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چکیده
یگانهای لجستیکی نظامی یکی از انواع سازمان های نظامی هستند که باید در محیطیی پیچییدهتیر از قبیل بیه
فعالیت های خود ادامه دهند بنابراین همانند سایر سازمانها باید سرعت عمیل و انعطیاسپیذیری خیود را بهبیود
بخشند .اهمیت لجستیک پایدار و منعطف بر موفقیت تمام نیروهای نظیامی موضیوعی حییاتی اسیت .لجسیتیک
تشخیص و پاسخ برای دستیابی به این اهداس به اقداماتی ازجمله :تقویت خود انطباقی از طری همیاهنگیهیای
محلی با کمک سامانههای فناوری اطالعات ،تشوی به تعامل بهتر ،ایجیاد ارتبیاط و ترکییب مجیدد در ردههیای
پایین متوسل میشود .هدس اصلی تحقی بررسی اثر میانجی لجستیک الکترونیک بر رابطۀ رویکیرد تشیخیص و
پاسخ و لجستیک نظامی در قلمرو مکانی (یک سازمانی نظامی) میباشید؛ از حییر جهیتگییری ،کیاربردی و از
حیر هدس ،توصیفی -تحلیلی است که ابتدا با مطالعه ادبیات تحقی به روش کتابخانهای عوامیل و مؤلفیههیای
متغیرهای تحقی شناسایی و مدل مفهومی تحقی ارائه شده است .سپس جهیت سینجش میدل پیشینهادی از
روش مدلیابی معادله ساختاری ( )SEMو نرمافزار «اسمارت پی ال اس» ،و همچنین از شاخص  VAFنیز جهت
سنجش نوع و میزان اثر میانجی متغیرهای تحقیی اسیتفاده گردییده اسیت .جامعیه آمیاری تحقیی  759نفیر
کارشناس و کاربران لجستیک الکترونیک در یک سازمانی نظامی بوده که با استفاده از فرمول کوکران  04نفر به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .نتایج تحقی نمایانگر اهمیت و تأثیرگذاری مثبت رویکرد تشخیص و پاسخ بر
لجستیک نظامی و با اثر میانجی جزئی لجستیک الکترونیک میباشد.
واژههای کلیدی :رویکرد تشخیص و پاسخ ،لجستیک الکترونیک ،لجستیک نظامی ،مدلیابی معادله ساختاری

 .7دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسندۀ مسئول)،
Taghva@gmail.com 
(ع)

 .5دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،مدرس دانشگاه افسری امام علی
 .5استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .8دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2استادیار مدیریت آموزشی ،دانشگاه هوایی شهید ستاری
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مقدمه
لجستیک مسئلهای حیاتی به ویژه برای نیروی زمینی است .نیروی زمینی آینده بر اندازه کمتیر
متمرکز بوده و بیشتر مبتنی بر پویایی و سرعت است .اعزام و حمایت از نیروی زمینی آسیانتیر
خواهد بود و به شدت متکی بر اسلحهسازی پنهان و دقی و فنیاوریهیای اطالعیات اسیت .بیه
گفتۀ رئیس ستاد نیروی زمینی امریکا ( 7)CSAهدس دگرگیونی ،اسیتقرار نیروییی اسیت کیه از
لحاظ راهبردی مؤثر بوده و بر هر نقطه از طیف عملیات مسلط باشید .چنیین اطالعیاتی نییروی
زمینی را با چالش ایجاد هماهنگی در آمیادگی زمیان نزدییک و بیهروزآوری نییروی زمینیی در
محیطی از عملیات بیشتر و منابع کمتر مواجه میکند (پیژه.)5995 ،5
یکی از مفاهیم تغییریافتیه بیر اسیاس پیشیرفت علیم و توسیعه فنیاوریهیای الکترونیکیی،
لجستیک الکترونیک میباشد .لجستیک الکترونیکیی ،شیالوده ای را پییرییزی میی کنید کیه بیا
شفافیت به هنگام ،ارتباطات بدون مرز و راهحلهای مشتر در زنجییره تیأمین موجیب بهبیود
فرایندهای یک شرکت میشود و در نهایت ما را در پیادهسازی زنجیره تأمین الکترونیکیی ییاری
میکند .امروزه به دلیل اینکه شرکتهای زیادی ،راه رسیدن بیه موفقییت را بهبیود در زنجییره
تأمین خود تلقی کرده اند ،لجستیک به موضوعی قابل توجه برای مدیران ارشد خصوصیاً میدیران
حمل و نقل تبدیل شده است .در واقع ،میتوان گفت که لجستیک الکترونیکی ،بیه ییک سیالح
رقابتی کلیدی تبدیل گشته است (مهربان.)7545 ،
با استفاده از لجستیک الکترونیکی ،جنبههای فیزیکی و اطالعات لجستیکی ،مسیتقل از هیم
در نظر گرفته میشوند .در چنین عملیاتی به جای کنترل فیزیکی ،مالکییت و کنتیرل منیابع از
طری شبکه اینترنت یا اینترانت انجام میشود .پروفسور اهد )7000( 5تصریح میکند که بیرای
هییر نییوع پ ییشبین یی در مییورد رونییدهای آتییی در مییدیریت لجسییتیک ،الزم اسییت تغییییرات
برگشتناپذیر اقتصادی در محیط لجستیکی میورد توجیه و رسییدگی قیرار گییرد .ایین محقی
مهمترین روندهای بیرونی را جهت تعیین مدیریت لجستیک در آینده ،در چنید میورد از جملیه
«باز شدن بازارهیایی بیا روش هیای جدیید بیرای تهییه ،تولیید ،توزییع و توسیعه فنیاوریهیا و
1. Chief of Staff of the Army
2. Piggee, A. F.
3. Ihde, R. A.
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زیرساختهای حمل و نقل و در نتیجه کاهش هزینههای آن و غیره مورد بررسی قرار میدهید»
(عیسایی.)715 :7507 ،

بیان مسئله
پیچیییدگیهییای بییاال و سییرعت بسیییار زیییاد تغییییرات محیطییی و همچنییین حساسیییت بییاالی
مأموریتهای نظامی ما را مجبور به استفاده از جدییدترین و کارآمیدترین روشهیا و رویکردهیا
مینماید .همانطیور کیه بییان شید ،رویکیرد تشیخیص و پاسیخ جدییدترین دییدگاه در حیوزه
لجستیک میباشد که با تمرکز بیر سیرعت ،انعطیاسپیذیری و پاییداری ،بیه دنبیال ایجیاد ییک
لجستیک انطباقپذیر با محیط میباشد .رویکرد تشخیص و پاسخ اگرچه پرهزینه میباشد ،بیرای
رفع دو نیاز انعطاسپذیری در عین پایداری و سرعت پاسخگویی به وجیود آمیده اسیت .یکیی از
پیش نیازهای اصلی لجستیک تشخیص و پاسخ ،لجستیک الکترونیک است .اما با توجه وضیعیت
لجستیک الکترونیک در یک سازمانی نظامی الزم اسیت میدلی جهیت تبییین تیأثیر لجسیتیک
الکترونیک در توسعه لجستیک نظامی ارائه شود تیا بتیوانیم نقیش لجسیتیک الکترونییک را در
توسعه لجستیک نظامی با قابلیت انعطاسپذیری باال بسنجیم .لذا مسیئله اصیلی تحقیی تبییین
نقش لجستیک الکترونیک بر توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ در این سازمان نظامی میباشد؛
و هدس اصلی تحقی  ،بررسی چگونگی تأثیرگذاری لجسیتیک تشیخیص و پاسیخ بیر لجسیتیک
نظامی با اثر میانجی لجستیک الکترونیک میباشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
رشد فناوری در دهههای اخیر تأثیر زیادی بر ایجاد پیچیدگی دنیای امروز داشته است .فنیاوری
به طرز مؤثری منجر به افزایش سرعت در جنبههای مختلف زندگی (حمل و نقیل ،نحیوه انجیام
کارها ،پردازش اطالعات و  )...شده است و این افزایش سرعت هرچند جنبههای مطلیوب بسییار
زیادی به همراه دارد ،اما همزمان باعر شده تا سیرعت تغیییرات محییط اطیراس میا بیه شیدت
افزایش یابد .افزایش تغییرات محیطی یکی از عوامل پیچیده کننده محیطی است که ما امیروزه
در آن به سر میبریم (عیسایی .)7507 ،این مسئله باعر میشود که ما بیه فنیاوریهیای نیوین
اطالعاتی و ارتباطی و رویکردهای نوین که تأثیر قابل مالحظه ای در عرصه لجسیتیک و مفیاهیم
مربوطه داشته ،روی آوریم .در این شرایط هر چقدر سرعت تغییرات محیط زیادتر شود ،سازمان
هم باید بتواند با سرعت بیشتری تغییر کند تا هماهنگی خود را بیا محییط اطیراس خیود حفیظ
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نماید .در نتیجه افزایش پیچیدگی محیط تطاب

با محیط را دشوارتر میسازد.

با وجود این ،سیستم های لجستیک کنونی رایج در نیروهای مسلح به سیبک و روش سینتی
میباشد .به نحوی که در این روش ابتدا نیازها پیشبینی میشود ،سیپس میواد اولییه سیفارش
داده می شود و با تخمین تقاضای موجود به درخواست ها پاسخ گفته می شود .روشین اسیت کیه
این زنجیره به اندازه ضعیفترین پیوند خود توانمند است و هر گونه اشتباه در هر جیایی از ایین
زنجیره میتواند فرایند درونی زنجیر را با تهدید مواجه سیازد(عباسیی و صیمیمی .)7507 ،ایین
مسئله ضرورت توجه به رویکردهای جدید لجستیکی و فناوریهای نیوین اطالعیاتی و ارتبیاطی
که تأثیر قابلمالحظهای در عرصۀ لجستیک و مفاهیم مربوطه داشته ،بیشتر نمایان میکند.

ادبیات نظری
لجستیک نظامی
قدمت فعالیت نظامی به نام لجستیک احتماالً به اندازۀ قدمت خود جنگ است .در اواییل تیاریخ
بشری زمانی که اولین جنگ آغاز شد ،هر فرد بایستی غذا ،سنگ و گرز خود را پیدا میکرد .هیر
رزمجو آمایشگر خود بود .تا زمانی که جنگجویان به صورت گروههای جنگنده متحید شیده و
این گروهها بزرگتر میشدند ،هیچ پایگاهی برای تعیین افراد متخصص در تهییۀ غیذا و اسیلحه
برای جنگ جویان وجود نداشت .افرادی که امر پشتیبانی از جنگجوییان را بیه عهیده داشیتند،
اولین سازمان لجستیکی را ایجاد نمودند .در نبردهیای نظیامی ،مسیائل لجسیتیکی غالبیاً نقیش
مهمی در تصمیمگیری در مورد نتیجه کلی جنگها دارند.
سازمان های نظامی مانند هر سازمان دیگری به دنبال آن هسیتند کیه بیا توجیه بیه شیرایط
محیطی خود ،راهبرد و فعالیتهای خود را به نحوی برنامهرییزی و اجیرا نماینید کیه منجیر بیه
دستیابی به اهداس نظامی و غیرنظامی آنان گردد .در این میان ،به جیرأت مییتیوان گفیت کیه
پیچیدگی محیطهای نظامی و سرعت تغییرات آن بسیار بیشتر از محیطهای تجاری اسیت کیه
سایر سازمانها در آن به سر میبرند .این تفاوت به سه دلیل رخ میدهید (فشیارکی و آقاجیانی،
.)54 :7507
 .7پیشگام بودن صنایع نظامی در فناوریهای جدید؛
 .5غیرقابل پیشبینیتر بودن محیطهای نظامی؛
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 .5استفاده از سرعت به عنوان یک راهبرد در عملیات نظامی.
مشخصههای معمولی جنگهای رایج در عصر صنعتی عبارتند از :ارتباطات محیدود ،انبیوهی
از نفرات ،فرماندهی متمرکز ،کنترل و تصمیمگیری متمرکز ،و البته اطالعات کیه کسیب ییا بیه
اشترا گذاری آنها بسیار دشوار است .معرفی فناوری اطالعات به ساختار نیروهای نظامی باعیر
ایجاد تغییرات بسیار مهم در جنبه های مختلف جنگ شده است .مشخصه های جنگ های فعلیی
عبارتند از :پراکندگی فیزیکی ،انتشار خوب اطالعات و شناخت غیرمتمرکز .ایین مشخصیه هیای
جدید باعر بروز ابهامات یا عدم قطعیت نسبت به برخی از جنبههای عملیاتی نیروهیای نظیامی
در آینده شدهاند:
 ابهام و عدم قطعیت نسبت به اهداس ،چون واحدها در قالب تشکلها یا گروههای مشخص
به کار گمارده نمیشوند؛
 ابهام و عدم قطعیت نسبت به مرزبندیها؛ چون بهرهگیری از فناوری اطالعات و شبکهها
منجر به ایجاد ارتباط و هماهنگی بین برخی از عناصر در نیروها گردیده است که قبالً با
هم تعامل نداشتهاند؛
 ابهام و عدم قطعیت نسبت به ساختارهای ضروری سازمانی؛ در حال حاضر تیم و عناصر
انجام دهنده وظایف خود را بهگونهای سازماندهی میکنند که در برابر خطرات و
فرصتهای پیشبینینشده آمادگی داشته باشند؛
 ابهام و عدم قطعیت در مورد معیارها و ارزیابیها؛ در زمینۀ رفتارهای جمعی هدفمند
نیروهای منظم و شبکهای که به قولی بسیار مهمتر از محل یا حرکتهای عناصر فردی
است (کارس.)4 ،5995 ،7

لجستیک الکترونیک
اولین بار مفهوم سازمان مجازی در مقاله «مایلز و اسینو» در سیال  7048مطیرح شید .آنهیا در
مقاله خود از یک شراکت الکترونیکی به عنوان شکل آینیده سیازمانهیا صیحبت نمیوده و آن را
«سازمانی با شبکه پویا» نامیدند .در تحقیقات و مقاالت بعیدی بیه دلییل وسیعت و گسیتردگی
بهرهگیری از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی( ،)ICTمحققیان از واژه سیازمان مجیازی اسیتفاده

1. Cares, J. R.
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نمودند .به طور ویژه داویدو و مالون در سال  7005این شکل ویژه از شراکت را در کتاب خود با
نام مجازی توضیح دادند.
اگرچه توجه به سامانههای لجستیک الکترونیک در ارتش پیشینه طوالنی دارد ،اما بیه علیت
خیلی از مشکالت زیرسیاختی و تغیییر و تحیوالت میدیریتی تیاکنون پیشیرفت زییادی در ایین
خصوص صورت نگرفته است .از جمله سامانههای موفقی که تاکنون نیز توانستهانید در سیاختار
این سازمانها کارایی خود را نشان دهند ،سامانه اتوماتیک لجستیکی در نییروی هیوایی  ALSو
سامانه کالز  CALSدر نیروی زمینی ارتش میباشد .اما بعد از انقالب اسالمی و جنگ تحمیلیی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز با تأسیس مرکز پژوهشهای لجستیکی سپاه سعی در توسیعه
توانمندیهای لجسیتیکی و طراحیی سیامانههیایی بیرای میدیریت لجسیتیک در ایین سیازمان
نمودهاند .ازجمله سامانههایی را که توانستهاند طراحی و با موفقیت اجرا کننید ،سیامانۀ سیماپل
است که برای کدینگ کاالها و محصوالت طراحی و استفاده شد .در حوزههای مختلف نیروهیای
دفاعی و وزارت دفاع و پشتیبانی هم تالشهایی شده است که به علت جزیرهای عمیل کیردن و
عدم انسجام و یکپارچگی ،خیلی از تالشها برای داشتن یک سیامانه لجسیتیک یکپارچیه را بیا
مشکل روبرو کرده است .اما در میان نیروهای نظامی کشور تنها سامانه یکپارچه لجسیتیکی کیه
تمام محورهای مختلف لجستیکی (ازجمله :ترابری ،آماد ،بهداشت و درمان ،نگهیداری و تعمییر،
انبارداری و غیره) را شامل میشود ،در سال  7542در نیروی زمینی ارتش طراحی گردیده و در
یگوید« :لجستیک پلی است که قابلییت منیابع اقتصیادی ییک
مرحلۀ پیادهسازی است .کتون م 
یزند ،و فرایندهای لجستیکی بسیتری هسیتند کیه ایین
کشور را به نیروهای نظامی آن پیوند م 
یگیرد» ،لذا میتوان نتیجه گرفت پیشرفتهای لجستیکی در زمینه
ارتباط از طری آنها شکل م 
زیرساختهای لجستیک الکترونیکی و غیر الکترونیکی در حوزه غیرنظامی نییز در توسیعه تیوان
دفاعی بسیار مؤثر خواهد بود که برابر آمار بانک جهانی در خصوص شاخص  ،LPIایران توانسیته
شرفتهایی نسبی داشته باشد (صمیمی.)555 ،7502 ،

در دو سه سال اخیر پی

لجستیک تشخیص و پاسخ

5

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

1. sense and respond logistics
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استفان هکل 7به کار برده شد .این عبارت در ابتدا صرفاً نماییانگر ییک رفتیار مطلیوب از سیوی
کارمندان بود ،اما بهتدریج و طی شش سال تبدیل به ییک پیارادایم میدیریتی جدیید شید کیه
5
دربرگیرنده مفاهیم ،اصول و ابزارهایی بود که الزمه ایجاد و مدیریت یک سیازمان انطبیاقپیذیر
5
میباشند .امروزه استفان هکل در بخش «نهادهای کسب و کیار پیشیرفته» کمپیانی آی بیی ام
هم چنان در حال گسترش و بهبود این مفهوم میباشد.
همانطور که اشاره شد« ،تشخیص و پاسیخ» بیه وجیود آمید تیا رویکیردی بیرای میدیریت
سازمانهای انطباقپذیر ارائه کند .اما چرا سازمانهای انطباقپذیر مطلوبند؟ پاسخ به این سیؤال
را میتوان در مقایسه سازمانهای انطباقپذیر و سازمانهای نسیل هیای پیشیین پییدا کیرد .در
گذشته ،سازمانها تالش میکردند تا به برنامیهرییزی ،پییش بینیی ،طراحیی فراینیدها و ایجیاد
سلسلهمراتب دستوری به نحوه بپردازند که بتوانند به شکلی بهینه محصوالت خود را به فیروش
رسانند (طب آنچه که برنامهریزی کرده بودند) .اما امروزه سازمانها میدانند دیگیر نمییتواننید
همانند گذشته آنطور که میخواهند برنامهریزی کرده و طب آن عمل نمایند .بلکه سیازمانهیا
به دنبال این هستند که آنچه را که واقعاً در محیط اتفاق میافتد ،بشناسند و سپس بیه صیورت
مؤثر به آن پاسخ دهند .برای ایجاد چنین توانمندی ای در سازمان ،باید بتوان قدرت پیشبینیی
و شناخت محیطی سازمانها را افزایش داد ،توانمندی تغییر ماژولهای پاسخدهی را ایجاد کیرد
و راهبردی را به عنوان طراحی سیستمی نقشها و مسئولیتهیا در نظیر گرفیت .چنیین کیاری
باعر میشود راهبرد از یک نقشه تبدیل به یک ساختار شود که انجام فعالیتهیا را امکیانپیذیر
میسازد .در نتیجه طراحی سازمانی 8تبدیل به مهمترین بخش ییک سیند راهبیردی مییگیردد
(هکل.)05 :7000 ،
با وجود این که امروزه عبارت «تشخیص و پاسخ» بیش از گذشته به گیوش مییرسید و افیراد
بیشتری این مفهوم را به کار میبرند ،اما بسیاری از آنان از مفهوم ابتدایی آن بییاطیالعانید و ایین
عبارت را یا صرفاً به عنوان مترادس با عبیاراتی هیم چیون «چابیک« ،»2نیاب« ،»5انعطیاسپیذیر،»7
1. Haeckel, S. H.
2. adaptive enterprise
3. IBM’s advanced business institutes
4. organizational design
5. agile
6. lean
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«مقاوم »5و غیره؛ و یا برای اطالق برای ابزارهای پیشرفته انطباقی (مانند مدلسازی عامیلمحیور)؛
و یا برای ارجاع به ابزارهایی که قابلیت انطباق انسانی را بیشتر میکند (میثالً داشیبوردها) بیه کیار
میبرند .اما باید توجه داشت بدون وجود یک مدل مدیریتی که بتوانید چنیین توانمنیدیهیایی را
بهبود بخشیده و از آنها استفاده کند ،تأثیر این ابزارها و روشها صرفاً محیدود بیه حیوزه عملییاتی
خواهد شد و نخواهد توانست کل سازمان را متحول نماید (فشارکی و آقاجانی.)7507 ،
لجستیک تشخیص و پاسخ برای دستیابی به این اهداس به شیوههای ذیل متوسل مییشیود:
تقویت خودانطباقی از طری هماهنگیهای محلی با کمک سامانههای فناوری اطالعات؛ تشیوی
به تعامل بهتر؛ ایجاد ارتباط و ترکیب مجدد در ردههای پایین بیه نحیوی کیه تییمهیای خیالق
بتوانند فعالیت کرده و بر چالشهای محلی فائ آیند؛ ایجاد چرخههای بازخورد گسترده تا همه
سطوح یک واحد بتوانند درسهایی از دیگران بیاموزنید؛ و ارائیه آمیوزشهیای بسییار دقیی در
باالترین سطوح از پیچیدگیها و معرفی پرچالشتیرین موقعییتهیا در طییف عملییاتی (هکیل،
.)05 :7000
 -2پیشینه تحقی
نظریهها و رویکردهای متعدد لجستیکی که اخیراً مطیرح گردییدهانید ،بیه طیور خالصیه در
جدول  7به همراه تمرکز و عوامل عمده هرکدام بیان شده است.

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

نظریهپردازان

انواع لجستیک

تمرکز بحر /عوامل عمده

لجستیک چابک

چابکی یک توانمندی و قابلیت سازمانی است که (نواکر ،سول و میلن،
ساختارهای سازمانی ،سامانههای اطالعاتی و )7008؛ (آکمن ،یازیچی،
عاریفاوغلو،
و
میشرا
فرایندهای لجستیکی را در برمیگیرد.
)5992؛ (پوتنیک ،کورما و
تانسکانن)5999 ،

لجستیک
انعطاسپذیر

انعطاسپذیری به عنوان توانایی پاسخگویی یا (گاروین)7044 ،؛ (دیزنی،
انطباق با وضعیتهای جدید محسوب میشود و نعیم و پورتر)7008 ،؛
معموالً به صورت مرتبط با فرایند ،محصول یا (دافرتی ،الینگر و روگرز،
)7002؛ (کرس)7000 ،
زیرساخت طبقهبندی میگردد.

لجستیک پویا

7
به طور کلی طراحی تأسیسات و امکانات در (فنگ و یووان )5997 ،؛
5
سیستمهای لجستیک میتواند به دو حالت ایستا (هندفیلد و نیکوالس ،
و پویا تقسیم گردد
5
)5998؛ (پوخارل )5995 ،؛

(ون هو

8

)5995 ،

لجستیک
الکترونیک

در چنین عملیاتی به جای کنترل فیزیکی( ،مایلز و اسنو)7048 ،؛
مالکیت و کنترل منابع از طری شبکه اینترنت (النسیونی ،اسمیت و اولیوا،
)7000
یا اینترانت انجام میشود.

لجستیک
هوشمند

)5995؛

وایت،

بهبود فرایندهای کسب و کار و ساده کردن (د
2
فرایندها
(ویدونگ )5997 ،

اما چند مورد تحقیقات داخلی که در این خصوص پرداخته شده است به شرح زیر میباشد:
تقوا ،امیری ،تقویفرد ،سنجری و صمیمی ( ،)7502در مقالهای بیا «عنیوان الگیوی توسیعه
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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لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسخ» به تبیین مدل عمومی نحیوه ارتبیاط
میان عوامل مؤثر بر لجستیک الکترونیک نظامی با رویکرد تشخیص و پاسیخ مییباشید .عوامیل
مؤثر بر لجستیک الکترونیک نظامی با استفاده از روش تحلیل مضمون را برشیمردهانید و جهیت
دستیابی به مدل عمومی روابط متغیرها از روش مدلسازی ساختاری تفسیری ) (ISMاسیتفاده
کرده اند .یافته های تحقی آنها بیانگر تأثیرگذاری سه مؤلفیۀ اصیلی رویکیرد تشیخیص و پاسیخ
شامل پایداری ،سرعت و انعطاسپذیری بر لجستیک الکترونیک نظامی با اثر مییانجی لجسیتیک
الکترونیک با مؤلفه های زیرساخت فناوری اطالعات ،فنیاوری ردییابی محمولیه ،تولیید و توزییع
بهنگام ،قابلیت و سهولت حمیل و نقیل مییباشید .در انتهیای تحقیی نییز بیا اسیتفاده از روش
( MICMACماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی) نیز به تحلیل قیدرت محرکیی و مییزان
وابستگی هرکدام از عوامل پرداخته شده است.
مدل مفهومی تحقی حاضر در واقع از میدل پیشینهادی تحقیی تقیوا و همکیارانش احصیا
گردیده و ما در این تحقی به دنبال آزمون میدانی مدل مزبور در قلمرو مکانی نزاجا هستیم.

مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقی برگرفته از رسالۀ دکتری ،در دانشگاه عالمه طباطبائی با عنیوان «طراحیی
الگوی توسعۀ لجستیک الکترونیک با رویکیرد تشیخیص و پاسیخ در نزاجیا در حالیت اسیتقرار»
گرفته شده است .البته در تحقی ذکر شده تمام رویکردهای نوین در حوزه لجسیتیک بیه روش
اکتشافی مورد مطالعه قرار گرفته و مدلی جامع در خصوص نحوه تأثیرگیذاری عوامیل میؤثر بیر
توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ ارائه گردیده است .در این مقالیه بیا توجیه بیه اهمییت وییژه
لجستیک الکترونیک به عنوان بستر اصلی توسعه لجستیک تشخیص و پاسخ به بررسیی بخشیی
از مدل مذکور در قلمرو مکانی نیروی زمینی ارتش پرداخته شده است (صمیمی.)7502 ،
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زیرساخت IT

قابلیت و سهولت

تولید و توزیع بهنگام

لجستیک
الکترونیک

مهندسی
آماد
نت

تکنولوژی ردیابی

پایداری

لجستیک
نظامی

لجستیک
تشخیص
و پاسخ

انعطاس
سرعت

کنترلر
ترابری

شکل  :5مدل مفهومی تحقیق (صمیمی)5931 ،

فرضیههای تحقیق:
با توجه به مدل مفهومی تحقی فرضیات تحقی به شرح زیر بیان میشود:

فرضیه اصلی:
 .7رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک نظامی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

فرضیه فرعی:
 .5رویکرد تشخیص و پاسخ بر لجستیک الکترونیک تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
 .5لجستیک الکترونیک بر لجستیک نظامی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
روش تحقیق
این تحقی  ،از حیر جهتگیری ،کاربردی و از حیر هدس توصیفی -تحلیلی و همچنین از نظر
زمانی به صورت مقطعی میباشد .در این تحقی ابتدا با استفاده مطالعه ادبییات تحقیی و روش
کتابخانهای به شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار بر متغیرهای تحقی پرداخته شده و سپس با ارائیه
مدل مفهومی پیشنهادی تحقی نسبت به جمعآوری دادهها با اسیتفاده از روش مییدانی و ابیزار
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پرسشنامه اقدام شده است .بدین معنا که ابتدا با توجه بیه مطالعیه ادبییات داخلیی و خیارجی
نسبت به استخراج مؤلفهها و شاخصها اقدام شده و سپس با ارائه مدل مفهیومی پیشینهادی از
روش مدلیابی معادله ساختاری  SEMجهت سنجش آن و همچنیین از شیاخص  VAFجهیت
بررسی نوع و میزان اثر میانجی متغیرها استفاده شیده اسیت .جهیت اطمینیان از صیحت میدل
پیشنهادی و ارتباط صحیح شاخصهای تعریف شده و تأیید یا رد فرضیههای تحقی  ،از تحلییل
عاملی تأییدی و جهت سهولت در پردازش آماری از نرمافزار  PLSو  SPSSاستفاده شده است.

جامعه آماری و روش جمعآوری دادهها
قلمرو مکانی تحقی  ،نیروی زمینی ارتش میباشد .جامعه آماری تحقی  759نفر کارشناسیان و
متخصصان لجستیک الکترونیک نظامی در قلمرو مکانی تحقیی بیوده کیه بیا اسیتفاده فرمیول
کوکران  04نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شده است .اما جهت اکتساب درصد پاسخدهی بیاال
تعداد  779پرسشنامه پخش و در نهایت تعداد  795پرسشنامه پاسخ داده شده است .همانطور
که در جدول  5مشاهده میشود 30902 ،درصد کمتر از  2سال 89 ،درصد بین  72-79سیال،
 30930درصد پاسخدهندگان دارای بیش از  72سال ،سابقه کاری در حیوزه فنیاوری اطالعیات
بودهاند .جدول فراوانی مربوط به سابقه کاری پاسخدهندگان در جدول  5ارائه شده است.
جدول  :2توزیع برحسب میزان سابقه کار

سنوات خدمت

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  2سال

3.

%30902

 72 -2سال

00

%04

بیشتر از  72سال

3.

%30930

جمع

342

%344

اندازه کفایت نمونه ( )KMOو همچنین آزمیون معنییداری کروییت نمونیه بارتلیت توسیط
 SPSSبه ترتیب برابر  49.3.و  49443است .بنابراین مورد تأیید قرارگرفته است و پژوهشیگر
قادر است ،نتیجه بهدستآمده را به کل جامعه آمیاری تعمییم دهید ،بنیابراین نتیایج تحقیی را
میتوان به کل مجموعه نسبت داد.
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جدول  :9اندازهگیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر

99171

اندازهگیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر
Approx. Chi-Square

297925
7857

درجه آزادی

99997

سطح معنیداری

Bartlett's Test of
Sphericity

پایایی تحقیق
روش به کار رفته در این پژوهش برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ،روش آلفای کرونباخ میباشید.
برای تعیین ضرایب آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است کیه پاییایی
هر کدام از مؤلفهها و متغیرها در جدول  8هم قابلمشاهده است کیه حیاکی از پاییایی مناسیب
آنها میباشد.
جدول  :4ضریب آلفای کرونباخ

متغیر

ردیف

آلفای کرونباخ

7

لجستیک نظامی

49.0.

5

آماد

4904.

5

مهندسی

49.03

8

نگهداری و تعمیر (نت)

49023

2

ترابری

49.23

5

کنترلر

49...

1

رویکرد تشخیص و پاسخ

49.33

4

سرعت

49..2

0

پایداری

49.03
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متغیر

ردیف

آلفای کرونباخ

79

انعطاسپذیری

4900.

77

لجستیک الکترونیک

49..2

75

قابلیت و سهولت

49..0

75

زیرساخت IT

49...

78

تولید و توزیع بهنگام

49023

72

تکنولوژی ردیابی

49.20

بررسی ضرایب بارهای عاملی
در راستای بررسی ضرایب بارهای عاملی ،متغیرهای پنهان در شیکل  5گیزارششیده اسیت .بیا
توجه به مقادیر بارهای عاملی احصا شده از نرمافزار  PLSمشخص شده است که تعیداد  5میورد
از شاخصها کمتر از مقدار  49.بودهاند ،لذا بعید از حیذس شیاخصهیای مزبیور مجیدداً میدل
اندازهگیری اجرا شده است که برابر شکل  5مییباشید کیه تمیامی بارهیای عیاملی مخیتص بیه
متغیرهای پنهان از میزان استاندارد  49.بیشتر میباشد و نشاندهندۀ مناسب بودن این معییار
است .ضرایب بارهای عاملی نشان می دهند تا چه میزان تغییرات متغیرهای پنهان با متغیرهیای
مشاهدهشده تبیین میشوند.
با توجه به بارهای عاملی بیشترین تأثیر در تبیین متغیر پنهیان رویکیرد تشیخیص و پاسیخ،
مؤلفه انعطاسپذیری با بار عاملی  49030دارد .بیشترین تأثیر در تبیین متغیر پنهان لجسیتیک
الکترونیک ،را مؤلفۀ فناوری ردیابی محموله با بار عاملی  49040دارد .بیشترین تأثیر در تبییین
متغیر پنهان لجستیک نظامی را آماد با بار عاملی  49.33دارد.
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TTB4

ZC1
ZC2
ZC3

9/108
9/459
9/451

TR1
TR1

9/129 9/059

9/551

9/849

9/555

9/211

9/892
ترابری

AM1
AM2
AM3
NT1
NT2
NT3
MH1
MH2
MH3

CN1
CN2

9/051
9/058
9/157
9/154
9/055
9/455

9/055
9/405

9/257

9/841

9/505

9/498

9/059

تکنولوژی ردیابی

آماد
9/505

9/555

[]+
9/545

9/559
9/895

مهندسی

لجستیک
نظامی

TEC1
TEC2
TEC3

9/415

9/775

لجستیک

9/155

9/548

قابلیت و سهولت

9/489

[]+
9/557

9/555

نت

9/425

9/585

تولید و
توزیع بهنگام

IT

9/185
9/079
9/405

GS3

9/155 9/447

زیرساخت
9/017
9/052

TTB2

GS1

 9/549الکترونیک 9/277

9/017

سرعت

9/558

9/452

9/547

رویکرد تشخیص
و پاسخ

SR1

9/452

SR2

9/090

SR3

7 999

AN3

انعطاس پذیری
9/255

9/511

7 999

PA1

پایداری
9/755

کنترلر

شکل  :5مدل اندازهگیری نمایانگر بارهای عاملی شاخصهای هر یک از مؤلفهها

بررسی فرضیههای تحقیق
پس از بررسی مدلهای اندازهگیری و سنجش روایی آنها به کمک تحلیل عاملی تأییدی روابیط
میان متغیرهای تحقی بر اساس مدل ساختاری بررسی گردیده است .از این رو جهیت بررسیی
صحت و سقم فرضیات تحقی حاضر از روابط علی مبتنی بر مدلیابی معادله ساختاری اسیتفاده
شده است .آزمییون الگوی ساختاری با استفاده از بررسی ضرایب مسیر یعنیی اعداد روی مسیر،
معنییداری ضیرایب مسییر و مقادیر  R2یا واریانس تبیین شده ،فرضیههای میورد آزمیون قیرار
گرفتهاند.
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TTB2

TTB4

GS3

4 28 52 97

5 14 57 84

ZC1
ZC2

ZC3

TR2
TR1

750 2
09 4

72 55
72 71
78 4

تولید و
توزیع
بهنگام

زیرساخت
IT

GS1

قابلیت
و
سهولت

TEC1
تکنولوژی
ردیابی

5 54 0 28

ترابری

77 55

54 2
52 82
55 94

AM1
AM2
AM3

NT1
NT2
NT3
MH1
MH2
MH3

CN1
CN2

79 58
88 21
50 50
22 51
24 52
1 11
4 22
85 00
55 18

51 5
71 7

52 55

0 77

سرعت

لجستیک

5 52

77 55

نت

مهندسی

5 95

[]+

0 51

لجستیک
نظامی

TEC3

55 52

[]+
آماد

TEC2

الکترونیک 5 71

[]+

5 19

رویکرد
تشخیص
و پاسخ

72 54

SR2

50 85

SR3

5 48

58 72

انعطاس
پذیری

SR1

9 99

AV3

1 58

8 58

پایداری

9 99

PA1

کنترلر

شکل  :9مدل ساختاری در حالت معنیداری

با توجه به مدل ساختاری تحقی به بررسی تأیید یا رد فرضیههای تحقی میپردازیم.

آزمون فرضیه اصلی
همانطور که اشاره شد ،فرضیه اصلی تحقی عبارت است از:

فرضیه اصلی :رویکرد تشخیص و پاسخ بر ارتقای لجستیک نظامی تأثیر م بت و
معنیداری دارد.
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جدول  :1آماره  tو ضریب مسیر فرضیه اصلی

متغیر پیشبین

متغیر وابسته
لجستیک نظامی

ضریب مسیر ()β

آماره t

49220

29.0.

رویکرد تشخیص و پاسخ

فرضیه اصلی این پژوهش تأثیر رویکیرد تشیخیص و پاسیخ بیر لجسیتیک نظیامی را آزمیون
میکند .بر طب آماره  )t =29.0.( tکه در خارج بازه  -39..تا  39..میباشد ،میتوان گفت
که رویکرد تشخیص و پاسخ در سطح  00درصد اطمینان بر ارتقیای لجسیتیک نظیامی در ییک
سازمانی نظامی اثرگذار بوده و در نتیجه فرضیه اصلی تحقی تأیید میشود.

آزمون فرضیات فرعی
همانطور که اشاره شد ،فرضیه اول تحقی عبارت است از:

فرضیه فرعی اول :رویکرد تشخیص و پاسخ بر ارتقاء لجستیک الکترونیک تأثیر
م بت و معنیداری دارد.
جدول  :6آماره  tو ضریب مسیر فرضیه فرعی اول

متغیر وابسته
لجستیک الکترونیک

متغیر پیشبین
رویکرد تشخیص و پاسخ

ضریب مسیر ()β
49033

آماره t

.90..

فرضیه فرعی اول این پژوهش تأثیر رویکرد تشخیص و پاسیخ بیر ارتقیای سیطح لجسیتیک
الکترونیک را آزمون میکند .بر طب آماره  )t =.90..( tکه در خیارج بیازه  -39..تیا 39..
میباشد ،میتوان گفیت کیه لجسیتیک الکترونییک در سیطح اطمینیان  00درصید بیر ارتقیای
لجستیک الکترونیک اثرگذار بوده و در نتیجه فرضیه فرعی اول تحقی تأیید میشود.

فرضیه فرعی دوم :رویکرد تشخیص و پاسخ بر ارتقای لجستیک پویا تأثیر
م بت و معنیداری دارد.
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جدول  :7آماره  tو ضریب مسیر فرضیه فرعی دوم

متغیر وابسته
لجستیک نظامی

متغیر پیشبین

ضریب مسیر ()β

آماره t

4930

29.30

لجستیک الکترونیک

فرضیه فرعی دوم این پژوهش تأثیر رویکرد تشخیص و پاسیخ بیر لجسیتیک پوییا را آزمیون
میکند .بر طب آماره  )t =29.30( tکه در خارج بازه  -39..تا  39..میباشد ،میتوان گفت
که رویکرد تشخیص و پاسخ در سطح اطمینان  49..درصد بر ارتقای لجستیک نظامی اثرگیذار
بوده و در نتیجه فرضیه فرعی تحقی تأیید میشود.

رتبهبندی تأثیرگذاری عوامل بر اساس میزان بار عاملی
جدول  :8رتبهبندی تأثیرگذاری عوامل

مؤلفه

ضریب مسیر

رتبه اثر

ردیف
7

ترابری

49.2.

5

5

آماد

49.33

7

نت

49.3.

5

8

مهندسی

49.34

8

2

کنترلر

49042

2

5

زیرساخت IT

490..

5

تولید و توزیع بهنگام

4900.

8

قابلیت و سهولت

49..2

5

0

فناوری ردیابی محموله

49040

7

79

سرعت

49203

5

انعطاسپذیری

49030

7

پایداری

4903.

5

5

1
4

77

بعد

لجستیک نظامی

لجستیک الکترونیک

رویکرد تشخیص و پاسخ

75

بررسی نوع متغیرهای میانجی
متغیر میانجی در مدلیابی معادله ساختاری همان متغیر درونزا خوانده میشود ،با ایین تفیاوت
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که در درون مدل هم نقش درونزایی و هم برونزایی را نسبت به متغیرهای مسیتقل و وابسیته
میپذیرد .در مدلهای حاوی متغیر میانجی دو نوع متغیر میانجی ممکن است به وجود آید-7 :
میانجی کامل  -5میانجی جزئی
متغیر واسطه ای
b

a
c

متغیر برآمد (وابسته)

متغیر مستقل

شکل  :4روابط مدل دارای متغیر میانجی

زمانی که ارتباط متغیر مستقل با متغیر وابسته فقیط بیه صیورت غیرمسیتقیم باشید؛ یعنیی
رابطه  Cبرقرار نباشد ،در آن صورت متغیر واسطه نقش میانجی کامیل را دارد .ولیی اگیر تیأثیر
علی متغیر مستقل و وابسته از دو طری  cو  abباشد ،متغییر واسیطه نقیش مییانجی جزئیی را
خواهد داشت.
در مدلیابی معادله ساختاری اگر مدل دارای متغیر میانجی جزئی بود ،بیرای تعییین شیدت
اثر غیرمستقیم متغیر مستقل به نسبت اثر کل این متغیر بر متغیر وابسیته از شاخصیی بیه نیام
شاخص  7VAFاستفاده میشود .مقدار این شاخص بین  9تا  7بوده که مقادیر نزدییک بیه ییک
نشان میدهد که تأثیر متغیر میانجی در رابطه بین متغیر مستقل و وابسته قوی میباشید .ایین
شاخص از طری فرمول زیر محاسبه میگردد:
)VAF= (a×b)/((a×b)+c

که در آن داریم:
 :aضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی
 :bضریب مسیر بین متغیر میانجی و وابسته
1. variance accounted for
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 :cضریب 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
میانجی متغیرهای لجستیک الکترونیک ،برابر شاخص  VAFبه شرح زیر میباشد:
[]+
9/557
لجستیک
الکترونیک

9/277

9/549

[]+
9/545

[]+

9/558

رویکرد تشخیص و پاسخ

لجستیک نظامی

شکل  :1شاخص  VAFبا میانجی لجستیک الکترونیک
VAF=)49033×4930(/))49033×4930(+49220(=493..

شاخص  VAFبرای اثر میانجی لجستیک الکترونیک بر رابطۀ لجستیک تشخیص و پاسیخ و
لجستیک نظامی تقریباً ضریب  492را نشان میدهد .کیه در واقیع بییانگر اثیر مییانجی جزئیی
لجستیک الکترونیک میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدس این تحقی بررسی نقش لجستیک الکترونیک بر توسعۀ رویکرد تشخیص و پاسیخ در ییک
سازمانی نظامی (لجستیک نظامی) میباشد که برای بررسی نحوه تأثیرگذاری متغیرهای تحقی
بر یکدیگر از روش مدلیابی معادله ساختاری استفاده شده است .مدل ساختاری نهیایی تحقیی
مستخرج از نرمافزار  ،PLSبیانگر تأیید فرضیههای تحقی میباشد.
توجه به سامانههای لجستیک الکترونیک در ارتش پیشینه طوالنی دارد .از جمله سامانههای
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موفقی که تاکنون نیز توانستهاند در ساختار این سازمانها کارایی خود را نشیان دهنید ،سیامانه
اتوماتیک لجستیکی در نییروی هیوایی  ALSو سیامانه کیالز  CALSدر نییروی زمینیی ارتیش
میباشد .اما باز با وجود پیچیدگی و حیاتی بودن حوزه دفاع و نظامی برای ایران کیه در معیرض
تهدیدات مختلف منطقهای و فرامنطقهای و همچنین گروهکهای تروریستی قرار دارد ،ولیی بیا
وجود پیشرفتهای قابلتوجه در حوزه لجستیک نظامی و غیرنظامی نمیتوان بیه آن اتکیا کیرد.
ایران کشوری است که با تحوالت اخیر منطقه تبدیل به قدرتی میؤثر در منطقیه جهیان شیده و
مذاکرات چندماهه هستهای با شش ابرقدرت جهان نشیانگر ایین مطلیب اسیت .اییران در حیال
حاضر در چندین کشور حضور مستشاری دارد و حماییت و پشیتیبانی از نیروهیای دفیاعی را در
چند جبهه تأمین میکند .این حضور روزافزون ،مؤثر و تأثیرگیذار در معیادالت جهیانی نیازمنید
راهبردهای توسعهای در حوزه لجستیک میباشد .رویکرد تشخیص و پاسخ کیه بیه عنیوان ییک
راهبرد منعطف ،چابک و پایدار مطرح میباشد و تأثیرگذاری آن هم در جنگهیای تیأثیرمحور و
هم جنگهای شبکهمحور ثابت شده است ،میتواند در جهت پیشبرد اهداس دفاعی و پشیتیبانی
از جبهههای مختلف مرزی و برونمرزی تأثیر بسزایی داشته باشد.
با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیی الگیوی زییر بیه عنیوان الگیوی تیأثیر
رویکرد تشخیص و پاسخ بر توسعه لجستیک نظامی با تکیه بر لجسیتیک الکترونیکیی پیشینهاد
میگردد:

 / 88فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال شانزدهم ،شمارۀ  ،8زمستان 7502
[]+

[]+

[]+

[]+

زیرساخت
IT

[]+

تولید و
بهنگام قابلیت و سهولت
توزیع
4 82

ترابری

2 14

77 20

57 75

تکنولوژی ردیابی

[]+
0 95

[]+

[]+
5 55

75 58

آماد
[]+

2 25

نت

4 94

[]+
8 50

مهندسی

[]+
لجستیک
نظامی

لجستیک
الکترونیک 5 21

5 18

[]+

رویکرد تشخیص
و پاسخ

8 84

سرعت

55 55

[]+
انعطاس پذیری

1 55

[]+
پایداری

[]+
کنترلر

شکل  :6الگوی بومی تأثیر لجستیک الکترونیکی بر رویکرد تشخیص و پاسخ در یک سازمانی نظامی

فهرست منابع
تقوا ،محمدرضا .امیری ،مقصود .تقوی فرد ،محمدتقی .سنجری ،احمدرضا و صیمیمی ،مهیدی (.)7502
الگوی توسعه لجستیک الکترونیک در نزاجا با رویکرد تشخیص و پاسیخ .فصیلنامه میدیریت نظیامی،
.54-7 ،55

صمیمی ،مهدی ( .)7502الگوی توسعۀ لجستیک الکترونیک با رویکرد تشیخیص و پاسیخ در نزاجیا در
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