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چکیده
لجسییتیک تشییخیص و پاسییخز یییک لجسییتیک (آمییاد و پشییتیبانن) انطباقپییذیر بییا محییی اسییت کییه منتوانیید
ِ
نیازمندیهای محی خویش را با سرعت مناسبن تشخیص دهد و خود را به نحوی تغییر دهید کیه منطبیا بیا ایین
نیازمندیها باشد .این تحقیا از شی هد کاربردی و از شی روشز توصیفن -تح ی ن است .این مقالیه در پین
ارایه و تبیین مدل (الگوی) عمومن نحوه ی ارتباط میا عوامیل میؤثر بیر لجسیتیک الکترونییک نظیامن بیا رویکیرد
لجستیک الکترونییک نظیامن بیا اسیتفاده از روش تح ییل مضیمو اشصیا
تشخیص و پاسخ است .عوامل مؤثر بر
ِ
گردیده است؛ ضمن اینکه برای دستیابن به الگوی عمومن رواب متغیرهاز از روش الگوسازی ساختاری تفسییری
( )ISMاستفاده شده است .ق مرو مکانن تحقیاز نطاجا اسیت .روش  ISMاز تکنیکهیای تصیمیمگیری و تجطییه و
تح ییل سیسیتم بییر مبنیای نظییر خبرگیا اسییت؛ لیذا جامعییه آمیاری تحقییا شیامل  75نفییر از خبرگیا لجسییتیک
الکترونیک در نطاجا است .یافتههای تحقیا بیانگر تأثیرگذاری سه مؤلفۀ اصی ن رویکیرد تشیخیص و پاسیخ شیامل:
پایداریز سرعت و انعطا پذیری بر لجستیک الکترونیک نظامن با اثر میانجن لجستیک الکترونیک بیا مؤلفیههای
زیرساخت فناوری اطالعال؛ فناوری ردیابن محموله؛ تولید و توزیع بهنگام؛ رفیت و سهولت شمیل و نقیل اسیت.
در این تحقیا ضمن ارایه الگوی معادالل ساختاری تفسیری کیه بییانگر سیطو تأثیرگیذاری و تأثیرپیذیری عوامیل
استز تح یل با استفاده از روش (ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کیاربردی) « »MICMACنییط بیه تح ییل قیدرل
محرکن و میطا وابستگن هر کدام از عوامل پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :لجستیک نظامنز لجستیک الکترونیکز رویکرد تشخیص و پاسخز الگوی توسعه لجستیک

 .1دانشیار مدیریت سیستمهاز دانشگاه عالمه طباطباین
 .2استاد مهندسن صنایعز دانشگاه عالمه طباطباین
 .3دانشیار مهندسن صنایعز دانشگاه عالمه طباطباین
 .4استادیار مدیریت آموزشنز دانشگاه هواین شهید ستاری
 .5دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطالعالز دانشگاه عالمه طباطباینز عضو هیئت ع من دانشگاه افسری
(ع)
امام ع ن
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مقدمه
تغییر و تحوالل سه دههی اخیرز نیاز روزافطو به مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین را در
سازما ها و شرکتهای مخت ف افطایش داده است (عیساینز  .)7507سازما های نظامن نیط به
مانند هر سازماننز باید برای انجام مأموریت اص ن و رسید به اهدا مورد نظر خود از
پشتیبانن عم یاتن کافن و مناسبن برخوردار باشند و اشتیاجهای واشدهای عم یاتن خود را
برآورده کنند تا این واشدها بتوانند به شکل مط وب و قابلقبولن انجام و ایف کنند .بر این
اساسز کیفیت آماد و پشتیبانن از عم یال اص نز نقش بسیار مهمن در دسترسن به هد دارد
و هرگونه ضعف و قوتن در این زمینهز اثرال خود را بر میطا کاراین واشدهای عم یاتن باقن
منگذارد .امروزه تغییرال سریع محیطن جط الینفک سازما های نظامن است؛ بنابراین
نمنتوا انتظار داشت روشهای مدیریت عصر صنعتن (برنامهریطی و اجرای بهینه آ ) بتواند
پاسخگوی نیاز مدیریتن چنین سازما هاین باشد .از این رو به روشن نیاز است که بتوا با آ
سازما ها را به گونهای اداره کرد تا خاصیت انطباقپذیری را بهتر از گذشته در خود ایجاد کنند.
تجربه شوزه تجاری نشا داده است که رویکرد تشخیص و پاسخز روش مدیریتن مناسبن برای
ایجاد چنین توانمندی در سازما است؛ به همین دلیل منتوا از آ در شوزه نظامن به صورل
کلز و در شوزه لجستیک به صورل خا ز بهره برد (فشارکنز .)59 :7507

بیان مسئله
سیستمهای لجستیک کنونن رایج در نیروهای مس ح «سنتن» است .در روش سنتنز نخست
نیازها پیشبینن شده و مواد اولیه سفارش داده منشود؛ سپس با تخمین تقاضای موجود به
درخواستها پاسخ گفته منشود .روشن است که این زنجیره به اندازه ضعیفترین پیوند خود
توانمند است و هرگونه اشتباه در هر جاین از این زنجیره منتواند فرایند درونن زنجیره را با تهدید
مواجه سازد (عباسنز  .)7507این مسئ ه ما را به فناوریهای نوین اطالعاتن و ارتباطن که تأثیر
فراوانن در عرصۀ لجستیک و مفاهیم مربوطه داردز سوق مندهد .یکن از مفاهیم تغییریافته بر
اساس پیشرفت ع م و توسعه فناوریهای الکترونیکنز «لجستیک الکترونیک» است .لجستیک
الکترونیکنز شالودهای را پنریطی منکند تا با شفافیت بههنگامز ارتباطال بدو مرز و راهشلهای
مشتر در زنجیره تأمین موجب بهبود فرایندهای یک سازما منشود و در نهایت ما را در
پیادهسازی زنجیره تأمین الکترونیکن یاری مندهد .چو امروزه سازما های زیادیز راه رسید به
موفقیت را بهبود در زنجیره تأمین خود ت قن کردهاند؛ لجستیک به موضوع قابلتوجهن برای
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مدیرا سازما های نظامنز به خصو

مدیرا لجستیکز تبدیل شده است .در واقعز منتوا

گفت که لجستیک سریع و پایدارز به سالشن رقابتن تبدیل شده است .رویکرد تشخیص و پاسخ

1

سرعت
نیط اگرچه پرهطینه استز اما برای رفع دو نیاز «انعطا پذیری در عین پایداری» و «
ِ
پاسخگوین» به وجود آمده است .لذا در این تحقیا به دنبال الگوین هستیم که نحوهی تأثیرگذاری
عوامل لجستیک الکترونیک نظامن با رویکرد تشخیص و پاسخ بر یکدیگر را مشخص نماید .لذا
مسئ ه اص ن تحقیا به صورل زیر بیا منگردد« :نحوهی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفههای
توسعهی لجستیک الکترونیک با رویکرد تشخیص و پاسخ در نطاجا به چه صورل است؟»

اهمیت تحقیق
تغییرال و پیچیدگنهای محیطنز سازما ها را به استفادۀ بهینه از فناوریهای بهروز مجبور
منکند .آ ها برای بقای خودز هر ابطار فناوریهای اطالعاتن و ارتباطن و تکنولو یکن (فناورانه)
به روز شده را تهیه و نحوه استفاده همگانن آ را در سازما به صورل عمومن اجرا منکنند .در
دنیای امروز مدیرا با آگاهن کامل سازما های خود را در معرض تغییر و توسعه در زمینههای
خ مشنز ساختارز رفتارهای انسانن و فناوری قرار مندهند .یکن از مهمترین جنبههای تغییرز
تغییر در بهکارگیری و استفاده از فناوریز بهویژه فناوری اطالعال است .تغییر در فناوریز
مدیریت خا خود را منط بد؛ زیرا اینگونه تغییر هم منتواند ماهیت تکنولو یک داشته باشدز
ً
که به آسانن قابل پیشبینن و معموال آشکار استز و هم ماهیت اجتماعن که به آسانن قابل
پیشبینن و تشخیص نیست (اخوا ز  .)5995برابر بررسنهای به عمل آمده در قانو برنامه
پنجم دولت و تحقا بندهای  79تا 75ز  72تا  79و  56و  52سیاستهای ک ن نظام اداریز
«آییننامه توسعهی خدمال الکترونیکن دستگاههای اجراین» بر کاربرد فناوری اطالعال در
تجدید ساختار خدمال اداری دولت تأ کید و توجه دارد .همچنین در دستورالعملهای صادره از
ستاد کل نیروهای مس حز ضرورل دانشبنیا شد نیروهای مس ح و همچنین استفاده بهینه از
فناوری های نوین بیا شده است؛ اما با وجود تمام تأکیدهاز تاکنو اقدامال عم یاتن فراخور
سرعت تغییرال بسیار سریع فناوریهای نوین اجرا نشده است .ع نرغم شیاتن بود امر
لجستیک سازما هاز بهخصو در سازما های دفاعن و نظامنز مطالعال چندانن برای توسعۀ
لجستیک الکترونیک در شوزۀ نظامن صورل نگرفته است .اما توسعۀ لجستیک الکترونیک با
رویکرد تشخیص و پاسخ منتواند تا شد زیادی دو دغدغۀ اص ن سازما های نظامنز به خصو
1. Sense and Respond Logistics
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در نطاجاز را مرتفع سازد:
 صرفهجوین در هطینههای سرسامآور لجستیک در عصر اقتصاد مقاومتن. اطمینا بیشتر از پشتیبانن و آماد نیرویهای عم یاتن در مأموریتهای شسیاس و اسیتراتژیک(راهبردی).

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
لجستیک
لجستیک به معنای شعبهای از فنو نظامن درباره فن لشکرکشنز وسیای نق ییهز تهییه اردوگیاهز
آذوقه و مهمال الزم برای لشکرکشن است .لجسیتیک یکین از شیعبههای ع یوم نظیامن بیوده کیه
بعدها به جرگه فعالیتهای اقتصادی و خصوصین وارد شیده اسیت (معیدننپورز  .)5 :7597ایین
وا ه در طول تاریخ کم و بیش در امور اداری واشدهای پشتیبانن نظامن به کار منرفتیه اسیتز تیا
اینکه در قر هجدهمز فرانسویها بیه طیور رسیمن ایین وا ه را در اصیطالشال نظیامن خیود وارد
کردند« .آنتوا هنری جومینن»ز متفکر و نویسنده نظامن فرانسویز اولین بار در کتاب «خالصیه
هنییر جنییگ» در سییال  7959میییالدیز تعریییف مناسییبن از لجسییتیک بییدین شییر ارایییه نمییود:
لجستیک عبارل است از هنر ع من تحر ارتشها.
ً
بعدا انگ یسنها از این وا ه در امور پشتیبانن واشدهای نظامن خود بهره جستند .سرانجام
در جنگهای جهانن اول و دوم آماد و پشتیبانن در نیروها و سازما های نظامن اکثر کشورهای
جها ز کاربردی مؤثر ولن با طیفهای مخت ف در معنن و شوزه عم کرد پیدا کرد .فعالیتهای
لجستیک اغ ب شامل مدیریت شمل و نقل داخ نز مدیریت ناوگا شملز انبارداریز جابهجاین
مواد و کاالز اجرای سفارشز طراشن شبکه لجستیکز مدیریت موجودیها و برنامهریطی عرضه و
تقاضا است .همچنین عم کرد لجستیک تا شدودی شامل تدار و خرید برنامهریطی و زما بندی
تولیدز مونتا و بستهبندی و ارایه خدمال به مشتریا منشود .لجستیک در تمام سطو
برنامه ریطی و اجرا شضور فعال دارد؛ چه در سطح استراتژیکز چه عم یاتن و چه تاکتیکن
(عیساینز .)5 :7507

مروری بر روند تاریخی مفهوم لجستیک تا اواخر قرن بیستم
سالهاست که از ایجاد و شکلگیری مفهوم لجستیک منگذرد و چه بسا اصطالشاتن که طن
سالیا متمادی در کنار این مفهوم زاده شده و سپس نگرش مربوط به خود را نسبت به لجستیک
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داشتهاند .در اوایل دهۀ 7059ز رنسانسن در لجستیک آغاز شد و در سالهای  7019و  7099به
خصو با توسعۀ فناوری اطالعال و تجاری شد میکروکامپیوترها (ریطپردازندهها) شرکت
شتابندهای به خود گرفت .گذشت زما و شکلگیری صنایع مخت ف و رقبای بیشترز تغییر و
ارتقای سطح نیازهای مردم و همچنین رشد جمعیتز باع شده است که طن سالیا گذشتهز
توجه صنایع به سوی خا

و با ویژگنهای خا

1

خود صورل بگیرد (فوتیس ز .)5992

افطایش خواستهها و متنوع شید نیازهیای میردم باعی بیه وجیود آمید مفیاهیم جدییدی در
سیستم لجستیک شد که منتوا بیه دسیتهبنیدی ایین مفیاهیم توسی میولر 2اشیاره کیرد (میولرز
.)7002
جدول  :1مرور تاریخی مفهوم لجستیک تا اواخر قرن بیستم (مولر)1331 ،
1332-2222

1392-1332

1392-1392

1392-1392

مدیریت مواد
پیشبینن تقاضا
خرید
بستهبندی صنعتن
جابهجاین مواد

مدیریت لجستیک
سرپرستن مواد

لجستیک یکپارچه
(جامع)

کنترل تولید

سرپرستن مواد
لجستیک تجاری
توزیع فیطیکن

انبارداری
برنامهریطی نیازمندیها
برنامهریطی تولید
موجودیهای ساخت
موجودی کاالی نهاین
برنامهریطی توزیع
پردازش سفارشهای
شمل و نقل
خدمال مشتری

1. Photis, M. P.
2. Muller, J.
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رویکردهای نوین لجستیک در قرن 21
رویکردهای نوین لجستیک در قر شاضر به صورل خالصه در جدول  5آورده شده است.
جدول  :2رویکردهای نوین لجستیک در قرن ( 21جمعآوری محقق)
تمرکز بحث /عوامل عمده

انواع لجستیک

نظریهپردازان

لجستیک چابک

چابکن یک توانمندی و قاب یت سازمانن است که
ساختارهای سازماننز سیستمهای اطالعاتن و
فرایندهای لجستیکن را در بر منگیرد.

(نواکر؛ ( )7006گ دمن؛ )7002
(پوتنیک؛ )5999

لجستیک
انعطا پذیر

انعطا پذیری به عنوا تواناین پاسخگوین یا
انطباق با وضعیتهای جدید محسوب منشود و
ً
معموال به صورل مرتب با فرایندز محصول یا
زیرساخت طبقهبندی منگردد.

(گروین؛( )7091بی سبا و
هاین؛ )7006
(دوگرتن و پیتمن؛)7002
(کرس؛ )7000

لجستیک پویا

بهطور ک ن طراشن تأسیسال در سیستمهای
لجستیک منتواند به دو شالت ایستا و پویا تقسیم
گردد.

(کانل و همکارا ؛ )5997ز
(چاو؛ )5996ز (کو و همکارا ؛
)5995
(مین و همکارا ؛ )5995

لجستیک
الکترونیک

در چنین عم یاتن به جای کنترل فیطیکنز مالکیت و
کنترل منابع از طریا شبکه اینترنت یا اینترانت
انجام منشود.

(مای ط و اسنو؛ )7096
(اهد؛ )7000

لجستیک
هوشمند

بهبود فرایندهای کسبوکار و ساده کرد فرایندها

(د وایت؛ )5995
(ویدونگ؛ )5997

لجستیک الکترونیک
با استفاده از لجستیک الکترونیکنز جنبههای فیطیکن و اطالعال لجستیکنز مسیتقل از هیم در
نظر گرفته من شوند .در چنین عم یاتن به جای کنترل فیطیکنز مالکیت و کنترل منابع از طرییا
شبکه اینترنت یا اینترانت انجام منشود .پروفسور «اهد» )7000( 1تصریح منکنید کیه بیرای هیر
نوع پیشبینن در میورد رونیدهای آتین در میدیریت لجسیتیکز الزم اسیت تغیییرال برگشیتناپذیر
اقتصادی در محی لجستیکن مورد توجه و رسیدگن قرار گیرد .این پژوهشگر مهمترین رونیدهای
بیرونن را جهت تعیین مدیریت لجستیک در آیندهز در چند میورد ازجم یه بیاز شید بازارهیاین بیا
1. Ihde, R. A.
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روشهای جدید برای تهیهز تولید و توزیع– توسیعه فناوریهیا و زیرسیاختهای شمیل و نقیل و در
نتیجه کاهش هطینههای آ و غیره بررسن منکند (عیساینز .)715 :7507
لجستیک الکترونیکز امروزه موجب بهبود و توسعه روشهای میدیریت زنجییره تیأمین در امیر
توزیع کاالها و خدمال با تحمیل هطینیههیاین کمتیر شیده اسیت .پیشیرفتهیاین کیه در میدیریت
اطالعالز برنامهریطیهای پیچیده و سیستمهای زما بندی صورل گرفته استز از آ جم هانید.
اگرچه چندین دهه است که موضوع تولید بهنگام (1)JITز مطر شده استز لیکن به طور سنتن
ً
در تأمین بخش نسبتا اندکن از مشتریا کاربرد داشته است .ارزش واقعنز زمیانن هیور منیابید
که سیستم لجستیک الکترونیک با دیگر فرایندهای مبتنن بر فناوری اطالعال نظییر ) 2(MRPییا
)3(ERPز سیستم های اطالعال مشتریا و نیط اطالعال بازار ادغام گییردد .عالوه بر اینز ترکییب
سیستمهای رایانهای اطالعال مدیریت بیا نیرمافطارهیا و اطالعیال لجسیتیکنز منتوانید تجطییه و
تح یل خرید و فروش کاال را برای ارایه خدمال بهتر به مشتریا و نییط کیاهش هطینیههیاز تسیهیل
بخشد .ادغام مدیریت زنجیره تأمین با مدیریت روابی مشیتریا بیه بهبیود در مطییتهیای رقیابتن
شرکت منجر منشود (قدرتیا ز .)5990

لجستیک تشخیص و پاسخ
لجستیک تشخیص و پاسخز یک لجستیک انطباقپذیر با محی است که منتواند نیازمندیهای
محی خویش را با سرعتن مناسب تشخیص دهد و خود را به نحوی تغییر دهد که منطبا با این
نیازمندیها باشد .در لجستیک تشخیص و پاسخز مقصود از «تشخیص»ز ک یه فرایندهاز رفتارها
و ابطارهاین است که به سازما لجستیکن در شناساین محی لجستیکن و عوامل تأثیرگذار بر
سازما لجستیکن کمک منکند .همچنین به ک یه فرایندها و رفتارهاین که در جهت برآورده
کرد نیازهای محیطن و انطباق سازما با محی انجام منشود «پاسخ» اطالق منگردد
(فشارکنز  .)55 :7507تاکنو نظریهها و رویکردهای متعددی به لجستیک وجود داشته است؛
در جدول  5مهمترین موارد به همراه تمرکط و عوامل عمده هر کدام بیا شده است.

لجستیک نظامی

ً
تاریخچۀ فعالیت نظامن به نام لجستیک اشتماال به اندازۀ تاریخچۀ خود جنگ است .در نبردهیای
1. Just-in-Time Manufacturing
2. material requirements planning
3. enterprise resources planning
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نظامنز مسایل لجستیکن اغ ب نقش مهمن در تصمیمگیری در مورد نتیجه ک ن جنگها دارند.
بهطور ک نز شفا ت از خطوط تأمین خود و شم ه به خطوط تأمین دشمن راهبرد اصولن نظیامن
محسوب منشود (زنجیرا فراهاننز .)5990
لجستیک مسئ های شیاتن برای نیروی زمینن است .نیروی زمینن آیندهز بیشیتر بیر پوییاین و
سرعت متکن است .اعطام و شمایت از نیروی زمینن آسا تر خواهد بود و بهشدل بر اس حهسازی
پنها و دقیا و فنآوریهای اطالعال متکن است .به گفتیۀ ریییس سیتاد نییروی زمینین امریکیا
1

( )CSAهد دگرگونن استقرار نیروین است که از لحاظ راهبیردی میؤثر بیوده و بیر هیر نقطیه از
طیف عم یال مسی اسیت .چنیین اطالعیاتن نییروی زمینین را بیا چیالش ایجیاد همیاهنگن در
آمادگن زما نطدیک و بهروزآوری نیروی زمینن در محیطن از عم یال بیشتر و منابع کمتر مواجیه
منکند (پیگنز .)5995
سازما های نظامن آمریکا کتابهاین را در زمینهی تجربیاتشیا در جنگهیای اخییر منتشیر
کردهاند؛ آنا به طور مشخص ذکر منکنند که هنوز یکن از ضعفهایشا در فعالیتهای نظامن
«بخش لجستیک» است؛ به عبارل دیگرز ایین بخیش هنیوز نتوانسیته نسیبت بیه سیایر بخشهیاز
سرعت عمل و انعطا پذیری خود را باال برد .به همین دلیل تالش گستردهای در این کشور بیرای
بهبود این بخش در شال انجام است (فشارکنز .)57 :7507

پیشینه تحقیق
جدول  :9خالصه تحقیقات پیشین در زمینهی لجستیک الکترونیک
ردیف

محقق

7

سهیل
مرداننز
پایا نامه
کارشناسن
ارشد
7599

عنوان اثر
ارایه الگوی مدیریت
موجودی زنجیرۀ تأمین
الکترونیکن (مطالعه
موردی :شرکتهای
مجری سیستمهای
مخابراتن و الکترونیکن)

موضوع عمده پژوهش

نتیجه پژوهش

الگوریتمن بر مبنای الگوین که توس
ابتدا نقش فناوری
آقای گریوز توسعه داده شده استز به
اطالعال و تجارل
وسی هی روش فوق ابتکاری
الکترونیک بر مدیریت
زنجیرۀ تأمین بررسن شدهز  Simulated Annealingابداع
گردید که به واسطهی آ منتوا
سپس بررسن مدیریت
پیکرهبندی بهینه زنجیرهی تأمین را با
موجودی در مدیریت
رویکرد کمینه نمود هطینهی
زنجیرۀ تأمین پرداخته
موجودی و سطح سرویس باال به
است.
مشتری تحصیل نمود.

1. Chief of Staff of the Army
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ردیف

5

5

6

محقق

عنوان اثر

ارایه الگوی عوامل مؤثر
بر ریسکهای زنجیره
نی وفر
تأمین الکترونیکن
نالچنگرز
(مطالعه موردی:
پایا نامه
شرکتهای مجری
کارشناسن
سیستمهای مخابراتن و
ارشد 7591
الکترونیکن)

موضوع عمده پژوهش

نتیجه پژوهش

ارایه الگوی عوامل مؤثر بر
ریسکهای زنجیره تأمین
الکترونیکنز و تأثیر این
ریسک بر عم کرد مالن و
غیر مالن سازما ز به
شناساین این عوامل و
مؤلفههای آنا پرداخته
است.

در نتیجه سنجش همبستگن و
الگوسازی ساختاری پیشنهاد منکند
که شناساین و مدیریت ریسک زنجیره
تأمین الکترونیکن تأثیر بسطاین بر
بهبود عم کرد سازما دارد.

هد اص ن از انجام این
طراشن الگوی ارزیابن
تحقیا طراشن الگوین
آمادگن زنجیره تأمین
الکترونیکن (مورد مطالعه برای ارزیابن آمادگن
شسامالدین
مدیریت زنجیره تأمین
صنعت خودرو)
خامکنز
الکترونیکن است .تحقیا
پایا نامه
وی از نظر هد کاربردی
کارشناسن
است.
ارشد 7599

چهار بعد اص ن آمادگن فرایندهای
اص ن زنجیره تأمینز آمادگن
زیرساختهای فناوری اطالعال و
ارتباطالز آمادگن منابع انسانن و
آمادگن محیطن در نظر گرفته که در
این میا ز ُبعد آمادگن فرایندهای
اص ن زنجیره تأمین دارای 5مؤلفه
فرایند اطالعاتنز فرایند مالن و فرایند
فیطیکن است .مدل نیط پس از طراشن
و تأیید استفاده شده است.

اولویتبندی عوامل شناساین شده به
با استفاده از نظر نخبگا
رتبهبندی موانع مهم
ترتیب شامل -7 :عدم شمایت
دخیل در امر لجستیک
پیادهسازی لجستیک
مدیریت عالن سازما ز  -5آماده
صنایع نفتز گاز و
الکترونیکن در زنجیره
تأمین تجهیطال صنعتن پتروشیمن کشور به روش نبود زیر ساختارهای شغ ن به جهت
اشسا
پایه در صنایع نفتز گاز و پژوهش عم یاتن تاپسیس انطباق با سایر اجطای مرتب در
پورابراهیمز
فازی ترتیب اهمیت عوامل سازما ز  -5نبود آموزش کافن و
پتروشیمن در کشور
پایا نامه
مؤثر را تعیین کرده است .ع منز  -6نبود تجهیطال و امکانال
کارشناسن
مناسب و بهروزز  -2نبود شس نیاز
ارشد 7509
به تغییر در چهارچوب مدیریتن و
کارمندی زنجیره تأمین صنایع مذکور
و  -5مقاومت کاربرا سیستمهای
لجستیک الکترونیکن.
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روش
این تحقیا از شی هد کاربردی و از شی روش انجام تحقیاز توصیفن  -تح ی ن است کیه بیا
رویکرد کمن انجام شده اسیت .جامعیه آمیاری تحقییا  75نفیر از خبرگیا لجسیتیک الکترونییک
نطاجا است که به روش قضاوتن انتخاب گردیدهانید .ق میرو مکیانن تحقییاز نطاجیا اسیت .عوامیل
مؤثر بر لجسیتیک الکترونییک نظیامن بیا اسیتفاده از روش تح ییل مضیمو در تحقییا پایا نامیۀ
محقا اشصا گردیده است؛ لذا در این تحقییا بیرای دسیتیابن بیه الگیوی عمیومن روابی مییا
1

عوامل شناساین شده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ( )ISMاستفاده شده است.

روش مدلسازی ساختاری تفسیری
این روش یک فرایند تصمیمگیری تعام ن است که در آ مجموعهای از عناصیر مخت یف و بیه هیم
مرتب در یک الگوی نظاممند جامع ساختاردهن منشوند (وارفی د2ز  .)7016این روش به ایجاد
و جهت داد به رواب پیچیده مییا عناصیر ییک سیسیتم کمیک منکنید (فایسیال 3و همکیارا ز
 .)5995یکن از اص نترین منطاهای این روش آ است که همواره عناصری که در یک سیسیتم
اثرگذاری بیشتری نسبت بیه سیایر عناصیر دارنید از اهمییت بیاالتری برخوردارنید .الگیوین کیه بیا
استفاده از این متدولو ی (روششناسن) بهدست منآیدز سیاختاری را از ییک مسیئ ه ییا موضیوع
پیچیده یک سیستم ییا شیوزه مطالعیاتن نشیا مندهید (همیا ) .در نتیجیهز منتیوا گفیت کیه
مدل سازی ساختاری تفسیریز نه تنهیا بینشین را در خصیو روابی مییا عناصیر مخت یف ییک
سیستم فراهم من نمایدز ب که ساختاری را مبتنن بر اهمیت و یا تأثیرگذاری عناصر برهم (بسته به
نوع رابطه محتواین تعریف شده) فراهم مننمایدز و نمایشن تصویری را به نمایش منگیذارد .ایین
روش تفسیری است؛ چو قضیاول گروهین از افیراد تعییین مننمایید کیه آییا روابطین مییا ایین
عناصر وجود دارد یا خیر .این روش ساختاری است؛ چو اساس روابی ییک سیاختار سرتاسیری
است که از مجموعه پیچیدهای از متغیرها اسیتخراج شیده اسیت .در ایین روش روابی مشیخص و
ساختار ک ن در یک الگوی دیاگرا ز نشا داده منشود .روش مدلسازی ساختاری تفسیری در
شوزههای مخت فن استفاده شده است .ایده مدلسازی ساختاری تفسیری تجطییه ییک سیسیتم
پیچیده به چند زیرسیستم (عناصر) با استفاده از تجربه ع من و دانش خبرگا به منظیور سیاخت

1. Interpretive Structural Modelling
2. Warfield, J. W.
3. Faisal, M.
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یک الگوی سیاختاری چنید سیطحن اسیت .در سیالهای اخییر در پژوهشهیای متعیددی از ایین
روششناسیین اسییتفاده شییده اسییت .بییرای نمونییه برخیین تحقیقییال کییه از مدلسییازی سییاختاری
1

تفسیری استفاده کردهاند در جدول  6آمده است .این جستجو در پایگیاه الطوییر و بیا جسیتجوی
عبارل ( )interpretive structural modellingدر چکیده مقاالل انجام شده است.
جدول  :4کاربردهای  ISMدر تحقیقات پیشین (منبع محاسبات تحقیق)

1. Elsevier
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مراحل عملی طراحی الگو
1

مراشل عم ن طراشن الگو با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بیه شیر زییر اسیت (میالو ز
2

3

7016؛ قریشن و همکارا ز 5991؛ پاندی و همکارا ز 5990؛ رامش و همکارا ز :)5979
تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

ماتریس خودتعام ن ساختاری از ابعاد و شاخصهای مطالعه و مقایسه آ ها بیا اسیتفاده از چهیار
شالت رواب مفهومن تشکیل منشود .این ماتریس توس خبرگا و متخصصیا فراینید محیوری
تکمیییل منگییردد .اطالعییال شاص ی ه بییر اسییاس روش مییدلسییازی سییاختاری تفسیییری )(ISM
جمع بندی و ماتریس خودتعام ن ساختاری نهاین تشکیل گردیده اسیت .منطیا ) (ISMمنطبیا
بییر روشهییای ناپارامتریییک و بییر مبنییای میید در فراوانیینهییا عمییل منکنیید .بییرای تهیییه مییاتریس
خودتعام ن ساختاری الزم است تا وابستگن میا عوامیل شناسیاین و بیه صیورل دوبیهدو بررسین
شود .به این منظور چهار نماد زیر مورد استفاده قرار منگیرد:
 :Aعامل  jتوس عامل  iمحقا منشود.
 :Vعامل  iتوس عامل  jمحقا منشود.
 :Xعامل  iو  jبه تحقا یکدیگر کمک منکنند :O .عامل  iو عامل  jبنارتباط هستند.
در مورد چهار وضعیت باالز با استفاده از پرسشنامه تحقیاز تمام عوامل شناساین شده به صورل
دو به دوز از  75نفر پرسیده شد .پس از جمعآوری دادههاز بیشترین فراوانن نظر خبرگا ز نسیبت
به هر کدام از وضعیتهاز برابر ماتریس نهاین خودتعام نز به شر جدول  2بهدست آمده است.

1. Malone, D. W.
2. Pandey, V. C.
3. Ramesh, A.
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جدول  :1ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی (منبع محاسبات تحقیق)
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 .7زیرساخت فناوری اطالعال
 .5لجستیک نظامن
 .5لجستیک الکترونیک
 .6پایداری
 .2فناوری ردیابن محموله
 .5تولید و توزیع بهنگام
 .1رویکرد تشخیص و پاسخ
 .9رفیت و سهولت شمل و نقل
 .0انعطا پذیری
 .79سرعت

توسعه ماتریس دسترسی

به منظور توسعهی ماتریس دسترسنز بایید نمادهیای چهارگانیه میاتریس سیاختاری تعیام ن را بیا
اعداد صفر و یک جایگطین کردز و درایههای قطر اص ن برابر یک قرار منگییرد .میاتریس بهدسیت
آمده ماتریس دریافتن اولیه نام دارد .جایگطینن بر اساس قوانین زیر انجام منگیرد:
● اگر ورودی ( )i, jدر ماتریس ساختار تعام نز  Vباشدز در ماتریس دسترسن ورودی ( )i, jعدد
 7و در ورودی ( )j, iعدد صفر خواهد بود.
● اگر ورودی ( )i, jدر ماتریس ساختار تعام نز  Aباشدز در ماتریس دسترسن ورودی ( )i, jعدد
صفر و در ورودی ( )j, iعدد  7خواهد بود.
● اگر ورودی ( )i, jدر ماتریس ساختار تعام نز  Xباشدز در ماتریس دسترسن ورودی ( )i, jعدد
 7و در ورودی ( )j, iعدد  7خواهد بود.
● اگر ورودی ( )i, jدر ماتریس ساختار تعام نز  Oباشدز در ماتریس دسترسن ورودی ( )i, jعدد
صفر و در ورودی ( )j, iعدد صفر خواهد بود.
در ماتریس دسترسن که بر اساس قوانین باال شاصل منشودز نمیره وابسیتگن و قیدرل پییش
برندگن عوامل نسبت به یکدیگر نیط نشا داده منشود .قدرل پیشبرنیدگن از مجمیوع اعیداد 7
در هر سطر و نمره وابستگن از مجموع اعداد  7در هر ستو شاصل منگردد.
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جدول  :9توسعه ماتریس دسترسی (منبع محاسبات تحقیق)
میطا
نفوذ

79

0

9

1

5

2

6

5

5

7

i

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .7زیرساخت فناوری اطالعال

7

9

9

9

9

9

9

9

9

7

9

 .5لجستیک نظامن

5

9

9

9

9

9

9

9

7

7

9

 .5لجستیک الکترونیک

9

7

7

7

7

7

7

7

9

7

9

 .6پایداری

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .2فناوری ردیابن محموله

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .5تولید و توزیع بهنگام

1

9

9

7

7

7

7

9

7

7

7

 .1رویکرد تشخیص و پاسخ

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .9رفیت و سهولت شملونقل

5

7

7

9

7

9

9

7

7

7

9

 .0انعطا پذیری

5

7

7

9

7

9

9

7

7

7

9

 .79سرعت

5

5

5

6

5

5

5

9

79

2

میطا وابستگن

j

سازگار کردن ماتریس دسترسی

پس از اینکه ماتریس اولیه دستیابن به دست آمدز باید سازگاری درونن آ برقرار شیود؛ بیه عنیوا
نمونه اگر متغیر  Aمنجر به متغیر  Bمنشود و متغیر  Bهم منجر به متغیر  Cشیودز بایید متغییر A
نیط منجر به متغیر  Cگردد و اگر در ماتریس دسترسن این شالت برقرار نبودز باید ماتریس اصیال
شده و روابطن که از ق م افتاده جایگطین شوند.
به منظور سازگار کرد ماتریس دسترسنز روشن ریاضن توصیه شده است .به این صورل کیه
ماتریس دسترسن بیه تیوا  K+7رسیانده ( K>7و عیدد صیحیح اسیت) و در محاسیبال از قاعیده
بولین اسیتفاده منشیود .طبیا ایین قاعیده  7+7=7و  7×7 =7اسیت .میاتریس دسترسین اولییه
زمانن سازگار منشود که  RM K+1=RM K+2گردد (مالو ز .)7016
در این پژوهش ماتریس دسترسن نهاین به ازای  K=5به شر جدول  1بهدسیت آمیده اسیت.
در این جدول اعدادی که با ستاره مشخص شیدهاندز نشیا مندهنید کیه در میاتریس دسترسین
اولیه مقدار صفر داشته و پس از سازگاری عدد  7گرفتهاند.
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جدول  :9جدول ماتریس دسترسی سازگار شده( .منبع محاسبات تحقیق)
میطا
نفوذ

79

0

9

1

5

2

6

5

5

7

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .7زیرساخت فناوری اطالعال

7

9

9

9

9

9

9

9

9

7

9

 .5لجستیک نظامن

5

9

9

9

9

9

9

9

7

7

9

 .5لجستیک الکترونیک

79

7

7

7

7

7

7

7

*7

7

* .6 7پایداری

i

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .2فناوری ردیابن محموله

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .5تولید و توزیع بهنگام

1

9

9

7

7

7

7

9

7

7

7

 .1رویکرد تشخیص و پاسخ

5

9

9

7

9

7

7

9

7

7

7

 .9رفیت و سهولت شملونقل

79

7

7

*7

7

*7

*7

7

7

7

* .0 7انعطا پذیری

79

7

7

*7

7

*7

*7

7

7

7

* .79 7سرعت

5

5

9

6

9

9

5

0

79

9

j

میطا وابستگن

تعیین روابط و سطحبندی ابعاد و شاخصها

برای تعیین رواب و سطحبندی معیارها باید مجموعه خروجنها و مجموعه ورودیها برای هر
معیار از ماتریس دسترسن استخراج شود .مجموعه خروجنها شامل خود معیار و معیارهاین
است که از آ تأثیر منپذیرد .مجموعه ورودیها شامل خود معیار و معیارهاین است که بر آ
تأثیر منگذارند .سپس مجموعه رواب دوطرفه معیارها مشخص منشود .اولین سطری که
اشترا دو مجموعه برابر با مجموعه قابلدستیابن(ورودیها) باشدز سطح اول اولویت مشخص
خواهد شد (شبیبنز .)7505
به منظور تعیین عوامل در الگوی نهاینز بیه ازای هیر ییک از آ هیاز مجموعیههای دسترسینز
مقدم و اشترا تشکیل منشود .تعریف مجموعههای مذکور به شر زیر است:
● مجموعه دسترسن :مجموعه عوام ن که عامل مورد بررسن به آ ها منتهن منشود  +خود
عامل
● مجموعه مقدم :مجموعه عوام ن که به عامل مورد بررسن منتهن منشود  +خود عامل
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● مجموعه اشترا  :اشترا دو مجموعه فوق
چنانچه مجموعهها ی دسترسن و اشترا برای یک عامل یکسا باشدز آ عامل در بیاالترین
سطح الگو قرار من گیرد .پس از تعیین سطح هر یک از عواملز عامل مذکور کنار گذاشیته شیده و
سطح بندی برای سایر عوامل به همین ترتیب تا زمانن که تمامن عوامل تعیین سطح شوندز ادامه
منیابد .جدولهای زیر تکرارهای مخت ف برای سطحبندی عوامیل تشیکیلدهنده روابی زنجییره
تأمین را نشا مندهند.
جدول  :9سطحبندی عوامل (تکرار ( )1منبع محاسبات تحقیق)
مجموعه دسترسی

مجموعه مقدم

مجموعه
اشتراک

 .1زیرساخت فناوری
اطالعال

7ز5ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .2لجستیک نظامن

5

7ز5ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

5

5ز5

7ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

5

7ز5ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

 .5فناوری ردیابن محموله

7ز5ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .6تولید و توزیع بهنگام

7ز5ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

7ز5ز5ز2ز5ز1ز9

6ز1ز0ز79

1

7ز5ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .9انعطا پذیری

7ز5ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

 .11سرعت

7ز5ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

متغیرها

 .3لجستیک الکترونیک
 .4پایداری

 .7رویکرد تشخیص و پاسخ
 .8رفیت و سهولت شمل و
نقل

سطح

سطح اول
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جدول  :3سطحبندی عوامل (تکرار ( )2منبع محاسبات تحقیق)
مجموعه دسترسی

مجموعه مقدم

مجموعه
اشتراک

7ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

5

7ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

5

7ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

 .6فناوری ردیابن محموله

7ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .2تولید و توزیع بهنگام

7ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .5رویکرد تشخیص و پاسخ

7ز5ز2ز5ز1ز9

6ز1ز0ز79

1

 .1رفیت و سهولت شمل و
نقل

7ز5ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .9انعطا پذیری

7ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

 .0سرعت

7ز5ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

متغیرها
 .7زیرساخت فناوری
اطالعال
 .5لجستیک الکترونیک
 .5پایداری

سطح

سطح دو

جدول  :12سطحبندی عوامل (تکرار ( )9منبع محاسبات تحقیق)
مجموعه دسترسی

مجموعه مقدم

مجموعه
اشتراک

سطح

7ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

سطح
سوم

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

7ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

سطح
سوم

7ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

سطح
سوم

7ز2ز5ز1ز9

6ز1ز0ز79

1

7ز2ز5ز9

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

7ز2ز5ز9

 .7انعطا پذیری

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

 .8سرعت

7ز6ز2ز5ز1ز9ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

متغیرها
 .1زیرساخت فناوری اطالعال
 .2پایداری
 .3فناوری ردیابن محموله
 .4تولید و توزیع بهنگام
 .5رویکرد تشخیص و پاسخ
 .6رفیت و سهولت شمل و نقل

سطح
سوم
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جدول  :11سطحبندی عوامل (تکرار ( )4منبع محاسبات تحقیق)
مجموعه دسترسی

مجموعه مقدم

مجموعه
اشتراک

6ز1ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

1

6ز1ز0ز79

1

 .3انعطا پذیری

6ز1ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

 .4سرعت

6ز1ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

متغیرها
 .1پایداری
 .2رویکرد تشخیص و پاسخ

سطح

سطح چهارم

جدول  :12سطحبندی عوامل (تکرار ( )1منبع محاسبات تحقیق)
مجموعه دسترسی

مجموعه مقدم

مجموعه اشتراک

سطح

متغیرها
 .1پایداری

6ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

سطح پنجم

 .2انعطا پذیری

6ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

سطح پنجم

 .3سرعت

6ز0ز79

6ز0ز79

6ز0ز79

سطح پنجم

پس از تعیین سطح تمامن عوامل الگوی  ISMاین تحقیا بهصورل شکل  7ترسیم منگیردد.
هما طور که از روی شکل مشخص استز با توجه به شذ نمود رواب تسری و ترسییم دییاگرام
نهاینز مؤلفههای پایداری انعطا پذیری و سرعت سه مؤلفه اص ن رویکرد تشخیص و پاسخ بیوده
که نشیا مندهید ایین رویکیرد بیا تأثیرگیذاری بیر لجسیتیک الکترونییک نظیامنز امکیا توسیعه
لجستیک الکترونیک نظامن با ویژگنهاین ازجم ه چابکن و هوشمندی و انعطا پذیری را ایجاد
منکند.
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سطح اول

لجستیک الکترونیک

سطح دوم

تولید و توزیع بهنگام

فناوری ردیابی

زیرساخت IT

سطح چهارم

رویکرد تشخیص و پاسخ

پایداری

شکل  :1الگوی  ISMتحقیق حاضر (منبع محاسبات تحقیق)

سطح پنجم

سرعت

انعطافپذیری

سطح سوم

ظرفیت و سهولت
حمل و نقل

لجستیک نظامی
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1

تحلیل ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی MICMAC

پس از تعیین قدرل محر یا اثرگذاری و قدرل وابستگن موانع منتوا تمامن عوامیل را در یکین
از خوشییههای چهارگانییه روش «مییاتریس اثییر ضییرب ارجییاع متقابییل کییاربردی» قییرار داد .بییر روی
ً
ماتریس مورد نظر روش « »MICMACنقاط میرزی معمیوال ییک واشید بطر تیر از مییانگین تعیداد
موانع برابر  79است .نقاط مرزی روی ماتریس برابر  5در نظر گرفته منشیود .بیا توجیه بیه جیدول
عوامل لجستیک الکترونیک و لجستیک نظامن بیشیترین وابسیتگن را دارنید و از نظیر سیسیتمن
عناصر اثرپذیر و وابسیته منباشیند .بیهعبارل دیگیر ایین عوامیل خروجین تعیامالل سیایر عوامیل
منباشییند .چهییار تییا از عوامییل در «خوشییه محییر » قییرار دارنیید کییه عبارلانیید از :پایییداری
انعطا پذیری و سرعت و رویکرد تشخیص و پاسخ .امیا همیا طور کیه مشیاهده منگیرددز مییطا
تأثیرگذاری سه عامل پایداریز انعطا پذیری و سرعت بیشتر از رویکرد تشخیص و پاسیخ بیودهز و
در واقع برابر الگوی معادالل ساختاری تفسییریز سیه عامیل اصی ن رویکیرد تشیخیص و پاسیخ را
تشکیل من دهند؛ اما چهار عامل زیرساخت فناوری اطالعالز فنیاوری ردییابن محمولیهز تولیید و
توزیع بهنگامز رفیت و سهولت شمل و نقلز در خوشه پیوندی قرار گرفتهاند کیه بییانگر مییانجن
بود این عوامل بر تأثیر رویکرد تشیخیص و پاسیخ بیر لجسیتیک الکترونییک و لجسیتیک نظیامن
دارد .هما طور که مالشظه منکنیدز در خوشه خودمختار عام ن مشاهده نمنشود؛ در واقیع بیه
نوعن تمام عوامل شناساین شدهز تا شد زیادی تأثیرپذیر یا تأثیرگذار منباشند.

)1. Matrice d'Impacts croises-multipication applique´ an classment (MICMAC
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میطا
وابستگن
شکل  .2خوشهبندی عوامل توسعه لجستیک الکترونیک نظامی با رویکرد تشخیص و پاسخ با استفاده از
روش MICMAC

بحث و نتیجهگیری
هد این تحقیا تجطیه و تح یل عوامل مؤثر بر توسیعه لجسیتیک الکترونییک نظیامن بیا رویکیرد
تشخیص و پاسخ بوده استز تا یک الگوین ک ن در این خصو ارایه گردد .جهت تیدوین الگیوی
مفهومن نهاین نحیوه تأثیرگیذاری و تأثیرپیذیری عوامیل بیر یکیدیگر از روش مدلسیازی معیادالل
ساختاری تفسیری استفاده شده است که بعد از طراشن پرسشینامه اسیتاندارد و مقایسیه زوجین
تکتک عوامل از نظر تأثیرگیذاری و تأثیرپیذیریز بیا دریافیت نظرهیای خبرگیا و تجطییه و تح ییل
دادهها و با توجه به هر یک از سطو پنجگانه الگوی نهاینز معادالل ساختاری و شیبکه تعیامالل
و همچنین تح یل MICMACز منتوا نتایج زیر را استنباط نمود:
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 .7سه مؤلفۀ اص ن رویکرد تشخیص و پاسخ؛ سرعت عمل باالز انعطا پذیری شبکه لجستیکن و
قاب یت انطباق و پاسخگوین در شرای مخت ف محیطن یا پایداری است .بنابراین فارغ از
اینکه لجستیک تشخیص و پاسخ؛ راهشل مشکالل سیستم لجستیکن سازما هاین نظامن
ما باشد یا نباشدز پاسخگوین به این دو نیاز از دید متخصصا شوزۀ لجستیک از اهمیت
باالین برخوردار است .اهمیت و تأثیرگذاری باالی سرعت در این تحقیا با نتایج تحقیقال
(نواکرز 7006؛ گ دمنز 7002؛ پوتنیکز 5999؛ بسانتز  )5997که چابکن و سرعت را یک
توانمندی و قاب یت سازمانن دانستهاند؛ که شتن ساختارهای سازماننز سیستمهای
اطالعاتن و فرایندهای لجستیکن را دربر منگیرد؛ مطابقت دارد .اهمیت و تأثیرگذاری
انعطا پذیری نیط با تحقیقال (گروینز7091؛ بی سبا و هاینز 7006؛ دوگرتن و پیتمنز
7002؛ کرسز  )7000که انعطا پذیری را به عنوا تواناین پاسخگوین یا انطباق با
وضعیتهای جدید در نظر گرفتهاند مطابقت دارد .همچنین اهمیت و تأثیرگذاری پایداری
لجستیک در این تحقیا با تحقیقال (کانل و همکارا ز 5997؛ چاوز 5996؛ کو و همکارا ز
5995؛ مین و همکارا ز ) 5995ز که به طور ک ن بر طراشن تأسیسال و امکانال در
سیستمهای لجستیک تأکید دارند؛ مطابقت دارد.
 .5زیرساخت فناوری اطالعال یکن از مهمترین عوامل مؤثر بر لجستیک الکترونیک است .برابر
تح یل  MICMACزیرساخت فناوری اطالعال در خوشه پیوندی قرار گرفته و متغیری میانجن
برای تأثیر رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک الکترونیک شناساین گردیده است .این یافته
تحقیا با یافتههای تحقیقال (مای ط و اسنوز 7096؛ اهدز 7000؛ یاوریز  )7592منطبا
است .یاوری که در تحقیا خود با عنوا «موانع پیادهسازی فناوری اطالعال در زنجیره تأمین
شرکت غرب استیل» سعن کرده مشکالل بهکارگیری فناوری اطالعال در زنجیره تأمین را
بررسن کندز نتیجه گرفته که در پیادهسازی فناوری اطالعال در زنجیره تأمین شرکت مذکور با
مشکالل فناورانۀ ساختار سازمانن و فرهنگن مواجه خواهیم بود .دلیل مانع بود فرهنگ
فناوری و ساختار سازما در پیادهسازی فناوری اطالعال در زنجیره تأمین عوام ن از قبیل:
ترس کاربرا از رویاروین با سیستم جدید و مقاومت آنا ز مشکالل اینترنتن که در ایرا وجود
دارد و مشکالل قدرل را در شرکتهای خصوصن به وجود منآورد است.
 .5فناوریهای موجود یکن از مهمترین عوامل مؤثر بر لجستیک الکترونیک است .برابر تح یل
 MICMACفناوری موجود در خوشه پیوندی قرار گرفته و متغیری میانجن برای تأثیر رویکرد
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تشخیص و پاسخ بر لجستیک الکترونیک شناساین گردیده است .این یافته تحقیا با
یافتههای تحقیا معدننپور ( )7597و خامکن ( )7599منطبا است .هد اص ن تحقیا
خامکن طراشن الگوین برای ارزیابن آمادگن مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکن است .تحقیا
وی از نظر هد کاربردی بوده و چهار بعد اص ن آمادگن فرایندهای اص ن زنجیره تأمینز
آمادگن زیرساخت های فناوری اطالعال و ارتباطالز آمادگن منابع انسانن و آمادگن محیطن
را در نظر گرفته است .در این میا بعد آمادگن فرایندهای اص ن زنجیره تأمین دارای  5مؤلفه
فرایند اطالعاتنز فرایند مالن و فرایند فیطیکن فناورانه است.
 .6تولید و توزیع بهنگام یکن از مهمترین عوامل مؤثر بر لجستیک الکترونیک است .برابر تح یل
 MICMACتولید و توزیع بهنگام در خوشه پیوندی قرار گرفته و متغیری میانجن برای تأثیر
رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک الکترونیک شناساین گردیده است .این یافته تحقیا با
یافتههای تحقیا رستمن ( )7595منطبا است .تحقیا وی با هد ز استفاده از مفاهیم
مدیریت زنجیره تأمین برای کمک به تحویل بهنگام محصوالل و به روش میدانن و پیمایشن به
مطالعه موضوع پرداخته و نتایج تحقیا وی بیانگر این بوده که عامل اص ن تأخیر در تحویل
محصول به مشتری نبود برنامهریطی صحیح و جامع بوده و بهبود در وضعیت برنامهریطی
کمک قابل توجهن در تحویل بهنگام محصوالل خواهد نمود .عامل مؤثر بعدی نبود
یکپارچگن میا قسمت های مخت ف مجتمع است؛ این عدم یکپارچگن باع عدم تمرکط
توا مجتمع به یک هد مشتر گردیده است .عامل مؤثر بعدی عدم تخصیص صحیح و
مناسب نیروی انسانن و همچنین عدم جدیت در آموزش دانش روز است .در درجههای بعدز
عوامل تأمین مواد و ساختار سازمانن قرار دارند.
 .2رفیت و سهولت شمل و نقل یکن از مهمترین عوامل مؤثر بر لجستیک الکترونیک است.
برابر تح یل  MICMACرفیت و سهولت شمل و نقل در خوشه پیوندی قرار گرفته و متغیری
میانجن برای تأثیر رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک الکترونیک شناساین گردیده است.
این یافته تحقیا با یافتههای تحقیا افسر ( )7599منطبا است .تحقیا وی با عنوا
«چارچوب ارتقای رقابتپذیری پایدار زنجیره تأمین فوالد با استفاده از مدیریت لجستیک» و با
هد بررسن چارچوب ارتقای رقابتپذیری پایدار زنجیره تأمین فوالد با استفاده از مدیریت
لجستیک بوده است .نتایج تحقیا وی نشانگر آ است که مدیریت لجستیک الکترونیک تأثیر
مثبت و معننداری بر قاب یتهای زنجیره تأمین منگذارد .قاب یتهای زنجیره تأمین به ترتیب
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اهمیت شامل هماهنگن زنجیره تأمینز تسهیم اطالعال در زنجیره تأمینز انسجام زنجیره
تأمین و انعطا پذیری زنجیره تأمین است .قاب یتهای زنجیره تأمین نیط تأثیر مثبت و
معننداری بر استراتژیهای رقابتن زنجیره تأمین دارند.

پیشنهادها
 .7واس های جمعآوری و پردازش اطالعال بخشن از سیستمهای فناوری اطالعال هستند که
به نظر منرسد در سیستمهای لجستیکن فع ن داخ ن وجود ندارند .از دید متخصصا ز
استفاده از این نرمافطارها منتواند تواناین نیروها را در استفاده از دادههای جمعآوری شده به
ً
میطا زیادی افطایش دهد .ضمن اینکه توانمندی داخ ن نسبتا خوبن در این شوزه وجود
دارد .به عبارل دیگرز نیاز به سرمایهگذاری برای ایجاد توانمندی در این شوزه چندا باال
نیستز اما بهکارگیری اینگونه سیستمهای تسهیل کننده ضروری است.
 .5ساختار فع ن شبکه ل جستیکن نطاجا از لحاظ تواناین پاسخگوین شرای مناسبن ندارد.
بنابراین باید در این شوزه فعالیت بیشتری انجام شود .در عین شال به نظر منرسد استفاده از
توپولو ی های متفاول شبکه و جایگطینن ساختار لجستیک الکترونیک با رویکرد تشخیص و
پاسخ راهشل مناسبن برای رفع این مشکل باشد.
با توجه به نتایج فوقز منتوا دو دسته پرو ه تعریف نمیود و بیرای آ هیا اولوییت تعییین کیرد.
دسته اول پرو ههاین که در نیروهیای داخ ین توانمنیدیهیای مشخصین ایجیاد منکننید؛ ماننید
توانمنییدی تولییید الگوریتمهییای پیشبینیین کننییده و سیسییتمهای عامییل محییورز و دسییته دوم
پرو ههاین که از این توانمندیها در شوزه نظامن و به طیور مشیخص در شیوزه لجسیتیک نظیامن
بهره منبرند .پرو ههای دسته اول بیشتر جنبه نظری و پرو ههای دسته دوم بیشیتر جنبیه عم ین
پیدا منکنند .به عبارل دیگر پرو ههای دسته اول پیشنیاز پرو ههای دسته دوم به شمار منآیند
و عم ن ساختن مفاهیم در پرو ههای دسته دوم را امکا پذیر منسازند .وضعیت این پرو ههیا بیه
شر زیر است:
 .1پروژههای بهبود توانمندی در حوزههای نظری:
الف .چگونگن ایجاد یکپارچگن میا سازمانن و م طومال آ
ب .چگونگن بهکارگیری شسگرها و فناوریهای  RFIDدر فرایند تشخیص
ج .واس های پردازش اطالعال
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د .توپولو ی شبکه
 .2پروژههای بهکارگیری توانمندیها و مفاهیم
الف .استفاده از فناوریهای  RFIDدر شوزه شسگرها و فرایندهای تشخیص
ب .استفاده از الگوریتمهای پیشبینن
ج .استفاده از واس های اطالعاتن
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