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های آماد و پشتیبانی یک سازمان دفاعیدر ارتقا قابلیت فناوری اینترنت اشیاء نقشتبیین    

 4، حسین بصیری عدل3، حمیدرضا رضایی2حسنعلی حبیبی ریحان آبادی، 1محمد باقری منش

 

 12/02/1400 تاریخ پذیرش: 11/06/1399 تاریخ دریافت:

          

 چکیده
های نوین ارتباطی همچون فناوری اینترنت گیری از فناوریهای آینده بهرههای نظامی و دفاعی در دههبدون شک یکی از ابعاد گسترش و ارتقاء سازمان

باشد. تحقیق حاضر های آماد و پشتیبانی یک سازمان دفاعی مینقش فناوری اینترنت اشیاء در ارتقا قابلیت تأثیر اصلی پژوهش حاضر، بررسیهدف  اشیاء است.

باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می

مطابق  یاپرسشنامهاز آوری اطالعات، عباشد. برای جممینفر  70به تعداد تقریبی تهران شهر  مستقر در های دفاعییکی از سازمان آمادیسئولین و م فرماندهان

ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آنگردید. روایی پرسشنامهلجستیک نظامی استفاده  گانهششبا اصول 

شده است. نتایج آزمون ای و فریدمن( استفادههای ناپارامتریک )دوجملهمونها از آزها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع دادهتأیید قرار گرفت در تحلیل داده

 هاییتقابل در حوزه ،یریپذواکنشجویی و ، صرفهکارآمدی، آمادگی هایفناوری اینترنت اشیاء در قابلیت تأثیردهد علیرغم فرضیات پژوهش نشان می

یی ندارد. در پایان ضمن ارائه پیشنهادهای اجرایی، پیشنهادهایی نیز به پژوهشگران آتی ارائه گردیده بسزا تأثیریکپارچگی و ابتکار عمل فناوری اینترنت اشیا 

 است.
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 مقدمه .1
های اخیر، توسعه فناوری اینترنت اشیاء و در سال

، روندی هاآنهم و نمایش مجازی بهفیزیکی متصل هایدستگاه

موجب این روند، دامنه وسیعی از رو به رشد داشته است. به

های مختلفی چون محصوالت و خدمات جدید بالقوه در حوزه

های هوشمند، سالمت الکترونیکی، خودکارسازی، خانه

 .[1است ]ونقل، لجستیک و نظارت محیطی ایجادشده لحم

های فراوان مربوط به پذیرش در عصر حاضر علیرغم چالش

فناوری اینترنت اشیا در حوزه نظامی، پتانسیل باالی این فناوری 

ها و افزارها، استفاده از دادهبرای روزآمدسازی جنگ

 خودکارسازی جهت حفظ جان سربازان و از طرف دیگر کاهش

ها و افزایش کارایی پذیرش این فناوری را به امری جذاب هزینه

هذا علی .[2] های دفاعی و نظامی مبدل ساخته استبرای سازمان

های عملیاتی و اطالعاتی، اینترنت اشیا با کاهش موازات حوزهبه

ها، مدیریت تعمیر و نگهداری ها، مدیریت موجودیهزینه

تواند در ارتقاء فرآیندهای حوزه آمادوپشتیبانی تجهیزات و... می

 گانهنه هایسامانه بین درنیروهای مسلح نقش اساسی ایفا نماید. 

از  یکی رزمی خدمات پشتیبانی و آماد سامانه نظامی، عملیات

 هایسازمانعملیاتی  سرعت افزایش در هاسامانه تأثیرگذارترین

 یک سیستم قوت نقطه عنوانبه تواندمی هم که باشددفاعی می

 هم و شود گرفته نظر در سیستم آن برنده برگ عنوانبه نبردها در

. [3باشد ] درنبرد شکست دلیل نظامی ضعف سیستمنقطه عنوانبه

 اساسی هایاولویت از نظامی که توان برای افزایش ستیبایملذا 

 برطرف و هاارتقا قابلیت به نسبت اقدام نموده و هست کشور

 اقدامدفاعی  هایسازمانآماد و پشتیبانی در  ضعف نقاط نمودن

 .نمود

کی از عناصر موفقیت برای سازمان دفاعی در بازدارندگی ی

آماد و پشتیبانی مطمئن، اثربخش،  یداشتن سامانهو دفاع، 

صرفه و چاالک است. این مهم از دیرباز موردتوجه بهمقرون

ها و فرماندهان موفق درصحنه نبرد بوده و تا به امروز با سازمان

توجه به شرایط زمانی و مکانی، تحوالت فراوانی به خود دیده 

بینی روند های اخیر و پیشاست. با بررسی تحوالت جنگ

به بازنگری  های رزم، نیازیابیم که سازمانهای آینده درمیجنگ

ریزی عملیات بر پایه های جنگی و طرحتغییرات در تاکتیک

های نوین و آینده داشته و به فراخور آن نیز بازنگری جنگ

، از اهمیت فراوانی برخوردار هاآنکننده های پشتیبانیسامانه

 .است

کنونی و آینده از قاطعیت و سرعت باالیی های ماهیت جنگ

عنوان یکی از های نبرد، بهباشند. زمان درصحنهبرخوردار می

؛ ها استکننده سرنوشت جنگهای حساس و تعیینمؤلفه

گیری سازی و تصمیمهای تصمیمبنابراین ضروری است زمینه

برای مسئولین و فرماندهان، در حداقل زمان فراهم گردیده و 

و در لحظه در سطوح مختلف  صورت پایداراطالعات بهگردش 

-با بهره های الزمجریان یابد. این امر مستلزم ایجاد زیرساخت

-های دیتا، ارتباطات امن، نرمهای نوین، شبکهگیری از فناوری

افزارهای کارآمد، هوشمند و ... خواهد بود. لذا در شرایط کنونی 

کارگیری علوم و عدم به های سنتی واتکا به تاکتیک و تکنیک

ویژه در حوزه پدافند فنون نوین و پیشرفته در امور دفاعی، به

رو هوایی، باعث ناکامی در نبردهای آینده خواهد شد. ازاین

در راستای ارتقاء  هاآنبندی و رفع شناسایی مشکالت، اولویت

های لجستیکی، متناسب با نیازهای عملیاتی و قابلیت سامانه

 .باشدروز حائز اهمیت میتهدیدات 

کالسیک  یهادر جنگ آماد و پشتیبانی سامانههمچنین 

توانسته است با تهیه و تدارک اقالم آمادی در نگهداری تسلیحات 

و تجهیزات مرتبط کارایی خود را به نمایش بگذارد. چون سامانه 

است،  شدهیدر تهیه و توزیع اقالم بر اساس اصل تمرکز طراح

های طور کامل پاسخگوی الزامات مرتبط با جنگتواند بهنمی

ی متمرکز گرچه ازنظر باشد. سامانه های جدیدآینده و چالش

و سایر  ازنظر سرعت و چاالکی ولی کنترل بسیار مناسب است،

ی هایفناور باوجود ستیبایمکه بوده  دچار نقصان هاقابلیت

ذا ل. گردد برطرفاین نقصان  همچون اینترنت اشیاء نوین

کاربردهای تا با بررسی  اندآناین تحقیق در پی  در ینمحقق

 د کهنبه این پرسش پاسخ دهدر لجستیک فناوری اینترنت اشیاء 

های آماد و پشتیبانی فناوری اینترنت اشیاء موجب ارتقا قابلیت آیا

 ؟شودمی موردمطالعهسازمان 
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 و مبانی نظری پیشینه .2
 در لجستیک اینترنت اشیاء 2-1

توسط  1999اینترنت چیزها، برای نخستین بار در سال  عبارت 

کوین اشتون مورداستفاده قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد 

جان، برای خود هویت که در آن هر چیزی، ازجمله اشیاء بی

را  هاآندیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند 

نظامی، فناوری  هایحوزه. [4کنند ]دهی و مدیریت سازمان

مدیریت لجستیک )تدارکات( در یک سطح نت اشیا را برای تراین

. آژانس لجستیک دفاعی [5اند ]گرفتهو مرتبه محدود به خدمت 

(DLA و فرمان )مدیریت تدارکات به  هاآنکه در  5ونقلحمل

 اینترنت اشیاء هایدستگاه، از شودمیسرویس متصل  هایشاخه

تا روند حمل و مدیریت موجودی  کنندمیاستفاده  RFIDهمانند 

های  RFID وسیلهبه هاپالترا رهگیری نمایند. برای نمونه، 

تا فرآیند انتقال منابع و تجهیزات  شوندمیمجهز  غیرفعالفعال و 

از  DLAبین مراکز عمده رهگیری و دنبال شوند. همچنین 

 هامخزنتا سطح سوخت  کنندمیی دیجیتال استفاده هاآنکارتخو

تحلیلی استفاده  افزارهاینرمرا کنترل نمایند. سپس این سیستم از 

بر میزان و حجم سوخت مصرفی  مؤثرتا شرایط محیطی  کندمی

همانند دما را تنظیم نماید. داده لجستیکی به یک سیستم باطنی 

خود  یهاسفارشتا کاربران بتوانند  شودمیبا یک واسط ارسال 

مواد را که در محیط داده  را رهگیری کرده و فهرست

( نامیده IGC) جهانی ونقلحملهمگرائی شبکه  شدهیکپارچه

 .[6] یندنما، مانیتور نموده و کنترل شودمی

یک مرکز حیاتی در گردش کاال دریک  عنوانبهانبارها همیشه 

اما در شرایط اقتصادی امروزه ؛ اندکردهزنجیره عرضه خدمت 

یک منبع اصلی مزیت رقابتی برای فراهم  عنوانبههمچنین  هاآن

طور بهو  صرفهبهمقرونسریع و  توانندمیآورندگان لجستیکی که 

انبارداری را برای مشتریان خود  یاتعمل یرپذانعطاف اییندهفزا

                                                           

5. USTRANSCOM 

اینترنت اشیاء مبتنی بر بستر  برای .اندکردهعرضه کنند خدمت 

 هایسازمانانبارهای  توان کاربردهای زیادی در محیطابری می

های تجهیزات نهفته دفاعی متصور شد. درواقع با ترکیب قابلیت

های در محیط انبار و بستر ابری، انجام خودکار بسیاری از فعالیت

از طریق انباری وجود دارد. همچنین امکان اتصال به وسایل انبار 

از راه دور )برای مثال،  هاآنمنظور مانیتورینگ رفتار اینترنت به

کارگیری این مانیتورینگ میزان انرژی مصرفی وسایل انبار و به

از راه  هاآناطالعات برای بهبود الگوی مصرف برق( یا کنترل 

دور )برای مثال، مدیریت هوشمند روشنایی، گرما و تهویه هوا( 

ر اسلو در نروژ با برنامه پیشرو در زمینه روشنایی وجود دارد. شه

 [.7استفاده از اینترنت اشیا است ] بارزهوشمند در جهان نمونه 

تواند استفاده بهینه از دارایی را به همراه داشته اینترنت اشیا می

آالت و وسایل نقلیه به یک سیستم مرکزی، باشد. بااتصال ماشین

ها دید سازد تا بر داراییا قادر میاینترنت اشیا مدیران انبار ر

زمان داشته باشند. به مدیران زمانی که از یک دارایی هم

ارزش باید که یک دارایی بیشود یا وقتیازحد استفاده میبیش

شود. برای برای انجام وظایف توسعه داده شود هشدار داده می

ونه برای نشان دادن اینکه چگ توانندمیگرهای متنوع مثال؛ حس

نقاله، ها مثل تسمهسازی بعضی از داراییدر یک سیستم مرتب

در حال استفاده هستند توسعه داده شوند. یک مثال نوآوری، 

گرهای باالبرها را حل حسفنّاوری اسمارت الیف است. این راه

اند شدهدار که بر روی سقف انبار قرار دادهبا بارکدهای جهت

داخلی که برای رانندگان  نمابرای ساخت یک سیستم مکان

سازد ها را فراهم میها مکان دقیق و مسیر اطالعات پالتلیفتراک

دهد کند. این همچنین به مدیران یک داشبورد میرا ترکیب می

زمان، سرعت، مکان و سودمندی تمام رانندگان طور همتا به

ها را مشاهده کنند و دید دقیقی بر روی موجودی داشته لیفتراک

 30حل را درانبارش توسعه داد و میزان ند. بابکت این راهباش
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ها در هر ساعت بدون هیچ خطایی درصد افزایش کارایی پالت

کننده های و قطع سنسورهادر موجودی گزارش داد. همچنین 

به  هالیفتراکچسبیده شده به  هایدوربینبا رادار یا  شدهیبترک

ارتباط برقرار کنند و محیط  هالیفتراکدهد با دیگر اجازه می هاآن

باعث برخورد شوند اسکن  توانندمیرا برای اشیاء پنهانی که 

خودکار در  طوربهشوند تا  ریزیبرنامه توانندمی هالیفتراککنند. 

شناسایی  هاگوشهلیفتراک دیگر یا عابر پیاده در  کهوقتی هاتقاطع

ای متصل در یک انبار هدارایی .شود سرعت خود را کم کنندمی

ونقل را قادر های حملبینی بقا برای سیستمهمچنین پیش

روی یک  توانندمیگرها عنوان یک مثال، حسسازند. بهمی

سازی قرار گیرند تا فشار سطح فیزیکی را با ماشین مرتب

گیری جریان یا دمای دستگاه شناسایی کنند. همچنین اندازه

دیده یا روی های آسیبشناسایی بستهبرای  توانندمیها دوربین

 توانندمیها دادن تصادفات به کار گرفته شوند. تمامی این داده

های تواند زمانوتحلیل بقا که میبینی و تجزیهبرای پیش

ریزی کند و میزان طول عمر دستگاه را در تعمیرات را برنامه

ب آوری و ترکیاش محاسبه کند جمعشده فعلیمیزان استفاده

 .[8شوند ]

ها و از سقوط پالت توانندمیهمچنین  اینترنت اشیا هایفناوری

ها گرها و دوربینمحصوالت جلوگیری کنند، یک ترکیب از حس

سازی نامناسب تواند در شناسایی خطرات و احتماالت ذخیرهمی

ی احتمال افتادن یک پالت یا جنس از روی قفسه به و محاسبه

که مسئله شناسایی شود برای اقدام کار گرفته شود. هنگامی

سیل آسیب به انبارداران و سربازان در حال اصالحیه، کاهش پتان

و کاهش خسارات وارده به کاالها هشدار منتقل  وظیفهانجام

برای نشان دادن  توانندمیها شود. در تمام ساعات این دوربینمی

ظهور نیروی کار  .کاالها برای جلوگیری از سرقت استفاده شوند

 های جدیدی برای نشان دادن سالمت وهماهنگ فرصت

آورد. پیگیری مسیرهای فرایند ثابت انبارداران خستگی فراهم می

های پیاده پیما جاده توانندمیوتحلیل جایی که مدیران و تجزیه

را بهبود بخشند یا تغییر یک فرایند برای اینکه سالمت انبارداران 

نظارت بر تجهیزات و افراد برای . تر سازندتر و ایمنرا ساده

ارزشمند اینترنت  هایشنهادپمنیت یکی دیگر از افزایش ایمنی و ا

اشیاء است. شرکت یونیون پسفیک )شرکت اتحادیه اقیانوس 

، از اینترنت اشیاء در متحدهیاالتادر  آهنراه ینتربزرگآرام(، 

تجهیزات و کاهش خطرات خارج  هاییخراب بینییشپجهت 

های صوتی سنسور قرار دادن. با کندمیشدن قطار از ریل استفاده 

قطار،  هایچرخو تصویری در مسیرها جهت نظارت بر درستی 

مربوطه را از خط کاهش  هایبلبرینگاین شرکت توانسته خروج 

که این امر منجر به کاهش تاخیرات گزاف و خسارات هر  دهد

که  DPMمیلیون دالر است. همچنین شرکت  40حادثه تا 

با استفاده از اینترنت باشد معتبر معدن در کانادا می هایشرکت

تها( عملیات معدن اشیاء برای ارتباط اتمام به اتمام )انتها به ان

، هادوربینسیار،  هایدستگاهنقلیه،  خود، شامل وسایل

( در سیستم، PLCs) ریزیبرنامهقابللجستیکی  هایکنندهکنترل

. کندمی(، برق یا نیرو و بیشتر استفاده هاتهویه) هافنروشنایی، 

تجهیزات و حرکات معدنچیان را  توانندمیسرپرستان )ناظران( 

 هایبرنامهدر طول معدن رهگیری کنند. سیستم انفجاری معدن با 

محل از کارکنان و  سازیپاکتا از  شدهادغامردیابی مکان 

تجهیزات اطمینان حاصل کند. نتیجه آن ایمنی بیشتر برای 

میلیون تن به دو میلیون معدنچیان و افزایش تولید معدن از نیم 

 .[7باشد ]میتن در سال 

سفارش سیستم  به توانمی در انبار فناوری این مزایای دیگر از

 اساس بر هاسازمان درگذشته کرد. اشاره خرید یا و تولید یگذار

 کردندمی محصوالت خود خرید به اقدام روتین ریزیبرنامه یک

 افزایش در انبار موجودی بازار شرایط براثر بود ممکن که

 این اثر ارائه نگردند، در اوقاتبعضی در یا و داشته چشمگیری

 شد،می سازمان متحمل گزافی هزینه ریزیبرنامه خطای
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 هایتحلیل بر که مبتنی ریزیبرنامه روش این با کهدرصورتی

سیستم  به صحیح طوربه توانمی حقیقت در و بوده سیستمی دقیق

Just in Time گسترده از  استفاده همچنین درانبار، .یافت دست

شناسایی  هایدستگاهپالت یا دستگاه تگ زنی با استفاده از 

 راه را برای مدیریت هوشمند موجودی RFID مانند قیمتارزان

 .[7کند ]محور باز می اینترنت اشیا

نظارت بر ناوگان با استفاده از هواپیماها و ناوگان خودروی 

که  گیردیمسگرهای پردازندهای صورت زمینی به همراه ح

 .دهندمیعیت بخش را تحت نظارت قرار کارایی و وض

وضعیت خودروها و  توانندمی، این وسایل مثالعنوانبه

را ردیابی کرده و مشخص کنند که چه زمانی به  هازیرسامانه

 (مانند سوخت یا روغن)با موجودی کم  هاییآیتمتأمین مجدد 

 طوربهکه  کنندمیحسگرها، هشدارهایی را صادر  .نیاز است

و کشنده  ناپذیرجبران هایشکستبالقوه، موجب کاهش ریسک 

. هدف اصلی، تسهیل تعمیر و نگهداری مبتنی بر شرایط شوندمی

بر اساس تقاضا، کمک به کارکنان مربوطه در  هابخشو سفارش 

و  نشدهبینیپیش هایشکستو کاهش  بخش تعمیر و نگهداری

ست. بااینکه استقرار اینترنت اشیا هابخشتعویض غیرضروری 

، اما این استقرار، به دلیل تبدیل گیردبرمیابتدایی را در  هایهزینه

 هایجوییصرفه، امکان هالجستیکفرآیندهای تجاری در بین 

بلندمدت را فراهم آورند. وزارت دفاع، شانس این را دارد که از 

صنعتی و خودکار استفاده کرده و از  یهابخشمربوط به مزایای 

فعلی، مانند  هایدادهمربوط به پیوند عملکرد  هایداده

بلوفورس که در حال حاضر در بسیاری از  هایفرستنده

امنیتی  هایریسک، جهت کاهش اندشدهتعبیهخودروهای نظامی 

متصل  جدید استفاده کند. با پیشرفت بیشتر، وسایل و خودروهای

را  نظیر قطعات یدکی موجود یاطالعات توانندمیبه اینترنت اشیا 

 .[9بگذارند ]به اشتراک 

 شدهارائهت اشیاء توسعه و اکثر کارهایی که در حوزه نظامی اینترن

وزه برای ح هاییایدهکوچک و  یهانمونه صورتبهاست، 

ز به نیالجستیک نظامی هستند. این حوزه برای پیشرفت بیشتر 

می نظا تربزرگ هایحوزهو بیشتر در  تریافتهسازمانقیقات حت

ورت ل در کاربردهای نظامی اینترنت اشیاء صدارد تا ارتقای کام

در لجستیک نظامی،  تواندمیینترنت اشیاء نظامی ا .بگیرد

برای حمایت از تمام  محیط، نظارت بر هااسلحه هایحمایت

، مثالعنوانبه، استفاده شود. (عاتمبتنی بر اطال)قابلیت سامانه 

اینترنت اشیاء نظامی  هایدستگاهتوسط  شدهآوریجمععات الاط

 تواندمیو نیروهای خودی  هااسلحهیطی، شرایط حاز شرایط م

و همچنین ارسال نیروهای  گیط جنحامکان نظارت بهتر بر م

را در  شدهتلفو نیروهای  هااسلحهپشتیبانی برای جایگزینی 

 .[10باشد ]ه برداشت

ه اتصال و ارتباط گسترده باینترنت اشیاء در حوزه نظامی 

ظامی از طریق شبکه فیزیکی و کارکنان ن هایداراییتجهیزات و 

 هاییفناورود در جمو یابزارهااز  گیریبهرها ب اینترنت و

اشیاء و  نتعامل و همکاری ای کهنحویبهرد اینترنتی اشاره دا

 هایسازمانف ی مختلهابخشدر  وریبهرهارتقای  بهافراد 

تغییرات وسیعی در چگونگی اد نظامی منجر شده و منشأ ایج

 ردیابی فمختل هایفعالیتر بنظارت و مدیریت از راه دور 

و ... گردد.  هاسازمانفیزیکی  هایداراییمدیریت  ،هاالکا

ن فیزیکی و اینترنت و نیز سایر هاجمیان د یونپتوانمندی ایجاد 

ب جنظامی داشته و مویط یامدهای عمیقی در محپداده  هایشبکه

 آماد و پشتیبانی ازجمله دفاعی مختلف یهابخشارتقای کارایی 

 .[11گردد ]می

 

 آماد و پشتیبانی هایقابلیت 2-2

های کلی آن کشور آمادی هر کشور بر پایه سیاست هایدستگاه

لجستیک  و به این خاطر است که اصول کلی شودمیطراحی 
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بنابراین معیارهای ؛ نظامی در کشورهای مختلف متفاوت هست

 [.12هستند ]آمادی نیز متفاوت  هایدستگاهتشخیص کیفیت 

آمادی با توجه به شرایط مکان و  هایدستگاههمچنین کیفیت 

زمان و نیازهای سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعیین 

آمدی الزم را برای پشتیبانی کار هاسامانهاین  کهطوریبه، شودمی

این سطوح داشته باشند. در دایره المعارف نظامی و دفاع 

 شدهمطرحبرای لجستیک نظامی  ایگانهششاصول  المللیینب

 [13]است 

اصل یکپارچگی: تالش مشترک، وابستگی متقابل، فهم و  -1

 اعتماد متقابل، کار گروهی.

اصل آمادگی: دوراندیشی و قضاوت نظامی، تعیین  -2

 هاو برنامه ریزیبرنامه، همبستگی در هانیازمندی

 باورقابل، پذیریامکاناصل کارآمدی: آمادگی عملیاتی،  -3

 بودن، پایداری.

: حذف موارد عدم کارایی و اتالف، جوییصرفهاصل   -4

اثربخشی نقش در برابر اثربخشی هزینه، عقالنی سازی، 

 انداردسازی و تخصصی کردن پشتیبانیاست

و مسئولیت: انگیزه و شتاب به سمت  پذیریواکنشاصل  -5

جلو، کنترل محلی و متمرکز منابع پشتیبانی پیشگیرانه، 

 وظیفهانجامتعهد نسبت به 

ها، خالقیت و صل ابتکار و کاردانی: تنوع مهارتا  -6

 نوآوری.

قرار داده و  موردبررسیآماد نظامی را  هایدستگاه، [14] رشاد. 

را  هاسیستمدرنتیجه آن، معیارهای مؤثر بر ارتقاء کیفیت این نوع 

در تحقیق [ 15]روشنی ویژگی اساسی مطرح نمود.  9در قالب 

چندالیه، خالقیت  هاییگان، پاسخگویی به هاسیستمخود پایایی 

ارزیابی مطلوبیت  هایشاخص عنوانبهو نوآوری و سادگی را 

، پذیریانعطاف، [16] ییآقا. کندمیی لجستیک مطرح اهسیستم

سادگی، اقتصادی بودن، پاسخگو بودن، قابلیت ابقاء، قابلیت 

اصول پشتیبانی لجستیک  عنوانبهپایداری و قابلیت دسترسی را 

و  هاپرسش، با در نظر گرفتن رویه [17] یساییع. کندمیمعرفی 

حال حاضر  هاییازمندینها، اقدام به طرح سؤاالت و پاسخ

نظامی از یک سیستم آماد مطلوب نموده است و  هایدستگاه

، تحرک المالیتب، خوداتکایی، حفظ پذیریانعطافیکپارچگی، 

و سیالیت، آمادگی سامانه، به هنگام بودن و دقیق بودن، تداوم و 

اصول  عنوانبهرا  پذیریواکنشاستمرار، سرعت عمل و 

 .[18کند ]میتیبانی مطرح ی آماد و پشهاسیستم

، با بررسی اصول کلی ناتو [19]خارجی نیز لیزا  هایپژوهشدر 

نظامی و  هایعملیاتیآمادی در  هایدستگاهدر تأمین 

 ازجملهرا  پذیریانعطافبشردوستانه، سرعت عمل، آمادگی و 

یک سیستم آمادی برشمرده و با بررسی  هایویژگی ترینمهم

مختلف،  هایبخشآمادی در  هایدستگاهدقیق عملکرد 

راهکارهایی را در راستای بهبود عملکرد سیستم آمادی ارائه 

 هایدستگاهبا بررسی نقش پررنگ  [20] نمود. ترزیف و نیچف

نظامی جهت  کارکنانالزم  هایمهارتآمادی در عملیات نظامی، 

مقاله  . در اینقراردادندباال بردن کیفیت سیستم آمادی را ارزیابی 

، پذیریواکنشبا در نظر گرفتن معیارهایی نظیر سرعت عمل، 

، آمادگی و تداوم و استمرار میزان پذیریانعطافتحرک باال، 

 موردبررسیبر هر یک از این عوامل را  کارکنانتأثیرگذاری 

معیارهای یک سیستم آمادی  [21همکاران ]. گاالس و قراردادند

نظامی را جهت انتخاب  هاییروینمناسب برای پشتیبانی از 

این  یجهدرنت. انددادهقرار  موردبررسیبهترین پیمانکار آمادی 

پژوهش پنج معیار اقتصادی بودن، دقیق بودن، سرعت عمل باال، 

 یشنهادشدهپتحرک و استمرار جهت بررسی پیمانکاران آمادی 

آمادی در سه  هایدستگاهتغییرات [ 22]است. رانتر و همکاران 

و معیارهایی که با بهبود  انددادهقرار  موردبررسیه اخیر را ده

 افتدیمآمادی اتفاق  هایدستگاهتغییرات عمده در عملکرد  هاآن

، اقتصادی بودن، خوداتکایی پذیریانعطافرا شامل یکپارچگی، 

، هشت [23پوماسالوواه ]. کورسکی و دانندیم پذیریواکنشو 

معیار اساسی برای بررسی کیفی یک سیستم آمادی نظامی معرفی 

، استمرار، تحرک، پذیریانعطافنموده است. سرعت عمل، 

و خوداتکایی معیارهایی  پذیریواکنشیکپارچگی، دقیق بودن، 

که بعد از مصاحبه با تعدادی از افسران درجه باالی نظامی  اندبوده

 .اندشدهاستخراجانجامی  یاتعملو بررسی نتایج برآمده از 
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 مدل تحقیق .3

دهد که نشان می لجستیک هایقابلیتبررسی ادبیات موجود 

شده است. تحلیل دقیق هریک از ارائه آنالگوهای فراوانی برای 

بسیار شبیه هم بوده و  هاآندهد که مراحل این الگوها نشان می

تر طور جزئیبهتر و برخی طور کاملتنها برخی این فرایند را به

واکاوی مطالعات  این مطالعه پس از اند. درموردتوجه قرار داده

و انطباق آن با مفاهیم و  لجستیکو تجربیات مربوط به حوزه 

مدل مفهومی  و پشتیبانی های علمی مطرح در حوزه آمادسازه

 .تدوین گردید لجستیک نظامی گانهششاصول این تحقیق طبق 

 

IOT
قابلیت های آماد و 

پشتیبانی

ی  ارچ ی

آمادگی

 رفه   یی

کارآمدی

واکنش پذیری

ابت ار عم 

 
 . مدل مفه می تحقیق1ش   

 از: اندعبارتتحقیق  هاییهفرض یقتحقطبق مدل مفهومی 

فناوری اینترنت اشیاء در ارتقا یکپارچگی آماد و  .1

 است. مؤثر موردمطالعهپشتیبانی سازمان 

فناوری اینترنت اشیاء در ارتقا آمادگی آماد و پشتیبانی  .2

 است مؤثر موردمطالعهسازمان 

فناوری اینترنت اشیاء در ارتقا کارآمدی آماد و  .3

 است مؤثر موردمطالعهپشتیبانی سازمان 

آماد و  جوییصرفهفناوری اینترنت اشیاء در ارتقا  .4

 است مؤثر موردمطالعهپشتیبانی سازمان 

آماد و  پذیریواکنشفناوری اینترنت اشیاء در ارتقا  .5

 است. مؤثر موردمطالعهپشتیبانی سازمان 

آماد و  ابتکار عملاینترنت اشیاء در ارتقا  فناوری .6

 .است مؤثر موردمطالعهپشتیبانی سازمان 

 روش پژوهش .4
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی، ازنظر 

ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو 

باشد. جامعه آماری تحقیق عبارت از تحقیقات مقطعی می

زمان دفاعی در شهر تهران به فرماندهان و مسئولین یک سا

نفر که با توجه به محدود بودن جامعه  70تعداد تقریبی 

های نامهشده است. از پرسشآماری تمام شماری انجام

قبول دریافت شد. نامه قابلپرسش 63شده تعداد توزیع

لجستیک نظامی  گانهششپرسشنامه که برگرفته از اصول 

شاخص  21( از 1باشد که مطابق جدول شماره )می

، برای 5تا  1اند که از طیف لیکرت در محدوده شدهتشکیل

برای تعیین  .شده استتعیین میزان هر متغیر بهره گرفته

روایی )اعتبار(، پرسشنامه مذکور ابتدا در اختیار تعدادی از 

س از اخذ نظرات اسـاتید و خبرگـان قـرار گرفت، آنگاه پ

نفـر از اعضـای جامعه آماری برای  30اصالحی، در اختیـار 

نیز اخـذ  هاآننمونه مقدماتی قرار گرفت و نظرات اصالحی 

ها با توجه به جامعه آماری و از مـرتبط بـودن سؤال

موردمطالعه، اطمینان حاصل شد. سپس پرسشنامه نهایی 

های رار گرفت. یافتهها مورداستفاده قآوری دادهبـرای جمع

پایایی مقیاس  دهند کهاخ نشان میبآزمون پایایی آلفای کرون

( 2سنجش برای همه متغیرهـای ایـن پـژوهش طبق جدول )

ها از همچنین برای بررسی نرمال بودن داده .است 0.809

اسمیرنوف و بر اساس نتایج  -آزمون کولموگروف

ای و دوجمله هاینها از آزموآمده برای تحلیل دادهدستبه

 .استفاده شد 22نسخه  SPSSافزار فریدمن با استفاده از نرم
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پرسشنامه هایشاخص. 1 دول   

 هاشاخص هاقابلیت

 یکپارچگی

 تالش مشترک

 وابستگی متقابل

 فهم و اعتماد متقابل

 کار گروهی

 آمادگی

 دوراندیشی و قضاوت نظامی

 هانیازمندیتعیین 

 ریزیبرنامههمبستگی در 

 کارآمدی

 آمادگی عملیاتی

 پذیریامکان

 تداوم و استمرار

 بودن باورقابل

 جوییصرفه

 حذف موارد عدم کارایی و اتالف

اثربخشی نقش در برابر اثربخشی 

 هزینه

 عقالنی سازی

استانداردسازی و تخصصی کردن 

 پشتیبانی

 پذیریواکنش

 انگیزه

 محلیکنترل 

 وظیفهانجامتعهد نسبت به 

 عملابتکار

 هامهارتتنوع 

 خالقیت و نوآوری

 کاردانی

 

. نتایج آزم ن پایایی2 دول   

  عوامل
تعداد 

 سؤاالت

آلفای 

 کرونباخ
 نتیجه

 قبولقابل 0.778  4 یکپارچگی

 قبولقابل 0.824  3 آمادگی

 قبولقابل 0.803 4 کارآمدی

 قبولقابل 0.811 4 جوییصرفه

 قبولقابل 0.852  3 پذیریواکنش

 قبولقابل 0.793  3 ابتکار عمل

 قبولقابل 0.809  21 تمامی سؤاالت

 

 هایافته .5
دهندگان، مربوط به ویژگی عمومی پاسخ هایدادهبا توجه به 

درصد مربوط به  41.5بیشترین فراوانی سطح تحصیالت با 

دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد، در مورد مؤلفه پاسخ

درصد مربوط به  47.7سابقه خدمت بیشترین فراوانی با 

سال و در مورد مؤلفه  25الی  16دهندگان دارای سابقه پاسخ

های مربوط به جایگاه 51.2جایگاه سازمانی بیشترین فراوانی با 

 باشدمی سرتیپ دومیو  سرهنگی

اسمیرنوف  -ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف ،ادامهدر 

شده، موردبررسی گردآوری هایدادهنرمال بودن توزیع 

با  شود( مشاهده می3طور که در جدول )قرارگرفته است. همان

 0.05برای تمامی متغیرها از  دارییمعناینکه سطح  توجه به

نرمال غیررهای پژوهش توزیع همه متغی است بنابراین ترکوچک

است؛ بنابراین برای تحلیل اطالعات متغیرهای پژوهش از 

 .شده استپارامتریک استفادهناهای آزمون

 
اسمیرن ف -ک لم گروف. نتایج آزم ن 3 دول   

  عوامل
میزان 

 خطا

سطح 

 یداریمعن
 نتیجه

 غیرنرمال 0.000  0.05 یکپارچگی

 غیرنرمال 0.000   0.05 آمادگی

 غیرنرمال 0.000  0.05 کارآمدی

 غیرنرمال 0.000  0.05 جوییصرفه

 غیرنرمال 0.000  0.05 پذیریواکنش

 غیرنرمال 0.000  0.05 ابتکارعمل

 

ای یا آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون دوجمله 

یک   ایشوند. آزمون دوجملهآزمون نسبت موفقیت، انجام می

باشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا میآزمون ناپارامتریک 

شود. منظور مشخصه به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می

از موفقیت و شکست وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه 

 .باشدموردبررسی می
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 ای مرب ط به فرضیات پژوهشآزم ن دو مله .4 دول 

 گروه متغیر
میانگین 

 موردنظر
 شدهمشاهدهاحتمال 

احتمال 

 آزمون

سطح 

 داریمعنی

نتیجه 

 آزمون

 یکپارچگی
.440 <=3 1گروه   

 عدم تائید  0.342 0.5
 0.56 >3 2گروه 

 آمادگی
 0.66 <=3 1گروه 

0.5 00.00  تائید  
 0.34 >3 2گروه 

 کارآمدی
0.61 <=3 1گروه   

 تائید 0.000  0.5
 0.39 >3 2گروه 

 جوییصرفه
72.0 <=3 1گروه   

 تائید 0.000  0.5
 0.28 >3 2گروه 

 پذیریواکنش
 0.58 <=3 1گروه 

0.5 000.0  تائید  
 0.42 >3 2گروه 

 ابتکارعمل
.410 <=3 1گروه   

0.5   670.0  عدم تائید  
.590 >3 2گروه    

 

 

 

شود با توجه ( مشاهده می4شماره )گونه که در جدول همان

یکپارچگی آماد و  قابلیتداری مربوط به به اینکه سطح معنی

باشد لذا فرضیه اول مورد تائید نبوده می 0.05بیشتر از  پشتیبانی

فناوری اینترنت اشیاء در ارتقا قابلیت توان گفت لذا می

آمده دستداری بهعنی، ولی طبق سطح منیست مؤثریکپارچگی 

 یریپذواکنشو  ییجوصرفهکارآمدی،  آمادگی،های قابلیتبرای 

فناوری توان گفت باشد میمی 0.000 هاکه برای همه قابلیت

 ییجوصرفه، کارآمدی، آمادگیهای قابلیتاینترنت اشیا در ارتقا 

 مؤثرسازمان موردمطالعه  در آماد و پشتیبانی یریپذواکنشو 

-مورد تائید میو پنجم چهارم ، سوم است و لذا فرضیات دوم،

همچنین فرضیه ششم تحقیق نیز همانند فرضیه اول و  .باشند

 0.067 دارییمعنجدول و سطح از  آمدهدستبهمطابق با نتایج 

توان گفت لذا می. شودیمنبوده لذا فرض ششم نیز رد  یدتائمورد 

ابلیت ابتکار عمل در سازمان فناوری اینترنت اشیاء در ارتقا ق

 باشد.نمی مؤثر موردمطالعه

اهمیت برای  ازلحاظ های آماد و پشتیبانیقابلیتبندی برای رتبه

فریدمن استفاده شد،  بندیرتبهاز آزمون  موردمطالعهسازمان 

شده است داده ( نشان5نتایج حاصل از این آزمون در جدول )

با مقدار  0.05بندی، در سطح رتبهداری بودن که حاکی از معنی

گونه استنباط این آمدهدستبهباشد. با توجه به نتایج می 0.000

قابلیت از دید  ینمؤثرتردارای  جوییابلیت صرفهقشود که می

 قابلیت ابتکارعملبوده و  موردمطالعهدهندگان در سازمان پاسخ

 .است تأثیرداری کمترین 

 
 هاقابلیت بندییتاول  .5 دول 

 اولویت متغیرها

 2.75 جوییصرفه

 2.62 آمادگی

 2.60 کارآمدی

 2.54 پذیریواکنش

.112 یکپارچگی  

 2.04 ابتکار عمل

00.00  یداریمعنسطح   
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 و پیشنهادات گیرییجهنت .6
وجه تمایز و نوآوری این پژوهش نسبت به سایر 

، تبیین میان نگرش و لجستیکدر زمینه  شدهانجام هایپژوهش

 گانهششاصول با  فناوری اینترنت اشیاء یریکارگبهنحوه 

فناوری اینترنت  یریکارگبهو ایجاد دانش پیرامون  لجستیک

لجستیک است.  هاییتباقابلمتناسب و همسو  صورتبه، اشیاء

 ترینمهماز  ایاش نترنتیا یفناور به اینکههمچنین با توجه 

مقاالت و و  بودهینه هوشمند سازی درزم ایمباحث روز دن

سامانه آماد و پشتیبانی در زمینه اینترنت اشیاء تحقیقات اندکی در 

از  تواندمیاین تحقیق ، ی نظامی صورت گرفته استهاسازمان

 نوآور باشد. این حیث

های قابلیتنتایج پژوهش نشان داد که اینترنت اشیا بر 

در آماد و  یریپذواکنشو  ییجوصرفه، کارآمدی، آمادگی

بایست نسبت که می باشدیم مؤثر موردمطالعهسازمان  پشتیبانی

هایی که در ارتقا و بهبود این فناوری در مکان سازییادهپبه 

اینترنت اشیاء هستند اقدام نمود.  مؤثر ذکرشدههای قابلیت

 هاریزی، تعیین نیازمندیهمبستگی در برنامه تواند بر نواقصمی

فائق در قابلیت آمادگی،  های نظامیراندیشی و قضاوتدوو 

در  هایموجودبه مدیریت  توانیمآن  مصادیقاز  ؛ کهبیاید

صلح و در شرایط  موردمطالعهی آماد و پشتیبانی سازمان انبارها

در قابلیت عمل نمود.  ذکرشده یهاشاخصدر جهت بهبود  نبرد

منظور بهبود تأمین بهاینترنت اشیاء در زنجیره از توانیمکارآمدی 

آماد و پشتیبانی در های اثربخشی انتقال اطالعات میان بخش

یم اطالعات مکانیزم تسه . استفاده کرد جهت آمادگی عملیاتی

مناطق کنندگان به اطالعات تقاضای توزیع کهتواند باعث شود می

 .موقع پاسخ دهندبه عملیاتی

 دهندگانپاسخاز دید  بندیرتبهدر آزمون  جوییصرفهقابلیت 

 تأثیردر آن  تواندمیقابلیتی که اینترنت اشیا  ترینمهم عنوانبه

هایی مانند سنسورها، اسکنرها آوریفنشناخته شد، داشته باشد 

 هایبخش و اشیاء اتصال امکان داده، ذخیره هایسیستم و

ها( را به اینترنت فراهم یل نقلیه یا کاالوسا انبارها،مختلف )

 نهایی مشتری تدارکات و کنندهتأمین خاطر همین به کنند ومی

 هاآن تحویل تخمینی زمان و مکان کاالها، وضعیت از همیشه

 هاهزینه جویی در وقت واین کارها باعث صرفه. خبردارند

کنند که ری پیدا میبیشت وقت کارکنان ترتیباینبه و شودمی

خلق  موردمطالعه انجام کارهای روتین، برای سازمان یجابه

ها، ای خودروها و تعمیر آنبازدیدهای دورههمچنین ارزش کنند. 

است. با کمک  ونقلحملهای سنگین صنعت یکی از هزینه

توان در خودروها می شدهیجاسازاینترنت اشیاء و سنسورهای 

ها و سایر عناصر مهم اطالع از وضعیت موتور، ترمز، الستیک

ها را های سنگین شوند آنپیدا کرد و قبل از اینکه باعث هزینه

 د.تعمیر کر

هدف  یسوبه سازمانمل برای حرکت واع ترینمهمیکی از 

-لجستیک می یریپذواکنشهای که یکی از شاخص انگیزه است

ایجاد محیطی پویا با به کاربردن ابزارهایی  رسدیمظر باشد به ن

نوین همچون اینترنت اشیاء باعث ایجاد انگیزه در کارکنان 

آماد و پشتیبانی خواهد  یریپذواکنشخواهد شد که باعث ارتقا 

تأمین محصول کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره . همچنینشد

شود بلکه از تأمین میزنجیرهتنها باعث بهبود سطح اطالعات نه

تامین، ریسک مشکالت امنیت محصول طریق کنترل زنجیره

باوجود نیازها و  .یابدویژه محصوالت غذایی کاهش میبه

کارگیری فناوری اینترنت اشیا در های استفاده و بهضرورت

منظور ایجاد بسترهای مناسب به های نظامی و دفاعی وسازمان

اینترنت اشیاء موجب استفاده کمتر  سازییادهپ باشود پیشنهاد می

و در مصرف انرژی  دهدر سازمان ش هیزاتینه از تجهو ب

 لجستیکی هایبا شناسایی تمامی فعالیتو  منمایی جوییصرفه

تا فرایندهای پرداخته شود در آن دخیل بوده که اینترنت اشیاء 

 جاری تسریع یابد.

به  در تحقیقات آتی شودژوهشگران پیشنهاد میدر انتها به پ

جهت  یاشبکههای اطالعاتی و رائه معماریمواردی همچون ا

های دفاعی، در سازمان اجرای کامل فناوری اینترنت اشیاء

در  سازی ایـن فناوریجهت پیاده یازموردنارزیابی هزینه اولیه 

امنیتی فناوری  یهاچالشبررسی امی، ی نظهاسازمانلجستیک 

 بیینتو همچنین به  ی نظامی و دفاعیهاسازماناینترنت اشیا در 

 و یکپارچگی هاییتقابل حوزه در اشیا اینترنت تأثیر عدم علل

 .پرداخته شود عمل ابتکار
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(. سازوکاری جدید برای 1400[ دوستی مطلق. نصیب اهلل. )10]
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(. 1400رمضانی. رسول. موحدی صفت. محمدرضا. ) [11]

فصلنامه   .تهدیدهای اینترنت اشیاء در محیط نظامی بندیرتبه
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 فصلنامه جنگ، تداوم بر تأکید با ناهمتراز جنگ در پشتیبانی

 .78-993: 17 نظامی، مدیریت

 فتحی، و. اله نبی دهقان، و. رسول راد، شریفی[ 13]

 در پشتیبانی و آماد شبکه الگوی ارائه و بررسی( 1388.)صمد

 اسالمی جمهوری ارتش زمینی نیروی سازمانی مختلف سطوح

 مختلف مناطق گستره در ناهمگون جنگ با متناسب ایران

 ارتش زمینی نیروی تحقیقات و مطالعات مرکز کشور، جغرافیایی

 .ایران اسالمی جمهوری

 جداسازی عصر در پشتیبانی و آماد( 1393.)افسانه رشاد،[ 14]

 (26) 7 دفاعی، راهبرد فصلنامه ژئوپلیتیکی، یهاحوزه

بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه  (1390)روشنی، رضا. [15]

 39آماد و پشتیبانی در نظام دفاعی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 

:17-71. 

جامع لجستیک،  هایدستگاهاصول (. 1388) عبداهللآقایی،  [16]

 هایپژوهشمجله مدیریت زنجیره تأمین، مرکز مطالعات و 

 (37)99، (مالسعلیه)لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین 

لجستیک تشخیص و پاسخ،  (1388)ی، حسین.یاعیس [17]

 .تهران: انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

. ی. صمد. افضلی. داود. بارانضیاله. ف می. عظیزارع [18] 

 یبندتیو اولو یشناسبیآس ،یی(. شناسا1397. )یهاد

 ندهیهای آدر جنگ یآماد یهادستگاه تیفیارتقاء ک یارهایمع

. یدفاع یپژوهندهی(. آیهای نظامدریکی از سازمان یا)مطالعه
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