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چکیده
دوسوتوانی ضرورتی است که زنجیره تأمین سازمانها را توانمند میکند که بهتر خود را با تغییرات محیطی
کسبوکاری هماهنگ کنند .پژوهش حاضر باهدف ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد یک سازمان
نظامی-انتظامی انجام شده است .این تحقیق از حیث هدف ،یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری دادهها از
نوع تحقیقات توصیفی -پیمایشی به شمار می آید .جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران یکی از
سازمانهای دفاعی مستقر در استان تهران به تعداد  992نفر میباشد که استفاده از فرمول کوکران  58نفر بهعنوان
اعضای نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه دوسوتوانی زنجیره تأمین وامبا و همکاران که شامل
دو بعد چابکی و انطباقپذیری می باشد مطابق با اهداف ،وظایف و رسالت سازمان هدف اصالح و بازنگری گردید .روایی
پرسشنامهها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .در
تحلیل دادهها با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون پارامتریک (تیتکنمونه) استفادهشده است .نتایج آزمون
فرضیات پژوهش نشان میدهد آماد سازمان موردمطالعه دارای دوسوتوانی قابل قبولی میباشد.
واژگان کلیدی :دوسوتوانی ،زنجیره تأمین ،آماد ،سازمان نظامی-انتظامی
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مقدمه
9

دوسوتوانی زنجیره تأمین یکی از ویژگیهای مهم زنجیره تأمین بوده که سازمانها را قادر
میسازد تا اثرات منفی اختالالت زنجیره تأمین را کاهش داده تا از این طریق کارایی را افزایش
دهند (وامبا 0و همکاران .)0291 ،درواقع ،نمیتوان از دوسوتوانی در زنجیره تأمین بهعنوان یک
انتخاب یادکرد ،بلکه ضرورتی است که زنجیره تأمین سازمانها را توانمند میکند که بهتر خود را
با تغییرات محیطی کسبوکاری هماهنگ کنند .دوسوتوانی در زنجیره تأمین به این معنی است
که سازمان بهخوبی توانسته بین دو رویکرد ،تعادل ایجاد کرده و از کلیه فرصتهای سازمانی با
فرآیندهای مناسب استانداردشده نهایت بهره را ببرد (جانی 3و همکاران.)0293 ،
به نظر میرسد هنگامی تعادل یا همان دوسوتوانی درکلیه فرآیندهای زنجیره تأمین ایجاد
میشود که سازمان بهخوبی به این ادراک دست یابد که هم استفاده از منابع درونسازمانی برای
توسعه ،ضروری است و هم شناخت تغییرات محیطی باید برای بهبود عملکرد در زنجیره تأمین به
کار گرفته شود (پاتل 4و همکاران .)0290 ،استفاده همزمان از منابع درونی و بیرونی میتواند
منجر به بهبود شناخت و دید سیستمی در سازمان برای شناخت فرصتها شود (ماتوس،8
 .) 0298در این میان با توجه به مخاطرات و تهدیدات امنیتی و نیز تحریمهایی پیش روی نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران فرماندهی معظم کل قوا در قالب سیاستهای کلی خودکفایی
دفاعی و امنیتی و نیز فرمایشات ضرورت ظهور ،رشد و نهادینهسازی دوسوتوانی سازمانی در
نیروهای مسلح و صنایع وابسته به آن را تبیین نمودهاند (کاویانی و همکاران.)19 :9315 ،
همچنین در سازمانهای دفاعی ،مدیران آمادوپشتیبانی به دنبال تحقق فعالیتهای برنامهریزیشده
برای پشتیبانی از واحدهای تحت پوشش هستند ،به دلیل ارتباط و تعامل سازمانهای آمادی با
محیطهای داخلی و خارجی ،تغییرات و عوامل محیطی بر روی فرایندهای آمادوپشتیبانی تأثیرگذار
بوده که اندازهگیری این تأثیرها در سطح راهبردی ملموستر است .تحقق بهموقع برنامههای آمادی،
مستلزم پیشبینی ،ارزیابی و واپایش عواملی است که تأثیر عمدهای روی موفقیت مأموریتهای آمادی
در خدماترسانی به واحدهای پشتیبانی شونده دارد (عیسایی ،بیطرف ،)999 :9310 ،بنابراین ارزیابی
دوسوتوانی زنجیره تأمین میتواند امری مهم در تحقق این موضوع باشد.
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ارزیابی دوسوتوانی زنجیره تأمین ابزاری است که میتواند سیستم آماد و پشتیبانی سازمانهای دفاعی
را بهسوی حوزههایی که به توجه بیشتری نیاز دارند هدایت نماید ولی تاکنون تحقیقی در خصوص
ارزیابی وضعیت دوسوتوانی در سازمان موردمطالعه انجامنشده است؛ لذا در راستای رفع این نقص،
پژوهش حاضر به ارزیابی وضعیت دوسوتوانی زنجیره تأمین در یک سازمان دفاعی میپردازد؛ و عمده
مسائل اصلی که محققین در این پژوهش در پی کسب آن هستند این است که آیا آماد سازمان دفاعی
مورد مطالعه از لحاظ دوسوتوانی زنجیره تامین دارای وضعیت مناسبی است یا خیر؟ اولویتبندی ابعاد
و شاخصهای دوسوتوانی زنجیره تامین ،جهت ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقاء دوسوتوانی زنجیره
تامین ،به چه صورت است؟ که در این پژوهش به این مسائل پرداخته خواهد شد.
دوسوتوانی زنجیره تأمین
9

0

کلمه دوسوتوانی از دو واژه ،دوسو و مهارت تشکیلشده است .در علم روانشناسی افرادی که
توانایی استفاده ازهردو دست خود رادارند ،افراد دوسوتوان نامیده میشوند (مرادی و همکاران،
 .)9313این معنی به سازمان نیز تعمیم دادهشده است و به این معناست که سازمان دو فعالیت را
به صورتی برابر به انجام برساند؛ اما انواع مختلفی از فعالیتهای دوگانه مانند کارایی و
انعطافپذیری ،یکپارچگی و پاسخگویی ،سازگاری و هم سویی ،اکتشاف و بهرهبرداری وجود دارد
که سازمان سعی بر انجام آنها دارد .در تمام این موارد میتوان از اصطالح دوسوتوانی استفاده
نمود (بیرکینشاو و گوپتا .)0293 ،3دوسوتوانی سازمانی بهعنوان یک استعاره برای تعریف
سازمانهایی بکار میرود که با کنترل فعالیتهای کنونی خود به دنبال برآورده ساختن تقاضاهای
حاضر به صورتی کارا و درعینحال گسترش تواناییهای خود برای پیشبینی و تطبیق با تغییرات
آینده میباشند(.مرسدس و همکاران)0299،4
اریلی و تاشمن ،)0225( 8نشان دادند که دوسوتوانی سازمانی ،پیشرو بودن یک شرکت در بازار و در
عرصه فناوری را در طوالنیمدت تقویت میکند ،زیرا با این قابلیت شرکتها میتوانند به شکلی فعاالنه
با تغییرات محیطی مقابله کنند .این دوسوتوانی ،میتواند انعطافپذیری یک شرکت را در حل سریع و
مؤثر مسائلی که در طی تولید محصوالت جدید پیش میآیند ،بهبود بخشد (لی و را .)0299 ،9عالوه بر
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آن ،مزیت رقابتی از طریق دوسوتوانی به دست میآید (الکردا 9و همکاران .)0294 ،برخی از محققان
حوزه مدیریت عملیات ،از اصطالح "دوسوتوانی برای نشان دادن توانایی دوسوتوانی یک شرکت در
برقراری ارتباط با تأمینکنندگان و توسعه این ارتباط استفاده کردهاند .درحالیکه برخی دیگر از
محققان برای نشان دادن آن دسته از راهبردهای عملیاتی که برای بهبود عملکرد شرکت اجرا
میشوند ،به این اصطالح استناد کردهاند یا با استفاده از این اصطالح به ارزیابی توانایی یک شرکت در
ترویج نوآوریهای فناورانه پرداختهاند (لی و را .)0299 ،عالوه بر آن ،تعاریف مفهومی اکتشاف و
بهرهبرداری در زنجیره تأمین ،مشابه تعاریف ارائهشده در مقاالتی است که درباره راهبردهای
کسبوکاری تألیف شدهاند .بهرهبرداری در زنجیره تأمین ،بر حفظ رابطه با تأمینکنندگان فعلی،
جستجوی راهحلهایی برای مشکالت زنجیره تأمین با استفاده از منابع موجود و استفاده از فناوریهای
فعلی مربوط به زنجیره تأمین تمرکز دارد؛ درحالیکه اکتشاف در زنجیره تأمین ،شامل جستجوی
راهحلهایی برای حل مشکالت زنجیره تأمین بر اساس رویکردهای نوین و جستجوی راههای خالقانه
برای پاسخ به نیازهای مشتریان میشود (کریستال 0و همکاران :0292 ،پاتل 3و همکاران.)0290 ،
تحقیقات مختلف نشان دادهاند که عملیات دوسوتوانی و راهبردهای زنجیره تأمین ،با شاخصهای
عملکرد شرکت ،ازجمله دستاوردهای مالی ،قابلیتهای استراتژیک و توجه به نوآوریهای فناورانه،
رابطه مثبت دارند (بلوم 4و همکاران 0293 ،3؛ پاتل و همکاران.)0290 ،
از سوی دیگر مفهوم دوسوتوانی یک نوع تعادل در کلیه فرآیندهای زنجیره تأمین محسوب میشود.
دوسوتوانی در زنجیره تأمین به این معنی است که سازمان بهخوبی توانسته بین دو رویکرد انعطافپذیری
و همچنین کارایی تعادل ایجاد کرده و از کلیه فرصتهای سازمانی با فرآیندهای مناسب استانداردشده
نهایت بهره را ببرد (آسالم 8و همکاران .)0295 ،وامبا و همکاران ( )0291در مقاله خود دوسوتوانی
زنجیره تأمین را شامل چابکی زنجیره تأمین 9و انطباقپذیری زنجیره تأمین 2معرفی کردهاند.
هنگامی بحث دوسوتوانی در زنجیره تأمین مطرح میشود که شرکتها توانسته باشند این موضوع را
درک کنند و برای اینکه عملکرد مطلوبی داشته باشند باید هم به منابع درونی و هم به منابع بیرونی
دقت کافی را داشته باشند که این موضوع مؤید دستیابی به یک بلوغ در زنجیره تأمین است .هنگامی
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که شرکتها بتوانند در امر زنجیره تأمین بهویژه در دستیابی به قابلیتهایی همانند تطبیقپذیری و
چابکی فعال باشند خواهند توانست در راستای پیادهسازی الگوهای دوسوتوانی نیز اقدامات الزم را به-
عمل آورند و این موضوع میتواند نقش سازندهای را در بهبود عملکرد کسبوکارها بهواسطه این
زنجیره تأمین مطلوب مهیا کند (اکبرزاده و همکاران.)31 :9315 ،
آماد

دامنه و نفوذ لجستیک به اواخر دهه  9142برمیگردد ،دهه  9182و  9192تنها سازمانهای نظامی از
لجستیک استفاده میکردند .رفتهرفته حوزه لجستیک به فراتر از سازمانهای نظامی-انتظامی گسترش یافت
و به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه رقابت به رسمیت شناخته شد .در دهه  9112مدیران بسیاری
از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار ،تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای
سازمان کافی نیست .با چنین نگرشی ،رویکردهای زنجیره تأمین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد .در
این نظم جدید محصوالت مطابق مشخصات دقیق ساختهشده و بهسرعت در دسترس مشتریان خود در
سراسر جهان قرار میگیرند .سیستمهای لجستیکی باعث افزایش توانایی تحویل محصول در زمانهای
معینشده و تحویل سفارش مشتری در کمترین زمان انجام میشود (فیضآبادی.)49 :9350 ،
مروری بر تاریخچه مسائل نظامی نشان میدهد که دانش لجستیک پیوسته در حال تکامل بوده و
بهتبع آن شیوه جنگ نیز همواره دستخوش تغییرات اساسی بوده است .درگذشته برآورد مایحتاج
نیروهای نظامی بهعهده لجستیک بود ،ولی با گسترش دامنه جنگها و طوالنی شدن مدت حضور
نیروها ،نقش لجستیک مهمتر شد تا رزمندگان هیچ دغدغهای جز عملیات نظامی نداشته باشند.
امروزه مورخان ،موفقیت کشورگشایانی مانند اسکندر و چنگیز را به کارایی سیستمهای پشتیبانی
ارتش آنها مرتبط میدانند .در قرن  92و  95تعدادی سیستم لجستیکی با نقاط ثابت تأمین
طراحی شد و پسازآن واگنهای حملونقل نقش کلیدی پیدا کردند .جنگهای اول (9195 -9194
میالدی) و دوم ( )9148 -9131جهانی ،بیش از گذشته توجه سیاستمداران و فرماندهان را به
اهمیت لجستیک معطوف کرد .بهویژه اینکه علت شکست آلمانها در جنگ جهانی دوم ،کمتوجهی
به لجستیک بیانشده است .پسازآن با استفاده از پژوهشهای جدید ،لجستیک روزبهروز دستخوش
تغییر و پیشرفت شد و متعاقب آن پیشرفتهای فنآوری اطالعات ،تحولی همهجانبه در دنیای
لجستیک ایجاد نمود .در دنیای مدرن امروز ،استفاده گسترده از لجستیک در هر دو عرصه نظامی و
غیرنظامی ،امری غیرقابلانکار است .در جنگ اول خلیجفارس در سال  ،9119لجستیک قوی در
زمینه ذخیره و توزیع تجهیزات و نیروهای انسانی بهعنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سریع
آمریکا در جنگ بیانشده است .ضمن اینکه در جنگ دوم خلیجفارس در سال  ،0223پیشرفتهای
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جدید فنآوری اطالعات مانند سیستمهای موقعیتیاب جهانی 9به یاری طرفین جنگ آمدند و
درعینحال از مدرنترین ابزار فنآوری اطالعات در برنامهریزی و کنترل عملیات نظامی و پشتیبانی
استفاده شد .میتوان گفت امروزه لجستیک یکی از کلیدیترین عوامل در سیاستگذاری جنگ،
شروع یا عدم شروع آن ،زمان و مکان شروع آن محسوب میگردد (کریمی.)39 :9351 ،
یکی از آیاتی که خداوند متعال در آن به نقش لجستیک 0بهویژه در سازمانهای نظامی اشارهکرده است؛
آیه  92از سوره انفال میباشد .در این آیه آمده است :وَ اَعِدّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قوه وَ مِن رِّباطِ الخَیل
تُرهبونَ بِهِ عَدوَّ اهللِ و عَدوَّکم وَ ءَاخَرینَ مِن دونِهِم ال تَعلَمُونَهُمُ اهللُ یعلَمُهُم وَ ما تُنفِقوا مِن شَیءٍ فی سَبیلِ
اهللِ یوَفَّ إِلیکُم وَ أنتم ال تُظلَمونَ ترجمه آیه عبارت است از و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهاى
آماده ،بسیج کنید تا با این تدارکات ،دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنان دیگرى را جز ایشان که شما
نمىشناسیدشان و خدا آنان را مىشناسد ،بترسانید و هر چیزى درراه خدا خرج کنید پاداشش به خود
شما بازگردانیده مىشود و بر شما ستم نخواهد رفت (مکارم شیرازی .)059 :9329 ،درواقع در این آیه
بهنوعی به کسب مزیت رقابتی با استفاده از لجستیک در سازمانهای نظامی اشارهشده است.
لجستیک نظامی که در نیروهای مسلح با عنوان آماد یاد میشود (دفتر واژهگزینی نظامی)9310 ،
قسمتی از زنجیره تأمین است که ارزش زمان و مکان را به آن میافزاید؛ به عبارتی با در اختیار
گرفتن علم لجستیک ،بخشی از زنجیره تأمین که نحوه اجرا و کنترل موجودی و ارائه سرویسها و
یا اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف و درنهایت برآورده شدن نیازهای رزمی است را
میتوان مدیریت نمود (صراف جوشقانی و غفاری توران .)909 :9319،در سیستم لجستیک نظامی
مأموریت تدارکات شامل تهیه و تأمین اقالمی است که جهت انجام مأموریتهای سیستم نظامی
بهمنظور حفظ توان و آمادگی نظامی نیروهای مربوطه موردنیاز است .این اقالم شامل تجهیزات
سازمانی ،مواد مصرفی و از این قبیل هست (زنجیرانی فراهانی و عسگری.)39 :9312،
بهطورکلی مدیریت لجستیک نظامی ،مدیریت یکپارچه مجموعه فعالیتهایی است که جهت تأمین ،انبارش،
حملونقل ،تعمیر و نگهداری کاالهای ضروری ،در راستای حمایت و پشتیبانی نیروهای جنگی صورت میپذیرد.
کار متخصصین لجستیک نظامی برقرار کردن توازن مناسبی میان انجام این فعالیتها به نحوی است که با
کمترین میزان مصرف منابع بتوان به سطح مورد انتظاری از پشتیبانی عملکردی دستیافت .نیاز جهت افزایش
بهرهوری در محیطهایی با منابع محدود ،منجر به تأکید بیشتر بر دوره عمر محصول و سیستم شده است و
لجستیک نقش مهمی دراینارتباط در زمان استفادههای عملکردی بازی میکند (عیسایی.)951 :9312،

)1- Global Positioning System (GPS
2- Logistics
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پیشینه پژوهش

اکبرزاده و همکاران ( )9315در مقالهای تحت عنوان تبیین نقش سنجش بازار ،چابکی زنجیره
تأمین و قابلیت تطبیقپذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران به این
نتایج دست یافتند که قابلیت سنجش بازار بر چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیقپذیری تأثیرگذار
است .از سوی دیگر چابکی زنجیره تأمین و قابلیت تطبیقپذیری بر دوسوتوانی زنجیره تأمین
تأثیرگذار بود .همچنین نقش میانجی چابکی زنجیره تأمین در تأثیرگذاری قابلیت تطبیقپذیری بر
دوستوانی زنجیره تأمین مورد تائید بوده است.
مروتی شریفآبادی و همکاران ( )9315مقالهای با عنوان طراحی مدل ارتقای دوسوتوانی زنجیره تأمین
با رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری در صنعت فوالد استان یزد انجام دادند که با استفاده از رویکرد
حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت .سازههای مدل طراحیشده ،شامل چهار بُعد «فرآیند
ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین»« ،تواناییهای رقابتی ترکیبی»« ،دوسوتوانی زنجیره تأمین» و
«عملکرد شرکت» میباشد .نتایج نشان داد که «فرآیند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین» بر دو بُعد
«دوسوتوانی زنجیره تأمین» و «تواناییهای رقابتی ترکیبی»« ،دوسوتوانی زنجیره تأمین» بر دو بُعد
«تواناییهای رقابتی ترکیبی» و «عملکرد شرکت» و درنهایت «تواناییهای رقابتی ترکیبی» بر
«عملکرد شرکت» تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
جوهری نعیمی و همکاران ( )9312مقالهای با عنوان بررسی تأثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر
دوسوتوانی زنجیره تأمین انجام دادند که با توجه به روند روزافزون بهرهگیری از روش مدلسازی
معادالت ساختاری و قدرت آن در آزمون فرضیهها ،مدل طراحیشده با استفاده از رویکرد حداقل
مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت .سازههای مدل طراحیشده ،شامل دو بعد فرآیند ایجاد قابلیت
پویای زنجیره تأمین و دوسوتوانی زنجیره تأمین میباشد و نتایج حاصل نشان میدهد که فرآیند
ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین بر بعد دوسوتوانی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
وامبا 9و همکاران ( ،)0291در مقاله خود به تأثیرات عملکرد تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ و
دوسوتوانی زنجیره تأمین با اثر تعدیلکننده پویایی محیطی پرداختند که فرضیات تحقیق خود را با
استفاده از  059نظرسنجی که با استفاده از پرسشنامه از پیش آزمایششده جمعآوریشده بود،
آزمایش کردند؛ و به این نتایج دست یافتند که تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ میتواند به دوسوتوانی
زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی کمک کند ،اما این تأثیرات وابسته به سطح پویایی محیطی است.
درمجموع ،این یافتهها یک درک مبتنی بر نظریه از سطح سازمانی استفاده از تجزیهوتحلیل
دادههای بزرگ و تأثیرات آن بر چاالکی زنجیره تأمین ،سازگاری با زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی

1. Wamba
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ارائه میدهد .آنها معتقدند که نتایج برای مدیرانی که نسبت به استفاده از این فنآوریهای نوظهور
و تأثیرات آن بر ویژگیهای زنجیره تأمین بسیار خوشبین هستند ،مفید خواهد بود.
ازری )0299( 9در مطالعه خود به بررسی اثر راهبرد دوسوتوانی زنجیره تأمین بر نوآوری را و عملکرد
شرکت پرداخت و همچنین نقش نوآوری بهعنوان یک ساختار میانجی بین زنجیره تأمین دوسوتوان و
عملکرد شرکت در نظر گرفت .در این مطالعه از مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون فرضیه
ارتباطات بین متغیرها استفاده شد .یافتههای وی نشان داد که یک زنجیره تأمین دوسوتوان دارای
تأثیر مثبت بر نوآوری و عملکرد بنگاه دارد .عالوه بر این ،تأثیر زنجیره تأمین دوسوتوان بر عملکرد
شرکت ،هنگامیکه نوآوری بهعنوان یک میانجی در مدل گنجانده شده باشد ،بیشتر است.
لى و را ( ،)0299به دوسوتوانی زنجیره تأمین بهعنوان قابلیت پویا جهت ساخت زنجیره تأمین تاب آور
پرداختهاند .هدف مطالعه آنها ،توسعه دوسوتوانی زنجیره تأمین بهعنوان قابلیت پویا جهت ساخت
زنجیره تأمین تاب آور بود که بتواند مزیت رقابتی خود را حفظ کند و با ایجاد تابآوری ،ریسکهای
سازمان را کاهش دهد .یافتههای پژوهش تائید کرد که فرآیند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین مقدم
بر دوسوتوانی زنجیره تأمین است .همچنین ،دوسوتوانی زنجیره تأمین به علت کاهش تأثیر مخرب
اختالالت زنجیره تأمین و حداکثر کردن عملکرد شرکت برای شرکتها مهم تلقی گردیده است .عالوه
بر این ،در این مطالعه بیان گردید که شرکتها باید بهطور مستمر به دنبال راهکارهای خالقانه
(اکتشاف) ،برای رفع نیازهای بازار جدید و وفق دادن به تغییرات سریع محیطی و حداکثر بهره بردن از
منابع موجود (بهرهبرداری) برای کاهش دادن آثار مخرب اختالالت زنجیره تأمین باشند.
مدل مفهومی پژوهش

بررسی ادبیات موجود دوسوتوانی زنجیره تأمین نشان میدهد که الگوهایی همچون وامبا و
همکاران ( ،)0291آسالم 0و همکاران ( )0295و کریستال 3و همکاران ( )0292وجود داشته که در
این مطالعه پس از واکاوی مطالعات و تجربیات مربوط به حوزه دوسوتوانی زنجیره تأمین و انطباق آن
با مفاهیم و سازههای علمی مطرح در حوزه آماد مدل مفهومی این تحقیق طبق مدل وامبا و همکاران
( )0291تدوین گردید.

1. Asree
2. Aslam
3. Kristal
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دوسوتوانی زنجیره
تامین

تطبیقپذیری

چابک

شکل ( )9مدل مفهومی تحقیق
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی

آماد سازمان دفاعی موردمطالعه ازلحاظ دوسوتوانی زنجیره تأمین دارای وضعیت مناسبی است.
فرضیههای فرعی

 .9آماد سازمان دفاعی موردمطالعه به لحاظ چابکی زنجیره تأمین دارای وضعیت مناسبی است.
 .0آماد سازمان دفاعی موردمطالعه به لحاظ تطبیقپذیری زنجیره تأمین دارای وضعیت مناسبی است.
روش پژوهش

این پژوهش ازلحاظ هدف ،یک تحقیق کاربردی ،ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو
تحقیقات مقطعی میباشد .جامعه آماری تحقیق عبارت از کارکنان ،فرماندهان و مسئولین آمادی یک
سازمان دفاعی در شهر تهران به تعداد تقریبی  992نفر که ویژگی آنها ،دارا بودن حداقل مدرک
تحصیلی لیسانس و  98سال سابقه کار میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و فرمول
کوکران تعداد  58نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .پرسشنامه که برگرفته از مدل وامبا و همکاران
میباشد طبق اهداف ،وظایف و رسالت سازمان هدف طبق نظر خبرگان آمادی اصالح و بازنگری گردید
که مطابق جدول شماره یک از  92شاخص بـرای ارزیابی دوسوتوانی آماد تشکیلشدهاند که از طیف
لیکرت در محدوده یک تا پنج ،برای تعیین میزان هر متغیر بهره گرفتهشده است .برای تعیین روایی
(اعتبار) ،پرسشنامه مذکور ابتدا در اختیار تعدادی از اسـاتید و خبرگـان قـرار گرفت ،آنگاه پس از اخذ
نظرات اصالحی ،پرسشنامه نهایی بـرای جمعآوری دادهها مورداستفاده قرار گرفت.
برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازهگیری نیز ،روشهای مختلف و متعـددی وجـود دارد
که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است یافتهها نشان میدهند که پایایی مقیاس
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سنجش برای همه متغیرهـای ایـن پـژوهش طبق جدول ( 22505 )0است .همچنین برای
بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 9و بر اساس نتایج بهدستآمده برای
تحلیل دادهها از آزمون تی تک نمونهای و با استفاده از نرمافزار  SPSS0نسخه  00استفاده شد.

جدول شماره ( )9شاخصهای پرسشنامه
شاخصها

ابعاد

ترویج جریان اطالعات با تأمینکنندگان و مصرفکنندگان
توسعه روابط مشارکتی با تأمینکنندگان
چابکی

حساسیت و پاسخگویی

زنجیره تأمین

دارای سیستم لجستیکی یا شریک قابلاعتماد
توسعه گروههای مدیریت بحران
رصد اقتصاد و مشخص کردن مراکز عرضه جدید
استفاده از واسطهها برای توسعه تأمینکنندگان

انطباقپذیری

ارزیابی نیازهای مصرفکنندگان نهایی

زنجیره تأمین

طرحریزی در انعطافپذیری
ارزیابی چرخه فناوری و چرخه عمر محصول

جدول ( )0نتایج آزمون پایایی
عوامل

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ واقعی

نتیجه

چابکی

5

22225

قابلقبول

انطباقپذیری

8

22504

قابلقبول

تمامی سؤاالت

93

22505

قابلقبول

1. Kolmogorov–Smirnov test
2. Statistical package for social science
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یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

با توجه به دادههای مربوط به ویژگی عمومی پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی سطح تحصیالت با
 4523درصد مربوط به پاسخدهندگان دارای مدرک کارشناسی ،در مورد مؤلفه سابقه خدمت بیشترین
فراوانی با  4923درصد مربوط به پاسخدهندگان دارای سابقه  09الی  08سال و در مورد مؤلفه جایگاه
سازمانی بیشترین فراوانی با  8924مربوط به جایگاههای  99و  92میباشد.
الزم به ذکر است که منظور از جایگاه های  94و  98یعنی مشاغلی با جایگاه سازمانی سرگردی و
سرهنگ دومی ،جایگاه  99و  92یعنی مشاغلی با جایگاه سازمانی سرهنگ تمامی و سرتیپ دومی و
جایگاه سازمانی  95و  91مشاغلی با جایگاه سازمانی سرتیپ تمامی و سرلشگری که تعداد آن نیز با
توجه به جامعه آماری بسیار محدود است.
جدول ( )3آمار توصیفی پاسخدهندگان
متغیر

مدرک تحصیلی

جایگاه سازمانی

سن خدمتی

درصد

تعداد

کارشناسی

4523

49

کارشناسی ارشد

3525

33

دکترا

9021

99

 94و 98

3525

33

 99و 92

8924

45

 95و 91

425

4

 98الی  02سال

0825

00

 09الی  08سال

4923

38

 08سال به باال

3021

05

تعداد کل

58

58

58

در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نرمال بودن توزیع دادههای
گردآوریشده ،موردبررسی قرارگرفته است .همانطور که در جدول شماره چهار مشاهده میشود توزیع
همه متغیرهای پژوهش نرمال است؛ بنابراین برای تحلیل اطالعات متغیرهای پژوهش از آزمونهای
پارامتریک استفادهشده است.
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جدول ( )4نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
عامل

آماره K.S

میزان خطا

سطح معناداری

نتیجه

چابکی

22999

2228

22219

نرمال

انطباقپذیری

22993

2228

22990

نرمال

ب) یافتههای استنباطی

جهت بررسی اینکه آیا اهمیت شاخصهای پرسشنامه باالتر از میانگین جامعه است از آزمون تی
تک نمونهای در توزیع دادههای نرمال استفاده میشود ،آزمون تی تک نمونه به این صورت اجرا
میشود که ابتدا عددی را برای میانگین جامعه فرض مینماییم سپس با استفاده از آزمون تی مشخص
میشود که آیا این فرض صحیح است یا خیر .بر این اساس فرض صفر و فرض مقابل آن برای تمامی
مؤلفههای موردبررسی بهصورت زیر تعریف میشود:
H0:M≤3
فرض صفر :عدم وضعیت مناسب مؤلفه X
H1:M>3
فرض مقابل :وجود وضعیت مناسب مؤلفه X
همانگونه که دادههای بهدستآمده از جدول شماره پنج نشان میدهد عوامل چابکی و انطباقپذیری
دارای میانگین اندکی بزرگتر از  3میباشد و از طرفی سطح معناداری محاسبهشده برای این دو عامل
 22222بوده که کوچکتر از  2228است که نشان میدهد فرض صفر در این دو عامل رد شده و عوامل
چابکی و انطباقپذیری زنجیره تأمین دارای وضعیت مناسبی در سازمان دفاعی موردمطالعه میباشند.

جدول ( )8آزمون تی تک نمونهای
فاصله اطمینان در سطح
انحراف

آماره

درجه

سطح

اختالف

معیار

تی

آزادی

معنیداری

میانگین

025

58

22222

923
3

58

22222

عامل

میانگین

چابکی

3291

2249

انطباقپذیری

3219

2205

05

22418
22930

%59
حد پایین

حد باال

22882

22549

22959

22982
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در ادامه بهمنظور ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش دوسوتوانی زنجیره تأمین در آماد
سازمان موردمطالعه از آزمون رتبهبندی فریدمن 9جهت اولویتبندی شاخصها استفاده
گردید ،نتایج حاصل از این آزمون در جداول شش و هفت نشان دادهشده است که حاکی
از معنیداری بودن رتبهبندی ،در سطح  2228با مقدار  22222میباشد این بدان معناست
که بین شاخصهای مختلف دوسوتوانی زنجیره تأمین اولویتبندی وجود دارد.
جدول ( )9آمار آزمون شاخصها
تعداد

58

نتیجه

002282

سطح معنیداری

22222

همانگونه که طبق جدول شماره هفت مشخص است بعد چابکی دارای اولویت باالتری در
دوسوتوانی زنجیره تأمین بوده است و همچنین در میان شاخصها نیز شاخص حساسیت و
پاسخگویی در بعد چابکی و شاخص رصد اقتصاد و مشخص کردن مراکز عرضه جدید در
بعد تطبیقپذیری دارای اولویت باالتری در شاخصها هستند.
جدول ( )2خالصه نتایج آزمون فریدمن
ابعاد

چابکی

تطبیق
پذیری

شاخصها

شاخصها

ابعاد

میانگین رتبه

رتبه

ترویج جریان اطالعات با تأمینکنندگان و مصرفکنندگان

0219

8

توسعه روابط مشارکتی با تأمینکنندگان

3249

3

حساسیت و پاسخگویی

3289

9

دارای سیستم لجستیکی یا شریک قابلاعتماد

3242

0

توسعه گروههای مدیریت بحران

3200

4

رصد اقتصاد و مشخص کردن مراکز عرضه جدید

3243

9

استفاده از واسطهها برای توسعه تأمینکنندگان

3202

0

ارزیابی نیازهای مصرفکنندگان نهایی

3223

4

طرحریزی در انعطافپذیری

3292

3

ارزیابی چرخه فناوری و چرخه عمر محصول

0255

8

میانگین رتبه

3289

3295

1. Friedman test
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رتبه

9

0
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نتیجه گیری و پیشنهادها

نتایج و یافتههای هر تحقیق ،جانمایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی میشود تا با محک یافتهها
و استواری فرضیههایش ،راهی بهسوی بهبود و تعالی بگشاید .پیشنهادهای برآمده از تحقیق نیز ما
را به تغییر و نو شدن ،فرامیخواند .اگرچه نتایج این تحقیق نشان میدهد که آماد سازمان
موردمطالعه ازلحاظ چابکی زنجیره تأمین و تطبیقپذیری زنجیره تأمین در وضعیت مناسبی قرار
دارد ،ولی همان طور که در نتایج آزمون تی تک نمونه مشخص است این دو عامل دارای میانگین
اختالف اندکی بزرگتر از سه میباشد و لذا آماد سازمان موردمطالعه میبایست باکارهایی
همچون بهبود ترویج جریان اطالعات با تأمینکنندگان و مصرفکنندگان ،توسعه روابط مشارکتی
با تأمین کنندگان ،لزوم توجه به حساسیت امور و پاسخگویی ،دارا بودن سیستم لجستیکی یا
شریک قابلاعتماد در سازمانهای نظامی و دفاعی و توسعه گروههای مدیریت بحران در جهت
ارتقاء عامل چابکی گام بردارد .مطابق با آزمون رتبهبندی فریدمن نیز شاخصهایی که دارای
اولویت باالتری هستند میبایست توجه بیشتری به آنها نمود و سازمان مورد مطالعه در جهت
ایجاد بستر مناسب برای ارتقا شاخصهایی که دارای اولویت باالتری هستند بپردازد .یکی از
مهمترین متغیرهای دستیابی بهچابکی ،شناخت صحیح بازار است .به عبارتی ،هنگامیکه
شرکتها در تعامل با محیط باشند و بهواسطه پایش محیطی بتوانند محیط پیرامون خود را
بهدرستی شناسایی کنند بهتر از دیگر رقبا میتوانند برای توسعه توانمندی کسبوکاری خود در
راستای واکنش به محیط پیرامون عمل کنند .ایجاد چابکی درواقع یک مفهوم تکبعدی نیست
که بهواسطه بررسی عوامل محیطی بهدست بیاید .به عبارتی زنجیره تأمین چابک بستگی به
بررسی عوامل درونسازمانی و عوامل برونسازمانی دارد .در ضمن دستیابی به چابکی در زنجیره
تأمین باعث این میشود که یک نوع تعادل در بین اجزای محیطی و درونسازمانی ایجاد شود که
این نشانه یک نوع دوستوانی در زنجیره تأمین میباشد .هر چه میزان دوسوتوانی باالتر باشد،
یعنی سازمان بهتر میتواند نسبت به مسائل و مشکالت سازمانی پاسخ دهد و کارایی را ممکن
سازد که این موضوع ارتباط مستقیمی با مبحث چابکی دارد.
برای افزایش قابلیت انطباقپذیری زنجیره تأمین میتوان با اموری همچون رصد اقتصاد و مشخص
کردن مراکز عرضه جدید ،استفاده از واسطهها برای توسعه تأمینکنندگان ،ارزیابی نیازهای
مصرفکنندگان نهایی ،طرحریزی در انعطافپذیری و ارزیابی چرخه فناوری و چرخه عمر
محصول اقدام نماید.
به منظور ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش دوستوانی زنجیره تأمین در آماد سازمانهای
نظامی و دفاعی ،به پژوهشگران آتی پیشنهادات میگردد پژوهشهایی همچون انجام تحلیل
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عاملی اکتشافی و تأییدی برای تائید ابعاد و مؤلفههای شناساییشده دوسوتوانی آمادوپشتیبانی
سازمانهای نظامی در چارچوب تئوری  ،CASاهمیت سنجی توانمدسازهای دوسوتوانی زنجیره
تأمین با روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در سازمانهای نظامی و دفاعی ،شناسایی موانع
دوسوتوانی آماد در سازمانهای دفاعی و نظامی صورت پذیرد.
منابع

اکبرزاده ،نگار ،پیلهوری ،نازنین ،سلیمانی ،اعظم .)9315( .تبیین نقش سنجش بازار ،چابکی زنجیره
تأمین و قابلیت تطبیقپذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی ایران
(موردمطالعه شرکت ایرانخودرو) نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین 59-29 ،)93(09
جوهری نعیمی ،فرزاد؛ مروتی شریفآبادی ،علی؛ عندلیب اردکانی ،داود و سیدعلی میرنژاد (،)9312
بررسی تأثیر فرآیند ایجاد قابلیت پویا بر دوسوتوانی زنجیره تأمین ،پنجمین کنفرانس ملی
پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری ،تهران ،انجمن مدیریت ایران.

دفتر واژهگزینی نظامی ستاد کل نیروهای مسلح .)9310( ،فرهنگ هزار واژة نظامی مصوب
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،ستاد کل نیروهای مسلح ،چاپ اول.
زنجیرانی فراهانی ،رضا و عسگری ،نسرین (".)9312مدلسازی زنجیره تدارکات اقالم در
سیستم آماد و پشتیبانی" فصلنامه علمی – ترویجی مدیریت زنجیره تأمین ،سال چهاردهم،
شماره .9312 ،39

شهالیی ،ناصر ،نادری ،علیرضا ،قیم ،جمال ،اکبرپور ،فریدون ( .)9318مدل مناسب آمادوپشتیبانی در
فرماندهی مشترک منطقهای در فضای نبرد آینده .فصلنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال اول ،شماره 3
صراف جوشقانی ،حسن .غفاری توران ،حسین .)9319( .بهینه کاوی در مدیریت زنجیره تأمین
نظامی .فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تأمین.50-90،)39( 94 ،
عیسایی ،حسین .)9312( .مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)(چاپ اول) .تهران:
انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).

عیسایی ،حسین ،بیطرف ،احمد ( .)9310ارائه الگوی واپایش راهبردی آمادوپشتیبانی
سازمانهای دفاعی در شرایط صلح و بحران .فصلنامه راهبرد دفاعی993-933 ،)43(99 ،
فیض آبادی ،جواد ( .)9350مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین ،ماهنامه تدبیر84-42 ،)939( ،

کاویانی ،حسن ،علیزاده ،حمید ،فرجی ،معرفت .)9315( .بررسی نقش میانجی انعطافپذیری
منابع انسانی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و هوش سازمانی در یگانهای منتخب
اطالعات نظامی .فصلنامه مدیریت نظامی.52-83 2)24(91 ،
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