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تاریخ دریافت1316/70/11 :
تاریخ پذیرش1316/71/70 :
چکیده
یکی از موارد راهبردی و مهم در مبحث پدافند غیرعامل ،ذخیرهسازی مواد غذایی است .رعایت اصول
ذخیرهسازی مواد غذایی و مطابقت آن با اصول و دستورالعملهای مشخصشده پدافند غیرعامل ،سبب
مصونیت در برابر تهدیدها و بحرانهای احتمالی در حوزه تأمین و نگهداری مواد غذایی خواهد شد .هدف این
پژوهش ،بررسی روش جاری ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا و میزان مطابقت آن ،با اصول پدافند غیرعامل
در استانهای گیالن و مازندران در سال  1311است .این پژوهش کاربردی و از لحاظ ماهیت روش توصیفی
– پیمایشی .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل :کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی ،معاونین طرح و برنامه و
بودجه ،معاونین عملیات ،هیئترئیسه فرماندهی انتظامی استانهای گیالن و مازندران ،مدیرکل طرح و برنامه
و بودجه ناجا ،رئیس سازمان خرید ناجا ،هیئترئیسه محترم ناجا ،اداره استاندارد و روش یکنواخت سازی که
مشغول خدمت هستند را تشکیل میدهند .که با استفاده از فرمول کوکران از میان جامعه آماری  186نفر به
عنوان نمونه انتخاب که دادههای آماری از بین آنها جمعآوری شد .یافتهها بیانگر آن است که جوامع و
سازمانها دیدگاههای متفاوتی نسبت به مقوله الزامات پدافندی دارند و اصوالً ذخیرهسازی مواد غذایی در
بحث پدافند غیرعامل را از موضوعات بااهمیت در دستور کار خود قرار داده و جزء مسائل امنیتی ،انتظامی و
دفاعی قرار میدهند .نتایج بهدستآمده نشاندهنده اهمیت بسیار زیاد و رابطه معنادار اصول پدافند غیرعامل
با روشهای ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا و جزء امور مهم لجستیکی انتظامی میباشد.
واژگان کلیدی :پدافند غیرعامل ،1ذخیرهسازی ،2مواد غذایی ،3توان رزمی.4

 - 1عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 - 2کارشناسی ارشد مدیریت آماد و پشتیانی
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مقدمهوبیانمسئله

اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش ،پراکندگی ،تفرقه و جابهجایی ،فریب ،مکانیابی ،اعالم
خبر ،قابلیت بقاء ،استحکامات ،استتار ،اختفا ،ماکت فریبنده و سازههای امن میباشد .همچنین در
پدافند غیرعامل تمام نهادها ،نیروها ،سازمانها ،صنایع و حتی مردم عادی میتوانند نقش مؤثری
ایفا کنند ،درحالیکه در پدافند عامل مانند استفاده از تسلیحات ،سیستمهای ضدهوایی و
هواپیماهای رهگیر ،تنها نیروهای مسلح مسئولیت انجام آن را بر عهدهدارند .مطابق قانون برنامه
پنجم توسعه ،یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت ملی ،بحث پدافند غیرعامل است( .موحدی
نیا .)46 :1313 ،تاریخ زندگی بشر همواره با عنصر جنگ همراه بوده است .این واقعیت به قدری
ملموس و تأثیرگذار بوده که به عنوان یک پدیده اجتماعی پذیرفتهشده است .کشور ما با توجه به
موقعیت مهم منطقهای و دارا بودن ثروتهای عظیم منطقهای همواره در معرض خطر و تهدید
کشورهای منطقه قرارگرفته است .به این دلیل پدافند غیرعامل به عنوان مفهوم حیاتی در کشور
ما موردتوجه قرارگرفته است (پایگاه اطالعرسانی پایداری ملی .)1312 ،یکی از اصول موفقیت در
هر پروژه نظامی و از چالشهای مهم تهیه و تدارک و ذخیرهسازی جیره مواد غذایی به منظور
تأمین نیازمندیهای تغذیه نیروها و تدارکات الزم برای حصول به این مهم در مناطق عملیاتی
مختلف میباشد .نیروهای نظامی جهت حفظ و بهبود سالمت خود ،و دستیابی به کارایی جسمی
و روانی و توان رزمی مطلوب ،نیازمند تغذیه مناسب میباشند( .جعفری .)11 :1314،ذخیرهسازی
مواد غذایی مناسب مهمترین عامل در حفظ سالمتی ،تقویت جسمانی و ارتقاء روحیه نیروی
انسانی هر سازمان میباشد که تبلور آن در برنامه غذایی کارکنان بروز مینماید .تغذیه در نیروهای
مسلح با توجه به مأموریتهای متنوع و حساسیتهای کاری از اهمیت باالیی برخوردار بوده و در
این راستا بهرهگیری از منابع علمی و تخصصی روز دنیا میتواند کمک شایانی به بهبود وضعیت
تغذیه در نیروهای مسلح نماید( .شهدایی .)286 :1314 ،بنابراین تغذیه خوب و مناسب برای
نظامیان عالوه بر عملکرد جسمی ،یک امر حیاتی برای سالمت بدن انسان محسوب میشود و
البته باید به نکات خاصی درزمینه استفاده از ترکیبات مختلف غذایی توجه داشت تا بتوان به
درستی نیازهای تغذیهای بدن را تأمین نمود .تغذیه صحیح و کافی ،نیروی الزم جهت جنبش،

1.passive defens
2. storage
3.food
4.The marti
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حیات و فعالیت را در انسان تأمین مینماید .برای حفظ سالمت و فرم بدن ،الزم است که انرژی
حاصل از غذاهای مصرفی معادل انرژی موردنیاز بدن باشد .تا افراد درگیر در فعالیتهای شدید
فیزیکی مانند افراد نظامی نیازمند دریافت انرژی بیشتری میباشند و این انرژی با مصرف غذاهای
سالم و سرشار از کربوهیدرات ،با میزان چربی پایین و مقدار پروتئین کافی حاصل میگردد (دکتر
جعفری و همکاران.)14 :1314 ،
مواردی که در بحث ذخیرهسازی مواد غذایی در نیروی انتظامی به عنوان اصول میبایست
مدنظر قرار گیرند عبارتند از :نوع کاال یا مواد غذایی (کاالی هدف) کدامند یا به عبارت دیگر چه
نوع کاال یا مواد غذایی میبایست ذخیرهسازی شوند؟ ،چه مقدار و چه سطحی ،میبایست
ذخیرهسازی مواد غذایی صورت گیرد؟ ،تناسب ذخیرهسازی با خدمات گیرندگان (جامعه هدف)
چگونه میباشد .مکان یا محل ذخیرهسازی مواد غذایی کجاست و چرخه مصرف و مدت زمان
نگهداری یا نحوه جایگزینی مواد غذایی چگونه است؟
مبانینظری
پیشینهپژوهش

حسین رمضانی ( )1317پژوهشی با عنوان بررسی شرایط تأمین جیره غذایی طرح پدافند
غیرعامل در ناجا را انجام داده که نتایج پژوهشگر بیانگر این مطلب است که کارکنان و فرماندهان
یگانهای اجرایی نیروی انتظامی ازمولفه هایی تأمین جیره غذایی از نظر تداوم مأموریت کارکنان
ناجا و زمان مناسب رضایت مطلوب را داشتند و از مؤلفههایی رعایت استاندارد تغذیه مناسب و
میزان مناسب و شرایط تأمین جیره غذایی پدافند غیرعامل رضایت مطلوب را نداشتند و از طرفی
تأمین جیره غذایی به صورت بستهبندی در سرعت بخشیدن به توزیع بیشترین رضایتمندی را
داشتند و از نظر رتبهبندی در جایگاه اول قرارگرفته بود.
مهدی کارگر )1313( ،دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا در پایاننامه کارشناسی ارشد ،با
عنوان بررسی روشهای ذخیرهسازی جیره غذایی ،آب و سوخت در شرایط بحران اظهار داشته که
یکی از مهمترین مأموریتهای نیروی انتظامی در مدیریت بحران ،کنترل و جلوگیری از گسترش
دامنه بحران به زندگی اجتماعی مردم است .تأمین مناسب اقالم آمادی (جیره غذایی ،آب و
سوخت) یکی از نیازهای اولیه عملیات موفق در نیروی انتظامی و نظامی قبل از بحران میباشد
که در شرایط بحران پلیس وظیفه امنیت و رفاه و آسایش مردم را بر عهده دارد .در اینگونه
وضعیتها یکی از بیشترین دغدغههای فرماندهان و مسئولین امنیتی حفظ نظم ،همانا تأمین
بهموقع و در حد کافی جیره غذایی ،سوخت ،آب برای مأمورین درگیر عملیات به صورت مقوی،
 00
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استاندارد ،پرانرژی ،کمحجم و بستهبندی نگهداری و مصرف آسان بوده و از شاخصهای مؤثر و
تأثیرگذار بر ذخیرهسازی حین بحران میباشد .و از طرفی در بین مؤلفههایی مذکور نگهداری
(جیره غذایی ،آب ،سوخت) در کانکسها به دلیل مشکالت در جابجایی و ترابری ،از اهمیت
کمتری برخوردار میباشد .مؤلفههایی که بعد از بحران در نگهداری و ذخیرهسازی مؤثر بوده و
میتواند ما را برای مواجهه با شرایط آماده سازد عبارتاند از :باز توانی مراکز مرکزی ،منطقهای،
ردهای و یگانی ،که توسط نظرسنجی احصاء شده همگی تأثیر معنیداری بر مدیریت مطلوب
ذخیرهسازی در شرایط بعد از بحران را دارد .که ضعف در هر مورد میتواند یگان و یا مأموریت را
با مشکالت مواجهه سازد.
بهزاد پورنقدی ،)1313( ،پژوهشی با عنوان :بررسی وضعیت ذخیرهسازی و تأثیر آن بر پدافند
غیرعامل با رویکرد ارتقاء توان رزمی سازمان ،در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان
خراسان شمالی انجام داده که نتایج پژوهشگر بیانگر این مطلب است ذخیرهسازی شامل :پوشاک ،غذا،
دارو ،سوخت و انرژی ،آب ،اسلحه و مهمات ،تأثیر آن بر پدافند غیرعامل با رویکرد ارتقاء توان رزمی
سازمان ،از الزامات ذخیرهسازی میباشد که تأثیر زیادی در توانمندی سازمان دارد .ذخیرهسازی کافی
کاالهای اساسی ،مواد غذایی ،دارو و گندم ،سوخت و انرژی ،از مصادیق بارز موضوع پدافند غیرعامل
میباشد وجود ذخایر در مواقع لزوم و بحران احتمالی در خصوص تأمین مواد غذایی امری ضروری در
ارتقای توان رزمی سازمان (ناجا) بوده و حائز اهمیت میباشد .همچنین مکانیابی و آمایش سرزمینی
در استان خراسان شمالی از اهمیت بسیار زیادی در اجرای طرحها و برنامههای پدافند غیرعامل و
ارتقای توان رزمی سازمان برخوردار بوده است.
بهروز پور ولی ،)1311( ،دانشگاه علوم انتظامی امین در پایاننامه کارشناسی ارشد ،با عنوان
نگاهی بربسته بندی اقالم مواد غذایی در انبارهای ناجا ،پژوهشی انجام داده که نتایج پژوهش
بیانگر این مطلب است امروزه صنایع بستهبندی تبدیل به یک فناوری پیشرفته شده است که با
استفاده از آن میتوان کاالهای حساس را تا زمانی طوالنی نگهداری و انبار نمود .بر این اساس
هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تناسب بستهبندی اقالم مواد غذایی در ارتباط با انبارهای
ناجا و ارائه راهکارهای عملی برای بهینه نمودن آن است .یافتههایی نهایی پژوهش وضعیت
شاخصهای مختلف و اولویت آنها را در انبارهای مرکزی ،انبارهای استانی ،انبار ردههای مستقل،
انبارهای مراکز آموزش و ...نشان میدهد .همچنین بر اساس نتایج تحلیل آماری پژوهش ،انبارهای
مرکزی آماد در مناسبترین شرایط و انبارهای کوپ ناجا در نامطلوبترین وضعیت تناسب
بستهبندی قرار داشتند.
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مفاهیموتعاریفذخیرهسازی

در لغتنامه دهخدا :ذخیره :به معنی انبار کردن ،پسانداز کردن ،اندوختن است.
در فرهنگ لغت عمید :ذخیره :به معنی هر چیزی که برای روز مبادا نگهداری نمایند را گویند.
ازآنجاییکه نیروهای نظامی و انتظامی در موقع بحران و حمالت دشمن مجبور به حضور در
محل خدمت و انجام وظایف تعیینشده میباشند لذا جهت حفظ توان انجام مأموریت و بقاء نیاز
است که مواد غذایی و سایر مایحتاج ذخیره شود (نیکزاد.)317 :1317 ،
 سطح عملیاتی :مقدار کاالی مجازی است که به منظور تداوم مأموریت و عملیات الزم بوده ودر محلی مناسب انبار میگردد ،سطح عملیاتی معموالً بر حسب روز بیان میشود( .نصرت
پناه.)261 :1384،
 سطح تأمین :مقدار کاالیی است که اضافه بر سطح عملیاتی (برای تداوم عملیات در صورت بروزاختالل) منظور میگردد ،سطح تأمین نیز معموالً بر حسب روز بیان میشود( .وفایی.)171 :1317 ،
 سطح انبار :مقدار اقالمی که برای مداومت پشتیبانی تدارکاتی یگانهای مربوطه در فاصلهزمانی بین دو آماد انبار میشود( .شوقی.)126 :1311،
 سطح آماد :مقدار اقالم مجازی که برابر دستور ،به منظور رفع احتیاجات آینده نگهداریمیشود .سطح آماد بر حسب روز آماد یا مقدار اقالم بیان میشود( .همان .)126 :نگهداری مناسب
مقدار معینی از مواد غذایی در مدت زمان مشخص در انبارها و سردخانهها با در نظر گرفتن
شرایط مأموریتی هر یگان باعث ایجاد یک ذخیره مطلوب و مطمئن و نیز حفظ کیفیت اقالم در
طول ذخیرهسازی میشود .تحقق این کار نقش بسزایی در حفظ و افزایش آمادگی و توان ردهها
در راستای اجرای مأموریتهای محوله خواهد داشت .با توجه به نوع مأموریتها ،شرایط اقلیمی،
آمار نیروی انسانی و ...که میزان ذخیره و مدت و مقدار هر یک از مواد غذایی مشخص و همچنین
نحوه مصرف و چگونگی جلوگیری از انقضاء تاریخمصرف مواد غذایی را تعیین که هم خللی به
انجام مأموریتها وارد نشود و از طرفی مواد غذایی سالم و باکیفیت در زمان موردنیاز در دسترس
باشد( .رمضانی.)01 :1317،
عواملی که باعث میشود نیروی انتظامی مجبور به ذخیرهسازی مواد غذایی گردد به شرح ذیل
بیان میشود.
 آگاهی از عدم دسترسی بهموقع برای تهیه موجودی موردنیاز 01
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 جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمتها پایین آوردن هزینههای تعدد دفعات خرید موجودیها به عنوان یکی از عناصر فعال عملیاتی هر سازمان به شمار میروند درنهایت موجب ایجاد حاشیه امنیت و استمرار مأموریت سازمان میگردند( .رمضانی.)87 :1317،تغذیه ،علم بررسی چگونگی عمل مواد مغذی ،ارتباط آنها با یکدیگر و تناسب مقادیر آنها
در سالمت و بیماری است (وفایی.)12 :1380،
جیره عبارت است از منبع تأمینکننده غذای یک روز هر فرد نظامی به طوری که فرد بتواند
انرژی موردنیاز جهت اعمال حیاتی ،انجام فعالیتها و مأموریتهای محوله را از طریق آن تأمین
نماید( .مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی سپاه ،کمیته آماد .)1311( ،جیره عملیاتی جیره
غذایی جمع و جور و با وزن سبک میباشد که برای حمله طراحیشده است .این نوع جیرهها
سبکتر از جیرههای آماده مصرف بوده و دارای محتوی مواد مغذی باالیی میباشند ،غذاهای این
جیره بدون نیاز به آماده سازی یا تقریباً آماده تهیهشدهاند .این نوع جیرهها دارای ماندگاری 24
ماهه در  20درجه سانتی گراد میباشند .ترکیبات مغذی در این جیره در حدود  2177کیلوکالری
در روز انرژی الزم را فراهم مینماید ،ترکیبات مغذی در این جیره به صورت  14درصد پروتئین،
 34درصد چربی 12 ،درصد کربوهیدرات میباشد( .هایریچ( ،)2771 ،1جاگر.)2770 ،2
جیره اضطراری 3این جیره حاوی مواد غذایی است که برای بقاء نیروها در شرایط سخت ،از
قبیل نبرد در شرایط آب و هوایی مختلف ،به ویژه در زمان دسترسی محدود به منابع آب آشامیدنی
توصیهشده است .قابل به ذکر است که این جیره نباید بیش از پنج روز متوالی مصرف گردد.
جیره بقاء معموالً برای حداکثر  02ساعت طراحی میشود ،و هدف اصلی از طراحی اینگونه
رژیمها ،زنده ماندن فرد است .معموالً یک بسته شکالت که حدود  477کالری انرژی را تأمین
میکند و محتوی مقدار کمی پروتئین میباشد در اختیار کارکنان قرارمی گیرد ،به طوری که آب
بدن را حفظ کند و تقاضای اجباری نوشیدن آب را که بر اثر مصرف غذاهای سرشار از پروتئین
ایجاد میشود ،کاهش دهد( .مهندس پریوش و دل پیشه.)42 :1383 ،

1. Hirsch
2. Juger
3. Emergency ration
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از دیدگاه پدافند غیرعامل ،اماکن را میتوان از سه منظر موردبررسی قرارداد:
 مراکز حیاتی :مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران ،آسیب،صدمات جدی و مخاطرهآمیز در نظام سیاسی هدایت ،کنترل و فرماندهی ،تولیدی و اقتصادی،
پشتیبانی ،ارتباطی و مواصالتی ،اجتماعی یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری سراسری در کشور
میشود (موحدی نیا و همکاران.)4 :1386 ،
 مراکز حساس :مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها ،موجب بروز بحران ،آسیب وصدمات قابلتوجهی در نظام سیاسی ،هدایت ،کنترل و فرماندهی ،تولیدی و اقتصادی ،پشتیبانی ،ارتباطی
و مواصالتی ،اجتماعی یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقهای در کشور شود (شوقی.)216 :1311 ،
– مراکز مهم :مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها ،موجب بروز آسیب و صدمات
محدود در نظام سیاسی ،هدایت ،کنترل و فرماندهی ،تولیدی و اقتصادی ،پشتیبانی ،ارتباطی و
مواصالتی ،اجتماعی یا دفاعی با سطح تأثیرگذار محلی در کشور شود (نشریه شماره سه پدافند
غیرعامل.)8 :1384 ،
همچنین در مکانیابی پدافند غیرعامل باید به سه موضوع عمده توجه شود.
مأموریت :امکان اجرای مأموریت در مکان تعیینشده ،موجود باشد.
پراکندگی :وسعت مکان انتخابی به شکلی باشد که امکان پراکندگی مناسب تأسیسات و تجهیزات
را فراهم نماید.
شکل عوارض و محیط :احداث تأسیسات و استقرار تجهیزات بهگونهای باشد که همرنگی و
هماهنگی با عوارض محیطی (روستایی ،کویری ،کوهستانی ،جنگلی و شهری) را داشته باشد
(اصغر پور.)143 :1301 ،
روشپژوهش

پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری
شامل فرماندهی انتظامی استانهای گیالن و مازندران ،معاونین طرح و برنامه و بودجه استانهای
گیالن و مازندران ،معاونین عملیات استانهای گیالن و مازندران ،هیئترئیسه استانهای گیالن و
مازندران ،مدیرکل آماد ناجا ،مدیرکل طرح و برنامه و بودجه ناجا ،رئیس سازمان خرید ناجا،
هیئترئیسه معاونت آماد و پشتیبانی ناجا ،رئیس اداره استاندارد و یکنواخت سازی آماد ناجا به
تعداد  364نفر است .تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  186نفر تعیین و به روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای انتخابشده است .روایی این پرسشنامه با اتفاق نظر صاحبنظران و کارشناسان
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تأیید و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ( )7/810است که حاکی از قابلقبول بودن پرسشنامه
قابلقبول است قلمرو مکانی این پژوهش معاونت آماد و پشتیبانی انتظامی استانهای گیالن و
مازندران ،و محدوه زمانی این پژوهش در فاصله زمانی بهار و تابستان سال  1311بوده است.
افتههایتحقیق
ی 

برای سنجش متغیرها ،از روش معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLS 2.0برای بررسی
تأثیرگذاری و (تحلیل عاملی تأییدی) برای تأیید مدل استفادهشده است .در بخش نخست،
دادههای جمعآوریشده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،توصیف و سپس به منظور ایجاد
مدل اندازهگیری برازنده و قابلقبول ،تحلیل عامل تأییدی در مورد کلیه عوامل نهفته متغیرهای
تحقیق انجام گرفت.
جدول  :1آزمون کولموگروف -اسمیرنوف یک نمونهای

آماره

میانگین

انحراف معیار

آماره K-S

N

سطح
معنیداری

نتایج

4/12

7/631

7/113

106

7/771

با توجه به جدول باال ،ضریب معناداری کمتر از  7/71میباشد .بنابراین فرض صفر ( )H0که
توزیع نرمال متغیر موردنظر میباشد ،رد میشود .با توجه به رد شدن نرمال بودن توزیع دادهها در
این تحقیق از نرمافزار  Smart PLS 2.0استفاده گردید.

شکل  :1مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل "
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جدول  :2بار عاملی و آماره  ،Tمربوط به مؤلفهها و شاخصهای مدل ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل
مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل "
متغیر (عامل)
اصول پدافند غیرعامل
دسترسی

ایمنی و مقاومسازی و موانع

مکانیابی
اعالم خبر

ندید سازی

تفرقه و پراکندگی
متغیر (عامل)
ذخیرهسازی
اجرای چرخه مصرف

انتخاب کاالی هدف
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سؤال

بار عاملی

آماره T

Q9

1

0

Q10

0/937

11/977

Q11

0/101

11/320

Q12

0/111

13/831

Q13

0/981

11/901

Q14

1

0

Q1

0/793

80/110

Q2

0/797

99/122

Q3

0/119

29/011

Q4

0/110

32/191

Q5

0/198

27/180

Q6

0/108

18/138

Q7

0/713

93/911

Q8

0/171

33/917

سؤال

بار عاملی

آماره T

Q34

0/728

12/801

Q35

0/721

91/199

Q15

0/911

17/111

Q16

0/919

10/997

Q17

0/939

19/711

Q18

0/971

11/103

Q19

0/871

7/137

Q20

0/993

11/119

Q21

0/921

11/283

Q22

0/811

10/101

Q23

0/123

1/118
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مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل "
متغیر (عامل)
اصول پدافند غیرعامل
تناسب ذخیرهسازی با خدمات گیرندگان (جامعه
هدف)

مکان ذخیرهسازی

تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی

متغیر (عامل)
دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی
سختافزاری

نرمافزاری

سؤال

بار عاملی

آماره T

Q31

0/199

19/910

Q32

0/312

2/193

Q33

0/702

91/289

Q28

0/998

7/793

Q29

0/113

22/128

Q30

0/927

11/720

Q24

0/191

19/878

Q25

0/701

98/0702

Q26

0/703

39/821

Q27

0/133

21/012

سؤال

بار عاملی

آماره T

Q36

0/912

10/272

Q37

0/132

19/919

Q38

0/181

30/727

Q39

0/910

13/013

Q40

0/112

21/919

Q41

0/119

20/239

Q42

0/131

29/111

Q43

0/993

13/873

با توجه به اینکه مقدار آماره  Tدر سطح معناداری آلفا پنج درصد برای تمامی عوامل و
مؤلفهها باالتر از  1/16و بار عاملی نیز برای عوامل و شاخصها باالتر از ( 7/4در این تحقیق بار
عامل پذیرفتهشده  7/4در نظر گرفتهشده است) میباشد ،بنابراین میتوان گفت ،واریانس بین
سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن
مدل اندازهگیری قابلقبول است .لذا کلیه عوامل و شاخصهای تحقیق در مدل " ذخیرهسازی
مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " تأثیرگذار هستند و به عبارت دیگر میتوان گفت که
ارتباط میان کلیه عوامل و مؤلفههای مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل"،
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تأیید میشوند .برای محاسبه شاخص تناسب مدل  GOF1در ابزار  Smart PLSاز فرمول زیر بهره
گرفته میشود:

GOF  Communality  R 2
در صورتی که مقدار  GOFبرابر بزرگتر از  7/36شود میتوان گفت مدل به صورت کلی
معنادار و قابلقبول است .این شاخص از مجذور حاصلضرب متوسط اشتراکها در ضریب تعیین
مشخص میشود و نشاندهنده آن است با توجه به دادهها ،روابط میان متغیرها تا چه اندازه
مناسب و مطلوب است و هرچقدر به یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده مطلوبیت بیشتر مدل است.
جدول  :3محاسبه مقادیر ضریب تعیین و متوسط اشتراکها مدل ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل

متغیر

متوسط اشتراکها2

ضریب تعیین3

اصول پدافند غیرعامل

7/306

---

دسترسی

1

7/261

ایمنی و مقاومسازی و موانع

7/676

7/431

مکانیابی

1

7/206

اعالم خبر

7/811

7/407

ندید سازی

7/031

7/666

تفرقه و پراکندگی

7/827

7/114

ذخیرهسازی

7/381

7/177

اجرای چرخه مصرف

7/810

7/111

انتخاب کاالی هدف

7/113

7/010

تناسب ذخیرهسازی با خدمات گیرندگان (جامعه هدف)

7/110

7/480

مکان ذخیرهسازی

7/183

7/116

تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی

7/067

7/620

دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی

7/111

7/334

سختافزاری

7/628

7/011

نرمافزاری

7/636

7/172

1.Goodness of fit
2.Communality
3.R Square
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Communalities =5860

R 2  .500

GOF  5/856
با توجه به اینکه مقدار  GOFبرابر با  7/678شده میتوان گفت که الگوی تحقیق برای مدل "
ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،در مجموع دارای برازش مناسب میباشد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی و محاسبه آماره  Tدر بیان تأثیرگذاری مؤلفهها و شاخصهای سایر
ابعاد مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل "به شرح زیر میباشد.
پس از به دست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموعهای از دادههای مشاهدهشده
است .نمودار شکل دو مدل اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد و نمودار شکل سه مدل
تحقیق در حالت معناداری را نشان میدهد .مدل در حالت تخمین استاندارد میتواند بارهای
عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کند .با توجه به نمودار دو میتوان گفت که کدام شاخص در
اندازهگیری متغیر مربوطهاش سهم بیشتری و کدام شاخص سهم کمتری ایجاد میکند .یعنی هر
چه بار عاملی بزرگتر باشد ،سهم آن متغیر در اندازهگیری متغیر مربوطهاش بیشتر میشود.
نمودار شکل سه مدل اصلی پژوهش را در حالت معناداری ضرایب ( )T-valueنشان میدهد .این
مدل درواقع تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر را با استفاده از آزمون  Tآزمون میکند.

شکل  :2ضرایب مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل  :3ضرایب مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب مسیر ()T-value

شکل شماره سه مدل اصلی تحقیق را در حالت معناداری ( )T-valueنشان میدهد .این مدل
درواقع تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب مسیر) را با
استفاده از آزمون  ،Tآزمون میکند .در حالت معناداری در سطح اطمینان  11درصد میتوان بر
اساس مقدار  Tدر خصوص معناداری ضرایب مسیرها تصمیمگیری کرد .در صورتی که مقدار T
بزرگتر از  1/16باشد آن مسیر معنادار و در غیر این صورت آن مسیر معنادار نیست .با توجه به
ضرایب مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد و مدل تحقیق در حالت معناداری میتوان
اینطور بیان نمود که ،در مورد تأثیر متغیرها بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند
غیرعامل " .ضریب معناداری بین متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و دسترسی برابر 1/201
میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/111و مثبت میباشد ،ازاینرو
معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای پدافند غیرعامل و دسترسی بر مدل " ذخیرهسازی
مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای اصول
پدافند غیرعامل ،و ایمنی و مقاومسازی و موانع برابر  8/703میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر
محاسبهشده برابر  7/616و مثبت میباشد ،ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای
پدافند غیرعامل ،و ایمنی و مقاومسازی و موانع بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد
پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و
مکانیابی برابر  1/118میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/121و مثبت
میباشد ،ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای پدافند غیرعامل و مکانیابی بر
مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری
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بین متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و اعالم خبر برابر  1/126میباشد .از سویی دیگر ضریب
مسیر محاسبهشده برابر  7/686و مثبت میباشد ،ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین
متغیرهای پدافند غیرعامل و اعالم خبر بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند
غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و ندید سازی
برابر  11/071میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/816و مثبت میباشد.
از این رو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای پدافند غیر عامل و ندید سازی بر مدل
" ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین
متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و تفرقه و پراکندگی برابر  10/021میباشد .از سویی دیگر
ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/044و مثبت میباشد .ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری
بین متغیرهای پدافند غیرعامل و تفرقه و پراکندگی بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد
پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و
ذخیرهسازی برابر  12/677میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/070و مثبت
میباشد .ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای پدافند غیرعامل و ذخیرهسازی بر
مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری
بین متغیرهای ذخیرهسازی و اجرای چرخه مصرف برابر  12/110میباشد .از سویی دیگر ضریب
مسیر محاسبهشده برابر  7/027و مثبت میباشد .ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین
متغیرهای ذخیرهسازی و اجرای چرخه مصرف بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد
پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای ذخیرهسازی و انتخاب کاالی
هدف برابر  41/181میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/813و مثبت
میباشد .ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای ذخیرهسازی و انتخاب کاالی
هدف بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب
معناداری بین متغیرهای ذخیرهسازی و تناسب ذخیرهسازی با خدمات گیرندگان (جامعه هدف)
برابر  13/176میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/618و مثبت میباشد،
ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای ذخیرهسازی و تناسب ذخیرهسازی با
خدمات گیرندگان (جامعه هدف) ،بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل "،
اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای ذخیرهسازی و مکان ذخیرهسازی برابر 17/672
میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/011و مثبت میباشد ،ازاینرو
معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای ذخیرهسازی و مکان ذخیرهسازی بر مدل "
ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد ..ضریب معناداری بین
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متغیرهای ذخیرهسازی و تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی برابر  27/118میباشد .از سویی دیگر
ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/012و مثبت میباشد .ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری
بین متغیرهای ذخیرهسازی و تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی بر مدل " ذخیرهسازی مواد
غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای ذخیرهسازی
و دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی برابر  1/011میباشد .از سویی دیگر ضریب
مسیر محاسبهشده برابر  7/108و مثبت میباشد ،ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین
متغیرهای ذخیرهسازی و دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی بر مدل "
ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات میگردد .ضریب معناداری بین
متغیرهای دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی و سختافزاری برابر 32/281
میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/801و مثبت میباشد ،ازاینرو
معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در
ذخیرهسازی و سختافزاری بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل " ،اثبات
میگردد .ضریب معناداری بین متغیرهای دستاوردهای اصول پدافند غیرعامل در ذخیرهسازی و
نرمافزاری برابر  01/112میباشد .از سویی دیگر ضریب مسیر محاسبهشده برابر  7/117و مثبت
میباشد ،ازاینرو معنیداری روابط و تأثیرگذاری بین متغیرهای دستاوردهای اصول پدافند
غیرعامل در ذخیرهسازی و نرمافزاری بر مدل " ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا با رویکرد پدافند
غیرعامل " ،اثبات میگردد.
جهگیریوپیشنهادها
نتی 

معیار روش ذخیرهسازی مواد غذایی ناجا در استانهای گیالن و مازندران به چه میزان در راستای
اصول پدافند غیرعامل بوده و با دستورالعملهای آن مطابقت دارد .با تعداد پنج مؤلفه ذخیرهسازی
تحت عنوان :اجرای چرخه مصرف ،انتخاب کاالی هدف ،تناسب ذخیرهسازی با خدمات گیرندگان
(جامعه هدف) ،مکان ذخیرهسازی ،تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی ،تعیین گردیده است.
نتایج بهدستآمده با نتیجه تحقیقی که رمضانی 1317 ،با عنوان" بررسی شرایط تأمین جیره
غذایی طرح پدافند غیرعامل در ناجا" انجام داده همسویی دارد .نتیجه تحقیق نشان میدهد
نگهداری یا ذخیرهسازی مواد غذایی تابع موقعیت مکانی ،آب و هوایی ،شرایط صلح ،بحران و
جنگ ،تعداد و تنوع نیروها و عوامل دیگر بستگی دارد.
بر اساس یافتهها ،روش جاری ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا ،با اصول پدافند غیرعامل
بررسی شد نتیجه آزمون بیان میدارد رابطه معناداری بین متغیرهای اصول پدافند غیرعامل و
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ذخیرهسازی وجود دارد بنابراین نتیجه میگیریم اصول پدافند غیرعامل از هم دیگر جدا نبوده
بلکه بهطور مثبت تحت تأثیر همدیگر قرار دارند ،نتیجه تحقیق بهدستآمده با نتیجه تحقیق
رمضانی ( )1317همسویی دارد.
روش جاری ذخیرهسازی مواد غذایی (انتخاب کاالهای هدف ،تعیین سطح و مقدار
ذخیرهسازی ،مکان ذخیرهسازی) با اصول پدافند غیرعامل بررسی رابطه معناداری بین متغیرهای
فوق وجود دارد پس میتوان گفت عامل انتخاب کاالی هدف ،تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی،
مکان ذخیرهسازی بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میگیرد ازاینرو معناداری روابط و تأثیرگذاری
بین متغیرهای ذخیرهسازی و انتخاب کاالی هدف ،تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی بر مدل
الگوی مفهومی اثبات میگردد .نتیجه تحقیق بهدستآمده با نتیجه تحقیق مرادی ()1314
همسویی دارد.
بررسی روش جاری ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا با تناسب ذخیرهسازی و خدمات
گیرندگان (جامعه هدف) و همچنین اجرای چرخه مصرف با اصول پدافند غیرعامل رابطه
معناداری بین متغیرهای فوق وجود دارد پس میتوان گفت عامل اجرای چرخه مصرف و خدمات
گیرندگان (جامعه هدف) ،ذخیرهسازی را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد .نتیجه تحقیق
بهدستآمده با نتیجه تحقیق رمضانی ( ،)1317پور نقدی ( )1313همسویی دارد.
پیشنهادهای کاربردی زیر نیز در خصوص ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا با رعایت اصول
پدافند غیرعامل ارائه میگردد:
تدوین برنامه حداکثر سازی تأمین نیازهای غذایی ناجا از منابع داخلی و استانی.
تنظیم الگوی مصرف متناسب با پهنه بندی اقلیمی ،عملیاتی ،توپوگرافی و قابلیتهای منطقهای
سرزمین و محل خدمت کارکنان ناجا.
اصالح روشهای جاری و اتخاذ روشهای مناسب ،بهرهمندی از فناوریهای روز و توسعه کمی و
کیفی زیرساختهای ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا با رویکرد پدافند غیرعامل.
بازنگری در الگوی ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا.
تدوین ،تبیین و اجرای دستورالعملهای ذخیرهسازی مواد غذایی در ناجا بر اساس اصول پدافند
غیرعامل.
برآورد ماهانه ،فصلی و سالیانه نیاز ناجا به مواد غذایی و تعیین سطح و مقدار ذخیرهسازی با
رعایت اصول پدافند غیرعامل.
توجه به تناسب ذخیرهسازی با خدمات گیرندگان (جامعه هدف) و نیازهای کارکنان به انواع مواد
غذایی موردنیاز در ناجا.
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