  جــزو  تجهیزات  و  مــالــی  نــیــازهــای 
اثرپذیری  و  اثــرگــذاری  بیانگر  همگی  فــوق  محاسبات  می شوند. 
بین  روابــط  تعیین  به  منظور  اســت.  آسیب دیدگان  اصلی  نیازهای 
فازی  دیمتل  روش  از  نیز  زیرمعیارها  از  یک  هر  آیتم های  و  اقــالم 
نمودار  به  زیاد محاسبات، فقط  به علت حجم  که  گردید  استفاده 
که در تصویر 4 مشاهده می شود.  گردید  کتفا  علت و معلولی نیازها ا

جدول	5:	شدت	تأثیر	و	اهمیت	مجموع	اثر	فازی	و	دی	فازی	شده	ی	معیارها

 

 یارهامع یشده فازی دیو  یمجموع اثر فاز یتو اهم یرشدت تأث :5 جدول

 

 معیار  ̃   ̃    ̃   ̃       ̃   ̃        ̃   ̃  
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2معیار  (0.810,2.703,11.801) (6.186,0.183,6.563-) 0.676 0.205  
3معیار  (0.773,2.558,10.805) (0.802,0.133,6.071-) 0.272 0.101  
0معیار  (0.801,2.602,10.825) (0.721,0.100,6.350-) 0.177 0.207  
6معیار  (0.566,2.003,10.658) (0.103,0.722-,6.082-) 0.008 0.118-  
5معیار  (1.126,3.101,12.356) (6.067,0.088,6.871-) 0.803 0.120  
8معیار  (0.087,1.800,8.337) (0.008,3.805-,6.086-) 3.031 0.650-  
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 یارهامع یشده فازی دیو  یمجموع اثر فاز یتو اهم یرشدت تأث :5 جدول

 

 معیار  ̃   ̃    ̃   ̃       ̃   ̃        ̃   ̃  
1معیار  (0.516,2.208,10.235) (0.803,0.020,0.788-) 3.738 0.000  
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3معیار  (0.773,2.558,10.805) (0.802,0.133,6.071-) 0.272 0.101  
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معیار

معیار 1)0.615,2.249,10.236()4.743,0.020,4.879-(0.0443.837
معیار 2)0.914,2.843,11.741()5.175,0.173,5.653-(0.2064.585
معیار 3)0.883,2.669,10.906()4.942,0.133,5.081-(0.1014.282
معیار 4)0.741,2.542,10.926()4.821,0.144,5.364-(0.2084.188
معیار 5)0.655,2.403,10.569()5.092,-0.103,4.822-(0.1194.007-
معیار 6)1.125,3.141,12.365()5.458,0.079,5.781-(0.1204.943

معیار 7)0.498,1.944,9.338()5.095,-0.447,3.746-(0.560-3.431-

تعیین  منظور به نهایت درو  گردد می( محاسبه T) ، ماتریس نهایی روابط جمعی فازیماتریس فوق یبعد از محاسبه
و    ̃   ̃  ها  و میزان اهمیت شاخص شودمی  محاسبه Tی و وابسته، مجموع سطری و ستونی ماتریس معیارهای علّ

شده   ها، نیز از روش مرکز ثقل استفاده دیفازی کردن داده نظورم. بهگرددمی مشخص   ̃   ̃  بین معیارها  یرابطه
 . است آمده 5است که نتایج در جدول 

 یارهامع یشده فازی دیو  یمجموع اثر فاز یتو اهم یرشدت تأث :5 جدول

 

 مجموع و اریاثرگذ یربا استفاده از مقاد دیدگانآسیب یاصل نیاز هفت یرا برا DEMATEL  روش نمودار توان ال میح
از نتایج دیمتل فازی و . در واقع است شده مشخص نیازها معلولی و علت یرابطه 3 یرتصو در. نمود رسم نیازها اثر

بندی نیازها استفاده شد.  اولویتو ای  معیارهای دارای روابط درونی با یکدیگر، برای طراحی مدل فرایند شبکه شناسایی
که در این پژوهش برای است ای نیازمند در نظر گرفتن روابط درونی میان معیارها  فرایند تحلیل شبکهروش چرا که 

 این کار، از تکنیک دیمتل فازی استفاده گردید.

 
 گانههفت ییازهان FDEMATEL نمودار: 3 تصویر

ی، معیارهای علّ و، جزاستگیرند و مجموع اثر خالصشان بیشتر از صفر  معیارهایی که در باالی محور افقی قرار می
گیرند، جزو معیارهای وابسته  شوند و معیارهایی که پایین محور افقی قرار می بندی می محرک یا تأثیرگذار دسته

شان بیشتر است و  اثرگذاری یهمچنین هرچقدر معیارها از محور افقی دورتر و باالتر باشند درجه شوند. محسوب می
رخ دهد، نیازهای   با این فرض که اگر زلزله ،شان بیشتر است تأثیرپذیری یتر باشند، درجه هرچه معیارها پایین

شوند.  معیارهای اثرگذار قوی محسوب می وبهداشتی، اقالم غذایی و اقالم زیستی، نیازهای پزشکی و ایمنی و امنیت جز
شوند. محاسبات فوق همگی بیانگر اثرگذاری و اثرپذیری  بندی می نیازهای وابسته خوشه ونیازهای مالی و تجهیزات جز

نیز از روش دیمتل  زیرمعیارهاهای هر یک از  منظور تعیین روابط بین اقالم و آیتمبه .استدیدگان  نیازهای اصلی آسیب

تصویر 3: نمودار FDEMATEL نیازهای هفت گانه

 
 یاقالم ضرور  FDEMATEL نمودار:  4 تصویر

ی نمودار و هشت مورد در مورد در قسمت علّ 21شده،  نیاز جزئی شناسایی 12از  شود، مالحظه میطور که  همان
و یک نیاز است قسمت دیگر نمودار قرار دارند. در بین نیازهای تأثیرگذار، آب آشامیدنی دارای بیشترین فاصله از مبدأ 

نیازهای تأثیرگذار به  وای هم جز خدمات مشاورهشود. همچنین نیازهای چادر و کنسرو و  بسیار تأثیرگذار محسوب می
 یشده و این نشان از اثرپذیری بسیار باالی آن از نحوه  نمودار واقع یترین نقطه روند. تجهیزات نجات در پایین شمار می

فقی ا یعملکرد دیگر نیازها دارد. همچنین نیازهای آب آشامیدنی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در دورترین نقطه
موقع نیازها نسبت به  این نشان از اهمیت بسیار باالی این فاکتورها در تأمین به اند و شده  نسبت به مبدأ مختصات واقع

دارای باالترین سطح درگیری در جریان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و  سایر نیازها دارد. به عبارتی این دو مؤلفه
افقی نسبت به مبدأ  یترین فاصله پتو و موکت در نزدیک طح زباله، فانوس،طورکلی روابط متقابل هستند. نیازهای س به

توان نقش سایر  . به همین ترتیب میاستها در بین سایر نیازها  اند که نشان از اهمیت کمتر آن شده  مختصات واقع
 داد. بررسی قرار نیازها را مورد

صورت  است. بدین شده  ای فازی استفاده فرایند تحلیل شبکهدیدگان، از روش  تعیین اهمیت نسبی نیازهای آسیب برای
مربوط به مقایسات زوجی متناسب با هر یک از  ی دیدگان، پرسشنامه که بعد از شناسایی روابط میان نیازهای آسیب

است( با در نظر گرفتن دو فصل گرم و سرد  گرفته شدهروز در نظر  4که در این پژوهش ) عمر حادثه یروزهای چرخه
اوزان نیازهای  یفازی به محاسبه ANPتهیه گردید و در اختیار هفت تن از خبرگان قرار گرفت. و با استفاده از روش 

، در گام بعدی است آمده 1تصویر بعد از تعیین مدل که در  گرفته شده پرداخته شد. نظر دیدگان با مفروضات در آسیب
شود. در این مرحله وزن  بردار اوزان در هر یک از سطوح پرداخته می یل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبهبه تشکی

هایی که به همین منظور طرح  استفاده از پرسشنامه ها با های آن دیدگان و زیرمجموعه یک از نیازهای اصلی آسیب هر
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تصویر 4:  نمودار FDEMATEL  اقالم ضروری
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همان طور که مالحظه می شود، از  21 نیاز جزئی شناسایی شده، 
13 مورد در قسمت عّلی نمودار و هشت مورد در قسمت دیگر نمودار 
قرار دارند. در بین نیازهای تأثیرگذار، آب آشامیدنی دارای بیشترین 
می شود.  محسوب  تأثیرگذار  بسیار  نیاز  یک  و  است  مبدأ  از  فاصله 
جزو  هم  مــشــاوره ای  خدمات  و  کنسرو  و  چــادر  نیازهای  همچنین 
نیازهای تأثیرگذار به شمار می روند. تجهیزات نجات در پایین ترین 
باالی  بسیار  اثرپذیری  از  نشان  ایــن  و  شــده  واقــع   نمودار  نقطه ی 
آب  نیازهای  همچنین  اســت.  نیازها  دیگر  عملکرد  نحوه ی  از  آن 
نقطه ی  دورترین  در  سرمایشی  و  گرمایشی  تجهیزات  و  آشامیدنی 
افقی نسبت به مبدأ مختصات واقع  شده اند و این نشان از اهمیت 
به سایر  نیازها نسبت  به موقع  تأمین  در  کتورها  فا این  باالی  بسیار 
نیازها است. به عبارتی این دو مؤلفه دارای باالترین سطح درگیری 
متقابل  ــط  رواب به طورکلی  و  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری  جریان  در 
هستند. نیازهای سطح زباله، فانوس، پتو و موکت در نزدیک ترین 
نشان  که  واقــع  شده اند  مختصات  مبدأ  به  نسبت  افقی  فاصله ی 
ترتیب  همین  به  اســت.  نیازها  سایر  بین  در  آن هــا  کمتر  اهمیت  از 

می توان نقش سایر نیازها را مورد بررسی قرار داد.
روش  از  آسیب دیدگان،  نیازهای  نسبی  اهمیت  تعیین  بــرای 
که  فرایند تحلیل شبکه ای فازی استفاده  شده است. بدین صورت 
بعد از شناسایی روابط میان نیازهای آسیب دیدگان، پرسشنامه  ی 
از روزهای چرخه ی  با هر یک  مربوط به مقایسات زوجی متناسب 
گرفته شده است( با  عمر حادثه )که در این پژوهش 4 روز در نظر 
هفت  اختیار  در  و  گردید  تهیه  سرد  و  گرم  فصل  دو  گرفتن  نظر  در 
گرفت. سپس با استفاده از روش ANP فازی به  تن از خبرگان قرار 
گرفته  محاسبه ی اوزان نیازهای آسیب دیدگان با مفروضات در نظر 
که در تصویر 2 آمده است، در  شده پرداخته شد. بعد از تعیین مدل 
بردار  گام بعدی به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه ی 
اوزان در هر یک از سطوح پرداخته می شود. در این مرحله وزن هر 
با  آن هــا  زیرمجموعه های  و  آسیب دیدگان  اصلی  نیازهای  از  یک 
گردید، تعیین  ح  که به همین منظور طر استفاده از پرسشنامه هایی 
به  خبرگان،  نظرهای  تجمیع  و  ماتریس  سوپر  اساس  بر  می شود. 
زوجی  مقایسات  جــداول  از  یک  هر  ویــژه ی  بــردارهــای  محاسبه ی 
پرداخته شد. به علت حجم بسیار زیاد محاسبات از آوردن جداول 
از  بعد  اســت.  شــده  صرف نظر  خبرگان  زوجــی  مقایسات  میانگین 
بردارهای  ماتریس  تشکیل  به  نوبت  ویــژه،  بردارهای  محاسبه ی 
که از مقایسات زوجی مرحله ی قبل به دست می آیند.  ویژه می شود 
به  نسبت   2 سطح  ویژه ی  بردار  ماتریس   6 جدول  در  نمونه  برای 

شده  آورده  گرم  فصل  در  حادثه  عمر  چرخه ی  اول  روز  در   1 سطح 
است.

نهایی  اوزان  محاسبه ی  به منظور  آخــر  مرحله ی  در  سپس 
ذکر  باال  در  که  همان طور  می شود.  استفاده   6 رابطه ی  از  نیازها، 
گستردگی  شد، از آوردن جداول و ماتریس های روش ANP به دلیل 
زیادشان صرف نظر شد و اوزان نهایی نیازها به تفکیک هر یک از 
گرم و سرد در  چهار روز مختلف چرخه ی عمر و با توجه به دو فصل 

جدول 7 آمده است.
نیاز  از بین هفت دسته  که  FANP نشان می دهد  نتایج روش 
اقالم  غذایی،  اقالم  نیاز  سه  آسیب دیدگان  شناسایی شده ی  اصلی 
عمر  چرخه ی  روزهــای  تمامی  در  تقریبًا  پزشکی  نیازهای  و  زیستی 
اولویت دارترین  حادثه و در فصول مختلف سال، جزو مهم ترین و 
پرداخته  نیازها  این  تقاضای  تأمین  به  ابتدا  باید  که  است  نیازها 
ع یک فاجعه  شود. می توان بدین صورت بیان کرد که با توجه به وقو
که باید در  گرم، در چرخه ی عمر حادثه مهم ترین نیازی  در فصل 
ساعات اولیه و روز اول چرخه ی عمر بدان توجه خاصی شود، بعد 
کثر  که باید با حدا از عملیات جستجو و نجات، اقالم غذایی است 
اعضای  که  است  پزشکی  نیاز های  آن  از  بعد  شــود.  تأمین  کارایی 
و  مجروحان  نجات  و  حفظ  به  باید  بشردوستانه  زنجیره ی  تأمین 
ع حادثه، توجه خاصی  آسیب دیدگان، در همان ساعات اولیه ی وقو
نمایند. نیازهای تأمین ایمنی و امنیت آسیب دیدگان و اقالم زیستی 
که باید  نیز از نظر اهمیت در اولویت های بعدی قرار می گیرند. چرا 
به منظور اسکان موقت آسیب دیدگان به امنیت جانی و مالی افراد 
و  خسارات  ایجاد  به  منجر  خود  حوادث  پسامدهای  تا  نمود  توجه 
از  یکی  خود  که  مالی  نیازهای  سرانجام  نشود.  بعدی  زیان های 

نیازهای تأثیرپذیر شناخته شد، در آخرین اولویت قرار می گیرند.
گرم مهم ترین نیاز،  در دومین روز چرخه ی عمر حادثه در فصل 
که بعد از آنکه آسیب دیدگان در روز اول در جای  اقالم غذایی است 
همچنین  شود.  آن  به  ویژه ای  توجه  باید  یافتند،  اسکان  مناسبی 
تأمین نیازهای پزشکی و اقالم زیستی نیز باید در اولویت های بعدی 
کودکان و سال خوردگان در این  گیرد. توجه به نیازهای پزشکی  قرار 
روز توجه زیادی می یابد. نیازهای بهداشتی و تأمین تجهیزات مورد 
که باید  نیاز آسیب دیدگان در مرتبه ی بعدی اهمیت قرار می گیرند 
گردند. تقریبًا از روزهای سوم به بعد  کارایی هر چه بیشتر تأمین  با 
به  آسیب دیدگان  بهداشتی  نیازهای  تأمین  حادثه  عمر  چرخه ی 
که  می شود  تبدیل  آسیب دیدگان  نیاز  اولویت دار ترین  و  مهم ترین 
باید توجه خاصی به آن از روزهای سوم چرخه ی حادثه به بعد گردد 
تا خود منجر به ایجاد بیماری ها و تشدید شرایط بحرانی نگردد. در 
گرم تأمین نیازهای پزشکی،  روز سوم چرخه ی عمر حادثه در فصل 
قرار  اولویت  بعدی  مراتب  در  مالی  و  زیستی  تجهیزات،  غذایی، 

می گیرند.
گرم از میان اقالم و آیتم های  در روز اول چرخه ی عمر در فصل 
جزئی که آسیب دیدگان با آن مواجه می شوند، آب آشامیدنی، چادر، 
کنسرو، بسته های غذایی، نان و ارائه ی کمک های اولیه تقریبًا جزو 
که باید در همان ساعات  چند نیاز اصلی و مهمی به شمار می روند 
در  حادثه  عمر  چرخه ی  روز  اولین  در  گردند.  تأمین  به خوبی  اولیه 

جدول 6: ماتریس بردار ویژه ی سطح 2 نسبت به سطح 1
اقالم غذایی)0.202,0.243,0.288(
اقالم زیستی)0.339,0.415,0.488(
نیازهای پزشکی)0.123,0.145,0.18(

نیازهای بهداشتی)0.164,0.196,0.237(
تجهیزات)0.184,0.226,0.271(
ایمنی و امنیت)0.151,0.185,0.224(
نیازهای مالی)0.11,0.131,0.159(
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نان  کنسرو،  ک،  پتو و موکت، پوشا اقالم  ترتیب  فصل سرد هم به 
که  و دارو ها و سرم جزو پنج نیاز مهم آسیب دیدگان به شمار می رود 

گردند. باید در ابتدا تأمین 

نتیجه گیری

هرساله بالیای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و خشک سالی 
آمادگی  و نداشتن  گرفتار می کنند  را  از جهان  قسمت های مختلفی 
و مقابله ی مناسب با آن ها تلفات و خسارات سنگینی را به ملت ها 
از  بعد  گاه جبران ناپذیر است.  که  وارد می کند  آن ها  دارایی های  و 
امدادرسانی  لجستیک  عملیات  اقــدام،  مهم ترین  حــوادث،  ع  وقــو
کــارایــی صــورت  کثر  بــا حدا ــردم باید  ــرای حفظ جــان م ب کــه  اســت 
از  نیازهای مردم در هر یک  با دانستن مهم ترین  رو  این   از  پذیرد. 
بزرگی  گام  می توان  حادثه  شرایط  با  متناسب  حادثه  عمر  روزهــای 

کارای عملکرد زنجیره ی تأمین بشردوستانه  در اجرای اثربخش و 
را به میزان قابل  توجهی  از حوادث  برداشت و آسیب پذیری ناشی 
دسته بندی  یک  ارائــه ی  به منظور  حاضر  پژوهش  در  داد.  کاهش 
مواجه  آن  با  زلزله ای  حوادث  آسیب دیدگان  که  نیازهایی  از  جامع 
مقاالت،  بر  جامعی  مــرور  از  بعد  آسیب دیدگان  نیازهای  می شوند، 
کارشناسان حوزه ی   و  با خبرگان  گزارش ها و مستندات و مصاحبه 
زنجیره ی امدادرسانی و بشردوستانه به دست آمدند. تعداد 23 نیاز 
اصلی شناسایی شد و به منظور تأیید و انتخاب این معیارها از نظر 
خبرگان استفاده شد. به همین منظور محقق هفت تن از خبرگان 
هالل احمر  جمعیت  نجات،  و  امــداد  سازمان های  در  را  حــوزه  این 
شناسایی شده  نیازهای  تمامی  نمود.  انتخاب  بحران  مدیریت  و 
گرفتند و در نهایت 23 نیاز  کثریت خبرگان مورد تأیید قرار  توسط ا
که دسته بندی  گرفتند  شناسایی شده در هفت دسته ی اصلی جای 

جدول	7:	اوزان	نهایی	محاسبه	شدهی	نیازها	در	فصول	مختلف	متناسب	با	هریک	از	روزهای	چرخهی	عمر
گرم فصل سردفصل 

روز چهارمروز سومروز دومروز اولروز چهارمروز سومروز دومروز اول
WjرتبهWjWjWjWjWjWjWj

D10.23810.23610.21420.21420.17230.21520.24410.2411
D20.13140.16930.11250.11250.23810.23710.20320.2052
D30.20320.13440.23810.23810.20320.16230.09450.1354
D40.0150.20220.16230.16230.09560.12340.18730.1873
D50.09460.09160.12240.12240.13140.11250.08660.0945
D60.17230.10350.07860.07860.01350.07760.13640.0866
D70.06470.06770.06870.06870.06170.6870.05870.0587
C10.06710.07610.04990.05470.04890.06330.06810.0781
C20.06230.06730.048100.046100.06730.06520.06430.0654
C30.05940.05760.06710.06810.037160.038150.06240.0673
C40.05850.06540.045110.044130.06540.038160.06420.0682
C50.06620.06820.037170.036170.048100.06610.044130.04311
C60.048100.037160.05850.06150.07610.05470.045120.04112
C70.044120.041120.06620.06420.06820.05380.04790.0489
C80.038160.039130.036180.037160.05280.0590.037160.03617
C90.05760.048100.043120.045120.043110.048100.036180.03518
C100.05470.04890.05760.05960.06450.05940.038150.03815
C110.05380.043110.042130.045110.041120.038170.035190.03220
C120.0590.06450.039140.042140.05760.05850.036170.03716
C130.036200.032200.05940.06240.035190.036190.042140.03914
C140.046110.05280.036190.035190.039140.046110.04980.0528
C150.031210.035180.06430.06330.022210.036200.05960.0576
C160.036190.036170.035200.033210.032200.044120.05570.0547
C170.038170.039140.05480.04980.039130.043130.046100.04810
C180.038160.05470.038150.038150.05470.05760.06150.0645
C190.043130.035190.038160.036180.038150.039140.033210.03519
C200.039140.022210.033210.035200.035180.031210.036200.02221
C210.037150.038150.05670.04790.036170.037180.046110.03913
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کامل این نیازها در تصویر 2 آمده است. در این پژوهش به منظور 
میان  روابــط  شدت  درک  خصوص  در  باالتر  بینشی  به  دست یابی 
DEMATEL فازی استفاده  شده  نیازهای شناسایی شده، از روش 
که در میان هفت نیاز اصلی شناسایی شده،  گردید  است. مشخص 
پزشکی  نیازهای  زیستی،  اقالم  و  غذایی  اقالم  بهداشتی،  نیازهای 
می شوند.  محسوب  قوی  اثرگذار  معیارهای  جزو  امنیت  و  ایمنی  و 
خوشه بندی  وابسته  نــیــازهــای  جــزو  تجهیزات  و  مــالــی  نــیــازهــای 
که نیازهای مالی یکی از تأثیرپذیرترین  می شوند. نتایج نشان داد 
که در صورت تأمین به موقع و صحیح سایر نیازها،  نیازها است، چرا 
نمی کنند.  پیدا  مالی  کمک های  به  چندانی  نیاز  آسیب دیدگان 
نیازها شناخته   تأثیرگذارترین  زیستی جزو  و  اقالم غذایی  همچنین 
مورد  در  صحیح  تصمیم گیری های  اتخاذ  نیازمند  که  است  شده 

ع حوادث است. ذخیره سازی و پیش بینی مقدار آن ها قبل از وقو
به منظور اولویت بندی نیازهای شناسایی شده از روش تحلیل 
که نیازها با توجه  گفتنی است  فرایند شبکه ای فازی استفاده شد. 
گرم و سرد و متناسب با روزهای مختلف  ع حادثه در دو فصل  به وقو
هفت  بین  از  شدند.  اولویت بندی  روز(   4( حادثه  عمر  چرخه ی 
اقالم  نیاز  سه  آسیب دیدگان،  شناسایی شده ی  اصلی  نیاز  دسته 
روزهای  تمامی  در  تقریبًا  پزشکی  نیازهای  و  زیستی  اقالم  غذایی، 
و  مهم ترین  جزو  ســال،  مختلف  فصول  در  و  حادثه  عمر  چرخه ی 
که باید ابتدا به تأمین تقاضای این  اولویت داری ترین نیازها است 

و  اصلی  نیاز  اولویت بندی هفت  کامل  نتایج  پرداخته شود.  نیازها 
پانزده مورد از مهم ترین زیرمعیارها در جدول های 8 و 9 به تفکیک 

گرم و سرد آورده شده است.  ع حادثه در دو فصل  وقو
شایانی  کمک  مــی تــوان  پــژوهــش  ایــن  نتایج  از  بهره گیری  بــا 
تأمین  زنــجــیــره ی  در  امــدادرســانــی  لجستیک  فــرایــنــد  بــهــبــود  بــه 
و  اولویت  میزان  شدن  مشخص  با  به طوری که  نمود؛  بشردوستانه 
اهمیت نیازهای مختلف، می توان در خصوص پیش بینی نیازهای 
کز  مرا استقرار  و در مورد  گرفت  آسیب دیدگان تصمیمات صحیحی 
و  ع  نو توزیع  چگونگی  و  آسیب دیدگان  نیازهای  تأمین  امــدادی، 
آب وهوایی  شرایط  در  و  مختلف  روزهــای  در  امــدادی  اقــالم  میزان 

کرد. گون اقدام  گونا

پینوشت
1. cozzolino et al.
2.  Mitigation
3.  Preparation
4.  Response
5. Reconstruction
6. Rehabilitation
7. Zabel
8. Heerigen
9. Sphere Project

گرم جدول 8: میزان اهمیت نیازها در چرخه ی عمر حادثه در فصل 

روز چهارمروز سومروز دومروز اولمیزان اولویت

نیازهای پزشکینیازهای پزشکیاقالم غذاییاقالم غذایی1
اقالم غذاییاقالم غذایینیازهای بهداشتینیازهای پزشکی2
نیازهای بهداشتینیازهای بهداشتیاقالم زیستیایمنی و امنیت3
تجهیزاتتجهیزاتنیازهای پزشکیاقالم زیستی4
اقالم زیستیاقالم زیستیایمنی و امنیتنیازهای بهداشتی5
ایمنی و امنیتایمنی و امنیتتجهیزاتتجهیزات6
نیازهای مالینیازهای مالینیازهای مالینیازهای مالی7
بستهی غذاییبستهی غذاییآب آشامیدنیآب آشامیدنی1
کچادرچادر2 کپوشا پوشا
دفع فاضالبدفع فاضالبکنسروکنسرو3
حمامحمامنانبستهی غذایی4
پتو و موکتپتو و موکتپتو و موکتنان5
دارو و سرم هادارو و سرم هابستهی غذاییکمک های اولیه6
آب آشامیدنیتأمین برقگرمایشی و سرمایشیداروها و سرمها7
وسایل آشپزیوسایل آشپزیدستشویی سیارلوازم پزشکی8
تأمین برقآب آشامیدنیدارو و سرم هاخدمات مشاوره ای9
آب آشامیدنیکنسروکمک های اولیهپتو و موکت10
لوازم پزشکینانلوازم پزشکیدستشویی سیار11
ک12 کپوشا کمک های اولیهکمک های اولیهپوشا
نانلوازم پزشکیفانوستجهیزات نجات13
خدمات مشاوره ایخدمات مشاوره ایوسایل آشپزیجعبهی  ابزار14
گرمایشی و سرمایشیگرمایشی و سرمایشیتأمین برقتأمین برق15
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جدول 9: میزان اهمیت نیازها در چرخه ی عمر حادثه در فصل سرد

روز چهارمروز سومروز دومروز اولمیزان اولویت

اقالم غذاییاقالم غذاییاقالم زیستیاقالم زیستی1
اقالم زیستیاقالم زیستیاقالم غذایینیازهای پزشکی2
نیازهای بهداشتینیازهای بهداشتینیازهای پزشکیاقالم غذایی3
نیازهای پزشکیایمنی و امنیتنیازهای بهداشتیتجهیزات4
تجهیزاتنیازهای پزشکیتجهیزاتایمنی و امنیت5
ایمنی و امنیتتجهیزاتایمنی و امنیتنیازهای بهداشتی6
نیازهای مالینیازهای مالینیازهای مالینیازهای مالی7
آب آشامیدنیآب آشامیدنیچادرچادر1
ک2 کنسروکنسروکنسروپوشا
بستهی غذایینانآب آشامیدنیکنسرو3
نانبستهی غذاییداروها و سرم هابستهی غذایی4
گرمایشی و سرمایشیگرمایشی و سرمایشیخدمات مشاوره اینان5
دفع فاضالبدفع فاضالبگرمایشی و سرمایشیخدمات مشاوره  ای6
کسطل زبالهپتو و موکتگرمایشی و سرمایشی7 پوشا
کفانوس8 دستشویی سیاردستشویی سیارپوشا
کفانوسآب آشامیدنی9 کپوشا پوشا
آشپزیآشپزیکمک های اولیهچادر10
چادرتأمین برقدستشویی سیارکمک های اولیه11
پتو و موکتپتو و موکتسطل زبالهلوازم پزشکی12
تأمین برقچادرآشپزیآشپزی13
حمامحمامتجهیزات نجاتدستشویی سیار14
دارو و سرم هادارو و سرم هابسته ی غذاییتجهیزات نجات15
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