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چکیده
طی سال های اخیر پارادایم زنجیره تامین پایدار به عنوان مدلی کارآمد برای زنجیره تامین سازمان ها ظهور نموده
است که مزایای پایداری را شامل می شود از این رو پژوهش حاضر در راستای طراحی و تحلیل الگویی برای زنجیره
تامین پایدار با تاکید بر محیط فعالیت پلیس است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از لحاظ روش توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تامین پلیس و نمونه آماری  900نفر
است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند .در این تحقیق از طریق تحلیل دقیق ادبیات تحقیق
زنجیره تامین پایدار و استخراج مولفه های آن ،با استفاده از روش دلفی ،و توزیع پرسشنامه محقق ساخته در میان
کارشناسان زنجیره تامین ناجا جمع آوری و با به کارگیری روش معادالت ساختاری و نرم افزار  PLSو رتبه بندی از
طریق آزمون فریدمن تحلیل شده است .یافته ها نشان می دهد که ابعاد بهره وری و پاسخگویی تاثیر معنی داری بر
شکل گیری زنجیره تامین پایدار در ناجا داشته اند .لذا مولفه هایی از این بعد که بیشتر متمرکز بر انعطاف پذیری و
یکپارچکی می باشند بیشترین اهمیت را کسب کرده اند .نتایج بیانگر توجه به نگاه پایدار در تدوین زنجیره تامین در
ناجا است و بایستی به ابعاد بهره وری با توجه به اهمیت آنها و نتایج تحقیق توجه ویژه ای نمود و چنانچه این اقدام
صورت پذیرد موجب استفاده بهینه ازمنابع ،زمان ،مکان و بهینه سازی فرآیند آمادی خواهد شد .
واژگان کلیدی :ناجا ،آماد و پشتیبانی ،زنجیره تامین ،پایدار
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مقدمه و بیان مسئله

با توجه به سیر تغییرات گسترده و لحظهای جهان امروزی پیرامون فناوری ،سیاست و اقتصاد،
سازمان ها را مجاب به ترسیم نقشه راه جهت بقاء و مقابله با هرگونه تهدیدات و استفاده از
فرصتها و اصالح نقاط ضعف سوق میدهد ،این امر در حوزه سازمانهای نظامی و انتظامی از
جایگاه ویژه و با اهمیت تری برخوردار است ،این امر در حوزه پشتیبانی که عملیات سازمانی-
انتظامی را برعهده دارد به مراتب از دامنه مسئولیت خطیرتری برخوردار است ،چرا که با تهیه و
طراحی هرگونه نقشه عملیات بدون پشتیبانی مناسب نتایج و دستاوردهای شایستهای در بر
نداشته و یا ماموریتها با شکست مواجه خواهد شد ،معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به عنوان عنصر
اصلی پوشش دهنده زنجیره تامین و پشتیبانی کننده از عملیات انتظامی در ناجا ،وظیفه و کارکرد
بسیار مهمی را در راستای تامین نیازمندیهای نیروهای مختلف کارکردی سازمان بر عهده دارد.
گستردگی و تنوع محصوالت مورد مصرف در ناجا مطابق با تنوع ماموریتهای سازمانی این نیرو،
موجب وسعت ،تنوع و گسترش زنجیره تامین و الیه های مختلف آن در این سازمان گردیده است.
نقش اساسی تامینکنندگان در بهبود این زنجیره تامین با توجه به تحریم های ظالمانه،
محدودیت منابع و اعتبارات و حجم باالی نیازمندیها و از طرف دیگر ،لزوم آماده به کاری
لحظهای نیروهای عملیاتی و پشتیبانی صد در صدی از آنها ،استفاده از رویکردها و راهبردهای
نوین در جهت بهرهبرداری موثر از منابع و ظرفیتهای موجود در زنجیره تامین این سازمان را به
امری اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است.
سازمانهای امروزی نیاز مضاعفی به پاسخگویی به نرخ فزآینده تغییرات دارند .حیات
محصوالت و فناوریها کوتاهتر شدهاند ،فشارهای رقابتی منجر به تغییرات سریع در طراحی
محصوالت و خدمات شده است و تقاضای مشتریان موجب تمایزهای بیشتر گردیده است (جین و
دیگران ،3098 ،9ص  .)2با افزایش تقاضا و تنوع خواستههای مشتریان این حقیقت وجود دارد که
کسب و کارها به صورت مستقل نمیتوانند قادر به ادامه رقابت باشند در صورتیکه به صورت
زنجیره تامین می توانند به ارایه صحیح محصوالت و خدمات به موقع با مشخصات مورد نیاز در
مکان و زمان مناسب به مشتریان باشند .زیرا دیگر رقابت بین یك تولیدکننده و تولیدکننده دیگر
نیست بلکه رقابت اصلی بین زنجیره تامین است (چادهری ،3090 ،ص .)980
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مفهوم زنجیره تامین پایدار به توانایی یك سیستم برای بازگشت به حالت اولیه یا حرکت به
حالت جدید و مطلوب بعد از مختل شدن اشاره دارد (کریستفر و پك،3004 ،9ص ).4زنجیره
تامین پایدار باید سازگار باشد ،چرا که وضعیت مطلوب در بسیاری از موارد متفاوت است از
وضعیت واقعی است( .کریستوفر و رادرفورد ،3002 :ص )34.بیان میکنند که فرآیندهای پایدار،
انعطافپذیر و چابك هستند و میتوانند به سرعت تغییر کنند .ماهیت پویای این قابلیت انطباقی
به زنجیره تامین اجازه میدهد که پس از اختالل ،به حالت اولیه خود برگردد یا به حالت مطلوب
تری از عملیاتهای زنجیره تامین برسد.
با توجه به اینکه نیروی انتظامی در هر لحظه نیاز دارد از آمادگی صد درصدی برای مقابله با
نا آرامی برخوردار باشد و این آمادگی نیازمند یك پشتیبانی مناسب میباشد و از طرفی
گستردگی و پراکندگی واحدهای انتظامی در سطح کشور و همچنین تعداد خیلی زیاد اقالم و
تجهیزات مورد نیاز ،امر پشتیبانی را مشکلتر مینماید؛ که در کنار این دغدغه اساسی ( پشتیبانی
به هنگام نیازمندیهای واحدهای انتظامی) دغدغههایی مانند کمبود اعتبارات ،تحریم ها،
محدودیت منابع و  ، ...نیروی انتظامی را بر آن میدارد که با بهرهگیری از مدلها و روش های
کارآمد وضعیتی را به وجود آورد؛ پاسخگوی نیاز واحدهای انتظامی در سراسر کشور در هر زمان و
مکان باشد .در واقع با توجه به شرایط تشرح شده این تحقیق به دنبال آن است ،با شناسایی،
ارزیابی و بررسی مولفهها و شاخصهای زنجیره تامین پایدار؛ که همگام با نیاز محیط نیروی
انتظامی باشد ،شرایطی را ایجاد کند تا بتواند تدارک به موقع را بر اساس وضعیتهای عادی و
بحرانی در سطح ناجا با امکانات و توانمندیهای موجود مهیا سازد .با توجه به آنچه بیان گردید،
این تحقیق با محوری قرار دادن یك سوال اساسی به عنوان الگوی مناسب زنجیره تامین پایدار
ناجا چه میباشد ،به بررسی الگوها و شاخصهای مختلف پایدارسازی در مقالهها و ادبیات این
حوزه و ارایه الگوی مناسب زنجیره تامین پایدار ناجا میپردازد.
پیشینه تحقیق

صدیق پور ،زندیه ،عالم تبریز و درّی نوگورانی ( )9210در تحقیقی با عنوان طراحی و تبیین مدل
زنجیره تامین پایدار در صنعت داروسازی ایران معتقد هستند که پیچیدگی محیط کسب و کار،
پویایی ،عدم اطمینان و نوسانات محیطی باالتر ،مفاهیمی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده
باعث تغییرات بسیاری در معادالت حاکم بر زنجیره تامین صنایع شده است و در چنین شرایطی
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کسب و کارها باید برای مواجهه با جریان پیوست های از چالش ها از قبیل بحزان های اقتصادی،
تحریم ها ،نواسانات نرخ ارز و قیمت ها ،محدودیت های سیستم تولیدی و بالیای طبیعی خود را
آماده نماید .در این راستا ،پایداری یکی از راهبردهای مقابله با چنین چالش هایی است .در این
تحقیق با بررسی ادبیات موضوعی تحقیقات گذشته و مصاحبه با خبرگان و بهره گیری از روش
دلفی ،مولفه ها و شاخص های پایداری زنجیره تامین شناسایی و استخراج گردید .نتایج این
تحقیق با استفاده از تکنیك مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل حاکی از آن است که
پایداری دارای قابلیت ها و توانمندسازهایی است که با شناسایی نقاط آسیب پذیر موجب بهبود
پایداری زنجیره تامین صنعت دارو می گردد.
رحیمی ،شریفی و شهریاری ( )9211در مقاله ای با عنوان طراحی مدل زنجیره تامین پایدار
(مورد مطالعه :سازمان بهزیستی کشور) یکی از کارکردهای اساسی و مهم سازمان بهزیستی هنگام
وقوع حوادث طبیعی ،مانند سیل و زلزله بوده و پس از رخداد چنین حوادثی کمك رسانی به افراد
آسیب دیده از طبقات پایین جامعه را بر عهده می گیرد .در این تحقیق از مدل سازی معادالت
ساختاری بهره گرفته شده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که توانمندی ها و نقاط
آسیب پذیر بر پایداری زنجیره تامین سازمان بهزیستی کشور تاثیر گذار و پایداری نیز بر سطح
عملکرد سازمان بهزیستی تاثیر می گذارد.
رحیمیان و رجب زاده قطری ( )9211در تحقیقی با عنوان سنجش پایداری زنجیره تامین با رویکرد
سیستم های پیچیده سازگار :مورد مطالعه صنعت داروسازی ایران به دنبال سنجش و ارزیابی مفهوم
پایداری در زنجیره تامین صنعت داروسازی بوده است .برای دستیابی به این هدف زنجیره دو شرکت
داروسازی ایران دارو و قاضی برای مطالعه انتخاب شدند .این تحقیق با استفاده از روش مدل سازی
ساختاری تفسیری ،دیمتل ،نظریه گراف و رویکرد ماتریسی و تحلیل عملکرد-اهمیت اقدام به سنجش
و ارزیابی جامع سطح پایداری در دو زنجیره تامین یاد شده پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان داد
که فاصله بسیار زیادی تا مقدار بهینه شاخص پایداری تا وضع مطلوب وجود دارد و باید در همه ابعاد از
جمله انعطاف پذیری ،ظرفیت پشتیبانی ،طراحی ساختار و  ...گام های بسیار زیادی برداشته شود.
کریستفر و پك ( )3092راهبرد های اصلی پایداری را معرفی کردند که شامل -9 :ایجاد ارتباط با
خریداران و تامین کنندگان -3ظرفیت پشتیبان  -2کنترل کیفیت  -4توسعه بهره وری و مهارت
ها  -2پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات  -1پاسخگوئی به مشتریان  -0پیش بینی تقاضا و
سیستم امنیتی است.
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سونی و همکاران )3094( 9در مطالعه خود ،با شناسایی رویکرد مدلسازی قطعی و با استفاده از تئوری
گراف اقدام به ارائه مدلی برای سنجش پایداری زنجیره تامین ارائه کرده اند .همچنین با استفاده از
مدل یاد شده و تعیین شاخص های کمی برای پایداری ،اقدام به مقایسه دو زنجیره تامین نموده اند.
توانمندسازهای پایداری در این مطالعه چابکی ،همکاری ،تسهیم اطالعات ،پایداری ،ریسك ،تسهیم
درآمد ،اعتماد ،شفافیت ،فرهنگ مدیریت ریسك ،قابلیت تطبیق و ساختار بود.
پونوماوو و هولکومب )3093( 3در مقاله ای با عنوان درک مفهوم پایداری زنجیره تامین با مرور ادبیات
تحقیق ،عواملی از قبیل چابکی و پاسخگویی ،شفافیت ،انعطاف پذیری ،افزونگی ،دانش و ساختار
زنجیره تامین ،کاهش عدم اطمینان و پیچیدگی و مهندسی مجدد ،یکپارچه سازی ،توانایی های
عملیاتی و سطح همکاری را به عنوان مهمترین عوامل در ایجاد پایداری زنجیره تامین معرفی کردند و
به این نتیجه رسیدند که انسجام یکپارچگی و ارتباط میان توانمندی های لجستیکی ،پایداری زنجیره
تامین را ارتقاء بخشیده و بازگشت از حوادث و وقفه را تسهیل می کند.
مبانی نظری
مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین شامل ادغام و ترکیب مجموعه فعالیت هایی است که موجب ایجاد ارزش
افزوده برای مشتریان از طراحی تا تحویل محصول می گردد .بنابراین می توان گفت که مدیریت
زنجیره تامین شامل رویکردهایی است که سبب ادغام موثر فعالیت های تامین کنندگان،
انبارداران و فروشندگان می شود .از این طریق محصوالت می توانند به تعداد مشخص در زمان و
مکان مناسب تولید و توزیع شوند (لو و دیگران،3008 ،2ص.) 21
زنجیره تامین پایدار

مفهوم زنجیره تامین پایدار به توانایی یك سیستم برای بازگشت به حالت اولیه یا حرکت به حالت
جدید و مطلوب بعد از مختل شدن اشاره دارد (کریستفر و پك ،3004 ،ص  .)4ظرفیت
سیستمهای پیچیده صنعتی برای بقا ،سازگاری ،و رشد در مواجهه با تغییرات پرتالطم به عنوان
معیارهای زنجیره تامین پایدار در نظر گرفته شده است( .کریستوفر و رادرفورد،3002، 4ص.) 32.
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زنجیره تامین پایدار باید سازگار باشد ،چرا که وضعیت مطلوب در بسیاری از موارد متفاوت است
از وضعیت واقعی .کریستوفر و رادرفورد ( ، 3002ص  )34بیان میکند که فرآیندهای پایدار
انعطافپذیر و چابك هستند و میتوانند به سرعت تغییر کنند .ماهیت پویای این قابلیت انطباقی
به زنجیره تامین اجازه میدهد که پس از اختالل ،به حالت اولیه خود برگردد یا به حالت مطلوب
تری از عملیاتهای زنجیره تامین برسد .جاتنر و همکاران،3099( 9ص  )348چهار عنصر سازنده
پایداری را معرفی میکند که مکرارا در تحقیقات مختلف ذکر شده اند شامل :الف) انعطافپذیری
ب) پاسخگویی سریع ،ج) قابلیت دید و د) بهره وری و همکاری .چندین عنصر سازنده
انعطافپذیری ،مانند انعطافپذیری ،پاسخگویی و قابلیت دید نیز به طور جداگانه در تحقیقات
گذشته مورد بحث قرار گرفته اند.
زنجیره تامین ناجا

نیروی انتظامی به عنوان حافظ نظم و امنیت و نیز ضابط قوه قضائیه در تابعیت وزارت کشور قرار
دارد .لذا رو این نیرو به جهت تماس مستقیم با مردم وظیفه مهمی را عهده دار است .در حالت
کلی ،مدیریت زنجیره تامین نظامی در بعضی از زمینه ها مدیریت زنجیره تامین تجاری متفاوت
است زیرا تمرکز مشتریان عمدتا در پاسخ به نیازهای عملیاتی نظامی است .این موضوع در شکل
یك ارایه شده است .با توجه به اینکه نیروی انتظامی در هر لحظه نیاز دارد از آمادگی صد
درصدی برای مقابله با نا آرامی برخوردار باشد و این آمادگی نیازمند یك پشتیبانی چابك میباشد
و از طرفی گستردگی و پراکندگی واحدهای انتظامی در سطح کشور و همچنین تعداد خیلی زیاد
اقالم و تجهیزات مورد نیاز  ،امر پشتیبانی را مشکلتر مینماید؛ که در کنار این دغدغه اساسی (
پشتیبانی به هنگام نیازمندیهای واحدهای انتظامی) دغدغههایی مانند کمبود اعتبارات ،تحریم
ها ،محدودیت منابع و  ،...نیروی انتظامی را بر آن میدارد که با بهرهگیری از مدلها و روش های
کارآمد ،وضعیتی را به وجود آورد تا پاسخگوی نیاز واحدهای انتظامی در سراسر کشور در هر
زمان و مکان باشد.

1. Jather et. all
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شکل  :9زنجیره تامین نظامی و تجاری (صراف جوشقانی و غفاری توران ،9219 ،ص.)14 .
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عملکرد مثبت زنجیره تامین ناجا در گرو عملکرد مثبت و تعامل موثر زیر سیستم های آن در
جهت هم افزایی بیشتر است .نیروی انتظامی به دو صورت کاالی مورد نیاز خود را در زنجیره
تامین تهیه می کند :تامین از خارج سازمان و تولید در داخل سازمان .در سیستم تامین از خارج
سازمان ،کاالهای مورد نیاز تامین و توسط معاونت آماد این سازمان بین واحدهای مختلف
عملیاتی (از جمله کالنتری ها ،پلیس راهور و  )...توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به عنوان
حلقه میان تولیدکنندگان و مشتریان به عنوان توزیع کننده ،توزیع می گردد .در سیستم تولید
در داخل سازمان که نسبت به کاالهای مشخصی صورت می گیرد ،مواد اولیه توسط تامین
کنندگان بیرونی تامین ،و توسط معاونت آماد میان واحد های مختلف به عنوان مشتری توزیع می
گردد (صراف جوشقانی و غفاری توران ،9219 ،ص.)18 .به طور تخصصی تر معاونت آماد و
پشتیبانی کارکردهای زنجیره تامین نیروی انتظامی را عهده دار بوده و ماموریت تامین مایحتاج
عمومی و دفاعی ،حمل و نقل تجهیزات و نیروی انسانی ،نگهداری و تعمیرات اقالم خودرویی و
غیره را به اجرا در می آورد .این موضوع سبب می شود که اهمیت کارایی و اثر بخشی فعالیت
های آماد و پشتیبانی بارز شود .در واقع ،آماد و پشتیبانی مجموعه ای از فرآیند هاست که می
تواند به عنوان ابزاری در جهت اهداف مشخص شده مورد استفاده قرار می گیرد.
الگوی مفهومی تحقیق

گام اول در طراحی الگو ،مفهوم سازی ،ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است
(زارعی،فخرزاد و پاقلعه،3099 ،ص  .)21ساختن یك مفهوم در گام اول عبارت از تعیین ابعادی
است که آن را تشکیل می دهد و این امر واقعی را منعکس می سازد(آقایی ، 9210 ،ص .)21گام
بعدی در ساختن یك الگوی مفهومی ،تعریف شاخص هایی است که به کمك آن بتوان ابعاد
مفهوم را اندازه گیری کرد .شاخص ها نشانه های عینی قابل شناسایی و قابل اندازه گیری ابعاد
مفهوم هستند(کیوی و کمپهود ،9284،ص  .)939-933با توجه به اصول و تعاریف بیان شده در
ادبیات تحقیق و بررسی ادبیات حوزه زنجیره پایدار ،مشخص گردید .همانگونه که در تحقیقات
مختلف نیز مشخص شده است ،در بیشتر پژوهشها به ابعاد بهره وری ،قابلیت دید نهایی اطالعات،
یکپارچه سازی ،مشتری مداری ،پاسخگویی ،انعطاف پذیری ،تامین کنندگان اشاره شده است.
در الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا نیز با توجه به در نظر گرفتن مفهوم پایدار  ،از دو بعد بهره
وری و پاسخگویی بر اساس ابعاد مطرح شده در الگوهای جدید مفهوم پایدار در حوزه های
مختلف (سازمان ،زنجیره تامین ،تفکر و  ) ...استفاده شده است .در گام دوم ،پس از تعیین ابعاد
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مختلف زنجیره تامین پایدار ،شاخص ها بر اساس هر یك از ابعاد طبقه بندی گردیدند .در گام
سوم با استفاده از روش دلفی از خبرگان درخواست شد تا در داخل هر یك از ابعاد ،طبقه بندی از
شاخص ها را ارائه کنند تا سطح مولفه های مدل شکل گیرد .بر این اساس با استفاده از این روش
از دو مرحله ،شاخص ها در دسته های مختلف طبقه بندی گردیدند .جدول شماره یك ،مدل
عملیاتی زنجیره تامین پایدار ناجا را در سه سطح بعد ،مولفه و شاخص مطابق با الگوی طبقه
بندی کیوی و کمپهود( )9284به همراه منابع پشتیبانی کننده از هر یك ارائه می کند.
در این جدول ،مولفه های متعلق به هر بعد زنجیره تامین پایدار بر اساس ادبیات تحقیق نشان
داده شده است .در نهایت بر اساس بررسی ادبیات عوامل موثر بر شکل گیری زنجیره تامین پایدار
درشکل شماره دو مدل مفهومی ارایه شده است .از آنجایی که به نظر شاخص های بدست آمده از
نوع انعکاسی می باشند از روش معادالت ساختاری و استفاده از نرم افزار  PLSبرای بررسی
تأثیرگذاری استفاده شده است .با توجه به آنکه از مدل  PLSاستفاده شده است ،نیازی به نرمال
بودن داده ها نمی باشد.
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جدول :9مولفه های استخراج شده ابعاد زنجیره تامین ناجا
ابعاد

مولفه ها

شاخص ها
انعطاف پذیری تامین
انعطاف پذیری تهیه و منبع یابی

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری در توزیع
انعطاف پذیری در قرار داد با شرکا
برنامه ریزی مشترک یا همکارانه

بهره وری

یکپارچگی اطالعاتی داخلی
ارتباط با شرکا زنجیره تامین
یکپارچگی
برنامه ریزی مدل ادغامی

سرعت تامین باال
تامین کننده

هزینه های تامین
همکاری در تامین هماهنگ
کیفیت قطعات
توانایی تامین کنندگان برای پاسخگویی به مشکالت
مربوط به کیفیت

پاسخگویی

خدمات

کیفیت قطعات

گیرندگان

درک روندهای در حال ظهور بازار
بازخورد گیری

01

منابع
(اسکالتون و اسکیلدر،)3092 ،
(چادهری( ،)3090 ،وینود ،دواداسان،
ویمال و کومار( ،)3092 ،آگروال ،شانکر و
تیواری( ،)3001 ،دیچلر و هاگ،)3099 ،
مدل هاریسون ،کریستوفر و ون هوک
(تیزرو( ،)9213 ,تیزرو)9213 ،
(اسکالتون و اسکیلدر،)3092 ،
(چادهری( ،)3090 ،جین و دیگران،
( ،)3090پونوماروف( ،)3001 ،آبیدا،
 ،)3094مدل هاریسون ،کریستوفر و ون
هوک (تیزرو( ،)9213 ,تیزرو،)9213 ،
(چارلز( ،)3090 ،ایانگ،)3001 ،
(کوروپالیل)3000 ،
(چادهری( ،)3090 ،جین و دیگران،
( ،)3090پونوماروف ( ،)3001 ،لیو و
دیگران( ،)3099 ،زوهو و دیگران،
( ،)3008دیابت و گویندان)3090 ،
(اسکالتون و اسکیلدر،)3092 ،
(چادهری( ،)3090 ،جین و دیگران،
( ،)3090پونوماروف( ،)3001 ،آبیدا،
 ،)3094مدل هاریسون ،کریستوفر و ون
هوک (تیزرو( ،)9213 ,تیزرو،)9213 ،
(چارلز( ،)3090 ،ایانگ،)3001 ،
(کوروپالیل)3000 ،
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انعطاف پذیری
یکپارچگی

بهره وری

پایدار

پاسخگویی
خدمات گیرندگان
تامین کننده

شکل  :3مدل مفهومی زنجیره تامین پایدار ناجا

همانطور که در شکل نیز مشخص شده است ،زنجیره تامین الرج ناجا دارای بعد اصلی است که
عبارتند از :بهره وری و پاسخگویی بیشترین تاثیرگذاری را برای پایدار سازی یك زنجیره تامین
دارا هستند.
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روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر نوع ،یك تحقیق توصیفی-تحلیلی است .از آنجایی که هدف ما در این
تحقیق شناسایی عوامل موثر برشکل گیری زنجیره تامین ناجا و رتبه بندی این عوامل است ،از
نظر هدف کاربردی است .جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارشناسان حوزه
زنجیره تامین ناجا و نمونه تحقیق مجموعاً  900نفر هستند که بصورت نمونه گیری تصادفی
انتخاب شده اند (از 900پرسشنامه توزیع شده 11 ،پرسشنامه جمع آوری گردید) .در روایی
محتوای تحقیق با ارائه پنج بعد اصلی زنجیره تامین الرج و مولفه های مربوطه برای سنجش
متغیرها با دریافت نظر اساتید خبره و اعمال نظر آنان ،در نهایت ابعاد و مولفه های معرفی شده
برای سنجش متغیرهای مورد استفاده الگوی پژوهش قرار گرفت .برای سنجش متغیرها ،از آنجایی
که شاخص های بدست آمده از نوع انعکاسی می باشند از روش معادالت ساختاری و استفاده از
نرم افزار  PLSبرای بررسی تأثیرگذاری استفاده شده است .در این پژوهش آزمون پایایی
سازگاری درونی پرسشنامه پس از سنجش روایی خبرگان انجام شده است و مقدار ضریب آلفای
کرونباخ برای  19سوال طراحی شده برای زنجیره تامین الرج ناجا  0,144بدست آمده است که
حاکی از روایی بسیار مناسب پرسشنامه تحقیق است .در این تحقیق در پی پاسخ به این سوال
(الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا کدام است؟) با استفاده از روش معرفی شده است.
تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

برای سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی  CR>.7و آلفای کرونباخ Alpha>0.7استفاده
می شود که در صورت مناسب بودن این ضرایب می توان گفت ،پرسشنامه تحقیق پایاست .برای
تعیین روایی همگرا از شاخص میانگین واریانس استخراج شده AVEاستفاده میشود .با استفاده
از این ضریب سواالت دارای شاخص همگرا کمتر از 0,2حذف میشود تا مقدار شاخص میانگین
واریانس استخراج شده باالی 0,2برسد (ادکاک و کولیر ، 3009 ،ص  .)222نتایج حاصل از
بررسی این بخش در جدول شماره دو ارائه شده است.
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جدول  :3ضرایب آلفای کرونباخ ،مقدار واریانس استخراج شده( ،)AVEهمگرایی کل برای ابعاد مفهوم پایدار

ابعاد

میانگین

آلفای
کرونباخ

1

واریانس تبیین
شده()AVE

2

ضریب
تعیین

3

پایایی
افزونگی

4

ترکیبی

5

CR˃0.7

بهره وری

11811

11700

117.8

11402

11.25

پاسخگویی

11.02

11811

11817

11142

11.20

از آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها باالی  0,0است ،پایایی تأیید می شود .در
مورد روایی همگرا هر چه این مقدار بزرگتر از 0,2باشد ،روایی تحقیق بیشتر است .با توجه به
اینکه تمام اعداد AVEبزرگتر از  0,2میباشد روایی ابعاد مناسب ارزیابی می شود .از طرف دیگر
نیز با توجه به اینکه تمامی اعداد پایایی ترکیبی تحقیق از عدد 0,0باالتر است ،می توان گفت که
پایایی تمامی ابعاد تحقیق مناسب می باشد .در ادامه به بررسی بار عاملی هر یك از ابعاد و مؤلفه
های تحقیق پرداخته می توان که در جدول شماره سه ارائه شده است.

1. Cronbachs Alpha
2. Average Variance Extracted
3. R Square
4. Redundancy
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5. Composite Reliability
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جدول  :2نتایج تحلیل عاملی تاییدی و محاسبه آماره  tدر بیان تاثیرگذاری ابعاد ،مولفه ها و

نوع متغیر

نام متغیر

بار عاملی

Tبار

ابعاد

بهره وری

0,102
0,124
0,841
0,119
0,012
0,820

21,109
11,130
24,444
49,083
43,083
49,449

پاسخگویی
انعطاف پذیری
مولفه ها

یکپارچگی
تامین کننده
خدمات گیرندگان

با توجه به جدول شماره چهار ،مقدار آماره  Tدر سطح معناداری آلفا % 2برای تمامی ابعاد و
مؤلفه ها باالتر از  9,11و بار عاملی نیز برای ابعاد و مؤلفه ها باالتر از  0,1در این تحقیق بار عامل
پذیرفته شده 0,1 ،در نظر گرفته شده است) می باشد؛ بنابراین می توان گفت ،کلیه ابعاد و مؤلفه
های تحقیق بر زنجیره تأمین پایدار ناجا تأثیرگذار هستند .و به عبارت دیگر می توان گفت که
تمام فرضیه های تحقیق تأیید می شوند .برای محاسبه شاخص تناسب مدل  GOFدر ابزارPLS
مولفه ها
از فرمول زیر بهره گرفته می شود:

در مدل  PLSکه مبتنی بر واریانس می باشد میانگین هندسی این دو شاخص به عنوان شاخص
نیکویی برازش کلی مدل به کار می رود .در صورتی که مقدار  GOFبرابر بزرگتر از  0,21شود
می توان گفت مدل صورت کلی معنادار و قابل قبول است.
GOF=√0.5667 0,11 =0,48092√ = 0,8211
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جدول  :4نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی مولفه ها زنجیره تامین پایدار

مولفه ها
انعطاف پذیری
یکپارچگی
تامین کننده
خدمات گیرندگان

رتبه میانگین

سطح معنی داری

93,21
93,20
93,00
93,00

0,00

با توجه به اینکه مقدار  GOFبرابر با 0,11شده می توان گفت که مدل در مجموع دارای برازش
مناسب میباشد.
برای مقایسه الویت بندی هر یك از ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر زنجیره تأمین پایدار و رتبه بندی
میزان اثرات آنها می توان از آزمون فریدمن استفاده نمود که نتایج آن در جدول باال بیان شده
است .چنانچه مالحظه میشود از دیدگاه پاسخگویان اولویت بندی بین ابعاد الگوی زنجیره تأمین
پایدار ناجا معنادار است.
نتیجه گیری و پیشنهادها

رویکرد پایدار یکی از مهمترین راهبردهای کمك کننده به مدیران در سازمان نیروی انتظامی به
جهت ماهیت فعالیت آن و حجم و تنوع محصوالت ،تامین کنندگان و متتریان درون سازمان ،با
نیازهای بسیار متنوع و متفاوت و پراکندگی جغرافیایی بسیار باال است که می تواند به عنوان یك
ابزار موثر ،نقش بسیار کارکردی را در بهره وری بهینه از زنجیره تامین ایفا کند .در این راستا،
یکی از مشکالت پیش روی مدیران زنجیره های تامین ناجا ،عدم الگویی مناسب در جهت پایدار
سازی زنجیره تامین است و برای حل این مشکل امروزه می توان از الگوهای متناوبی در حوزه
زنجیره تامین پایداراستفاده نمود که هر یك دارای نقاط قوت و ضعف متناوبی می باشند؛ اما آنچه
که بسیار اهمیت دارد ،عدم وجود مدلی بومی متناسب با شرایط نیروی انتظامی است که بتواند
پاسخگوی نیازهای عملیاتی این سازمان باشد .هدف این پژوهش ،ارائه الگویی مفهومی برای حل
مساله پایدار سازی زنجیره تامین ناجا است .در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای ،با
توجه به اصول و تعاریف بیان شده در ادبیات تحقیق و بررسی ادبیات حوزه زنجیره تامین پایدار
الگوی مفهومی تحقیق شگل گرفت .نتایج حاصل از تحقیق منتج از نظرات  11نفر از مدیران و
کارشناسان زنجیره تامین ناجا بیانگر آن است که الگوی زنجیره تامین پایدار ناجا در مشتمل بر
دو بعد اصلی مبتنی بر یافته ها استخراج شده است .بعد اول ،بعد بهره وری است که شامل مولفه
های انعطاف پذیری و یکپارچگی می باشد .تامین اقالم در زنجیره تامین غیر نظامی بیشتر در
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حوزه تولید صورت می گیرد ولی در آماد و پشتیبانی ناجا عمدتا اقالم در خارج از سازمان تولید
می شوند و توسط معاونت آماد به عنوان رابط بین تولید کنندگان و سربازان و یا نیروهای
عملیاتی توزیع می گردند .از عوامل موثر در زنجیره تامین ناجا توانایی پایدار بودن این زنجیره در
شرایط بحرانی است .ماهیت فعالیت های نیروهای مسلح به گونه ای است که باید آماده پذیرا
بودن هر گونه شرایط را داشته باشند .این نیروها باید قادر به ثابت و پایدار نگه داشتن نیروهای
خود و اجرای عملیات پشتیبانی با مولفه های انعطاف پذیری و یکپارچگی باشند.
بعد دیگر پاسخگویی است .در حوزه پاسخگویی بیشتر به مولفه های توجه به تامین کنندگان و
گوش دادن به خدمات گیرندگان و درک روند بازار بوده است .وجود این واقعیات که خدمات
گیرندگان در واحد های نظامی سربازان و نیروهای عملیاتی هستند و زنجیره تامین نظامی عمدتا
انعکاس دهنده تمرکز این نیروها بر انجام موفقیت آمیز عملیات و نه صرفا کسب سود اقتصادی
است ،نباید اهمیت پاسخگویی به مشتریان را کم جلوه دهد .در مطالعات جدید این بعد به عنوان
یکی از ارکان حیاتی در موفقیت زنجیره های تامین نظامی تلقی شده است .زنجیره تامین نظامی
باید از لحاظ ساختاری و شرایط فیزیکی و فکری سریعتر و هوشیارتر عمل کند تا با سیستم
توزیع-پایه ،پشتیبانی پویا از نیروهای عملیاتی به عمل آید .این امر مستلزم انعطاف پذیری
سیستمی و فیزیکی است .لذا دور از انتظار نیست که مولفه های پاسخگویی در زمینه تامین،
توزیع و ارتباط با خدمات گیرندگان مورد توجه تحقیق قرار گرفت .یکی از عوامل کلیدی در
مدیریت داشتن جایگزین های مناسب است .مولفه های جایگزینی در آماد توسط کارشناسان
عمدتا متمرکز بر جایگزینی تامین کنندگان و مسیرهای حمل ونقل قرار گرفته است.
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