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 چکیده

که همواره در  یطیو ضرورت ارتباط مستمر با مح یطیشتابان مح راتییحجم اطالعات، تغ روزروزبه شیافزا      

 نیتأم موقعبه و حیصحواگذاری  قیسازمان از طرآماد رسانی  یساز به روی ازمندین ،است یو دگرگون رییحال تغ

ی واگذارقابلی در موارد سازماندرونی هاتیمأمورنیازمندی لجستیکی از خارج سازمان و کم کردن حجم  مناسب

پژوهش  نیهست. ا 2نزاجا خدمات آماد و پشتیبانی یسپاربرون یراهبردها نیپژوهش تدو نیا ی. هدف اصلاست

اطالعات از  یگردآور یاست. برا یشیمایپ -یاکتشاف ،ر روشظو ازن ختهیآم ،کردیازنظر روی، ازنظر هدف، کاربرد

از  خدمات آماد و پشتیبانی یسپارمؤثر بر برون هایشاخصابتدا  استفاده شده است. یدانیو م یاکتابخانه یهاروش

دهان نبین مدیران و فرما ای تنظیم وپرسشنامه هاآن بر اساسطریق مصاحبه با خبرگان آمادوپشتیبانی شناسایی و 

 3دانشجوی دافوس اجا 6هدفمند با  صورتبه که باشندیمآمادی نزاجا مصاحبه، خبرگان  یجامعه آمارتوزیع گردید. 

مصاحبه انجام گرفت و پژوهشگر به اشباع نظری رسید و مصاحبه قطع  هااز آنکه با حوزه آمادی نزاجا آشنا بودن 

نزاجا مستقر در  یبانیو فرماندهان حوزه آمادوپشت رانیان، مدسبرای توزیع پرسشنامه کارشنا یجامعه آمارگردید. 

 
 m.shahmohammadi@sndu.ac.ir دانشگاه عالی دفاع ملی یعلمئتیهعضو استادیار و  - 1
 نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا. 2
 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا.ا. 3

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.28212606.1401.5.16.1.5 
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انتخاب  با استفاده از جدول مورگان نظرصاحب 78که تعداد  نظرصاحب 97 تعدادبه  جامعه آماری باشندیم تهران

دفاع  نراهبرد مردمی کرد ی،راهبرد وحدت مل یریکارگبهشامل:  راهبرد سه، به شناسایی هاتحلیل جی. نتاگردیدند

ی هاشرکتو استفاده از و شبکه بزرگ توانمند  انیبندانشراهبرد محوری هسته کوچک  در برابر تهدیدها،

نهاد  عنوانبهی رنظامیغنظامی و  دوگانهیی که امکان تولید تجهیزات و امکانات با مصرف هاو شرکت انیبندانش

 پیشنهاد گردیدند. توانمند کنندهنیتأم

 

 

 

 نزاجا ،آماد و پشتیبانی ،خدمات ،یسپاربرون ،راهبرد ها:کلیدواژه
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 مسئلهمقدمه و 

 یهاروشبا  هاآننوین و تلفیق  یهایفناور یریکارگبهروند  که دانندیم راهبردی امروزه لجستیک را صنعتی

در این  ینوین یندهایفرآروابط و  یریگشکلیا خدمات موجب  تمحصوال نیتأمسنتی به همراه زنجیره 

 مدیران (.1،2016)کویل و دیگران.، لجستیک استنیتأمهای زنجیره ترین بخشمهمیکی  صنعت شده است

مناسب به  ییگوپاسخ خود جهت امکان امکانات توسعه وباید به فکر  بازآفرینی  و لجستیک نیتأم یهارهیزنج

 جادیا سنتی برای صورتبهگرفته  ی صورتهاتالش که ندمعتقد.کارشناسان عصر دیجیتال باشند یازهاین

 ،بندرهااست. زیادی در فناوری لجستیک شده  یهاشرفتیپتحویل، منجر به  سرعت شیافزا ورقابتی  تیمز

تا با استفاده از  اندقرارگرفتهدر فشار  شیازپشیبی مهم در زنجیره تأمین، هاقطب عنوانبه گمرکات و هافرودگاه

 (34:1398) جعفری،.باشندشد تقاضا در سطح جهان همگام ربه  فناوری پاسخگوی نظام رو

 خـود بیرونی ای به شرکاءسازمانها از نظر برونسپاری فرآیندهای کسب و کار، به طور فزاینده امـروزه

 باشند، حتی در برخی موارد سازمان ها تمامی فرآیندهای درون سازمانی کسب و کار خودمـتکی مـی

-می سانی، لجـستیک و تولید را در جهت دستیابی به مزیت رقابتی برونسپاریـمنابع ان جمله از

شده است تا بنگاه های اقتصادی برای  سبب کنونی رقابت جهانی(1401عبادی،ایرج پور، )نمایند

متمرکز ساختن منابع خود بر فعالیت های کلیدی، به برون  ضمن پذیری رسیدن به بیشترین رقابت

در  (.1393)غالمی و جوکار،  روی آورند لجستیک های ردهای فرعی نظیر فعالیتکسـپاری کـار

از  شودیم شنهادیکارانه عمل کند؛ پمحافظه و با رویکرد نیهدف مع کیبه  خواهدیکه سازمان م یطیشرا

 یوهایارند سیبا یراهبرد نیبه چن یابیدست یدار است. برامعنی هاطیاستفاده شود که در همه مح یراهبرد

عنوان راهبرد به اینهیگز ی؛بررس یطیمح یوهایدر برابر سنار یراهبرد هاینهیو گز ییشناسا یطیمتعدد مح

 (.1391 ،یمختلف دارد )لشکر بلوک یوهایرا نسبت به سنار تیحساس نیانتخاب شود که کمتر

 یهامراکز و سامانهنمودن  یگردند که عالوه بر رقابت زیتجه یزمیبه مکان دیکشور با یدفاع یهاسازمان 

 یسپاردهند. برون شیمختلف افزا طیرا در شرا شیخو یاتیو توان عمل یچابک ،یریپذخود، انعطاف یاتیعمل

 
1 -Coyle 
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 یسپاربا برون توانندیمدفاعی  یها. سازمانگرددیم یمعرف نهیزم نیاز راهبردهای مؤثر در ا یکیعنوان به

معطوف کنند  یاصلی و ذاتی نظام یهاتیانجام خدمات، بر فعال یاجتمرکز خود را به ،یخدمات یهاتیفعال

است که کارآیی و  نیتأمآماد و پشتیبانی بخشی از فرآیند زنجیره  (.1391 ،یو اتابک فردزادهی)قاض

 خدمات و اطالعات مربوطه را از نقطه آغازین تا نقطه مصرف مشتریان، انبارش مواد، اثربخشی جریان،

  (.1391، 1گردد )آیرس نیتأمنحوی که نیاز مشتریان به کندمیکنترل  ومدیریت، اجرا 

 ازمندیساله خود در سطح منطقه، ن ستیانداز بموردنظر در چشم یو دفاع یتیامن یبه برتر یابیدست یبرا ایران

 ،یفکا یامر مستلزم وجود منابع مل نیاست. ا یو بالطبع قدرت دفاع ینگرانه به قدرت ملکل کردیرو کی

 (.1391 ،یو اتابک فردزادهی)قاض باشدیم شرفتهیپ یدفاع یهایتوانمند جادیمناسب و ا یعملکرد مل

 دیباشد، با نیتأم رهیکشور و زنج عیخود در رابطه با صنا یالعملعکس تیموقع ریینیروی زمینی خواستار تغ اگر

اداره  یفعل وهیشود. ش یبازنگر دیجد هایمیظهور پارادا یها بر مبنااهداف و راهبرد ن،یدکتر ها،استیدر س

برای را  یدیجد دهاییکه هر روز تهد نان،یاطمعدمدارای  و)سریع و پیچیده(  2رپلکس طیامور سازمان در مح

با  ،کینزد اریبس ندهیرا اکنون و در آ شدهفیو تعر یابالغ یهاتیمأمور یاجرا د،ینمایم فیسازمان تعر

 در راتییتغ یپاسخگو گری، دهای هزاره سومسازمان در اداره یمیقد یهاروش .دکنیمواجه م یمشکل اساس

از  یکه همگ تیفیو ک یاثربخش ،آییکار های. در واقع، با توجه به مقولهستین پویای امروزی طیمح

 مبه انجام تما ییتنهابه هاازمانسکه  ستین زیجا گرید روند،یشمار مبه یمهم اقتصاد مقاومت هایشاخص

برون سپاری عبارت است از عمل انتقال بعضی از  خود بپردازد. یرمحوریغ هایتیلخدمات و فعا

کننده بیرون از سازمان، براساس نیتأمگیری به ی داخلی سازمان و واگذاری حق تصمیمهاتیفعال

تولید و  ، بلکه عواملشوندیممنتقل  هاتیفعالتنها سپاری نه. در حقیقت و درعمل در برونقرارداد

. عوامل تولید عبارتند از: کارکنان، تسهیالت، تجهیزات، شودمیگیری نیز در اغلب موارد واگذار تصمیم

کالن کشور در رابطه با کاهش  یهااستیس (.1390)رهنورد و سیف الهی، هاییدارافناوری و سایر 

 
1-Ayers 

2- Replex (Rapid & Complex) 
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 رییتغ دیامر است. لذا با نیهم دیمؤ زین یامور به بخش خصوص یواگذار ،یسازدولت، کوچک گرییتصد

. لذا باشدیم ندهیآ ریحرکت در مس برای هانهیگز نیاز بهتر یکی برون سپاریراستا،  نیداد که در ا کردیرو

در معاونت آماد نزاجا آماد و پشتیبانی  خدمات  سپاریدر برون یهاراهبرد چه :کهاستنیا یاساس لسؤا

و  برون سپاریریزی ش نیز، توجه به اصول و اهداف برنامههی این پژوهاینوآور ؟تدوین کرد توانمی

سپاری آماد و پشتیبانی در معاونت برونی پایدار هایاستراتژی احصابرای شناسایی و  آنهای ریکارگبه

و در  مختلف یهاحوزهدر  مدل در بسیاری از موضوعاتبست رو کاتعمیم قابلیتآماد نزاجا؛ و 

 ی دیگر است. هاناسازم

 پژوهش  لاسؤ

 ؟در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران چیستآماد و پشتیبانی  خدمات سپاریبرون یهاراهبرد

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

 سپاريبرون

در  یکه عملکرد درون سازمان کندیتوجه م یسپاربه برون یانسازمان، زمبرخی از اندیشمندان اعتقاد دارند 

تمرکز  برخی محققین،. در مقابل گیردیقرار م یسازمانکنندگان بروناز عملکرد عرضه رتنییخاص پا نهیزم کی

 (.1390 ،یالهفی. )رهنورد و سدانندیم یسپاربرون ماتیدر تصم رانیمد یاصل زهیرا انگ یاصل یهاتیبر قابل

را در عرصه  سازمان تیموفق تواندیسپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده درست مبرون

نه تنها  رد،یصورت نگ یابزار قدرتمند دقت و تأمل کاف نیهمراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از ابهرقابت 

از دست دادن کنترل شرکت  ،یسپاربرون یاصل بیبلکه از معاشود؛ یاز منافع موردانتظار حاصل نم کیچیه
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 صیپنهان و تخص هاینهیهز ،یفیرمانه بودن، مشکالت کحو م تیامن یبرا یدیتهد ،یسپاربرون اتیبر عمل

 (.2012 ،1اووایموجود است )تا هایمیمجدد ت

دیگر بمنظور انجام  های برون سپاری فعالیت های لجـستیک عـبارت اسـت از استفاده از سازمان

ر، وعبادی،ایرج پ)انجام میگرفت هـای کامل خدمات لجستیک که بطور سنتی توسط خود شـرکت

1401)  

کیفیت و یا آزادسازی برخی منابع شرکت برای  برون سپاری کاهش هزینه ها،افزایش از هدف

 (Chu and Wang،2012تخصیص آن به امـوری کـه دارای اولویت بیشتری است ، می باشد.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1399 اصل، زادهحاجی ، آبادی، )قنبری، وجهیبرونسپاری موفقیت بر مؤثر عوامل -1 شکل

 
1 Tayauova 

  و راهبردها تدوين-

 مشخص اهداف تعيين

  کارکنان آموزش-

  پيمانکاران انگيزش-

 راهبردی تيم يك تشکيل-

 

به تامين  وابستگی خطر -

  کنندگان

به دسترسی خطر-   

راهبردی اطالعات  

دولتی مقررات و قوانين-  

  

 به مديران تسلط-

مذاکره مهارتهای  

 قرارداد سمت به حرکت-

مدت بلند  

ارتباطات برنامة تدوين-   

شفاف و واضح مؤثر،  

 در اسبمن ساختار

 قراردادها

 

مناسب انتخاب-   

 پيمانکاران

دفرآين مستمر ارزيابی-   

اهداف کميکردن  

مناسب روش انتخاب-   

یاربرونسپ  

اقتضايی ريزی برنامه-   

و بهترين انتخاب   

رابطه نوع مناسبترين-  

پيمانکاران با  

قراردادها و ارتباطات محیطي مديريتي نظارت و رزيابيا   فرآيندها 

برونسپاري مؤثر عوامل  
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 مزاياي برونسپاري

ها به رویکرد برونسپاری ذکـر شـده  و شرکت متعددی برای روی آوردن سازمانها ، دالیل در کتب مختلف

وده و هر  است و البته این مطلب جای تعجب نیست ؛ زیرا شرایط سازمانهای مختلف با یکدیگر مـتفاوت ـب

ستگی دارد و هر سازمانی ضرورت این رویکرد را از  ویژهـی طعلت ها به شرای این یک از سـازمانها ـب

ررسی مـی  .کنددیدگاهی متفاوت ـب

 .بهبود و افزایش تمرکز به صالحیت های بنیادی (1

 .دست یابی به توانمندیها و امکانات در کـالس جـهانی (2

 .بلندمدت در انعطافپذیری (3

زمـان، هـنگامی کـه امکان فراهم کردن منابع مالی  رتوسعه ی فروش و امـکانات تـولیدی در گذ (4

 .جـهت چـنین توسعه ای فراهم نباشد

ه (5 ازارهای کسب فرصت ها و موقعیت های تجاری بیشتر و دستیابی ـب واسطه ی  جدید، به ـب

 .دسترسی به شـبکه ی تامین کنندگان

هرهوری،  (6 ، استفاده مـان پیشبرد کوتاهترزبهبود عـملکرد عـملیاتی همچون کیفیت باالتر، افزایش ـب

 .ی بهتر از تجهیزات، افزایش خروجیها و سود بیشتر

هترین دسترسی مناسب به (7  .و کسب مهارتهای جدید تـجربیات ـب

ه خـدمات جـدید (8  .دسترسی ـب

 .بهبود مدیریت و کـنترل (9

هبود مدیریت ریسک (10  . ـب

 . تحصیل و کـسب ایدهـهای نوآورانه (11

 .مناسب به واسطه ی همکاری با پیمانکاران پیشرو یوجهه ی تجار کسب (12

ا  شدهی تمام کاهش هزینه هـا و قـیمت (13 ی به تـامین کـننده ـب محصوالت به واسطه ی دسـت یاـب

 .تر عملکرد بهتر و ساختار هـزینه های پایین

 .مندی از خبرگی نیروی انسانی متعلق به پیمانکارانبهره (14
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ر ادرمتمرکزکردن توان و تعهد اف (15  (1394کیانی،و باقری،ابراهیمی)فـعالیت های محوری ـب

  سپاري و تصمیم برون اهداف

 و ایـن گرددمـی سازمانی محسوب تصمیمات ترینیک فعالیت، یکی از پیچیده سپاریبرون تصمیم

به عنوان  برخوردار است و اتخاذ این تصمیم، بیشتری هایهای نظامی از پیچیدگیتـصمیم در سازمان

از  سپاریگذار است. منافع برونکلیه عوامل تاثیر شناسایی سپاری، مستلزمبخش نـخست فـرآیند برون

جانبه و دقیق این تصمیم  هـمه موجود از سوی دیگر بـررسی و موانع هایک سو و خطرپذیری

تناب نـاپذیر ساخته ـاج و نظامی های دفاعیسپاری را در سازمانضرورت توجه به موضوع برون

به  تحویل تاخیر زمان و کل هزینه ، میانگین کنترل هزینه و نوآوری پذیری، انعطاف کیفیت، شامل .است

 (1396فرهادی،بابایی، بخش حبیبیدهد)نیک می کاهش را مشتری

 سپاري انواع برون

 آن برای را مختلفی انواع ناتومی آن گیریاندازه مختلف معیارهای و برونسپاری متعدد معانی به توجه با 

 ادغام، میزان برونسپاری، حجم گیری،تصمیم سطح قبیل از معیارهایی به توجه با بدین منظور. گرفت نظر در

شود)ثاقبی و می بندیطبقه (،1) جدول طبق برونسپاری انواع نوع مالکیت، و اداری کنترل سطح ویژه روابط

 (1400محمد،
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 پاریس برون انواع: 1 جدول

 سپاری برون نوع بندی طبقه معیار

 سپاری برون ، استراتژی یا راهبردی سپاری برون گیری تصمیم سطح

 سنتی یا تاکتیتی

 بخشی یا انتخابی سپاری برون کلی، سپاری برون سپاری برون حجم

 سپاری برون نیمه سپاری برون ادغام میزان

 خارجی یا غیرگروهی پاریس برون داخلی، یا گروهی سپاری برون ویژه روابط

 منابع سپاری برون عملکرد، سپاری برون اداری کنترل

 خصوصی بخش سپاری برون دولتی، بخش سپاری برون مالکیت

 آماد و پشتیباني

می دیگر، عبارت به یا و است نیروها رزمی حفظ توان و تثبیت تحرك، ریزی،برنامه علم پشتیبانی و آماد

 گفت توان

 :از است عبارت و نیروها و نگهداری حرکات اجرای طرحریزی، علم تیبانیشپ و آماد که

 ترابری و ذخیرهسازی توسعه، طراحی، – الف

 نیروها استقرار و تخلیه انتقال، – ب

 بر نظارت و نگهداری دانش و علوم فراگیری – ج

 (1399 اصل، زادهحاجی آبادی، ، امکانات)قنبری، وجهی تخصیص عملیات
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 یققتح پیشینه

به برخی از آنها اشاره خواهیم اختصار به قرارگرفته در اینجا یعدهای مختلفی موردبررسدر بُآماد و پشتیبانی 

 و به شرح زیر است؛کرد، 

 عنوان پروژه 1389سپاه؛ طراحی سيستم جامع آماد و پشتيبانی 

 یها، مرکز مطالعات و پژوهش1389گروه طراحی سیستم جامع آماد و پشتیبانی، 

 لجستیکی

مشخصات 

 پژوهشگر،

 تاريخ و محل اجرا

آماد و پشتیبانی کل و استانی های موازی و هم سنخ در ساختار و سیستم آیا رده .1

 وجود دارد؟ آیا امکان تجمیع توانمندی و ادغام این ردها وجود دارد.؟

های جدید سپاه جهت ورود به عرصهآماد و پشتیبانی برای ایجاد آمادگی در .2

های محوله، چه تغییرات در ساختار و ریتی فراسرزمینی و پشتیبانی از مأموریتومأم

 سازمان نیاز است؟

های های جدیدی باید ایجاد شود و کدام یک از فرآیندهچه سازوکارها و فرایند .3

 موجود نیاز به بازگری و تغییر دارد.؟

 سوال و فرضيه

تحلیل منویات والیت و )کل قوا های فرماندهی معظماهداف، انتظارات و خواسته .1

تبیین  (چرایی تحول)ضرورت و فوریت اقدام تحولی  (انتظارات معظم له از سازمان

 شده است.

انجام اقدامات مطالعاتی و طرح ریزی تحول وآسیب شناسی حرکت کلی سازمان  .2

و تحلیل شرایط محیطی و مقایسه حرکت سازمان با ( شوك ذینفعان کلیدی)

 اقتضائات محیطی

جهت تعیین مقصد و جهتگیری تحول و تعالی سازمان و )سازماندهی گروه راهبری  .3

های تخصصی تیم طرح ریزی با کارگرو و( هدایت و کنترل آن در مسیر تا مقصد

 نتيجه پژوهش:
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 عنوان پروژه 1389سپاه؛ طراحی سيستم جامع آماد و پشتيبانی 

ها، که پارادایم(ورزان و متخصصینمتشکل از خبرگان، اندیشه)در هر موضوع 

پیاده سازی اقدامات تحولی را  هایها و روشها، شاخصهای مفهومی، طرحمدل

 نمود.طراحی و اجرای آن را هماهنگ و یکپارچه می

های های آماد و پشتیبانی، سیاستطراحی الگوی کالن و تدوین چشمانداز و راهبرد .4

راهبردی سازمان نقش و محصول و ارایه تصویری از وضعیت مطلوب سازمان پس 

 .(چیستی تحول)از اجرای تحول 

چگونگی تحول )و نقاط اهرمی تحولی  کلیدی (فرایندهای)ات مطرح ریزی نظا .5

به عنوان مرکز ثقل )نقاط اهرمی  های کلیدیبا تأکید و تمرکز بر فرایند (اساسی

برای  (آماد و پشتیبانی به موضوع را نشان دادهاقدامات که رویکرد اصلی سازمان 

 بخشد.یع میرمورد نظر را روشن نموده و حرکت سازمان را تس تحقق اهداف

در  (اعم از پشتیبانی عمومی، خدماتی و رفاهی)های موازی و هم سنخ ادغام رده .6

به )آماد و پشتیبانی های کیفی منظور تجمیع توانمندیبهنها آسطوح مرکزیت و است

 (تخصصی کامالًهای نها و واحدیگااستثنای 

سازی آن در سطح انی و پیادهبآماد و پشتیهای اصالح و بهبود نظامات و فرآیند .7

 .های موازی و غیرضرورهای استانی و نیروها و حذف فرآیندسپاه

سپاری شبکه حمححل و نقل بار و مسافر غیرتاکتیکی تا سازی و برونیکپارچه .8

 .های استانیسپاهسطح 

سپاه با اولویت آمایش سرزمینی، کنترل کیفیت، ساماندهی و بهبود نظام مهمات  .9

 عیین تکلیف، نت و توزیعت

ها تعیین و تأمین الزامات ساختاری، انگیزشی، اختیارات متناسب با مسئولیت .10

 های تحولیو امکانات مورد نیاز برای اجرای طرح

های تحولی و به باز خوردگیری، اثرسنجی، اصالح و بهینه سازی مستمر طرح .11

بخشی طرحها وتحقق اهداف تحول  منظور حصول اطمینان از اثربهنها آروز رسانی 

 وتعالی
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 عنوان پروژه 1389سپاه؛ طراحی سيستم جامع آماد و پشتيبانی 

سازی و نها پس از پیادهآتوسعه  های تحولی وحفظ و نگاهداشت دستاورد

 های تحولی.مستندسازی و مدیریت دانش تجارب و دستاورد

 

 آينده » مطالعه موردی نزاجا « هایآماد و پشتيبانی در جنگنقش  عنوان رساله

شگر، همشخصات پژو

 تاريخ و محل اجرا

 1395سرتیپ محمدحسن باقری، دانشگاه عالی دفاع ملی، 

های آمادی و پشتیبانی سیستم آماد و پش نیروی زمینی برای تأمین نیاز (1 سوال و فرضيه:

 های آینده چگونه باید عمل کند.های رزمی در جنگیگان

لی را عچه نوع طرح ریزی و روش اجرایی کارایی سیستم آماد و پش ف (2

 بخشد؟متناسب با جنگ آینده ارتقاء می

آیا بکارگیری منلبع و امکانات محلی، کارایی سیستم آماد و پش در جنگ  (3

 آینده ارتقاء میبخشد؟

های درگیر در رزم را به سیستم آماد و توانیم نیاز مندی یگانمیچگونه  (4

 پش رده باال به حداقل برسانیم؟

آماد و پشتیبانی را با های ی و سرعت یگانیچه اقداماتی الزم است تا کارآ (5

 شرایط جنگ آینده افزایش داد؟

برای به حداقل رساندن زمان و مسافت جابجایی اقالم آمادی در جنگ  (6

های در تأمین اقالم ضروری یگان های آماد و پشآینده و افزایش کارآیی یگان
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 درگیر در رزم چه باید کرد؟

های و پش در جنگ آینده چه شیوه دبرای افزایش کارآیی سیستم آما (7

فعلی به کار  (عمودی)توان در کنار شیوه عملکرد سلسله مراتبی میدیگری را 

 گرفت ؟

 هدف کلی:

 

آماد و پشتیبانی و هدف اصلی تحقیق در این کار پژوهشی ارائه مشخصات سامانه 

ه است که دهای آینالگوی کارکردی متناسب با صحنه جنگ برمبنای تصویری از جنگ

 وصول به این هدف مستلزم تحقق اهداف اجرایی دیگری به شرح ذیل خواهد بود.

 آماد و پشتیبانی در گذشته و حال.بررسی و بیان سیر تحول  (1 نتيجه رساله:

آماد و پشتیبانی که در حال حاضر بررسی و شناسایی سیستمها و نظامات  (2

 شود.میدر برخی از ارتشها به کار گرفته 

. ا به عنوان صحنه عمل سامانه آماد و . اسی وضعیت جغرافیایی ربر (3

 پشتیبانی.

های آینده در ادبیات جهان و بررسی، پژوهش و ارائه تصویری از جنگ (4

 ایران.

 های اخیر.آماد و پشتیبانی در جنگنقش  (5

 های تأثیر گذار جنگ آینده بر آماد و پشتیبانی.شناسایی ویژگی (6

های ستم و خود اتکاء برای عمل در صحنه جنگیارائه مشخصات یک س (7

 آینده

ها و الگوها ها، روشهای راهبردی در جهت به کارگیری شیوهارائه پیشنهاد (8

 آماد و پشتیبانی در جنگ آیندهبرای افزایش کارکرد سیستم 

 

 Supply Chain Flexibility: An Empirical Study عنوان مقاله



                                        اسالمی ایران زمینی ارتش جمهوریدر نیروی  آماد و پشتیبانی یسپارراهبردهای برون                             24

 ی تجربی ی زنجيره تامين : يك مطالعهرپذيانعطاف فارسی/التين

پژوهشگر،   مشخصات

 تاريخ و محل اجرا

Shawnee Vickery 

Roger Calantone Cornelia Dröge 

 سوال و فرضيه
 پذیری زنجیره تامینبررسی ابعاد انعطاف -1

 پذیری زنجیره تامینعدم قطعیت و انعطاف -2

 پذیری زنجیره تامین و عملکرد شرکتانعطاف -3

 الهقنتيجه م

نها با عدم اطمینان آپذیری زنجیره تامین و ارتباط این مقاله به بررسی ابعاد انعطاف

این های . یافتههای عملکردی میپردازدمحیطی، عملکرد تجاری، و رابطه یا اینترفیس

پذیری های مبلمان، به نسبت، انعطافدهد که در صنایع بسیار چرخمی پژوهش نشان

های کلیدی به عدم اطمینان در اقدامات پذیری راه اندازی پاسخانعطافحجم و 

پذیری حجم نیز مربوط بحه بازاریابی و عدم اطمینان به محصول هستند. انعطاف

طور کلی با تمام ابعاد عملکرد کلی شرکت مرتبط است و به شدت وابسته به سهم به

پذیری زنجیره د عالی در انعطافرطور کلی، عملکبازار و رشد سهم بازار است. به

تامین در پایینترین سطح به حق خود دست مییابد. با این حال، عملکرد با توجه به 

های در عملکرد بازار های بازار هدف، تاثیر گستردپذیریاندازی، و انعطافحجم، راه

 و مالی دارد

 بهداشت، وزارت در خدمات برونسپاری مدل ارائه پژوهشی با عنوان در ،) 1400 ( همکاران و نژاد علی

 بیمارستانها بر تاکید با سالمت خدمات کیفیت بهبود راستای در فازی دلفی تکنیک با پزشکی آموزش و درمان

 با موافقت میزان کمترین و پذیری انعطاف مولفه با خبرگان موافقت میزان بیشترین که، دهد می نشان نتایج.بود

 آمده دست به الگوی براساس. بود کننده برونسپاری شرکت توسط خدمات رائها برای صالحیت گواهی مولفه

 مراکز های ریزی برنامه در عوامل این است الزم که هستند موثر خدمات برونسپاری در مختلفی عوامل

 با طمرتب ابعاد گفت توان می ها یافته طبق. گیرد قرار توجه مورد بیشتر بیمارستانها ویژه به درمانی بهداشتی،

 از بسیاری میان در برونسپاری قابلیت وجود به توجه با. است برخوردار ای ویژه اهمیت از خدمات برونسپاری
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 کردن اداره در بیمار رضایت و خدمات ارائه در انعطافپذیری جهت در آن از میتوان درمانی بهداشتی، واحدهای

 .برد بهره بیمارستانها و بهداشتی مراکز

های پایدار برای کاهش گیری از رویکرد پایداری، به تدوین راهبرد( با بهره2019) 1ریوبن و ویر

ذکر است که در این پژوهش از چرخه بهبود اند. الزم بههای زنجیره تأمین دفاعی در هندوستان پرداختهریسک

 ریزی، اجرای آزمایشی، کنترل و اقدام( استفاده شده است. مستمر کیفیت دمینگ )برنامه

مبادله  نهیهز کردیمنابع و رو یبر وابستگ یسپاراثر برون یابیبه ارز ی( در پژوهش2014)  2و آیکوت زالمیی

شده و  یدر ابتدا بررس یسپاربرون یبرا یمنابع و چارچوب مفهوم یوابستگ کردیاساس، رو نیپرداختند. برا

منابع و کاهش  یبر وابستگ میمستق یاثر یسپارداد که برون نشانبه دست آمده  هایداده لیوتحلهتجزیسپس 

 منابع مشاهده شد. یمبادله و وابستگ نهیهز نیدار بیو معن یمنف یوابستگ کیعالوه همبادله دارد. ب هاینهیهز

 5سپاری راهبردی چارچوبی شامل برون تصمیم ( در تحقیقی با عنوان چارچوبی برای1390الفت )

 شرکت برای سپاری تـامین بدنه خودرو سمندر زمینه بـروندراهبرد  8سناریو و  30معیار تصمیم و 

و  شناسایی ( در تحقیقی الگوی1393ایران خودرو ارائه نموده است. رجبی مسرور و همکاران )

زاده های تحقیق و توسعه را ارائه دادند. توفیق و قاضیسپاری پروژههای برونکیفی ریسک ارزیابی

های تحقیق و توسعه دفاعی سپاری خدمات طرحراهـکاریی بـرای برون رائها به ( در تحقیقی1394)

پرداخته است. عیسایی و کاشانیان  و پیمانکاران بندی مراحلشامل تعیین قابلیت طرح و اولویت

در ترابری نظامی بـا  و پشتیبانی آماد های طرف سوم( در تحقیقی به بررسی اثربخشی شرکت1394)

تـحقیقی به بررسی راهبرد  ( در1395مـدل بورك لیتون پرداخته است. ابـطحی و رضـایی ) زاسـتفاده ا

 .اندناجا پرداخته فروش مرکز سپاری اقالم بالاستفاده خدمتی در راستای بهبود عملکرد دربرون

 

 آماد و پشتیبانی)لجستیک(

 
1 Reuben and Ware 
2 Yilmaz and Aykut 
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نها کاربرد آر اداری و تدارکاتی ارتش و»الجستیکوس« در یونان باستان به معنی حسابگری بوده که در ام

شده است. این واژه در طول می« نیز گفته 1های روم و بیزانس »الجیستاداشته است. به افسران اداری ارتش

ها فرانسوی رفته است. در قرن هیجدهم،میهای نظامی بکار تاریخ کم و بیش همچنان در امور پشتیبانی واحد

 (.1389دودانگه، حمیدی ،)در اصطالحات نظامی خود وارد کردند ارسماً این واژه ر

آماد و کند، می ها« بر اساس آنچه که وی بیانآماد و پشتیبانی عبارت است از هنر علمی تحرك ارتش»

استقرار  ریزی، تهیه و خرید،برنامههای مسلح از جمله های حرکتی و پشتیبانی نیروپشتیبانی ظاهراً تمام فعالیت

 ( 9:1390شود. )عیسایی، می و اردو زدن، را شامل

آماد و پشتیبانی، لجستیک و زنجیره تأمین الفاظی است که در چند سال اخیر در کشورمان و به ویژه این 

 هایی نظیر مدیریت زنجیره تأمین، زنجیره تدارك اقالم، لجستیک ناب، لجستیک چابک،روزها تحت عنوان

ات امور لجستیک، انجمن لجستیک و زنجیره تأمین، کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین مهای خدشرکت

شود. نزدیک به سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین مطرح گردیده است و میبسیار شنیده  … و

های چشمگیری تفاند پیشرکه این دانش را به کار گرفتهی هایسازمانبراساس آمار و ارقام موجود، کشورها و 

های کالن مالی از بابت بکارگیری این نگرش های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جوییدر حوزه

 نصیبشان شده است. 

 آماد و پشتیبانی نظامی

گردد که بررسی و می ای اطالقههای هماهنگ شدآماد و پشتیبانی به کلیه فعالیتدر ارتش مدیریت 

های مختلف ارتش از قبیل وسایل و ابزارآالت، ماشین آالت و تجهیزات، ای بخشهبرآورد نیاز

سازی، حمل و گیرد و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، ذخیرهمی تأسیسات، قطعات و مواد را در بر

. دشومی های موجود را شاملنقل، نگهداری و انبارداری، توزیع، جابجایی، برابر دستورالعمل

 ( 44:1390)کاظمی،

 
1 Logista 
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 چرخه پيش بينی و تامين آماد )نگارنده(1شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Little i سازی یکپارچه با Big I سازی یکپارچه ترکیب 

 .اندبا یکدیگر مرتبط شده آمریکا ارتش در سامانه Big Iو  Little iچطور  که دهدمی نشان زیر شکل
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ارتش آمریکا)مطالعه گروهی دانشکده دفاع،  سازی درکپارچهیهای مختلف ترکیب روش از مثالی 2 شکل

1400) 

 از قرارگرفته و تعدادی تحت پوشش Big Iصورت ارتش، به لجستیک مثال، فرایندهای این در

 از فرایندهای بخشی که نقل و حمل مثال، فرایندهای این در. دارند جریان ارتش از خارج فرایندها، در

نقل  و حمل فرماندهی وسیلهبه و گیرندقرار می از سامانه ارتش خارج هستند، در1انتها انتها تا لجستیک

 پوشش را فرایند از بخش این که هاییسیستم. شوندمی مدیریت 2)فرماندهی ترابری( ارتش آمریکا

 باید که است 3ترکیبی کاربردی برنامه از ایمثال نمونه این. ندارند قرار ارتش مالکیت دهند، درمی

)مطالعه گروهی دانشکده .سازی مورداستفاده قرار گیردمنطق فرایند یکپارچه جامعیت حفظ منظورهب

 (1400دفاع، 

 روش پژوهش  

 
 end-to-End  -1  

2-  Transportation Command (TRANSCOM) 
3-  Composite application 
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 چراکهگردد، بندی میهدف )نوع تحقیق( در زمره تحقیقات کاربردی دسته ازلحاظپژوهش حاضر 

ریزی کالن یاری نزاجا را در برنامه ینوپشتیبا آمادتواند مدیران و مسئوالن نزاجا در کل و نتایج آن می

نماید. همچنین ازلحاظ روش پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی است که با روش پیمایشی 

صورت گرفته است. در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از منابع موجود و اسناد و کتب در مورد 

حقیقات الزم انجام شد و در مرحله بعدی با تآماد و پشتیبانی و زنجیره تأمین و نظریات مختلف 

و به صورت باشند  یمآمادی نزاجا خبرگان که مصاحبه،  یجامعه آمار استفاده از مبانی نظری و مصاحبه با 

که با حوزه آمادی نزاجا آشنا بودن انجام گرفت و پژوهشگر به اشباع نظری  دانشجوی دافوس اجا 6هدفمند 

عوامل تاثیرگذار در حد امکان احصا گردید و سپس با تحلیل محقق  رسید و مصاحبه قطع گردید.

پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از عوامل احصا گردیده، تهیه و در جامعه نمونه، که از بین جامعه 

نفر از کارشناسان عالی و خبرگان آماد و پشتیبانی نزاجا بودند و از طریق جدول  92آماری که معادل 

پرسشنامه  78پرسشنامه توزیع(، که درنهایت  85سبه گردید )ولی برای اطمینان به امح 78مورگان 

خبره عضو جامعه آماری و 11نامه از طریق ارسال به شده تحلیل گردید. روایی این پرسشآوریجمع

 محاسبه گردید.0.877باخ  اصالح برابر نظر آنان انجام و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرون

 هاوتحلیل دادهزیهجت

 دهندگانپاسخ عمومی هایژگیوی اطالعات تحلیل

 های جمعیت شناختیداده -الف
ی گرایش به مرکز مانند هاشاخصی فراوانی و نیز هاشاخصابتدا با استفاده از آمار توصیفی)استفاده از 

 مد.آپراکندگی مانند انحراف معیار( نتایج کمی پژوهش به دست  یهاشاخصمیانگین و 

 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن پاسخگویان 1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن پاسخگویان

 1.3 1.3 1 سال 30زیر 
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 23.3 22 17 سال 31-40

 88.3 69 54 سال 41-50

 100 11.7 9 سال 50باالی 

  100 78 کل

درصد( مربوط به  3/88سخگویان)اهای جدول شماره یک حاکی از این است که بیشترین نسبت پیافته

 باشند. سال می 30درصد مربوط به سن پاسخگویان زیر  1.3با  هاآنسال و کمترین  50-41سن 

 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سطح تحصیالت 2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیالت 

 47.4 47.4 37 کارشناسی

 54.8 47.4 37 کارشناسی ارشد

 100 5.2 4 دکتری

  100 78 کل

درصد دارای تحصیالت کارشناسی 47.4دهد که بیشترین نسبت پاسخگویانجدول شماره دو نشان می

 باشد. درصد دارای تحصیالت دکتری می 5.2و کمترین نسبت 

 توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مسئولیت 3جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی مسئولیت 
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 31 31 24 مدیریت 

 69 38 30 کارشناس

 85 16 13 فرماندهی

 100 15 12 ریاست 

  100 78 کل 

دارای مسئولیت  درصد( 69جدول شماره سه گویای این مطلب است که بیشترین نسبت پاسخگویان)

درصد ( دارای مسئولیت مدیریت و در این تحقیق کارشناسی  31ریاست و کمترین نسبت) 

 است.   نشدهاستفاده

 

 

  سپاریبرون بر ؤثرم عوامل

های سپاری خدمات آماد و پشتیبانی، بررسی منابع علمی و مصاحبهبرای شناسایی عوامل  مؤثر بر برون

صورت دستی، تحلیل محتوا و کدگذاری شد. از تحلیل برداری انجام شده و بهانجام شده از طریق فیش

شاخص مرتبط شناسایی شده با نظر  141گرفته،  های صورتعلمی و مصاحبه محتوا و کدگذاری منابع

سازی؛ یابی راهبردی؛ چابکمؤلفه ساختارسازمانی؛ منبع 8ها در پوشانی بین شاخصخبرگان و هم

ی مالی؛ مدیریت کیفیت خدمات و تولیدات؛ مدیریت ریسک؛ و هافرآیندمدیریت دانش؛ مدیریت 

 (. 4دند )جدول یگذاری گردبندی و ناممدیریت اطالعات آماد و پشتیبانی طبقه
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 آماد و پشتیبانیسپاری خدمات های شناسایی شده برون( برخی از شاخص4جدول 

 هامؤلفه هایشاخص

 سپاریهای برونتوان نهفته در شبکه

 مستندسازی جریان اطالعاتی، محصوالت و خدمات و ...

 توزیع دانش در سطوح مختلف

 ههای متناسب این حوزها و دستوالعملنامهآیین

مدیریت 
 دانش

 تغییر ساختار سازمانی متناسب با راهبرد ها

 مهندسی مجدد کل فرآیند آماد رسانی

 سازی تخصص های سازمانایحرفه

 های محوری و غیرمحوری سازمانمشخص نمودن فعالیت

 سازی آمادرسانیتوقف افزایش کمی سازمان و لزوم توجه به کیفی

 سپاری مشروط به نظارت سازمانبرون

ختار اس
 سازمانی

 ساختار غیرمنعطف سیستم مالی موجود

 های خدمات آماد و پشتیبانیکاهش راهبردی هزینه

 محاسبه هزینه واقعی محصوالت و خدمات داخلی و مقایسه آن با سازندگان بیرونی

 پرهزینه و گران اداره شدن آماد و پشتیبانی

 سپاریجویی حاصل از اجرای برونصرفه

 های اقتصاد مقاومتیرعایت سیاست

 های مختلف کاهش هزینه

مدیریت 
فرآیندهای 

 مالی

 گری نزاجاسازی سازمان، کاهش تصدیکوچک

 هاآماد و پشتیبانی متمرکز در زمان ثبات وغیرمتمرکز جهت بحران

 آماد و پشتیبانی چابک

 سازیچابک
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 هامؤلفه هایشاخص

 پذیری سازمان آمادی نزاجاانعطاف

 ط مرتبط های کوچک و متوستعامل با شرکت

 داشتن منابع تأمین بیشتر

 بندی منابع تأمیناعتبارسنجی و طبقه

 استفاده از منابع تامین داخلی)درونزا(

 های محلی منابعحمایت

 پذیری آنهاکنندگان و انعطافقابلیت اطمینان تأمین

 یابی منبع

 ارزیابی ریسک امنیت اطالعات نظامی

 ی و اعتباریهای مالارزیابی ریسک شاخص

 ارزیابی ریسک تولید محصوالت و خدمات خارج سازمان

 اعتبار بر پایه رفتار گذشته و اعتماد بر مبنای انتظارات از رفتار آینده

 حصول اطمینان از خدمات، قطعات و تجهیزات

 موقع خدمات و محصوالتاطمینان از تحویل و ارائه به

 الزامات پشتیبانی در زمان بحران

 ع به هزینه امنیت اطالعاتنسبت مناف

 اطمینان از آینده و ترس از بحران و جنگنبود 

 حوادث و بالیای طبیعی

کنترل 
 ریسک

 های اطالعاتی مدیریت زنجیره تأمین گیری از سیستمبهره

 سازی اطالعات یکپارچه

 انتخاب راهبرد متناسب فناوری اطالعاتی

 ریزی منابع بنگاهبرنامه

مدیریت 
اطالعات 

 آمادی
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 هامؤلفه هایشاخص

 های اطالعاتیهای جدید فناوریارادایمامنیت اطالعات در پ

 ( با اصالحاتی از سوی محقق1401)جعفرصالحی و همکاران،

 اجرای سپاری آماد و پشتیبانی برایبرون بر های مؤثرمؤلفه اکتشافی، عاملیتحلیل روش از استفاده با

طور ارتلت و شاخص کایزر، مایر و اولکین همانگرفتند. نتایج آزمون ب قرار دسته دو در راهبردها موفق

 عاملی اکتشافی است.شود، بیانگر کفایت نمونه برای تحلیل( مشاهده می7که در جدول )

 گيری( نتايج آزمون کفايت نمونه5 جدول

 

 KMOمقدار آماره 

 آزمون بارتلت

 (Sigداری )سطح معنی آماره کای دو

0.859 3941.217 000/0 

 تحلیل 

سپاری خدمات آماد و و تهدیدهای برون هافرصتقوت، ضعف، توجه به ماتریس تحلیل و نقاط با

سپاری خدمات توان نوع راهبردهای مؤثر در برونیم، آنهاپشتیبانی و مشخص شدن امتیازات نهایی 

وجه به آماد و پشتیبانی را تعیین نمود. برای تعیین وزن، رتبه و امتیاز عوامل داخلی و خارجی )با ت

بندی آنها از سپاری آماد و پشتیبانی نزاجا( و اولویتعوامل ساختاری و توانمندساز مؤثر بر برون

 ( ارائه شده است. 6وتحلیل عوامل راهبردی در جدول )نظرات خبرگان استفاده گردید. نتایج تجزیه

 

 وتحلیل عوامل راهبردی( نتایج تجزیه6)جدول 
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 ردیف
محیط 

 شناسی
 امتیاز رتبه وزن دیعامل راهبر

 1قوت  1
 به احاطه و کشور سطح سازمان در نیروهای جغرافیایی گستردگی

 کشور هایاستان
0.07 4 0.28 

 0.24 4 0.06 صنعتی و دفاعی هایسازمان میان در سازمانیبین مؤثر همکاری 2قوت  2

 0.24 4 0.06 سپاریبرون واگذاری قابل هایتخصص فراوان تکثر و تعدد 3قوت  3

 0.24 4 0.06 قرارداد انعقاد صورت در تأمین منابع اعتبارات امکان تأمین 4قوت  4

 0.16 4 0.04 سازمان قراردادهای باالی ارزش و قیمت 5قوت  5

 6قوت  6
 و مختلف هایعملیات سامانه اجرای از حاصل بالقوه توان و نهفته دانش

 حاصل بازخورد
0.04 3 0.12 

 0.10 2 0.05 1ره ضعف شما1 1ضعف  7

 0.10 2 0.05 2ضعف شماره  2ضعف  8

 0.10 2 0.05 3ضعف شماره  3ضعف  9

 0.08 2 0.04 4ضعف شماره  4ضعف  10

 0.08 2 0.04 5ضعف شماره  5ضعف  11

 0.08 2 0.04 6ضعف شماره  6ضعف  12

 1فرصت  13
های تولیدی و خدماتی امکان حداکثرسازی اکتساب حاصل از ظرفیت

 ی مل
0.05 4 0.2 

 
 با توجه سطح طبقه بندی محرمانه در دبیرخانه فصلنامه محفوظ می باشند. 6تا  1نقاط ضعف  1
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 ردیف
محیط 

 شناسی
 امتیاز رتبه وزن دیعامل راهبر

 0.2 4 0.05 امکان مشارکت در بازار سرمایه  2فرصت  14

 0.2 4 0.05 توجه به صنایع داخلی و ارتقاء آنها  3فرصت  15

 0.2 4 0.05 سپاریامکان کاهش هزینه ها از طریق برون 4فرصت  16

 0.2 4 0.05 المللیامکان استفاده از منابع تأمین در دسترس بین 5فرصت  17

 0.2 4 0.05 های محلی منابع(راهبرد وحدت ملی )حمایت 6فرصت  18

 0.16 4 0.04 استفاده از  تاالر معامالت و خدمات سازمان و صنایع دفاعی 7فرصت  19

 0.1 2 0.05 انزوای صنایع دفاعی و کاهش قدرت ملی 1تهدید  20

 2تهدید  21
های و مأموریتبینی ناپذیری و گوناگونی ماهیت تهدیدهای جدید پیش

 نظامی
0.05 2 0.1 

 0.1 2 0.05 گیری از منابع تأمین، منابع فناوری و دانش جهانیبهرهعدم 3تهدید  22

 0.1 2 0.05 های سازمانی ابالغی دفاعیمحدودیت 4تهدید  23

 0.1 2 0.05 کاهش و عدم تخصیص اعتبارات سالیانه 5تهدید  24

 0.1 2 0.05 ، جنگهای مکرر، بحرانتحریم 6تهدید  25

 0.08 2 0.04 افزایش تورم سالیانه و نوسانات قیمت 7تهدید  26

سپاری آماد و پشتیبانی )قوت و ضعف(، براساس محاسبات ماتریس امتیاز نهایی عوامل داخلی برون

باشد. این یم( 2.5است که این امتیاز باالتر از حدنصاب ارزیابی عوامل داخلی ) 2.73عوامل داخلی، 

یری نقاط قوت و کاستن از اثرات نقاط کارگبهسپاری آماد و پشتیبانی در دهنده توانمندی برونامر نشان
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و تهدیدها(  هافرصتسپاری آماد و پشتیبانی )باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی برونیمضعف داخلی 

باشد. بنابراین موقعیت یم ( باالتر2.5است که این امتیاز نیز از حدنصاب ارزیابی عوامل خارجی ) 2.74

تر سپاری آماد و پشتیبانی نزاجا، بخش باال و سمت راست ماتریس تحلیل بوده و راهبرد مناسببرون

ی محیطی با هافرصتسپاری خدمات آماد و پشتیبانی نزاجا، راهبردها )استفاده حداکثر از جهت برون

 باشد.یماستفاده از نقاط قوت موجود( 

 پذیری منبعف( انعطا7)جدول 

 پيامد مولفه

 خيلی کم کم متوسط زياد خيلی زياد

مع
ج

ين 
نگ

ميا
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
داد 

تع
صد 

در
 

ف
طا

انع
بع

 من
ری

ذی
پ

بی
یا

 

سرعت 

 عمل
44 62.96 27 35.19 1 1.852 0 0 0 0 72 84/4 

 95/3 72 9.26 5 14.81 9 33.333 18 20.37 18 22.22 22 خوداتکایی

حفظ 

 کیفیت
32 40.74 25 31.48 9 16.667 3 5.56 3 5.56 

72 
52/4 

 47/4 72 1.85 3 5.56 5 35.185 22 25.93 24 31.48 27 آمادگی

اقتصادی 

 بودن
36 51.85 25 27.78 6 11.111 4 7.41 1 1.85 

72 
61/4 

به موقع 

 بودن
43 61.11 22 31.48 7 7.407 0 0 0 0 

72 
68/4 

 58/4 72 1.85 1 0 0 22.222 10 29.63 26 46.30 35 استمرار

رضایتمندی 

 ذینفعان
28 35.19 25 29.63 15 27.778 2 3.70 2 3.70 

72 
34/4 

ف
طا

انع
پ ی 

ذیر

ن 
أمی

ت

ده
کنن

 

رضایتمندی 

 ذینفعان
41 57.41 22 29.63 4 5.556 3 3.70 3 3.70 

72 
76/4 
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زیاد بیشترین فراوانی مربوط خیلییابی در مورد گزینه پذیری منبعانعطاف( در مورد متغیر 7در جدول )

باشد. در گزینه می "خوداتکایی"مترین فراوانی مربوط به گزینه باشد و کمی "سرعت عمل "به گزینه 

 "باشد و کمترین فراوانی مربوط به گزینه می "سرعت عمل"زیاد بیشترین فراوانی مربوط به گزینه 

و کمترین مورد  "آمادگی"باشد. درگزینه متوسط بیشترین فراوانی مربوط به گزینه می  "خوداتکایی 

سرعت 

 عمل
27 33.33 21 22.22 13 24.074 6 11.11 5 9.26 

72 
75/4 

 21/4 72 5.56 3 11.11 6 35.185 19 25.93 23 22.22 21 استمرار

 72/4 72 0 0 1.85 1 22.222 12 24.07 22 51.85 37 آمادگی

حفظ 

 کیفیت
35 46.30 24 29.63 5 9.259 5 9.26 3 5.56 

72 
10/4 

اقتصادی 

 بودن
31 38.89 25 31.48 8 14.815 5 9.26 3 5.56 

72 
58/4 

 33/4 72 1.85 2 14.81 9 29.630 19 25.93 17 27.78 25 خوداتکایی

به موقع 

 بودن
42 61.11 26 31.48 4 7.407 0 0 0 0 

72 
50/4 

یی
گو

سخ
 پا

ود
بهب

 

به موقع 

 بودن
32 40.74 22 25.93 12 22.222 4 7.41 2 3.70 

72 
52/4 

سرعت 

 عمل
27 31.48 22 25.93 11 20.370 7 12.96 5 9.26 

72 
47/4 

حفظ 

 کیفیت
40 55.56 20 22.22 10 18.519 2 3.70 0 0 

72 
59/4 

 51/4 72 0 0 3.70 2 20.370 11 27.78 23 48.15 36 آمادگی

رضایتمندی 

 ذینفعان
22 25.93 26 29.63 7 12.963 9 16.67 8 14.81 

72 
69/4 

 44/4 72 5.56 3 7.41 4 12.963 7 22.22 22 51.85 36 خوداتکایی

اقتصادی 

 بودن
31 42.59 21 27.78 12 20.370 8 9.26 0 0 

72 
31/4 

 48/4 72 0 0 1.85 2 5.556 5 29.63 20 62.96 45 استمرار
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باشد. در گزینه کم بیشترین فراوانی مربوط به گزینه می  "سرعت عمل "مربوط به گزینه 

با "به موقع بودن"و  "سرعت عمل  "های باشد و کمترین فراوانی مربوط به گزینهمی "خوداتکایی"

خوداتکایی و کمترین "کم نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلیباشد. درگزینه می مورد 0فراوانی 

 باشد.می مورد 0یا  "یه موقع بودن"و  "سرعت عمل "های رد مربوط به گزینهمو

زیاد بیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلیپذیری تامین کننده در مورد گزینه انعطافدرمورد متغیر 

راوانی باشد. در گزینه زیاد بیشترین فمی "استمرار"و کمترین فراوانی مربوط به گزینه  "رضایتمندی"

باشد. می "سرعت عمل  "و کمترین فراوانی مربوط به گزینه  "اقتصادی بودن"مربوط به گزینه 

و کمترین مورد مربوط به گزینه  "استمرار"درگزینه متوسط بیشترین فراوانی مربوط به گزینه 

و  "ییخوداتکا"باشد. در گزینه کم بیشترین فراوانی مربوط به گزینه می "رضایتمندی ذینفعان "

کم خیلیباشد. درگزینه می مورد 0با فراوانی  "به موقع بودن  "های کمترین فراوانی مربوط به گزینه

و  "آمادگی "های و کمترین مورد مربوط به گزینه "سرعت عمل"نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزینه 

 باشد.می مورد 0با  "به موقع بودن"

زیاد بیشترین فراوانی مربوط به خیلییری بهبود پاسخگویی در مورد گزینه پذدر مورد متغیر انعطاف

باشد. در گزینه زیاد می "رضایتمندی ذینفعان"و کمترین فراوانی مربوط به گزینه  "استمرار "گزینه 

 و کمترین فراوانی مربوط به "استمرار "و  "رضایتمندی ذینفعان"های بیشترین فراوانی مربوط به گزینه

باشد. درگزینه متوسط بیشترین فراوانی مربوط به گزینه می "حفظ کیفیت"و  "خوداتکایی  "های گزینه

باشد. در گزینه کم بیشترین فراوانی می  "استمرار "و کمترین مورد مربوط به گزینه  "به موقع بودن"

 "آمادگی "و  "ظ کیفیت حف "های و کمترین فراوانی مربوط به گزینه "سرعت عمل"مربوط به گزینه 

رضایتمندی ذینفعان و کمترین مورد "کم نیز بیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلیباشد. درگزینه می

 باشد.می مورد 0با  "اقتصادی بودن"بو  "استمرار"و  "آمادگی " "حفظ کیفیت "های مربوط به گزینه
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 راهبردها:

خدمات آمادی با استفاده رشد و توسعه  نهیرا در زمخوبی  یرگذاراث تواندزیر می راهبردها کارگیریبه

 .داشته باشد در نیروی زمینی ارتش آماد و پشتیبانی  خدمات سپاریبروناز 

کامل نیروی زمینی ارتش  ییایجغراف یبا توجه به گستردگ یراهبرد وحدت مل یریکارگبه  .1

 داخل کشور.ین و منابع تأم عیبه صنا یسپاربرون یهاپروژه صیدر سطح کشور و تخص

کردن دفاع در برابر تهدیدها با استفاده از گستردگی جغرافیایی نیروی زمینی راهبرد مردمی .2

سازی منابع بومی در مشارکت راهبردی با منابع ارتش در سطح کشور و با محوریت حامی

 محلی  نیتأم

بانی از طریق تغییر نقش از در عملیات آماد و پشتی سازمانپذیری توان افزایی و توسعههم .3

 ها سپاری پروژهگذاری در اجرای برونگری به کارفرمایی و سیاستپیمانکاری و تصدی

 یدر مشارکت راهبردی سازمان موردمطالعه هاگانی ییایجغراف یاستفاده مطلوب از گستردگ .4

 ی جنگ طیها و شرابحران ،هامیمنظور کاهش اثرات تحرهبداخل کشور  نیبا منابع تأم

 یهاسامانهو  هاستمیس دیاز قی سازمان هاگانیآماد و پشتیبانی  یسازو سبک یرهاساز .5

  متعارفریغ یمیقد

 ی قبل یدپو یهاراستا با سامانههمریمتنوع غ یهاسامانه دیکاهش خر .6

 یابیمنظور دستهبی سازمان سپاربرون یهاتعداد و حجم پروژه شی( افزاکردی)رو استیس .7

  یابالغ یهاتیو حفظ توان انجام مأمور انهیو جبران کاهش اعتبارات سال یبه چابک

 
 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها 
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علم آماد و پشتیبانی در دنیای امروز یکی از علوم کاربردی و مهم در حوزه صنعت، تجارت، خدمات و 

اد و پشتیبانی، گردد. علت این امر آن است که مأموریت آمهای نظامی و دولتی محسوب میسازمان

. استهای مورد نیاز در جهت تحقق اهداف سازمان های الزم برای پشتیبانی زمینهانجام کلیه فعالیت

های رفع روشهایی مانند؛ تغییر در آماد و پشتیبانی در سطح راهبردی باید در مقابل وضعیت

غییر در محیط عملیات و شرایط و ارائه خدمات میدانی، تغییر در نوع مأموریت سازمان و ت هانیازمندی

آماد و پشتیبانی به عنوان در واقع،  د.از خود انعطاف نشان ده (شرایط بحران و جنگ از جمله)صحنه 

ستون فقرات عملیات نظامی باید قادر به رسیدگی به شرایط متغیر و متفاوت باشد و این امر به معنی 

پذیر باشند که در سطح کالن باید به نحوی انعطاف های آماد و پشتیبانیآن است که ساختار و توانایی

 .ها و انجام امور، تأثیر منفی بر روی آن نداشته باشدتغییر در نیازمندی

پذیری را فراهم آورده و یک در مجموع این تحقیق از منظری نوین، زمینه ارائه مفاهیمی نو از انعطاف

ارچه در تلفیق با ادبیات لجستیک و مدیریت ادبیات جامع بر اساس یک چارچوب تحلیلی جدید و یکپ

دهد که چگونه موضوع برون سپاری با وجود کمبود دهد. این بررسی نشان میزنجیره تأمین ارائه می

ها و مقوالت مفهومی عمومی و اولیه به گسترش قابل توجهی پیشرفت کرده و چگونه نسبی مشارکت

ت برای پاسخگویی در شرایط اتخاذ رویکردهای پذیری راهبردی به عنوان یک قابلیدرك انعطاف

 ی فعال مفید خواهد بود. دستانهپیش

های شناسایی شده توسط پذیری راهبردی و نیز ارتباط متقابل جنبهمواردی مانند موانع انعطاف

یک مبحث کاوش نشده دیگر،  ای هستند.های تحلیلی، همچنان ابعاد تحقیقاتی نسبتاً کشف نشدهمدل

پذیری کمک تواند به ارائه دانش بیشتر در مورد انعطافور است که میتحقیق کیفی کم بهره رویکرد

های تحقیقاتی وابسته و مفاهیم نزدیک مانند چابکی، ناب، مجازی، یکپارچگی و غیره سایر زمینه کند.

 نیز ممکن است بینش بیشتری در مورد برن سپاری ارائه دهند.
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سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در نزاجا ، مؤثر بر برون پژوهش، عوامل در پاسخ سؤال

ی مالی، مدیریت هافرآینددانش، مدیریت سازی، مدیریتیابی راهبردی، چابکساختارسازمانی، منبع

 ریسک؛ و مدیریت اطالعات آماد و پشتیبانی شناسایی گردیدند.کیفیت خدمات و تولیدات، مدیریت

انجام برون سپاری خدمات آماد و پشتیبانی نزاجا، با انجام  تحلیل بهی هاراهبرددر ادامه به تدوین 

رسید. بدین گونه که خروجی هر تحلیل به عنوان ورودی تحلیل بعدی مورد استفاده قرار گرفت. در 

عامل شناسایی گردیدند و سپس  7سپاری خدمات آماد و پشتیبانی نزاجا در ابتدا، عوامل مؤثر بر برون

دسته عوامل ساختاری و عوامل توانمندساز قرار گرفت. سپس تحلیل  انجام و عوامل  عوامل، در دو

، هافرصتاساسی شناسایی و بر مبنای این دو تحلیل، تحلیل آماد و پشتیبانی نزاجا انجام گرفت. 

مشخص گردید و متعاقباً با امتیازدهی خبرگان ماتریس تجزیه تحلیل عوامل  ضعفو  هاقوتتهدیدها، 

و تدوین  احصاءی موردنظر هاراهبردبردی تشکیل گردید و بر مبنای آن تحلیل راهبرد انجام و راه

های انعطاف پذیری، راهبردهای شاخص احصاءگردید و نهایتاً در مرحله پایانی با شناسایی و 

 بندی گردیدند.سپاری خدمات آمادی در نزاجا شناسایی و اولویتبرون

و امتیاز نهایی عوامل  2.73سپاری خدمات آماد و پشتیبانی نزاجا، برون امتیاز نهایی عوامل داخلی

 محاسبه گردید.  2.74سپاری آماد و پشتیبانی نزاجا خارجی برون

 شرح زیر انتخاب گردیدند.های اصلی بهراهبردعنوان راهبرد به 3در نهایت 

امل نیروی زمینی ارتش در سطح ک ییایجغراف یبا توجه به گستردگ یراهبرد وحدت مل یریکارگبه( 1

 داخل کشور.ین و منابع تأم عیبه صنا یسپاربرون یهاپروژه صیکشور و تخص

( راهبرد مردمی کردن دفاع در برابر تهدیدها با استفاده از گستردگی جغرافیایی نیروی زمینی ارتش 2

 محلی. نیتأمع سازی منابع بومی در مشارکت راهبردی با منابدر سطح کشور با محوریت حامی
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راهبرد محوری هسته کوچک دانش بنیان و شبکه بزرگ توانمند در داخل کشور برای  ( اجرای3

 باالترین اکتساب آماد و پشتیبانی. احصاء

 پیشنهادها

 در تمرکز امکان و شود می داده صالحیت با کنندگان تامین به فعالیتها خدمات سپاری برون ( در1

 .باشد می مطرح خدمات کیفیت بهبود قوت ی نقطه بعنوان مهم این. آید می کلیدی بوجود فرآیندهای

در چرخه پشتیبانی از نیروی  آنهاکنندگان و تبیین نقش (  برگزاری جلسات توجیهی منظم با تأمین2

 کنندگان جایگاه اصلی خود را در زنجیره تأمین سازمان بشناسند.زمینی برای اینکه تأمین

 کردیرودانش بنیان با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و ( توجه به شرکت های 3

بر  یاقتصاد مبتن کردیسمت استفاده از روبه یمحورو منبع یاز مصرفی آن هاگانیو نزاجا اداره 

 و دانش. ینوآور

 .ها در میزان و روش برون سپاریهای مختلف تغییرات و انواع محیط( بررسی تأثیر ماهیت4

 پذیری کلی ازطریق توسعه برون سپاری در سطوح پایین سازمان( بررسی چگونگی بهبود انعطاف5

 همچنین و گردد می کم بیارزش و زمانبر های فعالیت حجم خدمات، سپاری برون با که آنجا (از6

 مشکالت بهبود خدمات، سپاری برون تصمیم در که شودمی بینی پیش یابد می ها کاهشکاری دوباره

 گردد مطرح کار روابط

های استاندارد و سپاری آماد و پشتیبانی نزاجا حسب تحلیلنامه برون(ضرورت نگارش و تدوین آیین7

 ها در سطح نزاجا.ابالغ آن به کلیه یگان
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  منابع فارسی و التین

، ین )ابراهیم، تیموری و اشکان، حافظ الکتابتأم(. راهنمای مدیریت زنجیره 1391آیرس، جیمز. ) -

 مترجمان(. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران. 

سپاری اقالم بالاستفاده برون راهـبرد (. بـررسی1395السادات. و رضایی، علی. ) ، معصومهابطحی -

کاربردی معاونت آماد  تحقیقات خدمتی در راستای بهبود عملکرد مرکز فروش ناجا. تهران: مرکز

 .85-51 ، صصنیروی انتظامی

سپاری راهبردی. فـصلنامه برون تصمیم (. چـارچوبی برای1391، مـسعود. ). و ایرانیالفت، لعیا -

 .27. ص  1391. تابستان 25. شماره 9مـطالعات مدیریت صنعتی. سال 

 ها. فصلنامهشرکت خدماتی هایفعالیت سپاری(. برون1390موسی، شیرین. )برومند، زهرا و کیخوانی -

 .60 -37(، 7) 2  وکار،سبک مدیریت

 انتشارات بین الملل. کلیات ومبانی راهبرد وجنگ، تهران: (.1370باقری کبورق، علی. ) -

، تهران، طالعه موردی نزاجا«مهای آینده »آماد و پشتیبانی در جنگنقش (، 1395) ،باقری، محمدحسن -

 .، دانشکده دفاعدانشگاه عالی دفاع ملی

طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت ، کیانی، مهرداد ؛ابراهیمی، ابوالقاسم ؛باقری، مسلم -

شماره  ،بهبود مدیریت فصلنامه (ون سپاری فعالیت ها)مورد مطالعه: شرکت صنایع اُپتیک اصفهانبر

 166-137ص  1394پاییز ،  29

گیری (. معرفی چارچوب تصمیم1394الدین. )زاده، سید ضیاء. و قاضیاصغر ، علیتوفیقی -

. زمستان 52. شماره 13سال های تحقیق و توسعه دفاعی. فصلنامه راهبرد دفاعی. سپاری طرحبرون

 .85-54، صص1394

 اطالعات فناوری پروژههای برونسپاری در موفقیت بحرانی عوامل ، محمدی، مهرداد، ثاقبی، علیرضا -

-106ص  14 تابستان ،7 شماره سوم، مدیریت سال علوم های پژوهش تهران فصلنامه شهرداری در

125 

 -گروه آماد -ی زیربرنامه)ع(دانشکده مدیریت و ( دانشگاه جامع امام حسین 1398جعفری، محمد ) -

مدیریت زنجیره تأمین هوشمند تحت مدیریت چهارمین  برایای سازی چندمرحلهچارچوب پیاده

 صنعتی انقالب

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/217151
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/32952
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/222036
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جعفرصالحی،مهدی ، صادقی، امیر، ضرغامی، حمیدرضا، غالمی، محمود راهبردهای پابرجای برون  -

مان دفاعی مورد مطالعه، فصلنامه مدیریت راهبردی دفاع ملی سپاری خدمات آماد و پشتیبانی در ساز

 293-263ص 1401سال  22شماره 

های پشتیبانی و خدماتی در سپاری فعالیتبرون،بابایی، محمد رضا ؛فرهادی، علی ؛حبیبی، نیک بخش -

 40شماره  - 1396تابستان  ،علوم و فنون نظامی (سازمان های نظامی )مورد مطالعه: نیروی هوایی

 .51-29صص

؛ تهران، انتشارات مرکز مطالعات های آن(، لجستیک و کارکرد1389دودانگه محمود و حمیدی علی ) -

 .السالمهای لجستیکی دانشگاه امام حسین علیهو پژوهش

سپاری، تهران: مؤسسه عالی (. مدیریت برون1390بابا. )الهی، علیرهنورد، فرج اله و سیف -

 ریزی.وپژوهش مدیریت و برنامهآموزش

های رزیابی کیفی ریسک(. معرفی الگوی شناسایی و ا1393رجبی، مـسرور. و همکاران. ) -

 .82-63، صص 26 ، پیاپی4، بهبود مـدیریت، شماره و توسعه های تحقیقسپاری پروژهبرون

علمی  فصلنامه، ژئوپلیتیکی هایحوزه جداسازی عصر در آماد و پشتیبانی، (1393) افسانه رشاد، -

 .80-25، ص 6 شماره سال هفتم،، دفاعی راهبرد پژوهشی

 و نزاجا پشتیبانی و آماد ساختار بررسی، (1385).، و همکاران توحیدی، ا .،ح تی،الف .، ف شعبانی، -

 .نزاجا تحقیقات و مطالعات تهران: مرکز، الگوی مناسب ارائه

 در سپاریبرون برای خبره سیستم نوعی طراحی(. 1395)فرهاد.  فر،میثم و کیانی شهبازی، -

 .590 -576(، 3ات، )اطالع فناوری مدیریت حاکمیتی. مجله هایسازمان

 تأمین زنجیره مدیریت در کاوی بهینه" ،(1391) حسین توران، غفاری و حسن جوشقانی، صراف -

 هایپژوهش و مطالعات مرکز ،تأمین زنجیره مدیریت علمی پژوهشی مجله (،MSCM)" نظامی

 .79-62، ص  36شماره ،چهاردهمدوره  (،السالمحسین)علیه امام جامع دانشگاه لجستیکی

 فصلنامه ،نظامی آماد و پشتیبانی کارکردهای و فرایندها به سیستمی نگرش ،(1388) حسین عیسایی، -

 .85-71، ص 26شماره سال هفتم،، دفاعی راهبرد

 در خدمات برونسپاری (،مدل 1400 ) ر،.م.پور ا،حسینی.بهجت م،رجبی.ح،ضیاالدینی.نژاد علی -

 خدمات کیفیت بهبود راستای در فازی فیدل تکنیک با پزشکی آموزش و بهداشت،درمان وزارت

 1: شماره ، 6: دوره سالمت، نظام در مدیریت راهبردهای فصلنامه بربیمارستانها، تاکید با سالمت

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/597628
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/597629
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/597630
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(، رویکردهای نوین لجستیک؛ تهران، انتشارات دانشگاه امام 1391عیسایی حسین و بیطرف احمد ) -

 حسین )علیه السالم(.

مرکز مطالعات و پژوهشهای ، "رویکردهای نوین لجستیک"(1391،) عیسایی، حسین و بیطرف، احمد -

 لجستیکی، انتشارات دانشگاه امام حسین)ع(، 

بررسی تاثیر وابستگی و تعهد به رابطه بر برون سپاری فعالیت ، اایرج پور، علیرض ؛عبادی، اسماعیل -

تابستان  ،پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع (های لجستیک )مورد مطالعه: شهرداری آبیک قزوین

 .8-19ص  11شماره  - 1401

ای هسپاری، راهبردی اثـربخش در تـرابری سـازمان(. برون1394عیسایی، حسن. و کاشانیان، کریم. ) -

 .60-37نظامی و انتظامی. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی، صص

سنتی به  لجستیکی کارهای تبدیل بنگاه های بررسی راه".1393غالمی؛ امیر ابراهیم ، واکبری جوکار. -

(مطالعه ی موردی: شرکت حمل ونـقل بـین المللی خلیج 3شرکت های لجستیکی طرف سوم )

 . 103 1-30صنایع و مدیریت شریف مهندسی  "فارس .

-سپاری در سازمان(. معرفی الگوی برون1391فرد، سیدضیاالدین و اتابکی، محمدسعید. )قاضی زاده -

 (.39) 10های نظامی. فصلنامه راهبرد دفاعی، 

 مؤثر عوامل بندیرتبه و ، شناسایی علی اصل، زادهحاجی برزگر، آبادی، تقی وجهی قنبری، شاهین، -

 AHP رویکرد با همدان استان انتظامی فرماندهی وپشیبانی آماد در تعمیرات و نگهداری اریبرونسپ

 1399 زمستان هفتم، و بیست پیاپی چهارم، شمارۀ هفتم، دورۀ/  همدان انتظامی دانش علمی فصلنامه

 .  43-51ص 

 . (، مدیریت تدارکات و آماد و پشتیبانی؛ تهران، انتشارات فرمنش1390کاظمی بابک ) -

: مرتضی هخامنشیان، از مجموعه تاریخ کمبریج. ترجمه دوره(، تاریخ ایران 1385گرشویچ، ایلیا) -

 فر، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد. ثواقب 

(. طراحی مدل فرآیندی تدوین راهبرد پایدار در شرایط پیچیده با استفاده 1391لشکربلوکی، مجتبی. ) -

. رساله دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، سازی ساختاری تفسیریاز مدل

 دانشگاه شهید بهشتی.

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/910126
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/357297
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زاده، محمدرضا  یدیمحمود؛ حم دیس ،ینیحس د؛یحم دیس ،ینیخداداد حس ؛یمجتب ،یلشکربلوک -

 ،یراهبرد تیریمد شهیاندی. بیترک کردیراهبرد پایدار با استفاده از رو یندیمدل فرا یطراح. (1391)

6 (2 ،)121- 151. 

مطلق، مترجم(. ریزی پایدار برای یک قرن )وحید، وحیدی(. برنامه1385لمپرت، رابرت و همکاران. ) -

 .2003وفناوری )آصف(، سال چاپ اثر اصلیتهران: انتشارات اندیشکده صنعت

(، 10) 4ریزی پایدار در حوزه تکنولوژی. فصلنامه توسعه تکنولوژی، (. برنامه1385عقیل. ) فر،ملکی -

28- 32. 

گروه . جهت توسعه آماد و پشتیبانی در کشور یسند راهبرد نیلزوم تدو(. 1391) سسه آمادگرانؤم -

 رهیآماد و پشتیبانی و زنجانجمن  تیاز سا برگرفته ین،تأم رهیآماد و پشتیبانی و زنج یهاپژوهش

 . www.ilscs.irین تأم

های آماد و ترابری و لجستیک نقش و سیستم(، نگاهی به 1396)هاشمی، بهزاد و بیدختی، امیرحسین  -

ماه، تهران: انجمن بتن بهمن 6و 5های جهان، چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت پروژه، در ارتش

 ایران. 
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