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Abstract 

The present study was conducted using a descriptive-analytical method. The statistical 

population of this research is experts familiar with the subject, which includes university 

professors and experts in the field of crisis management. The sample number is 8 experts 

who were interviewed in this study through a pair of questionnaires and a range of 1 to 9. 

To check the validity of the measuring instrument or the paired questionnaire, content 

validity was used and the questionnaire was provided to professors and experts to confirm 

the accuracy of the criteria and sub-criteria. In purposive sampling of the present study, 

purposive judgmental sampling has been used, which means that a limited number of 

people have the appropriate information to answer the research questions. Experts in this 

study were people who had at least 8 years of experience or research in crisis 

management. Sampling continued until the theoretical saturation stage. Super Decision 

software and ANP network analysis process were used to prioritize the criteria. The 

results showed that SC8 sub-criterion, which is "planning and preparation" and belongs 

to the telemedicine criterion (C3) with a weight of 0/571, has the most importance among 

the factors affecting management effectiveness. The crisis is with the emphasis on the use 

of information technology. It is followed by SC10, which is a monitoring, forecasting and 

early warning system, with a weight of 0/432. This sub-criterion belongs to the criterion 

of the role of wireless sensor networks and unmanned aerial vehicles (C4). 
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بر استفاده از فناوری  تأکیدبر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثرعوامل  بندیاولویت

 ANP ایشبکهاطالعات: فرایند تحلیل 

 2درودی هما، 1اسدالهی حسین

 چکیده

. استبر استفاده از فناوری اطالعات  تأکیدبر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثرعوامل  بندیاولویتهدف از پژوهش حاضر 

 مبحث با آشنا خبرگان تحقیق، این آماری تحلیلی انجام شده است. جامعه -پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی

 که هستند خبرگان از نفر 8 ،نمونه تعداد. هستند مدیریت بحران حوزه به مربوط کارشناسان و اساتید دانشگاهی :شامل

یا  گیریاندازه ابزار روایی بررسی برای .گرفتند قرار مورد پرسش 9تا  1از طریق پرسشنامه زوجی و طیف  تحقیق این در

معیارها  صحت تا گرفت قرار خبرگان و اساتید اختیار در پرسشنامه و شد استفاده محتوا روایی از همان پرسشنامه زوجی،

 است، شده استفاده قضاوتی هدفمند گیرینمونه از حاضر، پژوهش گیرینمونه در. گیرد قرار تأیید مورد و زیرمعیارها

 خبره . افراداند بوده تحقیق سؤاالت به پاسخگویی جهت مناسب اطالعات دارای، افراد از محدودی تعداد که معنا بدین

. هستند مدیریت بحران زمینه یا پژوهش در و کار سابقه سال 8 دارای حداقل که بودند افرادی پژوهش این در نیز

جهت  ANP ایشبکهو فرایند تحلیل  Super Decision افزارنرماز  .کرد پیدا ادامه نظری اشباع مرحله تا گیرینمونه

و متعلق به معیار  است «هایآمادگو  هایزیربرنامه»که  SC8زیر معیار معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد  بندیاولویت

بر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثرعوامل دارای بیشترین اهمیت در میان  571/0است با وزن  (C3)دور پزشکی از راه 

 و هشدار سریع بینیپیشنظارت،  هاییستمسکه  SC10زیر معیار  آن از پس. است بر استفاده از فناوری اطالعات تأکید

و وسایل  سیمبیحسگر  هایشبکهنقش . این زیر معیار متعلق به معیار گیردیمدر رتبه دوم قرار  432/0با وزن  است

 .است( C4) نقلیه هوایی بدون سرنشین

 ایشبکهفناوری اطالعات، فرایند تحلیل  ،مدیریت بحران: کلمات کلیدی
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 مقدمه

 هایریشه وتحلیلتجزیهخطرزا، فرآیندهای وقوع و  هایپدیدهشناخت  نیازمند است ک ایپیچیدهمدیریت بحران، موضوع 

مدیریت عدم در صورت  هابحرانو مبهم بودن  ناپذیربینیپیش(. به دلیل ماهیت 2018،   1و همکاران تراوره) استآن 

                         هیتو) شدد نبسیار شدیدتر خواه هابحران ،مخرب اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زیرساختی اثرات، صحیح

مسئوالن به بحران  واکنش نحوه؛ بلکه کنندرا تعیین نمیمیزان خسارت  خودخودیبه هابحران (.2018،  2و همکاران

، نیاز و هابحران بهینه(. مدیریت 1399احمدی و منوچهری، ) کندمیاست که میزان خسارات وارد شده را تعیین 

نظام  ثباتبر آینده و  اًمستقیم است؛ زیرا مدیریت بحران اندرکاراندستجامعه از مسئوالن و  آحادو  نفعانذیدرخواست 

 (.2019،   3و همکاران )توکاکیسا گذاشتخواهد اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیر 

 هایفناوری استفاده ازاطالعاتی و ارتباطاتی و  هایسیستم توسعهمهم و ضروری در مدیریت بحران،  هایشاخهیکی از 

ژاپـن و  مانندکشورهایی  تجربه(. 2019،   4کایور و سود) استدرگیر در اجرای عملیات  هایسازمانروز برای کمک به 

یک سطح باال،  هایفناوریتجهیزات پیشرفته و  که با توجه به شرایط زمان بحـران، اسـتفاده از دهدمی آمریکـا نشـان

 توجهیقابل طوربه  5اطالعات و ارتباطات یدر فناور یچند دهه گذشته، سرعت نوآور . طیاست ناپذیراجتناب ضرورت

 یناز ا یکی. شودمیمختلفی  ایرشتهمیان یهازمینهبا  این تکنولوژیمنجر به ادغام این امر که  شتاب گرفته است

 ربوطهمهای فناوری یراطالعات و ارتباطات همراه با سا یفناور هایقابلیتظهور  است که در آن بحران یریتمد هازمینه

 (.2016،   6آشکارمنصور و ) استشده  این سیستممختلف  یفازها اثربخشی یشباعث افزا

 ایرویه ییرتغ ،است یانسان ینو همچن ی، صنعتیعیکه در معرض خطرات مختلف طب یکره خاک یندر ا بحران یریتدم

اطالعات و ارتباطات  یفناور .(2019کایور و سود، ) استداشته   8یبر فناور یفعال مبتن یکردرو سویبه  7از واکنش گرا

ازگشت بکمک به و به شرایط  موقعبه ، واکنشآمده وجود بهخسارات و تلفات ، کاهش ی برای مقابلهدر آمادگ ینقش مهم

 مستلزم یکنون هایبحران یریتمد .(2017،   9و همکاران لِویوس) دارد زمان مواجهه با بحراندر  به حالت عادی

های را وادار به استفاده از آخرین فناوری مختلف هایسازماناست که  یعسر هایواکنشو  صحیح هایگیریتصمیم

 هایپروتکل. (2016،    10 و همکاران پارک) کرده است ایاورهو مش یریتیمد سطوح مختلفدر  اطالعاتی و ارتباطاتی

 هایآموزشو  مدارشبکه یاتبالدرنگ، عمل هایسیستمهوشمند و چندگانه،  هایعاملچون  هاییتکنیکو  یامن ارتباط

به شناسایی عوامل مبتنی بر فناوری اطالعات که  یقتحق ین. در ا(1393محرابی، ) هستند هاآناز جمله  یکی و ...الکترون

را  ها در رابطه با مدیریت بحران یفناوراین  یتو نقش و اهم پردازیممی ،هستند تأثیرگذاردر کنترل و مدیریت بحران 

 .کنیممی یبررس

 پژوهش ۀپیشین

 ینچن یا، برندیمرنج  هابحراناز  یجد طوربه گر کافی،مقابله هاییسممکانعدم وجود  یلنفر به دل هایلیونم، هرساله

از  یکی این امر .شوندینمدر مورد جوامع در معرض خطر    11دهندهنجاتدانش تبدیل به اما  ؛وجود دارد هایییسممکان

                                                           
1. Traore et al 

2. Hetu et al 

3. Tokakisa et al 

4. Kaur & Sood 

5. Information and Communications Technologies (ICT) 

6. Mansoor & Aashkaar 

7. Reactive 

8. Technology-supported proactive 

9. Levius et al 

10. Park et al 

11. Life-saving knowledge 
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عدم اشتراک دانش  دهندهنشان ین امرخاص، ا طوربه است. بحران یریتمدفرآیند  یضعف فعل یربنایز یلدال ینترمهم

 .(2020،   1و همکاران اوکتاریاست ) حرانب یریتمد مؤثر هاییاستراتژ یجادو ا

، به یجادا یندفرآ یلدف آن تسهه در زمان و مکان مناسب است. یحکسب دانش صح یدانش به معنا یریتدم

برای  توانیماما  ؛کرد یخنث توانینمرا  بحرانمربوط به  یمنف یامدهایگرچه پا و استفاده از دانش است. یگذاراشتراک

 یهامهارتدائماً دانش و  یدبا (. بدون شک مدیران بحران2016،  2و همکاران موسونگوکرد )تالش  هاآنبه حداقل رساندن 

 یو ساختارها هاداده یگاه، پاهایستمسدر  گذارییهسرماهدف، الزم است  ینبه ا یابیدست برای دهند. یشخود را افزا

و  سمیرنوو) پیدا کندتوسعه  یفعل یهاروش یناز بهتر ینو همچن یاز دانش قبل یادگیریشبکه انجام شود تا فرهنگ 

 .(2019،   3همکاران

 هاسازمانو اشتراک دانش است که یجاد کسب، ا یعامل اصل ،محوریفناورمدیریت دانش که  کنندیمنشان  محققان خاطر

از طریق  محوریفناورمدیریت دانش  .دهدیمسوق  شانبه سمت بهبود عملکرد یسازمان یو آمادگ هاینوآور یقرا از طر

، کنندیمدرگیر کردن ذینفعان مختلف، کمک  یلهوسبهاطالعاتی متعدد که به ساخت یک طرح بحران  هاییستمسایجاد 

و  اینانسازد )یم یرپذامکانرا  هابرنامه یناقدامات ب یمو تقس یحصح یبه استراتژ یابیدست کهیطوربه .آیدیدرمبه اجرا 

 یریتدر مد فناوری اطالعات و ارتباطاتاستفاده از  ینمچنه .(2017،   5و همکاران یاسامدور(، )2018،   4همکاران

 طوربه یروند واکنش مناسب در موارد اضطرار یلو تسه هابحرانبه حداقل رساندن خطر  یبرا یابزار عنوانبه بحران

 (.2014،   7و همکاران بیوالکوا(، )2015،   6و همکاران فارستی) یردگیممورد استفاده قرار  یاگسترده

 یش، افزاهاداده یآورجمع یبرا یراز ؛برخوردار است بحران یریتدر مد ییباال ییاز توانا اطالعات و ارتباطات یفناور

است  یازن یفن یبانیدر همه مراحل به پشت یتظرف یجاددانش و ا یریتارتباط، انتشار هشدارها، مد ی، برقراریآمادگ

 وتحلیلیهتجزو  یریتمد یهاروشدر ابداع  محور یفناور مدیریت دانشمنظور،  ینه همب .(2020، و همکاران اوکتاری)

که با  ی، امکانات مختلفیجهنت در .(2019،   8رائو و مکناتوندارد )، نقش شوندیمتولید  بحران یطکه در شرا ییهاداده

 مؤثر هایگیرییمتصمو  هادادهاشتراک اطالعات، اشتراک  تواندیم ،شودیممحور ارائه یدانش فناور یریتاستفاده از مد

 .(2019،    10 و همکاران بلیک(، )2019،   9 لسکانز و همکارانکند ) یترا تقو

طالعات ا .کندیم یقرا تشو یاجتماع یهارسانهاز  مؤثرتراستفاده ، بحران یطدانش در شرا یریتمد هاییوهشهمچنین 

 یاجتماع یهارسانه یاز محققان سودمند یرخب. (2015،    11 و همکاران هاشماست )مهم  یاربس یابال مؤثر یریتمد یبرا

ابالغ ، آندر برابر  یو آمادگ آثار بحران دانش، مشارکت جامعه در کاهش یمخطر، تسه ییشناسا یبرا یابزار عنوانبهرا 

اند کرده ییدفاجعه تأ جبران خساراتمنابع در هنگام  یصتخص یبرا یابزار عنوانبه همچنین هشدار زودهنگام و

 یهاآژانس یبرا یدجد یمنابع اطالعات عنوانبه توانندیم یاجتماع یهارسانه .(2016،   12 و همکاران کائیوکیتیپونگ)

   ساکورای و ) شودیم دوطرفهارتباط  ینو همچن یتاز موقع یآگاه یشباعث افزا ینامداد و نجات استفاده شوند. ا

 .(2019،   13مورایاما

                                                           
1. Oktari et al 

2. Musungu et al 

3. Smirnov et al 

4. Inan et al 

5. Dorasamy et al 

6. Foresti et al 

7. Bevilacqua et al 

8. Rao & McNaughton 

9.  Leskens et al 

10. Blake et al 
11. Hashim et al 

12. Kaewkitipong et al 

13. Sakurai & Murayama 
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ارتباطات استفاده از  .است ارتباطی به امور یو کنترل کاف یدسترس ،یبهداشت یامدادها یریتمد در مؤثراز عوامل  یکی

آموزش در  دور، از راه ینیبال یهامراقبت مانند یخدمات یبانیانجام و پشت برای ارتباطات از راه دور فناوریو  یکیالکترون

و  جهاشود )یم یدهنام«  1سالمت الکترونیک» یمارانو ب سالمت حوزه اناصول درمان و بهداشت به متخصص ینهزم

 .(2021،   2همکاران

با  ،شودیم محسوبعامل مهم  یک ،که فاصله یمکان در توسط کارشناسان و متخصصان یو درمان یخدمات بهداشت ارائه

 هایماریباز  یشگیریپ درمان ویص، تشخ منظوربهتبادل و انتقال اطالعات  یاطالعات و ارتباطات برا فناوری استفاده از

پزشکی از راه  ،را سالمت افراد یشترب ینتأمو  یخدمات سالمت ینهدستاوردها در زم یدترینجد استفاده ازبا  یقاتو تحق

 است و در یو مهندس یعلوم پزشک یانم یارتباط یپل پزشکی از راه دور، .(2018،   4و همکاران زاکریسون) یندگو  3دور

 .(2015،   5رولستون و ملتزر) برندیم بهره جامعه سطح سالمت یارتقا یبرا یاز امکانات مهندس یآن اهداف پزشک

 منظوربهدر محل حضور ندارند را  یرطبیعیغ یعی ووقوع حوادث طب که در ینیامکان ارتباط متخصصپزشکی از راه دور، 

مجهز به  یپزشک یزاتامکانات و تجه یتمام .(1393محرابی، سازد )یمو نجات فراهم  امداد یهاگروهکمک به 

اطالعات حاصل  یمخابرات یبسترها یزات وتجه یقاز طر یژهو یاستانداردها یریکارگبهبا ند قادر که هستند هاییفناوری

 (.2020،   6و همکاران سولیواندهند )انتقال  یگربه نقطه د یماران راب یپزشک یناتاز معا

 ینارآمدترک است. دیدهیبآسنجات جان افراد در مناطق  یعامل اصل بحران، یکپاسخ پرسنل جستجو و نجات در  زمان

و  دیدهیبآسبه مناطق  یعسر یامکان دسترس یراز ؛آیدیم به دست ییهوا یابیارز یقاز طر یتیموقع یآگاه ترینیعسرو 

چند سال  ی، طروینا از. (2020،   7و همکاران ایجازآورد )یمفراهم  یراحتبه را موجود یتاز وضع یلمگرفتن عکس و ف

،  9اوکوآ و سانتوساند )گرفتهقرار  بحران یریتو توسعه مد یقروزافزون جامعه تحق توجه مورد  8پهپاد هاییستمس، یراخ

 ییهوا یهنقل یلو وسا  11ی، توان محاسبات  10یانرژ یره، ذخسیمیبارتباطات  هایفناوریدر  یراخ هاییشرفتپ .(2015

مناسب  یدایکاند عنوانبهرا   14چندگانه و پهپاد  13سیمیبحسگر  یهاشبکهمتشکل از  یستمی، س  12ینبدون سرنش

 .(2017،   15 همکارانو  اردلجاست ) درآورده بحران یریتمهم در مد ینقش یفایا یبرا

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. E- health 

2. Jha et al 

3. Telemedicine 

4. Zachrison et al 

5. Rolston & Meltzer 

6. Sullivan et al 

7. Ejaz et al 

8. UAV systems 

9. Ochoa & Santos 

10. Energy storage 

11. Computing power 

12. Unmanned Aerial Vehicles (UAV) 

13. Wireless Sensor Networks (WSN) 

14. Multi-UAV 

15. Erdelj et al 
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 بر اثربخشی مدیریت بحران با بررسی ادبیات یرگذارتأثعوامل  یبنددسته :1جدول 

 منابع زیر معیار معیار ردیف

 مدیریت دانش 1

 در ایجاد آگاهی و آمادگی ICTنقش . 1

 (2020،  و همکاران )اوکتاری

 (2018،   1 و همکاران )رامان

 (2018، و همکاران )اینان

 (2017)دورسامی و همکاران، 

 (2016)موسونگو و همکاران، 

 گیرییمتصمدر  ICTنقش . 2

 

 (2020و همکاران،  ی)اوکتار

 (2019،   2 و همکاران )بلیک

 (2019،   3 و همکاران )مایلز

 (2017،   4و همکاران )اوپدیک

 اورژانسی (یهاپاسخها )واکنشدر  ICTنقش . 3

 (2020و همکاران،  ی)اوکتار

 (2019،   5)رائو و مکناتون

 (2015،   6)کوتاکی

 اجتماعی یهارسانه 2

 مدیریت بحران (یاپلیکیشن هاها )برنامه. 1

 (2020،   7 و پال )ساروج

 (2014،   8 و همکاران )گونکالوس

 (2013، 9)بسالیوا و ویور

 ینشانآتشاستفاده نیروهای پلیس و . 2

 

 (2020 )ساروج و پال،

 (2017،   10)سابا و تونگ

 (2015،   11)ساچودا و کومار گورو

 استفاده دولت. 3

 

 (2020)ساروج و پال، 

 (2017،    12)پاور و کیبل

 (2014،    13)سوبا و تونگ

 نهادمردم یهاسازماناستفاده . 4

 (2020)ساروج و پال، 

 (2011،    14 و همکاران )اوه

 (2011،    15 و همکاران )تاپیا

 و آمادگی هایزیربرنامه. 1 پزشکی از راه دور 3
 (2021،  و همکاران )جها

 (2018،  و همکاران )زاکریسون

                                                           
1.  Raman et al 

2.  Blake et al 

3.  Miles et al 

4.  Opdyke et al 

5.  Rao  & McNaughton 

6.  Kotak 

7.  Saroj A & Pal 

8.  Goncalves et al 

9.  Besaleva & Weaver 

10.  Subba & Tung 

11.  Sachdeva & Kumaraguru 

12.  Power & Kibell 

13.  Subba & Tung 

14.  Oh et al 

15. Tapia et al 
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 (2015)رولستون و ملتزر، 

 (2013،   1 و کاتز)اسمیت 

 (2010،   2 و همکاران )یو

 هادستگاهو  افزارهانرم. 2

 (2021)جها و همکاران، 

 (2018و همکاران،  یسون)زاکر

 (2015ملتزر،  و )رولستون

 (2011،   3یفی)لط

4 

حسگر  یهاشبکهنقش 

و وسایل نقلیه  سیمیب

 هوایی بدون سرنشین

 ریعسو هشدار  بینییشپنظارت،  هاییستمس. 1

 (2020، و همکاران )ایجاز

 (2017،   4 و همکاران )اردلج

 (2014،   5 و همکاران )فیریجریتو

 (2013،   6 و همکاران )چن

ه باطالعات مربوط  یگذاراشتراکتلفیق و به . 2

 بحران

 (2020)ایجاز و همکاران، 

 (2017و همکاران،  )اردلج

 (2015،   7 و همکاران )بارتولی

 (2014،   8 و همکاران )موسترمن

 آگاهی از وضعیت، تدارکات و تخلیه. 3

 (2020و همکاران،  یجاز)ا

 (2017)اردلج و همکاران، 

 (2013،  9  و همکاران )سیلوا

 

 روش پژوهش

 مبحث با آشنا خبرگان تحقیق، این آماری جامعهست. تحلیلی انجام شده ا -تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی

 که هستند رگانخب از نفر 8 ،نمونه تعداد. هستند مدیریت بحران حوزه به مربوط کارشناسان و اساتید دانشگاهی :شامل

یا همان پرسشنامه  گیریاندازه ابزار روایی بررسی برای. گرفتند قرارمورد پرسش  از طریق پرسشنامه زوجی تحقیق این در

 ا و زیرمعیارهامعیاره صحت تا گرفت قرار خبرگان و اساتید اختیار در پرسشنامه و شد استفاده محتوا روایی از زوجی،

 که معنا بدین است، دهش استفاده قضاوتی هدفمند گیرینمونه از حاضر، پژوهش گیرینمونه در. گیرد قرار تأیید مورد

 پژوهش این در نیز خبره . افراداندبوده تحقیق سؤاالت به پاسخگویی برای مناسب اطالعات دارای ،افراد از محدودی تعداد

 مرحله تا گیرینمونه. هستند مدیریت بحران زمینه و یا پژوهش در کارسابقه  سال 8دارای  حداقل که بودند افرادی

 .کرد پیدا ادامه نظری اشباع

 Super افزارنرمبه کمک  است   11چندمعیاره گیریتصمیمکه از رویکردهای    10ایشبکهدر این پژوهش از فرایند تحلیل 

Decision  بر استفاده از فناوری اطالعات استفاده شده  تأکیدبر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثرعوامل  بندیاولویتبرای

 قرار تأیید مورد مطلق توافق و سازگاری لحاظ از ICC ضریب مقدار گیریاندازه ابزاره پایایی تعیین برای همچنین است.

                                                           
1.  Smith & Katz 

2.  Yu et al 

3.  Latifi 

4.  Erdelj et al 

5. Frigerio et al 

6. Chen et al 

7. Bartoli et al 

8. Mosterman 

9. Silva et al 

10. Analytical Network Process (ANP) 

11. Multi-Criteria Decision Making Methods (MCDM) 
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شده امتیاز داده و میزان جمع کل این امتیاز در سطح  طراحیان به هر معیار و زیر معیار گبدین منظور خبر .گرفت

 1/0کمتر از   1درصد برای ضریب سازگاری و توافق معنادار بوده است. همچنین مقدار نسبت سازگاری 95ناداری مع

 .کندمی تأییدرا  ANPاعتبار مدل  که است

 

 مشخصات خبرگان پاسخگو به پرسشنامه زوجی :2جدول 

 جنسیت سابقه سن مقطع رشته تحصیلی سمت ردیف

 مرد 27 58 دکتری مدیریت منابع انسانی علمی دانشگاه هیاتعضو  1

 مرد 14 45 دکتری مدیریت بحران علمی دانشگاه هیاتعضو  2

 مرد 26 55 دکتری مدیریت بحران علمی دانشگاه هیاتعضو  3

 مرد 22 46 دکتری مدیریت استراتژیک علمی دانشگاه هیاتعضو  4

 مرد 11 42 ارشد پدافند غیرعامل کارشناس حوزه بحران 5

 مرد 19 49 ارشد مدیریت احمرهاللمعاون عملیاتی  6

 زن 12 41 ارشد مهندسی بهداشت محیط کارشناس انجمن علمی مدیریت بحران 7

 زن 10 39 کارشناسی کارشناسی امداد و سوانح احمرهاللکارشناس سوانح  8

 

  و مراحل آن یاشبکهفرایند تحلیل 

 برگران و حوزه علوم انسانی، به رفتار کنش مختلف در هایپدیدهو سلسله مراتبی در تحلیل  ایشبکهفرایندهای تحلیل 

. در پردازدمی، کندمیخاص از میان معیارهای مختلف هدایت  گیریتصمیمرا به کنش و یا  هاآنکه  هاییقضاوت اساس

که با  شودمیاز معیارها و زیرمعیارها در نظر گرفته  ایشبکهو یا  مراتبسلسلهاین روش برای تحلیل مسائل پیچیده، 

الگوهای ریاضی  اساس بردر فرایند انتخاب دارند. سپس  ایویژهارزش و اعتبار  ،هرکدامموضوع تحقیق نسبت دارند و 

 و با ترکیب شودمی، ارجحیت و اهمیت هر عنصر در تحقق هدف، با مقایسه زوجی مشخص هاماتریسمبتنی بر عملیات 

،   2 و وارگاس )ساعتی شودمیارائه  هااولویت اساس بر بینیپیشو  گیردمی، تحلیل نهایی مسئله صورت هاقضاوت

 (.2019،   4 و همکاران اسدآبادی)، (2013ساعتی، )، (2008،   3و سیلو ساعتی)، (2006

است. در  کرده مراتبسلسلهکه سیستم بازخور را جایگزین  است غیرخطیسیستم یک شبکه،  ایشبکهفرایند تحلیل 

 مراتبسلسلهاز  ANP. مدل شودمیاستفاده  هاشبکهچنین شرایطی برای محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها از تئوری 

 واقع در(. 1986،   5 و تاکیزاوا )ساعتی شودمیو عناصر تشکیل  هاخوشه، عناصر و روابط متقابل بین هاخوشهکنترل، 

 هایبیضی(. 1999)ساعتی،  است ایشبکهاز ساختار  ایویژهکه ساختار سلسله مراتبی حالت خاص و  کردعنوان  توانمی

 1. شکل گیرندمیداخل بیضی قرار  هاگرهنودها یا همان  ANPمعیارها هستند. در ساختار  مؤید 1رسم شده در شکل 

ساختار  شودمیکه مشاهده  گونههمانشده است.  ذکر تفصیلبهخصوص منابع توماس ال. ساعتی هدر منابع مختلف و ب

 طوربهمعیارها  تأثیرو  ایشبکهتمام جزئیات در ساختار  واقع درو  استرا دارا  دوسویهقابلیت بررسی روابط  ایشبکه

 .شودمیکامل ارائه 

 

                                                           
1. Consistency ratio 

2. Saaty & Vargas 

3. Saaty & Cillo 

4. Asadabadi et al 

5. Saaty & Takizawa 
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 (1999)ساعتی،  ایشبکهساختار سلسله مراتبی و ساختار  :1کل ش

نظرش را  تواندمی گیرندهتصمیمو  شودمیاستفاده  9تا  1 ایمقایسهمانند فرایند سلسله مراتبی از طیف  ANPدر مدل 

 .دهدمیرا نمایش  ANPزوجی در  هایمقایسه 3. جدول کندمعیارها بیان مورد هر جفت از معیارها و یا زیردر 

 

 مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی :3جدول 

 مقادیر عددی ترجیحات

 9 ترمطلوب کامالًیا  ترمهم کامالً

 7 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

 5 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

 3 ترمطلوبیا کمی  ترمهمکمی 

 1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 8 و 6 و 4 و 2 ترجیحات بین فواصل فوق

 

پژوهش، گام دوم تشکیل ماتریس  ایشبکه. گام اول ساختن نمودار استدارای چهار گام مهم  ایشبکهفرایند تحلیل 

معیارها  بندیاولویتگام آخر  نهایت دروزنی و حدی و ، غیرداروزن هایماتریسقایسات زوجی، گام سوم تشکیل سوپرم

 .استمعیارها و زیر

 

 هایافته وتحلیلیهتجز

موضوع مورد  واقع در. است مسئلهمدل و ساختار  ریزییهپا، یاشبکهاولین گام در فرایند تحلیل گونه که بیان شد همان

 حتی یاشبکهبررسی باید به یک سیستم منطقی مانند شبکه تبدیل شود. در طراحی ابتدایی مطابق روش فرایند تحلیل 

 . شکلشودیمبا در نظر گرفتن تمامی روابط ارائه  یاشبکهو ساختار  گیردیمدرونی نیز مورد بررسی قرار  هاییوابستگ

دهی دهد که روابط معیارها و زیرمعیارها جهت وزنیماین پژوهش را نشان  ANPمربوط به رویکرد  یاشبکهساختار  2

 .مشخص شده است بندییتاولوو 
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 مدل تحقیق یاشبکهساختار  :2شکل 

 ،شد یآورجمع هاخوشهو نظر خبرگان برای همه  ANPزوجی مطابق با پرسشنامه  اییسهمقا هاییسماتر ینکها از پس

برای  واقع در. است  1وزنیسوپرماتریس اولیه غیر دهندهنشان 4. جدول شودیمارائه  هایسابرماتربردارهای مشخصه و 

مستقل، بردارهای تقدم محلی در ستون مربوط به خود در ماتریس جای  یرهایتأثکلی در سیستمی با  یهاتقدمتهیه 

 محاسبه برای ضرایب کردن محدود به قادر سوپرماتریس. است مارکوف زنجیره فرایند شبیه سوپرماتریس . مفهومگیرندیم

 هدف، از نظرصرف شبکه یک کهیهنگام. است تعامل، در عناصر سایر بر عنصر هر تجمعی اثر یجهنت در و هایتاولو تمامی

 در تاکیزاوا و ساعتی توسط شده ارائه ماتریسی رویکرد باشد، هاینهگز و یارهامع یهانام به خوشه دو یرندهدربرگ صرفاً

 شود. گرفته کار به سیستم یک عناصر هاییوابستگ با مواجهه برای تواندیم 1986 سال

 
 سوپر ماتریس اولیه :4جدول 

C4 C3 C2 C1  
SC12 SC11 SC10 SC9 SC8 SC7 SC6 SC5 SC4 SC3 SC2 SC1 

310/0 249/0 625/0 195/0  593/0 493/0 157/0 108/0 866/0 833/0 666/0 000/0 SC1  

 

C1 493/0 157/0 136/0 310/0 157/0 310/0 249/0 344/0 292/0 166/0 000/0 166/0 SC2 

195/0 593/0 238/0 493/0 249/0 195/0 593/0 546/0 640/0 000/0 333/0 833/0 SC3 

253/0 054/0 138/0 476/0 534/0 660/0 124/0 686/0 000/0 143/0 886/0 612/0 SC4 

C2 

 

093/0 208/0 195/0 087/0 145/0 208/0 358/0 000/0 493/0 419/0 161/0 062/0 SC5 

476/0 079/0 276/0 084/0 102/0 131/0 000/0 186/0 195/0 360/0 694/0 186/0 SC6 

176/0 658/0 390/0 352/0 218/0 000/0 517/0 126/0 310/0 076/0 058/0 138/0 SC7 

750/0 500/0 500/0 000/1 000/0 750/0 166/0 750/0 333/0 800/0 750/0 800/0 SC8  

C3 
250/0 500/0 500/0 000/0 000/1 250/0 833/0 250/0 666/0 200/0 250/0 200/0 SC9 

857/0 500/0 000/0 527/0 625/0 136/0 709/0 098/0 700/0 310/0 626/0 078/0 SC10  

C4 
142/0 000/0 500/0 139/0 136/0 625/0 135/0 156/0 106/0 195/0 093/0 262/0 SC11 

000/0 500/0 500/0 332/0 238/0 238/0 154/0 745/0 192/0 493/0 279/0 658/0 SC12 

                                                           
1. Unweighted super matrix 
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فناوری در  معیارهای: نقش فناوری در ایجاد آگاهی، نقشبه ترتیب معرف زیر SC12تا  SC1در جدول نمادهای * نکته: 

 ینشانآتشهای پلیس و های مدیریت بحران، استفاده نیروی اورژانسی، اپلیکیشنهاواکنش، نقش فناوری در گیرییمتصم

و هشدار، تلفیق و اشتراک  بینییشپ هاییستمساز رسانه،  نهادمردم یهاسازماناز رسانه، استفاده دولت از رسانه، استفاده 

 یهارسانه، به ترتیب معرف معیارهای مدیریت دانش C4تا  C1. همچنین نمادهای هستنداطالعات و آگاهی از تدارکات 

 .تاسو وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین  سیمیبحسگر  یهاشبکهاجتماعی، پزشکی از راه دور و نقش 

 و بیرونی درونی،) ارتباط این برقراری ساختار چگونگی. ستا هاخوشه بین ارتباط ایجاد به نیاز کلی، هایرتبه تهیه برای

( اهمیت ضرایب) داخلی هایاولویت بردار جمع حاصل ازنشده  دهیوزن ابرماتریس. داد شکل را اولیه ابرماتریس( متقابل

 دهیوزن ابرماتریس مقادیر ضرب از  1شده داروزن ماتریس سوپر سپس. شد ایجاد اولیه ابرماتریس هایخوشه و عناصر با

 .دهدمیشده را نمایش  داروزنسوپر ماتریس  5جدول . شودمی محاسبه ایخوشه در ماتریس نشده

 
 شده داروزنسوپر ماتریس : 5جدول 

C4 C3 C2 C1  
SC12 SC11 SC10 SC9 SC8 SC7 SC6 SC5 SC4 SC3 SC2 SC1 

077/0 062/0 156/0 048/0 148/0 123/0 039/0 027/0 016/0 208/0 166/0 000/0 SC1  

 

C1 123/0 039/0 034/0 077/0 039/0 077/0 062/0 086/0 073/0 041/0 000/0 041/0 SC2 

048/0 148/0 059/0 123/0 062/0 048/0 148/0 136/0 160/0 000/0 083/0 208/0 SC3 

063/0 013/0 034/0 119/0 133/0 165/0 031/0 171/0 000/0 035/0 021/0 153/0 SC4 

C2 

 

023/0 052/0 048/0 021/0 036/0 052/0 089/0 000/0 123/0 104/0 040/0 015/0 SC5 

119/0 019/0 069/0 021/0 025/0 032/0 000/0 046/0 048/0 090/0 173/0 046/0 SC6 

044/0 164/0 097/0 088/0 054/0 000/0 129/0 031/0 077/0 019/0 014/0 034/0 SC7 

187/0 125/0 125/0 250/0 000/0 187/0 041/0 187/0 083/0 000/2 187/0 000/2 SC8  

C3 
062/0 125/0 125/0 000/0 250/0 062/0 208/0 062/0 166/0 050/0 062/0 050/0 SC9 

214/0 125/0 000/0 131/0 156/0 034/0 177/0 024/0 175/0 077/0 156/0 019/0 SC10  

C4 
035/0 000/0 125/0 034/0 034/0 156/0 033/0 039/0 026/0 048/0 023/0 065/0 SC11 

000/0 125/0 125/0 083/0 059/0 059/0 038/0 186/0 048/0 123/0 069/0 164/0 SC12 

 

 شده داروزن سوپرماتریسدر این گام  واقع در. است  2ماتریس محدود، ایجاد سوپریاشبکهدر فرایند تحلیل  یگام بعد

 ماتریس، است. این زیرمعیار یا معیار آن وزن عدد آن و شود همگرا عددی به آن سطر هر تا رساند نهایتبی توان به باید را

 .است سطر همان در آمده معیار وزن برابر و برابر هم با آن سطر هر اعداد تمامی که است ماتریسی

 
 سوپر ماتریس محدود: 6جدول 

C4 C3 C2 C1  
SC12 SC11 SC10 SC9 SC8 SC7 SC6 SC5 SC4 SC3 SC2 SC1 

095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 095/0 SC1  

 
057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 057/0 SC2 

                                                           
1.  Weighted super matrix 
2.  Limited super matrix 
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096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 096/0 SC3 C1 

081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 081/0 SC4 

C2 

 

049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 049/0 SC5 

056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 056/0 SC6 

061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 061/0 SC7 

142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 142/0 SC8  

C3 
107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 107/0 SC9 

108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 108/0 SC10  

C4 
053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 053/0 SC11 

088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 088/0 SC12 

 

نرمالیزه  صورتبه ANP یاشبکهدر مدل  بندییتاولوکلی و  یبندرتبهو در مرحله آخر زیر معیارها برای تهیه  یتنها در

و متعلق به معیار پزشکی از راه  است «هایآمادگو  هایزیربرنامه»که  SC8معیار زیر 7جدول  مطابق. شودیمنشان داده 

بر استفاده  تأکیدبر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثرعوامل دارای بیشترین اهمیت در میان  571/0ن ( است با وزC3دور )

 432/0با وزن  است و هشدار سریع بینیپیشنظارت،  هاییستمسکه  SC10معیار زیر آن ازپس. است از فناوری اطالعات

و وسایل نقلیه هوایی بدون  سیمبیحسگر  هایشبکهنقش معیار متعلق به معیار . این زیرگیردیمدر رتبه دوم قرار 

معیار پزشکی از  یرمجموعهزکه مجدد  428/0و وزن  SC9با نماد  هادستگاهو  افزارهانرممعیار . زیراست( C4) سرنشین

در  383/0و  387/0 یهاوزنبا  SC3و  SC1مشابه زیر معیارهای  طوربهدر رتبه سوم قرار گرفته است.  ،استراه دور 

 .هستند( C1. این زیر معیارها متعلق به معیار مدیریت دانش )اندگرفتهرتبه چهارم و پنجم قرار 

رتبه ششم قرار گرفته است. کمترین اهمیت در میان زیر معیارهای  در 353/0با وزن  C4متعلق به معیار  SC12معیار زیر

اجتماعی در کنترل بحران( بوده  هایشبکهاز  نشانآتش)استفاده نیروهای پلیس و  SC5معیار متعلق به زیر شدهارائه

 ذکر شده است. 7معیار در جدول و میزان وزن هر زیر بندیاولویتاست. شرح کامل 

 
 بر استفاده از فناوری اطالعات تأکیدبر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثرعوامل  بندیاولویت: 7جدول 

 محدودیت وزن زیرمعیار ردیف

1 SC1 38336/0 095840/0 

2 SC2 22906/0 057266/0 

3 SC3 38757/0 096893/0 

4 SC4 32729/0 081822/0 

5 SC5 19990/0 049975/0 

6 SC6 22592/0 056480/0 

7 SC7 24689/0 061723/0 

8 SC8 57177/0 142943/0 
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9 SC9 42823/0 107057/0 

10 SC10 43269/0 108171/0 

11 SC11 21343/0 053357/0 

12 SC12 35389/0 088471/0 

 

هر مقوله  یقتلف یازمندوز نانسان امر ناخواهخواهاطالعات و ارتباطات در دو دهه گذشته نشان داده است که  ناوریفتوسعه 

اکورای و مورایاما، ساست ) یندهآ یکالکترون یایارتباطات و اطالعات در دن یدجد هایفناوریخود با  یزندگ یازن مورد

بر  یدتأکبحران با  یریتمد یبر اثربخش مؤثرعوامل  بندییتاولوما در این پژوهش تالش کردیم به  رو ینا از .(2019

 بپردازیم. اطالعات یاستفاده از فناور

که متعلق به معیار پزشکی از راه دور است دارای بیشترین اهمیت « هایآمادگو  هایزیربرنامه»معیار ، زیر3 شکلمطابق 

پزشکی از امروز  یایدر دن. استبر استفاده از فناوری اطالعات  یدتأکبر اثربخشی مدیریت بحران با  مؤثردر میان عوامل 

در  خصوصبه ینمصدوم و انیماربه ب یفیتباک یو درمان یبهداشت یهامراقبت ارائهدر  ارزشمند یابزار عنوانبه راه دور

 استفادهدر ارتباط با  سازیینهزم ،دهدیممعیار نشان . اهمیت این زیربرخوردار است شمارییب مزایایاز  یبحران یطشرا

 هایرساختزمدیریتی دقیق و ایجاد آمادگی و بهینه نمودن  هاییزیربرنامهاز پزشکی از راه دور نیازمند  موقعبهبهینه و 

(، 2021، همکارانجها و ) جمله اززیادی  یهاپژوهشبرای استفاده از این ابزار ارزشمند در زمان مواجهه با بحران است. 

(، به 2010،همکارانو  یو)( و 2013، اسمیت و کاتز)(، 2015 رولستون و ملتزر، )(، 2018،   1 همکارانو  زاکریسون)

 .اندپرداختهاهمیت این زیر معیار و پررنگ نمودن نقش آن در استفاده از پزشکی از راه دور 

. این زیر معیار متعلق به گیردیمو هشدار سریع در رتبه دوم قرار  بینییشپنظارت،  هاییستمسزیر معیار  آن از پس

 زدهبحرانمداوم مناطق  یشو پا یزنگشت. استون سرنشین و وسایل نقلیه هوایی بد سیمیبحسگر  یهاشبکهمعیار نقش 

 یاشده شهر در اثر زلزله و  یبسالم و تخر یهاقسمت، هایرساختز یبتخر یزاناز م یعسر یبه دست آوردن گزارش یبرا

و هشدار  بینییشپنظارت،  هاییستمس است. کنندهکمک یاربس یبحران یطدر شرا یلس محاصرهدر  افراد قرار گرفته

دیگر  یهاپژوهشبه بخش بزرگی از نیازهای بشر در مواجه با بحران کمک کنند. اهمیت این موضوع در  توانندیمسریع 

، همکارانفیریجریتو و )، (2017، همکارانو  اردلج)(، 2020 ،همکارانو  ایجاز) جمله ازقرار گرفته است  بحث موردنیز 

 (.2007،   2 همکارانو  باند)( و 2010، ساندر)(، 2013، همکارانچن و )(، 2014

وم قرار گرفته است. بدون شک در رتبه س ،استمعیار پزشکی از راه دور  یرمجموعهزکه  هادستگاهو  افزارهانرممعیار زیر

خود را انجام دهند  یرسانخدمات توانندیمپزشکی از راه دور از آن طریق  یافزارهانرمکه  اییتکنولوژتجهیز دستگاه و 

این مهم اشاره  سایرین نیز به یهاپژوهشکه در از اهمیت باالیی در اثربخشی مدیریت بحران برخوردار است. همچنان

 .(0112، یفیلط(، )2015ملتزر،  و رولستون) (،2018و همکاران،  یسونزاکر(، )2021و همکاران،  جهااست )شده 

اورژانسی در  (یهاپاسخها )واکنشدر  ICTدر ایجاد آگاهی و آمادگی و نقش  ICTمشابه زیر معیارهای رتبه نقش  طوربه

 هاسازمانمدیریت دانش به  .هستندمعیارها متعلق به معیار مدیریت دانش . این زیراندگرفتهرم و پنجم قرار اچه یهارتبه

به یک حالت  معموالًمهمی که قسمتی از حافظه سازمان هستند و  یهاتخصصتا اطالعات و  کندیمو مدیران کمک 

این امر  و ، توزیع و منتقل کنندیدهسازمانبدون ساختار در سازمان وجود دارند، در شرایط بحرانی شناسایی، انتخاب، 

رائو و ) ،(2015، )کوتاکی یهاپژوهش. استنشانگر اهمیت مدیریت دانش در اثربخشی مدیریت بحران  خودیخودبه

                                                           
1. Zachrison  et al 

2. Bond et al 



------- 1400، تابستان 2، شمارۀ 2دورۀ ، دانشنامۀ تحول دیجیتال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- ------ --------- -------- ------------ --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ---------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ---101 

 

 با(، نیز همسو 2018و همکاران،  ینان(، )ا2018و همکاران،  رامان) (،2020و همکاران،  اوکتاری) (،2019، مکناتون

 .اندشده ارائهما  مطالعه

از  نشانآتشس و معیار استفاده نیروهای پلیمتعلق به زیر شدهارائهمعیارهای ز سویی کمترین اهمیت در میان زیرا

فناورانه  هاییرساختز عدم وجود دهندهنشان تواندیماجتماعی در کنترل بحران بوده است. این موضوع  یهاشبکه

مجازی  یهارسانه یاندازهراو مردم باشد. با  هاارگانمطمئن میان این  یهدوسوو عدم ارتباط  اعتمادقابلقدرتمند و 

 شد.در این راستا یاری رساننده با تواندیمدر استفاده از آن  یسازفرهنگو  یناناطمقابل

 گیرییجهنت

 یشتریکرده و افراد ب یداپ یشتریگذشته شدت ب دهه یط شوندیمگزارش  یندهفزا طوربه هرسالهکه  ییهابحرانتعداد 

 برجهان یرمستقیمو غ یممستق یراتتأث توانندیمکه  ییهابحرانتعداد و تنوع  کهییآنجا ازقرار داده است.  یررا تحت تأث

 یجادو ا هابحرانکاهش خطرات  یبرا یفور یازاز کشورها نگران ن یاریبس ست،ا یافته یشافزا ،ما داشته باشند یکنون

 .(2019،  1 همکارانو  شارماهستند ) هاآنمقاوم در برابر  یاجامعه

بر اثربخشی مدیریت بحران  یرگذارتأثدر عوامل  ترییقدق بندییتاولو ارائهاز این پژوهش و  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 سازیینهبهمچنین، از طریق نیازمند به توجه و رسیدگی تمرکز کنند. ه یهابخشبا شفافیت بیشتری بر  توانندیممدیران 

ن پژوهش از نتایج ای توانندیم کاربردی به باال رفتن کیفیت مدیریت بحران کمک کنند. مدیران هاییفناور یروزرسانبهو 

برای پزشکی از راه  یازموردنتجهیزات  یسازآمادهو  یزیربرنامهبهره برده و تمرکز بیشتری برای تخصیص بودجه برای 

در ایران به  یژهوبهدیریت بحران مدر  یازموردن هاییتاولواز  توانندیمپهبادهای بدون سرنشین نیز  هاییفناورنمایند. 

در  یتوجهزمینی کمک شایان  هاییگاهپابدون نیاز به  یهاروشو مخابره اطالعات از  یاماهواره هاییفناورشمار روند. 

چه پس از  در مدیریت بحران و حتی آگاهی بخشی به مردم چه پیش از وقوع بحران و یرسانخدماتافزایش سرعت 

 بحران دارد.

 اعتمادقابلمعتبر و  یهارسانهیا ایجاد  هارسانهنگ از برخی با رفع فیلتری شودیماجتماعی نیز پیشنهاد  یهارسانهدر زمینه 

 متأسفانهستفاده مفید قرار داد که پویا و فعال مورد ا صورتبهرا  هارسانهبا سرعت انتقال اطالعات باال در شرایط بحران این 

 الزم آن محیا نیست. های فناورانهیرساختزو  هاینهزم اکنونهم

 منابع
هرستان بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در ش مؤثرسنجش وضعیت و تحلیل عوامل  .1399 .منوچهری سع،  احمدی

 .23-56(، 37/2)10جغرافیا(، ) فضایی ریزیبرنامهپژوهشی -قائنات، فصلنامه علمی

 ارتش یراپزشکیپ دانشکده بحران، مجله مدیریت در و اطالعات ارتباطات آوریفن ابزارهای کاربردی . نقش1393 .محرابی ن

 .48-53(، 15/1)9ایران،  اسالمی جمهوری
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