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چکیده
سرعت و میزان تغییرات محیطی از اثربخشی نظامهای سنتی لجستیک کاسته است و حرکت بهسوی
سیستمهای لجستیک نوین و توسعهیافته را ضروری نموده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر باهدف بررسی
تأثیر یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آماد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران (نهاجا)
انجامشده است .این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر روش ،پژوهشی توصیفی  -همبستگی به شمار
میرود .برای جمعآوری دادههای یکپارچگی لجستیک و عملکرد از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد.
جامعه آماری تحقیق شامل  110نفر از کارکنان آماد فنی نهاجا میباشد که با کمک فرمول کوکران و روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای تعداد  202نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .روایی ابزار سنجش با
استفاده از روایی سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و
مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که یکپارچگی لجستیک بر ابعاد انعطافپذیری ،کیفیت و تحویل تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژهها :یکپارچگی لجستیک ،عملکرد سامانه آماد ،انعطافپذیری ،سامانه آماد نهاجا


 - 1دانشیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
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مقدمه و بیان مقاله

بهکارگیری
در محیط پیچیده ،پویا و بسیار متغیر امروزی ،شرکتها نیازمند طراحی و 
راهبردهایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رسانند؛ در این محیط
رقابتی سازمانهایی بقا میپایند که از گردونهُ رقابت جا نمانند و خود را با شرایط متغیر و پویای
بازار همگام کنند .بهعبارتدیگر ،مدیران شرکتها حاصل تصمیمگیریهای راهبردی خود را در
آینه معیارهای عملکردی مشاهده خواهند کرد .تجزیهوتحلیل و مقایسه عملکرد مشاهدهشده با
روند گذشته ،رقبا یا متوسط صنعت ،بازخور مناسبی را برای تصمیمگیری و انتخاب فعالیتهای آتی
فراهم میسازد .به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف سازمانها ،بهبود مستمر عملکرد بوده است
و ارائه بهترین عملکرد سازمانی به اساسیترین دغدغه مدیران سازمانها تبدیلشده و سازمانها
میکوشند با بهرهگیری از فنون مختلف به عملکردی برتر دست یابند .بهزعم کوپر)1337( 1
عملکرد برتر به توانایی یک شرکت در ادغام همهجانبه با شرکای خود در طول زنجیر تأمین وابسته
است .طی یک ده گذشته تعداد زیادی از سازمانها در مواجهه با لزوم کاهش هزینهها ،همراه با
بهبود کیفیت و حفظ انعطافپذیری در پاسخگویی به نیاز بازار و کوتاهتر شدن چرخه تکوین
محصول ،ضرورت تغییری بنیادی در الگوهای ذهنی خود را احساس کردهاند .این الگوی ذهنی
جدید ،مدیریت زنجیره تأمین نام دارد .الگوی نوین بر این باور مبتنی است که سازگاری با
ویژگیهای عصر حاضر مستلزم مدیریت بهینه فعالیتها و فرآیندها نه در قلمرو یک سازمان بلکه
در کل زنجیره تأمین است .بدین ترتیب این باور در همه سازمانها ازجمله نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی شایع شده است که چگونه مدیریت زنجیره تأمین ،کلیدیترین عنصر برای کسب
مزیت رقابتی در آینده خواهد بود و دیگر این سازمانهای نظامی نیستند که با یکدیگر رقابت
میکنند ،بلکه این زنجیره تأمین آنهاست که پیروزی یا شکست آنها را رقم خواهد زد (شاهرودی
و صانعی.)87:1930 ،

1. Cooper
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با توجه به گستردگی مأموریتهای حوزه فعالیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
بخشهای مختلف عملیاتی و رزمی ،فرماندهی و کنترل ،فناوری ،ساخت و نگهداری تجهیزات و
ادوات نظامی ،پشتیبانی و لجستیک ،ضرورت بهبود در زنجیره تأمین در حوزههای مختلف دفاعی
دوچندان گردیده است .مهمترین هدف بهبود زنجیره تأمین در سازمانهای نظامی ،انطباق سریع
با تغییرات محیط پیرامونی بهمنظور ارتقای بهرهوری و افزایش توان رزمی نیروهای مسلح میباشد
(روحالهی .)21:1939 ،بر این اساس ،نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران برای انجام
مأموریتهای خود و کسب اهداف تعیینشده باید از تدارکات و پشتیبانی مناسب برخوردار بوده و
نیازمندیهای واحدهای عملیاتی خود را در راستای اجرای وظایف محوله مرتفع نماید .از دیدگاه
اندیشمندان ،کیفیت پشتیبانی و لجستیک نقش بسیار مهمی در تحقق اهداف دارد و هرگونه
ضعف و قوت این سامانه ،اثراتی منفی یا مثبت بر میزان و کیفیت انجام فعالیتها و مأموریتهای
واحدهای سازمانی باقی خواهد گذاشت (مسعود .)27:1930،در حقیقت ،میتوان ادعا نمود که
هیچ سازمانی بدون برخورداری از سامانه لجستیک جامع و یکپارچه بهتمامی اهداف خود نخواهد
رسید .منشأ بسیاری از عدم موفقیتها و عدم تحقق اهداف و چشماندازهای سازمانی فقدان
جامعیت و یکپارچگی در لجستیک آنهاست .ازاینرو ،شناخت ،تجزیهوتحلیل و پیادهسازی
مؤلفههای سیستم لجستیک جامع و یکپارچه ،کسب اهداف و آرمانهای سازمان را به میزان
قابلتوجهی افزایش خواهد داد .با عنایت به آنچه بیان شد ،پژوهش حاضر در تالش است تا به این
سؤال تحقیق پاسخ دهد که یکپارچگی لجستیک چه تأثیری بر عملکرد سامانه آماد نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران دارد؟ تا با ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ،گامی در
برقراری امنیت ملّی و دفاع هوایی کشور بردارد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

از لجستیک تعاریف متعدد و مختلفی بهعملآمده است .ازجمله آنها میتوان به تعریف
مؤسسه لجستیک ( )1338اشاره نمود؛ لجستیک عبارت است از مکانیابی منابع بر اساس زمان یا
یره تأمین .در تعریفی دیگر ،عیسایی ( )1930لجستیک را به معنی
مدیریت راهبردی جامع زنج ٔ
فراهمکننده بهترین مواد با مناسبترین قیمت در بهترین زمان و مکان میداند.
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لجستیک جامع و یکپارچه از ترکیب تمامی مؤلفهها در یک نگاه سیستمی حاصل میگردد.
عناصر این نظام ضمن دارا بودن ارتباط و تعامل هدفمند با همدیگر بهصورت سطحمند ،جهت
حداکثر سازی هماهنگی و یکپارچهسازی متناسب با تغییرات محیطی از فناوری روز استفاده
میکنند (خورشید و مهردادی .)91:1930 ،درتعریف عیسایی ( )1930لجستیک یکپارچه،
صالحیتی است که بر اساس آن کلیه بخشهای درونی سیستم لجستیک (انبارداری ،بستهبندی،
پذیرش درخواست ،توزیع ،حمل و نقل و )....بهصورت فرآیندی با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه
می شود تا حداکثر کارایی و اثربخشی را برای سازمان به ارمغان آورد .یکپارچگی زنجیره تأمین را
میتوان بهعنوان یک فرآیند کنش متقابل و همکاری بیان نمود که در آن شرکتهای موجود در
یک زنجیره تأمین به شیوهای مشارکتی با یکدیگر کار میکنند تا پیامدهای متقابالً قابل قبول
کسب نمایند .درواقع ،شرکتهایی که در ابتدا بهصورت مستقل و مجزا فعالیت مینمودند ،جهت
کسب مزایای عملکردی بهتر تالش میکنند تا با سایر عناصر زنجیره تأمین همکاری نمایند.
یکپارچگی زنجیره تأمین به طور گسترده توسط متخصصان و محققان مختلف بهعنوان یکی از
عوامل حیاتی برای موفقیت شرکت در نظر گرفتهشده است (فالین و همکاران2010 ،؛ جاکوب 1و
همکاران2012 ،؛ پراژاگو و اولهاگر2012 ،2؛ وانگ و همکاران2011 ،؛ یو 9و همکاران .)2019 ،در
طول دهه گذشته ،توافق عمومی در رابطه بااهمیت برقراری یکپارچگی در طول زنجیره تأمین
افزایش یافته است .یکپارچگی زنجیره تأمین شرکتها را قادر میسازد تا از طریق اعمال نوآوری
بیشتر و تحمل هزینههای کمتر ،بر محدودیتهای منابع خود غلبه نمایند .راهبرد یکپارچگی
زنجیره تأمین ،تأمینکنندگان و مشتریان را بهسوی فرآیند خلق ارزش رهنمون میسازد و برای
مشتریان شرکت ارزشآفرینی میکند .این راهبرد میتواند برای شرکت شرایطی را فراهم سازد تا
در پرتو آن قادر شود بر شایستگیهای کلیدی و حیطههای تخصصی خاص خود تمرکز نماید.

1. Jacobs
2. Olhager, J. Prajogo
3. Yu
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بنابراین ،میتوان چنین عنوان نمود که زنجیره تأمین و برقراری یکپارچگی در آن ،مهمترین عامل
در رقابتپذیری شرکت به شمار میروند .بهطورکلی ،با بررسی مبانی نظری ،مفاهیم و نظریههای
مرتبط با یکپارچگی زنجیره تأمین مشخص میشود که این مفهوم نقش تعیینکنندهای بر عملکرد
شرکت ایفا مینماید (حسینی و شیخی .)22:1932،عملکرد باالی زنجیره تأمین تنها زمانی به
دست میآید که شرکتها یکپارچگی زنجیره تأمینشان را با یکپارچهسازی عملیات تأمینکنندگان
و مشتریانشان منطبق کنند (زایالنی و راجاکوپال2002،1؛ وواندروات و وان داک2008،2؛
کیم2003،؛ ژائو 9و همکاران2011،؛ یو و همکاران2019،؛ ونگ و همکاران2012،؛ اکار و
آتادنیز2012،1؛ الیی و کیو.)2012،
ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین

یره تأمین (آماد) به میزان دستیابی سامانه آماد به شاخصهایی همانند پیشبینی
عملکرد زنج ٔ
2
دقیق تقاضا ،موجودی و پاسخگویی زنجیره تأمین (الن و آنهلکر  )2002اطالق میشود .در
تعریف دیگر ،پاسخگویی بهعنوان توانایی زنجیره تأمین در پاسخ سریع به تغییرات در تقاضا
تعریفشده است که هم ازلحاظ حجم و هم ازلحاظ ترکیب محصوالت قابلسنجش هستند
(هلوگ.)2002 ،2
اندازهگیری عملکرد بهعنوان فرآیند تعیین کمیت اثربخشی و بهرهوری عمل تعریف میشود.
هر سازمان بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیتها در جهت بهبود عملکرد خود
نیاز مبرمی بهنظام ارزیابی دارد .از سوی دیگر ،فقدان وجود نظام ارزیابی در یک سیستم ،به
معنای عدم برقراری ارتباط با محیط بیرونی و درونی سازمان تلقی میگردد (نیلی.)13:2002 ،

1. Zailani,Rajagopal
2. Van der Vaart, van Donk
3.Zhao

4.Acar and Atadeniz
5. Lan,Unhelkar
6.Holweg
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اندازه گیری عملکرد از طریق ارزیابی رفتار گذشته و ایجاد فرصت برای الگوبرداری ،بر
تصمیمگیریهای آینده اثرگذار است (مانیان .)17:1983 ،ارزیابی عملکرد یکی از فعالیتهای
کلیدی مدیریتی است و انتخاب سیستم ارزیابی برای دستیابی به اهداف راهبردی سازمان در
کانون این موضوع قرار میگیرد .فعالیتهای ارزیابی عملکرد باعث حفظ جنبههای راهبردی
سازمان و اهداف بازار و نیز جنبههای عملیاتی سازمان شده و باید دادههای کلیدی جهت
جنبههای حیاتی مدیریت دانش ،اطالعات برنامهریزی ،کنترل و پایش پیشرفت کار را فراهم آورد.
این فعالیتها همچ نین باید با تغییر در محیط بازار و عملیات ،تغییر نماید و با آن در ارتباط
تنگاتنگ باشد تا زمینهساز مدیریت فعال و پیشرو شود (کیم.)2003 ،
مطالعات هوآنگ ( )2002نشان داد که بهمنظور اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین ،به ابزاری
راهبردی نیاز است تا بانگرش فرآیندی و کلنگر بتواند به مدلسازی ،ارزیابی و تشریح زنجیرههای
تأمین بپردازد .برای شناسایی این ابزارهای راهبردی باید تحقیقات پیشین در حوزه مدیریت
زنجیره تأمین را بررسی نمود .بهطورکلی تحقیقاتی که درزمینه مدیریت زنجیره تأمین انجامشده
است در سه سطح عملیاتی ،طرحریزی کردن و راهبردی تقسیمبندی شده است .راسنزینک 1و
همکاران ( )2009در مقالهای تحت عنوان تأثیر راهبرد یکپارچهسازی روی توانمندیهای رقابتی
و عملکرد کسبوکار نشان دادند که چنانچه میزان یکپارچگی در زنجیره تأمین بیشتر باشد،
کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری فرآیند و رهبری هزینه ،نسبت به گذشته بهتر خواهند
شد (رومانو .)2009،گریفین ( )1337بیان کرد که سازوکارهای یکپارچگی داخل مثل گروه های
چندوظیفهای زمان تحویل محصوالت جدید را کاهش میدهد .کافتروس و مارکولید)2002(2
همچنین پیشنهاد کردند که یکپارچگی داخلی ،توانمندیهای رقابتی ،ازجمله قیمت پائین،
کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری و خدمات مشتری را بهبود میبخشد .شاین و همکاران
( )2000بیان کردند که عملکرد تأمینکنندگان با هزینه ،کیفیت ،قابلیت اطمینان ،زمان تأخیر و

1.Rosenzweig
2. Koufteros, Marcoulides
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تحویل بهموقع شناسایی میگردد درحالیکه عملکرد خریداران شامل ویژگیهای محصول ،قابلیت
اطمینان محصول ،انطباقپذیری محصول و طول عمر محصول میشود (چو و دیگران.)2008،
انعطافپذیری به معنی توانایی فرآیند خدمات برای انطباق با تغییرات است .انواع انعطافپذیری شامل
انعطافپذیری در حجم ،سرعت تحویل ،مشخصات است (فیتزجرالد 1و همکاران .)1331،پراژاگو و
اولهاگر ( )2012عملکرد عملیاتی را از طریق پنج معیار کیفیت ،تحویل بهموقع ،انعطافپذیری،
تنوعپذیری محصول و عملکرد نهایی محصول سنجیدند .کیم ( )2003و کنسان و سوهن ()2002
نتیجه گرفتند که یکپارچگی زنجیره تأمین تأثیر مثبتی بر نتایج عملکرد دارد.
یکپارچگی لجستیک و عملکرد زنجیره تأمین

به موازات پیچیدگی زنجیره تأمین ،شرکتها با مشکالتی در وارد کردن سریع محصوالت به بازاردر
مقادیر مناسب و در مکانهای مناسب روبرو شدهاند (کالس و همکاران2008 ،؛ جاکوب.)2007 ،
یکپارچهسازی لجستیک و زنجیره تأمین یکی از راهبردهای شرکتها است که پیچیدگی مدیریت زنجیره
تأمین و رسیدن به افزایش عملکرد را در خود جایداده است (دراگ و همکاران .)2012 ،یکپارچگی
لجستیک و زنجیره تأمین دارای ماهیتی چندبعدی است (فالین و همکاران .)2010،بر اساس مبانی
2
نظری دو نوع یکپارچهسازی وجود دارد؛ یکپارچهسازی داخلی و خارجی (ناراسیمهان
و کیم2002 ،؛ سوئینک 9و همکاران2007 ،؛ ویجایاساراتی .)2010 ،1یکپارچهسازی داخلی درجهای است
که در آن سازمان ،ساختارها و شیوههای سازمانی خود را در قالب فرآیندهایی هماهنگ در راستای رفع
نیازهای مشتریان قرار میدهند .هدف از یکپارچهسازی داخلی ،اتحاد عملکرد بخشهای درون یک
شرکت بهعنوان یک فرآیند منسجم و واحد است (فالین و همکاران .)2010 ،برای رقابت مؤثر در بازار،
زنجیره عرضه باید بسیار پویا و هماهنگ باشد .این امر نیازمند یکپارچهسازی متقابل کارکردی در یک
شرکت و یکپارچهسازی خارجی با تأمینکنندگان و مشتریان برای کسب موفقیت میباشد (کیم2002 ،؛
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سینک و همکاران2007 ،؛ فن در فارت و ون دونک2008 ،؛ ژائو و همکاران .)2011 ،در شرکت یکپارچه
از درون ،بخشهای عملکردی بهعنوان بخشی از نیروهای پردازش مشترک و هماهنگ به منظور
پاسخگویی به نیازهای مشتری عمل میکنند (فالین و همکاران2010 ،؛ ژائو و همکاران .)2011 ،یکپارچه
سازی داخلی درنتیجه مستلزم به اشتراکگذاری اطالعات در زمان واقعی و اطالعات در سراسر عملکرد
کسبوکار ،همکاریهای کاربردی متقابل و هماهنگی فعالیتهای لجستیک با دیگر زمینههای کاربردی
است ( فالین و همکاران2010 ،؛ فروهلیچ ووستبروک2001 ،؛ ژائو و همکاران .)2011 ،سازمانها باید
ابتدا قابلیت یکپارچهسازی داخلی را از طریق سیستم و فرآیند یکپارچهسازی پیش از ایجاد همکاریهای
راهبردی با مشتریان و تأمینکنندگان ایجاد کنند .در این گام ،قابلیت یکپارچهسازی خارجی مورداستفاده
قرار گیرد (یو و همکاران2019،؛ ژائو و همکاران  .)2011بدیهی است بهواسطه یکپارچهسازی ،بخشهای
مختلف زنجیره با هماهنگی بیشتری همکاری مینمایند .عدم هماهنگی و یکپارچگی بخشهای کارکردی
باعث مشکالتی میشود (پراژاگو و اولهاگر2012،؛ گری 1و همکاران .)2002 ،هدف از یکپارچگی
لجستیک و زنجیره تأمین ،حداقل نمودن هزینه کل زنجیره عرضه مقدار مشخصی از محصوالت موردنیاز
مشتریان در زمان و مکان معینی و تأمین نیازهای آنها در سطح باالی خدمتدهی میباشد (کامیسکت
و سیچمی .)2000،2پژوهشهای بسیاری در خصوص یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین انجامشده و
مزایای حاصل از آن مورد تأیید قرارگرفته است که از آن جمله میتوان به عملکرد مالی و افزایش در
عملکرد بازار (کیم2002،؛ ویکری و همکاران2009 ،؛ اوغازی2001 ،؛ روزنویگ و همکاران،)2009 ،
بهرهوری (فراهلیچ2001 ،؛ سوئینک و همکاران2002،؛ وستبروک  ،)2002رضایت مشتری (کیم2002 ،؛
زیالنی و راجاگوپال )2001 ،و همچنین کاهش در هزینه سفارش دهی (اسکنل و همکاران )2000 ،و عدم
اطمینان کسب وکار (چیلدرهاوس و همکاران )2009،اشاره نمود .تحقیقات پیشین عمدتاً به رابطهای
مثبت و معنادار بین یکپارچگی و عملکرد اشاره داشتهاند (واندروات و وان دونک2008،؛ کیم 2003؛
کنسان و سوهن2002 ،؛ الی و همکاران.)2003 ،
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مشکدانیان ( )1931در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر
عملکرد عملیاتی گروه بهمن به این نتیجه رسید که یکپارچگی اطالعات (بهکارگیری فناوری اطّالعات
و به اشتراکگذاری اطالعات) تأثیر مثبتی بر یکپارچگی لجستیک و درنهایت بهبود عملکرد دارند.
عالوه بر آن ،این بررسی نشان داد ارتباط بلندمدت با تأمینکنندگان از طریق اثرگذاری بر یکپارچگی
اطالعات و لجستیک ،بهطور غیرمستقیم در بهبود عملکرد مؤثر است.
شفیعی نیکآبادی و همکاران ( )1930در تحقیق خود با عنوان تأثیر یکپارچگی فرآیندهای
سازمانی و نابسازی لجستیک بر عملکرد کسبوکار به این نتیجه رسیدند که سه عامل کاهش
اتالفها ،تأمینکنندگان و یکپارچگی زنجیره تأمین بر هر دو بعد داخلی و خارجی یکپارچگی
فرآیندهای سازمانی تأثیر دارند و نظام اطالعات بر یکپارچگی خارجی مؤثر است .بر این اساس
میتوان نتیجه گرفت که نابسازی لجستیک موجب افزایش یکپارچگی فرآیندهای سازمانی
میشود .همچنین هر دو موضوع یکپارچگی فرآیندهای سازمانی و نابسازی لجستیک موجب
افزایش عملکرد کسبوکار سازمانی میشوند.
ناظمی و خریدار ( )1930در تحقیق خود با عنوان تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی
رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد نشان دادند که یکپارچگی داخلی (لجستیک)
پیشنیازی برای یکپارچگی خارجی است .این مطالعه نشان داد که یکپارچگی داخلی (لجستیک) و
یکپارچگی خارجی تأثیر مثبتی روی بهبود توانمندیهای رقابتی شرکت دارند .همچنین ،یکپارچگی
داخلی توانمندیهای رقابتی را از طریق یکپارچگی خارجی بهبود میدهد .بهطورکلی ،با بررسی مبانی
نظری و مفاهیم و نظریههای مرتبط با یکپارچگی زنجیره تأمین آشکار میشود که این مفهوم نقش
تعیینکنندهای بر عملکرد شرکت ایفا مینماید .یکپارچگی لجستیک و زنجیره تأمین به درجهای اشاره
دارد که شرکت میتواند بهصورت راهبردی همکاری خود با شرکای تجاری را برای دستیابی
مؤثر و کافی به محصوالت ،خدمات و اطالعات باهدف فراهم آوردن حداکثر ارزش برای مشتریان با
سرعت باال و هزینه کم ارتقا دهد (ژائو و همکاران .)2008 ،بهعبارتدیگر ،باالترین درجه یکپارچگی
لجستیک و زنجیره تأمین ،سازمانها را در پاسخگویی به نیازهای مشتریان به انعطافپذیری بیشتر توانا
میسازد که نتیجه آن کاهش زمان تحویل و سطوح پایین موجودی است و این روند کارایی زنجیره را
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افزایش میدهد (الی و کیو2012،؛ بارات .)2001،1در یکپارچگی لجستیک در راستای حذف موانع و
مرزها جهت به اشتراکگذاری قابلیتها در بین بخشهای کارکردی از طریق هماهنگی و جریان
اطالعات تالش میشود (ونگ و همکاران .)2007،رقابت جهانی و افزایش انتظارات مشتری باعث شده
است تا تولیدکنندگان بیش از پیش روی سرعت تحویل ،قابلیت اطمینان و انعطافپذیری تمرکز کنند
(کاالنتون 2و همکاران .)2002،راسنزینک و همکاران ( )2009در مقالهای تحت عنوان تأثیر راهبرد
یکپارچهسازی روی توانمندیهای رقابتی و عملکرد کسب وکار نشان داد که چنانچه میزان یکپارچگی
در زنجیره تأمین بیشتر باشد کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری فرآیند و رهبری هزینه نسبت به
گذشته بهتر خواهند شد (رومانو.)2009،
متینپور ( )1983در تحقیق خود با عنوان ارائه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیندهای
زنجیره تأمین دریافت که میزان یکپارچگی فرآیندهای زنجیره تأمین برای زنجیره تأمین گروه
خودروسازی سایپا در حد متوسط است و همچنین زنجیره تأمین گروه خودروسازی سایپا در
یکپارچگی اطالعات دارای باالترین میزان و در یکپارچگی فعالیت دارای کمترین میزان است.
بنابراین هراندازه میزان یکپارچگی فرآیندهای زنجیره تأمین افزایش پیدا کند عملکرد زنجیره نیز
بهبود مییابد.
کیو و الیی ( ) 2012در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که نوآوری تأثیر مثبتی بر
یکپارچگی زنجیره تأمین ،ترکیب قابلیتهای رقابتی و عملکرد شرکت داشته است .یکپارچگی
زنجیره تأمین (خصوصاً یکپارچگی تأمینکنندگان و یکپارچگی درونی) تأثیری میانجی بر نوآوری
و عملکرد کسبوکار دارد درحالیکه قابلیتهای رقابتی ترکیبی ،اثر میانجی در رابطه
یکپارچهسازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت داشته است .نتایج بهدستآمده این دیدگاه را تأیید
میکند که نوآوری ،یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد.
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زوریتا مد صالح 1و روسمیما مد روزلین )2012( 2رابطه همبستگی بین یکپارچگی زنجیره
تأمین و عملکرد شرکتها را تأیید نمودند .آنها با توجه به مطالعات پیشین عنوان نمودند که
موفقیت در یکپارچگی به شرکاء کلیدی در زنجیره تأمین محدود است .آنها دریافتند که
برخورداری از سرمایه رابطهای زنجیره تأمین موفقیت یکپارچگی زنجیره تأمین را تسهیل
مینمایند .آنها در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که عناصر ارتباطات مانند اعتماد ،تعهد و
جامعهپذیری عناصر معنیداری هستند که بین اجرا یکپارچگی زنجیره تأمین در بین شرکتهای
صنایع غذایی بهعنوان تسهیلکننده عمل مینمایند.
جاکوب و همکاران ( )2012دریافتند که رضایت کارکنان تا حدی بر رابطه بین ارتباطات
داخلی و یکپارچگی درونی زنجیره تأمین تأثیر دارد .همچنین یافتهها نشان دادند که ارتباطات
داخلی تأثیری مستقیم و مثبت بر یکپارچگی بیرونی زنجیره تأمین دارند ،درحالیکه رضایت
کارکنان فقط بهطور غیرمستقیم تحت تأثیر یکپارچهسازی خارجی از طریق یکپارچهسازی داخلی
قرار دارد و درنهایت یکپارچگی داخلی تأثیر مثبتی بر یکپارچگی بیرونی دارد.
پارژاگو و اولهاگر ( )2012دریافتند که قابلیتهای فنی فناوری و تسهیم اطالعات تأثیر مثبتی
بر یکپارچگی لجستیک دارند .عالوه بر این ،ارتباطات راهبردی با تأمینکنندگان بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم بر عملکرد تأثیر مثبت دارد و از طریق یکپارچگی اطالعات و یکپارچگی لجستیک
بهصورت غیرمستقیم بر روی عملکرد زنجیره تأمین تأثیر میگذارند.
در این تحقیق یکپارچگی لجستیک با شاخصهای یکپارچگی اطالعات و یکپارچگی فعالیتها
بهعنوان متغیرهای مستقل و عملکرد سامانه آماد نهاجا با شاخصهایی همچون انعطافپذیری،
کیفیت و تحویل در قالب متغیرهای وابسته مطرح گردیدند.
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یکپارچگیاطالعات



انعطافپذیری
کیفیت
محصول

تحویل
بهموقع


عملکرد
سامانهآماد
نهاجا


یکپارچگی




لجستیک





یکپارچگی فعالیتها

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق


یکپارچگی لجستیک مستلزم به اشتراکگذاری اطالعات در زمان واقعی و در سراسر عملکرد
فعالیتهای لجستیک با دیگر زمینههای

کسبوکار ،همکاریهای کاربردی متقابل و هماهنگی
کاربردی است .یکپارچگی اطالعات و به اشتراکگذاری آن در بخشهای لجستیکی از زیربنای
یکپارچگی محسوب میگردد و بدون آن یکپارچگی لجستیک اتفاق نمیافتد .محققان بسیاری
تأثیر مثبت یکپارچگی اطالعات و عملکرد لجستیک و زنجیره تأمین را نشان دادند .یکپارچگی
فعالیتها نیز از اصل هماهنگی در لجستیک تبعیت میکند و به این معناست که هر یک از این
بخشها تمام تالش خود را با توجه به بخشهای دیگر بهمنظور رسیدن به حداکثر کارایی اعمال
نمایند .در تعریف دیگری میتوان آن را هماهنگی بین فعالیتها ،استانداردسازی ،مرتبط بودن و
بهعنوان یک کل عمل نمودن عنوان نمود .به اعتقاد گرا 1و همکاران ( )2008تسهیم اطالعات،
پایه و ستون هماهنگی در لجستیک و زنجیره تأمین عنوان گردیده است و با ایجاد هماهنگی
منافع مدیریت زنجیره تأمین به وجود خواهد آمد .زمان ،کیفیت و هزینه ،سه رکن اساسی عملکرد
میباشند .تشخیص میزان بهینه یکپارچگی در سازمان ،موضوع قابلتوجهی است که نباید ازنظر
دور باشد .بینش سیستمی به ما کمک میکند که نقطه بهینه یکپارچگی سیستم بهخوبی
شناسایی شود .در لجستیک تجاری جایی که حداکثر سود از رابطه بین هزینه و سازگاری حاصل
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میشود ،نقطه بهینه تعیین میشود اما در لجستیک نظامی عوامل دیگری یعنی رسالت لجستیک
نظامی (پشتیبانی اثربخش از نیروهای عملیاتی) عالوه بر هزینه در تعیین نقطه بهینه یکپارچگی
سیستم تأثیر دارد که باعث میشود نقش هزینه در رتبههای بعدی قرار گیرد؛ زیرا هدف کسب
سود نیست .با این تفکر رکن سوم (هزینه) بررسی نشده و جزو قلمرو تحقیق نمیباشد .بر اساس
ادبیات و پیشینه تحقیق فرضیههای زیر تدوین گردید.
فرضیهاصلی
یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یههایفرعی:
فرض 
یکپارچگی لجستیک بر کیفیت عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یکپارچگی لجستیک بر انعطافپذیری عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یکپارچگی لجستیک بر تحویل عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتههای آن میتواند برای حل
مشکالت سازمان استفاده شود و ازنظر ماهیت و روش ،پژوهشی توصیفی -همبستگی به شمار
میرود؛ زیرا تالش میکند با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات موردنیاز را از وضع موجود نمونه
آماری به دست آورد .برای جمعآوری دادههای یکپارچگی لجستیک و عملکرد از پرسشنامههای
استاندارد استفاده شد .جامعه آماری تحقیق شامل  110نفر از کارکنان آماد فنی نهاجا میباشد
که تعداد  202نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان
اعضای نمونه انتخاب شدند .روایی تحقیق بهصورت سازهای و پایایی آن با استفاده از روش آلفای
کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .بهمنظور اطمینان بیشتر از روایی ابزار ،از روایی صوری نیز استفاده
شد ..در بررسی روایی صوری ،پرسشنامه در اختیار  10نفر از متخصصین و اساتید دانشگاه در
حوزه آماد و پشتیبانی قرار گرفت و اصالحات موردنظر آنان اعمال گردید .پس از جمعآوری
پرسشنامه ،جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS 20و مدلسازی معادالت ساختاری لیزرل
استفاده شد .در جداول اطالعات تحلیلی متغیرهای پژوهش ارائهشده است.
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جدول  :1مؤلفههای یکپارچگی لجستیک
معیار

یکپارچگی اطالعات

زیر معیار

منبع

هماهنگی و یکپارچگی دادههای مربوط به بخشهای
عملیاتی

فالین و همکاران ( ،)2010کیم ( ،)2003اوغازی ()2003

قابلیت دسترسی فوری به اطالعات سطح موجودی سازمان

فالین و همکاران ( ،)2010کیم ( ،)2003اوغازی ()2003

قابلیت دسترسی فوری به دادههای عملیاتی مربوط به
لجستیک

فالین و همکاران ( ،)2010کیم ( ،)2003اوغازی ()2003

تأکید روی جریان اطالعات سفارش

کیم ()2002،2003

داشتن سیستم یکپارچه اطالعات در مناطق وظیفهای

کیم ( ،)2002فالین ()2010

یکپارچگی فعالیتها

مدیریت یکپارچه موجودی

فالین و همکاران ( ،)2010کیم ( ،)2003،2002اوغازی ()2003

ایجاد تیمهای متشکل از تمام واحدهای وظیفهای جهت
بهبود فرآیندها

فالین و همکاران ( ،)2010کیم ( ،)2003اوغازی ()2003

تشکیل جلسات دورهای منظم میان واحدهای داخلی
سازمان

کیم ( ،)2003فالین ()2010

برخورداری از ویژگیهای لجستیکی چون سیستم توزیع،
ترابری و تسهیالت انبارداری عالی

پراژوگو و اولهاگر ()2012

انعطافپذیری

انعطافپذیری زمانی

بهاگوات 1و شارما ()2007

انعطافپذیری در حجم سفارش

فیتزجرالد و همکاران ()1331

کیفیت
تحویل

انعطافپذیری خدمات

آکارته)2007(2

تأمین و پشتیبانی (دستگاه تست)

ارتوگرول9وکاراکسوگلو)2007( 1

طول عمر محصول

شاین و همکاران ( ،)2000شریفی و ژانگ ،)2000( 2چو و دیگران
()2008

تأمین و پشتیبانی (روشهای بازرسی)

آکارته ()2007

سرعت تحویل

شریفی وژانگ ( ،)2000کنان ،2چون ( ،)2002ایکس یو 7و همکاران
( ،)2003بهاگوات و شارما ()2007

قابلیت اعتبار (اطمینان) تحویل

شاین و همکاران (-)2000چو و همکاران ()2008

1. Bhagwa
2.Akarte
3.Ertugrul
4. Karaksoglu
5. Zhang

6. Kannan
7. Xu
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یافتههای تحقیق

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش نشان داد که گروه سنی  20تا  90سال را
 11نفر 91 ،تا  10سال را  110نفر 11 ،تا  20سال را  21نفر و باالی  21سال را یک نفر تشکیل
دادهاند .از سوی دیگر ،تحلیل دادهها نشان داد که  88نفر از پاسخدهندگان دارای مدرک
فوقدیپلم 101 ،نفر دارای مدرک کارشناسی و  17نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر
بودهاند .همچنین ،بررسی سوابق خدمتی پاسخدهندگان نشان داد که  20نفر از آنها دارای
سابقهای بین  2تا  10سال 32 ،نفر دارای سابقهای بین  11تا  12سال 21 ،نفر دارای سابقهای
برابر  12تا  20سال 22 ،نفر از پاسخدهندگان  21تا  22سال و درنهایت  11نفر از پاسخدهندگان
باالی  22سال خدمت دارند.
بودندادهها

بررسینرمال
بهمنظور مشخص شدن نوع توزیع دادههای تحقیق ،به بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن دادهها
از طریق آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف پرداخته شد .بنابراین فرضیهها به شکل زیر خواهد بود:

مقدار آماره آزمون در مورد متغیرهای یکپارچگی لجستیک و عملکرد آماد در سطح خطای
پنج درصد بیشتر از مقدار بحرانی است .بنابراین فرضیه صفر ،یعنی نرمال بودن دادهها تأیید
میشود .نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسیمرئوف در جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول  :2نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسیمرنوف
ردیف

متغیر

سطح معناداری

1

یکپارچگی لجستیک

0/102

2

عملکرد آماد

0/082
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مرتبهاول
ٔ
تحلیلعاملی
بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
نتایج پایایی متغیرهای یکپارچگی لجستیک و عملکرد آماد به ترتیب  0/817و  0/891محاسبه
شد .این اعداد گویای این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و بهبیاندیگر از پایایی الزم
برخوردار است .شایانذکر است ،هیچ سؤالی به دلیل نامناسب بودن دادهها و عدم تبیین واریانس
متغیر مربوط به آن از مجموع سؤالها حذف نشد .روایی سؤالها نیز به کمک اعتبار عاملی
یآید.
سنجیده شد .اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست م 
تحلیل عاملی نوعی فن آماری است که در اغلب پژوهشهای علوم انسانی کاربرد فراوانی دارد .در
تحلیل عاملی اکتشافی ،مقدار  KMOمتغیرهای یکپارچگی لجستیک و عملکرد آماد به ترتیب
 0/832و  0/871به دست آمد که گویای کفایت نمونهگیری برای متغیرهای پژوهش است.
همچنین ازآنجاییکه ضریب معناداری آزمون بارتلت برابر صفر بود ،تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار مناسب تشخیص داده شد .نتایج تمام بارهای عاملی بیشتر از  0/2به دست آمد که روایی
همگرای آن را نشان میدهد.
اندازهگیری متغیرهای پژوهش

مدلهای

بررسی
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیهها و مدلهای مفهومی پژوهش ،باید از صحت
مدلهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شود .ازاینرو در ادامه ،به بحث مدلهای
اندازهگیری متغیرهای پژوهش پرداخته میشود .این کار با بهرهمندی از روش تحلیل عاملی
تأییدی انجام شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش نشان داد تمام مدلهای
اندازهگیری و همه اعداد و پارامترهای مدل مناسب و معنادارند .با توجه به اینکه تمام بارهای
عاملی در تمام ابعاد بزرگتر از  0/2میانگین واریانسهای استخراجی است و میانگین واریانسهای
استخراجی بیشتر از  0/2بهدستآمده است ،بین سازهها روایی همگرا وجود دارد .شکلهای شماره
دو و سه نتایج تحلیل عاملی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ابعاد ازنظر
شاخصهای تناسب در وضعیت مناسبی هستند.
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مرتبه اول (تحلیل عاملی پرسشنامه) نشان میدهد ،تمام سؤالها از
ٔ
نتایج تحلیل عاملی تأییدی
روایی مناسبی برای سنجش متغیرهای پژوهش برخوردارند .معیار تأیید یا رد سؤال برای سنجش
هر متغیر ،اعداد معناداری بزرگتر از  1/32یا کوچکتر از  ،-1/32نشان میدهد آن سؤال برای
سنجش بعد مدنظر مناسب است و چنانچه عدد معناداری در بازه اشارهشده باشد ،آن سؤال برای
سنجش مناسب نیست.
شاخصهای برازش مدل

بررسی
برای بررسی برازش متغیرها و مؤلفههای آن با دادههای جمعآوریشده ،از نرمافزار لیزرل 8/2
استفاده شد .شاخصهای برازش در جدول شماره چهار نشان دادهشده است؛ شاخص کیدو
اختالف میان مدل و دادهها را نشان میدهد .لذا هر چه مقدار آن کمتر باشد حاکی از اختالف
کمتر بین ماتریس واریانس -کواریانس نمونه و ماتریس واریانس -کواریانس حاصل از مدل است.
به جهت اینکه این شاخص تحت تأثیر تعداد نمونه قرار میگیرد؛ لذا از تقسیم این شاخص بر
درجه آزادی استفاده میشود .شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل ( )RMSEAاز شاخصهای
مهم در برازش مدل است .این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود و هر چه کمتر
باشد ،بهتر است .شاخص نیکویی برازش ( )GFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و
کواریانسها است که توسط مدل تعیین میشود و هر چه بیشتر باشد بهتر است .شاخص ()AGFI
همان نیکویی برازش است که با در نظر گرفتن درجه آزادی تعدیلشده است .شاخص نرم شده
برازندگی ( )NFIیکی دیگر از شاخصهای برازش مدل است که مقادیر باالی آن بهتر است.
جدول  :9اطالعات مربوط برازش کلی مدل تحقیق
نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

میانگین مجذور خطاهای مدل ()RMSEA

0/027

کمتر مساوی 0/008

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

1/382

کوچکتر از 9

شاخص برازش غیرنرم ()NNFI

0/39

بزرگتر از 0/3

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/32

بزرگتر از 0/3

شاخص برازش افزایشی ()IFI

0/31

بزرگتر از 0/3

شاخص برازندگی ()GFI

0/31

بزرگتر از 0/3

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

0/30

بزرگتر از 0/3

منبع :نتایج پژوهش
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اکنون با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری ،بهطور اخص تکنیک تحلیل مسیر ،به بررسی
فرضیات پرداخته میشود .تحلیل مسیر تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق را بهطور
همزمان نشان میدهد .بدین منظور از نرمافزار لیزرل نسخه  8/21استفادهشده است .دو خروجی مهم
نرمافزار ،مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری است .در حالت تخمین
استاندارد ،میزان تبیین واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن مشخص میشود و در
خروجی ضرایب معناداری ،معنادار بودن روابط متغیرها مشخص میگردد .اگر ضرایب معناداری (مقدار
آمارهٔ  )tبیش از  1/32یا کمتر از  -1/32باشد ،مقدار واریانس تبیین شده معنادار میباشد .شکلهای
شماره دو و سه ،دو خروجی نرمافزار را نشان میدهند .همانطور که در شکل شماره دو مشاهده
میشود ،میزان تأثیر یکپارچگی لجستیک بر عملکرد آماد  0/22میباشد .از سوی دیگر ،مطابق با شکل
شماره سه ،که همان خروجی نرمافزار در حالت ضرایب معناداری میباشد ،میزان معناداری ضرایب
همبستگی روابط مشخصشده در شکل قبل را نشان میدهد .چنانچه آماره  tبهدستآمده در این
خروجی بزرگتر از  1/32و یا کوچکتر از  -1/32باشد ،ضرایب مسیر معنادار هستند و در غیر این
صورت عدد بهدستآمده برای ضرایب مسیر ،ازنظر آماری قابلقبول نیست .با توجه به میزان اثر
متغیرها بر یکدیگر و با در نظر گرفتن ضرایب معناداری این روابط میتوان به تأیید یا رد فرضیات
پرداخت .جدول شماره پنج خالصهای از نتایج را نشان میدهد.

شکل  :2مدل ساختاری در حالت ضریب استاندارد برای آزمون اصلی
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شکل  :9مدل ساختاری در حالت ضریب معناداری برای آزمون اصلی

با توجه به شکل شماره دو و شکل شماره سه میتوان گفت که یکپارچگی لجستیک بر عوامل
عملکرد آماد تأثیری مثبت و معناداری دارد .طوری که میزان تأثیر  0/22و ضریب معناداری 9/28
است.
فرضیههایفرعیتحقیق

آزمون
برای آزمون فرضیههای فرعی از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید .اطالعات مربوط
در جدول چهار آمده است.
جدول  :1اطالعات مربوط برازش کلی مدل تحقیق

نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

میانگین مجذور خطاهای مدل ()RMSEA

0/072

کمتر مساوی 0/008

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

1/883

کوچکتر از 9

شاخص برازش غیر نرم ()NNFI

0/32

بزرگتر از 0/3

شاخص برازش تطبیقی ()CFI

0/31

بزرگتر از 0/3

شاخص برازش افزایشی ()IFI

0/32

بزرگتر از 0/3

شاخص برازندگی ()GFI

0/32

بزرگتر از 0/3

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

0/30

بزرگتر از 0/3

منبع :نتایج پژوهش
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شکل شماره چهار وشکل شماره پنج ،مدل ساختاری برای آزمونهای فرعی را در حالت ضریب
معناداری و استاندارد نشان میدهند.

شکل  :1مدل ساختاری در حالت ضریب استاندارد برای آزمونهای فرعی

شکل  :2مدل ساختاری در حالت ضریب معناداری برای آزمونهای فرعی
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نتایج خروجی نرمافزار در خصوص بررسی آزمونهای فرعی در شکلهای چهار و پنج آمده
است .بر این اساس میتوان گفت یکپارچگی لجستیک به ترتیب بر انعطافپذیری (میزان تأثیر:
 0/31و ضریب معناداری ،)2/28 :کیفیت (میزان تأثیر 0/89 :و ضریب معناداری )3/22 :و تحویل
(میزان تأثیر 0/78 :و ضریب معناداری )7/20 :تأثیر دارد.
نتیجهگیریوپیشنهادها

موضوع لجستیک در نیروهای نظامی و انتظامی از نقش و اهمیت باالیی برخوردار است؛
چراکه آمادگی و پایداری نیروها بهطور مستقیم به نحوه عملکرد لجستیکی آنها بستگی دارد و در
صورت ضعف یا نقص در هرکدام از عناصر ،عملکرد سیستم مختل یا کند خواهد شد .این امر در
مواقع حساس ،خسارتهای جیران ناپذیری را به همراه خواهد داشت و درنهایت به خطر افتادن
امنیت یک جامعه را به همراه خواهد داشت (سادات .)92:1980 ،با این رویکرد ،تحقیق حاضر
تالش کرد تا به یکی از مؤلفههای اصلی در عملکرد سامانه آماد نیروی هوایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران یعنی یکپارچگی لجستیک بپردازد.
فرضیه اصلی:یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیری مثبت و معنادار دارد.
یافتههای تحقیق نشان داد که یکپارچگی لجستیک بر عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیری مثبت و
معنادار دارد .یافتههای تحقیق با نتایج حاصل از مطالعات گرفین ( ،)1337اسمیت و رینرسن (،)1338
تید و همکاران ( ،)2001بارگلمن و همکاران ( ،)2001پارتاسری و هاموند ( ،)2002کافتروس و مارکولید
( ،)2002اسوینک و همکاران ( ،)2007آنتونی و همکاران ( ،)2003متینپور ( )1983همخوانی دارد.
یه فرعیاول:یکپارچگی لجستیک بر انعطافپذیری عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیری
فرض ٔ
مثبت و معنادار دارد .تحلیل دادهها نشان داد که یکپارچگی لجستیک بر انعطافپذیری عملکرد
سامانه آماد نهاجا تأثیری مثبت و معنادار دارد .بهعبارتیدیگر ،هرچقدر یکپارچگی لجستیک ارتقا
یابد ،انعطافپذیری سامانه آماد نهاجا بهبود مییابد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت یکپارچگی
لجستیک بر انعطافپذیری سامانه آماد نهاجا مؤثر است .یافتههای تحقیق با نتایج مطالعات کراچ
وسکی و ریتزمن ( ،)2002کراچ وسکی و ریتزمن ( ،)2002بهاگوات و شارما ( ،)2002کراچ
وسکی و ریتزمن ( )2002و آکارته ( )2007همسویی دارد.
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فرضی ٔه دومفرعی:یکپارچگی لجستیک بر کیفیت عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیری مثبت
و معنادار دارد .تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که یکپارچگی
لجستیک بر کیفیت عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیری مثبت و معنادار دارد .یافتههای تحقیق با
نتایج مطالعات ارتوگرول وکاراکسوگلو ( ،)2007کراچ وسکی و ریتزمن ( ،)2002شاین و همکاران
( ،)2000شریفی و ژانگ ( ،)2000چو و همکاران ( ،)2008شریفی و ژانگ ( )2000و آکارته
( )2007همسویی دارد.
یهسومفرعی:یکپارچگی لجستیک بر تحویل عملکرد سامانه آماد نهاجا تأثیری مثبت
فرض ٔ
و معنادار دارد .تحلیل داده ها نشان داد که یکپارچگی لجستیک بر تحویل عملکرد سامانه آماد
نهاجا تأثیری مثبت و معنادار دارد .یافتههای تحقیق با نتایج مطالعات کنون و چن (،)2007
ایکس یو و همکاران ( ،)2003بهاگوات و شارما ( ،)2007کراچ وسکی و ریتزمن ( ،)2002شریفی
و ژانگ ( ،)2000شاین و همکاران ( ،)2000چو و همکاران ( ،)2008کراچ وسکی و ریتزمن
( )2002و موهانتی و همکاران ( )1339سازگاری دارد.
در پایانبر اساس یافتههای تحقیق ،پیشنهادهایی زیر به مسئولین و دستاندرکاران سامانه آماد نهاجا
ارائه میگردد.
 بهکارگیری سیستم های اطالعاتی زنجیره تأمین (آماد) در سامانه آماد نهاجا مانند برنامهریزیمنابع مؤسسه 1که باعث هماهنگی در فرآیندهای مولد ارزشافزوده در درون سازمان میشود و
سیستمهای پشتیبانی از تصمیم مدیریتی 2که برای نیاز شخصی مدیران بوده و مدیران را جهت
اتخاذ تصمیمات جداگانه پشتیبانی میکند ،الزم و ضروری است.
 با توجه به تجهیزاتمحور بودن لجستیک نهاجا و ورود فناوریهای نوین به سیستم لجستیکنیرو نیاز است تا با بهروزرسانی استانداردها و رویهها و رعایت این الزامات ،یکپارچگی لجستیک در
سامانه آماد و پشتیبانی افزایش یابد .جهت برخورداری از سیستم لجستیکی عالی چون سیستم

1. Enterprise Resource Planning
2. Management Decision Support System
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توزیع ،ترابری و تسهیالت انبارداری که موجب یکپارچگی فعالیتها و درنتیجه یکپارچگی
لجستیک را سبب میگردد الزم است تا با ایجاد هماهنگی بین واحدهای وظیفهای از طریق
جریان فیزیکی مواد و اطالعات به تقویت دیدگاه سیستمی و فرآیندی اقدام تا مزایای یکپارچگی
لجستیک حاصل شود.
1
 در راستای ارتقای انعطافپذیری مکانی به تقویت سیستم پشتیبانی زنجیرهای از طریق تجهیزانبارهای مناطق وظیفهای و مدیریت موجودی یکپارچه و بهمنظور افزایش انعطافپذیری زمانی به
تأمین سریعتر قطعات زماندار 2از طریق تقویت و همکاری با واحد مرکز اطمینان از مرغوبیت و
شناسایی منابع تهیه مناسب باید به پیشبینی صحیح مقدار مناسب قطعات خاص و ویژه اقدام
گردد و با شناسایی منابع تهیه مناسب نسبت به تأمین آن مبادرت گردد.
 در راستای ارتقای کیفیت قطعات فنی هواپیماها و وسایل پشتیبانی زمینی ،بخشهای کنترلکیفیت 9با تجهیزات بهروز (از قبیل انواع تسترها و  ).....مجهز شوند .همچنین تجهیز واحد تحلیل
ینه ارتقاء سطح اقالم فنی میتواند در افزایش کیفیت قطعات مفید واقع گردد.
کیفیت 1درزم ٔ
 جهت ارتقای عملکرد تحویل ،نسبت به کاهش زمان سفارش تا دریافت 2آن توسط یگانها ازطریق حذف برخی از کانالهایی که بیشتر حالت موازیسازی داشته و باعث اتالف زمان میگردد
و چابکی سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد اقدام گردد.
 در تأمین برخی از اقالم بحرانی و نورس 2از منابع داخلی و یا خرید خارجی تالش شود تا ضمناطمینان ا ز صحت تحویل (صحت اطمینان از اینکه جنس تحویلی به یگان منطبق بر جنس
درخواستی بوده و مشخصات آنیکی باشد از تحمیل هزینه اضافی به سیستم آماد جلوگیری شود.

)1. MRD (Material Releas Directive
2. Time Change
)3. QC (Quality Control
4. Quality Analysis
5. Lead Time
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