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تاریخ دریافت9313/70/91 :
تاریخ پذیرش9313/71/70 :

چکیده
مأموریت اصلی سیستم لجستیک در نیروهای نظامی و انتظامی ،تهیه ابزار و سالال ،،تالدارو و پیالتییانی،
نگهداری ،ذخیره و واگذاری به موقع منابع است .لجستیک با توجه به اصول کارآمدی ،عملکالرد اقتاالادی و
انعطاف پذیری دارای نقیی بسیار حساس و کلیدی است .چرا که بدون تجهیزات کافی اجرای مأموریتهالای
عملیاتی مقدور نیست .هدف این پژوهش تییین ابعاد مختلف چابک سازی و چگونگی انجالا آن در سیسالتم
لجستیک است از طریق فناوری اطالعات انجا می پالذیرد .مسالهله اصاللی ایالن پالژوهش ایالن اسالت کاله آیالا
بکارگیری فناوری اطالعات موجب ارتقاء و چابکی این سیستم میشود .با توجاله باله اینکاله ایالن تحقیالق باله
بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتیاطات در ارتقای چابکی لجستیک میپردازد ،لذا نالو تحقیالق باله لحالا
هدف کاربردی است .برای انجا این تحقیق از روش هایی آمار توصالییی و اسالتنیاطی اسالتیاده شالده اسالت.
روش اصلی جهت تجزیه و تحلیل آماری دادهها در این تحقیالق آمالار توصالییی ظتنظالیم جالداول توصالییی،
میانگین ،نمودارهای آماری) میباشد کاله در کنالار آن مالیتالوان جهالت بالرآورد صالحت سالااتت تحقیالق از
آزمونهای آمار استنیاطی ظتحلیل رگرسیون ،آزمون  tاستیودنت و نر افزار  )spssاستیاده نمود .بالر اسالاس
نتایج بدست آمده ،متغیالر فنالاور ی اطالعالات قابلیالت تالأ یر گالذاری را بالر ایجالاد و ارتقالاء شالرای «میالزان
پاسخگوئی»« ،میزان شایستگی»«،میزان انعطافپالذیری»«،میالزان سالرعت» و «ایجالاد چالابکی در سیسالتم
لجستیک» دارد.
واژگان کلیدی :فنآوری اطالعات ،چابک سازی ،لجستیک ،قابلیت چابکسازی.

 1کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات
 2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
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مقدمه
موضو لجسستیک در نیروهای نظامی و انتظامی از نقش و اهمیالت ماالاعیی برخالوردار اسالت
چرا که آمادگی و پایداری نیروها بطور مستقیم به نحوه عملکرد لجستیکی آنها بستگی دارد و در
صورت ضعف یا نقص در هر کدا از عناصر ،عملکرد سیستم مختل یا کند خواهد شد که این امالر
در مواقع حساس و خسارتهای جیران ناپذیری را به همراه خواهد داشالت و در نهایالت منجالر باله
خطر افتادن امنیت یک جامعه میشود ظسادات.)9307،
شاید بتوان گیت که آشوریها ظحدود  077سال قیل از میالد) ،پایه گذاران اولیه علم لجستیک
بیمار می روند .یکی دیگر از تحوتت لجستیک یعنی تأسیس گردانهای متمرکز لجستیکی بود .از
سوی دیگر ،نقش امنیت در زندگی انسان بر کسی پوشیده نیسالت .بررسالی سالیر تحالوتت تالاریخ
زندگی بیر گواه این موضو است که تحوتت و پییرفت های جوامالع در ابعالاد مختلالف در سالایه
تأمین امنیت در آن جامعه قابل دستیابی و تحقق است .برای تحقق این هدف تز اسالت همالواره
یک سازمان نظامی و انتظامی از سیستم لجستیک فعال ،پویا و قابالل انعطالاف برخالوردار باشالد تالا
بتواند تدارکات و کلیه نیازهای خود را فراهم نماید .این امر منجر به مقابله ما ر با معاالت ناشالی
از وقو جنگ در مواقع بحرانی میشود .به این دلیل است که همواره نیروهای نظالامی و انتظالامی
در جهان در تالش هستند تا بهترین سیستم لجستیکی را داشالته باشالند تالا باله وسالیله ناله فقال
جنگ ها را به نیع خود پایان دهند ،بلکه در پارهای موارد از بروز جنگهای خانمانسوز جلالوگیری
نمایند.
بنابراین نقش تعیین کننده و حیاتی لجستیک غیر قابل ا نکالار اسالت و ایالن مهالم بالا توجاله باله
ویژگیهای نیردهای جاری به زیرساختهای فناوری ظبهخاوص فناوری اطالعات) سالازنده متکالی
میباشد لذا سیستم لجستیک متناسب با فناوری اطالعات میتواند کارآمالدتر باشالد و باله همالین
دلیل در عملیات نوین ،هدف اولیه در فلج کردن و از کار انداختن توان فناوری طرف مقابالل اسالت
که باتترین پیتییان او خالصه می شود .برای تحقق این هالدف تز اسالت همالواره یالک سالازمان
نظامی از سیستم لجستیک فعال ،پویا و قابل انعطاف برخوردار باشالد تالا بتوانالد تالدارکات و کلیاله
نیازهای خود را فراهم نماید .این امر منجر به مقابله ما ر با معاالت ناشالی از عملیالات در مواقالع
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بحرانی می شود .نقش تعیین کننده و حیاتی لجسستیک غیر قابل انکار است و این مهم با توجه به
ویژگیهای عملیات ،به زیرساختهای فناوری ظبه خاوص فناوری اطالعات) سازنده متکالی اسالت
لذا این سیستم متناسب با فناوری اطالعات میتواند کارآمدتر باشد ظآراستی.)9319 ،
در واقع ،سیستم فاقد فناوری اطالعات ،کارآیی خود را از دست می دهالد و هالر چنالد طالر،هالا
تاکتیکی ،منطقی و دقیق تهیه شود و از کارکنان آموزش دیده استیاده شود ،بر این اساس فناوری
اطالعات و ارتیاطات در سیستم لجستیک که سرعت در آن مطر ،است ،بایستی پیادهسازی گردد
که ورود این سیستم به آماد باعث چابکی سیستم و پییرفت در فرایندهای آن مییود کاله تحالول
اساسی در توسعه ،پییرفت و کار آمدی سیستم را در پی دارد.
بیان مسئله
مأموریالت اصالاللی لجسسالتیک در نیروهالالای نظالالامی و انتظالامی ،تهیالاله ابالزار و سالالال ،،تالالدارو و
پیتییانی ،نگهداری ،ذخیره و واگذاری به موقع منابع است .وظییه لجستیک تأمین کلیه نیازهالای
پیتییانی در باتترین سطح پیتییانی و در زمان عملیات میباشد .از سویی بدون تجهیالزات کالافی
اجرای مأموریتهای عملیاتی مقدور نیست .در حال حاضر کلیه مراحل پالیشبینالی نیازمنالدیهالا،
درخواست ،دریافت ،ذخیره سازی و واگذاری به صورت غیر الکترونیک و دستی انجا میشالود کاله
این امر منجر به اتالف زمان و تحمیل هزینههای گالزاف بالرای سالازمان مالیشالود .از سالوی دیگالر
فناوری اطالعات طراحی ،توسعه ،پیادهسازی ،پیتییانی و مدیریت الکترونیک با سرعت و دقت بات
است و لجستیک الکترونیک بکارگیری این فناوری در سازمانهای انتظامی است که از آن در ارائه
خدمات و اطالعات در زنجیره تأمین استیاده مینمایند.
این نو مدیریت با دور شدن از عملیات کاغذی ،سرعت عکسالعمل سالازمانی را بالات مالیبالرد و
چابک سازی سازمان را در پی دارد .در واقع ،فناوری اطالعات به منظور تسریع در روند برنامههالا و
عملیاتهای سازمانی بکار رفته و چابک سازی سیستم مالدیریتی را باله همالراه دارد .طالر ،چابالک
سازی سیستم لجسستیک به عنوان یکی از مالیههای افزایش تالوان عملیالاتی از اهمیالت ویالژهای
برخوردار است .این پژوهش جهت تییالین ابعالاد مختلالف چابالک سالازی و چگالونگی انجالا آن در
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سیستم لجستیک در یکی از مراکز آموزش نظامی از طریالق فنالاوری اطالعالات انجالا مالیپالذیرد.
مسهله اصلی این است که آیا بکارگیری فناوری اطالعات موجب ارتقاء و چابکی آمالاد و پیالتییانی
میشود؟ نتایج این تحول در سیستم مذکور می تواند باعالث عملکالرد سالریع در تالدارو نیروهالای
نظامی در زمان جنگ و صلح ،چابک سازی ،کاهش هزینهها ،افزایش کارایی و ا ربخیالی ،افالزایش
قابلیت اطمینان و آمادگی درسیستم لجستیک نهاجا گردد .در این پژوهش نقش فناوری اطالعات
و ارتیاطات را در ارتقاء چابکی سیستم لجستیک نهاجا مورد بررسی و تییین قرار دهد.

اهداف پژوهش
 -9شناخت تا یر فناوری اطالعات بر پاسخگوئی سیستم لجستیک.
 -2شناخت تا یر فناوری اطالعات بر شایستگی سیستم لجستیک.
 -3شناخت تا یر فناوری اطالعات بر انعطافپذیری سیستم لجستیک.
 -9شناخت تا یر فناوری اطالعات بر سرعت سیستم لجستیک ا ر دارد.
سواالت پژوهش:
 -9آیا فناوری اطالعات بر پاسخگوئی سیستم لجستیک ا ر دارد؟
 -2آیا فناوری اطالعات بر شایستگی سیستم لجستیک ا ر دارد؟
 -3آیا فناوری اطالعات بر انعطافپذیری سیستم لجستیک ا ر دارد؟
 -9آیا فناوری اطالعات بر سرعت سیستم لجستیک ا ر دارد؟
پیشینهی نظری
فناوری اطالعات
امروزه فناوری اطالعات به عنوان یکی از فناوریهای نوین بیالری ناله تنهالا خالود دسالتخالوش
تغییرات ژرفی شده است ،بلکه به سرعت در حال تالأ یر گالذاری بالر روی الگوهالای زنالدگی ،روش
تحقیق آموزش ،مدیریت حمل و نقل ،مسایل امنیتی و دیگر زمینههای زندگی انسان است .دامناله
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تغییرات ناشی از این پدیده بسیار متنو بوده و از جانیینی اطالعات باله جالای انالرژی یالا نیالروی
انسانی در بخش تولید صنعتی تا تغییر در بخش درونی خدمات ،از خالدمات پرسالنلی تالا خالدمات
اجتماعی و سیستمهای توزیعی را در بالر مالیگیالرد ظاحمالدی .)99 ،9302 ،بالهکالارگیری فنالاوری
اطالعات ،تغییرات بنیادین را در کلیه زمینهها نوید میدهد ظطیب.)99 ،9301 ،
در مجمو فناوری اطالعات سه نو تغییر را در سازمانها پدید مالیآورد :جالایگزینی یالا امکالان
خودکالالار کالالردن فرآینالالدهای موجالالود ،پیالالتییانی یالالا امکالالان کمالالک بالاله فرآینالالدهای موجالالود م الالل
تامیمگیری و ارتیاطات ،نوآوری یا امکان خلالق روشهالای جدیالد ظفلالود .)990 ،9119 ،فنالاوری
اطالعات میتواند پنج مزیت عمده ایجاد کند :ارزانتر یعنی تولید خروجیهالای میالابه بالا هزیناله
کمتر ،بییتر که همان تولید خروجی بییتر بالا هزیناله میالابه اسالت .سالریعتالر باله معنالی تولیالد
خروجیهای میابه با همان هزینه در زمان کمتر ،بهتر یا تولید خروجیهای میابه با همان هزیناله
و همان زمان ولی با استانداردهای کیییتی بات و باتخره ،اولین بار ،که همان تولیالد خروجالیهالای
جدید است ظگانش.)00 ،2777 ،

لجستیک
متیکل از همه فعالیتهای پیالتییانی مأموریالتهالای عمالده سالازمان اسالت کاله شالامل مالواد،
ذخیرهسازی ،برنامه تولید ،حمل و نقل ،بستهبندی ،توزیالع ،طراحالی سیسالتمهالا ،اطالعالات آمالاد،
مدیریت و سیستم هالای پیالتییانی ،مهندسالی چرخاله زنالدگی و خالدمات میالتری اسالت ظتیالو و
ونگ .)2779،در کتاب لجستیک دانیگاه دفا ملی ،چند تعریف ازلجستیک بیر ،زیر جمالعآوری
شده است.
الف -لجستیک فرآیند برنامهریزی و تأمین کات و خدمات است.
ب -لجستیک بینالمللی ،فرآیند برنامه ریزی و تأمین کالات ،تجهیالزات و خالدمات بالرای
پیتییانی نیروهای نظامی و اقتااد غیر نظامی در سطح بینالمللی است.
ج -لجستیک ملی فرآیند برنامه ریزی و تأمین کات و خدمات در پیالتییانی از نیروهالای
نظامی یک ملت ،عملیات آن ،اقتااد غیر نظامی آن و تعهالدات و شالرای بالینالمللالی آن
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ملت است ظتیو و ونگ.)2779 ،

چابک سازی
تغییرات محیطی ،عامل اصلی نیاز به چابکی به حساب می آید ،در دهه گذشته ،غالب شرکتهالا
راهیرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالشها و تغییرات محیطی انتخالاب مالیکردنالد،
گر چه این رویکردها همواره موفق و مربخش نیودند .اما امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتهالا
با رقابت فزاینده ی پایدار و نامطمهنی مواجه هستند که به واسطهای نوآوریهالای فناوراناله ،تغییالر
محی های بازاری و نیازهای در حال تغییر میتریان شدت یافته است .این وضعیت بحرانی موجب
اصالحات عمدهای در چیمانداز راهیردی سازمان ،اولویتهای کسب و کالار ،و بالازبینی مالدلهالای
سنتی و حتی مدلهای نسیتاً معاصر شده است .از این رو ،یکی از راههای پاسخ گالویی باله عوامالل
تغییر و تحول سازمانی ،چابکی است .در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدید ،میتنالی بالر افالزایش
ضریب تغییر در محیطی است که بنگاهها و سازمانها را وادار باله پاسالخ متیکراناله و معقوتناله باله
تغییرات میکند .از طرف دیگر ،بازارها و میتریان خواهان محاالوتت ارزان ،متناسالب بالا سالالیق
خود و دسترسی سریع به آنها هستند .از این رو چابکی میتوانالد پیالروزی و موفقیالت در کسالب
سود ،سهم بازار و جذب میتریان در بازارهای رقابتی را به همراه داشته باشد ظجعیر نژاد و شهائی،
 .)9301:90بنالالا بالاله دیالالدگاه تعالالدادی از محققالالین ،تولیالالد چابالالک یالالک رویکالالرد جدیالالد بالاله تولیالالد
است .)Rigbyet al., 2777,Hormozi, 2779سازمان چابالک یالک کسالب و کالار بالا سالرعت،
سازگار و آگاهانه است که قابلیت سریع در واکنش به تحوتت و وقالایع غیالر منتظالره پالیشبینالی
نیالالده ،فرصالالتهالالای و نیازمنالالدیهالالای میالالتری را دارد .در چنالالین کسالالب و کالالاری فراینالالدها و
ساختارهایی میشود که سالرعت ،انطیالاو و اسالتحکا تسالهیل کالرده دارای سالازمان هماهنالگ و
منظمی است که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محی تجاری کامالً پویا و غیرقابل پالیشبینالی
را دارد و الیته این محی با کارکردهای کنونی سازمان بیتناسب ظکید.)2777 ،
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جدول شماره یک -شر ،تحوتت به وجود آورنده ایده چابکی ظمتقی)9303،
عوامل به وجود آورنده

تحول

افزایش رقابت در سطح جهانی
سختتر شدن رقابت

کاهش هزینه اطالعات
رشد فناوری اطالعات
کاهش زمان چرخه حیات محاول
افزایش تغییر در مدلهای محاوتت

تیدیل بازارهای انیوه به بازارهای کوچک

کاهش محدودیتها برای ورود به بازارهای جهانی
پیدایش بازارهای کوچک
افزایش همکاری بین سازمانی

ضروری شدن همکاران بین سازمانها

بهیود مدیریت رواب کار
شکلگیری سازمانهای مجازی
فردگرا شدن میتریان

تغییر در انتظارات میتریان

افزایش مهارت میتریان
افزایش انتظار میتری در سرعت دریافت کات
قوانین مدنی

افزایش فیارهای اجتماعی

موانع قانونی
مسایل محی زیست
افزایش تحایالت افراد و آموزش نیروی کار

قابلیتهای کلیدی چابکی در سازمان
قابلیتهای چابکی ،عیارت است از تواناییهایی که بایالد در سالازمان ایجالاد شالود تالا سالازمان از
قدرت مورد نیاز برای واکنش مناسب در برابر تغییرات برخوردار باشد .ماسسالههالا و سالازمانهالای
چابک نگران تغییر ،عد اطمینان و عد پیشبینی محی کسب و کار خود هستند .بنابراین ،ایالن
ماسسهها برای رسیدگی به تغییر ،عد و عد قابلیت پیشبینی در محی کاری خود ،به شالماری
از قابلیتهای متمایز نیازمندند ظشهائی و رجبزاده .)9309،این بهعنالوان مینالای حیال و توسالعه
چابکی به میروند:
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 .1قدرت پاسخگویی :توانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنها است کاله شالامل
احساس ،درو و پیشبینی تغییرات ،واکنش سریع و فوری به تغییر ،ایجاد ،اصال ،و بهیود
تغییر میباشد.
 .2شایستگی :مجموعه وسیعی از تواناییها ،که بهرهوری فعالیتها را در جهت رسیدن
به اهداف سازمان تأمین میکند .این قابلیتها شامل موارد زیر میباشد:
داشتن دیدگاه استراتژیک ،تکنولوژیهای مناسب سختافالزاری و نالر افالزاری ،کیییالت
محاول ،ا ربخیی هزینه ،تعدد معرفی محاوتت جدید ،مدیریت تغییر ،قابلیالت دانالش و
شایستگی افراد ،ا ربخیی و کارایی عملیات
 .3انعطافپذیری :توانایی تولید و ارائه محاالوتت گونالاگون و دسالتیالابی باله اهالداف
مختلف با منابع و تجهیزات یکسان .انعطافپذیری در چهار حوزه زیر مد نظر میباشد:
انعطافپذیری در حجالم محاالول ،انعطالافپالذیری در تنالو محاالول ،انعطالافپالذیری
سازمان ،انعطافپذیری افراد
 .4سرعت :توانایی انجا دادن عملیات در کوتاهترین زمان ممکن ،شامل:
سرعت عرضه محاوتت جدید به بازار ،تحویل سریع و به هنگا محاوتت ،سالرعت در
زمان عملیات .بهیود قابلیتهای چابکی سازمان درآینده و در زمان رقابت در محالی بالازار
رقابتی و پویا ،شرکتها و سازمانها باید باله فکالر توسالعه قابلیالتهالای چابالک و اسالتیاده
چابکی بهعنوان مزیت رقابتی باشند.
یکی از میکالت تمرکز بر بهیود چابکی ،پویایی و نیزاقتاالائی بالودن قالابلیتی اسالت کاله پالیش
توس سازمان تعریف شده است .چابکی در اینجا بهعنوان یک راه بیپایان بهیالود مسالتمر قلمالداد
میشود و از آنجا که هیچ طرحی برای اندازهگیری چابکی در ادبیات این تهوری ذکر نیالده اسالت،
تعیین خاصی از چابکی مورد نیاز دشوار و میکل است .دراین راسالتا ،فوکورکالا و فلیالدنر ظ)9110
براساس نظرات ناکان ظ )9101و نیز نظرات فردوس ودیمیر ظ )9117معتقدند :شالرکتهالایی کاله
بدون درنظر گرفتن سایر قابلیتهای عملکردی ،بر بهیود چابکی میکننالد ،احتمالات بالا شکسالترو
خواهند شد ظفوکورکا و فلیدنر .)9110 ،هنگامی که سطح قابل قیولی از قابلیت اطمینان به دسالت
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آمد ،در عین تداو دو فعالیت پیش ،شرکتها یا سازمانها بایستی به انعطافپذیری ،پاسخگویی و
قابلیت سازگاری روی بیاورند و میتنی بر بهیود موفق در عرصه قابلیتهای انعطافپذیری ،شرکتها
و سازمانها میتوانند به سمت چابکی و چاتکی گا بردارند .به عالوه ،تالش بالرای بهیالود چالابکی
نیز باید تحت حمایت و پیتوانه تالشهای بهیود کیییت ،قابلیت اطمینان و انعطافپذیری بییالتر
نیز باشد .قابلیت های چابکی ،عیارت است از تواناییهایی که باید در سازمان ایجاد شود ،تا سازمان
از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد.

پیشینه تجربی
بررسی سوابق و پییینه پژوهش در بین مطالعات و تحقیقالات انجالا شالده سالایر دانیالگاههالای
کیور ،فاقد هرگونه سابقه پژوهیی میباشد .از طرف دیگر باله علالت وجالود طیقالهبنالدی در بالین
مطالعات سازمانهای نظامی و عد دسترسی ،در واقع اینگونه استنیاط میشود که ایالن پالژوهش
فاقد هرگونه سابقه پژوهیی مستقیم داخلی میباشد و بهعنالوان اولالین پالژوهش بالا ایالن موضالو
صورت می پذیرد .در هر حال بررسی سوابق پژوهش حاکی از تمایل و گرایش سالازمانهالای عاالر
حاضر در دستیابی به سطوحی از چابکی در فعالیتها و عملکردشان مالیباشالد .بررسالی سالوابق و
مطالعات مرتی با موضالو پالژوهش نیالان مالیدهالد کاله «فنالاوری اطالعالات» در بالین عوامالل و
مالیههای تأ یر گذار بر شکلگیری چابکی سازمانی ،از جایگاه و موقعیت ویژهای برخالوردار اسالت
بهطوریکه در عار حاضر بدون در نظر گرفتن میهو فنالاوری اطالعالات و ارتیاطالات دسالتیابی باله
هرگونه چابکی یا چابک سازی در سازمان بی معنی خواهد بود.
مدل مفهومی:
مطالعات صورت گرفته در خاوص چابکی ،نیان دهنده این موضو اسالت کاله در هالر سالازمان
چهار شاخص اصلی بهعنوان ،قابلیتها و مالیههای تحت تأ یر یا شکل دهنده چابکی وجالود دارد.
این چهار قابلیت عیارت است از:
پاسخ گوئی ظتوانایی تیخیص تغییرات و واکنش سریع و بهرهجویی از آنها) ،شایستگی ظتوانایی
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کسب اهداف و مقاصد سازمان) ،انعطافپالذیری ظتوانالایی جریالان دادن باله فرآینالدهای مختلالف و
کسب اهداف مختلف با استیاده از امکانات و تسهیالت یکسان) ،سرعت ظتوانایی انجالا فعالیالت در
کمترین زمان ممکن) .بنابراین اگر سازمان به دنیال چابکی است باید ایالن قابلیالتهالا را مالد نظالر
داشته و تا جای ممکن آنها را درون خود پرورش داده و تقویت کند تا باعث افزایش بهالرهوری در
سازمان گردد .بر این اساس مدل اصلی پژوهش بر اساس این چهار بعد چالابکی سالازمانی و تحالت
تأ یر فناوری اطالعات و ارتیاطات مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.

قابلیتهای چابکی
سازمان


پاسخگوئی



شایستگی



انعطافپذیری



سرعت
شکل شماره یک -چارچوب نظری پژوهش ظفوکورکا و فلیدنر)9110 ،

فناوری اطالعات

روش شناسی پژوهش
در این پژوهش تعداد نمونه  277نیر تعیین می باشد ،جهت نمونهگیالری از روش نمونالهگیالری
تاادفی ساده استیاده شده است که این روش منجر به حیال شالانس مسالاوی بالرای هالر یالک از
اعاای جامعه آماری در انتخاب بعنوان بخیی از نمونه آماری بوده تا از جهتگیری در نمونهگیری
جلوگیری و باعث افزایش دقت و اعتیار آن گردد .برای انتخاب حجم نمونه ظبا توجاله باله نامحالدود
بودن جامعه آماری) ،از فرمول کوکران استیاده شده است .از سوی دیگر با توجاله باله دو جملالهای
بودن فاای توزیع دادههای آماری ظانطیاو دادهها با توزیع دوجملهای) ،به جای محاسیه واریالانس
نمونه  37نیری از جامعه پژوهش ،حداک ر میزان واریانس ظجهت پوشالش حالداقل خطالا) را بالرای
محاسیه حجم نمونه در نظر می گیریم .در ادامه جهت استیاده از تحلیل رگرسیون در هر تحلیالل
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فرضیه های آماری مختص به آن بخش و رابطه علت و معلولی بین متغیر مستقل و وابسالته اسالت،
استیاده میشود .سپس بر اساس آزمون  tاستیودنت و آزمون  Fظفییر) معنیدار بودن ضالرایب در
هر معادله خ رگرسیون بررسی میگردد .بررسی سوالهای تحقیق به کمک تحلیل رگرسالیون و
محاسیه خ ضریب رگرسیون و آزمون ضرایب بدست آمالده از تحلیالل رگرسالیون بالا اسالتیاده از
آزمون  tاستیودنت صورت میگیرد .معادله خ رگرسیون بیان کننده میزان رابطه بین هر یالک از
ابعاد متغیر وابسته و متغیر مستقل و پاسخ دهنده به تأیید یا رد فرضیههای تحقیالق مالیباشالد .بالا
توجه به سوال های مطر ،شده در این تحقیق ،نیاز است تا جهت شناسایی و ارزیابی میالزان تالأ یر
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در این ساال از تحلیل رگرسیون خطی استیاده شود.

یافتههای پژوهش
در جدول شماره دو به طور خالصه ا رات هر یک از متغیرهای فناوری اطالعات و ارتیاطالات بالر
میزان پاسخگوئی ،فناوری اطالعات و ارتیاطات بر میزان شایستگی ،فناوری اطالعالات و ارتیاطالات
بر میزان انعطاف پذیری و رسالت سازمان بالر رضالایت شالغلی در سیسالتم لجسالتیکی نهاجالا ذکالر
گردیده است.
در بررسی صحت آماری و معنیداری ضریب معادله خ رگرسالیون  Y1بالا توجاله باله اینکاله P-
 Valueمحاسیه شده برای  Tکوچکتر از  هست ،بنابراین فرض  H 1تأیید مالیگالردد ،یعنالی
احتمال غیر صیر بودن ضریب   1با  %111اطمینان وجود دارد .در واقع بالا توجاله باله اینکاله P-
 Valueاز مقدار  است ،لذا ضریب  Xغیر صیر بوده و با اطمینان  %111میتوان وجالود تالأ یر
متغیر فناوری اطالعات و ارتیاطات بر میزان پاسخگوئی سیستم لجسالتیک نهاجالا را تأییالد نمالود.
برای بررسی و تأیید معنیداری ضریب عرض از میدأ در معادله خ  ،به کمک مقالدار P-Value
بدست آمده برای آزمون  Fظفییر) که مقدار بدست آمده برابر  7/777مالیباشالد و توجاله باله ایالن
نکته که مقدار آن از   =7/79کوچکتر است ،لذا معادلاله خال رگرسالیون  Y1مالورد تأییالد قالرار
میگیرد.
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جدول شماره دو -مقادیر ضرایب بدست آمده و معادله خ رگرسیون فرضیهها
ضریب
بررسی نتایج

آزمون

آزمون t

فرضیه ها

فییر ظ)f

استیودنت

معادله خ رگرسیون

P-Value

تعیین
ظشدت
تغییرات)

F

T

بررسی ا ر «فناوری
اطالعات» بر
«میزان
پاسخگوئی»
بررسی ا ر «فناوری
اطالعات» بر
«میزان شایستگی»

/72
299

/79
939

9/99

9/20

Y1  0 / 203  0 / 224 X

Y2  0 / 614  0 / 170 X

/9
%99

/0
%93

77
7/7

77
7/7

77
7/7

77
7/9

بررسی ا ر «فناوری
اطالعات» بر
«میزان انعطاف-

/79
10

3/39

Y3  0 / 202  0 / 151 X

32/1
%

77
7/7

77
7/7

پذیری»
بررسی ا ر «فناوری
اطالعات» بر
«سرعت»

/01
992

1/20

Y4  0 / 219  0 / 304 X

/1
%99

77
7/7

79
7/2

در مورد شدت تغییرات هم میتوان گیت که 99/9درصد تغییرات میزان پاسخگوئی  Y1در این
معادله خ مربوط به متغیر فناوری اطالعات و ارتیاطات میباشد و سالایر عوامالل تغییالری معالادل
99/1درصد را بر متغیر چابکی در واحدهای زیر مجموعاله سیسالتم لجسالتیک وارد مالیسالازند .در
صحت آماری و معنیداری ضریب معادله خ رگرسیون  Y2با توجه به اینکه  P-Valueمحاسالیه
شده برای  Tکالوچکتر از  هسالت ،بنالابراین فالرض احتمالال غیالر صالیر بالودن ضالریب   1بالا
111درصد اطمینان وجود دارد .در واقع با توجه به اینکه  P-Valueاز مقدار  است ،لذا ضریب
 Xغیر صیر بوده و با اطمینان 111درصد میتوان وجود تأ یر از ناحیه متغیر فنالاوری اطالعالات
بر میزان شایستگی سیستم لجستیک را تأیید نمود .برای بررسی و تأیید معنیداری ضریب عالرض
از میدأ در معادله خ  ،به کمک مقدار  P-Valueبدست آمده برای آزمون  Fظفییالر) کاله مقالدار
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بدست آمده برابر  7/777میباشد و توجه به این نکته که مقالدار آن از   =7/79کالوچکتر اسالت،
لذا معادله خ رگرسیون  Y2مورد تأیید قرار می گیرد ،در مورد شدت تغییرات هم میتوان گیالت
که  93/0درصد تغییرات میزان شایسالتگی  Y2در ایالن معادلاله خال مربالوط باله متغیالر فنالاوری
اطالعات میباشد و سایر عوامل تغییری معادل 91/3درصد را بر متغیر چالابکی واحالدهای سالتادی
زیر مجموعه سیستم لجستیک وارد می سازند .در معادله خال رگرسالیون میالزان انعطالافپالذیری

سیستم لجستیک یعنی خ  Y3برابر صیر می باشد .این فرض به میهو صالیر بالودن ضالریب X
ظ  )  3در معادله خ رگرسیون برای  Y3خواهد بود .کاله در نتیجاله عالد تالأ یر متغیالر فنالاوری
اطالعات بر میزان انعطافپذیری سیستم لجستیک را نیالان خواهالد داد .بنالابراین رابطاله و ا الر از
سوی متغیر فناوری اطالعات و بر میزان انعطافپذیری سیستم لجستیک وجود دارد ،بهصورتی که
ضریب آن در معادله خ

 Y3غیر صیر باشد.

در بررسی صحت آماری و معنی داری ضریب معادله خ رگرسیون  Y3با توجاله باله اینکاله P-
 Valueمحاسیه شده برای  Tکوچکتر از  هست ،بنابراین فرض  H 1تأیید مالیگالردد ،یعنالی
احتمال غیر صیر بودن ضریب   3با درصد اطمینان وجود دارد .در واقع بالا توجاله باله اینکاله P-
 Valueاز مقدار  است ،لذا ضریب  Xغیر صیر بوده و با اطمینان 111درصد مالیتالوان وجالود
تأ یر از ناحیه متغیر فناوری اطالعات بر میزان انعطافپالذیری سیسالتم لجسالتیک را تأییالد نمالود.
برای بررسی و تأیید معنی داری ضریب عرض از میدأ در معادله خ  ،به کمالک مقالدار P-Value
بدست آمده برای آزمون  Fظفییر) که مقدار بدست آمده برابر  7/777مالیباشالد و توجاله باله ایالن
نکته که مقدار آن از   =7/79کوچکتر است ،لذا معادلاله خال رگرسالیون  Y3مالورد تأییالد قالرار
میگیرد ،در مورد شدت تغییالرات هالم مالیتالوان گیالت کاله  %32/1درصالد تغییالرات  Y3میالزان
انعطافپذیری در این معادله خ مربوط به متغیر فناوری اطالعات میتواند باشالد و سالایر عوامالل
تغییری معادل 10/9درصد را بر چابکی واحدهای زیر مجموعه سیستم لجستیک وارد میسازند.
در بررسی صحت آماری و معنیداری ضریب معادله خ رگرسیون  Y4بالا توجاله باله اینکاله P-
 Valueمحاسیه شده برای  Tکوچکتر از  هست ،بنابراین فرض  H 1تأیید مالیگالردد ،یعنالی
احتمال غیر صیر بودن ضریب   1با 111درصد اطمینان وجود دارد .در واقع با توجه به اینکه P-
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 Valueاز مقدار  است ،لذا ضریب  Xغیر صیر بوده و با اطمینان 111درصد مالیتالوان وجالود
متغیر فناوری اطالعات بر میزان سرعت سیستم لجستیک را تأییالد نمالود .بالرای بررسالی و تأییالد
معنی داری ضریب عرض از میدأ در معادله خ  ،به کمالک مقالدار  P-Valueبدسالت آمالده بالرای
آزمون  Fظفییر) که مقدار بدست آمده برابر  7/777میباشد و توجه به این نکته کاله مقالدار آن از
  =7/79کوچکتر است ،لذا معادله خ رگرسیون  Y4مورد تأیید قرار میگیرد.
در مورد شدت تغییرات هم میتوان گیت که  %99/1درصد تغییرات میزان سرعت  Y4در ایالن
معادله خ مربوط به متغیر فناوری اطالعات میباشد و سایر عوامل تغییری معادل 90/9درصالد را
بر متغیر چابکی واحدهای زیر مجموعه سیستم لجستیک وارد میسازند .جهت شناسالایی اولویالت
تأ یر پذیری ابعاد چابکی سیستم لجستیک تحت تالأ یر متغیالر فنالاوری اطالعالات و ارتیاطالات ،از
مقادیر ضریب تعیین بدست آمده از معادله خ رگرسیون هر یک از فرضیهها ،مالیتالوان اسالتیاده
نمود .در این بخش با توجه به مقادیر محاسالیه شالده ضالرایب تعیالین از طریالق نالر افالزار SPSS
جدول شماره سه تهیه شده است که به محاسیه اولویت و میزان اهمیت آنها در بین جامعه آماری
میپردازد.
جدول شماره سه-

اولویتبندی ا ر متغیر فناوری اطالعات و ارتیاطات بر ابعاد متغیر چابکی سازمان در سیستم لجستیک

فرضیه

نا متغیر

2

مقدارضریب تعیین چندگانه ظ ) R

در صد تغییرات

رتیهبندی

اول

پاسخگوئی

99/9

%99/9

9

دو

شایستگی

93/0

%93/0

3

سو

انعطافپذیری

32/1

%32/1

9

چهار

سرعت

99/1

%99/1

2

با توجه به ضریب تعیین محاسیه شده در هر یک از فرضیهها تحقیق میتوان آنها را بالر اسالاس
میزان شدت رابطهشان رتیهبندی کرد .در این رتیهبندی با توجه به ابت بودن عامل تأ یر گذار در
هر فرضیه ،می توان میزان تأ یر پذیری و اولویت ابعاد چابکی سیستم لجستیک تحت تأ یر متغیالر
فناوری اطالعات ارائه نمود .بر اساس رتیه بندی بین ضرایب تعیین چندگانه محاسالیه شالده ،بالین
979

بررسی تأثیر فنآوری اطالعات بر قابلیتهای چابکی سیستم لجستیک

عوامل تیکیل دهنده چابکی سازمانی تأ یر پذیر از متغیر فناوری اطالعالات و ارتیاطالات ،میالخص
گردید که عامل «پاسخگوئی» از ابعاد چابکی سیسالتم لجسالتیک بالاتترین ضالریب تعیالین را دارا
است .پس از آن به ترتیب عوامل «سرعت»« ،شایستگی» و در نهایت «انعطافپذیری» قرار دارنالد.
هرچه میزان درصد ضریب تعیین باتتر باشد ،مقدار رابطاله بالین دو متغیالر در آن فرضالیه از قالوت
بییتری برخوردار است و در واقالع آن دو متغیالر از میالزان پالیشبینالی بییالتری نسالیت باله هالم
برخوردارند .میزان این ضرایب و رتیهبندی آنها در جدول شماره سه دیده میشود.
نتیجهگیری
امروزه در عاری به سر می بریم که رقابت به عنوان مهمترین ویژگی آن شالناخته مالی شالود و
سازمان ها نیز در این محی رقابتی همواره به دنیال بهیود کیییت خدمات خود به منظالور جلالب
رضایت میتریان هستند تا بتوانند از این طریق ،در مجمو عملکرد سازمانی خود را بهیود و ارتقاء
ده ند .در این راستا ،بی شک سازمان های لجستیکی نیز از این امر مست نی نیستند و همالواره در
پی آن هستند تا عملکرد خود را از طریق به کارگیری راهکارهای مناسب بهیود دهنالد .لجسالتیک
چابک و ابزار فناوری اطالعات از این راهکارها هستند .از این رو ،این تحقیق به بررسی تالا یر ابالزار
فناوری اطالعات بر چابک سازی لجستیک با استیاده از روش میدانی مالی پالردازد .نتالایج تحقیالق
حاکی از آن است که فناوری اطالعات بر ابعاد تیکیل دهنده چابکی سازمانی در جامعه آماری که
مورد آزمون قرار گرفت ،حاکی از معنالی دار بالودن و صالحت وجالودی رابطاله بالین ایالن دو متغیالر
میب اشد .بر این اساس نتایج نیان دهنده وجود تأ یر گذاری متغیر فناوری اطالعات بر شکلگیری
و ارتقاء چابکی سازمانی ظبا ابعاد میالزان پاسالخگوئی ،میالزان سالرعت ،میالزان شایسالتگی و میالزان
انعطافپذیری) ،در سیستم لجستیک میباشد.
با توجه به مقادیر بدست آمده در جدول شماره سه اینگونه نتیجهگیری میگالردد ،بالین عوامالل
تیکیل دهنده چابکی سازمانی تأ یر پذیر از فناوری اطالعات در سیستم لجستیک ،عامل «میالزان
پاسخگوئی سیستم» از سایر ابعاد چابکی دارای ضریب باتتری است .پس از آن باله ترتیالب عامالل
«میزان سرعت سیستم»« ،میزان شایستگی سیستم» و در نهایت «میزان انعطافپذیری سیستم»
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قرار دارند .تز به ذکر است ،هر چه میزان درصد ضریب تعیین باتتر باشد ،مقدار رابطاله بالین دو
متغیر در آن فرضیه از قوت بییتری برخوردار است و در واقع آن دو متغیالر از میالزان پالیشبینالی
بییتری نسیت به هم برخوردارند.

پیشنهادها
 -9با توجه به نتایج تحقیق در حوزه عوامل تیکیل دهنده چابکی و بییترین تا یر فنالاوری
اطالعات بر میزان پاسخگوئی سیستم ،پیینهاد می شود سیستم های مکانیزه مرتی بالا
این رویکرد شناسائی و اجرائی گردد و نتایج آن بالا حالالت قیالل از اجالرای ایالن رویکالرد
مقایسه شوند.
 -2با توجه به تا یر سرعت بر ایجاد قابلیت چابکی ،پیینهاد می شود عوامل مو ر بالر ایجالاد
سرعت در لجستیک شناسایی و فرآیندهای لجستیک مطالابق بالا هالدف ایجالاد سالرعت
بازمهندسی گردند.
 -3با توجه به اینکه در این تحقیق تنها از چهار عامالل چالابکی اسالتیاده گردیالد ،پییالنهاد
میشود در تحقیقات آتی از سایر ابعاد و مدل های چابکی نیز استیاده شده و نتالایج آن
با این تحقیق ارزیابی و مقایسه ای صورت پذیرد.
 -9پیینهاد ما برای تحقیقات آینده این است که میزان تا یرگالذاری عوامالل بالا اسالتیاده از
روش هالالای کمالالی همرالالون روش هالالای آمالالاری و تاالالمیم گیالالری م الالل ،ANP
 DEMATELو رویکرد فازی و  ...اندازه گیری شود.
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