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Abstract
Objective: Humanitarian operations begin quickly with disasters to save lives, reduce the
suffering of the injured and meet their needs. Appropriate strategies and solutions should
be used to help the injured. In this regard, this paper aims to provide a hybrid approach to
select effective strategies in the humanitarian supply chain.
Methods: In this study, firstly the needs of the injured were identified and categorized,
and then the weight of each one was obtained using Fuzzy SWARA technique. Then, a
combination of QFD approach and multi-objective modeling was used to select strategies
to meet the needs of the injured. The epsilon-constraint method and GAMS software were
used to solve the multi-objective model.
Results: The needs of earthquake victims in the country were identified and classified
into five categories: food needs, hygienic, mental health, housing and living facilities.
The results showed that the need for nutrition and food, evacuation of the affected groups
from the accident site and access to drinking water are the most important needs of the
victims during the earthquake. To help victims, 14 strategies were divided into three
categories: strategies related to construction, infrastructure improvement, and
strengthening relief processes.
Conclusion: In order to reduce the damage during an earthquake, light materials should
be used in construction, the culture of lightening should be strengthened, and at the same
time, the awareness of people in using durable materials should be promoted. Also, wornout water, electricity and gas systems should be developed and integration should be
between them. In addition, the improved communication system, and inventory
management and evacuation location should be strengthened during relief efforts.
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چکیده
هدف :عملیات بشردوستانه با وقوع فجایع به منظور حفظ زندگی مردم ،کاهش آالم آسیبدیدگان و رفع نیازهاای آناان باه سارعت
شروع میشود .جهت امدادرسانی و کمک به آسیبدیدگان میبایست استراتژی و راهکارهای مناسا ی بکاار گرفتاه شاود .در هماین
راستا ،این مقاله با هدف ارائه رویکردی ترکی ی جهت انتخاب استراتژیهای اثربخش در زنجیره تاممین بشردوساتانه صاورت گرفتاه
است.
روش :در این تحقیق در ابتدا نیازهای آسیبدیدگان شناسایی و دستهبندی گردید و وزن هر کادام از آنهاا باا اساتفاده از تکنیاک
سوارای فازی بدست آمد .سپس جهت انتخاب استراتژی به منظور رفع نیازهای آسیبدیدگان از رویکرد ترکی ی  QFDو مادلساازی
چندهدفه استفاده گردید .جهت حل مدل چندهدفه از روشهای محدودیت اپسیلون و محدودیت اپسیلون تقویتشده و نرمافااار گماا
استفاده شد.
یافتهها : :نیازهای آسیبدیدگان زلاله در کشور شناسایی و در پنج دسته نیازهای مواد غذایی ،بهداشتی ،روحای و روانای ،اساکان و
تسهیالت زندگی دستهبندی شدند .نتایج نشان داد که نیاز به تغذیه و مواد غذایی ،تخلیه و لروج گروههای آسیبدیده از محل حادثه
و دسترسی به آب آشامیدنی مهمترین احتیاجات آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله میباشند .جهت کمک باه آسایبدیادگان زلالاه،
تعداد  41استراتژی در سه دسته استراتژیهای مربوط به سالتو ساز ،به ود زیرسالت و تقویت فرآیندهای امدادرسانی تقسیم شدند.
نتیجهگیری :جهت کاهش آسیبها به هنگام وقوع زلاله میبایست از مصالح س ک در سالتوساز استفاده شود ،فرهنگ سا کساازی
تقویت گردد و در عین حال آگاهی ساکنین در بکارگیری مصالح بادوام ارتقاء یابد .همچنین سیستمهای فرسوده آب ،بار و گااز شاهری
توسعه یافته و بین آنها یکپارچگی وجود داشته باشد .بعالوه میبایست در حین امدادرساانی ،نظاام ارت اااات اصاالد شاده ،و مادیریت
موجودی و مکانیابی تخلیه ،تقویت شود.
کلیدواژهها :زنجیره تممین بشردوستانه ،استراتژی ،لانه گسترش کیفیت.
استناد :صفری ،حسین؛ جاللی ،رضا ( .)4199ارائه مدل چندهدفه بر م نای لانه گساترش کیفیات جهات انتخااب اساتراتژیهاای
اثربخش در زنجیره تممین بشردوستانه .مدیریت صنعتی.141 -122 ،)1(42 ،
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مقدمه

در ای سالها و دهههای گذشته ،جوامع مختلف بشری همواره شاهد فجایع گوناگون و عظیمی همچون زلاله ،سیل،
قحطی و  ...بودهاند که تعداد و شدت آنها به شدت در حال افاایش است (شیفلینگ 4و همکاران .)2626 ،این فجایع
لسارت های فراوان جانی و مالی را برای کشورها به همراه داشته است .به نحوی که هر ساله حدود  266میلیون نفر
درگیر بحرانها و حوادث ا یعیشده و هااران نفر از بین میروند (نهفتی کهنه و تیموری .)4195 ،فجایع ا یعی را
نمیتوان متوقف نمود اما میتوان با برنامهریای مناسب شدت ویرانی و آسیبهای ناشی از آن را کاهش داد (قاسمی و
همکاران .)4191 ،از اینروکشورهای مختلف ،با جدیت زیاد و برنامهریای دقیق ،بهدن ال کاهش آسیبهای ناشی از این
فجایع هستند (قاسمیان صاح ی و همکاران.)2641 ،
برای برنامهریای بهتر ،الزم است ابتدا به لوبی فجایع و انواع آن را بشناسیم .فجایع را میتوان براسا ،دو بعد.4 ،
دلیل وقوع و  .2قابلیت پیشبینی و سرعت وقوع ،مورد بررسی قرار داد .از منظر دلیل وقوع ،فاجعه به دو دسته ا یعی و
بشرسالته و از منظر قابلیت پیشبینی و سرعت وقوع ،به فجایع ناگهانی و آرامالوقوع تقسیم میشوند .بر این اسا،
میتوان فجایع را به صورت زیر به چهار نوع ا قهبندی نمود (جعفرنژاد و همکاران:)4191 ،
دلیل وقوع

بالیای فراگیر

بالیا

بحران

اقدامات تخریبی

طبیعی

ساخته بشر
سرعت وقوع
آرام الوقوع

ناگهانی
شکل  .9انواع فجایع

بالیا ،اشاره به فجایعی دارد که دالیل ا یعی دارند و وقوع آنها نیا ناگهانی است .از جمله مهمترین نوع بالیا
میتوان به زلاله ،اوفان ،گردباد و  ...اشاره نمود (لیو .)2626 ،2بالیای فراگیر ،فجایعی هستند که دلیل ا یعی دارند و
وقوعشان نیا آرام است .قحطی ،لشکسالی و فقر برلی از این نوع هستند .همچنین اقدامات تخری ی به فجایعی اشاره
دارد که دالیل انسانی دارند و وقوعشان ناگهانی است .حمالت تروریستی ،سوانح در محیط کار نمونههایی از اقدامات
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تخری ی است .بعالوه ،بحران نیا نوعی از فجایع است که دالیل انسانی دارند و وقوعشان نیا آرام است .از جمله این
بحرانها میتوان به بحرانهای مالی ،بحرانهای سیاسی و  ...اشاره نمود (کاستا و همکاران.)2642 ،
در صورتی که سرعت وقوع فجایع به مانند زلاله ناگهانی و سریع باشد ،تالشهای لجستیکی بیشتری را میال د،
زیرا که نیازمند پاسخهای سریع میباشد (آگروال 4و همکاران .)2626 ،نکته دیگر که باید به آن توجه نمود ،این است که
این چهار فاجعه ممکن است درهم تنیده و برهم اثرگذار باشند؛ برای مثال یک بال مانند زلاله میتواند منجر به یک
بالیای فراگیر مانند یک بیماری واگیردار و حتی یک بحران اقتصادی شود .در نتیجه به منظور تحلیل دقیقتر الزم است
که به این درهم تنیدگی نیا توجه شود و زنجیره امدادی به نحوی اراحی شود که بتواند پاسخهای سریع ،مؤثر و کارا را
ارائه دهد (بیگی و همکاران.)4199 ،
در بین کشورهای جهان ،ایران به لحاظ بروز حوادث و بالیای ا یعی جاو ده کشور باللیا است که از  16حادثه
ا یعی شناسایی شده در جهان ،بیش از  16نوع آن در ایران رخ داده است (صادقیمقدم و همکاران .)4192 ،یکی از این
حوادث زلاله است که در سالهای الیر لسارتهای زیادی به بار آورده است.
بررسی مدیریت امدادرسانی در کشور نشان میدهد که مشکالت و ناهماهنگیهای متعددی به هنگام وقوع فجایع
از جمله زلاله رخ میدهد ،که این امر باعث نارضایتیهای گسترده میشود .ناتوانی در جذب و سازماندهی کمکهای
مردمی ،ناهماهنگی در بکارگیری نیروهای آموزشدیده و با تجربه ،عدم بهرهمندی مناسب از نیروها و کمکهای لارجی،
ناتوانی در رفع احتیاجات ضروری و اسکان سریع آسیبدیدگان و  ...از جمله مسائل و مشکالت متعددی است که به
هنگام وقوع بحران رخ میدهد .با توجه به وقوع زلالههای متعدد در سالهای الیر ،آسیبپذیری کشور و بروز این مسائل
و مشکالت ،لاوم برنامهریای و انجام اقداماتی در لصوص رفع نیازهای آسیبدیدگان و کاهش آثار و پیامدهای آن
ضروری به نظر میرسد .به هنگام وقوع زلاله آسیبدیدگان نیازهای گوناگونی لواهند داشت که میبایست با برنامهریای
مناسب به رفع این نیازها و چالشها اقدام نمود .با توجه به عدم چابکی سازمانهای امدادی ،زیرسالتهای ضعیف،
بازیگران متعدد و  ...عدم شناسایی و اولویتبندی نیازهای آسیبدیدگان باعث میشود که نتوان راهکارها و
استراتژیهای مناسب جهت رفع آنها ارائه کرد و آالم و نیازهای آنها همچنان باقی لواهد ماند .این تحقیق در همین
راستا صورت میگیرد و دو مسمله اصلی که دن ال میکند ع ارتند از .4 :نیازهای آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله در
کشور کدامند؟ و کدام یک مهمترند؟  .2 ،با اتخاذ و بکارگیری چه استراتژیهایی میتوان به رفع نیازهای آسیبدیدگان
یا کاهش شدت آنها در هنگام وقوع بحران کمک نمود.؟
بهاور کلی پس از رلداد زلاله ،موضوع امدادرسانی و مدیریت بحران از اهمیت زیادی برلوردار است ،از اینرو الزم
است با برنامهریای و انتخاب استراتژیهای مناسب زمینه را برای امدادرسانی بههنگام و اثربخش فراهم نماود (سایدی و
همکاران .)4194 ،از اینرو به منظور دستیابی به استراتژیهای اثربخش جهت رفع نیازهای آسیبدیدگان ناشای از وقاوع
زلاله و کاهش شدت این نیازها از رویکردی چندهدفه م تنی بر لانه گسترش کیفیت استفاده شده است .در این مقالاه در
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ابتدا به بیان م انی ن ظری در لصاوص اقادامات بشردوساتانه در مواجهاه باا بحاران ،چرلاه مادیریت فاجعاه ،نیازهاای
آسیبدیدگان به هنگام وقوع فاجعه ،استراتژیهای امدادرسانی و لانه گسترش کیفیات پردالتاه مایشاود .ساپس روش
پیشنهادی ،ارائه میشود و در نهایت ضمن بیان یافتهها ،نتیجهگیری صورت میگیرد.
پیشینه پژوهش
زنجیره تأمین بشردوستانه و استراتژیهای امدادرسانی

به هنگام وقوع فاجعه ،عملیات بشردوستانه با هدف حفظ زندگی مردم و کاهش آالم آسیبدیدگان شروع میشود .این
عملیات بالفاصله بعد از رلداد فاجعه ،به منظور کمکرسانی هرچه سریعتر به قربانیان و حادثهدیدگان از اریق شیوههای
متعددی مانند نجات زلمیها ،جمعآوری و دفع اجساد ،تحصیص منابع ،آمادهکردن کمکهای غذایی ،احداث پناهگاهها،
مراق تهای پاشکی و بازسازی منااق ویرانشده آغاز میشود .چنین اقداماتی نیازمند یک زنجیره از جریان کاالها،
ااالعات و جریان مالی از تممینکنندگان به آسیب دیدگان است که تحت عنوان زنجیره تممین بشردوستانه نامیده میشود
(ویدرا و دایتریچ.)2641 ،
مدیریت این زنجیره ،فرآیندی استراتژیک و سالتاریافته است که دارای چهار فاز اصلی پیشگیری ،آمادهسازی ،پاسخ
و بازسازی میباشد .این مراحل در واقع بیانکننده مراحل چرله عمر فاجعه هستند .فاز پیشگیری اشاره به عملیات و
راه ردهایی دارد که آسیبپذیری را کاهش میدهد .این مرحله شامل قوانین و سازوکارهایی است که اغلب مربوط به
مسئولیتهای دولتها است .فاز آمادگی دربرگیرنده عملیات و راه ردهایی است که ق ل از وقوع فاجعه بکار گرفته
میشوند .راه ردهای این مرحله موجب اراحی ش که فیایکی ،سیستمهای فناوری ارت اای و ااالعاتی ،بنیانهای
همکاری و  ...اردریای میشود و موجب به ود عملکرد در مرحله پاسخگویی میشود .مرحله پاسخگویی ،اشاره به
عملیات و راه ردهایی دارد که بالفاصله بعد از وقوع فاجعه و به منظور پاسخگویی سریع به لواستههای آسیبدیدگان به
کاال و لدمات موردنیاز و رساندن مجروحان به مراکا درمانی انجام میشود (ناتاراجاراسینام و همکاران.)2669 ،
آسیبدیدگان به هنگام وقوع فاجعه از جمله زلاله دارای نیازهای متعددی هستند که از جمله مهمترین آنها
میتوان به احتیاج به غذا ،آب ،پتو ،چادر ،وسایل و لوازم لواب ،مراق تهای پاشکی ،نجات آسیبدیدگان و مجروحان،
انتقال مصدومان به مراکا درمانی ،تخلیه کودکان و زنان از محل حادثه ،برپایی کمپ اسکان موقت ،نیاز به دستشویی و
حمام ،بازیابی روحیه و  ...اشاره نمود (دیمورا و همکاران2626 ،؛ ناگورنی و همکاران2644 ،؛ ناتاراجاراسینام و همکاران،
2669؛ سنتر.)2642 ،
هدف لجستیک بشردوستانه تممین امداد و وسایل موردنیاز آسیبدیدگان به روشی کارآمد است .بدین منظور نیازمند
همکاری بین دولت ،سازمانهای غیردولتی محلی و بینالمللی ،ارتش و سازمانهای بخش لصوصی است .هیچ کشور و
یا سازمانی منابع کافی برای مدیریت و پاسخگویی به رفع کامل نیازها را ندارد (فتحعلیلانی و همکاران .)2626 ،برارف
کردن این نیازها و لواستهها نیازمند داشتن برنامهریای مناسب میباشد .داشتن برنامه استراتژیک از دو جن ه مهم است و
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میتواند بر عملیات لجستیک اثرگذار باشد .برلی اقدامات استراتژیک میتواند باعث کاهش آسیب به سالتمانها و
زیرسالت ها شود و از این اریق موجب کاهش نیازها گردد .برلی از اقدامات استراتژیک نیا میتواند موجب گردد که
عملیات و فرآیند امدادرسانی به نحو مطلوبی اجرا شود (آلتای و گرین.)2662 ،
برنامهریای استراتژیک لجستیک بشردوستانه ،بر تدوین و پیادهسازی سیاستهایی تمکید دارد که امدادرسانی به
آسیب دیدگان را به شکل بهینه ،مقرون به صرفه و با کیفیت و ارزش مناسب فراهم میسازد (کابرا و رامش.)2645 ،
برنامهریای استراتژیک لجستیک امدادرسانی شامل مراحل ارزیابی نیازها ،توسعه اردهای همکاری ،تمهیدات و
حملونقل منابع امدادی ،استراتژیهای انتخاب تممینکنندگان و همکاری آژانسهای امدادرسانی میباشد (هاشمی
پطرودی و همکاران.)2626 ،
برنامهریای استراتژیک به تصمیمات بلندمدتی میپردازد که به موفقیت عملیات بشردوستانه کمک زیادی میکند.
تصمیمات استراتژیک معموالً دارای افق زمانی بلندمدت است و سیاستهای اراحی زنجیره تممین بشردوستانه را تحت
تمثیر قرار میدهد .این تصمیمات عموماً در فاز پیشگیری و آمادگی از چرله مدیریت فاجعه گرفته میشوند و در فاز
پاسخگویی در زنجیرهی بشردوستانه ،شناسایی نیازهای اولویتدار و رفع فوری نیازهای لیلی ضروری است (سنتر،
.)2642
مروری بر تحقیقات پیشین

سفرجی و قرللو ( )4149در پژوهشی با عنوان زلاله و مدیریت بحران شهری (نمونه موردی :شهر بابل) با بکارگیری
تحلیل  SWOTبه ارائه راه ردها و سیاستهای مؤثر در اینباره اقدام نمودند .راه ردهای اساسی این پژوهش شامل
مقاومسازی بناهای حیاتی ،اصالد نظام ارت ااات ،تقویت تجهیاات ویژه امدادرسانی و تهیه اردهای موضعی برای
پهنههای آسیبپذیر است .تقوایی و علیزاده ( )4194در تحقیقی دیگر به ارائه استراتژیهای مدیریت بحران پردالتند .در
این تحقیق استراتژیهای اجرای اردهای نوسازی در بافتهای فرسوده ،نظارت ارگانهای فعال در امر سالتوسازهای
شهری ،افاایش توان اقتصادی ساکنان بافتهای فرسوده ،اج اری کردن استفاده از مصالح س ک ،ترویج فرهنگ
س کسازی و ارتقای آگاهی ساکنین در بکارگیری مصالح بادوام شناسایی شدهاند.
زابل ( )4992در تحقیقی به شناسایی و بیان مراق تهای همگانی به عنوان یکی از مهمترین نیازها پردالت .این
نیازها شامل همهی امکانات و لدماتی میشود که در هنگام بروز بالیا در میان قربانیان و آسیبدیدگان به عنوان
گروههایی از جامعه یا جمعی از افراد توزیع میشود.
لیلی ریدج و همکاران ( )4991در تحقیقی که با هدف شناسایی راهکارهای مناسب در مدیریت بحران و امدادرسانی
به آسیبدیدگان صورت گرفته است با بکارگیری تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره بیان میکند که مهمترین اولویت
در مدیریت لجستیک بشردوستانه ارزیابی مناسب نیازها و تعیین اولویتهای امدادی برای جمعیت آسیبپذیر است.
همچنین به هنگام وقوع بحران ،نیاز به لوازم و امکانات برای مصرف شخصی بسیار مهم است و بالخصوص برای زنان
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بسیار حیاتی است .اسپینر ( )2661نیا ،در تحقیقی دیگر که با هدف به ود کیفیت امدادرسانی و افاایش توان پاسخگویی
به آسیبدیدگان صورت گرفته است ،بیان میکند که کمکها میبایست بدون توجه به عقیده ،نژاد ،جنسیت و ملیت و بر
اسا ،اولویت نیازها ارائه گردد .براین اسا ،نیاز به پوشاک ،حملونقل ،لدمات بهداشتی ،دسترسی بشردوستانه،
بازگرداندن و بازمتحد کردن به عنوان مهمترین نیازهای آسیبدیدگان شناسایی شد .بر اسا ،نتایج این تحقیق مهمترین
استراتژی در لجستیک بشردوستانه بهرهمندی از ظرفیتهای محلی در پاسخگویی به نیازهای آسیبدیدگان است.
چانگ )2645( 4در تحقیقی که با هدف شناسایی ریسکها در عملیات بشردوستانه و کاهش اثرات آن صورت گرفته
است با بکارگیری تئوری احتماالت نشان میدهد که استراتژیهای همکاری از اریق فراهم آوردن تسهیم ااالعات بین
همه بازیگران میتواند به کاهش ریسک و به ود عملیات بشردوستانه کمک کند .لیستو )2664(2در تحقیقی که بررسی و
انتخاب استراتژی در زنجیرههای تممین غیرتجاری یعنی زنجیره تممین بشردوستانه میپردازد با بکارگیری تکنیکهای
تصمیمگیری ،بر استراتژی پیش موقعیتیابی موجودی تمرکا میکند .هیسلیپ 1و همکاران ( )2642نیا در تحقیقی دیگر
که با هدف تحلیل و انتخاب استراتژیهای افاایش هماهنگی جهت به ود عملیات بشردوستانه صورت گرفت ،بیان
میکند که استراتژی همکاری و بالخصوص همکاری بین نیروهای نظامی و مدنی میتواند به افاایش بهرهوری عملیات
بشردوستانه کمک زیادی کند.
ارتم 1و همکاران ( ) 2646با هدف بررسی و انتخاب استراتژی مناسب جهت تممین منابع در لجستیک بشردوستانه
با استفاده از ش یهسازی نشان میدهد که استراتژی انعطافپذیری از اریق منابع چندگانه بیشترین تمثیر را به به ود
عملیات امدادرسانی دارد .استافر 5و همکاران ( )2645در تحقیقی دیگر با استفاده از مدلسازی چندهدفه و بکارگیری
دادههای صلیب سرخ جهانی نشان دادند که ایجاد هابهای موقت ،بهترین شیوه در تممین لواستههای مشتریان و با
صرف حداقل هاینه میباشد .همچنین هونگ )2645(2در تحقیقی با هدف افاایش پاسخگویی به مشتریان و کاهش
ریسک ،با استفاده از روش برنامهریای آرمانی به دن ال انتخاب استراتژی مناسب برآمد .نتایج تحقیق نشان داد که
استراتژی پیش موقعیتیابی و استفاده از ان ارهای توزیع موقت میتواند به بهود عملیات کمک زیادی کند.
بعالوه سیمانگون سانگ 1و همکاران ( )2642و تانگ )2662( 4از رویکرد برنامهریای پویا جهت انتخاب استراتژی
در مواجهه با تغییرات تقاضا و التالالت در هنگام وقفه درعرضه استفاده نمودند .بعالوه جاره )2641( 9در تحقیقی که با
بررسی سیستماتیک ادبیات موضوع صورت گرفته است ،اقدام به شناسایی و دستهبندی استراتژیهای زنجیره تممین
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بشردوستانه نموده است .بر این اسا ،،استراتژیهای امدادرسانی م تنی بر موجودی ،انعطافپذیری ،همکاری و تشریک
مساعی تقسیم شدند.
آگروال ( ) 2626در تحقیقی که با هدف شناسایی موانع مدیریت زنجیره تممین بشردوستانه و ارزیابی راهکارهای
مناسب جهت غل ه بر این موانع صورت گرفت با بکارگیری رویکردهای سوارا و واسپا ،در محیط فازی نشان داد که
بکارگیری استراتژیهای بلندمدت و همکاری ،تشریک مساعی و هماهنگی بیشترین اثرات را بر حذف موانع امدادرسانی
دارند .لیو ( )2626در تحقیقی دیگر با بکارگیری روشهای تصمیمگیری چندمعیاره و مدل چندهدفه سه سطحی نشان
میدهد که تخلیه مجروحان و ارائه مراق ت به آنها مهمترین راهکارهای امدادرسانی به آسیبدیدگان است.
بررسی تحقیقات پیشین نشان داد که در هیچکدام از تحقیقات پیشین استراتژیهای زنجیره تممین بشردوستانه
م تنی بر نیازها استخراج نشده است از اینرو این تحقیق بدن ال ارائه استراتژیهای اثربخش م تنی بر نیازها و چالشهای
آسیبدیدگان بر اسا ،رویکرد  QFDاست و به گونهای این استراتژیها ارائه میگردد که بتواند نیازها و چالشهای
آسیبدیدگان را پاسخ دهد .همچنین شرایط بومی کشور و عدم توسعه زیرسالتها در کشور نیازمند بکارگیری
استراتژیهای متناسب با این شرایط میباشد که تاکنون تحقیقی جامع در این لصوص صورت نگرفته است.
خانه گسترش کیفیت

لانه گسترش کیفیت یک فرآیند سیستماتیک است که توسط تیمهای چندوظیفهای جهات شناساایی و حال موضاوعات
مرت ط با توسعه محصول ،فرآیند و لدمات و همچنین استراتژی افاایش رضایت مشتریان بکار گرفته شده اسات .چان و
یو )2662(4بیان میکنند که  QFDدر توسعه محصول ،تجایهوتحلیل نیازهاای مشاتری و همچناین تصامیمساازی در
موقعیتهای مختلف به اور موفقی بکار گرفته شده اسات .کاارنوالی و میگوئال )2664(2در تحقیقای دیگار بار تواناایی
بکارگیری روش  QFDدر تط یق با روشهای گوناگون از ق یل مدلسازی ،اقدام پژوهی ،چارچوب مفهومی و تحقیقاات
آزمایشی تمکید نموده است .بخاار قابلیتهاای گساترده  QFDو ساازگاری آن در بکاارگیری باا اناواع مختلاف روش
تحقیق ،این رویکرد به اور گسترده در زمینههایی چون تعیین نیاز مشتری (استراتون ،)4949 ،1اولویتبنادی شایوههاای
توسعه محصول (هان 1و همکااران ،)2664 ،اساتراتژیهاای تولیاد (کارو و چان4992 ،5؛ جوگولاوم و سافیک،)4994 ،2
لجستیک و زنجیره تممین (بوتانی و ریای2662 ،1؛ فیصل )2641 ،4و  ...بکار گرفته شده است QFD .همچنین به ااور
موفق در شناسایی و کاهش ریسک زنجیره تممین بکار گرفته شده است (پوجااوان و گرالادین .)2669 ،9در ایان تحقیاق
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رویکرد QFDجهت انتخاب استراتژی اثربخش در زنجیره تممین بشردوستانه ،به نحوی که بتواند به آسیبدیدگان کمک
کند و موجب کاهش آالم و درد و رنج آنها گردد ،استفاده میشود.
روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر که از نظر هدف از جمله پژوهشهای کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است
که در یک دوره یکساله در سال  4194انجام شده و بهدن ال ارائه استراتژیهای مناسب جهت کمک به امدادرسانی و رفع
نیازهای آسیب دیدگان به هنگام وقوع زلاله در زنجیره تممین بشردوستانه با بکارگیری رویکرد  QFDمیباشد .مراحل
انجام این پژوهش مطابق با جدول شکل زیر است:
شناسایی نیازها از اریق بررسی ادبیات
موضوع و مصاح ه و نظرلواهی

وزندهی و اولویتبندی نیازها از اریق
سوارای فازی

شناسایی استراتژها از اریق بررسی
ادبیات موضوع و دستهبندی بر اسا،
نظرات ل رگان

استخراج جوابها ،بحث و نتیجهگیری و
ارائه پیشنهادات

مدلسازی چندهدفه جهت انتخاب
استراتژی و حل آن

تشکیل ماتریس  QFDاز اریق
نظرلواهی از ل رگان

شکل  .1مراحل انجام پژوهش

در مدلسازی با استفاده از  ،QFDنیازمندیهای مشتریان یا مسائل موجود سازمانی (مثل درد و رنج مردم در
هنگام وقوع فاجعه) به "چه چیای "4و چگونگی برآورده نمودن یا رفع نیازهای مشتریان یا مسائل سازمانی (مثل
استراتژیها و توانمندسازهای پایداری در زنجیره تممین بشردوستانه) به " چگونگی "2مرت ط میشود .در شکل شماره ،2
و

به ترتیب نشاندهنده "چگونه" ها و "چه چیای" هستند .فرآیند بکارگیری مناسب چگونه برآورده نمودن

"یک چیا مشخص" در ماتریس ارت ااات (
در این تحقیق،

) نشان داده شده است.

(چهچیای) نشاندهنده نیازها و چالشها در هنگام وقوع بحران و

استراتژیها یا توانمندسازهایی است که به رفع نیازها در هنگام بحران کمک میکند.

نشاندهنده

میاان کاهش (برآورده شدن)

نیاز  iام توسط استراتژی  jام تعریف میشود و با واژههای زبانی "کاهش شدید ،کاهش متوسط ،کاهش محدود و بدون
کاهش" اندازهگیری میشوند .جهت انجام محاس ات این واژهها به ترتیب با اعداد  4 ،1 ،9و صفر جایگاین میشوند.
اهمیت مطلق استراتژی  jام ( )j= 1,2,…,nو

اهمیت (وزن) نیاز یا چالش  iام ( )i=1,2,..,nاست .اهمیت

مطلق و نس ی استراتژی  jام به صورت زیر محاس ه میشود:
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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∑

رابطه )4
رابطه )2

∑

چنانچه بین استراتژیها وابستگی وجود داشته باشد ،این امر موجب صرفهجویی در هاینهها میشود .چنانچه بین
استراتژی  iام و  jام وابستگی وجود داشته باشد ،موجب صرفهجویی

میشود ،که در این تحقیق از اریق نظرلواهی

از ل رگان تخمین زده میشود.

𝑆

) WHAT (CR

𝑗𝑅𝐷

𝑊

𝑗𝑖𝑅

𝑗𝐼𝐴
𝑗𝐼𝑅

شکل  4ساختار خانه گسترش کیفیت

دلیس و گونگر )2644( 4و کارساک )2669( 2بیان میکنند که بکارگیری  QFDدر عمل نیازمند بکارگیری یک
روش بهینهسازی است تا تعیین کند ،چگونه استراتژیهای مطلوب ،میتوانند به رفع نیازها -با در نظر گرفتن تعدادی
محدودیت -کمک کنند .روشهای گوناگونی بدین منظور بکارگرفته شده که از جمله میتوان به بهینهسازی چندهدفه
اشاره نمود .در بهینهسازی چندهدفه ایجاد راهحلهای کارا بسیار رایج است .در این مسمله کارایی عملیات در زنجیره
تممین بشردوستانه را میتوان با  .4صرف حداقل منابع؛  .2حداکثر پوشش در امدادرسانی به آسیبدیدگان ،نشان داد.
جهت امدادرسانی به آسیبدیدگان میبایست حداقل منابع مصرف شود .بدین منظور و بر اسا ،پیشنهاد (وگرین،1
 )2644کارایی امدادرسانی

را به صورت

(که

هاینه اجرای استراتژی  jام است) تعریف میکنیم.

به این ترتیب مدل بهینهسازی چندهدفه  QFDجهت انتخاب استراتژی اثربخش در زنجیره تممین بشردوستانه ،به
نحوی که بتواند به آسیبدیدگان کمک کند و موجب کاهش آالم و درد و رنج آنها گردد ،به صورت زیر فرموله میشود:
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 nتعداد استراتژیها،
دستر ،و

کارایی امدادرسانی برای استراتژی jام،

هاینه اجرای استراتژی jام B ،کل بودجه در

متغیری صفر یا یک است که در صورتی که استراتژی jام ،انتخاب شود برابر با یک و درغیراینصورت برابر

با صفر میباشد .همچنین

صرفهجویی در هاینه را به هنگام انتخاب همامان استراتژیهای  iو  jنشان میدهد .در

رابطه فو  pهدف متضاد و متفاوت وجود دارند ،که الزم است به صورت همامان بهینهسازی شوند .برای دستیابی به
پرتفویی از راهحلهای کارا ،نیاز است که رابطه فو به صورت زیر بازنویسی شود:
) (
رابطه)1

∑
∑ ∑

∑{

در این تحقیق برای حل مدل فو از روش محدودیت اپسیلون و محدودیت اپسیلون تقویتشده استفاده گردید.
روش محدودیت اپسیلون یکی از رویکردهای شنالته شده برای حل مسائل بهینهسازی چندهدفه است که با انتقال تمام
توابع هدف به جا یکی از آنها در هر مرحله به محدودیت به حل مسمله میپردازد .در روش محدودیت اپسیلون فرآیند
بهینهسازی فقط برای یکی از توابع هدف انجام میشود ،در حالیکه توابع هدف دیگر به کرانهای باالی لود میرسند.
بنابراین هیچ تضمینی برای کارا بودن راهحلهای تولیدشده وجود ندارد و ممکن است راهحلهای ناکارامد تولید شود.
عالوه بر این ممکن است برلی از جوابهای تولیدشده یکدیگر را مغلوب کند که این مقوله میتواند تا اندازهی زیادی از
کارایی روش محدودیت اپسیلون بکاهد .در سالهای الیر رویکردهای به ود یافتهیی از روش محدودیت اپسیلون ارائه
شده است تا به این ترتیب نقصها و کاستی های آن برارف شود .در روش به ود یافته ،ابتدا ،با اضافه کردن متغیرهای
کم ود مث ت (متغیرهای مازاد برای مسائل بیشینهسازی) محدودیتهای نامساوی توابع هدف به محدودیتهای مساوی
ت دیل میشوند ،سپس با افاودن مجموع متغیرهای کم ود به تابع هدف اصلی کارایی این روش تقویت شده است
(ماوروتا ،و فلوریو.)2641 ،،
همانطور که اشاره شد در این تحقیق در مراحل مختلف از نظرلواهی از ل رگان استفاده میشود ،که مشخصات این
ل رگان مطابق با جدول زیر است:
جدول  .9مشخصات متخصصین جهت نظرخواهی
ردیف
4
2
1
1
5

سمت
مدیر اداره کل مدیریت بحران استانداری
رئیس گروه مطالعات امور ایمنی و بازسازی استانداری بوشهر
کارشنا ،فنی اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر
رئیس گروه امور حوادث غیرمترق ه ،امداد و نجات اداره کل بحران
کارشنا ،امداد و نجات اداره کل بحران

تحصیالت
فو لیسانس
فو لیسانس
فو لیسانس
فو لیسانس
فو لیسانس

سن
52
15
11
19
14

ارائه مدل چندهدفه بر م نای لانه گسترش کیفیت...

341
2
1
4
9
46

فو لیسانس
دکتری
دکتری
فو لیسانس
فو لیسانس

کارشنا ،مطالعات امور ایمنی و پیشگیری اداره کل بحران
عضو هیات علمی دانشگاه للیج فار -،متخصص زنجیره تممین بشردوستانه
عضو هیات علمی دانشگاه للیج فار -،متخصص زنجیره تممین بشردوستانه
معاونت عمرانی استانداری بوشهر
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر

14
11
15
11
52

تکنیک سوارا

در این تحقیق اهمیت ( وزن) نیازها با استفاده از روش سوارای فازی تعیین گردید .روش تحلیل نس ت ارزیابی وزندهی
تدریجی (سوارا) یکی از تکنیکهای نوین تصمیمگیری چندمعیاره است که توسط کرسولین 4در سال  ،2646معرفی شد.
مهمترین ماایای این روش نس ت به سایر روشهای مشابه ،توان آن در ارزیابی دقتنظر ل رگان درباره شالصهای
وزنداده شده در ای فرآیند ،سهولت پیادهسازی و عدمنیاز به حجم محاس ات باال میباشد .عالوه بر این ل رگان
میتوانند با یکدیگر مشورت کرده و این مشورت نتایج حاصله را نس ت به دیگر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
دقیقتر میکند .در کنار این ماایا سهولت اجرا و قابلفهم بودن این روش نس ت به بسیاری از روشهای وزندهی س ب
شده تا در محیطهای واقعی این روش برای مدیران و تصمیمگیرندگان کاربردیتر از روشهای مشابه باشد .در این
تحقیق از این رویکرد برای شناسایی وزن نیازها استفاده شده است .الزم به ذکر است که به دلیل عدم اامینان در
ارزیابیها و قضاوتهای ل رگان در مورد این نیازها از این رویکرد در محیط فازی و مطابق با گامهای زیر بهره گرفته
شد (ماوی 2و همکاران:)2641 ،
گام اول -مرتبسازی معیارهای ارزیابی
در این گام معیارهای ارزیابی ،با توجه به هدف تصمیمگیری از حداکثر اولویت به حداقل (به صورت ناولی) مرتب
میشوند.
گام دوم -دریافت نظرات ل رگان و محاس ه ̃
در این گام ،از دومین معیار شروع نموده و بر اسا ،نظر کارشناسان اهمیت نس ی معیار  jام نس ت به معیار  j-1بدست
میآید .جهت اینکار از پرسشنامه محققسالته استفاده گردید و نظرات ل رگان بر اسا ،واژههای زبانی جمعآوری شد و
سپس به صورت ایف فازی مطابق جدول زیر کمی گردید .میانگین نظرات که نشاندهنده اهیت نس ی هر یک از عوامل
است با ̃ نشان داده میشود.
جدول  .1طیف فازی مورداستفاده جهت نظرخواهی از خبرگان
متغیرهای زبانی
اهمیت یکسان
نس تاً مهم
کم اهمیت
لیلی کم اهمیت
کامالً کم اهمیت

اعداد فازی
()4،4،4
()2/1 ،4 ،1/2
()2/5 ، 4/2 ،2/1
()2/1 ، 4/1 ،2/5
()2/9 ، 4/1 ،2/1

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
Kersuliene
Mave

1
2
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گام چهارم -محاس ه ضریب ̃
بر اسا ،رابطه زیر ضریب ̃ محاس ه میگردد:
رابطه )5

̃
̃{

̃

̃

گام پنجم -محاس ه وزن فازی ̃
بر اسا ،رابطه زیر ضریب ̃ محاس ه میگردد:
̃
̃

رابطه )2

{

̃

̃

گام ششم -محاس ه وزن نس ی فازی ̃
بر اسا ،رابطه زیر ضریب ̃ محاس ه میگردد:
̃

رابطه )1

̃

∑

̃

گام هفتم -محاس ه وزن قطعی
بر اسا ،رابطه زیر وزن قطعی هر یک از نیازها محاس ه میگردد:
)

رابطه)4
در رابطه فو

و

،

( )

(

به ترتیب حد پائین ،حد وسط و حد باالی عدد فازی وزن نس ی میباشند.

بیان یافتهها و نتایج

در این تحقیق به دن ال شناسایی نیازهای آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله و ارائه استراتژیهایی مناسب جهت کمک
به رفع یا کاهش شدت آنها هستیم .براسا ،بررسی ادبیات موضوع ،مصاح ه و نظرلواهی از ل رگان ،مهمترین نیازهای
آسیبدیدگان در هنگام وقوع زلاله در ایران شناسایی شدند .جهت شناسایی نیازها ،عالوه بر بررسی ادبیات موضوع و
مصاح ه و نظرلواهی از مدیران و امدادگران با چندین نفر از آسیبدیدگان زلاله سنا و شن ه در استان بوشهر نیا مصاح ه
گردید که منجر به شناسایی  42نیاز مطابق جدول شماره  1شد.
جدول  .4نیازهای آسیبدیدگان در هنگام وقوع زلزله
ابعاد نیاز/چالش

نیاز /چالش
کمک غذایی ،تغذیه و امنیت غذایی

نیازهای غذایی

نیازهای بهداشتی

کم ود آب آشامیدنی ،توزیع آب آشامیدنی ،ذلیرهسازی
و تدارکات آب
ضایعات جامد و فاضالب و نیاز به جمعآوری آنها
فضوالت و نیاز به جمعآوری آنها
مراق تهای اولیه چون معالجه بیماریهای عفونی و
تنفسی و ...
مراق تهای ثانویه مثل نیاز به واکسیناسیون

کد

منابع
دیمورا و همکاران (  ،)2626ناگورنی و همکاران (،)2644
ناتاراجاراسینام و همکاران ( )2669و سنتر ()2642
دیمورا و همکاران (  ،)2626ناگورنی و همکاران (،)2644
ناتاراجاراسینام و همکاران ( )2669و سنتر ()2642
اسپینر ()2661
اسپینر ()2661
اسپینر ()2661
دیمورا و همکاران (  ،)2626ناگورنی و همکاران (،)2644
ناتاراجاراسینام و همکاران ( )2669و سنتر ()2642
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امدادرسانی به مجروحان و هجوم به بیمارستان
بازگرداندن و بازمتحد کردن لانوادهها
نیازهای روحی و
روانی

لدمات مشاوره روحی و روانی
آموزش به آسیبدیدگان

نیازهای مرت ط با
اسکان

کم ود وسایل جهت اسکان موقت
تخلیه و لروج گروههای آسیبدیده از محل حادثه
مکان مناسب جهت اسکان موقت
تسهیالت اولیه همچون دستشویی ،حمام و ....

نیاز به تسهیالت
زندگی

دیمورا و همکاران (  ،)2626ناگورنی و همکاران (،)2644
ناتاراجاراسینام و همکاران ( )2669و سنتر ()2642
لیلی ریدج و همکاران ( ،)4991اسپینر ( ،)26661آگروال و
همکاران ()2626
ناتاراجاراسینام و همکاران ( ،)2669لیو ()2626
ناتاراجاراسینام و همکاران ( ،)2669لیو ( ،)2626شیفلینگ و
همکاران ()2626
زابل ( ،)4992اسپینر ()2661
ناتاراجاراسینام و همکاران ( ،)2669لیو ( ،)2626زابل ()4992
ناتاراجاراسینام و همکاران ( ،)2669لیو ( ،)2626زابل ()4992
دیمورا و همکاران (  ،)2626ناگورنی و همکاران (،)2644
اسپینر ()2661

تعمیر سیستمهای پشتی انی اولیه مثل راهاندازی و
تعمیر لطوط آب ،بر و ....
دسترسی بشردوستانه

کابرا و رامش (  ،)2645اسپینر ()2661
اسپینر ( ،)2661لیلی ریدج و همکاران ()4991

سپس در ادامه با بررسی ادبیات موضوع و نظرلواهی از ل رگان اقدام به شناسایی استراتژیهای اثربخش جهت
امدادرسانی به آسیبدیدگان به هنگام وقوع بحران پردالته شد .این استراتژیها میتوانند به رفع نیازها و چالشهای
اشاره شده و یا کاهش اثر آنان کمک کند .استراتژیهای شناسایی شده بر اسا ،نظرات تیم ل رگان در سه دسته
استراتژیهای مرت ط با سالتوساز ،استراتژیهای مرت ط با به ود زیرسالتهای شهری و استراتژیهای مرت ط با تقویت
فرآیندهای امدادرسانی مطابق با جدول  1تقسم شدند.
جدول  .3استراتژیهای اثربخش در زنجیره تأمین بشردوستانه
ابعاد استراتژی

نوع استراتژی
اجرای اردهای نوسازی در بافتهای فرسوده

استراتژیهای مرت ط
با سالتوساز

استراتژیهای مرت ط
با به ود
زیرسالتهای
شهری

استراتژیهای مرت ط
با تقویت فرآیندهای
امدادرسانی

توسعه فضاهای باز و س ا شهری
اج اری نمودن استفاده از مصالح س ک در سالتوساز
انتقال تراکم سالتمانی موجود در مرکا پرتراکم به کم تراکم
نظارت ارگانهای فعال در امر سالت
ترویج فرهنگ س کسازی و ارتقای آگاهی ساکنین در
بکارگیری مصالح بادوام
جلوگیری از سالتمانهای بلندمرت ه در محدوده بخشهای
پرجمعیت
توسعه زیرسالتهای س ا سیستم فاضالب شهری
تعمیر و تعویض سیستمهای فرسوده آب ،بر و گاز شهری
یکپارچگی بین زیرسالتهای آب ،بر و گاز
مدیریت موجودی اقالم امدادی
تممین و تربیت نیروی امدادرسان ماهر
اصالد نظام ارت ااات
مکانیابی تخلیه

کد

منبع
سفرجی و قرللو ( ،)4149تقوایی و علیااده
()4194
تقوایی و علیااده ()4194
تقوایی و علیااده ()4194
تقوایی و علیااده ()4194
تقوایی و علیااده ()4194
تقوایی و علیااده ()4194
تقوایی و علیااده ()4194
سفرجی و قرللو ( ،)4149تقوایی و علیااده
()4194
سفرجی و قرللو ( ،)4149تقوایی و علیااده
()4194
هاشمی پطرودی و همکاران ()2626
لیلی ریدج و همکاران ( ،)4991لیستو (،)2664
هونگ ( ،)2645جاره ()2641
آگروال ()2626
سفرجی و قرللو ( ،)4149چانگ ()2645
لیو ()2626
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همانطور که در جدول فو دیده میشود ،برلی از این استراتژیها مربوط به ق ل از وقوع بحران و برلی دیگر
مربوط به هنگام رلداد بحران میباشد .پس از شناسایی نیازها و چالشهای موردنظر در هنگام وقوع زلاله ،اهمیت این
نیازها با استفاده از رویکرد سوارا بدست آمد .بر اس ا ،این رویکرد نیاز به تغذیه و مواد غذایی ،تخلیه و لروج گروههای
آسیبدیده از محل حادثه و نیاز به آب آشامیدنی مهمترین نیازهای آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله میباشد .جدول
شماره  5اهمیت نیازهای آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله را با استفاده از تکنیک سوارای فازی نشان میدهد.
جدول  .4اهمیت نیازها آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلزله
نیاز /چالش
کمک غذایی ،تغذیه و امنیت غذایی
کم ود آب آشامیدنی ،توزیع آب
آشامیدنی ،ذلیرهسازی و تدارکات آب
ضایعات جامد و فاضالب و نیاز به
جمعآوری آنها
فضوالت و نیاز به جمعآوری آنها
مراق تهای اولیه چون معالجه
بیماریهای عفونی و تنفسی و ...
مراق تهای ثانویه مثل نیاز به
واکسیناسیون
امدادرسانی به مجروحان و هجوم به
بیمارستان
بازگرداندن و بازمتحد کردن لانوادهها
لدمات مشاوره روحی و روانی
آموزش به آسیبدیدگان
کم ود وسایل جهت اسکان موقت
تخلیه و لروج گروههای آسیبدیده از
محل حادثه
مکان مناسب جهت اسکان موقت
تسهیالت اولیه همچون دستشویی،
حمام و ....
تعمیر سیستمهای پشتی انی اولیه مثل
راهاندازی و تعمیر لطوط آب ،بر و ....
دسترسی بشردوستانه

sj
(،6421 ،6414
)6411
(،6412 ،6452
)6412
(،6415 ،6452
)6422
(،6422 ،6444
)64611
(،6411 ،6422
)6411
(،6424 ،6442
)6415
(،6452 ،6421
)6411
(،6421 ،6496
)6411
(،6416 ،6452
)6411
(،6412 ،6452
)6424
(،6456 ،6421
)6411
(،6452 ،6415
)6411
(،6452 ،6442
)6414
(،6411 ،6455
)6414
()6455 ،642 ،6494

kj
()4 ،4 ،4

qj
()4 ،4 ،4

wj
()6424 ،6411 ،6412

وزن
64152

()4411 ،4421 ،4414

()6412 ،6414 ،6452

()6446 ،6445 ،6421

64424

()4412 ،4411 ،4452

()64664 ،64642،64661

()6 ،64664 ،64665

64662

()4422 ،4415 ،4452

()64664 ،64661 ،64642

()6 ،64662 ،64661

64661

()4411 ،4422 ،4444

()6462 ،6461 ،6469

()4411 ،4411 ،4422

()6464 ،6462 ،6465

(،64641 ،6412
)6465
(،64662 ،64624
)64662

64644
64646

()4415 ،4424 ،4442

()6426 ،6421 ،6419

()6465 ،6469 ،6442

64464

()4411 ،4452 ،4421

()6464 ،6462 ،6462

(،64669 ،64621
)64661

64641

()4411 ،4421 ،4496

()6446 ،6445 ،6421

()6461 ،6465 ،6444

64621

()4411 ،4416 ،4452

()64664 ،6464 ،6462

()4424 ،4412 ،4452

()64661 ،64642 ،64614

(،64662 ،64664
)64666
(،64661 ،646642
)64664

64661
64661

()4411 ،4456 ،4421

()6424 ،6421 ،6415

()6441 ،6421 ،6414

64212

()4411 ،4452 ،4415

()6462 ،6446 ،6426

()6462 ،6461 ،6464

64615

()4414 ،4452 ،4442

()64662 ،6464 ،6461

()4414 ،4411 ،4455

()6466 ،64662 ،64669

()4455 ،442 ،4494

()6461 ،6462 ،6441

(،64661 ،64644
)64664
(،64664 ،64661
)64666
()6464 ،6462 ،6465

64665
64662
64624

پس از محاس ه اهمیت نیازهای آسیبدیدگان در مواجهه با بحران زلاله ،ماتریس تصمیم بر اسا ،رویکرد QFD
تشکیل شده است که در شکل  1آمده است.
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جهت تشکیل ماتریس تصمیم هاینه اجرای هر کدام از استراتژیها بر اسا ،نظرات ل رگان استخراج و بر اسا،
آن کارایی هر کدام از استراتژی ها محاس ه شد .سپس مدل چندهدفه جهت انتخاب استراتژی به صورت زیر اراحی
گردید:

St:

}

و {

در مدل فو متغیرهای تصمیم به صورت باینری تعریف شدهاند .در صورتی که مقدار متغیر یک باشد به معنای
انتخاب استراتژی و در غیراینصورت به معنای عدم انتخاب استراتژی میباشد .پس از مدلسازی مسمله فو با استفاده از
روش محدودیت اپسیلون و محدودیت اپسیلون تقویتشده و نرمافاار گما حل گردید که بهترین جواب حاصل به صورت
جدول زیر است:
جدول  .6جوابهای مسأله با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و محدودیت اپسیلون تقویتشده
4

4

6

4

4

4

6

6

4

6

6

4

6

6

64691

64644

64622

4

4

6

4

6

4

6

4

4

6

6

4

6

6

64691

64661

64611

محدودیت
اپسیلون
محدودیت
اپسیلون
تقویتشده

جدول فو نشان میدهد که بر اسا ،روش محدودیت اپسیلون ،در بین استراتژیهای مرت ط با سالتوساز،
استراتژی استفاده از مصالح س ک و تقویت فرهنگ س کسازی و ارتقای آگاهی ساکنین در بکارگیری مصالح بادوام
همچنین در بین استراتژیهای به ود زیرسالتها ،استراتژی تعمیر و توسعه سیستمهای فرسوده آب ،بر و گاز شهری و
یکپارچگی بین زیرسالتهای آب ،بر و گاز و نهایتاً در بین استراتژیهای تقویت فرآیندهای امدادرسانی ،استراتژیهای
مدیریت اقالم موجودی ،اصالد نظام ارت ااات و مکانیابی تخلیه انتخاب شدند .همچنین بر اسا ،نتایج روش
محدودیت اپسیلون تقویتشده ،استراتژی جلوگیری از سالتمانهای بلندمرت ه در در محدوده و بخشهای پرجمیعت به
جای استراتژی اصالد نظام ارت ااات انتخاب شده است و با این راهحل تابع هدف اول به ود زیادی یافته و تابع هدف
سوم اندکی کاهش داشته است اما میتوان گفت در مجموع جوابهای بهتری حاصل شده است .بهع ارتی دیگر با توجه
به محدود بودن منابع مالی در دستر ،میتوان گفت که این استراتژیها نقش بیشتری در رفع نیازهای آسیبدیدگان در
هنگام وقوع زلاله دارند.
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بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

لانه گسترش کیفیت یکی از مهمترین رویکردها جهت رفع نیازهای مشتریان و اراحی محصول مطابق با نیازها و
لواستههای مشتریان است .در این مقاله به شیوهای دیگر از این رویکرد استفاده گردید و با بکارگیری آن در مدیریت
زنجیره تممین بشردوستانه سعی گردید تا بتوان استراتژیها و راهکارهایی را انتخاب نمود تا نیازها و چالشهای
آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله را با حداکثر کارایی و اثربخشی برارف نماید .بدین ترتیب در ابتدا نیازهای
آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله شناسایی شد .نیازها و چالشهای آسیبدیدگان به هنگام وقوع زلاله در پنج دسته
نیازهای غذایی ،نیازهای بهداشتی ،نیازهای روحی و روانی ،نیازهای مرت ط با اسکان و نیاز به تسهیالت زندگی
دستهبندی میشوند .نیازهای غذایی شامل نیاز به کمک غذایی ،تغذیه و امنیت غذایی و کم ود آب آشامیدنی ،توزیع آب
آشامیدنی ،ذلیرهسازی و تدارکات آب است که این امر نشان میدهد که نتایج با تحقیقات دیمورا و همکاران ( ،)2626
ناگورنی و همکاران ( ،)2644ناتاراجاراسینام و همکاران ( )2669و سنتر ( )2642همراستا است.
مطابق با پروژه اسپینر ( )2661نیازهای بهداشتی در برگیرنده نیاز به جمعآوری ضایعات جامد و فاضالب ،نیاز به
جمعآوری فضوالت ،مراق تهای اولیه چون معالجه بیماریهای عفونی و تنفسی و  ،...مراق تهای ثانویه مثل نیاز به
واکسیناسیون و امدادرسانی به مجروحان و هجوم به بیمارستان است .همچنین مطابق با نظرات آگروال و همکاران
( )2626و لیو ( )2626بازگرداندن و بازمتحد کردن لانوادهها ،نیاز لدمات مشاوره روحی و روانی و آموزش به
آسیبدیدگان از جمله نیازهای روحی و روانی آسیبدیدگان است که اگر برارف نشود میتواند مشکالت دیگری را نیا به
وجود آورد .نیاز به وسایل جهت اسکان موقت ،نیاز به تخلیه و لروج گروههای آسیبدیده از محل حادثه و نیاز به مکان
مناسب جهت اسکان موقت از نیازهای مرت ط به اسکان است .همچنین نیاز به تسهیالت اولیه همچون دستشویی ،حمام
و  ،....نیاز به تعمیر سیستمهای پشتی انی اولیه مثل راهاندازی و تعمیر لطوط آب ،بر و  ....و دسترسی بشردوستانه از
جمله نیازهای تسهیالت زندگی آسیبدیدگان است.
سپس با استفاده از رویکرد سوارای فازی اهمیت این نیازها بدست آمد که نتایج نشان داد نیاز به تغذیه و مواد
غذایی ،تخلیه و لروج گروههای آسیبدیده از محل حادثه و نیاز به آب آشامیدنی مهمترین نیازهای آسیبدیدگان به
هنگام وقوع زلاله میباشد .جهت رفع نیازهای آسیبدیدگان زلاله ،تعداد  41استراتژی در سه دسته استراتژیهای مربوط
به سالتوساز ،به ود زیرسالت و تقویت فرآیندهای امدادرسانی تقسیم شدند .استراتژیهای مربوط به سالتوساز و
تقویت زیرسالتهای شهری عموماً میبایست در فاز پیشگیری و آمادهسازی پیگیری و اجرا شوند .همچنین
استراتژیهای تقویت فرآیندهای امدادرسانی میبایست در فاز پاسخ پیگیری و اجرا شوند .پس از شناسایی استراتژیها با
استفاده از رویکرد ترکی ی  QFDو مدلسازی چندهدفه ،استراتژیهای اثربخش شناسایی و انتخاب شدند .بر این اسا،
در بین استراتژیهای مرت ط با سالتوساز ،استراتژی استفاده از مصالح س ک و تقویت فرهنگ س کسازی و ارتقای
آگاهی ساکنین در بکارگیری مصالح بادوام همچنین در بین استراتژیهای به ود زیرسالتها ،استراتژی تعمیر و توسعه
سیستمهای فرسوده آب ،بر و گاز شهری و یکپارچگی بین زیرسالتهای آب ،بر و گاز در اولویت قرار گرفتند که با
نتایج تحقیقات تقوایی و علیااده ( )4194و سفرجی و قرللو ( )4149همراستا است .نهایتاً در بین استراتژیهای تقویت
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فرآیندهای امدادرسانی ،استراتژیهای مدیریت اقالم موجودی ،اصالد نظام ارت ااات و مکانیابی تخلیه انتخاب شدند
این امر با نتایج تحقیقات لیلی ریدج و همکاران ( ،)4991لیستو ( ،)2664هونگ ( ،)2645جاره ( )2641همراستا است.
بسیاری از آسیب های جسمانی که به مردم در حین زلاله وارد شده است ناشی از فرود آمدن مصالح سالتمانی
سنگین و بیکیفیت است .همانطور که نتایج این تحقیق نشان میدهد ،جهت کاهش اثرات آسیبهای وارده میبایست از
مصالح س ک و مقاوم در سالتوساز استفاده کرد .جهت افاایش استفاده مردم از این مصالح نیازمند دو بال قوی
فرهنگسازی و اعمال محدودیتهای قانونی هستیم .پیشنهاد میگردد ابتدا با اعمال محدودیتهای شدید بر روی
تولیدکنندگان مصالح سالتمانی و سازندگان سالتمانها و منازل مسکونی آنها را مج ور به استفاده از وسایل و مصالح
س ک نمود .سپس بایستی تالش نمود تا با اجرای برنامههای فرهنگسازی نس ت به نهادینهسازی آن اقدام نمود .یکی
دیگر از مشکالت اساسی دیگر که هم موجب وارد شدن آسیبهای مالی و جانی به هنگام وقوع زلاله میشود و هم
موجب میشود که کار امدادرسانی با تملیر و کندی صورت گیرد ،سالت سالتمانهای بلندمرت ه در محدوده و بخشهای
پرجمعیت است .در این راستا شهرداری هر منظقه نس ت به نظارت و اجرای این سیاست اهتمام جدی داشته باشند.
یکی دیگر از مسائلی که میت واند کار امدادرسانی را با التالل و کندی مواجه سازد ،فرسودگی لطوط انتقال آب،
بر و گاز است که با کوچکترین زلاله میتواند موجب قطعی لطوط انتقال ،ایجاد نارضایتی و کندی عملیات بشردوستانه
گردد .جهت رفع این مشکالت الزم است که لطوط فرسوده تعویض گردند و همچنین بین این لطوط یکپارچگی وجود
داشته باشد که در هنگام بروز فاجعه کارهای تعمیراتی با سرعت بیشتری صورت گیرد.
در نهایت به هنگام وقوع فاجعه با سیل عظیم کمکهای مردمی و سازمانهای بشردستانه مواجه هستیم که جهت
مدیریت بهتر وسایل و تجهیاات اهدا شده ،میبایست مدیریت اقالم موجودی وجود داشته باشد که این امر میتواند به
توزیع عادالنهتر اقالم امدادی کمک زیادی کند .از سوی دیگر حضور تعداد زیاد بازیگران و نقشهای متعدد هر کدام نیاز
به یک نظام ارت اای دقیق را در راستای به ود همکاری ،ایجاد همافاایی و جلوگیری از انجام عملیات موازی مشخص
میسازد .در نهایت یکی از نیازهای اساسی آسیبدیدگان تخلیه از محل آسیب و جابهجایی به مکانهای امن است که
انجام بقیه عنلیات بشردوستانه را ممکن میسازد .بر اسا ،این نتایج پیشنهاد میگردد که اقدامات زیر جهت کاهش
آسیبها و امدادرسانی بهتر صورت گیرد:
 ایجاد الاامات قانونی توسط نظام مهندسی جهت استفاده از مصالح س ک در سالتمانسازی فرهنگسازی استفاده از وسایل س ک در سالتمانسازی از اریق برنامههای ت لیغاتی در تلویایون و ش کههایاجتماعی
 ایجاد الاامات قانونی توسط شهرداری جهت عدم واگذاری مجوز سالت سالتمانهای بلند در منااق با تراکمجمعیت باال
 ایجاد شورای هماهنگی بین ادارات متولی تولید ،انتقال و توزیع آب ،بر و گاز جهت ایجاد یکپارچگی درمدیریت و انتقال آب ،گاز و بر
 -تعویض لولههای فرسوده
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 ایجاد سناریوهای و تهیه برنامه امدادی مشخص به هنگام وقوع فجایعهمچنین با درنظر گرفتن محدودیتهای این تحقیق پیشنهادهای زیر جهت تحقیقاتی آتی ارائه میگردد:
 در نظر گرفتن محدودیتهای دیگر چون منابع انسانی ،تدالل استراتژیها ،محدودیت دسترسی به سایر منابع و
 ،...عالوه بر محدودیت بودجه در مدلسازی
 با اضافه نمودن محدودیتهای ذکر شده ،ابعاد مسمله بارگ میشود که در اینصورت پیشنهاد میشود از
روشهای ابتکاری و فراابتکاری برای حل آن استفاده نمود.
 استفاده از مصاح ه با متخصصان جهت شناسایی استراتژیها و بهرهگیری از رویکرد دلفی برای دستیابی به
توافق بیشتر در مورد استراتژیها
 بکارگیری رویکردهای فازی یا لاکستری برای تشکیل ماتریس  QFDو مدلسازی چندهدفه فازی
 استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره برای اولویتبندی استراتژیها
منابع
بیگی ،سکینه؛ یعقوبی ،حسن؛ کریمی ،حسین ( .)4199تخصیص بهینه نقاط اسکان اضطراری ،بیمارستانها و درمانگاهها به
ناحیههای شهری پس از وقوع زلاله (مطالعه موردی :شهر بجنورد) .مدیریت صنعتی؛ )4(42؛ .446-42
فرجی ،امین؛ قرللو ،مهدی ()4149؛ زلاله و مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی :شهر بابل)؛ جغرافیا؛ )25(4؛ .421 -411
قاسمی ،رود اله؛ علی دوستی ،علی4؛ حسنوی ،رضا؛ نوروزیان ریکنده ،جابر ()4191؛ شناسایی و اولویتبندی اقدامات زنجیره تممین
بشردوستانه برای تممین مواد غذایی ضروری ق ل از زمین لرزه؛ مدیریت صنعتی؛ )4(46؛ .42-4
جعفرنژاد ،احمد؛ هاشمی پطرودی ،سید حمید؛ االیی ،حمیدرضا ()4191؛ رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تممین؛ انتشارات
نگاه دانش؛ چاپ اول؛ تهران.
نهفتی کهنه ،جمال؛ تیموری ،ابراهیم .)4195( .ارائۀ مدلی برای اراحی زنجیرۀ تممین فراوردههای لونی در زمان وقوع بحران زلاله
با در نظر گرفتن انتقال از سایر استانها (مطالعۀ موردی :ش کۀ انتقال لون تهران)؛ مدیریت صنعتی؛ )1(4؛ .541 -141
صادقی مقدم ،محمدرضا؛ قاسمیان صاح ی ،ایمن؛ حیدری دهویی ،جلیل ()4192؛ ارزیابی نیازهای آسیب دیدگان در چرله ی عمر
چهار روزهی حادثه در زنجیر ه ی تممین بشر دوستانه؛ علمی پژوهشی مدیریت بحران؛ )2(2؛ .52-15
سیدی ،سیدحسین؛ لاتمی فیروز آبادی ،سید محمدعلی؛ امیری ،مقصود؛ تقویفرد ،سیدمحمدتقی .)4194( .مکانیابی و تخصیص
بهینه نقاط انتقال ،بیمارستان و مراکا امدادی برای تشکیل زنجیره امدادرسانی در بحران ،با فرض غربالگری مجروحان.
مدیریت صنعتی؛ )4(44؛ .26-4
تقوایی ،مسعود؛ علیزاده ،جابر .)4194( .استراتژی های مدیریت بحران کاربری های مسکونی در روستا-شهرها (نمونه :روستا-شهر
اصالندوز 4استان اردبیل) .مسکن و محیط روستا؛ )414(14؛ .461-45
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