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یکی از کارکردهای اساسی و مهم سازمان بهزیستی هنگام وقوع حوادث طبیعی ،مانند سیل و زلزله،
بوده و پس از رخداد چنین حوادثی کمکرسانی به افراد آسیبدیده از طبقات پایین جامعه را بر عهده
میگیرد .این پژوهش بنا دارد تا با شناسایی دقیق فعالیتها و فرایندهای اجرایی «سازمان بهزیستی»،
عوامل ایجاد ناپایداری در زنجیره تأمین این سازمان را مشخص کند و درنهایت به رتبهبندی این عوامل
بپردازد؛ سپس بر اساس این عوامل نقاط آسیبپذیر سازمان در برابر عوامل ایجاد ناپایداری بررسی
میشود .در این راستا از مدلسازی معادالت ساختاری بهره گرفته شد .در ابتدا با مرور مبانی نظری و
بررسی نظریههای موجود ،یک چارچوب مفهومی اولیه در این رابطه شکل گرفته است؛ سـپس ایـن مدل
با بهرهگیری از روشهای مختلف در طی پژوهش ،تعدیل و مطابق بـا شـرایط «سازمان بهزیستی»
اصالح شده است .در ادامه مـدل مفهومی پژوهش در قالب یک ساختار چندبُعدی برای نرمافزار AMOS
تعریف شده است .پس از بررسی فرضـیههـا از نـوع روابط بین متغیرها و انجام تغییرات الزم ،سرانجام
مدل با توجه به شرایط «سازمان بهزیستی ایران» ،اصالح و نهـایی شـده است.
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.1مقدمه

زنجیره تأمین معموالً بهعنوان شرکتهای وابسته به یکدیگر تعریف میشود که با هم
فعالیت می کنند تا مواد ،کاالها ،خدمات و اطالعات را از مبدأ تا محل تحویل را مدیریت و کنترل
کنند و بهبود بخشند تا نیاز مشتریان با پایینترین قیمت ممکن رفع شود [ .]4انجمن متخصصان
مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت زنجیره تأمین را اینطور تعریف کرده است« :مدیریت زنجیره
تأمین شامل برنامهریزی و مدیریت همه فعالیتهای مربوط به تأمین منابع ،تبدیل آنها به
محصول و مدیریت پشتیبانی میشود»؛ همچنین مدیریت زنجیره تأمین ارتباطات و همکاری
میان اعضای زنجیره را نیز شامل میشود [ .]7جعفر نژاد و همکاران [ ]13زنجیره تامین خدمات
را مورد بررسی قرار داده و از مدلهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد استفاده نمودند .جاتنر
[ ]16آسیبپذیری زنجیره تأمین را «مواجهه با اختالالت جدی زنجیره تأمین و تحت تأثیر
قرارگرفتن توانایی زنجیره تأمین در زمینه ارائه خدمات و محصوالت نهایی» تعریف کرده است.
آزوودو و همکاران [ ]2آسیبپذیری زنجیره تأمین را اینطور تعریف کردهاند« :آسیبپذیری
زنجیره تأمین ،ناتوانی زنجیره تأمین در لحظهای است که باید نسبت به اختالالت واکنش مناسب
نشان دهد تا به اهداف خود برسد».
تابآوری در فرهنگ لغت ،توانایی بازیابی ،بهبود سریع ،تغییر ،شناوری ،کشسانی و همچنین
خاصیت فنری و ارتجاعی ترجمه شده است .مفهوم تابآوری در رشتههای مختلف علمی  -از
روانشناسی تا مهندسی -کاربرد دارد و درنتیجه تعاریف به همان اندازه متنوع است .بسیاری از
این مفاهیم تابآوری را بهعنوان توانایی «جستن به عقب» برای دستیابی به تعادل واحد [،]20
بهعنوان اندازهگیری استحکام و ظرفیت میانگیری ،قبل از اینکه اختالالت بتوانند سیستم را از
حالت پایدار به حالت دیگر تبدیل کنند [3و  ]13و بهعنوان توانایی سازگاری در واکنش به اختالل
در نظر میگیرند [.]18
تابآوری زنجیره تأمین یک زیرمجموعه از مبانی نظری موضوع ،مدیریت ریسک است
[ .]24تابآوری نهتنها اختالل را کاهش میدهد ،بلکه قابلیت سیستم برای بازگشت از وضعیت
اختالل به حالت مطلوب را ارتقا میبخشد [ .]19اختالالت در زنجیرههای تأمین غیرقابلاجتناب
است []10؛ بنابراین مدیران نباید بر وقایع مصیبتبار (که ممکن است رخ دهند یا خیر) تمرکز
کنند؛ بلکه الزم است زنجیره تأمین را بهگونهای مدیریت کنند و توسعه دهند که زنجیره بتواند در
مقابل اختالالت پیش رو بهخوبی واکنش نشان دهد و به شرایط عادی بازگردد .قابلیت
پاسخگویی مناسب به اختالالت (بالیای طبیعی و یا انسانی) ،یک نیاز استراتژیک برای بقای
سازمان در شرایط رقابتی است؛ بهخصوص زمانی که سازمان جزئی از یک شبکه موجودیتها
است [ .]11جعفر نژاد و همکاران [ ]14به شناسایی اقدامات مهم ،ناب ،چابک و تابآوری است
که مدیران ارشد باید برای بهبود عملکرد زنجیرههای تأمین بر آنها تمرکز کنند پرداخته و در
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مسیر تحقیق از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده نمودند.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش

با توجه به تغییرات شرایط تولید و بازار ،شرکتها با فشار زیادی مواجه شدهاند .یکی از
راههای برخورد با این فشارها ،مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطافپذیری آن برای برآوردن
نیازهای متفاوت مشتریان است .زنجیره تأمین به مجموعهای از تالشها اطالق میشود که در
تولید و ارائه یک محصول نهایی یا خدمت ،از تأمینکنندگان تا مشتری نهایی را در برمیگیرد.
انعطافپذیری بهمعنای تغییرپذیری بهمنظور سازگاری و مناسببودن برای محیط و تغییرات آن
در موقعیتهای متفاوت است و زنجیره تأمین نیاز دارد تا انعطافپذیر باشد؛ زیرا عملیات آن
همیشه در معرض انواع عدم قطعیتها مانند تقاضای مشتری و ظرفیت تأمینکننده قرار دارد
[.]5
لوماس و همکاران [ ،)2005( ]17به توسعه مدل انعطافپذیری زنجیره تأمین پرداختند.
گاراولی [ ،)2003( ]9مدلی برای ارزیابی اثر درجات مختلف انعطافپذیری بر عملکرد زنجیره
تأمین ارائه داد .ووکورکا و اولری– کلی [ ،)2000( ]23در مطالعهای مبانی انعطافپذیری تولید را
بهصورت نسبتاً جامعی مرور کردهاند.
تملین [ ]21در سال  2006تأثیر استراتژیهای کاهش ریسک (مانند تغییر استراتژی از یک
تأمینکننده به چندین تأمینکننده) بر عملکرد زنجیره تأمین ،به هنگام بروز وقفه را بررسی کرده
است.
هندریک و سیقال [ ]12در سال  2005به پژوهش در مورد آثار نامطلوب وقفهها بر زنجیره
تأمین پرداختند و اثر وقفهها را بر ارزش سهام ،درآمد ،میزان فروش و هزینهها بررسی کردند.
آتس [ ،)2011( ]1با هدف بررسی مفهومی ریسک ،با درنظرگرفتن چند نوع زنجیره تأمین،
پژوهشهایی انجام داد که تمرکز این پژوهشها بر فعالیتهای پاسخگویی و کاهش ریسک بود.
آنها متدولوژی عمومی را پیشنهاد کردند که برای کاهش ریسکهای زنجیره تأمین بکار
میرفت.
چوپرا و سونیل [ ،)2004( ]6پژوهشی بهمنظور بررسی مفهومی اهمیت مدیریت مبتکرانه و
توأم با برنامهریزی ریسک زنجیره تأمین انجام دادند .برای این منظور مطالعات خود را بر شناخت
عوامل ریسک زنجیره تأمین و ارزیابی آنها متمرکز کردند .نتیجه این مطالعات شناسایی
محرکهای ریسک زنجیره تأمین و تشریح کاربرد استراتژیهای متنوع مدیریت ریسک بود.
توتن و همکاران [ ،)2011( ]22پژوهشی در زمینه ایجاد و گسترش قابلیت ارتجاعی از طریق
مدیریت اضطراری با استراتژی پرواکتیو انجام دادند .نتیجه پروژه ،گسترش و توسعه مدیریت
اضطراری از طریق یک روش مدون ،شامل نظارت ،پیشبینی ،پاسخگویی و یادگیری بهعنوان
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ابعاد اصلی قابلیت ارتجاعی بود.
کارواهو و همکاران [ ،)2012( ]4به این نتیجه رسیدند که در یک زنجیره تأمین بهمنظور
شناسایی حاالتی از سیستم که باید حفظ شود و عوامل مؤثر بر این حالتها ،برای شناسایی
راههایی که اختالالت میتوانند از طریق متغیرهایی ،وضع موجود را تحت تأثیر قرار دهند،
شناسایی اینکه چگونه یک حالت نسبت به حالت نامطلوب ترجیح داده میشود و برای جلوگیری
از انتقال به یک حالت نامطلوب در افق کوتاهمدت و بلندمدت باید تابآوری زنجیره تأمین
تجزیهوتحلیل شود.
فکورثقیه و همکاران [ ،)1393( ]8در پژوهشی باعنوان «مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره
تأمین برای رقابتپذیری در شرکتهای خودروسازی ایران» ،با رتبهبندی مؤلفهها به روش
فریدمن مدلی ارائه کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از یافتههای این پژوهش
شرکتهای خودروسازی کشور میتوانند مجموعهای از مؤثرترین توانمندیها را در اختیار داشته
باشند که بیشترین تناسب را با نقاط آسیبپذیر داشته و بدین ترتیب زنجیره تأمینی با قابلیت
ارتجاعی مطلوب ایجاد کنند.

.3روششناسيتحقیق 

پیادهسازیوتجزيهوتحلیلنتايج .شکل  ،1شرح کاملی از روش کار در پژوهش فعلی را ارائه
داده است.
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شکل  .1شرح کامل روش انجام کار در پژوهش

مطابق موارد ارائهشده در شکل  ،1ابتدا چارچوب اولیه پژوهش با مرور مبانی نظری و
مطالعات گسترده ایجاد شد و مدل کلی قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابتپذیری شکل
گرفت .در گام بعدی با اسـتفاده از روش دلفـی و نظرخـواهی از خبرگان ،مـدل پژوهش با
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شرایط «سازمان بهزیستی ایران» متناسبتر شد .شناسایی مهمتـرین نقـاط آسـیبپـذیر زنجیره
تأمین «سازمان بهزیستی ایران» و ایجاد ارتباط توانمندیهای زنجیره تأمین با نقاط آسیبپذیر
شناساییشده ،با هدف تعیـین مؤثرترین توانمندیهای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین که به
سازمان توانایی مقابلـه بـا حوادث و تـداوم فعالیـتها در شـرایط اضطراری را میدهد ،از
مهمترین دستاوردهای روش پژوهش دلفی در ایـن پـژوهش بـهشـمار میرود کـه بر کیفیـت
اطالعات و دادهها افزوده است .مهمترین شاخصهای ارزیابی سطح عملکرد سازمان بهزیستی
کشور با استفاده از مصـاحبه با متخصصـان عرصه بهزیستی ،شناسـایی شـدند .بهکارگیری
روشهـای متنـوع و کیفـی در مرحله جمعآوری دادهها ،بر کیفیت و اعتبار اطالعات این پژوهش
افزوده و آن را متمایز میسازد.
در این بخش ابتدا با استفاده از آمار توصیفی ،مشخصات جمعیتشناسی و سایر موارد مرتبط
با پرسشـنامه بررسی میشود .در مرحله بعد با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دستهبنـدی
متغیرها و شناسـایی عوامـل سـازههـای پژوهش اشاره خواهد شد .در ادامه برای برازش
شاخصهای عوامل و سـازههـا از تحلیل عاملی مرتبـه اول و دوم استفاده شده و پس از برازش
مدل کل ،از تحلیل مسیر برای ارزیابی فرضیههای پژوهش بهرهگیری شده است.
دادههای جمعیتشناختيخبرگاندرروشدلفي .اعضای گروه دلفی 20 ،نفر بودند و برای
انتخاب خبرگان در «سازمان بهزیستی» از مدیران ،معاونان و کارشناسان باتجربه و خالق حوضه
بهزیستی و امدادرسانی استفاده شد .سن ،سابقه و پست سازمانی هر یک از خبرگان در جدول
شماره  ،1ارائه شده است.
نقاط آسیبپذير .در این پژوهش برای تعیین مهمتـرین نقـاط آسـیبپـذیر در «سازمان
بهزیستی» ابتدا نقاط آسیبپذیر از مبانی نظری پژوهش استخراج شدند .در گام دوم،
پرسشـنامهای تنظـیم شده و از اعضای دلفی خواسته شد تا نقاط آسیبپذیری شناساییشده از
مبانی نظری تقیق را با توجـه بـه شـرایط «سازمان بهزیستی ایران» بهترتیب اهمیت ،مشخص
کنند .از نخبگان درخوا ست شد تا در کنار این عوامل ،مـوارد دیگـری کـه مدنظر دارند را پیشنهاد
کنند .درنهایت در پرسشنامه دوم اهمیت نقاط آسیبپذیر شناساییشده در مبانی نظری موضوع و
نقاط آسیبپذیر پیشنهادی توسط خبرگان موردسنجش قرار گرفت .نقاط آسیبپذیر شامل سه
گروه از نقاط شامل نقاط آسیبپذیر شناساییشده در مبانی نظری موضوع ،نقاط آسیبپذیر
مستخرج از تألیفات «سازمان بهزیستی» و نقاط آسیبپذیر پیشنهادشده از طرف خبرگان است
که در برخی از موارد همپوشانی مفهومی وجود دارد.
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برای رفع این موضوع ،نقاط آسیبپذیری که مفهوم مشابهی دارند حذف شدند .با
درنظرگرفتن نقاط آسیبپذیر باقیمانده حاصل از پردازشهای باال ،موارد اصـلی و بسیار مهم
(میـانگین اهمیـت بـاالی  )3/33کـه سـبب ایجاد وقفـه در سازمان میشوند ،بهعنوان نقاط
آسیبپذیر «سازمان بهزیستی» در نظر گرفته شدهانـد .نقاط آسیبپذیر بسیار مهم سازمان که
پس از مطالعه دقیق مبانی نظی موضوع و همچنین استخراج نقاط آسیبپذیر تأثیرگذار از نظر
نخبگان و درنهایت دو بار رفتوبرگشت پرسشنامه دلفی بهدست آمده است و در جدول شماره ،2
ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات خبرگان
سن 

سابقه 

پستسازماني 

48

20

معاون امور توانبخشی

42

16

رئیس گروه

47

23

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلوالن – توانبخشی

52

24

مدیر کل دفتر توانبخشی مراقبتی

43

17

مدیر کل دفتر بودجه

45

23

مدیر کل امور حقوقی

53

16

معاونت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری

50

21

سرپرست مرکز فوریتهای اجتماعی

59

30

کارشناس طرح محب

47

18

کارشناس طرح محب

44

15

معاون ریاست مرکز توسعه پیشگیری در حوزه پیشگیری از معلولیتها

52

28

کارشناس امور توانبخشی

49

22

مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی

35

10

رئیس ستاد مسکن

45

18

معاون مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

54

24

رئیس مرکز فناوری اطالعات ،ارتباطات و تحول اداری

54
49

29
21

معاون دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی
مدیرعامل امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی

44

17

مدیر دفتر مشاور امور روانشناختی

50

22

قائممقام مرکز توسعه پیشگیری
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توانمندیها .همانند فرآیند انجامشده در مورد نقاط آسیبپذیر ،بهمنظور تعیین میزان اهمیت
توانمندیهای سازمان که مستخرج از مبانی نظری موضوع هستند و همچنین توانمندیهای
پیشنهادی از طرف خبرگان و تألیفات سازمان ،فهرست ابتدایی از توانمندیهای سازمانی
مشخص شد و درنهایت میانگین اهمیت توانمندیهای سازمان با درنظرگرفتن توانمندیها در
مبانی نظری موضوع ،موارد پیشنهادی خبرگان و تألیفات «سازمان بهزیستی» در جدول شماره
 ،3ارائه شده است .شایانذکر است که توانمندیهایی که میانگین اهمیت آنها از نظر خبرگان
پس از دو بار رفتوبرگشت روش دلفی کمتر از مقدار  3/33بود ،حذف شده و با رنگ قرمز نشان
داده شدهاند .توانمندیهای مشابه نیز حذف و با رنگ آبی مشخص شدهاند .در آخر مابقی
توانمندیها کدگذاری شدهاند.
جدول  .2نقاط آسیبپذیر بسیار مهم سازمان بهزیستی ایران
عواملبسیارمهم 

نقاطآسیبپذير

بالیای طبیعی
عوامل بیرونی

شرایط کسبوکار مددجویان
تغییرات پیاپی مدیریت دولتی

محدودیتهای تأمین
کاال و خدمات
محدودیتهای
بخش توزیع
مشکالت مربـوط به
ارتباطات

مشکالت مربـوط به
منابع انسانی

ظرفیت محدود تأمینکنندگان «سازمان بهزیستی» شامل دولت و خیرین
ضعف در دانش فنی
زمان باالی تحویل
مدیریت ضعیف اطالعات و ارتباطات (بین اعضای زنجیره تأمین و مددجویان)
پراکندگی و عدمتناسب در زنجیره تأمین سازمان بهزیستی کل کشور
مشارکت و همکاری ضعیف اعضـای زنجیره تأمین برای دسـتیابی بـه انسـجام و حل
مشکالت
میان اعضای زنجیره تأمین مثالً اتوماسیون
عدمایجاد شبکههای مناسب و متنوع ارتباطی
عدمبرنامهریزی مناسب آموزشی

محدودیت نیروی کار مجرب و
متخصص
انسانی چندمهارته
تعداد اندک نیروی

عدم کار گروهی

نبود اعتماد در میان کارکنان

مدیریت ناکارآمد منابع انسانی

فشارهای اجتماعی و سیاسی برای افزایش سرعت عملیات و گاهاً تغییر اولویتهای عملیات
اضطراریکه جز اولویتهای ساعات اولیه بحران
تخصیص منابع محدود موجود به فعالیتهایی
تألیفات سازمانی

نیستند
دیدگان که بیشتر آنها نیز تخصص و تجربه
هجوم بیشازحد مردم بهمنظور کمک به آسیب
رسانی را
عدماطمینان مردم از تحویل هدایایکمک
ندارندمسئول بهطوریکه بیشتر آنها مایل
ستادهای
خود به
توزیع و
کمکخود
مسدودشدن راههایهستند
کنند .نقلیه مردمی برای
اجناسوسایل
تحویلتوسط
بحرانزده
اقدامبه بهمنطقه
رسانی
فرهنگی آمدهاند
منطقه بحران
کمک به
اجتماعی و رفتاری منطقه آسیبدیده
خصوصیات
عدمآشنایی نیروهای غیربومی به
کمکشوند
عادالنهی می
بیگانه تلق
آسیبدیده،
آوری،از نظر
جمع زیرا
برایآنها؛
منطقه به
عدمعدم
و
های
صحیح و
مردمتوزیع
نگهداری
مردمرسانی
اعتمادکمک
مدیریت
مردمی ملی و جهانی
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انتخاب مکان اسکان موقت (اردوگاه) بدون رعایت ضوابط و شرایط الزم
دادن وعدههای بدون پشتوانه به آسیبدیدگان و ایجاد توقع در آنان که درنهایت نارضایتی
دنبال خواهد داشت
بیبه
دیدگان را
مشارکت
و عدمهمکاری و
کفایت
آسیبنارس و
تشکیالتی
چارت
عدمتسریع در برگرداندن زندگی عادی به منطقه

عوامل از نظر
خبرگان

عدماولویتبندی نقاط آسیبپذیر
فقدان بسیج نیروهای مردمی – تشکلهای مردمی
عدمکنترل سیستم گرمایشی و استفاده از وسایل ایمن و استاندارد

سایر

عدم ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک

نبود قدرت پیشبینی الزم

عدم شفافیت زنجیره تأمین

نبود قدرت و ذخیره مالی

جدول  .3میانگین اهمیت برخی توانمندیهای زنجیره در دومین نظر خبرگان ،تعدیل و کدگذاری توانمندیها
کد 

توانمندیها

میانگین
اهمیت

کد 

توانمندیها

میانگین
اهمیت

A1

ایجاد سیستم کارآمد ارزیابی
عملکرد

4/05

A3

بهرهوری نیروی کار

4/10

A43

شناسایی عوامل آسیبخیز

4/05

A36

بهکارگیری و استفاده مطلوب از
داراییها

4/65

4/60

A6

شفافسازی اطالعات

4/30

4/10

A9

کار گروهی

4/45

4/00

A11

4/10

A52

4/20

A53

4/00

A49

4/00

A60

سیستمهای اطالعاتی برخط
بهرهمندی از دانش روز و
تکنیکهای حل بحران

4/20

-

همافزایی در انجام کار گروهی

4/05

4/10

A61

تشکیل گروههای غیردولتی در
استانها برای واکنش سریع

4/10

A5

A8

A10

A15

A16

A22
A26

A29

A32

استفاده مناسب از ابزارهای
مربوط به فنّاوری اطالعات
یادگیری از وقایع و حوادث
گذشته (سازمان یادگیرنده)
کاهش زمان تحویل به مددجو
()Lead Time
تدوین استراتژی بازگشت از
شرایط بحرانی
آموزش مدیریت بحران به
واحدهای مختلف سازمان جهت
آمادگی در حوادث غیرمترقبه
ارتباط مؤثر سازمان و دانشگاهها
ایجاد افزونگی در سیستمهای
اطالعاتی
استفاده از ابزار و تجهیزات
ایمنی مناسب
بهادادن به نوآوری و خالقیت
در سازمان

ایجاد و گسترش واحدهای
تحقیق و توسعه
انتخاب مدیران و سرپرستان
کارآمد
ایجاد بسترهای مناسب جهت
مشارکتهای اجتماعی فعال

4/25
4/30
4/00
3/90
4/00
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در این مرحله با استفاده از بررسیهای انجامگرفته و مبانی نظری پژوهش ،توانمندیهای
مؤثر برای مواجه و یا کاهش اثـرات منفی نقاط آسیبپذیری زنجیره تأمین شناسایی شدند.
همانگونه که در پیشینه پژوهش نیز اشـاره شـد ،توسعه توانمندیهایی که بهترین پیوند را برای
غلبه بر نقـاط آسیبپذیری زنجیره تأمین دارند ،حالت متوازنی بین سرمایهگذاری و ریسک ایجاد
مـیکنـد .ایـن حالـت همان قابلیت ارتجاعی است که در درازمدت به بهبود عملکرد منجر می-
شود .زنجیره تأمینی کـه تواناییهـای خـود را بـه اندازه کافی برای مقابله و خنثیکردن سطوح
باالی نقاط آسیبپذیر گسترش ندهد ،بهطور وسیعی در معرض ریسـک قرار دارد؛ بنابراین پس از
مشـخصشـدن توانمنـدیها ،در ادامـه بـا طراحی پرسشنامهای از اعضـای دلفی درخواسـت
شــد تا میزان تأثیرگذاری آنها را برای خنثــیکــردن یا کــاهش اثــرات منفــی نقــاط
آســیبپــذیر سازمان بهزیستی کشور از خیلی کم تا خیلی زیاد مشخص کنند .پس از توزیع
پرسشنامه و دو بار رفتوبرگشت و دسـتیابی بـه اتفاقنظر میان خبرگان ،مؤثرترین توانمندیها
برای ایجاد قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین و مواجه بـا نقـاط آسـیبپذیر در «سازمان بهزیستی»
مشخص شدند.
عوامل شناساييشده برای ارزيابي سطح عملکرد سازمان .در این مرحله با برگزاری
مصاحبه با شش تَن از خبرگان و مدیران ارشد سازمان بهزیستی و همچنین با درنظرگرفتن
شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان و موارد اشارهشده در آییننامهها ،دستورالعملها و تألیفات
سازمان مؤلفههای ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی شناسایی شد 35 .مؤلفه شناساییشده در 8
گروه از شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان طبقهبندی میشوند که در جدول شماره شماره 4
ارائه داده شدهاند.


تحلیل عاملي اکتشافيسازههای مدل .پس از مشخصشدن شاخصهای قابلیت ارتجاعی
زنجیره تأمین و سطح عملکرد ،الزم اسـت متغیرهـا با اسـتفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
دستهبندی شده و برای سـهولت در تجزیـهوتحلیـلهـای بعدی ،در چنـد عامل خالصـه شوند.
پس از آن با اصالح ساختار بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،مدل قابلیت ارتجاعی زنجیـره
تأمین بهمنظور ارتقای سطح عملکرد در «سازمان بهزیستی» ،تکمیـلتر شـده و یـک گـام دیگر
بـه جلو برداشـته شد .بـرای ایـن منظور ،تحلیل عاملی اکتشافی در دو مرحله برای متغیرهـای
قابلیـت ارتجـاعی و عملکرد سازمان انجـام میشود .در این بخش 68 ،متغیر موجود در قابلیت
ارتجاعی زنجیره تأمین بهزیستی ،مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار مـیگیرنـد تـا ساختار عاملی
مناسب برای آنها بهدست آید .سطح معناداری نزدیک به صفر ) (p-value = 0.007برای
آزمون بارتلت ،نشاندهنده تناسب مدل عاملی پیشنهادی است .مقادیر ویژه 17 ،عامل را با مقدار
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ویژه باالتر از  1معرفی میکند؛ اما عامل هفدهم نتوانست هیچ متغیری را با بار عاملی باال جذب
کند؛ بنابراین ساختار عـاملی پیشـنهادی دارای  16عامل خواهد بود .بهمنظور اطمینان از تعداد
درست عوامل ،نمودار اسکری 1مطابق شکل  ،2ترسـیم مـیشـود .ایـن نمودار تعـداد شانزده
عامل را تأیید میکند.

شکل  .2نمودار اسکری برای تبیین تعداد عوامل قابلیت ارتجاعی

بهمنظور اطمینان از تناسب ساختار عاملی پیشنهادشده ،ماتریس همبستگی دوباره تولیدشده
نیز بررسی شد کـه مقادیر اندک برای باقیماندههای آن ،اختالف اندک بین همبستگیهای اصلی
و محاسبهشده بـر اسـاس سـاختار عاملی را نشان داد که نمایانگر مطلوبیت مناسب ساختار
عاملی پیشنهادی است .به منظور دستیابی به ساختار عاملی ساده و بـا هدف اطمینان از بارهای
عاملی مناسب بر روی عوامل ،نتایج ماتریس عاملی پس از دوران مورد بررسی قرار گرفته است.
بارهای عاملی مناسب نشاندهنده تناسب ساختار عاملی است و نیاز به حذف هیچ یک از متغیرها
در این مـدل را القا نمیکند .در اینجا بارهای عاملی بیشتر از  +0/4و کمتر از  -0/4مدنظر قرار
گرفته شده است .همانطور گفته شد ،عامل هفدهم نتوانسته است هیچ متغیری را با بار عاملی
باال به خود اختصاص دهد .در گام بعدی باید برای هر عامل یک نام عمومی انتخاب میشد که
به خوبی بتوانـد معرف متغیرهای موجود در آن عامل باشد .در این کار متغیرهای هر عامل کـه
دارای بیشـترین بار عـاملی هستند ،نقش مهمی در عنوان انتخابی خواهند داشت.
در ادامه 35 ،متغیر موجود برای سطح عملکرد «سازمان بهزیستی» ،مورد تحلیل عاملی
اکتشافی قرار مـیگیرد تـا ساختار عاملی مناسب برای آنها بهدست آید .سطح معناداری نزدیک
1. Scree Plot
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به صفر ) (P-Value = 0.000برای آزمون بارتلت ،نشاندهنده تناسب مدل عاملی پیشنهادی
است؛ بنابراین میتوان این ساختار را مبنای تحلیلهای بعدی قرار داد .محاسبه ماتریس وارون
نیز بهدلیل وجود همبستگیهای جزئی اندک برای متغیرها نمایانگر مقدار باالی واریانس مشترک
بین متغیرها و تناسب ساختار عاملی مستخرج است .ستون مقادیر ویژه ،شش عامل را با مقدار
ویژه باالتر از  1معرفی میکند؛ اما عامل ششم نتوانست هیچ متغیری را با بار عاملی باال جذب
کند؛ بنابراین ساختار عـاملی پیشـنهادی دارای پنج عامل خواهد بود.
جدول  .4مؤلفههای ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی
شاخصهای

ارزيابي

مؤلفهها


عملکرد
توانمندسازی و
اشتغال
بیمه

امور
مشارکتهای

مردمی و امور
حقوقی

امور
توانبخشی

امور فرهنگی و
پیشگیری

تعداد افراد شاغل شده تحت پوشش به کل
افراد دارای شرایط اشتغال تحت پوشش
نسبت افراد تحت پوشش استفادهکننده از
خدمات بیمه درمانی به کل افراد تحت پوشش
میزان مشارکتهای مردمی سال بررسی نسبت
به سال پایه

کدگذاری

مؤلفهها 


B1

B3
B5

سرانه مشارکتهای مردمی نقدی و غیرنقدی

B6

تعداد افراد مشارکتکننده در برنامههای سازمان
به کل جمعیت کشور

B7

نسبت سالمندان تحت پوشش به کل سالمندان
نیازمند (شناساییشده)

B11

نسبت بیماران روانی مزمن تحت پوشش به
کل بیماران روانی مزمن شناساییشده

B12

نسبت معلولین استفادهکننده از خدمات توان-
بخشی مراکز غیردولتی به کل معلولین تحت
پوشش مراکز توانبخشی
تعداد کودکان زیر  6سال تحت پوشش برنامه
فعالیتهای پیشگیری از معلولیتها نسبت به
کل کودکان زیر  6سال کشور
تعداد مشاورههای ژنتیک انجامشده پیش از
ازدواج نسبت به کل ازدواجهای ثبتشده در
همان سال
تعداد افراد تحت پوشش برنامه آگاهسازی
شهری و روستایی (پیشگیری از معلولیتها)
نسبت به کل افراد کمسواد کشور
تعداد مراکز مشاوره (حضوری و غیرحضوری)
انجامشده نسبت به صد هزار جمعیت
تعداد فعالیتهای رسانهای معاونت پیشگیری
در سال جاری نسبت به سال گذشته

مؤلفهها

نسبت مددجویان و معلوالن تحت پوشش
فراگیرنده آموزش شغلی به کل مددجویان و
معلوالن تحت پوشش واجد شرایط اشتغال
نسبت معلولین تحت پوشش استفاده از خدمات
بیمه مکمل به کل معلولین تحت پوشش
تعداد مددجویانی که تسهیالت مسکن دریافت
کردهاند به تعداد مددجویان فاقد مسکن
نسبت مراکز غیردولتی ارائهدهنده خدمات
بهزیستی سال بررسی به سال پایه
تعداد خدمتگیرندگان مراکز در سازمانهای
غیردولتی بهزیستی به کل خدمتگیرندگان
سازمان بهزیستی
نسبت معلولین تحت پوشش سازمان به کل
معلولین شناساییشده
نسبت معلولین سرویسگرفته از برنامه
توانبخشی مبتنی بر جامعه  CBRبه کل
معلولین شناساییشده در برنامه

کدگذاری

مؤلفهها 


B2

B4
B8
B9

B10

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19
B24

اعتبار طرحهای پژوهش ـ کاربردی نسبت به
کل اعتبارات مصوب سازمان
تعداد مدارس ابتدایی و راهنمایی تحت پوشش
طرح آموزش مهارتهای زندگی نسبت به کل
مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور
تعداد افراد تحت پوشش آموزش پیش از ازدواج
در سال نسبت به دو برابر تعداد ازدواجهای
ثبتشده در همان سال
تعداد پایگاههای سالمت اجتماعی موجود نسبت
به صد هزار جمعیت

B20

B21

B22

B23
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تعداد آسیبدیدگان اجتماعی تحت پوشش به
تعداد کل آسیبدیدگان اجتماعی قابلشناسایی
تعداد آسیبدیدگان اجتماعی استفادهکننده از
خدمات غیردولتی به تعداد کل آسیبدیدگان
اجتماعی تحت پوشش
امور اجتماعی

بهرهوری
عمرانی
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B25

تعداد خانوادههای توانمند شده تحت پوشش به
کل خانوارهای تحت پوشش

B29

B26

تعداد خانوادههای نیازمند تحت پوشش به کل
خانوادههای نیازمند کشور

B30

تعداد کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
استفادهکننده از خدمات مؤسسههای غیردولتی
و نگهداریشده در خانوادههای جایگزین به کل
کودکان بیسرپرست و بدسرپرست تحت
پوشش

B31

تعداد کل کودکان زیر  6سال خدمتگیرنده از
مهدهای کودک به کل کودکان زیر  6سال
کشور

B27

تعداد مربیان آموزشدیده مهدهای به کل
مربیان مهدهای کودک

B28

رشد ساالنه بهرهوری نیروی انسانی

B32

رشد ساالنه بهرهوری سرمایه

B33

میزان موفقیت در طرحهای عمرانی

B35

رشد ساالنه کل عوامل تولید

B34

شکل  .3نمودار اسکری برای تبیین تعداد عوامل سطح عملکرد

بهمنظور اطمینان از تعداد درست عوامل ،نمودار اسکری مطابق شکل  ،3ترسـیم مـیشـود.
ایـن نمودار  5عامل را تأیید میکند.
بهمنظور اطمینان از تناسب ساختار عاملی پیشنهادشده ،ماتریس همبستگی دوباره تولیدشده
نیز بررسی شد کـه مقادیر اندک برای باقیماندههای آن ،اختالف اندک بین همبستگیهای اصلی
و محاسـبهشـده بـر اسـاس سـاختار عاملی را نشان داد که نمایانگر مطلوبیت مناسب ساختار
عاملی پیشنهادی است .به منظور دستیابی به ساختار عاملی ساده و بـا هدف اطمینان از بارهای
عاملی مناسب عوامل نتایج ماتریس عاملی پس از دوران مدنظر قرار گرفته است.
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بارهای عاملی مناسب نشاندهنده تناسب ساختار عاملی است و نیاز به حذف هیچیک از
متغیرها در این مـدل را القا نمیکند .در اینجا بارهای عاملی بیشتر از  +0/4و کمتر از -0/4
مدنظر قرار گرفته است .عامل ششم نتوانست هیچ متغیری را با بار عاملی باال به خود اختصاص
دهد .در گام بعدی باید برای هر عامل یک نام عمومی انتخاب میشد که بهخوبی بتوانـد معرف
متغیرهای موجود در آن عامل باشد .در این کار متغیرهای هر عامل کـه دارای بیشـترین بار
عـاملی هستند ،نقش مهمی در عنوان انتخابی خواهند داشت.
سازههای مدل .پــس از مشــخصشــدن عوامــل قابلیــت
تحلیل عاملي تأيیدی  
ارتجــاعی زنجیــره تأمین و سطح عملکرد بهوســیله تحلیــل عــاملی اکتشافی و قبل از
استفاده از آنها برای پاسخگویی به سؤالها و آزمودن فرضـیههای پژوهش ،الزم است میزان
بــرازش متغیرهــا بــرای هر عامــل (تحلیل عاملی تأییدی مرتبــه اول) و میــزان بــرازش
عوامــل بــرای ســازهها (تحلیل عاملی مرتبـه دوم) ارزیابی شود تـا احتمـال خطا در
مـدلیـابی معـادالت سـاختاری نهـایی که ممکـن است بهدلیل خطای اندازهگیری هر بُعد باشد،
کاهش یابد .در ایـن پژوهش ،شاخصی که دارای بار عــاملی بزرگتر از  0/4باشــد در تحلیل
ســاختار چندبُعدی مدنظر قرار میگیرد .بــرای ایــن منظور ،تحلیل عاملی تأییدی در دو مرحله
برای عوامل قابلیت ارتجاعی و عوامل رقابتپذیری انجام میشود.
ابتدا به تحلیل عاملی تأییدی سازه قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین پرداخته میشود .در تحلیل
عاملی مرتبه اول ،به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که آیا شاخصهای شناساییشده برای
هریک از عوامل قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین ،معرف و برازنده مناسبی برای این عوامل
هستند؟ در این قسـمت ،بارهـای عـاملی بـا مقدار کمتر از  0/4از مدل حذف خواهند شد .در این
صورت  11عامل حذف میشوند.
با حذف عوامل شناساییشده هیچیک از بارهـای عـاملی باقیمانده کمتر از  0/4نیستند و
بنابراین هیچ عاملی حذف نمیشود.
اکنون تحلیل عاملی مرتبه دوم آغاز میشود .هدف از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم،
سنجش برازنـدگی عوامـل شناساییشده برای سازه قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین است .خروجی
این مرحله پس از اصالح مدل که با هدف ارتقای سطح شاخص  GFIانجام میشود بهصورت
شکل  ،4است.
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شکل  .4نمودار آزمون عاملی تأییدی ،مرتبه دوم برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین

مقدار شاخص  GFIپس از اصالح مدل افزایش یافته و برابر  0/697شده است .مقدار
مطلوب این شاخص بیشتر از  0/9است؛ اما بهطور معمول در مطالعات انجامشده بر روی
موردهای مطالعاتی مشخص ،عمدتاً چنین مقداری برای  GFIبهندرت حاصل میشود .در این
پژوهش ،پیچیدگی رابطه بین متغیرها و عاملها و نیز تعداد کم خبرگان دردسترس نسبت به
متغیرهای پژوهش ازجمله عواملی هستند که مانع ایجاد برازش کامل مدل میشوند.
پس از حصول نتایج باال به تحلیل عاملی تأییدی سازه سطح عملکرد «سازمان بهزیستی»
پرداخته میشود .در این قسـمت نیز ،بارهـای عـاملی بـا مقدار کمتر از  0/4از مدل حذف
خواهند شد .در این صورت  2عامل حذف میشوند .در تحلیل عاملی مرتبه دوم سازه نهایی سطح
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عملکرد سازمان در نرمافزار  AMOSبهصورت شکل  ،5است .مقدار شاخص  GFIبرابر 0/918
است که پذیرفته میشود.

شکل  .5نمودار تحلیل عاملی تأییدی ،مرتبه دوم

بررسي استانداردبودن سازهها در مدل پژوهش .برای اطمینان از استانداردبودن سازه
قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین از چند روش استفاده شده اسـت .ابتـدا ،بار عاملی بیش از 0/4
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متغیرهای آشکار بر روی عامل مربوطه و شاخصهای برازنـدگی مناسـب بـرای مـدل تأییدی،
نشـاندهنده استانداردبودن این سازه هستند؛ همچنین سنجش سازگاری درونـی بـرای سـازه
قابلیـت ارتجـاعی زنجیـره تأمین ،توسط شاخص آلفای کرونباخ و مقدار مناسب این ضریب،
حاکی از دستیابی به حد مطلوبی از استانداردبودن سازه قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین است .با
توجه به توضیحات باال ،مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای مربوط به نقاط آسیبپذیر،
توانمندیها و مؤلفههای عملکرد سازمان قبل و بعد از اصالح مؤلفهها ارائه میشود .مقدار این
ضریب برای نقاط آسیبپذیر زنجیره برابر  0/957و برای توانمندیهای «سازمان بهزیستی» قبل
از اصالح سازه برابر با  0/891است .ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل قابلیت ارتجاعی
«سازمان بهزیستی» بعد از اصالح ،حداقل برابر  0/711بوده است.
ضریب آلفای کرونباخ برای سطح عملکرد «سازمان بهزیستی» قبل از اصالح سازه برابر با
 0/903و بعد اصالح برای تمام عوامل حداقل  0/881بوده است.


رتبهبندی عوامل پژوهش بر اساس آزمون فريدمن .در این قسمت از پژوهش برای
پاسخگویی به سؤالهای پژوهش کـه مربـوط بـه اولویـتبنـدی عوامـل مـدل است ،از آزمون
فریدمن استفاده میشود .در ادامه این آزمون در دو بخش جداگانه برای سـازههـای قابلیـت
ارتجـاعی و عملکرد «سازمان بهزیستی» آمده است.
ابتدا با میانگینگیری از متغیرهای مربوط به هر یک از عوامـل ،قابلیـت ارتجـاعی زنجیـره
تأمین ،یـک مقـدار برای هر عامل محاسبه میشود؛ سپس برای تعیین اولویتبندی از آزمون
رتبهبندی فریدمن استفاده میشود .مقـدار معناداری آزمون فریدمن برابر با  0/001بهدست آمد
که نشاندهنده معناداربودن رتبـهبنـدی اسـت .ایـن یعنـی تصادفیبودن تفاوتهای مشاهدهشده
بین سؤالها رد میشود .برای رتبهبندی عوامل عملکرد «سازمان بهزیستی» مقـدار معناداری
آزمون فریدمن برابر با  0/004بهدست آمد که نشان میدهد رتبهبندی معنادار است .ایـن یعنـی
تصادفیبودن تفاوتهای مشاهدهشده بین سؤالها پذیرفته نمیشود .نتـایج رتبـهبنـدی فریـدمن
بـرای عوامـل قابلیـت ارتجاعی و عوامـل سطح عملکرد سازمان در جدول  ،5آمده است .شمای
کلی مدل مفهومی تحقیق نیز بهصورت شکل  ،6است.
آزمونمدلکليپژوهش .در قسمتهای قبل شاخصهای اصلی برای هر یک از ابعاد مختلف
مدل توسط تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و مرحله دوم بهدست آمد؛ همچنین استانداردبودن
سازههای مدل با چندین روش ارزیابی شد؛ بنابراین تا این مرحله از پژوهش به سؤالهای مربوط
به بررسی مؤلفهها در ابعـاد مختلـف مـدل پیشـنهادی پاسـخ داده شد و فرضیههای بررسی
برازش مدل نیز موردآزمون قرار گرفت .در ادامه به بررسی فرضـیههـا از نـوع رابطـه بین عوامل
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در مدل پژوهش پرداخته خواهد شد .برای این کار ،ابتدا بر اساس منطق ساختارهای چندبُعدی،
مـدل مفهـومی پژوهش در قالب یک ساختار چندبُعدی برای نرمافزار  AMOSتعریـف خواهد
شد.
جدول  .5رتبـهبنـدی فریـدمن بـرای عوامـل

عملکرد سازمان بهزیستی

مدیریت اجرایی
آموزش
ارتباطات
مدیریت مالی و برنامهریزی
سیستم اطالعاتی
بهروزرسانی تجهیزات و رویهها
انطباقپذیری
شفافسازی
مدیریت فرآیند
ایمنی
مدیریت بالیای طبیعی
بهبود
ارزیابی نیازها
پیشبینی
توانبخشی به جمعیت آسیبپذیر
توسعه زیرساختها
اشتغال و خدمات اجتماعی
محل اقامت
استقالل

8/57
6/03
7/78
7/15
7/63
7/78
6/05
5/58
7/85
10/80
7/40
6/43
6/10
9/88
3/17
3/00
2/42
3/08
3/33

قابلیت ارتجاعی



عامل 

رتبه

بر اساس معادالت ساختاری چندگانه و با استفاده از روشهای رگرسـیون چنـدمتغیره و
تحلیـل مسـیر ،رابطههای موجود بررسی شده است .در ادامه بهمنظور افزایش مقدار آماره GFI
با بهرهگیری از پیشنهادهای نرمافزار برای برازش بهتر ،مدل اصالح شد .شکل  ،7مدل نهایی
پژوهش را در قالب یک ساختار چندبُعدی در نرمافزار  AMOSنشان میدهد.
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شکل  .6مدل مفهومی تحقیق

همانطور که در شکل  6مشاهده میشود مدل مفهومی کلی از نظر ابعاد دقیقا مشابه مدلی
است که توسط فکورقیه و همکاران [ ]8در سال  2014ارائه شده است با این تفاوت که مولفهها
با توجه قلمرو مکانی تحقیق که سازمان بهزیستی کل کشور میباشد بسیار متفاوت میباشد.
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شکل  .7شمای کلی مدل با درنظرگرفتن روابط

بر اساس نتایج جدول  ،6با اعمال تغییرات و برقراری روابط جدید بین عوامل مختلف مدل
مقدار آماره  GFIبه  0/994افزایش مییابد .مقادیر بهدستآمده برای سایر شاخصها نیز مطلوب
است.
جدول  .6نتایج آزمون مدل
PGFI

AGFI

GFI

RMR

Model

0/641

0/917

0/344

0/314

0/944
1/000
0/382

0/051
0/000
0/170

مدل پیشفرض
مدل اشباعشده
مدل مستقل

در مدل شکل  ،6قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین با استفاده از نقـاط آسـیبپـذیر و
توانمنـدیهـا تعریـف شـده اسـت .انتظار میرود «سازمان بهزیستی» ،بهواسطه بهکارگیری
مجموعهای از توانمندیها که بیشـترین سـازگاری را با نقاط آسیبپذیر دارند ،ضمن ایجاد
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قابلیت ارتجاعی (برای دستیابی به روش کارآمد مدیریت حوادث و وقفه) ،امکان ارتقای سطح
عملکرد را نیز بهدست آورد.
.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

هدف این پژوهش ارائه مدل برای قابلیت ارتجـاعی زنجیـره تأمین بهمنظور ارتقای سطح
عملکرد در «سازمان بهزیستی ایرانم است .ازآنجاکه چـارچوب مفهـومی ازپـیشتعیـینشـدهای
در مبانی نظری در ارتباط با قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای ارتقای سطح عملکرد در
سازمانهایی نظیر بهزیستی وجود ندارد ،الزم بـود ابتدا با مرور مبانی نظری و بررسی نظریههای
موجود ،یک چارچوب مفهومی اولیه در این رابطه شکل گیرد؛ سـپس ایـن مدل با بهرهگیری از
روشهای مختلف در طی پژوهش ،تعدیل و مطابق بـا شـرایط «سازمان بهزیستی» اصالح شود.
در گام نخست ،تحلیل عاملی اکتشافی برای دستهبندی و خالصهکردن متغیرهای مشاهدهشـده
در چنـد عامـل بهکـار رفتـه است؛ همچنین برای سنجش برازش ابعاد مدل از تحلیل عاملی
تائیدی مرتبه اول و برای سنجش برازش سازههای مدل پژوهش از تحلیل عاملی مرتبه دوم
استفاده شده است .در ادامه بر اساس منطق سـاختارهای چندبُعدی ،مـدل مفهومی پژوهش در
قالب یک ساختار چندبُعدی برای نرمافزار  AMOSتعریف شده است .پس از بررسی فرضـیههـا
از نـوع روابط بین متغیرها و انجام تغییرات الزم ،سرانجام مدل با توجه به شرایط «سازمان
بهزیستی ایران» اصالح و نهـایی شـد.
در انتها پیشـنهادهایی بـرای پژوهشهای آتـی ارائه میشود:
ـ با توجه به نیازهای مختلف مددجویان در مناطق مختلف جغرافیایی ،استفاده از انواع روشهای
خوشهبندی بر روی دادههای بهدستآمده از نیاز مددجویان ،پیش از مدلسازیهای ساختاری و
تفسیری و توسعه این مدلها در هر خوشه بهدستآمده میتواند نتایج جالبی را در بر داشته باشد.
ـ با دراختیارداشتن عوامل ارتجاعی زنجیره تأمین و همچنین عوامل ارتقادهنده سطح عملکرد
«سازمان بهزیستی» میتوان کارایی واحدهای عملیاتی مختلف این سازمان را ارزیابی و با
مقایسه کرد.
ـ در این پژوهش ،جامعه پیمایش از میان کارشناسان و مدیران «سازمان بهزیستی» انتخاب شده
است .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود مدل پژوهش با استفاده از نظرهای مددجویان نیز
مورد بازبینی قرار گیرد و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود.
ـ مؤلفهها و شاخصهای شناساییشده در این پژوهش مختص «سازمان بهزیستی ایران» است.
برای بهکارگیری این مدل در سایر سازمانها ،در پژوهشهای آتی میتوان به شناسایی
مؤلفههای مربوطه پرداخت و روایی و پایایی ابزار پژوهش را برای سنجش سازهها در این
سازمانها بررسی کرد.
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ـ ارائه راهکاری بهمنظور انتخاب بهترین ترکیب از میان توانمندیهای زنجیره تأمین ،برای
دستیابی به مطلوبترین وضعیت قابلیت ارتجاعی برای اعضای زنجیره با درنظرگرفتن
محدودیتهایی نظیر هزینه و زمان اجرا.
ـ ازآنجاکه در پژوهش حاضر به علت حجم باالی کار و جدیدبودن موضوع ،نتیجهگیری بر اساس
نظرسنجی از افراد به عمل آمد ،پیشنهاد میشود طراحی مدل و ارزیابی شاخصهای پیشنهادی با
استفاده از مستندات و دادههای عینی نیز در «سازمان بهزیستی» صورت گیرد.
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