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چکيده
انعطافپذیری بهعنوان یك راهبرد برای بهبود پاسخگووی بخه ییررخرال ی خ مخ شخود م اهخه حا خر بخا هخدف
اوهویتبندی موهفههای انعطافپذیری در آماد و پشتربان به رشته یحریر درآمده است این پژوهش با روش یوصخرف -
پرمایش صورل گرفته است جامعه آماری یح رق یك سازمان نظام بخوده اسخت کخه بخا اسختفاده از نمونخهگرخری در
دسترس ،یعداد  52نفر برای یکمرل پرسشنامه انتگاب شدهاند برای یجزیه و یح رل دادههخا از یح رخل شخبکهای فخازی
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جهت ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری زنجرره آماد و پشتربان استفاده شده است
نتایج آماری یح رق نشاندهنده این است که در برن موهفههای انعطافپذیری بخر اسخاس منطخق نظخام دورودی-فرآینخد-
خروج ) ،در ورودیها دکاال) ،به یریرب موهفههای «یحویل»« ،دسترس به کاال» و «حجم» با وزنهخای مشخگ

 ،در ریبخه او

یا سوم اهمرت قرار دارند در برن موهفههای ورودی دمنابع) ،به یریرب موهفخههخای «دسترسخ بخه منخابع»« ،سفارشخ سخازی» و
«یامرن فرزیک » با وزنهای مشگ

 ،در ریبه او یا سوم قرار دارند همچنرن در موهفههای مربخو بخه فرآینخدها دیخدار ) ،بخه

یریرب موهفههای «منبعیاب »« ،انبارداری» و «آماد و پشتربان » با وزنهای مشگ

 ،در ریبه او یا سوم اهمرخت قخرار دارنخد و در

برن موهفههای فرآیندها دحملون ل) به یریرب موهفههای «شبکه حملون ل»« ،بستهبندی» و «یحویل» در ریبخههخای او یخا سخوم
و در برن موهفههای انعطافپذیری بر اساس منطق نظام  -خروج دکاال) ،موهفخه «دسترسخ بخه کخاال» برشخترین اهمرخت را در
انعطافپذیری دارد و موهفههخای «یحویخل» و «حجخم» در ریبخه هخای دوم و سخوم قخرار دارنخد همچنخرن در بخرن موهفخههخای
انعطافپذیری بر اساس منطق نظام  -خروج دخدمال) ،موهفخه «دسترسخ بخه خخدمال» بخا برشخترین اهمرخت و بعخد از آن
موهفههای «حجم و پاسگووی » در ریبههای دوم و سوم قرار دارند

 1دانشجوی مدیریت راهبردی ،دانشواه عاه دفاع م

و نویسنده مسئو رایانامهj.armoon@chmail.ir :

 2کارشناس ارشد دانشواه رازی کرمانشاه
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وظایف خود باشند و این آمادگ نرازمند برخورداری از یك آماد و پشختربان کخارا و یوانخا
است با یوسعهی روزافزون فناوریهای نظخام  ،هخر نرخروی مسخ ح نمخ یوانخد بخدون
استفاده از فناوریهای جدید ،در حوزهی آماد و پشتربان نرز کارآمد عمل کند فعاهرتهخای
آماد و پشتربان بسرار گسترده است؛ بهطوری کخه زنجرخرهی یخدار اقخمم شخامل بخرآورد،
یأمرن ،نوهداری و یوزیع کاال و اقمم مورد استفاده ،حمل ون ل کاال و انسان و نرز نوهداری
و یعمررال یجهرزال و ابزارها و ساختمانها برای به روز نوهداشتن و آماده بهکار بودن آنها
و سایر موارد مریبط را در بر م گررد
آماد و پشتربان با یهره و یأمرن کاال و خدمال و جخذب و یگصخر

منخابع الزم بخرای

انجام این مهم سر و کار دارد در عرصخه نظخام نرخز ،مأموریختهخای دفخاع و رزمخ یخا
عم رال غرر رزم و رزمایشها و یمرینها به طور معمو به منخابع زیخادی نرخاز دارد وهخ
منابع موجود برای ایجاد و حفظ و نوهداری یخوان رزم ی ریبخا همخواره محخدود اسخت در
همرن راستا ،یک از خصوصرال بارز آماد و پشتربان قاب رت انعطاف است؛ یعن اینکخه در
شرایط مگت ف بتواند قاب رت پشتربان مداوم و مستمر از یوانها را حفظ کند .از ن طه نظخر
عم رای  ،انعطافپذیری1مؤهفه قدریمندی اسخت کخه عم کردهخای پایخدار را یحخت شخرایط
متیرر امکانپذیر م سازد افزایش انعطافپذیری م یواند بهعنوان یك راهبخرد بخرای بهبخود
پاسگووی به ییرررال ی
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مقدمه
نرروهای مس ح هر کشوری همرشه و در همه حا باید آمخاده دفخاع از کشخور و انجخام

شود در واقع ،انعطافپذیری و اقدام مبتن بر م تضرال زمخان

در محرط که ییرررال در آن مستمر و بهشدل ناپایدار اسخت ،بخهعنخوان یخك اصخل ک خ
مدنظر همه سازمانها اسخت آمخاد و پشختربان نرخز بایخد هموخام بخا ییررخرال در محخرط و
مأموریت خود ،همواره یوان پاسگووی خود را حفظ کند هرچند ثبال رویه و روشهخای
یکنواخت ،معموال عم رال آمادی را مؤثریر م کند ،وه در عرن حا آماد و پشتربان بایخد
در م ابل ییررر نرازمندیها و بروز و عرتهای غررمنتظره نرز قاب رخت اجخرای مأموریخت را
داشته باشد
37
1. Flexibility

نمونهای از بروز شرایط متیرر در مجموعه نرروهای مس ح ،رورل حضور منط خهای و
مستشاری در موقعرخت مرخدان کشخورهای هخدف اسخت کخه از مأموریختهخای راهبخردی
فراسرزمرن و برون مرزی محسوب م شود در این حاهخت آمخاد و پشختربان بایخد خمن
بررس

عف و قول درون سازمان در عوام

همچون شخروه نبخرد رزمنخدگان ،اسختعداد

نرروی انسان  ،قومرت و م رت نرروهای رزم سازمانده شده اعزام به مناطق ،پراکنخدگ
و گستردگ یوانها ،و عرت جیرافرخای منخاطق درگرخر و فرصختهخا و محخدودیتهخای
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موجود و شناخت سایر مسائل و مشکمل فراروی خود ،نسخبت بخه یهرخه و ارائخه راهکخار
مناسب در سطح راهبردی اقدام کند
شرایط و و عرتهای گوناگون در سازمان به همراه سطوح متفاوی از عخدم قطعرخت و
ییرررال هستند؛ بنابراین به انواع مگت ف از انعطافپذیری و با ایجخاد هزینخههخای متفخاول
نراز دارند پس یك سازمان ،بهویژه سازمان نظام  ،باید یمش زیادی برای شناسخای انخواع
سودمند انعطافپذیری و سپس ارزیاب نحوه دستراب به آنها انجام دهد ابخن درحاهراسخت
که باوجود م خاالل و فعاهرختهخای ع مخ متعخدد در حخوزه آمخاد و پشختربان و همچنخرن
انعطافپذیری در سطح دنرا و یوجه روزافزون به این م وهخه ،در کشخور مخا ایخن امخر مخورد
غف ت واقع شده و بهنظر م رسد مست زم انجام یح رق و پخژوهش و بخهخصخو
عم

کارهخای

متناسب با شرایط در این حوزه م باشد .بر این اسخاس ایخن یح رخق یخمش مخ کنخد

من غنابگش به ادبرال مریبط با حوزه هجسترك و زنجرره یأمرن با ویژگ انعطافپذیری،
به این پرسش پاسخ دهد که مؤهفههای انعطافپذیری فرایند آماد و پشتربان در سازمانهای
نظام متوه این مهم کدامند و از منظر اهمرت و اثربگش چوونه اوهویتبندی م شوند و
از این طریق ایجاد و یوسعه فرایندها و سازمانهای آماد و پشتربان با قاب رت انعطافپذیری
در شرایط به شدل متیرر امروزی را مورد یوجه و یمرکز قرار دهد
آماد و پشتربان کارکردهای متعددی از جم خه استانداردسخازی اقخمم ،بخرآورد ،یخأمرن ،یوزیخع،
حملون ل ،ذخررهسازی ،نوهداری و یعمررال ،بازیافت و غرره را شامل م شود هرکن ایخن یح رخق
متمرکز بر سه کارکرد اص
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برآورد ،یأمرن و یوزیع اقمم و یجهرزال به عموه حملون ل است کخه

بگش قابل یوجه از وظایف و فعاهرتهای این مجموعه بزرگ را دربر م گررد

ادبيات پژوهش
این یح ق دارای نوآوری در زمرنه مباحث انعطافپذیری در آماد و پشتربان است که یخا
کنون یح رق مشابه در این زمرنه انجام نشده است با این حا ردپای ادبرخال مو خوع در
قاهب برخ پژوهشهای مریبط و نزدیك به آن دیده م شود که به برخ از مهمیخرین آنهخا
اشاره م شود
گذشخخته از دو پخخژوهش جعفرنخخژاد و همکخخاران د )1393و اکبخخری جوکخخار و همکخخاران
د )1384که اوه ینها به مد سازی ریا

انعطافپذیری زنجرره یأمرن و دوم نرز به ارائخه

روش کم برای اندازهگرری انعطافپذیری زنجرره یأمرن پرداخته است و عمم یوجه بخه
خود مؤهفهها نداشتهاند ،مخون1و همکخاران د )2012م راسخ چنخد بعخدی و معتبخر را بخرای
اندازهگرری انعطافپذیری زنجرخره یخأمرن شخرکتهخای یوهرخدی پوشخا

و نسخاج ارائخه

کردهاند این ابزار بهخوب در مورد نراز به بهبخود انعطخافپخذیری زنجرخره یخأمرن قضخاول
م کند و بهطور دقرق ابعادی را که نراز به اقدام فوری برای بهبود دارند ،مشگ

مخ کنخد

این مطاهعه ،مؤهفههای اندازهگرری انعطافپذیری زنجرره یأمرن را در  4بُعد :انعطافپخذیری
برونسپاری ،انعطافپذیری یوزیع ،انعطافپذیری نظخام اطمعخال و انعطخافپخذیری نظخام
عم رای دستهبندی کرده است

دمون و همکخاران)2012 ،

چخو2نرخز چخارچوب را بخرای ارزیخاب

انعطافپذیری زنجرره یأمرن در محرط فازی با بهکارگرری روش زبان فازی پرشنهاد کخرد
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 .1پیشینهشناسي

پژوهش وی از این نظر حائز اهمرت است که  5بُعد مد پرشخنهادی هومخاس و همکخارانش
شامل :نظامهای عم رای  ،فرایندهای هجسترك ،شبکهی یأمرن ،طراح سازمان و نظخامهخای
اطمعای را برای ارزیاب انعطافپذیری زنجرره یأمرن در نظر گرفته و مرزان انعطافپخذیری
زنجرره یأمرن در هر بُعد را یوسط  4معرار پرشخنهادی گ خدن و همکخاران شخامل :بهخرهوری
،پاسگووی  ،یطبرقپذیری و استحکام ارزیاب م کنخد

دچخو )2011،

یخك پخژوهش جاهخب و

مریبط ،پژوهش آگس3است که به یأثرر مدیریت زنجرره یخأمرن بخر افخزایش انعطخافپخذیری
1. Moon
2. Chuu
3. Agus
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زنجرره یأمرن و به موازال آن ،بهبود عم کرد زنجرره یأمرن معطوف بود وی در این یح رق
ابعادی را برای انعطافپذیری زنجرره یأمرن و نرز ابعادی را بخرای مخدیریت زنجرخره یخأمرن
معرف کرد

دآگس)2011 ،

هرچند مرشمن1و همکاران در پژوهش خود به بررس رابطهی برن عدم اطمرنخان محرطخ و
رورل یوجه به انعطافپذیری زنجرره یأمرن پرداختند و ف ط اهمرت یمرکز بر انعطافپخذیری
را در محرطهای که عدم اطمرنان باالست ،اثبال کردند دمرشخمن و همکخاران ،)2011 ،امخا فانتخازی2و
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همکاران د )2010سع کردند یا عناصخری از انعطخافپخذیری را کخه بخه افخزایش عم کخرد
زنجرره یأمرن منجر م شوند ،شناسای کننخد عناصخری کخه از نظخر مشختریمخداری ارزش
افزوده بوده و به طور مست رم مشتریان شرکت را یحت یأثرر قرار م دهند به همخرن منظخور
آنها به مطاهعهی ادبرال موجود در زمرنهی انعطافپذیری زنجرخره یخأمرن پرداختنخد از نظخر
آنها عناصخر اساسخ و مهخم در ایخن زمرنخه بخه یریرخب عبخارل بودنخد از :انعطخافپخذیری
یأمرنکننده ،انعطافپذیری نظام اطمعال ،انعطافپذیری ساخت ،انعطافپخذیری پشختربان ،
انعطافپذیری بازار و نظامهای زنجررهای
سریمارول3و مگخوم4د ،)2020رونخد مخدیریت زنجرخره یخأمرن بخرای یجزیخه و یح رخل
عم کرد در یعدادی شرکت را بررس کردهاند آنها انعطافپذیری یوهرخد و انعطخافپخذیری
منبع یاب در زنجرره یامرن را در دو زنجرره متفاول و به کمك پنج معرار اندازهگرخری کخرده
و نشان دادهاند برای جمخع آوری دادههخا ،از پرسشخنامه در هخر دو بعخد زنجرخره یخأمرن و
اندازه گرری عم کرد استفاده کرده و برای بررس قاب رت اطمرنان داخ
یح رل عام

هر یك از معرارهخا،

یأیردی بکار گرفتهاند درعرن حا چخارچوب ک خ مفهخوم از طریخق مخد

سازی معادالل ساختاری انجام گردیده است نتایج مطاهعه نشان مخ دهخد کخه یخأثرر قابخل
یوجه و مثبت از انعطافپذیری یوهرد زنجرره یأمرن و انعطافپذیری منبعیاب زنجرره یخامرن
بر عم کرد شرکتها وجود دارد
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1. Merschmann
2. Fantazy
3. Srimarut
4. Mekhum

راسل1و رومسو 2د )2020نرز به بررسخ اثخرال شخروع برمخاری فراگرخر کوویخد 19بخر
افزایش عخدم اطمرنخان ناشخ از طرخف وسخرع از عوامخل اقتصخادی و اجتمخاع و ییررخر
راهبرد های زنجرره یامرن در پاسخ به پویای بازار بررس شده است این یح رخق در یخمش
است یا یك چارچوب مفهوم برای بخهدسخت آوردن ابعخاد مگت خف ظرفرختهخای آمخاد و
پشتربان یوسعه دهد برای یدوین این چارچوب مفهوم  ،از روش بررس ادبرخال نظخام
استفاده شده است این مطاهعه ظرفرتهای آماد و پشتربان را که م یوانند بهصخورل ایسختا
یا قابل ینظرم باشند ،برجسته م کنخد چخارچوب پرشخنهادی ،ن خشهخای چندگانخه آمخاد و
پشتربان و یعاممل درون نظخام بخرای در ویژگخ هخای عخدم اطمرنخان ،ارزیخاب عناصخر
مگت ف ظرفرت و شناسای اهرمهای بخاه وه بخرای ایجخاد انعطخافپخذیری در ایخن عناصخر
ظرفرت بههمپروسته را فراهم م کند
 .2انعطافپذيري
در سا های اخرر ،ادبرال مو وع انعطافپذیری بخهطخور عمخدهای افخزایش یافتخه اسخت
مطاهب منتشر شده جنبخههخای گونخاگون انعطخافپخذیری ،همچخون :یعخاریف ،طب خهبنخدی و
اندازهگرری انعطافپذیری ،گزینهها ،یفسرر و ی ا اها برای انعطافپذیری را بررس مخ کننخد
نویسندگان و متگصصان مگت ف برداشتهای مگت ف از انعطافپذیری داشتهانخد در ادبرخال

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

زنجرره های یأمرن و آماد و پشتربان پرداختخهانخد در ایخن یح رخق مو خوعال مربخو بخه

یعاریف متعددی از انعطافپذیری ،با یوجه به جنبههای مگت ف آن ارائه شده است
انعطافپذیری؛ یوانای سازگار بودن افکار و رفتخار بخا ییررخرال محخرط و موقعرخت هخا
بهحساب م آید در واژه نامه وبستر3د ،)1993واژه «انعطافپذیر» چنرن یعریف شده اسخت:
«اراده یا آمادگ برای پذیرش نفوذ دیوران دنرم خو؛ یربرخت پخذیر) ،و قابخل یشخگر

بخه

واسطه آمادگ داشتن برای اصمح یا ییررر یا به واسطه شکلپذیری ،نرم  ،قخدرل ییررخر و
یبدیل ،و اغ ب به واسطه سازگاری نسبت به موقعرتهای جدید»
1Russell
2Ruamsook
3Webster
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انعطافپذیری بهعنوان «خصوصرت از یخك فنخاوری نظخام بخرای فخائق آمخدن بخر انخواع
نرازهای محرط آن» یعریف م شود

دگرویخه)2008 ،

در یعریف دیور ،انعطافپذیری بهطور ک

بهعنوان یوانای پاسخده یا یطبرق یافتن با و عرتهای جدیخد بخهشخمار مخ آیخد و معمخوال
بهصورل مریبط با فرآیند ،محصو یا زیرساختار طب هبندی م شود

دهرر1و همکاران)2001 ،

بنران نهادن یعریف دقرق دشوار است؛ زیرا یعریفها اغ ب یحتاهشعاع یخك مسخئ ه یخا
و عرت مدیریت خا

قرار دارند

دآپتخون)2009 2،

در شخرح انعطخافپخذیری بخهعنخوان یخك

فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

هدف مخدیریت  ،اسخم د )1987نترجخه گرخری کخرده اسخت کخه هخر م رخاس واحخدی از
انعطافپذیری بهخاطر یعاریف و کاربردهای چند بعدی آن وجود ندارد
انعطافپذیری ،نشان دهنده یوانای یك نظام برای ییررر یا انجام واکنش با صرف حداقل
زمان ،یمش ،هزینه یا عم کرد است انعطافپذیری اغ ب بخهعنخوان قاب رخت باهفعخل بخرای
رویاروی  ،حل و فصل ،انطباق و حت بهرهبرداری از م زومال جدیخد ،متفخاول ،غررقابخل
انتظار و متیرر در نظر گرفته م شود

دآپتون)2009 ،

آپتون معت د است انعطافپخذیری یکخ از

عوامل اساس برای پراده سازی موف رخت آمرخز ابتکخارال مخدیریت زنجرخره

یخأمرن)SCM(3

است در واکنش به افزایش عدم قطعرت در محرط کسب و کار ،انعطافپخذیری یبخدیل بخه
یك مو وع جدی در زمرنه پژوهشهای مدیریت عم رال در دهههای  1980و  1990شخد
و در این یح ر ال اهمرت یوجه به زنجرره یخأمرن انعطخافپخذیر فرایخر از یوجخه بخه یوهرخد
انعطافپذیر مورد یأکرد قرار گرفت اهبته بهطورک  ،انعطافپذیری بخهعنخوان یخك مفهخوم
پرچرده ،چندبعدی و دشوار ،هم به هحاظ نظخری و هخم یجربخ مطخرح مخ باشخد

دهوانخ 4و

همکاران1999 ،؛ چو)2011 ،
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1. Herer
2. Upton
3. Supply chain management
4. Huang

جدول -1خالصه برخي تعاريف انعطافپذيري
نویسنده

آزادی انتگاب در م ابل پویای یزها و آنت یزها به شخروهخای
1

یعام

و نوآورانه برای رفع ابهام در نظامها و بهبود انسجام با

انعطافپذیری نظام

حداقل زمان و یمش
انعطافپذیری نشان دهنده یوانای یخك نظخام بخرای ییررخر یخا
2

آپتون2009 ،

انجام واکنش با صرف حداقل زمان ،یمش ،هزینه یا عم کخرد
است

3

پریتر و همکاران،
4

2001؛
1

اسماعر کرا و
همکاران2014 ،

5

باراد2و همکاران
د)2003

انعطخخخخافپخخخخذیری
واکنش

انعطافپذیری اغ ب به عنوان قاب رت باهفعل بخرای رویخاروی ،

انعطخخخخافپخخخخذیری

حل و فصل ،انطباق و حت بهره برداری از م زومخال جدیخد،

رویخخاروی و خخعرت

متفاول ،غررقابل انتظار و متیرر در نظر گرفته م شود

جدید

یوانای یك شرکت/سازمان در ینظرم زمان حمل و یا دریافت
کاال و خدمال
یوانای نظام آماد و پشتربان یکپارچه برای یوزیخع و یحویخل
محصو با هزینه اقتصخادی و بخدون صخرف زمخان ا خافه از

انعطخخخخافپخخخخذیری
زنجرره یأمرن

یأمرن مواد خام یا مشتری نهای
انعطافپذیری یك مفهوم بسرار پرچرده و چند بعدی است که
خمصه کردن و مفهوم ساختن آن دشوار است

انعطافپذیری ک

یوانای برای ادامه کارکرد مؤثر بدون یوجخه بخه ییررخرال ،یخا
6

سانچوی د)2003

7

گرویه3د)2008

به عنوان یوانای برای ییررر دادن و ینظرم کردن یوهرد با شرایط

انعطافپذیری یوهرد

جدید

8

9

داکمس و
همکاران د)2003
هرر و همکاران
د)2001

خصوصرت از یك فناوری نظام برای فخائق آمخدن بخر انخواع
نرازهای محرط آن
انعطافپذیری بهصورل هخم معنخ بخا ییررخر و نخه بخهعنخوان
اقدام پرشوررانه برای فخائق آمخدن بخر ییررخرال و نوسخانال
است
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ردیف

تعریف انعطافپذیری

زمينه تعریف

انعطافپذیری نظام
انعطخخخخافپخخخخذیری
سازمان

یوانای پاسخ ده یا یطبرخق یخافتن بخا و خعرتهخای جدیخد
بهشمار م آید و معموال بهصورل مریبط با فرآینخد ،محصخو

انعطافپذیری نظام

یا زیرساختار طب ه بندی م شود
1. Esmaeilikia
2. Barad
3. Groote
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ردیف
10

نویسنده

تعریف انعطافپذیری

مارسرا و همکاران
د)2009

یوانای سازگاری احساسال ،اندیشه ها ،و رفتخار شخگ

زمينه تعریف
 ،بخا

شرایط و موقعرتهای متیرر

انعطخخخخافپخخخخذیری
روانشناخت

اراده یا آمادگ برای پذیرش نفوذ دیوران دنرم خو؛ یربرت پخذیر)،
11

واژه نامه وبستر
د)1993

و قاب رت یشگر

به واسطه آمادگ داشتن برای اصمح یا ییررخر،

یا به واسطه شکل پذیری ،نرم  ،قدرل ییررخر و یبخدیل ،و اغ خب

انعطافپذیری فردی

به واسطه سازگاری نسبت به موقعرتهای جدید
فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

وی نترجخخهگرخخری کخخرده اسخخت کخخه هخخر م رخخاس واحخخدی از
12

اسم د)1987

انعطافپذیری بگاطر یعخاریف و کاربردهخای چنخد بعخدی آن

انعطافپذیری ک

وجود ندارد
انعطاف پذیری یك یوانخای مهخم بخرای بخه حخداقل رسخاندن

راسل و
13

رومسو

1

د)2020

اثرال یمطم های خارج ازطریق اجازه دادن بخه نظخام بخرای
پاسگووی سریع و م رون به صرفه به عدم اطمرنان در محرط

انعطافپذیری ک

خود است
انعطاف پذیری آماد و پشختربان  ،یوانخای شخرکت در واکخنش

14

آنراوون 2و
همکاران د)2019

سریع و حرفهای به نرازهای یوزیخع ،خخدمال و رسخردگ هخا
است این امر با پرش برن و نظخارل بخر جریخان و همچنخرن
ذخرره سازی کارها ،کاالها و مواد مربوطخه از ن طخه یوهرخد یخا

انعطاف پذیری آماد و
پشتربان

محل مصرف حاصل م شود

 .3انواع انعطافپذيري
انواع انعطاف پذیری در ادبرال مو وع را م یوان از طریق چارچوبهای مگت ف مرور
کرد برخ از این چارچوبها دارای یك ساختار س س ه مرایب از باال به پایرن هسختند کخه
انعطافپذیری را از طریق یك راهبرد یوهرد یا یك دیدگاه بازار مورد یوجه قخرار مخ دهنخد
در این یح رق نزدیك به  70نوع انعطافپذیری متفخاول شناسخای شخد کخه یعخاریف آنهخا
همرشه دقرق نرستند و گاه یعاریف برخ از این اصطمحال یخكدسخت هخم نرسختند در
مجموع برخ از مهمیرین آنها در قاهب جدو زیر ارائه م شود:
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1. Ruamsook
2. Aunyawong

جدول -2انواع انعطافپذيري
نوع

انعطافپذیری نظخام عم رخال شخامل عم رخال یوهرخد و عم رخال
انعطاف پذیری نظخام
عم رال

1

خدمای م باشد قاب رتهای ییررر محصوالل ،یجهرخزال ،افخراد،

اندرسخون و همکخخاران

و فرآیندها در محدودهی عم کخرد عم رخال همچنخرن بخه معنخ

2003؛ یوسخخخخخخف و

یوانای یجارل دینامرك ،یعن یوانای پاسخگووی بخه نرخازهخای

همکاران2004 ،

فع

با پاسخ سفارش

انعطخخافپخخذیری بخخازار پاسخخگووی بخخه شخخرایط متیرخخر بخخازار و
نرازمنخخدیهخخا و خواسخختههخخای مشخختری اسخخت ابعخخاد ای خن جخخزء
انعطافپذیری بازار

انعطاف پخذیری عبارینخد از طراحخ و معرفخ محصخو جدیخد،
سفارشخ سخخازی ،پرکربنخخدیهخخای محصخخو  ،یعویخق محصخخو و

فرشخخخخر هامونخخخخد و
همکاران1997 ،

پشتربان پس از یحویل
انعطاف پذیری آمخاد
و پشتربان

یوانای یك شرکت یا سازمان بخرای پاسخخ سخریع و مناسخب بخه

فرزیک

نرازهای متیرر مشتری در یحویل ،پشتربان و ارائخهی خخدمال در
محدوده و خارج از محدودهی خود م باشد

و همکاران2017 ،

فراهم نمودن انواع مواد و یجهرخزال ورودی بخرای یوهرخد اسخت
یامرن فرزیک شامل فرآیندهای آماد و پشتربان که قبخل یخا حخرن
فرایند یوهرد ایفاق م افتند این انعطافپذیری به انخواع درونخ و
بررون ی سرم بندی م شود

انعطخخخافپخخخخذیری
خرید

3

هوئك2001 ،؛ یخو کخا

انعطافپذیری یامرن فرزیک یوانای سریع و موثر یك شرکت در
انعطاف پذیری یامرن

بروزویخخك2016 2،؛ ون

یوانای یك شرکت برای ایجاد سریع و موثر یخك یوافخق جهخت
خرید انواع مواد و منابع ،از طریق روابط حسنه با یخامرنکننخدگان
است
یوانای یك شرکت در ینظرم سریع و موثر موجودی ،بستهبنخدی،

انعطخخخافپخخخخذیری

انبارداری و حملون ل محصوالل فرزیکخ بخرای رفخع نرازهخای

یوزیع فرزیک

مشتری است که آن را انعطافپذیری آماد و پشتربان بررون نرخز
م نامند

ژانخخخ

4

و همکخخخاران،

2006؛
5

هخخو ب خ و همکخخاران،
2018
ژانخخخ

و همکخخخاران،
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شرح

برخي منابع

2006
پوریر1985 ، 6؛ ژانخ
و همکخخخخاران2006 ،؛
بروزویك2016 ،

1. Anderson
2. Brozovic
3. Van Hoek
4. Yu, K
5. Huo, B.
6. Porter
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نوع

شرح

انعطخخخافپخخخخذیری

یوانای یك شخرکت بخرای پاسخگووی سخریع و مخوثر بخه نرازهخای

مدیریت ی ا ا

مگت ف مشتری از حرث ارائه خدمال ،زمان یحویل ،و قرمت است

انعطخخخافپخخخخذیری
زنجرره یامرن

برخي منابع
و همکاران2006 ،

ژان

یوانای شرکای زنجرره یامرن برای بازسازی عم رایشان ،هماهن

ویکری و همکاران،1993 ،

کردن راهبرد هایشان و یشریك مسئوهرت پاسخ سریع به ی ا خای

2003؛ فرشخخخر هامونخخخد و

مشتری در هخر یخك از هرنخك هخای زنجرخره ،بخرای یوهرخد انخواع

همکاران1997 ،؛ یایواری و

محصخخوالل در م خخادیر و بخخا هزینخخههخخا و کرفرخختهخخای مخخورد

همکخخاران2015 ،؛ عبخخدهرم1

فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

انتظارمشتریان و همچنان با حفظ عم کرد باال
یوانای سازمان در بهرهبرداری از ییرررال محرط و یبخدیل آنهخا
انعطخخخافپخخخخذیری

به فرصتهای که منجر به موقعرت های مط وب در بخازار شخوند

سازمان

وسخخعت مهخخارلهخخای فخخردی موجخخود در شخخرکت ،و همچنخخرن
انعطافپذیری رفتار کارکنان مهم است

و همکاران2018 ،
وهبردا1998 ،؛ مارسخرا و
همکخخاران2009 ،؛ ه خ و
همکاران2006 ،

فخخراهم سخخازی امکانخخال کخخاف بخخرای افخخزایش حجخخم و ینخخوع

حسرن نوریان ،برگرفتخه

انعطخخخافپخخخخذیری

فعاهرت های سازمان ،ایجاد قاب رت های یجدیخد سخریع سخاختار و

از وهبدرا و همکاران،

مدیریت

ییررر فرایندهای یصمرمگرخری و اریبخاط  ،یوانخای ییررخر سخریع

کر خخخوب 2و همکخخخاران،

راهبردهای بنواه و کسب و کار همسو با ییرررال محرط

2015

انعطخخخافپخخخخذیری

پاسگووی نظام اطمعال به نرازهای متیرر محخرطهخای متیرخر و

یخخخایواری و همکخخخاران،

نظامهای اطمعای

اهزامال پردازش اطمعال

2015

این انعطافپذیری به انخواع گونخاگون عم رخالهخای اشخاره دارد کخه

ووکورکخخخخا و اوهخخخخری،

ماشرن م یواند بدون نراز به یمشخ بازدارنخده بخرای سخوئر از یخك

2000؛ هخخخخخخخرم1987 ،؛

عم رال به عم رال دیور انجخام دهخد همچنخرن یوانخای نظخام بخرای

اسخخم 1987 ،؛ چران خ

یوهرد یك محصو با مسررهای جایوزین درون نظام است

و همکاران2012 ،

انعطافپذیری یوهرد

3

انعطافپذیری به یصمرمگررندگان امکخان مخ دهخد کخه و خعرت
انعطخخافپخخذیری در
یصمرمگرری متواه

خود را در هنوخام دریافخت اطمعخال جدیخد ییررخر دهنخد ایخن

پخخای1978 4،؛ مانخخدهبوم5و

م یواند به صورل ابزاری دیده شود که به یصمرمگررندگان اجازه

بوزاکال6،

م دهد بهطور مؤثری به ییرررال آیخ  ،بخا حخداقل کخردن مرخزان

و همکاران1995 ،

1990؛ بنجخافر

یعهد آینده خود ،پاسخ دهند
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 .4آماد و پشتیباني
برای «آماد و پشتربان » در نظر گرفته شده و سا ها است که مورد اسختفاده قخرار مخ گرخرد
اگرچه اختمفای برن اندیشمندان داخ

درخصو

پوشش مفهخوم ایخن دو واژه وجخود

دارد و گاه با یفاولهای همراه بوده است وه پذیرش نهخای ایفخاق افتخاده و ابمغرخای
جهت جایوزین این دو واژه انجام شده است از این جهت برای مطاهعخه و مخرور ادبرخال
مریبط با ا ین حوزه ،از واژه آماد و پشتربان برای جستجوها و پرشرنه شناس یح رق استفاده
شده است
«آماد و پشختربان » واژهای اسخت کخه معخاد انو رسخ آن «الجسخترکس »1بخا ریشخه یونخان
«الجِسترکوس »2م باشد حخرف « »Sآخخر واژه انو رسخ  ،هماننخد حخرف  Sدر آخخر واژههخای
«فرزیکس »3و «مَتمَترکس »4به معن طبرعرال و ریا رال بوده ،یعن آنچه مربخو بخه حخوزه ایخن
ع وم است ددودانوه ،حمردی)1389،

هم اکنون این واژه در دو حخوزه نظخام و غررنظخام کخاربردی

بسرار وسرع پردا کرده است و مفاهرم و کارکردهخای آن در هخر دو حخوزه ،خمن بهخرهبخرداری
مت ابل ،از رشد قابل یوجه برخوردار شخده اسخت آمخاد و پشختربان طخ یعریفخ  ،عبخارل از
رساندن محصو /کاالی مناسب ،به م دار مناسب ،با کرفرت مناسب ،به مکخان مناسخب ،در زمخان
مناسب ،با قرمت مناسب ،به دست مشتری مناسب است

دیعریف معروف به )7R

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

واژه «آماد و پشتربان » در نرروهای مس ح جمهوری اسمم ایخران بخهعنخوان جخایوزین

 .5رويکرد نظامي/فرايندي به آماد و پشتیباني
نظام آماد و پشتربان مجموعهای است از اجزاء مریبط ،یکپارچه و متعامل ،بخا کخارکردی
واحد ،هدف مشتر و دارای مرزهای مشگ

از سایر نظخامهخا و محخرط پررامخون خخود

م باشد مانند هر نظام دیور برای ادامه حرال خود امکانال و منخابع را از برخرون جخذب
م کند یا آنها را در جهت رسردن به اهدافش بهکار گرخرد کخه یحخت عنخوان ورودی ددرون
1. Logistics
2. Logistikos
3. Physics
4. Mathematics

47

داد ،داده) شناخته م شوند دادهها و ورودیهای نظام پس از عبور از فرآیندهای مربوطخه و
انجام ییررر و یبدیل الزم ،بهصورل خروج از نظام به محرط خارج م شوند که بخهعنخوان
خروج دبرون داد ،ستاده) شناخته م شوند

فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

شکل .1شماي کلي از ترکیب و عناصر نظام

نظام آماد و پشتربان در واقع بگش از کانا اریباط و بر هم کنش سازمان با محرط آن
است بنابراین ،وظرفه آماد و پشتربان در این مران برقراری یك جریان مداوم ،یکنواخخت و
پایدار از محرط به داخل سازمان و از داخل به محرط بررون م باشد؛ محرط آماد و پشختربان
عبارل است از ک ره عوامل و عناصری که در خارج از نظام قرار دارد و هخر نخوع ییررخر در
آ نها که عم کرد نظام را یحت یاثرر قرار م دهد محرط نظام از بگشهای مگت فخ یشخکرل
شده است؛ مانند محرط اقتصادی ،سراس  ،فرهنو  ،اجتماع  ،و غرره که یاثررال هخر کخدام
بر روی نظام بر اساس اهداف نظام ،ساده یا پرچرده است بنابراین ،م یوان گفت نظام آمخاد
و پشتربان بهعنوان کانا اریباط و بر هم کنش سازمان با محرط در اریبخا مت ابخل اسخت
ستاده های نظام آماد و پشتربان نرز در واقع نترجه و هدف نظام آماد و پشتربان اسخت

دنظخام

جامع آماد و پشتربان )1391 ،

 .6متغیرهاي عملیاتي
الف .ورودی (کاال ،منابع و نيروی انساني)

مبتن بر نورش باال ،نظام آماد و پشتربان برای اینکخه بخه هخدف خخود برسخد ،نرازمنخد
دریافت ورودی یا ورودیهای مگت ف م باشد و منابع ،کاال دشخامل اقخمم و یجهرخزال) و
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نرروی انسان مهمیرین ورودیهای نظام آماد و پشتربان بهشمار م آیند

ب .فرایند (تدارک و حملونقل)

گستره وسرع دارند هرکن در این یح رق یمرکز بر حوزه یدار دبرآورد ،یأمرن و یوزیع) و
حملون ل است
ج .خروجي

خروج ها نرز یک از ارکان هر نظام است در واقع م یوان چنرن گفت که اهداف هخر
نظام با ارائه خروج های آن مح ق م شود بنابراین ،خروج های نظخام آمخاد و پشختربران
شکلدهندة اهداف آن هستند و خخدمال ،اقخمم و یجهرخزال و نرخروی انسخان مهخمیخرین
خروج های آن بهشمار م آیند
د .پيامد (رضایتمندی ذینفعان)

برآیند ک

خروج های نظام ،دارای نتایج کمن و اثرای فراسازمان هستند که یحخت

عنوان پرامد مورد یوجه قرار م گررند
مدل مفهومي پژوهش
مد مفهوم  ،در واقع یك ساختار نظری برای یشخریح یخك پدیخده یخا مو خوع از راه
یبررن عوامل و متیررهای مؤثر و روابط برن آنها و نحوه بهکارگرری آنها در انجخام یح رخق و
همچنرن در اریبا با فر رهها و یا سؤا های اص

یح رق است

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

کارکردها یا زیرنظامها یا اجزای نظام اص

و مأموریت آماد و پشتربان هستند که اهبتخه

منطبق با مد نظام یوصرف شده ،اهووی مفهوم این پژوهش متک بخر چهخار عنصخر
عم رای که پرشیر معرف گردیدند شکل م گررد این چهخار عنصخر کخه در واقخع مراحخل
فرایندی نظام آماد و پشتربان را نشان م دهند ،محل یمرکز گخردآوری و یجزیخه و یح رخل
دادهها واقع شده و ساختار کمن شروهی ارائه نتایج را یعررن م کند
در این یح رق عموه بر رورل شناسای  ،گردآوری و مطاهعهی ادبرال نظری پررامخون
متیررهای عم رای یح رق ،م تض است با یوجه بهعنوان پژوهش ،کل فرایند بخا اعمخا دو
رویکرد «یمرکز بر انعطافپذیری» و «ریبهبندی مؤهفهها» اجرا شود این دو رویکرد در مد
مفهوم پژوهش بهصورل بسترهای شکلگرری مد نشان داده شدهاند
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فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

شکل .2شماي کلي از مدل مفهومي پژوهش

روش شناسي
پژوهش حا ر براساس هدف ،کخاربردی و از نظخر روش ،یوصخرف  -پرمایشخ اسخت
ق مروی مکان مورد مطاهعه یك سازمان نظام است با اسختفاده از روش نمونخهگرخری در
دسترس و با یوجه به محدود بودن افرادی که بران کننده ویژگ اص

جامعه بودنخد یعخداد

 52نفر برای یکمرل پرسشنامه استفاده شده است
ابزار جمعآوري اطالعات :در این پژوهش ابزار اص

سنجش ،پرسشخنامه اسخت ایخن

پرسشنامه از  63سوا یشکرل و با استفاده از طرخف هرکخرل بخهعنخوان م رخاس مخورد نظخر
طراح شده است
روايي پرسشنامه :اینکار معموال یوسط افرادی متگصخ

در مو خوع مخورد مطاهعخه

یعررن م شود از این رو اعتبار محتوا به قضخاول داوران بسختو دارد بخرای ایخن منظخور
پرسشنامه ابتدا برن  10نفر از اسایرد و صاحبنظران خبرهی آشنا با آماد و پشتربان سخازمان
مورد مطاهعه ،یوزیع شد؛ سپس برای یعررن روای آن از روش الوشه اسختفاده شخد شخرایط
در نظر گرفته شده برای شناسای خبره بخدین صخورل بخود کخه یعخدادی از افخراد مط خع و
متگص

و همچنرن اسایرد و صاحبنظران حوزه آماد و پشتربان که دارای سن بخاالی 35

سا  ،دارای درجه/ریبه ارشد ،دارای یحصرمل کارشناس ارشخد یخا بخاالیر و دارای سخاب ه
50

حداقل  10سا در آماد و پشتربان باشد ،انتگاب شخدند بخرای بررسخ روایخ از خریب

نسب روای محتوا د )CVRاستفاده شد که در نهایت سخواالی از پرسشخنامه کخه نمخره

CVI
م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

باالیر از  0.79را گرفتند مورد پخذیرش قخرار گرفتخه و سخواالل بخا نمخره کمتخر از  0.79از
پرسشنامه حذف شدند
پايايي پرسشنامه :برای سنجش پایای پرسشنامه از ریب آهفا کرونباخ که یوسخط نخرم
افزار  SPSSمحاسبه گردید ،استفاده شد و م دار آن برای سواالل پرسشخنامه برابخر بخا 0/85
شد که م دار قابل یوجه جهت پایا بودن پرسشنامه است
تجزیه و تحليل اطالعات
در مرح ه او  ،به بررس مطاهعال داخ خ و خخارج کخه در حرطخه مو خوع یح رخق
صورل گرفته بود ،پرداخته شد و ابعاد و موهفههای مورد استفاده در این مطاهعال استگراج
شد؛
در مرح ه دوم ،مؤهفهها ،من اعما فرایند بوم سازی ،مخورد ارزیخاب قخرار گرفتخه و
مؤهفخخههخخای منتگخخب حاصخخل شدنددپروسخخت اهخخف) شخخایان ذکخخر اسخخت ک رخخه مؤهفخخههخخای
انعطاف پذیری از مطاهعه و استنبا یح ر ال ع م و پژوهش مریبط با این حخوزه احصخاء
شده است بنابراین ،فرض اوهره این است که موهفههای مفروض به اعتبار نظخرال خبرگخان
این یح رق از طریق یوزیع و جمعآوری پرسشنامه ،اوهویتبندی و اهمرتسنج م شوند
برای یعررن اهمرت و اوهویت موهفههای انعطافپذیری ،فرایند وزنده بخه موهفخههخای
یح رق با استفاده از مد  FANPدر دو بگش اص

صورل گرفته است:

بگش او  ،در این بگش با استفاده از یح رل عام

یایردی و به کمك نرم افخزار هرخزر

ابعاد و موهفههای یشکرل دهنده هر یك از ابعاد شناسای شد؛ یح رل عام

1

یایردی اریبخا

گویهها دمتیرر مشاهدهپذیر) را با عاملها دمتیررهای پنهان) مورد بررس قرار مخ دهخد در
واقع یا ثابت نشود سواالل پرسشنامه ،متیررهای پنهان را بهخخوب انخدازهگرخری کخردهانخد،
نم یوان روابط متیررها را بررس کرد بنابراین جهت اثبال اینکه متیررهای پنهخان درسخت
اندازهگرری شدهاند ،از یح رل عام

یایردی استفاده شده است
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1. LISREL

بگش دوم ،در این بگش از فرآیند ،یح رل شبکهای استفاده شد یا نتایج بهدستآمخده از
یح رل عام  ،به یك مد شبکهای یبدیل شود با اسختفاده از روش

ANP

خرایب اهمرخت

نسب موهفههای یبررن کننده مو وع ،با در نظر گرفتن اریبا برن موهفههخا محاسخبه شخدند
سپس با استفاده از نرمافزار مط ب1موهفه هخا بخا هخم ی فرخق شخده و وزن نهخای موهفخههخای
انعطافپذیری یعررن شد براساس وزنهای بهدسخت آمخده ،اهمرخت و ریبخه هخر موهفخه در
فرآیند انعطافپذیری مشگ

شد

فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

یافتههای پژوهش
يافتههاي جمعیتشناختي
اعضای جامعه از مران مدیران و نگبوان دشاغل و بازنشسته) آماد و پشختربان نرروهخای
نظام  ،مدیران و فرماندهان و کارشناسان مراکخز آموزشخ و پژوهشخ مخریبط و همچنخرن
راهبران از ستاد کل نرروهای مس ح گزینش شدند از کل حجم نمونه برای پاسخخهنخدگان
بر حسب حوزههای یگصص  4 ،نفر از پاسخگوویان درحخوزه سراسخ  20 ،نفخر در حخوزه
دفاع  8 ،نفر در حوزه امنرت  6 ،نفر در حوزه اقتصادی 3 ،نفر در حوزه فنخاوری 6 ،نفخر در
حوزه ژئوپ ترك و  5نفر نرز در سایر حوزهها قرار دارند
و عرت نمونه آماری بر حسب یحصرمل ،بدین رار اسخت 23 :نفخر از پاسخگوویان در
گروه یحصر
یحصر

کارشناس  17 ،نفر در گروه یحصخر

کارشناسخ ارشخد 12 ،نفخر در گخروه

دکتری قرار دارند همچنرن  7نفر از پاسگوویان در گروه شی

نفر در گروه شی

مدیر دوهت  27 ،نفر در گروه شی

کارشناس 5 ،نفر در سایر گروههای شی

استاد دانشواه 6 ،

مدیر نظام  7 ،نفر در گروه شخی

قرار دارند

و عرت نمونه آماری بر حسب ساب ه اجرای  ،بدین رار است :بهطور مرخانورن 12 ،سخا
ساب ه اجرای در دانشواه 15 ،سا در بدنه دوهت 14 ،سا در امخور نظخام و  13سخا در
سایر امور داشته اند
52
1. MATLAB

تحلیل عاملي تايیدي
بارهای عام

هستند برای سنجش بعد «کاال» از  8پرسش دمتیرخر مشخاهدهپخذیر) و بخرای

سنجش بعد «منابع» از 10پرسش دمتیرر مشاهدهپذیر) استفاده شده است بار عام

مشاهده

در یمام موارد م داری بزرگتر یا نزدیك به  0/6است که نشخان مخ دهخد همبسختو بخرن
متیررهای مشاهدهپذیر با متیرر پنهان قابل یوجه است

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

در شکل  3دادههای مندرج در پرکان ایصا متیرر پنهان بخه متیرخر مشخاهدهپخذیر همخان

Chi-square = 203.79 , df = 151 , p-value = 0.00272 , RMSEA = 0.136
شکل -3تحلیل عاملي در حالت استاندارد

م دار آماره  tهمان معناداری همبستو هخای مشخاهده شخده را بخا خطخای  0/05نشخان
م دهد اگر هریك از م ادیر در فاص ه ] 1/96و  [- 1/96قرار گررد ،نشاندهنده این اسخت
که همبستو مشاهده شده در حاهت اسختاندارد ،معنخادار نرسخت م خدار  t-valueدر یمخام
موارد بزرگتر از  1/96م باشد که نشان م دهد در سخطح اطمرنخان  0/095همبسختو هخای
مشاهده شده معنادار است بنابراین موهفههخای «کخاال» و «منخابع» بخرای سخنجش ایخن ابعخاد
همبستو مناسب دارند
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فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

Chi-square = 203.79 , df = 151 , p-value = 0.00272 , RMSEA = 0.136
شکل -4تحلیل عاملي در حالت معناداري ()t-value

در مرح ه بعد و در چارچوب مد  FANPعوامل استگراج شخده از یح رخل عخام  ،بخا
استفاده از مد  ANPمورد یح رل قرار گرفت و وزن نهای آنها مطابق جخدو د )3محاسخبه
شد براساس وزن استگراج شده اوهویت و اهمرت هر یك از این دمتیررهای) موهفخههخا در
اریبا با انعطافپذیری مشگ

شد

جدول  -3وزن نهايي مولفههاي انعطافپذيري بر اساس منطق نظامي -ورودي(کاال)
مولفه

ضریب اهميت

وزن نهایي

درصد

رتبه

یحویل

0.1881

0.1881

18.81

1

دسترس به کاال
حجم

0.1458

پاسگووی

0.1262

بستهبندی و حملون ل

0.1075

فناوری دیکنوهوژی)
موجودی انبار
ردیاب کاال
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0.1663

جمع کل

0.1156
0.0965

0.1664
0.1459
0.1262
0.1156
0.1075
0.0965

0.0538

0.0538

0.9997

1

16.64
14.59
12.62
11.56

10.75
9.65
5.38
100

2
3
4
5
6
7
8

همانطور که در جدو  3مشاهده م شود از برن موهفههای انعطخافپخذیری بخر اسخاس
در انعطافپذیری دارد موهفههای «دسترس به کاال» و «حجم کاال» با وزن نهای  0/1664و
 0/1459در ریبههخای دوم و سخوم قخرار دارنخد همچنخرن موهفخهی «ردیخاب کخاال» بخا وزن
نهای  0/0538در ریبه آخر قرار دارد
در جدو  4مشاهده م شود که از بخرن موهفخههخای انعطخافپخذیری بخر اسخاس منطخق
نظام  -ورودی دمنابع) ،موهفه «دسترس به منابع» با وزن نهای  0/1517برشترین اهمرخت را
در انعطافپخذیری دارد موهفخههخای «سفارشخ سخازی» و «یخامرن فرزیکخ » بخا وزن نهخای
0/1441و 0/1201در ریبههای دوم و سوم قرار دارند همچنخرن موهفخهی «واحخد جابجخای
مواد» با وزن نهای  0/0531در ریبه آخر قرار دارد
جدول -4وزن نهايي مولفههاي انعطافپذيري بر اساس منطق نظامي -ورودي(منابع)
ضریب اهميت

وزن نهایي

درصد

رتبه

شاخص
دسترس به منابع

0.1517

0.1517

15.17

1

یامرن فرزیک

0.1201

سفارش سازی
خرید

0.1441
0.1181

مدیریت ی ا ا

0.1012

ردیاب منابع

0.0813

منبعیاب 

عم رال خدمال

0.0922
0.0753

0.1442
0.1201
0.1181
0.1013
0.0923
0.0813
0.0753

آماد و پشتربان معکوس

0.0626
0.0531

0.0531

جمع کل

0.9997

1

واحدهای جابجای مواد

0.0626

14.42
12.01
11.81
10.13
9.23
8.13
7.53
6.26
5.31

2
3
4
5
6

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

منطق نظام  -ورودی دکاال) ،موهفه «یحویل کاال» با وزن نهای  0/1881برشخترین اهمرخت را

7
8
9

10

100

برای سنجش بعد «فرایند یدار » از 13پرسش دمتیرر مشاهدهپذیر) و برای سنجش بعخد
«فرایند حمل ون ل» از  9پرسش دمتیرر مشاهدهپذیر) استفاده شده است بار عام

مشخاهده

در یمام موارد م داری بزرگتر یا نزدیك به  0/6است که نشخان مخ دهخد همبسختو بخرن
متیررهای مشاهدهپذیر با متیرر پنهان قابل یوجه است
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فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

Chi-sauare=564.84, df=350, p-value=0.00000, RMSEA=0.180

شکل -5تحلیل عاملي در حالت استاندارد

شکل 6م دار  t-valueرا در ابعاد «فرایند یدار » و «فرایند حملون ل» نمایش مخ دهخد
م دار  t-valueدر یمام موارد بزرگتر از  1/96است که نشخان مخ دهخد در سخطح اطمرنخان
 0/095همبستو های مشاهده شده معنادار است بنابراین موهفههای «کاال» و «منخابع» بخرای
سنجش این ابعاد همبستو مناسب دارند

Chi-sauare=564.84, df=350, p-value=0.00000, RMSEA=0.180

شکل -6تحلیل عاملي در حالت معناداري ()t-value

همان طور که در جدو  5نرز مشاهده م شود از برن موهفههای انعطافپذیری بر اساس
منطق نظام  -فرآیندها دیدار ) ،موهفه «منبعیاب » با وزن نهای  0/1674برشترین اهمرخت را
در انعطافپذیری دارد موهفههای «انبارداری» و «آماد و پشتربان » بخا وزن نهخای  0/1493و
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 0/1285در ریبههای دوم و سوم قخرار دارنخد همچنخرن موهفخهی «ردیخاب » بخا وزن نهخای

جدول -5وزن نهايي مولفههاي انعطافپذيري بر اساس منطق نظامي -فرآيندها(تدارک)
شاخص

ضریب اهميت

وزن نهایي

درصد

رتبه

منبعیاب 

0.1674

0.1674

16.75

1

انبارداری

0.1493

0.1493

14.93

2

آماد و پشتربان 

0.1285

0.1285

12.85

3

عم رال یوهرد

0.1041

0.1041

10.41

4

عم رال خدمای 

0.0993

0.0994

9.94

5

طراح و معرف محصو جدید

0.0867

0.0867

8.67

6

سفارش سازی

0.0641

0.0642

6.42

7

پشتربان پس از یحویل

0.0424

0.0425

4.25

8

بستهبندی

0.041

0.041

4.1

9

یهرهی مستندال

0.0339

0.034

3.4

10

مدیریت و برنامهریزی

0.0308

0.0309

3.09

11

یعاممل گمرک 

0.0293

0.0293

2.93

12

ردیاب 

0.0225

0.0226

2.26

13

جمع کل

0.9993

1

100

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

 0/0225در ریبه آخر قرار دارد

همانطورکه در جدو  6نرز مشاهده م شود از برن موهفههای انعطافپذیری بر اسخاس
منطق نظام  -فرآیندها دحملون خل) ،موهفخه «شخبکه حمخلون خل» بخا وزن نهخای 0/1994
برشترین اهمرت را در انعطافپذیری دارد موهفههای «بستهبندی» و «حملون خل و یحویخل»
با وزن نهای  0/1563و  0/1307در ریبههای دوم و سخوم قخرار دارنخد همچنخرن موهفخهی
«ردیاب » با وزن نهای  0/0598در ریبه آخر قرار دارد
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جدول -6وزن نهايي مولفههاي انعطافپذيري بر اساس منطق نظامي -فرآيندها (حملونقل)

فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

شاخص

ضریب اهميت

وزن نهایي

درصد

رتبه

شبکه حملون ل

0.1994

0.1995

19.95

1

بستهبندی و حملون ل

0.1563

0.1564

15.64

2

یحویل

0.1307

0.1307

13.07

3

دسترس 

0.1045

0.1045

10.45

4

حجم

0.0963

0.0964

9.64

5

پاسگووی 

0.0888

0.0889

8.89

6

مسرریاب 

0.0843

0.0844

8.44

7

بارگرری مواد

0.0792

0.0793

7.93

8

ردیاب 

0.0598

0.0599

5.99

9

جمع کل

1

0.9997

100



برای سنجش موهفههای انعطافپذیری بخر اسخاس منطخق نظخام  -خروج دکخاال) ،از 6
پرسش دمتیرر مشاهدهپذیر) استفاده شده است بار عام

مشاهده در یمام موارد م خداری

بزرگتر یا نزدیك به  0/6است که نشان م دهد همبستو برن متیررهخای مشخاهدهپخذیر بخا
متیرر پنهان قابل یوجه است

Chi-sauare =68.24 , df=9 , p-value=0.00000,RMSEA=0.352

شکل -7تحلیل عاملي در حالت استاندارد

شخخکل  8م خخدار  t-valueرا در موهفخخههخخای انعطخخافپخخذیری بخخر اسخخاس منطخخق نظخخام -
خروج دکاال) نمایش م دهد م دار  t-valueدر یمام موارد بزرگتر از  1/96مخ باشخد کخه
نشان م دهد در سطح اطمرنان  0/095همبستو های مشاهده شده معنخادار اسخت بنخابراین
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موهفههای «کاال» و «منابع» برای سنجش این ابعاد همبستو مناسب دارند

شکل -8تحلیل عاملي در حالت معناداري ()t-value

همانطور که در جدو  7مشاهده م شود از برن موهفههای انعطخافپخذیری بخر اسخاس
منطق نظام  -خروج دکاال) ،موهفه «دسترس بخه کخاال» بخا وزن نهخای  0/1924برشخترین
اهمرت را در انعطافپذیری دارد موهفههخای «یحویخل»« ،حجخم» بخا وزن نهخای  0/1853و
 0/1725در ریبه های دوم و سوم قرار دارند همچنرن موهفهی «بستهبندی» و «حملون ل» با
وزن نهای  0/1306در ریبه آخر قرار دارد
جدول  -7وزن نهايي مولفههاي انعطافپذيري بر اساس منطق نظامي -خروجي(کاال)
مولفه

ضریب اهميت

وزن نهایي

درصد

رتبه

یحویل

0.1853

0.1853

18.53

2

دسترس به کاال

0.1923

0.1924

19.24

1

حجم

0.1724

0.1725

17.25

3

پاسگووی 

0.1645

0.1645

16.45

4

فناوریدیکنوهوژی)

0.1547

0.1547

15.47

5

بستهبندی و حملون ل

0.1305

0.1306

13.06

6

جمع کل

0/9997

1

100

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

Chi-square=68.24, df=9, p-value=0.00000 , RMSEA=0.352

برای سنجش موهفههای انعطافپذیری بر اساس منطخق نظخام  -خروج دخخدمال) ،از
 10پرسش دمتیرر مشاهدهپذیر) استفاده شده اسخت بخار عخام

مشخاهده در یمخام مخوارد

م داری بزرگتر یا نزدیخك بخه  0/6اسخت کخه نشخان مخ دهخد ،همبسختو بخرن متیررهخای
مشاهدهپذیر با متیرر پنهان قابل یوجه است
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Chi-square=129.54, df=35, p-value=0.0000 , RMSEA=0.226

شکل -9تحلیل عاملي در حالت استاندارد

شکل  10م خدار  t-valueرا در موهفخههخای انعطخافپخذیری بخر اسخاس منطخق نظخام -
خروج دخدمال) نمایش م دهد م دار  t-valueدر یمام موارد بزرگتر از  1/96مخ باشخد
که نشان م دهد در سطح اطمرنخان  0/095همبسختو هخای مشخاهده شخده معنخادار اسخت
بنابراین موهفههای کاال و منابع برای سنجش این ابعاد ،همبستو مناسب دارند

Chi-square=129.54, df=35, p-value=0.0000 , RMSEA=0.226

شکل -10تحلیل عاملي در حالت معناداري ()t-value

همانطور که در جدو  8مشاهده م شود از برن موهفههای انعطخافپخذیری بخر اسخاس
منطق نظام  -خروج دخدمال) ،موهفخه «دسترسخ بخه خخدمال» بخا وزن نهخای 0/1722
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برشترین اهمرت را در انعطافپذیری دارد موهفههای «حجم» و «پاسگووی » با وزن نهخای

 0/1654و  0/1542در ریبههای دوم و سوم قرار دارند همچنرن موهفخهی «یعویخق» بخا وزن

جدول  -8وزن نهايي مولفههاي انعطافپذيري بر اساس منطق نظامي -خروجي(خدمات)
شاخص

ضریب اهميت

وزن نهایي

درصد

رتبه

حجم

0.1654

0.1654

16.54

2

دسترس به خدمال

0.1722

0.1722

17.22

1

0.1541

0.1542

15.42

3

فناوریدیکنوهوژی)

0.1054

0.1054

10.54

5

یحویل

0.1155

0.1155

11.55

4

سفارش سازی

0.0338

0.0338

3.38

9

مدیریت ی ا ا

0.0897

0.0898

8.98

6

گسترش

0.0798

0.0798

7.98

7

هماهنو

0.0584

0.0584

5.84

8

یعویق

0.0254

0.0255

2.55

10

جمع کل

0/9997

1

100

پاسگووی

بحث و نتيجه گيری
ع م آماد و پشتربان در دنرای امروز یک از ع وم کخاربردی و مهخم در حخوزه صخنعت،

م اهه پژوهش  :شناسای و ریبهبندی موهفههای انعطافپذیری در نظام آماد و پشتربان دمطاهعه موردی :یك سازمان نظام )

نهای  0/0255در ریبه آخر قرار دارد

یجارل ،خدمال و سازمانهای نظام و دوهت محسوب م شود؛ ع ت این امر آناسختکخه
مأموریت آماد و پشتربان  ،انجام ک ره فعاهرتهای الزم برای پشتربان زمرنههای مورد نراز در
جهت یح ق اهداف سخازمان اسخت آمخاد و پشختربان در سخطح راهبخردی بایخد در م ابخل
و عرتهای مانند :ییررر در روشهای رفع نرازمندیها و ارائه خخدمال مرخدان  ،ییررخر در
نوع مأموریت سازمان و ییررر در محرط عم رال و شرایط صحنه داز جم ه شرایط بحخران و
جن ) از خود انعطاف نشان دهد در واقع ،آماد و پشتربان بهعنوان ستون ف خرال عم رخال
نظام باید قادر به رسردگ به شرایط متیرر و متفاول باشد؛ این امر به معن آن اسخت کخه
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ساختار و یوانای های آماد و پشتربان در سطح کمن باید به گونهای انعطافپذیر باشند کخه
ییررر در نرازمندیها و انجام امور ،یأثرر منف بر روی آن نداشته باشد
در همرن راستا پژوهش حا خر نرخز بخا هخدف شناسخای و اوهویختبنخدی موهفخههخای
انعطاف پذیری در آماد و پشتربان انجام شده است نتایج آماری یح رق نشان داد که در بخرن
موهفههای انعطافپذیری بر اساس منطخق نظخام  -ورودی دکخاال) ،بخه یریرخب موهفخههخای
«یحویل» و «دسترس به کخاال» و «حجخم» بخا وزن نهخای  0/1881و 0/1663و  0/1458در
فص نامه ع م مطاهعال مدیریت راهبردی دفاع م  ،سا پنجم ،شماره  ،17بهار 1400

ریبه او یا سوم اهمرت قرار دارند در بخرن موهفخههخای انعطخافپخذیری بخر اسخاس منطخق
نظام  -ورودی دمنابع) ،به یریرب موهفههای «دسترس به منابع»« ،سفارش سازی» و «یامرن
فرزیک » با وزن نهای  0/1517و  0/1441و  0/1201در ریبه او یا سوم قرار دارند
همچنرن در برن موهفههای انعطافپذیری بر اساس منطق نظام  -فرآیندها دیدار ) ،بخه
یریرب موهفههخای «منبخع یخاب »« ،انبخارداری» و «آمخاد و پشختربان » بخا وزن نهخای 0/1674
و 0/1493و 0/1285در ریبخخه او یخخا سخخوم اهمرخخت قخخرار دارنخخد و در بخخرن موهفخخههخخای
انعطافپذیری بر اساس منطق نظام  -فرآیندها دحملون ل) ،به یریرب موهفخههخای «شخبکه
حملون ل»« ،بستهبنخدی» و «حمخلون خل و یحویخل» بخا وزن نهخای  0/1994و  0/1563و
 0/1307در ریبههای او یا سوم قرار دارند
در برن موهفه های انعطاف پذیری بر اساس منطخق نظخام  -خ روجخ دکخاال) ،موهفخه
« دسترس به کاال» با وزن نهخای  0/1924برشخترین اهمرخت را در انعطخافپخذیری دارد
موهفههای «یحویل»« ،حجم» با وزن نهای 0/1853و 0/1725در ریبخه هخای دوم و سخوم
قرار دارند همچنرن در برن موهفه های انعطاف پذیری بر اساس منطق نظام  -خروجخ
دخدمال) ،موهفه « دسترسخ بخه خخدمال» بخا وزن نهخای  0/1722برشخترین اهمرخت و
موهفه های «حجم» و «پاسگووی » با وزن نهای 0/1654و 0/1542در ریبخه هخای دوم و
سوم قرار دارند
براین اساس با یوجه به ریبهی بخاالی دو مؤهفخهی «یحویخل» و «دسترسخ بخه کخاال» در
مرح هی ورودی ،بازطراح سازوکارهای حملون ل ،کدگذاری و انبارداری در سخازمان بخا
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هدف انبارداری مؤثر و بهرهور و یسریع در دسترس و نرز ایجاد قاب رت ردیخاب  ،خروری
در حوزه فرآیندها ،با یوجه به ریبه باالی «منبع یاب » به نظر مخ رسخد یوانخای سخازمان
برای ینظرم مجدد زنجرره یأمرن و انطباق با ییرررال محرط بررون بخا قاب رخت یخأمرن اقخمم
متعدد و بهکارگرری یأمرن کنندگان متعدد م بایست مدنظر قرار گررد
در حوزه خروج ها نتایج نشان م دهد که مو وع «دسترس بهموقخع و سخر وقخت بخه
کاال و خدمال» اهمرت ویژهای برای رده های پشتربان شونده داشته و در م ایسه بخا حجخم
یعدادی و نحوه ی یحویل اقمم و یجهرزال ،چاهش برشتری برای آنهخا درپخ دارد بنخابراین
انتظار م رود که فرآیندها و شروههای حملون ل و ینظرم جداو یوزیع اقخمم و یجهرخزال
به نسبت سایر فعاهرتها مورد یوجه برشتری قرار گررد
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یوانای یهره باالیر یا پایرنیر از ظرفرت یعریف شده برای یك محصو با
هزینه یکسان در پاسخ به ی ا ای واقع
امکان ینظخرم سخریع ظرفرخت در پاسخخ بخه ییررخر در ی ا خای مشختری،
بهطوری که روند کار را سرعت داده یا آن را کاهش دهد
یوانای گسخترش پوشخش یوزیخع اقخمم و یجهرخزال ایخن ازطریخق
هماهنو فعاهرتهای پایرن دست زنجرره ی یأمرن در داخل و خارج
از شرکت
یوانای پاسگووی به ییرررال داخ و خارج و نرازهای بازار ب ثبال
بهکارگرری مفاهرم نوین و مسررهای جخایوزین در یخأمرن نرازهخای
ردههای پشتربان شونده و پرشبرن افزایش ی ا اهای قابل ممحظه
در شرایط خا و نوسانال فص
یوانای ییررر مرزهای سازمان  ،ییررخر زمخان کخار در نظخام و زمخان
اریبا بخرن سخازمان هخای مگت خف ازطریخق مکانرزاسخرون یوهرخد و
عم رال ،یوسعه نظام های اطمعای و یوزیع اطمعخال متناسخب بخا
ییرررال محرط و ی ا ای متیرر مشتری
یوانای ییررر بستهبندی محصو متناسب با مسرر و فاص ه م صد بخا
قاب رت حرکت دادن کاال در مکخانهخای مگت خف و انت خا مخواد در
سراسر نظام یوهرد
دامنهای از محصوالل که نظام مخ یوانخد بخدون افخزودن یجهرخزال
جدید یوهرد کند
یوانای رسردگ به سفارشخال غرخر اسختاندارد ،سفارشخال ویخژهی
مشتری و یوهرد محصخوالل مشخگ بخا ویژگخ هخا ،انخدازههخا ،و
رن های متعدد
این انعطافپذیری به انواع گوناگون عم رخالهخای اشخاره دارد کخه
ماشرن م یواند بدون نراز به یمش بازدارنده بخرای سخوئر از یخك
عم رال به عم رال دیور انجام دهد
م دار یا مرزان پاسخ دیا سازگاری) برای هرگونه ییررری در آینده در
طراح محصو  ،از جم ه محصوالل جدید و مشت ال محصخوالل
موجود ،به منظور کاهش هزینه های بازسخازی ،پاسخخ سخریعیخر بخه
مشتریان و بهبود عم کرد ک
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یوانای یك سازمان است در یحویل مناسخب محصخو بخه دهگخواه هخر
مشتری و بر این اساس ینظرم زمان برن شروع و ایمام فرآیند یوهرد
یوانای سازمان برای ینظرم مجدد زنجرره یأمرن و انطباق با ییرررال
محرط بازار با قاب رت یأمرن اقمم متعدد و بهکارگرری یأمرن کنندگان
متعدد
به یوانای حرکت دادن مواد در محدوده ی یخك مرکخز کارگخاه و
انت ا قطعال مگت ف کار برن مراکخز پخردازش متفخاول بخه شخکل
اقتصادی و مؤثر در چندین مسرر
یوانای سفارش سازی محصو برای رفع برخ نرازمندیهای مشتری
یوانای برآوردهسازی سفارشال دشوار و غرر استاندارد برای ار ای
نرازهخخای خخخا مشخختری و یوهرخخد محصخخوالل مشخخگ شخخده بخخا
مشگصال ،گزینهها و اندازههای متعدد
یوانای ینظرم مجدد زنجرره یأمرن ،ییررخر نحخوهی یخأمرن محصخو
همراستا با ی ا ای مشتری
یوانای یك شرکت در پاسخ سریع و مؤثر به نرازهای متنوع مشتری
در حوزه خدمال ،زمان یحویل و قرمت
یوانای سازمان در یوهرد محصوالل جدید با ویژگ هخای جدیخد و
سبك یازه در یأمرن نظر ی ا ای مشتریان بهشدل ب ثبال همچنرن
یك مزیت رقابت نسبت به دیوران را سازمان م دهد ایخن امخر بخه
حمایت مستمر از سوی بگش یح رق و یوسعه نراز دارد
قاب رت ییررر ظرفرت یك نظام یوهردی که آن را قادر مخ سخازد بخا ییررخرال
آینده در ی ا ای محصو سازگار شود
یوانای گسترش ظرفرت نظام در صورل نراز ،به راحت و مطابق با اندازه یا
م راس

قاب رت بازیعریف راهبردهای یوهرخد ،بازپرکربنخدی زنجرخرهی منخابع
برای یوهرد محصو و بهکارگرری مجدد منابع برای یوهرد محصو
یوانای نرروی کار برای انجام وظایف ساختاری وسخرع بخهصخورل
اقتصادی و مؤثر
یوانای یك شرکت است برای پاسخ سخریع و کارآمخد بخه نرازهخای
متیرر مشختری در ورودی و خروجخ نظخام ،یحویخل ،پشختربان  ،و
خدمال
یوانای ارائه سریع یك محصو با قاب رختهخا ،ویژگخ هخا و ظخاهر
مناسب که یا از محصوالل رقابت بهتر است و یا بخرای رقابخت بخا
محصوالل رقابت در دسترس نرست
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یأخرر انداختن یك مفهوم عم رخای اسخت کخه هخدف آن ایجخاد یخأخرر در
فعاهرت ها یخا هنوخام دریافخت سفارشخال واقعخ مشختری اسخت و یوسخط
شرکتها برای بهدستآوردن هزینههای ساخت سفارش  ،مانند :هزینههخای
راهاندازی و هزینة ذخرره کردن کاالهای ساخته شده ،استفاده م شود
یوانای پردازش یك مجموعه یشخکرل شخده از انخواع بگخشهخا بخا
استفاده اقتصادی و مؤثر از مسررهای مگت ف به کمك ماشخرنهخای
جایوزین ،دسترس منعطف به مواد ،و شبکهی منعطف ن لوانت ا



طرف وسرع از وظایف مگت ف که یك یجهرز م یواند بدون انجام
یك عم رال راهاندازی عمده انجام دهد



یوانای سازمان در ن ل و انت ا کاال به مکانهای مگت ف در مکان و
زمان موردنراز
یوانای سازمان است در یوهرد محصخوالل جدیخد بخا ویژگخ هخای
جدید و سبك یازه در یأمرن نظر ی ا ای مشتری بهشدل ب ثبخال
همچنرن یك مزیت رقابت نسبت به مفهوم و کارکرد که به حمایخت
مستمر از سوی بگش یح رق و یوسعه نراز دارد
یوانای ییررر فرآیندهای یوزیع در یك روش کارآمد یا مخؤثر بخرای
ینظرم نرازهای مشتریان مست رم و غرر مست رم
قاب رت فناوری اطمعای یك سخازمان بخرای انطبخاق و پشختربان از
نرازهای متیرر کارکردهای کسب و کار مانند یخأمرن منخابع ،یوهرخد و
یدارکال ،یوسعه و سایر اهداف راهبردی
یوانای یك سازمان برای یوهرد محصو به روشهای مگت ف
یهره محصوالل با برنامه های متواه باوجود ناهموون برنامهها کخه
بدون وقفه و بدون ییرررال عمده در نترجه نهای  ،استفاده م شود
یوانای سازمان در مدیریت منابع یوهرد و اطمرنان از پاسگووی بخه
درخواستهای مگت ف مشتری
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