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 چکیده
تیر از قبیل بیه     های نظامی هستند که باید در محیطیی پیچییده   لجستیکی نظامی یکی از انواع سازمان یها گانی

پیذیری خیود را بهبیود     ها باید سرعت عمیل و انعطیاس   های خود ادامه دهند بنابراین همانند سایر سازمان فعالیت

 کیلجسیت . ای نظیامی موضیوعی حییاتی اسیت    اهمیت لجستیک پایدار و منعطف بر موفقیت تمام نیروه. بخشند

 یهیا  یهمیاهنگ   یاز طر یخود انطباق تیتقو :ازجملهاقداماتی اهداس به  نیبه ا یابیدست یبرا تشخیص و پاسخ

 یهیا  مجیدد در رده  بیی ارتبیاط و ترک  جیاد یتعامل بهتر، ا به  یاطالعات، تشو یفناور یها امانهسبا کمک  یمحل

هدس اصلی تحقی  بررسی اثر میانجی لجستیک الکترونیک بر رابطۀ رویکیرد تشیخیص و   . دشو میمتوسل  نییپا

کیاربردی و از   ،گییری  ؛ از حییر جهیت  باشید  یم( یک سازمانی نظامی)پاسخ و لجستیک نظامی در قلمرو مکانی 

هیای   هؤلفی مای عوامیل و   تحلیلی است که ابتدا با مطالعه ادبیات تحقی  به روش کتابخانه -حیر هدس، توصیفی

سپس جهیت سینجش میدل پیشینهادی از      .است متغیرهای تحقی  شناسایی و مدل مفهومی تحقی  ارائه شده

نیز جهت  VAF، و همچنین از شاخص «اسمارت پی ال اس» افزار نرمو  (SEM)ساختاری ه معادلیابی  مدلروش 

نفیر   759 جامعیه آمیاری تحقیی    . سنجش نوع و میزان اثر میانجی متغیرهای تحقیی  اسیتفاده گردییده اسیت    

نفر به  04فرمول کوکران از کارشناس و کاربران لجستیک الکترونیک در یک سازمانی نظامی بوده که با استفاده 

مثبت رویکرد تشخیص و پاسخ بر  تأثیرگذارییت و نتایج تحقی  نمایانگر اهم. اند دهشعنوان نمونه آماری انتخاب 

 .باشد لجستیک نظامی و با اثر میانجی جزئی لجستیک الکترونیک می

 ساختاری همعادلیابی  مدللجستیک نظامی،  رویکرد تشخیص و پاسخ، لجستیک الکترونیک، :های کلیدی واژه
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 مقدمه
کمتیر  بر اندازه  نیروی زمینی آینده. وی زمینی استبرای نیربه ویژه حیاتی  ای همسئللجستیک 

تیر   اعزام و حمایت از نیروی زمینی آسیان . متمرکز بوده و بیشتر مبتنی بر پویایی و سرعت است

بیه  . هیای اطالعیات اسیت    وریاسازی پنهان و دقی  و فنی  ر اسلحهمتکی ب شدت  بهخواهد بود و 

اسیتقرار نیروییی اسیت کیه از      ،هدس دگرگیونی  7(CSA) رئیس ستاد نیروی زمینی امریکا ۀگفت

چنیین اطالعیاتی نییروی    . باشید مسلط   ر هر نقطه از طیف عملیاتلحاظ راهبردی مؤثر بوده و ب

آوری نییروی زمینیی در   زرو زمینی را با چالش ایجاد هماهنگی در آمیادگی زمیان نزدییک و بیه    

 .(5995، 5پیژه) کند بیشتر و منابع کمتر مواجه می  محیطی از عملیات

 ،یکی یالکترون یهیا  یفنیاور  توسیعه  و علیم  شیرفت یپ بیر اسیاس   افتیه یرییتغ میمفاه از یکی

 بیا  کیه  نید ک میی  یزیی ر یپی  را ای هشیالود  ،یکی یالکترون کیلجست. باشد یم کیالکترون کیلجست

 بهبیود  موجیب  تیأمین  رهیی زنج در مشتر  یها حل راه و مرز بدون ارتباطات هنگام، به تیشفاف

 یاریی  یکی یالکترون تأمین رهیزنج سازی پیاده در را ما تینهادر  و دشو می شرکت کی یهافرایند

 رهیی زنج در بهبیود  را تیی موفق بیه  دنیرس راه ،یادیز یها شرکت نکهیا لیدل به امروزه .دنک یم

 رانیمید  خصوصیاً  ارشد رانیمد یبرا توجه قابل یموضوع به کیلجست ،اند کرده یتلق خود تأمین

 سیالح  کیی  بیه  ،یکیالکترون کیلجست که گفت توان یم واقع، در. است شده لیتبد نقل و حمل

 (.7545 مهربان،) است گشته لیتبد یدیکل یرقابت

ی فیزیکی و اطالعات لجستیکی، مسیتقل از هیم   ها هبا استفاده از لجستیک الکترونیکی، جنب

در چنین عملیاتی به جای کنترل فیزیکی، مالکییت و کنتیرل منیابع از    . ندشو میدر نظر گرفته 

ند که بیرای  ک می تصریح (7000) 5پروفسور اهد. دشو میطری  شبکه اینترنت یا اینترانت انجام 

در مییورد رونییدهای آتییی در مییدیریت لجسییتیک، الزم اسییت تغییییرات   ینیییب شیپییهییر نییوع 

ایین محقی    . ی میورد توجیه و رسییدگی قیرار گییرد     اقتصادی در محیط لجستیک ریناپذ برگشت

 جملیه  ازچنید میورد    روندهای بیرونی را جهت تعیین مدیریت لجستیک در آینده، در ترینمهم

و  هیا  یفنیاور توسیعه   و توزییع  ،جدیید بیرای تهییه، تولیید     یهیا  روشباز شدن بازارهیایی بیا   »

                                                                                                                                       

1. Chief of Staff of the Army 

2. Piggee, A. F. 

3. Ihde, R. A. 
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 «دهید  یممورد بررسی قرار  هغیر های آن و حمل و نقل و در نتیجه کاهش هزینه یها رساختیز

 .(715: 7507عیسایی، )

 لهئبیان مس

 یهییای بییاال و سییرعت بسیییار زیییاد تغییییرات محیطییی و همچنییین حساسیییت بییاال  پیچیییدگی

و رویکردهیا   هیا  روشنظامی ما را مجبور به استفاده از جدییدترین و کارآمیدترین    یها تیمأمور

و پاسیخ جدییدترین دییدگاه در حیوزه      رویکیرد تشیخیص  ، کیه بییان شید    طیور  همان. نماید می

و پاییداری، بیه دنبیال ایجیاد ییک       یریپیذ  انعطیاس باشد که با تمرکز بیر سیرعت،    لجستیک می

 ی، بیرا باشد یم نهیپرهز اگرچهو پاسخ  صیتشخ کردیرو. باشد پذیر با محیط می لجستیک انطباق

از  ییکی  .آمیده اسیت   وجیود به  ییو سرعت پاسخگو یداریپا نیدر ع یریپذ انعطاس ازیرفع دو ن

اما با توجه وضیعیت  . اصلی لجستیک تشخیص و پاسخ، لجستیک الکترونیک است یازهاین شیپ

لجسیتیک   تیأثیر الزم اسیت میدلی جهیت تبییین      یک سازمانی نظامیلجستیک الکترونیک در 

الکترونیک در توسعه لجستیک نظامی ارائه شود تیا بتیوانیم نقیش لجسیتیک الکترونییک را در      

تبییین   ی تحقیی  لذا مسیئله اصیل  . باال بسنجیم پذیری انعطاسسعه لجستیک نظامی با قابلیت تو

 ؛باشد یم این سازمان نظامیتشخیص و پاسخ در  کیبر توسعه لجست نقش لجستیک الکترونیک

 کیو پاسیخ بیر لجسیت    صیتشیخ  کیلجسیت  تأثیرگذاریبررسی چگونگی  ،و هدس اصلی تحقی 

 .باشد یمی با اثر میانجی لجستیک الکترونیک نظام

 ضرورت و اهمیت تحقیق
ی فنیاور . زیادی بر ایجاد پیچیدگی دنیای امروز داشته است تأثیرهای اخیر  ی در دههفناوررشد 

حمل و نقیل، نحیوه انجیام    )های مختلف زندگی  منجر به افزایش سرعت در جنبه یمؤثربه طرز 

های مطلیوب بسییار    و این افزایش سرعت هرچند جنبه  شده است( ...پردازش اطالعات و   رها،کا

 شیدت   بیه باعر شده تا سیرعت تغیییرات محییط اطیراس میا       زمان هماما  ،زیادی به همراه دارد

افزایش تغییرات محیطی یکی از عوامل پیچیده کننده محیطی است که ما امیروزه  . افزایش یابد

 نینیو  یهیا  یفنیاور  بیه  ما که دشو می باعر مسئله نیا. (7507عیسایی، ) بریم در آن به سر می

 میمفیاه  و کیلجسیت  عرصه در یا مالحظه قابل تأثیر که و رویکردهای نوین یارتباط و یاطالعات

 سازمان شود، زیادتر محیط تغییرات سرعت چقدر هر شرایط این در. میآور یرو داشته، مربوطه

 حفیظ  خیود  اطیراس  محییط  بیا  را خود هماهنگی تا کند تغییر بیشتری سرعت با بتواند باید هم
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 .سازد می دشوارتر را محیط با تطاب  محیط پیچیدگی افزایش نتیجه در. نماید

 یسینت  روش و سیبک  به مسلح نیروهای در رایج یکنون کیلجست یها ستمیسبا وجود این، 

 سیفارش  هیی اول میواد  سیپس  شود، یم بینی پیش نیازها ابتدا روش نیا در که ینحو به. باشد یم

 کیه  اسیت  روشین . دشو می گفته پاسخ ها درخواست به موجود یتقاضا نیتخم با و دشو می داده

 نیی ا از ییجیا  هر در اشتباه گونه هر و است توانمند خود وندیپ نیتر فیضع اندازه به رهیزنج نیا

 نیی ا. (7507صیمیمی،   و عباسیی )سیازد  مواجه دیتهد با را ریزنج یدرون فرایند تواند یم رهیزنج

 یارتبیاط  و یاطالعیات  نینیو  یها یفناور ضرورت توجه به رویکردهای جدید لجستیکی و مسئله

 .کند بیشتر نمایان می داشته، مربوطه میمفاه و کیلجست ۀعرص در یا مالحظه قابل تأثیر که

 ادبیات نظری

 نظامی لجستیک
در اواییل تیاریخ    .تقدمت خود جنگ اس ۀ به اندازنام لجستیک احتماالً قدمت فعالیت نظامی به 

هیر  . کرد اولین جنگ آغاز شد، هر فرد بایستی غذا، سنگ و گرز خود را پیدا می که یزمانبشری 

های جنگنده متحید شیده و    صورت گروه  جویان به جنگ که یزمانتا . گر خود بود جو آمایش رزم

غیذا و اسیلحه    ۀفراد متخصص در تهیی برای تعیین ا  شدند، هیچ پایگاهی تر می ها بزرگ این گروه

جوییان را بیه عهیده داشیتند،      افرادی که امر پشتیبانی از جنگ. جویان وجود نداشت برای جنگ

مسیائل لجسیتیکی غالبیاً نقیش      ،در نبردهیای نظیامی   .دن سازمان لجستیکی را ایجاد نمودناولی

 .ها دارند گیری در مورد نتیجه کلی جنگ مهمی در تصمیم

 شیرایط  بیه  توجیه  بیا  کیه  هسیتند  آن دنبال به دیگری سازمان هر مانند نظامی های سازمان

 بیه  منجیر  کیه  نماینید  اجیرا  و رییزی  برنامه نحوی به را خود های فعالیت و راهبرد  خود، محیطی

 کیه  گفیت  تیوان  میی  تأجیر  به میان، این در. گردد آنان یرنظامیغ و نظامی اهداس به دستیابی

 کیه  اسیت  تجاری های محیط از بیشتر بسیار آن تغییرات سرعت و نظامی های محیط پیچیدگی

، نیجیا اآقو  فشیارکی )دهید   می رخ دلیل سه به تفاوت این. برند می سر به آن در ها سازمان سایر

7507: 54.) 

 جدید؛ های یفناور در نظامی صنایع بودن پیشگام .7

 نظامی؛ های محیط بودن تر بینی پیش غیرقابل .5



 75/  … تشخیص و پاسخ کیلجستبررسی تأثیر لجستیک الکترونیک در توسعۀ 

 

 .نظامی عملیات در راهبرد یک عنوان به سرعت از استفاده .5

 انبیوهی  محیدود،  ارتباطات :از ندعبارت صنعتی عصر در رایج یها جنگ معمولی یها همشخص

 بیه  ییا  کسیب  کیه  اطالعات البته و متمرکز، یریگ میتصم و کنترل متمرکز، فرماندهی نفرات، از

 باعیر  نظامی نیروهای ساختار به اطالعات یفناور معرفی. است دشوار بسیار آنها یگذار اشترا 

 فعلیی  یها جنگ یها همشخص. است شده جنگ مختلف یها هجنب در مهم بسیار تغییرات ایجاد

 یهیا  همشخصی  ایین . رمتمرکزیغ شناخت و اطالعات خوب انتشار فیزیکی، پراکندگی :از ندعبارت

 نظیامی  نیروهیای  عملیاتی یها هجنب از برخی به نسبت قطعیت عدم یا ابهامات بروز باعر جدید

 :اند شده آینده در

 مشخص یها هگرو یا ها تشکل قالب در واحدها چون ،اهداس به نسبت قطعیت عدم و ابهام 

 ؛ندشو مین گمارده کار به

 ها هشبک و اطالعات یفناور از یریگ بهره چون ؛ها یمرزبند به نسبت قطعیت عدم و ابهام 

 با قبالً که است گردیده نیروها در عناصر از برخی بین هماهنگی و ارتباط ایجاد به منجر

 ؛اند نداشته تعامل هم

 عناصر و تیم حاضر حال در سازمانی؛ ضروری ساختارهای به نسبت قطعیت عدم و ابهام 

 و خطرات برابر در که نندک می دهی سازمان یا گونه به را خود فیوظا دهنده انجام

 ؛باشند داشته آمادگی نشده ینیب شیپ یها فرصت

 هدفمند جمعی رفتارهای ۀزمین در ؛ها یابیارز و معیارها مورد در قطعیت عدم و ابهام 

 فردی عناصر یها حرکت یا محل از تر مهم بسیار قولی به که ای هشبک و منظم نیروهای

 .(4، 5995، 7کارس) است

 کیالکترونلجستیک 
آنهیا در  . مطیرح شید   7048در سیال  « مایلز و اسینو »اولین بار مفهوم سازمان مجازی در مقاله 

صیحبت نمیوده و آن را    هیا  سیازمان مقاله خود از یک شراکت الکترونیکی به عنوان شکل آینیده  

در تحقیقات و مقاالت بعیدی بیه دلییل وسیعت و گسیتردگی      . نامیدند «سازمانی با شبکه پویا»

زی اسیتفاده  محققیان از واژه سیازمان مجیا    ،(ICT)اطالعاتی و ارتباطی یها یفناوراز  یریگ بهره

                                                                                                                                       

1. Cares, J. R. 
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این شکل ویژه از شراکت را در کتاب خود با  7005سال  داویدو و مالون درویژه به طور . نمودند

 .نام مجازی توضیح دادند

بیه علیت   دارد، اما  یطوالن نهیشیدر ارتش پ کیالکترون کیلجست یها هتوجه به سامان اگرچه

 نیی در ا زییادی  شیرفت یتیاکنون پ  یتیریمید  تحیوالت و  رییی و تغ یرسیاخت یاز مشکالت ز یلیخ

در سیاختار   انید  توانسته زیکه تاکنون ن یموفق یها هسامان جمله از. خصوص صورت نگرفته است

و  ALS ییهیوا  یرویی در ن یکیلجست کیسامانه اتومات ،دهندخود را نشان  ییکارا ها سازمان نیا

 یلی یو جنگ تحم یاما بعد از انقالب اسالم. باشد یمارتش  ینیزم یرویدر ن CALSسامانه کالز 

در توسیعه   یسپاه سع یکیلجست یها پژوهشمرکز  سیتأسبا  زین یسپاه پاسداران انقالب اسالم

سیازمان   نیی در ا کیلجسیت  تیریمید  یبیرا  ییهیا  هسیامان  یطراحی  و یکیلجسیت  یها یتوانمند

سیماپل   ۀسیامان  ،اجرا کننید  تیقفو با مو یطراح اند توانستهکه را  ییها هسامان ازجمله. اند نموده

 یروهیا یمختلف ن یها هدر حوز. شداستفاده و  یکاالها و محصوالت طراح نگیکد یاست که برا

عمیل کیردن و    ای هریشده است که به علت جز ییها تالشهم  یبانیپشتو وزارت دفاع و  یدفاع

را بیا   کپارچیه ی کیسیامانه لجسیت   کیداشتن  یبرا ها تالشاز  یلیخ ،یکپارچگیعدم انسجام و 

کیه   یکیلجسیت  کپارچهیکشور تنها سامانه  ینظام یروهاین انیاما در م. مشکل روبرو کرده است

 ر،یی و تعم یآماد، بهداشت و درمان، نگهیدار  ،یترابر: ازجمله) یکیمختلف لجست یتمام محورها

و در  دهیگرد یارتش طراح ینیزم یرویندر  7542سال د، در شو میرا شامل ( رهیو غ یانباردار

 کیی  یمنیابع اقتصیاد   تیی است که قابل یپل کیلجست»: دگوییکتون م. است سازی پیادهمرحلۀ 

 نیی هسیتند کیه ا   یبسیتر  یکیلجست یهافرایندو  زند،یم وندیآن پ ینظام یروهایرا به ن رکشو

 نهیدر زم یکیلجست یها شرفتیپگرفت  جهینت توان یلذا م ،«ردگییآنها شکل م  یارتباط از طر

در توسیعه تیوان    زیی ن یرنظامیغدر حوزه  یکیالکترون ریو غ یکیالکترون کیلجست یها رساختیز

توانسیته   رانیا ،LPIدر خصوص شاخص  یآمار بانک جهان که برابر خواهد بود مؤثر اریبس یدفاع

 .(555، 7502صمیمی، ) داشته باشد ینسب هاییشرفتیپ ریدر دو سه سال اخ

 5لجستیک تشخیص و پاسخ
 به وسییلۀ  7005به عنوان یک مفهوم کسب و کار، اولین بار در سال « تشخیص و پاسخ»عبارت 

                                                                                                                                       

1. sense and respond logistics 
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 نماییانگر ییک رفتیار مطلیوب از سیوی      صرفاًاین عبارت در ابتدا . به کار برده شد 7استفان هکل

و طی شش سال تبدیل به ییک پیارادایم میدیریتی جدیید شید کیه        جیتدر بهکارمندان بود، اما 

 5پیذیر  دربرگیرنده مفاهیم، اصول و ابزارهایی بود که الزمه ایجاد و مدیریت یک سیازمان انطبیاق  

 5کمپیانی آی بیی ام  « نهادهای کسب و کیار پیشیرفته  »در بخش  امروزه استفان هکل. باشند می

 .باشد وم میهم چنان در حال گسترش و بهبود این مفه

 آمید تیا رویکیردی بیرای میدیریت      بیه وجیود   «تشخیص و پاسیخ »که اشاره شد،  طور همان

 سیؤال ؟ پاسخ به این ندمطلوبپذیر  های انطباق اما چرا سازمان. پذیر ارائه کند های انطباق سازمان

در . هیای پیشیین پییدا کیرد     های نسیل  پذیر و سازمان های انطباق توان در مقایسه سازمان را می

ها و ایجیاد  فراینید بینیی، طراحیی    رییزی، پییش   کردند تا به برنامیه  ها تالش می گذشته، سازمان

محصوالت خود را به فیروش   بهینهدستوری به نحوه بپردازند که بتوانند به شکلی  مراتب سلسله

اننید  تو دانند دیگیر نمیی   ها می اما امروزه سازمان(. ریزی کرده بودند که برنامه آنچهطب  )رسانند 

هیا   بلکه سیازمان . ریزی کرده و طب  آن عمل نمایند خواهند برنامه طور که می همانند گذشته آن

بشناسند و سپس بیه صیورت    ،افتد در محیط اتفاق می واقعاًکه را  آنچهبه دنبال این هستند که 

بینیی   ای در سازمان، باید بتوان قدرت پیش برای ایجاد چنین توانمندی. به آن پاسخ دهند مؤثر

کیرد   دهی را ایجاد های پاسخ ، توانمندی تغییر ماژولها را افزایش داد و شناخت محیطی سازمان

چنیین کیاری   . هیا در نظیر گرفیت    ها و مسئولیت را به عنوان طراحی سیستمی نقش راهبردیو 

پیذیر   هیا را امکیان   از یک نقشه تبدیل به یک ساختار شود که انجام فعالیت راهبردد شو باعر می

 گیردد  میی  راهبیردی بخش ییک سیند    ترینمهمتبدیل به  8در نتیجه طراحی سازمانی. سازد می

 .(05 :7000هکل، )

رسید و افیراد    بیش از گذشته به گیوش میی   «تشخیص و پاسخ»با وجود این که امروزه عبارت 

و ایین   انید  اطیالع  یبی برند، اما بسیاری از آنان از مفهوم ابتدایی آن  ین مفهوم را به کار میبیشتری ا

، «7پیذیر  انعطیاس »، «5نیاب »، «2چابیک »به عنوان مترادس با عبیاراتی هیم چیون     صرفاًعبارت را یا 

                                                                                                                                       

1. Haeckel, S. H. 

2. adaptive enterprise 

3. IBM’s advanced business institutes 

4. organizational design 

5. agile 

6. lean 
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؛ (محیور  عامیل  سازی مدلمانند )و غیره؛ و یا برای اطالق برای ابزارهای پیشرفته انطباقی « 5مقاوم»

بیه کیار   ( داشیبوردها  میثالً )کند  و یا برای ارجاع به ابزارهایی که قابلیت انطباق انسانی را بیشتر می

هیایی را   اما باید توجه داشت بدون وجود یک مدل مدیریتی که بتوانید چنیین توانمنیدی   . برند می

حیدود بیه حیوزه عملییاتی     م صرفاًها  این ابزارها و روش تأثیراستفاده کند،  آنهابهبود بخشیده و از 

 .(7507، نیجااو آق فشارکی)خواهد شد و نخواهد توانست کل سازمان را متحول نماید 

: دشیو  میی متوسل  لیذ یها هویاهداس به ش نیبه ا یابیدست یبرا تشخیص و پاسخ کیلجست

  یتشیو  ؛اطالعات یفناور های سامانهبا کمک  یمحل های هماهنگی  یاز طر یخودانطباق تیتقو

خیالق   هیای  تییم کیه   یبیه نحیو   نییپا یها همجدد در رد بیارتباط و ترک جادیا ؛تعامل بهتر به

بازخورد گسترده تا همه  یها چرخه جادیا ؛ندیفائ  آ یمحل های چالشکرده و بر  تیفعال انندبتو

در   یی دق اریبسی  هیای  آمیوزش و ارائیه   ؛اموزنید یب گرانیاز د هایی درسواحد بتوانند  کیسطوح 

هکیل،  ) یاتیی عمل فیی در ط هیا  موقعییت  نیتیر  پرچالش یو معرف ها پیچیدگیسطوح از  نیباالتر

7000: 05). 

 پیشینه تحقی  -2

بیه طیور خالصیه در    ، انید  گردییده که اخیراً مطیرح   یلجستیک ها و رویکردهای متعدد نظریه

 .بیان شده است هرکدامبه همراه تمرکز و عوامل عمده  7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

1. flexible 

2. resilient 
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 (5931صمیمی، ) 25رویکردهای نوین لجستیک در قرن  :5جدول 

 پردازان هینظر عوامل عمده/ تمرکز بحر انواع لجستیک

چابکی یک توانمندی و قابلیت سازمانی است که  چابک لجستیک

های اطالعاتی و  امانهساختارهای سازمانی، س

 .ردیگ یرا در برم های لجستیکیفرایند

نواکر، سول و میلن، )

آکمن، یازیچی، ) ؛(7008

اوغلو،  میشرا و عاریف

پوتنیک، کورما و ) ؛(5992

 (5999تانسکانن، 

 لجستیک

 ریپذ انعطاس

پذیری به عنوان توانایی پاسخگویی یا  انعطاس

شود و  ی جدید محسوب میها تیوضعانطباق با 

، محصول یا فرایندبه صورت مرتبط با  معموالً

 .گردد ی میبند طبقهزیرساخت 

دیزنی، ) ؛(7044گاروین، )

؛ (7008نعیم و پورتر، 

دافرتی، الینگر و روگرز، )

 (7000، کرس)؛ (7002

و امکانات در  ساتیتأسبه طور کلی طراحی  پویا لجستیک

به دو حالت ایستا  تواند یم های لجستیک سیستم

 و پویا تقسیم گردد

 ؛(5997، 7یووانو فنگ )

، 5هندفیلد و نیکوالس)

؛ (5995، 5پوخارل) ؛(5998

 (5995، 8هو  نو)

 لجستیک

 الکترونیک

در چنین عملیاتی به جای کنترل فیزیکی، 

مالکیت و کنترل منابع از طری  شبکه اینترنت 

 .شود انجام می یا اینترانت

؛ (7048 اسنو،و  مایلز)

النسیونی، اسمیت و اولیوا، )

7000) 

لجستیک 

 هوشمند

های کسب و کار و ساده کردن فرایندبهبود 

 هافرایند

؛ (5995د وایت، )

 (5997، 2ویدونگ)
 

 :باشد اما چند مورد تحقیقات داخلی که در این خصوص پرداخته شده است به شرح زیر می

توسیعه   یالگیو عنیوان  »بیا   ای ه، در مقال(7502)فرد، سنجری و صمیمی  امیری، تقوی ،تقوا

                                                                                                                                       

1. Feng. C. M. & Yuan. C. Y. 

2. Handfield R. B., & Nichols E. L., Jr. 

3. Pokharel, S. 

4. van Hoek, R. I. 

5. Weidong, L. 
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نحیوه ارتبیاط    یمدل عموم نییتب به« و پاسخ صیتشخ کردیبا رو جاادر نز کیالکترون کیلجست

عوامیل  . باشید  یمی و پاسیخ   صیتشخ کردیبا رو ینظام کیالکترون کیبر لجست مؤثرعوامل  انیم

جهیت   و انید  را برشیمرده مضمون  لیبا استفاده از روش تحل ینظام کیالکترون کیبر لجست مؤثر

اسیتفاده   (ISM) یریتفس یساختار سازی مدلاز روش  رهایروابط متغ یبه مدل عموم یابیدست

و پاسیخ   صیتشیخ  کیرد یرو یاصیل  ۀمؤلفی سه  تأثیرگذاری انگریب آنها  یتحق یها هافتی. اند کرده

 کیلجسیت  یانجیی با اثر م ینظام کیالکترون کیبر لجست پذیری انعطاسسرعت و  ،یداریپا شامل

 عیی و توز دیی تول ،محمولیه  یابیی رد یفنیاور  ،اطالعات یفناور رساختیز یها مؤلفهبا  کیالکترون

بیا اسیتفاده از روش   در انتهیای تحقیی  نییز    . باشید  یمی و سهولت حمیل و نقیل    قابلیت، بهنگام

MICMAC (یارجاع متقابل کاربرد اثر ضرب سیماتر) زانیی و م یقیدرت محرکی   لیبه تحل زین 

 .شده است اختهاز عوامل پرد هرکدام یوابستگ

تحقیی  تقیوا و همکیارانش احصیا     مدل مفهومی تحقی  حاضر در واقع از میدل پیشینهادی   

 .هستیم جاابور در قلمرو مکانی نززگردیده و ما در این تحقی  به دنبال آزمون میدانی مدل م

 مدل مفهومی تحقیق
طراحیی  »با عنیوان   طباطبائیمدل مفهومی تحقی  برگرفته از رسالۀ دکتری، در دانشگاه عالمه 

« در حالیت اسیتقرار   جیا او پاسیخ در نز  الگوی توسعۀ لجستیک الکترونیک با رویکیرد تشیخیص  

البته در تحقی  ذکر شده تمام رویکردهای نوین در حوزه لجسیتیک بیه روش   . گرفته شده است

بیر   میؤثر عوامیل   تأثیرگیذاری اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفته و مدلی جامع در خصوص نحوه 

وجیه بیه اهمییت وییژه     در این مقالیه بیا ت  . توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ ارائه گردیده است

لجستیک الکترونیک به عنوان بستر اصلی توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ به بررسیی بخشیی   

 .(7502صمیمی، ) از مدل مذکور در قلمرو مکانی نیروی زمینی ارتش پرداخته شده است
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لجستیک 
تشخیص 
و پاسخ

لجستیک 
نظامی

لجستیک 
الکترونیک

پایداری

انعطاس

سرعت

نت

آماد

کنترلر

ترابری

مهندسی

قابلیت و سهولت تکنولوژی ردیابیتولید و توزیع بهنگامITزیرساخت 

 

 (5931، صمیمی) مدل مفهومی تحقیق :5شکل 

 :ی تحقیقها هفرضی
 :شود با توجه به مدل مفهومی تحقی  فرضیات تحقی  به شرح زیر بیان می

 :فرضیه اصلی

 .دارد یدار یمعنمثبت و  تأثیر ینظام کیو پاسخ بر لجست صیتشخ رویکرد .7

 :فرضیه فرعی

 .دارد یدار یمعنمثبت و  تأثیرتشخیص و پاسخ بر لجستیک الکترونیک  رویکرد .5

 .دارد یدار یمعنمثبت و  تأثیرلجستیک الکترونیک بر لجستیک نظامی  .5

 روش تحقیق
 تحلیلی و همچنین از نظر -، کاربردی و از حیر هدس توصیفییریگ جهت، از حیر تحقی  این

در این تحقی  ابتدا با استفاده مطالعه ادبییات تحقیی  و روش    .باشد یم یمقطع صورت  به یزمان

رهای تحقی  پرداخته شده و سپس با ارائیه  بر متغی رگذاریتأثی ها مؤلفهبه شناسایی  ای هکتابخان

با اسیتفاده از روش مییدانی و ابیزار     ها هداد آوری جمعمدل مفهومی پیشنهادی تحقی  نسبت به 
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بدین معنا که ابتدا با توجه بیه مطالعیه ادبییات داخلیی و خیارجی      . شده است نامه اقدام پرسش

با ارائه مدل مفهیومی پیشینهادی از   اقدام شده و سپس  ها شاخصو  ها مؤلفهنسبت به استخراج 

جهیت   VAFشیاخص  همچنیین از   و جهت سنجش آن SEMساختاری ه معادلیابی  مدلروش 

جهیت اطمینیان از صیحت میدل      .اسیت  شیده  بررسی نوع و میزان اثر میانجی متغیرها استفاده

از تحلییل  ، ی تحقی ها هیا رد فرضی تأییدی تعریف شده و ها شاخصپیشنهادی و ارتباط صحیح 

 .استفاده شده است SPSSو  PLS افزار نرمجهت سهولت در پردازش آماری از  و تأییدیعاملی 

 ها داده آوری جمع روشجامعه آماری و 

نفر کارشناسیان و   759جامعه آماری تحقی  . باشد یم نیروی زمینی ارتش ،قلمرو مکانی تحقی 

حقیی  بیوده کیه بیا اسیتفاده فرمیول       لجستیک الکترونیک نظامی در قلمرو مکانی ت نامتخصص

بیاال   یده پاسخاما جهت اکتساب درصد . نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده است 04کوکران 
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 .ده استشارائه  5جدول در  دهندگان پاسخ سابقه کاریفراوانی مربوط به  جدول .اند بوده
 

 سابقه کار زانیبرحسب م عیتوز :2 جدول

 فراوانی درصد فراوانی خدمت سنوات
 %30902 .3 سال 2 از کمتر

 %04 00 سال 2-72

 %30930 .3 سال 72 از بیشتر

 %344 342 جمع
 

کروییت نمونیه بارتلیت توسیط      داری معنیی و همچنین آزمیون  ( KMO)اندازه کفایت نمونه 

SPSS  قرارگرفته است و پژوهشیگر  تأییدبنابراین مورد . است 49443و  .49.3به ترتیب برابر 

 را تحقیی   نتیایج  بنیابراین  دهید،  تعمییم  یآمیار  جامعه کل به را آمده دست به نتیجه است، قادر

 .داد نسبت مجموعه کل به توان می
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 کفایت تعداد نمونه کایزر میر یریگ اندازه: 9جدول 

 99171 کفایت تعداد نمونه کایزر میر یریگ اندازه

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 297925 

 7857 درجه آزادی

 99997 داری سطح معنی
 

 تحقیقی یپایا
. باشید  یمروش آلفای کرونباخ  ،روش به کار رفته در این پژوهش برای محاسبه اعتبار پرسشنامه

کیه پاییایی    شده است استفاده SPSS افزار نرمو با استفاده از  برای تعیین ضرایب آلفای کرونباخ

است کیه حیاکی از پاییایی مناسیب      مشاهده قابلهم  8در جدول  و متغیرها ها مؤلفهاز  کدام هر

 .باشد یمها آن

 کرونباخ یآلفاضریب  :4 جدول

 ردیف ریمتغ آلفای کرونباخ

 7 لجستیک نظامی .49.0

 5 آماد .4904

 5 مهندسی 49.03

 8 (نت)گهداری و تعمیر ن 49023

 2 ترابری 49.23

 5 کنترلر ...49

 1 پاسخرویکرد تشخیص و  49.33

 4 سرعت 2..49

 0 پایداری 49.03
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 ردیف ریمتغ آلفای کرونباخ

 79 پذیری انعطاس .4900

 77 لجستیک الکترونیک 2..49

 75 قابلیت و سهولت 0..49

 IT 75 یرساختز ...49

 78 تولید و توزیع بهنگام 49023

 72 تکنولوژی ردیابی 49.20

 

 بررسی ضرایب بارهای عاملی
بیا  . شیده اسیت   گیزارش  5شیکل  متغیرهای پنهان در  ،در راستای بررسی ضرایب بارهای عاملی

 میورد  5مشخص شده است که تعیداد   PLS افزار نرمشده از عاملی احصا جه به مقادیر بارهای تو

بیور مجیدداً میدل    زی مهیا  شیاخص لذا بعید از حیذس    اند، بوده .49کمتر از مقدار  ها شاخصاز 

تمیامی بارهیای عیاملی مخیتص بیه       کیه  باشید  میی  5شده است که برابر شکل  اجرا گیری اندازه

مناسب بودن این معییار   دهندۀ نشان و باشد بیشتر می .49متغیرهای پنهان از میزان استاندارد 

متغیرهیای  با دهند تا چه میزان تغییرات متغیرهای پنهان  ضرایب بارهای عاملی نشان می. است

 .شوند شده تبیین می مشاهده

 در تبیین متغیر پنهیان رویکیرد تشیخیص و پاسیخ،     تأثیربا توجه به بارهای عاملی بیشترین 

در تبیین متغیر پنهان لجسیتیک   تأثیربیشترین . دارد 49030با بار عاملی  پذیری انعطاسه مؤلف

در تبییین   تأثیربیشترین . دارد 49040ی ردیابی محموله با بار عاملی فناورۀ مؤلفالکترونیک، را 

 .دارد 49.33متغیر پنهان لجستیک نظامی را آماد با بار عاملی 
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رویکرد تشخیص نت
و پاسخ

لجستیک 
نظامی

لجستیک 
الکترونیک

زیرساخت 
IT

تکنولوژی ردیابی

]+[
9/545

]+[
9/557

9/277 9/549

9/558

9/775

9/547

9/511

9/017

9/452

9/255

9/257

9/892

9/155

9/555

9/551
9/555

9/849

9/585

9/498
9/505 9/841 9/211 TR1

TR19/052
9/017

AM1

AM29/079
9/185

AM3
9/405

9/505
NT1

NT29/058
9/051

NT3
9/157

9/555

9/548

MH1

MH29/055
9/154

MH3
9/455

9/559

9/755
CN19/055

CN29/405

9/895

ZC1

ZC29/459
9/108

ZC3
9/451

TTB2 TTB4

9/0599/129

GS1 GS3

9/4479/155

TEC2

TEC1
9/425

9/489

TEC3
9/059

SR2

SR1
9/415

9/452

SR3
9/090

AN3 7 999

PA1 7 999

قابلیت و سهولت تولید و 
توزیع بهنگام

سرعت

انعطاس پذیری

پایداری

ترابری

آماد

مهندسی

کنترلر

 ها مؤلفهی هر یک از ها شاخصنمایانگر بارهای عاملی  گیری اندازهمدل  :5شکل 

 های تحقیق بررسی فرضیه
روابیط   تأییدیو سنجش روایی آنها به کمک تحلیل عاملی  گیری اندازهی ها مدلپس از بررسی 

از این رو جهیت بررسیی   . گردیده استمدل ساختاری بررسی  بر اساسمیان متغیرهای تحقی  

ساختاری اسیتفاده   همعادل ییاب مدلصحت و سقم فرضیات تحقی  حاضر از روابط علی مبتنی بر 

 ،مسیر یرو ادعدا یعنیی مسیر  یباضر سیررباز  دهستفاا با یرساختا یلگوا نویی مآز. شده است

Rیر دمقا و یریمس یباریض یدار ییمعن
میورد آزمیون قیرار     های فرضیه، هشد تبیین یانسوار یا 2

 .اند گرفته
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رویکرد 
تشخیص 
و پاسخ

لجستیک 
نظامی

لجستیک 
الکترونیک

]+[ ]+[

]+[

5 71 5 52

5 19

سرعت

انعطاس 
پذیری

پایداری

5 48

58 72

1 58

آماد

ترابری

77 55

0 77

تولید و 
توزیع 
بهنگام

 زیرساخت
IT

قابلیت 
و 
سهولت

تکنولوژی 
ردیابی

55 52
77 55 5 54 0 28 TR2

TR109 4

750 2

AM1

AM288 21
79 58

AM3
50 50

نت
NT1

NT224 52
22 51

NT3
1 11

5 95

مهندسی
MH1

MH285 00
4 22

MH3
55 18

0 51

کنترلر CN151 5

CN271 7

8 58

ZC1

ZC272 71
72 55

ZC3
78 4

TTB2 TTB4

57 845 14

GS1 GS3

52 974 28

TEC2

TEC1
54 2

52 82

TEC3
55 94

SR2

SR1
52 55

72 54

SR3
50 85

AV3 9 99

PA1 9 99

 

 داری معنیمدل ساختاری در حالت  :9شکل 

 

 .پردازیم ی تحقی  میها هیا رد فرضی تأییدبه مدل ساختاری تحقی  به بررسی  با توجه

 آزمون فرضیه اصلی
 :از عبارت استتحقی  اصلی که اشاره شد، فرضیه  طور همان

م بت و  تأثیر ینظام کیلجست یارتقاو پاسخ بر  صیتشخ کردیرو: اصلیفرضیه 

 .دارد داری معنی
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 و ضریب مسیر فرضیه اصلی t آماره :1جدول 

 tآماره  (β) ضریب مسیر نیب شیپمتغیر  متغیر وابسته

 .29.0 49220 رویکرد تشخیص و پاسخ لجستیک نظامی
 

 بیر لجسیتیک نظیامی را آزمیون     رویکیرد تشیخیص و پاسیخ    تأثیرفرضیه اصلی این پژوهش 

گفت  توان یم، باشد می ..39تا  -..39بازه  در خارجکه  t (29.0.t =)بر طب  آماره . ندک می

ییک  لجسیتیک نظیامی در    یدرصد اطمینان بر ارتقیا  00که رویکرد تشخیص و پاسخ در سطح 

 .دشو می تأییداثرگذار بوده و در نتیجه فرضیه اصلی تحقی   سازمانی نظامی

 آزمون فرضیات فرعی
 :از عبارت استکه اشاره شد، فرضیه اول تحقی   طور همان

 تأثیرلجستیک الکترونیک  ارتقاءرویکرد تشخیص و پاسخ بر : فرعی اولفرضیه 

 .دارد داری معنیم بت و 
 

 فرعی اولو ضریب مسیر فرضیه  tآماره  :6جدول 

  tآماره  (β) ضریب مسیر نیب شیپمتغیر  متغیر وابسته
 ..90. 49033 رویکرد تشخیص و پاسخ لجستیک الکترونیک

 

لجسیتیک   سیطح  بیر ارتقیای   رویکرد تشخیص و پاسیخ  تأثیراین پژوهش  فرعی اولفرضیه 

 ..39تیا   -..39بیازه   در خیارج که  t (.90..t =)بر طب  آماره . ندک می را آزمون الکترونیک

درصید بیر ارتقیای     00در سیطح اطمینیان    لجسیتیک الکترونییک  گفیت کیه    توان یم، باشد می

 .دشو می تأییدتحقی   فرعی اولاثرگذار بوده و در نتیجه فرضیه  لجستیک الکترونیک

 تأثیر ایپو کیلجست یارتقاو پاسخ بر  صیتشخ کردیرو: فرعی دومفرضیه 

 .دارد داری معنیم بت و 
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 فرعی دومو ضریب مسیر فرضیه  tآماره  :7جدول 

  t آماره (β) ضریب مسیر نیب شیپمتغیر  متغیر وابسته
 29.30 4930 لجستیک الکترونیک نظامی کیلجست

 

 را آزمیون  ایی پو کیلجسیت بیر   و پاسیخ  صیتشخ کردیرو تأثیراین پژوهش  فرعی دومفرضیه 

گفت  توان یم، باشد می ..39تا  -..39زه با در خارجکه  t (29.30 =t)بر طب  آماره . ندک می

اثرگیذار   نظامی کیلجست یدرصد بر ارتقا ..49در سطح اطمینان و پاسخ  صیتشخ کردیروکه 

 .دشو می تأییدفرعی تحقی  بوده و در نتیجه فرضیه 

 یبار عاملمیزان  بر اساسعوامل  تأثیرگذاری یبند رتبه
 

 عوامل تأثیرگذاری یبند رتبه :8جدول 

 رتبه اثر ضریب مسیر همؤلف بعد ردیف

7 

 لجستیک نظامی

 5 .49.2 ترابری

 7 49.33 آماد 5

 5 .49.3 نت 5

 8 49.34 مهندسی 8

 2 49042 کنترلر 2

5 

 الکترونیک لجستیک

 IT 490.. 5زیرساخت 

 8 .4900 تولید و توزیع بهنگام 1

 5 2..49 قابلیت و سهولت 4

 7 49040 ی ردیابی محمولهفناور 0

79 

 رویکرد تشخیص و پاسخ

 5 49203 سرعت

 7 49030 پذیری انعطاس 77

 5 .4903 پایداری 75
 

 بررسی نوع متغیرهای میانجی
شود، با ایین تفیاوت    خوانده می زا درونساختاری همان متغیر  همعادلیابی  مدلمتغیر میانجی در 
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را نسبت به متغیرهای مسیتقل و وابسیته    زایی برونو هم  زایی درونکه در درون مدل هم نقش 

 -7: آید به وجودی حاوی متغیر میانجی دو نوع متغیر میانجی ممکن است ها مدلدر . پذیرد می

 جی جزئیمیان -5میانجی کامل 
 

متغیر مستقل (وابسته)متغیر برآمد 

ای متغیر واسطه

a b

c

 

 روابط مدل دارای متغیر میانجی :4شکل 
 

یعنیی   ؛باشید  غیرمسیتقیم زمانی که ارتباط متغیر مستقل با متغیر وابسته فقیط بیه صیورت    

 تیأثیر ولیی اگیر   . برقرار نباشد، در آن صورت متغیر واسطه نقش میانجی کامیل را دارد  Cرابطه 

باشد، متغییر واسیطه نقیش مییانجی جزئیی را       abو  cعلی متغیر مستقل و وابسته از دو طری  

 .خواهد داشت

ساختاری اگر مدل دارای متغیر میانجی جزئی بود، بیرای تعییین شیدت     همعادلیابی  مدلدر 

متغیر مستقل به نسبت اثر کل این متغیر بر متغیر وابسیته از شاخصیی بیه نیام      غیرمستقیماثر 

7اخص ش
VAF بوده که مقادیر نزدییک بیه ییک     7تا  9مقدار این شاخص بین . شود استفاده می

ایین  . باشید  متغیر میانجی در رابطه بین متغیر مستقل و وابسته قوی می تأثیردهد که  نشان می

 :گردد شاخص از طری  فرمول زیر محاسبه می

VAF= (a×b)/((a×b)+c) 

 :که در آن داریم

a : متغیر مستقل و میانجیضریب مسیر بین 

b :ضریب مسیر بین متغیر میانجی و وابسته 

                                                                                                                                       

1. variance accounted for 
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c :ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته 

با توجه به توضیحات باال نوع میانجی متغیرهای واسطه تحقی  از نوع میانجی جزئیی بیوده،   

لذا شدت اثر غیرمستقیم رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک نظامی به نسبت اثیر کیل آن بیا    

 :باشد به شرح زیر می VAFمیانجی متغیرهای لجستیک الکترونیک، برابر شاخص 
 

رویکرد تشخیص و پاسخ لجستیک نظامی

لجستیک 
الکترونیک

]+[ ]+[
9/545

]+[
9/557

9/277 9/549

9/558

 

 با میانجی لجستیک الکترونیک VAFشاخص : 1 شکل

 

493..(=49220(+4930×49033(/))4930×49033=)VAF 

برای اثر میانجی لجستیک الکترونیک بر رابطۀ لجستیک تشخیص و پاسیخ و   VAFشاخص 

کیه در واقیع بییانگر اثیر مییانجی جزئیی       . دهد را نشان می 492ضریب  باًیتقرلجستیک نظامی 

 .باشد الکترونیک میلجستیک 

 هادشنهایپو  یریگ جهینت
بررسی نقش لجستیک الکترونیک بر توسعۀ رویکرد تشخیص و پاسیخ در ییک   هدس این تحقی  

متغیرهای تحقی   تأثیرگذاریکه برای بررسی نحوه  باشد می( لجستیک نظامی)سازمانی نظامی 

ساختاری نهیایی تحقیی     مدل .استفاده شده استساختاری  همعادلیابی  مدلبر یکدیگر از روش 

 .باشد ی تحقی  میها هفرضی تأییدبیانگر  ،PLS افزار نرممستخرج از 

 یها هسامان جمله از .دارد یطوالن نهیشیدر ارتش پ کیالکترون کیلجست یها توجه به سامانه
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سیامانه   ،خود را نشیان دهنید   ییکارا ها سازمان نیدر ساختار ا اند توانسته زیکه تاکنون ن یموفق

ارتیش   ینی یزم یرویی در ن CALSو سیامانه کیالز    ALS ییهیوا  یرویی در ن یکیلجست کیاتومات

کیه در معیرض    رانیا یبرا یبودن حوزه دفاع و نظام یاتیو ح یدگیچیاما باز با وجود پ .باشد می

ولیی بیا   قرار دارد،  یستیترور یها گروهک نیو همچن ای و فرامنطقه ای مختلف منطقه داتیتهد

 .توان بیه آن اتکیا کیرد    ینم یرنظامیغ نظامی و کیدر حوزه لجست توجه قابل یها شرفتیپوجود 

در منطقیه جهیان شیده و     میؤثر  یبه قدرت لیمنطقه تبد ریاست که با تحوالت اخ یکشور رانیا

در حیال   رانیی ا .مطلیب اسیت   نیی با شش ابرقدرت جهان نشیانگر ا  ای ههست چندماههمذاکرات 

را در  یدفیاع  یروهیا یاز ن یبانیو پشیت  تیی دارد و حما یکشور حضور مستشار نیندحاضر در چ

 ازمنید ین یدر معیادالت جهیان   رگیذار یتأثو  مؤثرحضور روزافزون،  نیا. کند یم تأمینچند جبهه 

 کیی و پاسخ کیه بیه عنیوان     صیتشخ کردیرو. باشد یم کیدر حوزه لجست ای هتوسع یراهبردها

محور و تیأثیر  یهیا  جنگدر  هم  آن تأثیرگذاریو  باشد میمطرح  داریراهبرد منعطف، چابک و پا

 یبانیو پشیت  یاهداس دفاع شبردیدر جهت پ تواند یم ست،محور ثابت شده ا شبکه یها جنگهم 

 .داشته باشد ییبسزا تأثیر یمرز برونو  یمختلف مرز یها هاز جبه

 تیأثیر ی تحقیی  الگیوی زییر بیه عنیوان الگیوی       ها هو یافت ها هبا توجه به تجزیه و تحلیل داد

 لجستیک نظامی با تکیه بر لجسیتیک الکترونیکیی پیشینهاد    توسعهرویکرد تشخیص و پاسخ بر 

 :رددگ می
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رویکرد تشخیص نت
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]+[
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]+[
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قابلیت و سهولت تولید و 
توزیع بهنگام

سرعت

انعطاس پذیری

پایداری

ترابری

آماد

مهندسی

کنترلر
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