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 هچکید

گیری یک بیماری واگیردار آخرین همه 23-اند با روند فعلی، کوویدبینی نمودهان پیشکارشناس

گیری خطرناک آینده است. از مهمترین همههای بحرانزنگ خطری برای  بلکه ،ویروسی نخواهد بود

 نزیستی، نیروهای مسلح است. برای هایبحران ازجملهها امکانات هر کشور جهت مقابله با انواع بحران

های زیستی ویروسی نظامی در مدیریت بحرانلجستیک مطالعه نقش اساس، هدف تحقیق حاضر 

و استخراج عوامل بهبود آن در یک رویکرد اکتشافی است. تحقیق به لحاظ روش، ترکیبی آینده 

پیمایشی )از نوع دلفی فازی(( است. جامعه آماری در مرحله اول مقاالت مرتبط با موضوع -)فراترکیب

و در مرحله دوم نیز خبرگان  شدنمونه انتخاب  عنوانبهمقاله معتبر  21یق بودند که با غربالگری تحق

نفر انتخاب شدند. بر اساس نتایج مرحله  11گیری هدفمند بودند که با روش نمونه در دسترس

ویروسی، در چهار  گیریهمه بحران مدیریت در نظامی لجستیک عملکرد فراترکیب، عوامل بهبود

و  خصصیت علمی ، توسعهتأمین زنجیره پتانسیل ، تقویتیلجستیک تشکیالت شامل توسعهمؤلفه 

، کاربردهای لجستیک نظامی در تأمین زنجیره مدیریت در غیرنظامی دفاع حاکمیتی جایگاه تبیین

 اضطراری هایبحران و کمک مدیریت در دولت از شامل حمایتمؤلفه مدیریت بحران نیز در دو 

امل شمؤلفه در دو  بحران مدیریت در نظامیلجستیک  کارگیریبه ضرورتهمچنین نه و بشردوستا

ر طبق باستخراج گردید. در مرحله دلفی فازی نیز ی لجستیک و پتانسیل نجات و امداد عملیات چابکی

ج پن، «غیرنظامی دفاع حاکمیتی جایگاه تبیین» مولفه وپنج مفهوم نظرات خبرگان ضمن حذف 

عوامل بهبود »به « ایطرح عملیات دفاع زیستی منطقه»عنوان جدید تحت مؤلفه و یک  مفهوم

 .اضافه گردید« زیستی هایبحرانعملکرد لجستیک در مدیریت 
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 همقدم

ر به منج تنهانهی از نوع دنیاگیری ویروسی، یک بالی طبیعی زیست عنوانبه 23رویداد کووید 

 است ... شده پیامدهای منفی و تحوالت جهانی پایدار در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و

( Castro Sobrosa Neto et al, 2020.cortez & Johnson, 2020)  در  آننفوذ گسترده بلکه

گرمایش زمین، )زیستیش مصنوعی( و فناوری اطالعات و هو) تکنولوژیکیبحبوحه تحوالت 

جانوری و کاهش منابع غذایی( قرن بیست و یکم، بشر را در آستانه انقالب  هایگونهانقراض 

داده رار ق آفرینیو ثروت وکارهاکسبعظیم دیگری، از سبک زندگی و تعامالت اجتماعی گرفته تا 

تی صنع چهارم انقالب شروع برای دهندهو شتاب یک کاتالیزور عنوانبه تأثیراتشواسطه  به و

ا توجه به اینکه از اوایل قرن بیست و ب  .((Castro Sobrosa Neto et al,2020است نمودهعمل 

دیریت م در خصوصتردید غفلت بزرگی گیر مشابهی بودیم، بیهمه هایبیمارییکم شاهد شیوع 

، احتمال شیوع مهار بحران کنونی . اما فراتر ازاستداده زیستی از نوع ویروسی روی هایبحران

به لزوم آمادگی در برابر  توجهیبیهای مشابه در آینده، ناکتر بیماریخطر مراتببهمکرر و 

 .(1111بهداشت، جهانی، سازمان 2)ادهانومخواهد بود کنندهنگرانهای بعدی بسیار گیریهمه

های درخور توجهی تالش اوجودب( مشاور سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که 1111) 1آیلوارد

، وضعیت امروزی جهان از آمادگی برای مبارزه با گرفتهانجام 23که در مبارزه با کووید 

( رئیس شرایط اضطراری سازمان جهانی بهداشت 0202) 9است. رایان دورهای دیگر بهگیریهمه

و هنوز بدترین شرایط  زنگ خطری برای آینده است 23-اعالم کرد که کووید ایمصاحبهنیز در 

تحوالت  و تأثیراتاز طریق رصد، کاوش و یادگیری در سلسله  است ضروریبنابراین  است.ندادهرخ

توان در شرایط مشابه آینده موفق عمل گرفت چطور میکرده و یادپیامدها را کشف ناشی از آن،

غذایی و کاالهای اساسی و بحران، کمبود منابع این در  شدهی ایجادهااز مهمترین چالشنمود. 

که حاکی از ضرورت  اقالم حیاتی بوده تأمیندر  تأخیرو توزیع و  ونقلحملاورژانسی، مشکالت 

. ستاتحقق پایداری ملی پاسخ به نیازهای مدیریت بحران و برای  تأمین زنجیرهتقویت فعاالنه 

یزی، سازماندهی و رمنسجم و ساختاریافته برای برنامه علمی، رویکردی راستا، همین در

 در مهار کرونا (0کارخانه جهان) چینتجربه است. ی کشور نیاز لجستیکهای ظرفیتساماندهی 

و زنجیره داخلی قلمرو  منابع گیری، دربحران همه مدیریت در دولتواقعی قدرت داد که نشان

                                                           
1. Tedros Adhanom 
2. Bruce Aylward, Senior Advisor to the Director-General 
3. Mike Ryan, Executive Director 
4. World’s factory 
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 .ghDabba-(Al(2020,استکشور  موردنیازکاالهای اساسی و اورژانسی  2لجستیکدر  ملی تأمین

عمده هستیم، اول به اذعان نشریه  یلجستیکظرفیت شاهد دو  عملکرد موفق دولت چین در

نقش محوری در توانمندی چین برای کنترل کرونا  9چین بخشآزادیارتش  ،(1111)1نیچر

ی، جستیکلبلکه پشتیبانی  ،عملیات کنترل و پیشگیری نبود روس ایفا نمود. این امر محدود بهوی

ووهان محل شیوع  اینکهاست. دوم و پژوهشی، حتی در ساخت واکسن را نیز شامل شدهپزشکی 

 بندیرتبهاز پانصد شرکت  المللیبینشرکت  111ای صنعتی با حضور بیش از ویروس، منطقه

ی جستیکلتوان به  ازپیشبیشکه کند ایجاب میچین  موفق تجربهنابراین ب  است. 0نشریه فورچون

یکی از  .توجه نمود گیری ویروسیزیستی از نوع همهمقابله با بالیای و کنترل  درنیروهای مسلح 

ود خ مأموریتی باالیی دارند و به واسطه لجستیکنیروهای مسلح این است که توان  هایویژگی

انستند تو ،درگیرهای مستقلی دارند. نیروهای مسلح ایران نسبت به سایر سازمان تأمینزنجیره 

بله با و آمادگی برای مقا تجربه به دلیل تخصص،و  ارائه نمایندعملکرد بهتری حران در مقابله با ب

. شاهد این گرفتندعهده بر 23-ای را در مقابله با بیماری کوویدعمومی نقش عمده هایبحران

وان با همه تنیروهای مسلح  مبتالیان،اعالم اولین آمار  با از همان دقائق ابتدایی که است اینمدعا 

های تشخیص آلودگی، در خصوص ساخت کیت از دولت عیارتمامرای خدمت جهادی و حمایت ب

ان وارد مید پذیرهای مردمی برای حمایت از اقشار آسیبتولید ملزومات بهداشتی و بسیج کمک

ری گیبه همه موقعبهشک نقش نیروهای مسلح کشورمان در بسیج منابع و واکنش بی .شدند

و ی کلجستی ،منابع مالی کمبودتحریم و  شرایطبا توجه به  چراکهاتی بود، حی 23-ویروس کووید

با مشکل مواجه دفاع از سالمت عمومی و حفظ پایداری ملی در دولت  احتماالا ملزومات فناورانه، 

و ایفای نقش  زیستی در آینده هایبحرانآنچه در خصوص احتمال تکرار  با توجه به. گردیدمی

 ضرورت پایداریگیری کرونا مطرح گردید، در مهار بحران همه نظامیلجستیک مثبت 

ایجاب کشور، تعادل و حفظ پیش رو  هایبحرانکشور در برابر  هایدستگاهو تمام  هازیرساخت

لجستیک  مؤثرسازوکار عمل طراحی و  هاها، کاربردضرورتتبیین  شناسایی وکند جهت می

و جامعی  علمی نافع هایپژوهش ،ره عمومی کشورحمایت از ادا باهدف نظامی در دفاع زیستی

زارشات گ در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از تکنیک فراترکیب و تفسیر ترکیبی روازاین اجرا گردد.

ها، ضرورت استسعی گردیده ،موردمطالعهخصوص در  شدهانجام و معتبر علمیهای پژوهش

 هاینبحرا با تهدیدات مؤثرمقابله  در ای مسلحنیروهلجستیک ها و عوامل بهبود عملکرد کردکار

                                                           
1. Logistic 
2. Nature 
3. The People’s Liberation Army 
4. Fortune 
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ت ابا استفاده ازنظردر مرحله بعد  احصاء و پیشنهاد گردد. سپس ،آیندهنوپدید زیستی 

در نیروهای مسلح  شدهاستخراجمفاهیم  بندیبه سنجش اهمیت و اولویتنظران امر، صاحب

 باشد:زیر می شرح بههای تحقیق حاضر لذا پرسش .است شدهپرداختهکشورمان 

 ؟تزیستی نوپدید آینده چیس هایبحراننظامی در مدیریت لجستیک رورت و کارکرد ض

زیستی ویروسی  هایبحراننظامی را در دفاع غیرنظامی در لجستیک توان عملکرد چگونه می

 د؟بهبود بخشی آینده نوپدید
 

 قو پیشینه تحقی مبانی نظری
 نظری و تعاریف مفاهیم

 قرار رتأثی تحت را جامعه عملکرد جسمی نظر از که است یا فاجعه اختاللی یابال: بالیای طبیعی

 ایجاد به منجر که شودمی محیطیزیست و مادی انسانی، اقتصادی، خسارات باعث و دهدمی

گردیده و بیش از توانایی جامعه در استفاده از منابع خود برای مقابله مرگ و آسیب  زیادی تعداد

 1بیعیط بالیای ،خاص طوربه. باشد "بشر دست ساخته" یا طبیعی تواندمی بال است. یک با آن

 'ناگهانی شروع' و قحطی و سالیخشک مانند( تدریجی و آهسته) '1آهسته شروع' بالیای شامل

 ,Van Wassenhove) .هستند هاسیل و هاسونامی ،هالرزهزمین مانند( غیرمنتظره و ناگهانی)

2006) 

سوزی و جنگ، سیل و انواع ای ناگهانی نظیر آتشاز رخداد حادثه است بارتعبحران: بحران 

 (2958الوانی،)داردگیری فوری نیاز های ویروسی و پاندمی و سایر مواردی که به تصمیمبیماری

 و شامل چهار مرحله است:ریزی برای پایش بحران برنامه ،مدیریت بـحـران :مدیریت بحران

د، های اقتضایی تنظیم شونبینی شوند، سپس باید برنامهگوار پیشنا هاینخست باید پدیده

 سرانجام. و سازماندهی گردد شود دادهمدیریت بحران تشکیل و آمـوزش  هایگروهباید  ازآنپس

ری عسک) آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا درآورد صورتبهرا  هاآنها، باید برای تکمیل برنامه

ها ای از برنامههمواره بایستی مجموعهبر اساس این تعریف،  .(2938:01حمدی،ماسوله، افشار و م

ها تنظیم شده و مدیران باید های عملی برای مواجهه با تحوالت احتمالی آینده در سازمانو طرح

نشده را بینیدرباره رویدادهای احتمالی آینده اندیشیده و آمادگی مواجهه با رویدادهای پیش

 (2935:200دقیق، مت، فرهادی و خادمکسب کنند)ه

                                                           
1. Natural disasters 
2. Slow onset 
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گیری ویروسی در سطح جهانی است که از اواخر زیستی از نوع همه : بحران23-بحران کووید

در چین و سپس شیوع،  232-کرونای جدید تحت عنوان کوویدبا ظهور ویروس 1123سال 

-کاوانسی حاد بیماری تنف نام علمی آنکه  23-گیری و دنیاگیری آن پدید آمد. کوویدهمه

 شودایجاد می 0ها، از خانواده کروناویروس19-کووید-سارس است توسط ویروس 11232

 (.2935. توکلی، وحدت و کشاورز،1111سازمان جهانی بهداشت، )

 مرور ادبیات نظری

 اهنگهم اقدامات به و نیستند کنترلقابل راحتیبه معمول هایرویه با ناگهانی طبیعی بالیای

 و بشردوستانه هایآژانس خصوصی، نهادهای دولتی، هایسازمان ازجمله ،مختلف ادهاینه بین

به منظور دفاع  (Natarajarathinam, Capar and Narayanan, 2009)است نیاز مسلح نیروهای

طرح مقابله » به معروف هایطرح از ایمجموعه ،در برابر بالیای طبیعی غیرنظامی از شهروندان

 حفظ ،الیاب رساندنحداقل به یا جلوگیری برای پیشگیرانه اقدامات از ترکیبی عنوانبه، «با بحران

 محیط یک در غیرنظامی دفاع شود.می طراحی جامعه به حالت عادی بازگرداندن و مردم روحیه

 رد علیرغم اینکه .شودمی انجام دستگاهی بین عملیات و همکاری قالب در و شدهنهادینه کامالا 

 استوک ،شود جلوگیری هاحلراه واگرایی و منابع پراکندگی ،اقدامات تکرار از باید عملیات عنو این

 نبی روابط در کمی بسیار توافق غیرنظامی، دفاع هایتالش در که کندمی استدالل 8(2331)

اعتمادسازی  منظوربهدارد و  وجود نیروهای مسلح و دولتیغیر هایسازمان ،دولتی هایسازمان

 (Dos reis, 2018). است مهم پذیریذینفعان، برخورداری از انعطاف همه برای

 نظامی نیروهای مسلح در بالیای طبیعیلجستیک 

 بررسی مورد جدید تهدیدهای ماهیت و نوع باید نظامی،لجستیک  در حوزه شوندگینو برای

 آن با متناسب و تعیین پشتیبانی و آماد هایاولویت و هاویژگی به آن، توجه با تا قرارگرفته

 و هاویژگی خارجی، محیط متغیر شرایط به توجه با شود. اجرا تدوین و نگرآینده راهکارهایی

ویسی، )باشد جدید و نو شرایط با متناسب ، بایستیپشتیبانی و آماد حوزه در هافعالیت هایاولویت

برای گرفته شکل یدات( در حال حاضر یکی از مهمترین تهد2935حیدری، رزمی و شهسواری،

ی از طبیعی ناش زیستمحیطهر کشوری تهدیدات زیستی است که به علت از بین رفتن تعادل 

 . در همین راستا، نیروهای مسلح دراستمداخالت بشری، طی روندی تصاعدی در حال افزایش 

                                                           
1. COVID-19 
2. 2019-nCoV acute respiratory disease 
3. Sars-cov-2 
4. Coronavirus 
5. Stock (1990) 
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 هایکمک و غیرنظامیدفاع  مانند 2غیرجنگی نظامی هایعملیاتدر اکثر نقاط دنیا در  زمان صلح

اسنهاو وان و. اندقرارگرفته مورداستفاده مکررااها و بالیای طبیعی برای پاسخ به بحران 1بشردوستانه

 ناگهانی را یک طبیعی بالی یک از نیروهای مسلح پس 9بشردوستانه ( مداخله1113) توماسینیو 

 دتعدا با توانمی را شدت آن که ندتوصیف کرد باال شدت با عملیات نتیجه در و حاد فوریت

 قشین سریع واکنش ،بنابراین کرد. گیریاندازه موجود منابع و زمان بر تقسیم شدهاجرا وظایف

 بر اساس مدل نظری هاس، .دارد هاانسان جان نجات و خسارات رساندن حداقل به در اساسی

 سریع و هماهنگ واکنش نظامی نیروهای مسلح درلجستیک اهمیت  0(2388)بوودن و کیتس

و  درد ینتسک پاسخ سریع به بالیای طبیعی برای منظوربهدر عملیات غیرنظامی  نیروهای مسلح

 در نظامی شدید اقدامات کاربرد این مدل، بحران است. در در درگیر پاسخ فوری به نیاز جامعه

ریع به س پاسخ برای نیروهای مسلح توانایی دلیل به ،طبیعی بالی رویداد از پس لحظات اولین

 دارای نیروهای مسلح ،سطح ترینابتدایی در(Dos reis, 2018).  استدر شرایط دشوار  رانبح

 هک دهندمی تشکیل را منظم انسانی نیروی از ایمجموعه و هستند ملی فرماندهی شبکه یک

 مواقع در به غیرنظامیان مقدم خط خدمات تکمیل برای کوتاه نسبتاا زمانیک در تواندمی

 در نظامی منابع مؤثر در همین حال مشارکت (Graham, 2020). شوند ستقرم ملی اضطراری

 کفایت و باال آمادگی با نظامی نیروهای وجود به غیرمنتظره طبیعی بالی یک از پس اولیه لحظات

 (Dos reis, 2018). دارد بستگی لجستیکی

 های ویروسیگیریاز نوع همهرخداد بالیای طبیعی  روبه افزایش روند

 شغالا و جمعیت رشد ازجملهدالیلی  به ،سازیصنعتی و شهرنشینی همراه با گذشته دهه چند در

 یرتأث طبیعت بر مختلف طرق از این امر. است افزایش حال در طبیعی بالیای وقوع شدت ،خاک

 تعداد در توجهیقابل افزایش 8بالیا المللیبینهای پایگاه داده (.Bertazzo et al 2013)گذاردمی

 تا 2328 هایسال بین شدید دمای و سالیخشک سونامی، زلزله، طوفان، سیل، از ناشی الیایب

 هایبیماریها در خصوص رصد داده ،دهدنشان می یککه نمودار  طورهماندهد. می نشان 1128

ویروسی  رگیهمه هایبیماریعلیرغم توسعه صنعتی، تعداد شیوع  است حاکی ،بیولوژیکی ویروسی

 .استداشتهبه بعد، حتی در کشورهای صنعتی نیز افزایش چشمگیری  1111از سال  ویژهبه

                                                           
1. Military operations other than war (MOOTW) 
2. Non-military Defense or humanitarian assistance 
3. Humanitarian intervention 
4. Haas, Kates and Bowden (1977) 
5. The International Disaster Database 
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 (0209بالیا، المللیبینپایگاه ) ویروسی هایگیریهمهروند روبه افزایش ( 9) نمودار

 کرونا ویروس

در چین ظهور یافته  1123بیماری است که توسط کروناویروس جدید در دسامبر  23کووید 

را شامل تب یا لرز،  23 -( عالئم کووید1111) هاپکینززشکی دانشگاه جان است. دانشکده پ

ا دادن چشایی ی دست ازسرفه، تنگی نفس یا مشکل نفس، دردهای عضالنی یا بدن، گلودرد، 

بویایی جدید، اسهال، سردرد، خستگی زودرس، حالت تهوع یا استفراغ و گرفتگی یا آبریزش بینی 

درصد مبتالیان باعث  8شدید باشد و در برخی موارد تا  تواندیم 23-بیان کرده است. کووید

از فردی به فرد دیگر سرایت کند و بهترین راه پیشگیری  تواندمیمرگ شود. با سرعت شیوع باال 

در برابر آن در شرایطی که امکان ماندن در خانه وجود ندارد، شامل شستن مکرر دست، کنترل 

ای( بر صورت است. پارچه المقدورحتیپوشیدن ماسک حفاظتی ) سرفه با آرنج، ماندن درخانه و

شبیه  23-بهترین راه تشخیص، تشخیص آزمایشگاهی است چون ممکن است عالئم خفیف کووید

د افراد مبتال بای ،آنفلوانزا یا سرماخوردگی باشد. چون درمان خاصی برای این بیماری وجود ندارد

 (Lauren et al, 2020).بیماریتسکین عالئم  مثالا ،با اقدامات حمایتی درمان شوند
 میمدیریت بحران بهداشت عمو

قرار گیرد:  موردتوجهضروری نیاز است  عامل پنج معموالا ،عمومی بهداشت بحران مدیریت در

 هایکانال اندازیراه( 9) تهدیدها و خطرات ارزیابی( 1) هاآن کنترل یا اطالعات افشای( 2)
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 استراتژیک هایبرنامه اجرای و تهیه( 0) 2بهداشت آموزش هایپلتفرم و حرانب اطالعات ارتباطی

 .9حیاتی منابع جانبههمه بسیج( 8)و  1بحران به واکنش

انتخاب برای داشتن اختیار  که یک است اطالعات بحران کنترل و انتشار به مربوط عامل اولین

 بحرانی ناگهان وقتی. است حرانب نسبت به افراد 0عاطفی هایواکنش بر مستقیم برای اثر

 ی،افسردگ تنش، اضطراب، مانند روانی منفی هایویژگی افراد ،شودمی و نوپدید آغاز ناشناخته

 تا ،نشود کنترل خوبیبه منفی احساسات این دهند. اگرمی نشان را ... و گناه احساس خصومت،

 در معموالا  دولت که کرد خاطرنشان . روزنتالشودمی بحران مدیریت مؤثر اجرای مانع زیادی حد

 .اطالعات انتشار برخط و اطالعات کنترل: دارد گزینه دو مردم احساسات مدیریت

رای دولت ب مداخله هایسیاست تدوین برای که است اثر بحران علمی ارزیابی به مربوط دوم عامل

 افانحر زیرا باشد دقیق اطالعات بر مبتنی باید ارزیابی . چنینشودمی مدیریت بحران انجام

 شود.می منجر بحران گسترش به مستقیماا اطالعات

. است بهداشت آموزش مناسب هایپلتفرم و بحران اطالعات ارتباطی هایکانال ایجاد ،سوم عامل

 از ریپیشگی اقدامات تخلیه، اخطارهای خطر، به مربوط اطالعات انتشار باید بتوانند هااین کانال

 .را فراهم نمایند عمومی نهادهای توسط دموجو هایکمک و خطر

 برای عامل این و است بحران به پاسخگویی استراتژیک هایبرنامه اجرای و ساخت چهارم، عامل

 بر مربوطه هایسیاست تدوین با توانندمی دولتی ادارات تئوری، ازلحاظاست.  مهم بسیار دولت

 حرانب کنترل کلید ،دولت برای کنند. اما هارم مؤثر طوربه را بحران ،بحران علمی ارزیابی اساس

 بیشتری زمان هرچه که باورند این بر 8همکاران و است. روزنتال وقت کسب بحران، مدیریت در

 شود یجادا بیشتری شایعات و سیاسی انتقادات است ممکن ،بکشد طول دولت گیریتصمیم برای

 ران،بح بروز هنگام بنابراین، .شوندمی پاسخگویی هایسیاست سقوط باعث اغلب عوامل این و

 .کنند مداخله تأخیرو بدون  فوراا  باید دولتی هایسازمان

 منابع رمؤث و موقعبه انتقال و تخصیص. است حیاتی منابع کلی بسیج و لجستیک پنجم، عامل

 و کمیت زمان، ازآنجاکهدهد.  کاهش را عمومی هایبحران از ناشی تلفات تواندمی اضطراری

 برای 1بهینه برنامه یک مجبورند اورژانس مدیران هستند، محدودیت اصلی عوامل از منابع یتکیف

                                                           
1. Crisis information communication channels and health education platforms 
2. Strategic crisis response plans 
3. Overall mobilization of critical resources 
4. Emotional reactions 
5. Rosenthal et al. 
6. An optimal schedule 
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عمومی  پاسخگویی بحران بهداشت سیستم یک .کنند پیدا دیدهآسیب مناطق به منابع تخصیص

 ،کند تضمین را درمانی کارکنان و دارویی مواد ،درمانی فضای از مشخصی ذخیره باید 2مناسب

 (Ziheng et al. 2020). است منابع بسیج ازنیپیش که

 91-وویدگیری کنیروهای مسلح در بحران همه

 سویرو گیرهمه بیماری با مبارزه برای جهان سراسر کشورهای کهدرحالی ،نویسدمی گراهام یوان

. ندباشداشته حمایتی نقش که خواستند خود مسلح نیروهای از هادولت کنند،می تالش کرونا

 پیامدهای استراتژیک و فوری عمومی با اثرات بهداشت بحران یک 23-کووید گیرهمه یبیمار

 ،جهانی اضطراری شرایط یک در که نیست تعجب جایاگرچه . است درازمدت ژئوپلیتیک

بگیرند  خدمت به گیریهمه با مبارزه به کمک برای را خود مسلح مختلف، نیروهای هایدولت

همبسته و قوی بین مفاهیم  ارائه رابطهبا  در آسیای شرق دور، لحفعال نیروی مس مشارکتولی 

 است. توجهقابل ملی آوریتاب و 1نظامی -شهروند
 واقعیت این ،23-شیوع کووید به واکنش در مسلح استقرار نیروهای برای اصلی هایانگیزه از یکی

 زا غیرنظامی بهداشتی هایسازمان که هستند خاصی هایتوانایی دارای مسلح نیروهای که است

 هک هستند زیادی منابع و تخصص دارای مسلح نیروهای. نیستند برخوردار( کافی مقدار به)هاآن

 در راحتیبه پزشکی خدمات و امکانات. کند تکمیل و پشتیبانی را غیرنظامی هایتالش تواندمی

 دارکت به قادر مسلح هاینیرو کهدرحالی ،شوندنمی گیر بسیج و فراهمهمه بیماری شیوع هنگام

 عدم شرایط تحت فعالیت برای مناسبی نسبتاا سازماندهی و هستند پزشکی توجهقابل منابع سریع

 هایتالش در که دهند انجام هاییفعالیت است ممکن هاآن بعالوه، .دارند روانی فشار و اطمینان

اجرای  مثالعنوانبه)شود جخار بهداشتی هایسازمان محدوده از اما باشد داشته نقش بهداشتی

نیاز مبرم به کمک نیروهای نظامی  COVID-19 بحران ، کنترلدرواقع(. سختگیرانه قرنطینه

 دارد.

 سنگین بر تأکید برای جهان سراسر در COVID-19 گسترش سریع بحران سیاسی با رهبران

 ودخ سخنان در را جنگ استعاره ،خود گسترده تصمیمات به بخشیدن مشروعیت و اوضاع بودن

ظامی ن مشارکت نیروهای به نیاز ،اوضاع شدن نظامی درک با .کردند استقبال آن از و پذیرفتند

مقامات  ، از چین تا اروپا و ایرانمثالعنوانبه .یافت افزایش 23-کووید شیوع مدیریت برای نیز

 نگج یک انندمبه آن با و بایستی است جنگ کرونا یک که اقرار کردند سیاسی و بهداشتی

. یستن سابقهبیزیستی  هایبحرانکرد. البته آرایش دفاعی نیروهای نظامی در  رفتار عیارتمام

                                                           
1. A reasonable public health crisis response system 
2. Civil–Military relations and national resilience 
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 و کا، زیای چون ابوالجدید ناشناخته هایبیماری شیوع هنگام مکرر در گذشته طوربه اتفاق این

رای ب با آن جنگید، ایدب که دارد وجود "دشمنی" حال باید پرسید اگر است.نیز رخ داده آنفلوانزا

 .(kalkman,2020)است؟ نیروهای مسلح ازبهتر  سازمان کدامراهبری مدیریت بحران، 

  91-بحران کوویدمقابله با در  مختلفهای ملی نیروهای مسلح کشورهای مسئولیت

 ، دراندبردهبا توجه به اینکه کشورهایی که از مشارکت و همکاری فعال نیروهای مسلح بهره 

نیروهای مسلح در  مؤثرتوان به کارکرد اند، میعمل نموده ترموفق 23-رل بحران کوویدکنت

 .(chaloux & seifman.2020) نمودزیستی ویروسی مشابه اعتماد  هایبحرانمدیریت 
 91-نقش نیروهای مسلح و میزان موفقیت در کنترل بحران کووید مقایسه (9)جدول 

 نوع مداخله ی مداخلهمجوز قانون روش/سطح مداخله کشور

ارائه پشتیبانی مکمل مناسب از  کانادا

مقامات غیرنظامی برای نجات 

جان، جلوگیری یا کاهش رنج 

درخواست پس از  انسان

اضطراری بهداشتی  هایکمک

توسط مقامات غیرنظامی و 

صدور مجوز توسط فرمانداران 

 یا وزیر دفاع ملی

قانون دفاع غیرنظامی ملی و 

های و دستورالعمل هانامهآیین

 دکترین نظامی کانادا() کوئینز

کمک به کنترل و  کمک پزشکی اضطراری،

شرکای  پیشگیری از عفونت با همکاری

ها، استانی و کادر پزشکی در خانه

 درمانی و پشتیبانی عمومی هایمراقبت

توزیع دارو و غذا و استفاده از  آمریکا

منابع فدرال )پرسنل نظامی، 

امکانات( برای ارائه تجهیزات و 

 خدمات فوری پزشکی

، متحدهایاالتطبق قوانین 

تواند نقش فعالی ارتش نمی

داشته باشد و فقط ریاست 

جمهوری مجاز است از فرمان 

استفاده  "ضروری هایکمک"

 نماید

 هاییکمک، COVID-19 در زمینه

صحرایی،  هایبیمارستان صورتبه

 اتستأسیبیمارستانی، تجهیزات  هایکشتی

حیاتی، تجهیزات پزشکی و محافظت 

 کارکنانشخصی و همچنین اعزام 

، هاآزمایشگاهپزشکی نظامی در  هایفوریت

سایر تأسیسات و مشارکت در آزمایش 

 غیرنظامی انجام گرفت

اتحادیه 

 اروپا

 

اروپا  اتحادیه هایارتشحمایت 

از کشورهای عضو و مقامات 

 مواد، پرسنل، تهیه با محلی

 ونقلحمل ولجستیک 

 پیمان عملکرد اتحادیه اروپا

 

توسط  بسیج ارتش در سطح ملی و

کشورهای عضو برای کمک به مقامات 

محلی در مقابله با بحران و گشت زنی در 

 ضدعفونیتحت قرنطینه،  هایخیابان

و پشتیبانی از کنترل فعال  هابیمارستان

 مرزها

 هایزیرساختحمایت از  روسیه

 رنظامیپزشکی و اورژانس غی

قانون اساسی فدرال در مورد 

 شرایط اضطراری

 هایکمکارسال تجهیزات پزشکی و 

 بهداشتی و مراقبت بالینی محدود
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 نوع مداخله ی مداخلهمجوز قانون روش/سطح مداخله کشور

اختیارات برای نظارت،  هند

جداسازی یا قرنطینه کردن 

افراد آلوده یا بالقوه آلوده، 

اطمینان از در دسترس بودن و 

توزیع سریع داروها و تجهیزات 

، گسترش نقش و عالوه بر این

نیروهای مسلح در قالب یک 

ساختار فرماندهی واحد برای 

هدایت نیروی انسانی 

بهداشتی یا  هایمراقبت

مدیریت بحران با همکاری 

 هاسازمانسایر 

 قانون باالیای ملی

 

ایجاد تأسیسات قرنطینه و مراکز بهداشتی، 

 هایبیمارستاندر دسترس قرار دادن 

ی برای کمک نظامی و اعزام پرسنل پزشک

به مردم غیرنظامی در غربالگری و سایر 

مهم، توزیع ماسک،  هایحوزه

دست و مواد غذایی برای  کنندهضدعفونی

و همچنین کمک به  پذیرآسیبجمعیت 

تخلیه و بازگرداندن غیرنظامیان سرگردان 

 هند از کشورهای مبتال به ویروس

محوریت عمل در مقابله با  چین

)به لتتحت رهبری دو کرونا

با  ،عنوان بازوی اجرایی دولت(

بسیج نیروها و استفاده از 

  قوی لجستیک

ذاتی ارتش  مأموریت

بر طبق قانون  بخشآزادی

اساسی جمهوری خلق چین: 

انجام وظایفی از قبیل نجات 

در برابر  امدادرسانیاضطراری و 

 بالیا

بسیار فعال بودن و درگیر بودن ارتش 

 محضبهتدا چین از همان اب بخشآزادی

اعالم بحران بهداشت ملی از اعزام بیش از 

نیروی نظامی و تجهیزات به ووهان و  0111

بودن در مهار شیوع تا ساخت و  مؤثر

 آزمایش واکسن

 

 (0209ژانویه  91سازمان جهانی بهداشت، ) ومیرمرگقربانیان و  آمار (0)جدول 

 قربانیان مبتالیان جمعیت کشور
نسبت مبتالیان 

 عیتبه جم

نسبت 

به  ومیرمرگ

 مبتالیان

 درصد 281 درصد 1853 988،001 11،108،888 915،111،111 آمریکا

 درصد 181 درصد 288 28،199 108،089 98،801،280 کانادا

 درصد 2851 درصد 1898 19،981 9،082،189 208،311،355 روسیه

 درصد 183 درصد 11115/1 1،311 35،228 2،099،111،111 چین

 درصد 280 188 282،818 21،821،139 2،918،951،111 هند
 

 91-در بحران کووید تأمینآوری زنجیره تاب

 در اخالل برای خارجی خطر از توجهیقابل منبع ویروس کرونا مانند گیریهمه هایبیماری

 از و دساز ثباتبی را تأمین زنجیره تواندمی خطر منبع این. هستند تأمین زنجیره روان عملکرد

 هانیج فراتر از سطوح ملی، سیستم. سازد ناتوان مشتریان نیازهای تأمین و تقاضا به پاسخگویی

. گردید مختل( COVID-19) کرونا ویروس بیماری گسترش دلیل به تأمین زنجیره و تولید
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 ولیدت الگوی اصالح برای مؤثری هایسیاست و هاتالش کردند تا استراتژی عمومی گذارانسیاست

 وادم اکثر ،تأمین زنجیره جهانی دید زاویه از. اجرا کنند کنندهمصرف تقاضای به وییپاسخگ و

 ارتباطات بیشترین 23-کووید. شودمی وارد آسیا توسعهدرحال کشورهای سایر و چین از اولیه

. برد بین از را مشتریان و تولیدی تأسیسات ،کنندگانتأمین بین توزیع هایمکانیسم و ونقلحمل

 ایشافز سمت به تمرکز زمان آن از و کردند اعمال را کامل قرنطینه دنیا سراسر در اقتصادها اکثر

 برای تقاضا کاهش به منجر امر این. استکرده تغییر ضروری خدمات و محصوالت برای تقاضا

 مجبور شدند تولیدکننده هایسازماندر مقابل، . استشده غیرضروری خدمات و محصوالت برخی

نند. ک متوقف طوالنی مدت و توزیع برای تأمینبه علت اخالل در زنجیره  را تولید ستمسی که

 و کنند ترلکن را فعلی شرایط بتوانند تا باشند پذیرانعطاف و آورتاب باید هاسازمانبنابراین این 

 تأمین زنجیره طراحی (Kumar et al, 2020).بگیرند آینده یاد هایگیریهمه برای همچنین

 و چابکی ،مساعیتشریک و همکاری ،مهندسی: طلبدمی را ECAC از اصل چهار توسعه آور،بتا

 ایستبمی که هستند هاییقابلیت یادگیری و آوری، بازیابیهمچنین طبق مفهوم تاب .2فرهنگ

 ندنبازگردا برای توانایی معنای به بازیابی. گیرد قرار در اولویت آوریتاببرای دستیابی به 

 به یادگیری کهدرحالی ،کندمی اشاره داشتند، قرار اختالل ایجاد از قبل که حالتی به هایتفعال

 .((Sousa Jabbour et al, 2020است اختالل نتایج بر مبتنی هافعالیت بهبود برای توانایی معنای

 91-در بحران کووید تأمینزنجیره  نظامی در پایداری لجستیک نقش 

 برای الزم تخصص و گستردهلجستیکی  منابع دارای به جهت اینکه مسلح نیروهای لجستیک

تواند در پایداری زنجیره تامین بحران زیستی بسیار موثر ، میهستند زااسترس شرایط در فعالیت

و واکنش  گیریتصمیم به منجر تواندمی پایین، به باال از و مراتبیسلسله ،آن عملکرد روش باشد.

 ضعیتیو بهداشتی بحران یک کههنگامی کند. در هنگام واکنش جلوگیری اتأخیره از و شود سریع

 ستا ممکن مدنی در مدیریت و کنترل بحران جامعه و غیرنظامی شرکای نقش جنگی پیدا کند،

 دبهبو را هادولت قاطعیت و مشروعیت ،نظامی هایتوانمندی از شود. استفاده ناکارآمدکمرنگ و 

 (kalkman, 2020).بخشدمی قدرت ،بحران برابر در پاسخگویی برای اهآن هایتالش به و بخشیده

 شپژوهپیشینه 

 از پشتیبانی در نظامی لجستیک سیستم نقش»( در مطالعه موردی با عنوان 1121) لیز، آندری

 به« های فنیشکست و طبیعی هایفاجعه اثرات کاهش برای شهری بحران مدیریت عملیات

 شهری حرانب مدیریت عملیات از پشتیبانی در نظامیلجستیک  یستمس درگیری حوزه شناسایی
                                                           

1. Engineering, Collaboration, Agility and Culture. 
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 هایزمینه است حاکیهای تحقیق مذکور یافته .پرداختند طبیعی بالیای منفی اثرات کاهش و

 شامل شهری بحران مدیریت عملیات برای ارتش 2لجستیک توسط شدهارائه پشتیبانی کلیدی

ینکه ضمن ا .است پزشکی پشتیبانی و شدهتخلیه جمعیت موقت اقامت برای شرایط سازیآماده

 هایاولویت نیروهای مسلح بالجستیکی  سیستم مدیریت بحران نشان داد حمایت هایدرس

خدمات مهندسی و برق  ،لباس و غذا ،آشامیدنی آب منابع شامل بشردوستانه لجستیک و بحران

 لجستیک »موردی تحت عنوان ای ( در مطالعه1125) رییسدوس  همخوانی دارد. لجستیک و 

 هایتالش به کمک ناتو در سریع واکنش نیروهای از استفاده: طبیعی بالیای در 1نظامی

 9سریع واکنش نیرویلجستیکی  ساختارهای که کندمی استدالل« پاکستان زلزله به امدادرسانی

 در تواندمی اما ،است ایجادشده مسلحانه درگیری برای اگرچه. است دوگانه ویژگی دارای

 گیری گردید که پتانسیلگیرد. چنین نتیجه قرار مورداستفاده نیز جنگ ازغیر  هایعملیات

 اهیر ،مانند امدادرسانی غیرجنگیهای جنگی و نظامی در عملیات لجستیک  از دوگانه استفاده

 بودجه هایمحدودیت زمان در سریع واکنش نیروهای مالی باالی هایهزینه توجیه برای مهم

 فاعد های دیگری چون پشتیبانیقابلیت جنگی، عملیات هایقابلیت بر عالوه چراکه است، دفاعی

 .کندمی فراهم را نیز 0غیرنظامی

و واحدهای  مؤسسات لجستیک امنیت » عنوانای پیمایشی تحت ( در مطالعه1111) پاولیزیاک

میان افرادی که  در رسشنامهاز توزیع پبا استفاده « 23-کوویدگیر نظامی در طول بیماری همه

بر تقاضاها و الزامات  23-کووید تأثیربودند، به بررسی ی لجستیکدرگیر اجرای وظایف  مستقیماا

د. و واحدهای نظامی پرداختن مؤسساتبرای  بشردوستانه لجستیکو همچنین امنیت  لجستیکی

 مؤسسات و دهاواح خودکفایی و لجستیکی کامل خودمختاری از اطمینان ،است حاکینتایج 

، نظامی عملیات برای آمادگی و مناسب عملکرد امکان که است الزامی ،تأمیننظامی در زنجیره 

 را هابحرانحفظ کشور در  طورکلیبهها و بحران در جامعه به کمک توانایی و دفاع غیرنظامی

  کند.می فراهم

 بندیرتبه و تحلیل» حت عنوانای توصیفی پیمایشی تدر مطالعه (1112) واری و امیرحسینیپیله

به بررسی  «COVID-19 گیرهمه بیماری طی در بشردوستانه تأمین زنجیره موفقیت عوامل

 گیرمهه بیماری در بشردوستانه تأمین زنجیره موفقیت بر آورتاب کنندهتأمین انتخاب تأثیر

COVID-19  .ه استفاده گردید.ها از دو روش پرسشنامه و مصاحبآوری دادهدر جمعپرداختند 

                                                           
1. Logistics 
2. Military Logistics 
3. Rapid Reaction Force’s Logistical Structures 
4. Civil Defense Support 
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 تأمین زنجیرهموفقیت  در مناسب کنندگانتأمین انتخاب ،بر اساس نتایج مطالعه مذکور

 تولید واناییت" اصلی معیار دو اساس بر عمدتاا کنندهتأمینبسزایی دارد، انتخاب  تأثیر بشردوستانه

 تأمینیره در زنج کنندهتأمیناست و عوامل موفقیت  "پاسخ پشتیبانی قابلیت" همچنین و "فنی

 باشد.می کنندهتأمینسازمان  و فناوری محیط،بحران، سه عامل 
 

 شناسی پژوهشروش

ترکیبی است. در مرحله اول از روش فراترکیب و در  شناسی تحقیق حاضر از نوعرویکرد روش

ی فراترکیب نوعی مطالعه کیف .است شدهاستفادهدلفی فازی(  نوع از) پیمایشیمرحله دوم از روش 

شده از مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را های استخراجاست که اطالعات و یافته

ه های کیفی مختلف بمند از طریق ترکیب پژوهشکند و با فراهم کردن نگرشی نظامبررسی می

پردازد و دانش فعلی را ارتقا بخشیده دید جامع جدید و اساسی می هایاستعارهکشف موضوعات و 

مرور یکپارچه ادبیات کیفی در یک موضوع  آورد.ای را در زمینه مسائل به وجود میو گسترده

های اولیه مستخرج از مطالعات ثانویه از داده هایدادهنیست، همچنین تحلیل  مشخص موردنظر

فراترکیب تفسیر  دیگرعبارتبههاست. های این پژوهشمنتخب نیست، بلکه تحلیل داده

های باشد. از طریق بررسی یافتهمی موردنظرهای داده اصلی تحقیقات از تفسیر هکنندترکیب

کنند که شناخت های اصلی پژوهش، پژوهشگران مفاهیم و مقوالتی را آشکار و ایجاد میمقاله

یک روش نظری صرف  ماهیتاادهد. روش فراترکیب را نشان می موردبررسیتری از پدیده جامع

از تفسیرهای  ایعصارهکنند. همچنین ات موضوعی زیادی را درگیر نمیادبی لزوماانیست و 

ایجاد  منظورهبهای اصلی مطالعات منتخب سازی تفسیر یافتهمطالعات مشابه نیست بلکه یکپارچه

 در قبلی است و هایپژوهشهای های جمع و تفسیری است. درواقع تفسیر یافتهیافته

. جزنی و 2931 کمالی،) گرددمیویکرد تفسیری استفاده های کیفی از رداده وتحلیلتجزیه

بودن،  کاربردی دقت، از صحت، اطمینان حصول منظوردوم نیز، به مرحله در (2935 همکاران،

 جهت فازی دلفی فن بندی معیارهای شایسته گزینی، ازاحتمالی و اولویت هایسوگیری رفع

 ساختار بر مبتنی قوی فرآیند یک دلفی فن .شد خبرگان استفاده بین گروهی توافق دستیابی به

 باهدف دسترس باشد در نامطمئن و ناکامل دانشی که مواردی در که گروهی است ارتباطی

 نظرات کالسیک، دلفی شود. درروشمی استفاده خبرگان بین در اجماع گروهی به دستیابی

 خود های ذهنیشایستگی زا خبره افراد کهدرحالی شود،می بیان اعداد قطعی قالب در خبرگان

 شرایط این بر حاکم قطعیت عدم بودن دهنده احتمالینشان این و کنندمی استفاده نظر بیان برای
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 است بنابراین، بهتر دارد؛ سازگاری فازی هایمجموعه با قطعیت، عدم احتمالی بودن و .است

 قرار تحلیل مورد فازی هایهمجموع از با استفاده و اخذ خبرگان از طبیعی زبان قالب در هاداده

 دلفی روش عنوان تحت فازی با تئوری سنتی دلفی روش ادغام پیشنهاد منظور، بدین .گیرند

 استفاده نظر خبرگان دادن نشان برای عضویت توابع از روش این شد. در ارائه فازی

 (.(kardaras et al,2013شودمی

 موضوع با مرتبط مقاالت به اسناد و مراجعه با باید پژوهشگر انجام مطالعه فراترکیب، منظوربه

 وتحلیلتجزیه و گردآوری با و پرداخته زمینه این در سوابق پژوهشی بررسی به موردمطالعه

در همین راستا جهت  .برسد علمی گیرینتیجه و بندییک جمع به هاپژوهش این هاییافته

علمی  منابع کارگیریبهاخیر استفاده گردید. سال  11ها از مرور مقاالت الکترونیکی گرداوری داده

 معتبر انتشارات به رجوع و مقاالت مطالعه پژوهشی، علمی نظیر نشریات معتبر و اسناد سازمانی

 افزاید.می ایکتابخانه مطالعه غنای بر که است ازجمله عواملی

 شامل پرسشنامه یعاجرای پیمایش دلفی از توزیع پرسشنامه استفاده شد. توز منظوربهدر ادامه 

در  شدهاستخراجمفاهیم  چارچوب نظری اساس بر پرسشنامه یک اول، مرحلة در :است مرحله دو

 هاآن و از ارسال غیرعاملنظامی و پدافند  لجستیک خبرگان  به و شدهطراحی مرحله فراترکیب،

 تجربی اوتقض پایة بر موضوع اصلی درباره را خود هایپاسخ و نظرات شد همکاری درخواست

 منجر اول مرحله هایپاسخ از جدید پرسشنامة یک به فرایند این اجرای نمایند. اعالم خود

 .شودمی

کشف و  باهدفها از روش کدگذاری تحلیل محتوای کیفی داده منظوربهفراترکیب  مرحله در

 ابزار از ژوهشپ این در مورداستفاده مطالعات اعتبار بررسی برای ها استفاده گردید.احصاء مقوله

 .است کاربردی تحقیقاتی هایطرح تمامی ارزیابی برای که است شدهاستفاده« گلین» حیاتی

مکرر خوانده شد و بازبینی گردید تا بتوان  طوربه هایادداشت وها، متون ضمن غرق شدن در داده

هر یادداشت است که بالفاصله پس از اتمام  ذکر. الزم به یافتدستبه درک عمیقی از محتوا 

ها و چگونگی ارتباط برداری محقق در مورد مفاهیم، ویژگیو یادداشت گردید آغازها تحلیل داده

با استخراج نتایج در مرحله دلفی نیز در تمام مراحل تحقیق صورت گرفت.  یکدیگر با هاآن

 وند.شمی بندیاولویتها و با استفاده از روش تحلیل آماری شاخص کمی صورتبهپیمایش 

 از تعدادی تأیید و دیدگاه دریافت با مرحله فراترکیب هاییافته از شدهاستخراج کدهای پایایی

 بیرونیبرای تایید دقت علمی از راهبرد سه ممیز .شد بررسی هامفاهیم و مقوله خبرگان دربارة

یب . بدین ترتاست شدهاستفادهها( آوری و تحلیل دادهو تایید فرایند جمع ارزیابی روایی محتوا)
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 2ها به ممیزهای بیرونی در تحقیق ارائه گردید تا نظر خود را در خصوص روایی محتواکه یافته

در (. 2931. دانایی فرد، الوانی و آذر،2938،238) فراستخواه،بیان نمایند مقوالت استنباط شده

میانگین فازی  اهمیت و همچنین اختالفهای کممرحله دلفی فازی نیز با توجه به حذف شاخص

 ، مطالعه از پایایی مناسبی برخوردار هستند.182کمتر از 

در مرحله فراترکیب جامعه آماری تحقیق، کلیه مقاالت و گزارشات منتشره مرتبط با موضوع 

ترین مطالعات مرتبط با انتخاب تصادفی غیرگیری نمونه فرایند سال اخیر است. 11تحقیق در 

 از ها نیزداده آوریجمع پذیرد. برایمی خاتمه تئوریک در مقاله ایتکف به رسیدن با و آغازشده

ناد و اس وتحلیلتجزیه ادبیات و مرور مقاالت علمی معتبر، بررسی: است شدهاستفاده منابع زیر

. همچنین از مصاحبه با سه تن از خبرگان جهت المللیبیننهادهای مرجع ملی و  هایداده

تفاده ها استایید جامعیت، مانعیت و نافعیت یافته ها ورداوری دادهحساسیت و تکمیل نظری در گ

د و پدافن نظامی لجستیک ، پنل خبرگان متشکل از خبرگان نیز گردید. جامعه آماری دلفی

 در تجربه و ویژگی: دانش چهار نیازمند کنندگان،در مرحله دلفی مشارکتاست. غیرعامل بوده

ارتباطی  هایمهارت و فرآیند در شرکت برای کافی زمان ری،همکا به تمایل نظر، موضوع مورد

هدفمند و در دسترس بوده و حجم نمونه  تصادفی غیرگیری روش نمونهالزم است. همچنین 

 ها پاسخ دادند.نفر به پرسشنامه 28نفر انتخاب گردید که درنهایت تعداد  11اولیه 

 :انجام گرفت زیر هفت گام در 1سوساندلوسکی و باروبا رویکرد فراترکیب  مرحلهاجرای 

 
 (0222ساندلوسکی و باروسو،) فراترکیبروش  مراحل (9)شکل 

 گام زیر است: اجرای مرحله دلفی شامل دوهمچنین 

 مرحله نتایج بر اساس ساختار دارای ای؛ در این گام پرسشنامهخبرگان اول میدانی مطالعات .2

 خیلی متغیرهای کالمی از استفاده با تا شد درخواست خبرگان از و پژوهش طراحی اول

 مشخص را شدهشناسایی مراحل از یک اهمیت هر میزان زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، کم،

                                                           
1. Content validity 
2. Sandelowski & Barros 

تعیین 
هدف

بررسی  
نظام مند

جستجو
وانتخاب
مقاله 
های 

مناسب

استخراج
اطالعات 

مقاالت

تجزیه و
تحلیل و
ترکیب
یافته  ها

کنترل 
کیفیت

ارائه 
یافته ها
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 هایمؤلفهها و و همچنین نظر خود را در خصوص ترکیب، حذف یا پیشنهاد شاخص نمایند

 جدید ارائه نمایند.

 از آمدهدستبه ایشاخصه و هامؤلفه )بررسی و تأیید نهایی خبرگان دوم میدانی مطالعات .1

 متغیرهای مرحله ؛ در اینبین خبرگان( قبولقابلبا رسیدن به اجماع  اول میدانی مطالعات

 شدند. تعریف مثلثی فازی صورت اعدادبه کالمی
 هدهندگان پرسشنامشناختی پاسخ( اطالعات جمعیت3) جدول

 درصد فراوانی تعداد مقطع تحصیلی

 درصد 89 22 رشدکارشناسی ا

 درصد 18 0 دکتری و باالتر

 درصد فراوانی تعداد سنوات خدمتی

 درصد 11 9 سال 11الی  28

 درصد 11 3 سال 91الی  11

 درصد 11 9 سال 91باالتر از 

 درصد فراوانی تعداد رده شغلی

 درصد 51 21 میانی

 درصد 11 9 عالی

 
 (9331میرسپاسی و همکاران،) کالمی رهایمتغی با متناظر مثلثی فازی اعداد( 1)جدول 

 شده قطعی فازی عدد اعداد فازی مثلثی اصطالحات زبانی

 0.9357 (1.0 ,1.0 ,0.75) خیلی زیاد

 0.75 (1.0 ,0.75 ,0.5) زیاد

 0.5 (0.75 ,0.5 ,0.25) متوسط

 0.25 (0.5 ,0.25 ,0) کم

 0.0625 (0.25 ,0 ,0) خیلی کم

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
 فراترکیب

 کلیدی مرتبط کلمات با انتخاب مختلف علمی مجالت در منتشرشده مقاالت مندجستجوی نظام

گردد. واژگان و عناوین کلیدی با دو هدف متفاوت از منابع انتخاب شدند. و تعاریف آنان آغاز می

 :23و دوم جهت منابع مرتبط با بحران شیوع کووید  23-نخست جهت منابع قبل از شیوع کووید
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 های جستجوواژه کلید (5) جدول

 انگلیسی فارسی ردیف

 Supply chain resiliency تأمینزنجیره  آوریتاب 2

 Armed Forces in Crisis Management نیروهای مسلح در مدیریت بحران 1

نقش نیروهای مسلح در پشتیبانی از دولت به هنگام  9

 بحران کرونا

The role of the armed forces in 

supporting the governments during the 

Corona crisis 

 The impact of the corona crisis on the تأمینبحران کرونا بر زنجیره  تأثیر 0

supply chain 

نیروهای مسلح در مدیریت بحران  لجستیککارکرد  8

 کرونا

Function of military logistics in Corona 

Crisis Management 

ه ب تأمیننظامی در پایداری زنجیره  لجستیکاهمیت  1

 هنگام بحران

The importance of military logistics in 

supply chain sustainability in times of 

crisis 

 باشند:زیر می شرح بهشد که استخراج مقاالت مناسب از منابع معیارهایی در نظرگرفته منظوربه
 ابی مقاالتمعیار ارزی( 6)جدول 

 پذیرش معیار معیار ردیف

 فارسی و انگلیسی زبان 2

 م 1111تا  1111و مقاالت انگلیسی از  2933تا  2951برای مقاالت فارسی از سال  زمان انجام 1

 هایبحران تأثیر -1آور و منعطف تاب تأمینمدیریت زنجیره  هایویژگی -2در پنج حوزه: موضوع 9

اهمیت  -0 23-جایگاه نیروهای مسلح در مقابل با بحران کووید -9 تأمینزیستی بر زنجیره 

نظامی در مدیریت زنجیره  لجستیککارکرد  -8 تأمیننظامی در مدیریت زنجیره  لجستیک

 تأمین

 

 

0 

 

 

 

 

 اعتبار مطالعه

 موتور جستجوی گوگل اسکوالر -

 معتبر نظیر: علمی هایپایگاه شدهچاپ مقاالت -
Elsevier, science direct, pubmed …. 

 نشریات علمی معتبر و مربوط نظیر: -

The International Journal of Logistics Management, BMJ Military Health, 

Journal of Defense Analytics and Logistics, the CRED CRUNCH, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 

Production Economics, Modern Supply Chain Research and 

Application,…. 

 علمی معتبر نظیر: هایکنفرانس -
Hamburg International Conference of Logistics,… 

 مناسب مقاالت انتخاب و جستجو 

منبع اولیه مرتبط که همگی خارجی بودند،  10 در نتیجه جستجو و انتخاب مقاالت، تعداد

پژوهش  سؤالیی و انتخاب گردیدند. در ادامه جهت کسب اطمینان از تناسب مقاالت با شناسا

کسپ استفاده  حیاتی مقاالت چندین بار مورد بازبینی قرارگرفته و در این راستا از ابزار ارزیابی
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 ،بردارینمونه پژوهش، پژوهش، طرح منطق پژوهش، گردید. بر اساس شاخص کسپ؛ اهداف

 ،هایافته روشن بیان ،وتحلیلتجزیهدر  دقت اخالقی، مالحظات ،پذیریانعکاس ،اهداده آوریجمع

و فیلتر گردید.در طی فرایند فیلترینگ با غربالگری  قرارگرفته موردبررسی مجدد پژوهش ارزش

ها تعداد مرتبط و نامتناسب و همچنین با دستیابی به کفایت نظری در کدگذاری دادهمقاالت غیر

 مقاله رسید. 21ب نهایی به مقاالت منتخ

 کنترل کیفیت مقاالت

استفاده شد.  2در حین استخراج مقاالت، جهت ارزیابی کیفیت فرایند تحقیق از ابزار حیاتی کسپ

دن بوروز به، هشوپژاف هدابا  موردبررسیمقاله اف هداتناسب شامل  پرسش 21بر همین اساس 

مقاله گیری در روش نمونه، موردبررسیله مقادر  شدهمطرحح طر، موردبررسیهشی مقاله وپژ

و نتایج دادن بسط ن مکاا پذیریانعکاسان میز، هاداده آوریجمعکیفیت روش و ، موردبررسی

ن ین متوومینه تددر زیج راخالقی ت اعایت نکاه رنحوان و میز، موردبررسیمقاله  یهاوردستاد

، موردبررسیمقاله در  هاداده وتحلیلتجزیهمینه در زقت ان دمیز، موردبررسیمقاله در هشی وپژ

 طرح گردید. به موردبررسیکلی مقاله ارزش و  موردبررسیمقاله  هاییافتهئه ن در ارابیاح ضوو

گردید.  محاسبه مقاله هر امتیازهای مجموع سپس داده شد و 8تا  2امتیازی از  سؤاالت از یک هر

 امتیاز الزم بودند، در 18رد مقاالت حائز حداقل مو 5در  جزبه، اخذشدهبا توجه به امتیازهای 

 گردید. حاصل اطمینان هاآن کیفیت از نتیجه
 مقاالت منتخب( 2)جدول 

 امتیاز مرجع نشر عنوان تحقیق

 زیکیفی توزیع المللیبین نشریه علمی در زمان بحران تأمینمدیریت زنجیره 

 لجستیک مدیریت و

98 

مدیریت  المللیبیننشریه علمی  23-کووید تأمینیریت زنجیره آوری ناب: چارچوبی برای مدتاب

 لجستیک

01 

 91 رایانه و پایدار عملیات عملیات مدیریت و پایدار تولید بر COVID-19 تأثیر

نشریه علمی تحقیقات و کاربردهای  روندها و هادرس: کرونا ویروس پی در تأمین هایزنجیره پایداری

 تأمینمدرن زنجیره 

00 

 92 پایگاه مرجع علمی ریسرچ گیت کرونا زمان در بشردوستانه ستیکلج

 و غیرمترقبه نشریه علمی حوادث COVID-19 به بحران نظامی هایپاسخ

 بحران مدیریت

08 

 01 نشریه علمی مطالعات علمی اروپا 23-کووید نظامی در مؤسساتواحدها و  لجستیکامنیت 

 رانبح مدیریت یاتعمل از پشتیبانی در نظامی لجستیک نقش

 فنی هایخرابی و طبیعی هایفاجعه کاهش اثرات برای مدنی

 02 نشریه علمی مدیریت مثبت

                                                           
1 CASP 
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 امتیاز مرجع نشر عنوان تحقیق

 Cotexto 09 المللیبیننشریه علمی  نظامی در بالیای طبیعی لجستیک

واکسن کووید چین نقش نیروهای مسلح را در تحقیقات پزشکی 

 دهدمینشان 

 13 نشریه نیچر

 NSO 91نشریه سازمانی ناتو  بشردوستانه مساعدت در نظامی مشارکت یبرا مشترک دکترین

انات امک کارگیریبهدر برابر بالیای استراتژیک: و  پاسخ وآمادگی 

 نظامی تحت فرماندهی مشترک -پزشکی 

 09 نشریه علمی پزشکی نظامی

 00 نشریه علمی تحقیقات علوم اجتماعی نیروهای مسلح و مدیریت بحران

 یروهای مسلح در به بالیای طبیعیواکنش ن

 

نشریه علمی مرکز مطالعات جنگ نرم 
(CLAWS) 

98 

در دولتی سوئد  هایسازمانهماهنگی نظامی و غیرنظامی بین 

 ایو بال عیمقابله با فجا اتیعمل

دانشجویی دانشگاه  نامهپایان

 جانگوپینگ سوئد

91 

 و نجات هایفعالیت در غیرنظامی و نظامیبخش روابط

 بهمن وقوع به واکنش امدادرسانی،

 98 نشریه علمی مطالعات نظامی

 

 اهیافته

سواالت و اهداف  رابطه بادر  شدهاستخراجکدهای مفهومی مرتبه اول ها، یافتهبندیدر طبقه

 یدهایکنیز مرتبه دوم در  مرتبط است.شده های مقاالت بررسیاست که به متن و یافته تحقیق

 تراعیباالتر و انتز در یک دسته مفهومی ،و باهم قرابت معنایی دارند بودهمشابه  مفهومیکه از نظر 

 دهمفاهیم استخراج ش ترکیب تفسیر و برساخته از هاییمولفهدر واقع مرتبه دوم  .قرار گرفتند

 .هستند
 فراترکیب هاییافته( 3)جدول 

 عمناب مفاهیم مولفه 

ی 
ت بکارگیر

ضرور
ک

لجستی
 

ی در 
نظام

مدیری
ت بحران همه

ی
ی ویروس

گیر
  

چابکی در 

عملیات امداد 

 و نجات

، (1111) گراهام ،(1125) رییز کارگیری نیروهای آمادهبه

(، شباب، 2331) بارکل و همکاران

(، آرکاال هال 1128) اقبال و صدیق

(، 1115) (، راج1121) و کوالر

 (1111) کالکمن

 در دسترس بودن نیروها

 

 انپاسخ سریع به بحر

 

ظرفیت 

 لجستیکی

 

 کالکمن (،1111) کومار و همکاران ی گستردهلجستیک منابع

 (، کانبرگ1115) ، راج(1111)

(1121) 
 

 ی منظم و منسجملجستیکتشکیالت 

ب
کار

رد 

س
لج

ک
تی

نظام 

ی در 

ی
مد

ت 
ری

بحران 

همه

ی 
گیر

ویرو

ی
س

   

 

ریت بحران های کنترلی در مدیاجرای طرح

 همچون قرنطینه

(، چیلوس 2331) بارکل و همکاران

 (1111) و سیف من
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حمایت از 

دولت در 

مدیریت 

 بحران

کنترل انضباط عمومی در اجرای قوانین کنترلی 

 های بهداشتیهمچون پروتکل

 (1111) کالکمن

 ناتو ،(1121) لیز ،(1111) گراهام

 ، شباب، اقبال و صدیق(1128)

 (1111) (، والد1128)
 ین کاالهای اورژانسی جامعهپشتیبانی زنجیره تأم

های فوری خاص دفاع زیستی در اجرای طرح

 پدافند غیرعامل

 ونقل اضطراریخدمات حمل

 خدمات زیرساختی اضطراری

 

 

های کمک

 بشردوستانه

مواد غذایی غیر اورژانسی همچون  تأمین و توزیع

 کاالهای اساسی به اقشار در معرض خطر

 ،(1128) ناتو

، بارکل و (1128) ناتو ،(1121) لیز

(، شباب، اقبال و 2331) همکاران

 (، آرکاال هال و کوالر1128) صدیق

 (، والد1111) کالکمن (،1121)

 ( چیلوس و سیف من1111)

(1111) 

تأمین و توزیع ملزومات بهداشتی به اقشار در 

 معرض خطر

 انجام خدمات عمومی بهداشتی

اضطراری همچون انجام های امداد پزشکی کمک

 های بالینیهای تشخیص یا مراقبتتست

ل بهبود عملکرد 
عوام

ک
لجستی

 
ت بحران همه

ی در مدیری
نظام

ی
ی ویروس

گیر
 

 

 

توسعه 

تشکیالتی 

 لجستیک

تشکیل قرارگاه مشترک دائمی فرماندهی دفاع 

 زیستی

 (، کانبرگ2331) بارکل و همکاران

(1121) 

 راج (،1111) کومار و همکاران

(، 1111) جابورو همکاران (،1115)

 (1112) ایوانوف

 نیروهای مسلح با قابلیت لجستیکطراحی شبکه 

 «اکوسیستم دیجیتال»ارتباط برخط تحت عنوان 

 توسعه انبار پشتیبان اورژانسی

 

 

 

تقویت 

پتانسیل 

 زنجیره تأمین

  ونقلتقویت ناوگان حمل

 

 (،1111) کومار و همکاران

(، 1115) ، راج(1111) پاولیزیاک

 (1112) ایوانوف

خودکفایی زنجیره تأمین کاالهای اورژانسی با 

 منابع محلی

خودکفایی زنجیره تأمین کاالهای اساسی با منابع 

 محلی

دید و پایش سریع و  قابلیت و بردارینقشه

 اییشناس ،بینیپیش برای تأمین زنجیره هوشمند

 اختالالت

یل داده بزرگ توسط هوش مصنوعی وتحلتجزیه

 موجودی و کنترل ،تقاضا بینیجهت پیش

 ارتقا زنجیره تأمین ریزیبرنامه

های همکاری با زنجیره تأمین تجاری در فعالیت

 بشردوستانه

 ونقل چندگانهبینی حملپیش

 

 

 

نیازسنجی و پیشبرد تحقیقات علمی نافع و 

ای قرارگاه دفاع زیستی با تمرکز بر کاربردی بر

های زیستی و ارائه پیشنهادات پژوهی بحرانآینده
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 هاروایی و پایایی یافته

د تایید فراین) بیرونیاز راهبرد کیفی ممیز ها کیفیت ترکیب یافتهاطمینان از  جهت( الف

نفر از خبرگان  ها به سه. بدین ترتیب که یافتهاست شدهاستفادهها( آوری و تحلیل دادهجمع

مقوالت  2ممیزهای بیرونی در تحقیق( ارائه گردید تا نظر خود را در خصوص روایی محتوا عنوانبه)

وسط ها تآوری و تحلیل دادهمایند. همچنین با توجه به اینکه فرایند جمعاستنباط شده بیان ن

ثبات رویه بوده وازاین  دارای تقریباا؛ اطالعات تفسیر است، روش استخراج و شدهانجامخود محقق 

. دانایی فرد، الوانی و 2938،238) فراستخواه، .است 1قابلیت اعتماد و اعتبارلحاظ دارای 

نکات و مواردی که خبرگان بدان اشاره نمودند، به شرح زیر دو مورد اصالح  ساسبر ا (.2931آذر،

 صورت گرفت: شدهاستخراجو مفاهیم  مولفهدر 

چابکی » و« پتانسیل لجستیکی»مجزای مؤلفه به دو « پتانسیل عملیات امداد و نجات»مؤلفه  -2

 تجزیه گردید.« عملیات امداد و نجاتدر 

ه سه ب« اپیدمیلوژیست متخصصان همکاری با ویروسی ستیزی دفاع علمی توسعه»مفهوم  -1

 مفهوم مجزا تجزیه گردید.

                                                           
1. Content validity 
2. Credibility & Trustworthiness 

 

علمی  توسعه

 تخصصی

ریزی دفاع های سیاسیتی جهت برنامهو توصیه

زیستی و ارائه مقیاس مدیریت بحران برای 

ویژه ارزیابی و آینده )به های ویروسیبحران

 بحران( مدیریت ریسک زنجیره تأمین در

(، 1115) راج ،(1111) پاولیزیاک

 ، کاپر و همکاران(1111) گراهام

(1113) 

متخصصان  برداری از ظرفیت علمی و مشاورهبهره

 اپیدمیلوژیست کشور

 اندازی مرکز تحقیقات و مشاوره تخصصیراه

 قرارگاه دفاع زیستی

تبیین جایگاه 

حاکمیتی 

دفاع 

غیرنظامی در 

مدیریت 

 زنجیره تأمین

و جامع دفاع غیرنظامی در تصویب قوانین شفاف 

پشتیبانی عملیاتی و نظارتی از مدیریت زنجیره 

 تأمین بحران

 

(، 1121) (، کانبرگ1115) راج

 (1111) جابور و همکاران

تبیین سند ملی دفاع زیستی با محوریت عمل 

 ملی نیروهای مسلح تحت عنوان نقشه جامع
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های فراترکیب نیز از روش پایایی ارزیاب استفاده گردید. بدین ارزیابی پایایی یافته جهت( ب

ارزیاب قرار گرفت،  تصادفی انتخاب و در اختیار صورتبه مورداستفادهمقاله  21منظور تعداد 

 کد بوده است. 3 ارزیابکد و توسط  21مشترک توسط محقق  آمدهدستبهتعداد کدهای 
 توافقات کدهای استخراجی توسط دو کدگذار( 1) جدول

 90 99 92 1 3 2 6 5 1 3 0 9 کدگذار

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 محقق

 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 ارزیاب

وجود داشته  موردتوافق 21یاب در بین محقق و ارز گرددمیکه در جدول مشاهده  طورهمان

محاسبه گردید. با  88/1 آمدهدستبهاست. بنابراین طبق فرمول پایایی ارزیاب، ضریب پایایی 

توان ادعا نمود که استخراج کدها از پایایی بیشتر است می 1/1توجه به اینکه ضریب پایایی از 

 برخوردار است. توجهیقابل

 دلفی فازی

دور به انجام رسید، پرسشنامه دور اول دلفی که  دودر  درمجموعدلفی در این پژوهش، روش 

حضوری و پست الکترونیک بین اعضای  صورتبهپرسشنامه  11بخش مجزا بود به تعداد  دوشامل 

د که توزیع گردی( صحبت شده و توجیه شده بودند تلفنی صورتبه هاآن)که قبل از این با پانل

 28متوسط  طوربهبار تماس  8ی دریافت پاسخ آغاز گشت. پس از پس از یک هفته، پیگیری برا

در بخش اول دادند. در این دور  پاسخدرصد( پرسشنامه را تکمیل و  88نفر از اعضاء )معادل 

، کارکردها و عوامل هاضرورت) تحقیقهایی که در راستای هدف شاخصلیستی از پرسشنامه 

ود، ارائه ب شدهاستخراجپیشین  زیستی( در مرحله هایبحراننظامی در مقابله با  لجستیکبهبود 

 هایگزینه، پاسخگو باید نظر خود را با انتخاب یکی از یادشدهگردید. در بخش اول پرسشنامه 

اهمیت  ،«9»اهمیت متوسط:  ،»1»اهمیت کم:  ،«2»اهمیت بسیار کم: »طیف لیکرت شامل 

کارکردها، بخش دوم پرسشنامه دور اول به ارائة  . دربیان نماید« 8»اهمیت بسیار زیاد: و»0»زیاد: 

 ازنظرعوامل مؤثری اختصاص داشت که در لیست بخش اول موجود نبود، اما و  هاضرورت

 بود شدهخواستهدهندگان بخش از پاسخ . در اینآمدمی حساببهمهم و کلیدی  دهندگانپاسخ

 را به همراه توضیحی باشدنمیموجود  شدهارائهمختلف که در لیست  هایبخشمربوط به  مواردکه 

کردند که  پیشنهادرا جدید  شاخص 3 درمجموعدهندگان کوتاه ارائه کنند. در این بخش، پاسخ

موجود  هایشاخصبا  پوشانیهمدارای  نوعیبهکه  هاییپاسخ، و حذف هاآنبا ترکیب برخی از 

ضمن اضافه کردن دور دوم  سشنامهپر. سپس باقی ماند شاخص 8یا پیشنهادی بودند، تعداد 

فقط اعضایی که پرسشنامه دور اول را تکمیل ) پانلاعضای  روش اول میانبه های جدید شاخص
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یستی لدور اول،  شدهاصالحعالوه بر پرسشنامه دور دوم،  در پرسشنامه ،نموده بودند( توزیع گردید

کارکردها و عوامل بهبود عملکرد  نوانعبهکنندگان در دور اول ارائه گردید که شرکت هاشاخصاز 

خالصه دو  21 جدول دربودند. پیشنهاد کردهزیستی ویروسی  هایبحراننظامی در  لجستیک

 شدهمشخص S2و میانگین دور دوم با  S1مرحله دلفی فازی ارائه گردیده که میانگین دور اول با 

که پس از دور اول، چهار  باشدمی 188است. الزم به ذکر است که حد آستانه جهت تایید معیارها 

 بودن از منظر نخبگان( و یک معیار اهمیتکم) تاییدمعیار به دلیل میانگین کمتر از حد آستانه 

دهندگان(، حذف گردید. همچنین یک د پاسخپیشنها) مقولهنیز به دلیل همپوشانی با عنوان 

با حذف  «مدیریت زنجیره تأمینتبیین جایگاه حاکمیتی دفاع غیرنظامی در »مولفه تحت عنوان 

 .معیارهای متناظر حذف گردید
 نظرسنجی مرحله اول و دوم() نظامی لجستیکدیدگاه خبرگان در خصوص  (92) جدول

-S1 S2 |S1 معیارها

S2| 
 بندیاولویت میانگین

 حذف 18818 1813 1888 1801 ضرورت پاسخ سریع به بحران

 پنجم 1888 1815 1852 1889 نیروها بودن دسترس در ضرورت

 اول 1858 1811 1858 1858 آماده نیروهای کارگیریبه ضرورت

 دوم 1859 1811 1859 1859 گستردهی لجستیک منابع ضرورت

 چهارم 18888 1813 1851 1889 منسجم و منظمی لجستیک تشکیالت ضرورت

 سوم 18518 1813 1881 1858 بحران مدیریت در کنترلی و انضباطی هایطرح اجرای

 دوم 1859 1811 1859 - های دفاع زیستی اضطراری بنابر دستوراجرای طرح

 چهارم 1888 1811 1888 1888 اضطراری کاالهای تأمین زنجیره از پشتیبانی

 سوم 1888 .19 1885 1888 ونقلحمل خدمات از پشتیبانی

 حذف 1803 1821 1809 1888 اورژانسی غیر غذایی مواد توزیع و تأمین

 پنجم 18828 1813 1881 1818 بهداشتی ملزومات توزیع و مینتأ

 اول 18598 1812 1850 1859 بهداشتی عمومی خدمات انجام

 مشترکا اول 1855 1811 1855 1855 زیستی دفاع فرماندهی دائمی و مشترک قرارگاه تشکیل

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 1858 مسلح نیروهای لجستیک شبکه طراحی

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 1858 اورژانسی پشتیبانی انبار توسعه

 مشترکا اول 1855 1811 1855 1855 ونقلحمل ناوگان تقویت

مشترکا  1888 .19 1885 1888 اورژانسی کاالهای تأمین زنجیره خودکفایی

 چهارم

 حذف 1803 1821 1888 1809 اساسی کاالهای تأمین زنجیره در خودکفایی

 پنجم 18828 1813 1881 1818 تأمین زنجیره پایش و دید قابلیت و یبردارنقشه
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-S1 S2 |S1 معیارها

S2| 
 بندیاولویت میانگین

مشترکا  1888 1819 1888 1885 مصنوعی هوش توسط بزرگ هایداده وتحلیلتجزیه

 چهارم

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 1858 چندگانه ونقلحمل بینیپیش

 مشترکا سوم 1850 1811 1850 - کشوری تأمین زنجیره اطالعات بانک اندازیراه

سازی ادواری داخلی نیروهای مسلح برای شرایط ذخیره

 اضطراری بحران

 مشترکا سوم 1850 1811 1850 -

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 1858 نافع علمی تحقیقات پیشبرد و نیازسنجی

 متخصصان مشاوره و علمی ظرفیت از برداریبهره

 اپیدمیلوزیست

 وممشترکا د 1858 1811 1858 1858

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 1858 زیستی دفاع قرارگاه تحقیقات مرکز اندازیراه

ارتقا آموزش عملیات دفاع زیستی به کارکنان نیروهای مسلح 

 مدتکوتاههای بینی دورهدر قالب پیش

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 -

 حذف 18818 1813 1888 1801 غیرنظامی دفاع جامع و شفاف قوانین تصویب

 حذف 1888 1825 1810 1801 زیستی دفاع ملی سند تبیین

های استانی دفاع زیستی ویروسی تهیه و تمرین طرح

 نیروهای مسلح

 مشترکا اول 1855 1811 1855 -

ای مسئول در های منطقهایجاد سازوکار همکاری با سازمان

 های بین سازمانینامهبحران در قالب تفاهم

 مشترکا دوم 1858 1811 1858 -

تجاری محلی در اقدامات  تأمین زنجیره با همکاری

 بشردوستانه

 مشترکا سوم 1850 1811 1850 -

 

 است. شدهارائه، یافته کلی تحقیق (22)در جدول 
 ( یافته کلی تحقیق99) جدول

 

 منابع مفاهیم مولفه  

ت 
ضرور

به
ی

کارگیر
 

ی در 
ک نظام

لجستی

ت بحران 
مدیری

همه
ی

گیر
 

ی
ویروس

  

کی در چاب

پاسخ به 

 بحران

، (1111) گراهام ،(1125) رییز دیدهنیروهای آماده و آموزش

(، شباب، 2331) همکارانبارکل و 

(، آرکاال هال 1128) صدیقاقبال و 

(، 1115) راج(، 1121) کوالرو 

 (1111) کالکمن

 

 در دسترس بودن نیروها

 

 

 

پتانسیل 

 لجستیکی

 

 کالکمن (،1111) همکارانکومار و  گستردهی لجستیک منابع

 کانبرگ(، 1115) راج، (1111)

(1121) 
 منظم و منسجمی لجستیکتشکیالت 
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ت بحران 

ی در مدیری
ک نظام

کاربرد لجستی
همه

ی
گیر

 
ی

ویروس
 

 
 

 

 

حمایت از 

دولت در 

مدیریت 

 بحران

های کنترلی در مدیریت بحران اجرای طرح

 همچون قرنطینه

س (، چیلو2331) همکارانبارکل و 

 (1111) منو سیف 

 (1111) کالکمن

 ناتو ،(1121) لیز ،(1111) گراهام

 صدیق، شباب، اقبال و (1128)

 (1111) والد(، 1128)

کنترل انضباط عمومی در اجرای قوانین کنترلی 

 های بهداشتیهمچون پروتکل

 کاالهای اورژانسی جامعه تأمینپشتیبانی زنجیره 

دفاع زیستی در  فوری خاص هایطرحاجرای 

 پدافند غیرعامل

 اضطراری ونقلحملخدمات 

 خدمات زیرساختی اضطراری

 

 

های کمک

 بشردوستانه

و توزیع ملزومات بهداشتی به اقشار در  تأمین

 معرض خطر

 ،(1128) ناتو

، بارکل و (1128) ناتو ،(1121) لیز

(، شباب، اقبال و 2331) همکاران

 کوالرال و (، آرکاال ه1128) صدیق

 والد(، 1111) کالکمن (،1121)

 من( چیلوس و سیف 1111)

(1111) 

 انجام خدمات عمومی بهداشتی

های امداد پزشکی اضطراری همچون انجام کمک

 های بالینیهای تشخیص یا مراقبتتست

ت بحران همه
ی در مدیری

ک نظام
ل بهبود عملکرد لجستی

عوام
ی

ی ویروس
گیر

 

 

 

توسعه 

 تیتشکیال

 لجستیک

تشکیل قرارگاه مشترک دائمی فرماندهی دفاع 

 زیستی

 کانبرگ(، 2331) همکارانبارکل و 

(1121) 

 راج (،1111) همکارانکومار و 

(، 1111) همکاران جابورو (،1115)

 (1112) ایوانوف

طراحی شبکه لجستیک نیروهای مسلح با قابلیت 

 «اکوسیستم دیجیتال»ارتباط برخط تحت عنوان 

 توسعه انبار پشتیبان اورژانسی

 

 

 

تقویت 

پتانسیل 

زنجیره 

 تأمین

  ونقلحملتقویت ناوگان 

 

 (،1111) همکارانکومار و 

(، 1115) راج، (1111) پاولیزیاک

 (1112) ایوانوف

کاالهای اساسی با منابع  تأمینخودکفایی زنجیره 

 محلی

دید و پایش سریع و  قابلیت و بردارینقشه

 اییشناس ،بینیپیش برای تأمین زنجیره مندهوش

 اختالالت

داده بزرگ توسط هوش مصنوعی  وتحلیلتجزیه

 موجودی و کنترل ،تقاضا بینیجهت پیش

 تأمینارتقا زنجیره  ریزیبرنامه

 هایفعالیتتجاری در  تأمینهمکاری با زنجیره 

 بشردوستانه

 چندگانه ونقلحملبینی پیش

 

 

 

نیازسنجی و پیشبرد تحقیقات علمی نافع و 

کاربردی برای قرارگاه دفاع زیستی با تمرکز بر 

زیستی و ارائه پیشنهادات  هایبحرانپژوهی آینده
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 و پیشنهادها یگیرنتیجه

 رخالفب بشردوستانه، تأمین و زنجیره لجستیک از های زیستی ویروسی نوپدید،  هدفدر بحران

 یریتمدگناه و بی مردم جان نجات بلکه نیست، بیشتر سود کسب ،تجاری تأمین یرهزنج یک

نیروهای مسلح در هر کشور با توجه به منابع انسانی متخصص و عمومی است.  بهداشت بحران

آماده، تجهیزات و ملزومات مختلف، سرعت در عمل، انسجام سازمانی، توان ترابری، نظم و انضباط 

عنوان یک گوناگون دارند و به هایبحرانهای زیادی در مواجهه با انواع قابلیتفردی و سازمانی 

ق تحقی. بر همین اساس، شوندهای ملی محسوب میدر مدیریت بحران اعتماداهرم اثربخش و قابل

ور به منظ ،زیستی ویروسی هایبحران مدیریتنظامی در  لجستیکحاضر باهدف بررسی نقش 

ی است. جهت دستیابگرفتهانجامهای نوپدید آینده تحقیق برای مهار بحران هایاستفاده از یافته

 هایبحراننیروهای مسلح در مقابله با  لجستیکبه هدف تحقیق و نقشه راهنمای عمل برای 

العات کیفی های مطزیستی، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به مقایسه، تفسیر و ترکیب یافته

ه ب ،دلفی فازی در مرحلهسپس  ،شد وص موضوع موردتحقیق پرداختهبیست سال اخیر در خص

ر د های تحقیقیافته کاربردی نمودننظامی جهت  لجستیکخبرگان  دانشتجربه و  استفاده از

 پرداخته شد. شرایط بومی کشور

 

علمی  وسعهت

 تخصصی

ریزی دفاع های سیاسیتی جهت برنامهو توصیه

زیستی و ارائه مقیاس مدیریت بحران برای 

رزیابی و ا ویژهبهآینده ) ویروسی هایبحران

 بحران( در تأمینمدیریت ریسک زنجیره 

(، 1115) راج، (1111) پاولیزیاک

 همکاران، کاپر و (1111) گراهام

(1113) 

متخصصان  برداری از ظرفیت علمی و مشاورهبهره

 اپیدمیلوژیست کشور

 اندازی مرکز تحقیقات و مشاوره تخصصیراه

 قرارگاه دفاع زیستی

 

 

 

ت طرح عملیا

دفاع زیستی 

 ایمنطقه

  کشوری تأمین زنجیره اطالعات بانک اندازیراه

 

 

 

بر اساس نظر خبرگان لجستیک 

 نظامی

های استانی دفاع زیستی ویروسی تهیه طرح

 نیروهای مسلح

 های مسئولبینی ساختار همکاری با سازمانپیش

 های بین سازمانینامهدر بحران در قالب تفاهم

سازی ادواری داخلی نیروهای مسلح برای ذخیره

 شرایط اضطراری بحران

 

آموزش عملیات دفاع زیستی به کارکنان نیروهای 

 مدتهای کوتاهبینی دورهمسلح در قالب پیش
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 تحقیق اهدافمرتبط با مفهوم و هشت مولفه  91مرحله فراترکیب، تحقیق در  بر اساس نتایج 

 ویروسی گیریهمه بحران مدیریت در نظامی لجستیک عملکرد بهبود عوامل .گردید استخراج

 تأمین زنجیره پتانسیل مفهوم(، تقویت 9لجستیک )با  تشکیالت ؛ توسعهشاملمؤلفه شامل چهار 

 در غیرنظامی دفاع حاکمیتی جایگاه و تبیین مفهوم( 9تخصصی )با  علمی مفهوم(، توسعه 8)با 

. همچنین، با توجه به نظر خبرگان لجستیک بدست آمد( مفهوم 1)با  مینتأ زنجیره مدیریت

امی به غیرنظ دفاع حاکمیتی جایگاه تبیینمؤلفه نظامی در قسمت دلفی فازی، مشخص شد که 

طرح عملیات  مولفهعوض  دلیل عدم سازگاری با شرایط و محیط بومی کشور، حذف گردید و در

در احصا شده های اضافه گردید. الزم به ذکر است، مؤلفه مفهوم( 8ای )با دفاع زیستی منطقه

( و 1111جابور و همکاران ) ،(1115آمده از تحقیقات راج )دستبا نتایج به خصوص این مقوله،

گیری نظامی در مدیریت بحران همه لجستیک های. کاربرد1راستا است. (، هم1112ایوانوف )

 هایمفهوم( و کمک 1بحران )با  مدیریت در تدول از ؛ حمایتشاملمؤلفه دو  درویروسی 

آمده دستاحصا شده با نتایج بههای مولفه. ضمناا بدست آمد.مفهوم(  0بشردوستانه )با  اضطراری

( 1111) من( و چیلوس و سیف 1111، والد )(1128)(، ناتو 1128از تحقیقات شباب و همکاران )

 کارگیریبه . ضرورت9باشد. نیز مؤید تایید آن میراستا است. عالوه براین، نتایج دلفی فازی هم

 و دامدا عملیات ؛ چابکیشاملمؤلفه ویروسی دو  گیریهمه بحران مدیریت در نظامی لجستیک

 آمدهدستنتایج بهضمنا مفهوم( استخراج گردید.  1)با ی لجستیک و پتانسیل مفهوم( 9نجات )با 

و گراهام  (1125)(، رییز 1121(، کانبرگ )2331با تحقیقات بارکل و همکاران ) از این مقوله

ها و مفاهیم مولفهراستا است. عالوه براین، نتایج دلفی فازی نیز مؤید تایید ( هم1111)

 باشد.میشده استخراج

حذف گردیدند: ضمن حذف مؤلفه های دلفی فازی، درکل پنج مفهوم و یک با استناد به یافته

 چابکی در»به « چابکی در عملیات امداد و نجات»مؤلفه عنوان ، «پاسخ سریع به بحران»مفهوم 

« دیدهنیروهای آماده و آموزش»به « نیروهای آماده»تغییر یافت و عنوان مفهوم « پاسخ به بحران

 خودکفایی زنجیره»و « و توزیع مواد غذایی غیر اورژانسی تأمین»تغییر یافت. همچنین، مفهوم 

ن تر و بیشتر چنیحذف گردیدند، هرچند با انجام مطالعات دقیق نیز« در کاالهای اساسی تأمین

نیز  «تبیین سند دفاع ملی با محوریت عمل نیروهای مسلح»باشد. مفهوم بحث میکارکردی قابل

زیستی در سطح کالن و ملی  هایبحرانوجود چنین سندی جهت مدیریت حذف گردید، بااین

فهوم و م« تبیین جایگاه حاکمیتی»مؤلفه نتیجه گردد. درمی جهت پدافند زیستی پیشنهاد

همچون سند  هاآننیز حذف گردیدند و اجرای « تصویب قوانین شفاف و جامع دفاع غیرنظامی»
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گفته، در چارچوب برنامه ملی باهدف هماهنگی میان مراجع و نهادهای عمومی پیشنهاد پیش

عوامل بهبود »جدید به ؤلفه مگردد. همچنین بر طبق نظرات خبرگان پنج مفهوم و یک می

 العاتاط بانک اندازیراه»اضافه گردید: مفهوم « زیستی هایبحرانعملکرد لجستیک در مدیریت 

های نظامی و تجاری در گیری از اطالعات شرکتباهدف تهیه و بهره «کشوری تأمین زنجیره

مر اضافه گردید. این ا مواقع اورژانسی و بنا به دستور، به عوامل بهبود عملکرد لجستیک نظامی

اطالعات موردنیاز در خصوص تولیدکنندگان کاالهای استراتژیک  تأمینبخشی و تواند به سامانمی

تهیه »بخشی از ظرفیت تولید در مواقع اورژانسی کمک نماید. همچنین و منابع تولید و اطمینان

ختار همکاری با بینی ساپیش»، «های استانی دفاع زیستی ویروسی نیروهای مسلحطرح

سازی ادواری داخلی ذخیره»، «های بین سازمانینامههای مسئول در بحران در قالب تفاهمسازمان

آموزش عملیات دفاع زیستی به کارکنان »و « نیروهای مسلح برای شرایط اضطراری بحران

های طرحاضافه گردیدند. البته تهیه « مدتهای کوتاهبینی دورهنیروهای مسلح در قالب پیش

ها و نهادهای توان به سطح مشترک بین نیروهای مسلح و سازماناستانی دفاع زیستی را می

ملی باهدف هماهنگی میان مراجع  غیرنظامی مسئول در بحران تعمیم داد که در چارچوب برنامه

ن اجدید تحت عنومؤلفه شده، یک گردد. با توجه به مفاهیم اضافهو نهادهای عمومی پیشنهاد می

استخراج گردید و این مفاهیم در ذیل آن قرار گرفتند. « ایطرح عملیات دفاع زیستی منطقه»

خواهی از خبرگان مطلع بر این نکته نیز تأکید های مرحله دلفی و نظرهمچنین، بر اساس یافته

لح سریزی برای ایفای نقش در دفاع غیرنظامی هرگز نباید در اولویت اول نیروهای مشد که برنامه

قرار گیرد، چراکه انحراف از مأموریت اصلی، توان رزمی و دفاعی نیروها را کاهش خواهد داد. 

ان تواند برای نظامی، میگسترده اضطراری موارد در دولت از عملیاتی دیگر، پشتیبانیعبارتبه

می، نظا دفاع وظایف اصلی خود در خصوص انجام هایشان برایتوانایی تضعیف صورت ای درحرفه

 کند. ایجاد مشکل

 هایحرانبشود که با توجه به اینکه با بررسی ادبیات نظری و تفسیر نتایج، چنین استنباط می

صورت چالشی فراگیر و مستمر برای مردم جهان زیستی در آینده تشدید خواهند شد و به

تر ر وجدیتهرچه سریعها، ضروریست مدیریت موثر و کارامد بحرانمنظور درخواهند آمد، به

رای ببحران  لجستیکدر تر در خصوص آمادگی تر و منضبطنسبت به اتخاذ رویکردی منسجم

 زیستی محدود هایبحرانهای زیستی آینده اقدام گردد. این در حالی است که رویارویی با چالش

بیعی طگیر نوپدید نخواهند بود، بلکه با توجه به روند کاهش منابع غذایی و های همهبه بیماری

زیستی متنوع و گسترده خواهیم بود. در  هایبحرانهای طبیعی شاهد همچون آب و زیستگاه

ها و نیروی کشورها برای رویارویی هماهنگ، قوی، چابک و پاسخ به این مسئله، از بهترین اهرم
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ایی های غذحقیقت، در اوج محدودیت ی و چابکی نیروهای مسلح است. درلجستیکمنضبط، توان 

یا  طلبانه بخش خصوصیتوان تنها به رقابت منفعتهای ویروسی نمیگیرییسک همهو ر

های دیوانساالری و کندی عمل دولت اعتماد و اکتفا کرد. بنابراین با توجه به هشدار سازمان

ی ، ضروردر آیندهبیشتر  های زیستی(ویژه بحران)بهطبیعیهای جهانی در خصوص وقوع بحران

کارانه فعلی، برای افزایش و ارتقاء پایداری ملی ن در تغییر رویکرد محافظهاست کشورهای جها

ر دفاع د نیروهای مسلح لجستیکآمادگی واکنش سریع ارتقاء گذاری بیشتر برای خود به سرمایه

ها متمرکز بحران مدیریت و مهارپرداخته و بر استفاده از توان ذاتی این نیروها در  غیرنظامی

 .شوند

 ریزی وویژه چین، هند و ایران در برنامهه است که نیروهای مسلح برخی از کشورها بهتوجقابل

د. انتوجهی کسب کردهویژه سارس و کرونا تجربه قابلهای اخیر بهگیریواکنش فوری به همه

 غیرنظامی در دفاع زیستی لجستیکشود که در آینده مفهوم درنهایت چنین نتیجه گرفته می

و عملیاتی  یلجستیکتوانند پشتیبانی تر خواهد بود. نیروهای مسلح میتر و مهمبسیار گسترده

مردمی، کنترل نظم و انضباط عمومی، مدیریت اطالعات،  لجستیکازجمله بسیج منابع انسانی و 

 ویژهونقل بهبحران ازجمله قرنطینه، عملیات فوری امداد و نجات، حمل های مقابله بااجرای طرح

 -ایی، تدارکات تجهیزات و ملزومات بهداشتی، کاالهای اورژانسی و پشتیبانی علمیونقل هوحمل

زیرساختی و پوشش بهداشتی مناطق محروم را ارائه نمایند. در  -فناوری، پزشکی و صنعتی

ی ی باالتر و دانش تخصصلجستیکزیستی آینده، نیروهای مسلح با توان  هایبحرانحقیقت، در 

عنوان منابع توانند بهشناسی و همچنین مهارت محافظت از خود، میسشناسی و ویروگیریهمه

های زیستی نقش ایفا نمایند و در جهت کاهش هرچه بیشتر ها در رویارویی با چالشحیاتی ملت

ها و صدمات روحی، جسمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره به مردم جامعه، آسیب

 مؤثر و مفید واقع شوند.
 

 هادات مدیریتیپیشن

 ستیزی هایبحران مدیریت در نظامی لجستیک عملکرد با توجه به اهمیت و نقش عوامل بهبود -

شود جهت افزایش و ارتقاء پایداری ؛ به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد میآینده ویروسی

 تانسیلپ لجستیک، تقویت تشکیالت توسعههای مولفهویروسی،  گیریهمه هایبحرانملی در 

 بیولوژیکی و طرح هایجنگ و اپیدمیولوژی زمینه در تخصصی علمی ، توسعهتأمین زنجیره

ریزی بلندمدت خود قرار دهند چراکه کار و برنامه ای را در دستورعملیات دفاع زیستی منطقه
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 ریگیهمه هایبحران مدیریت در نظامی لجستیک عملکرد ارتقاء در این موارد منتج به بهبود

بندی مرحله دلفی فازی نیز مشخص است شود. عالوه براین، همچنان که از اولویتویروسی می

های استانی دفاع زیستی ویروسی ونقل و تهیه و تمرین طرححمل ناوگان های؛ تقویتشاخص

 حرانب مدیریت نظامی در لجستیک عملکرد تری را در بهبودتوانند نقش مهممی نیروهای مسلح

 ند.و اهمیت قرار گیر موردتوجهه باشند به این معنی که باید بیشتر ویروسی داشت گیریهمه

؛ ی آیندهزیست نظامی در مدیریت بحران لجستیک موثر کاربردهایبا عنایت به اهمیت شناسایی  -

 هایبحرانشود جهت افزایش و ارتقاء پایداری ملی در به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد می

 اضطراری هایبحران و کمک مدیریت در دولت از حمایت هایمولفهویروسی،  گیریهمه

ت فرص این کاربردها، موردتوجه قرار دهد چراکه  مدیریت بحرانریزی برنامه دربشردوستانه را 

های آینده را برای نیروهای مسلح خوبی را برای ایفای نقش موثر و سازنده در مدیریت بحران

 ،مرحله دلفی فازی نیز مشخص است بندیه از اولویتعالوه براین، همچنان ک نماید.فراهم می

 نظامی در مدیریت بحران لجستیککاربردهای بین در  ،انجام خدمات عمومی بهداشتی

 بیشترین اهمیت را دارد. ،آیندهویروسی  گیریهمه

 های زیستی آیندهبحران مدیریت در نظامی لجستیک کارگیریبه ضرورتمقوله ازآنجاکه  -

، به ستاد کل نیروهای مسلح اتخاذ یک رویکرد جامع و منسجم برای اقدام است درآمدی برپیش

طور ویژه به رای لجستیک ظرفیتو  در پاسخ به بحران های چابکیشود، مؤلفهپیشنهاد می

مرحله دلفی فازی نیز مشخص  بندیطور که از اولویتعالوه براین، همان .قرار دهندموردتوجه 

 هایگیریهمهدر  مدیریت بحران از ضروریترین نیازهایآماده  هاینیرو کارگیری، بهاست

 .است آینده ویروسی

زیستی، به  دفاع فرماندهی دائمی و مشترک قرارگاه با توجه به اهمیت شاخص تشکیل -

فرماندهان ارشد در نیروهای مسلح همچنین مسئولین ارشد دولت در مدیریت بحران پیشنهاد 

افزایی بیشتر بین دولت و نیروهای مسلح کی جهت هماهنگی و همشود چنین قرارگاه مشترمی

یل تشک های آیندهو بهبود عملکرد مدیریت در بحرانمنظور افزایش و ارتقاء پایداری ملی به

ریزی و رصد، برنامهزیستی ویروسی را  هایبحرانها خصوصاا شود و با این کار انواع بحران

زیستی در نقش حمایتی،  هایبحرانطی  روهای مسلح درمدیریت نمایند. درواقع، پذیرش نی

 .مند خواهد نمودی منضبط، منسجم، واکنش سریع و قوی بهرهلجستیکها را از پشتوانه دولت

 اندازیطور که شاخص راه، همانتأمینآوری زنجیره منظور افزایش و ارتقاء پایداری و تاببه -

اوری شود با استفاده از فناست، پیشنهاد میشده کشوری نیز احصا تأمین زنجیره اطالعات بانک

اطالعات و بستر دیجیتال، امکان دسترسی و جستجوی کارآمد منابع مواد اولیه، مدیریت 
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در نیروهای مسلح و حتی در سطح  تأمینبینی تقاضا برای مدیریت زنجیره موجودی و پیش

ی از گیردر سطح ملی و بهره ینتأمکشور فراهم گردد. با استفاده از شبکه ارتباطی زنجیره 

های سایبری امکان مدیریت منابع و موجودی کاال برای توزیع های هوشمند و سیستمسیستم

زمان واقعی فراهم  صورت برخط و مبتنی بر دادههدفمند و کارآمد احتیاجات اورژانسی مردم به

 گردد.می

توانند ( می22شده )جدول شماره امبندی انجطورکلی، نتایج حاصل از تحقیق حاضر و اولویتبه -

لح نیروهای مس گذاری هم در سطح ملی و هم در سطحعنوان پیشنهاد و مبنایی برای سیاستبه

 مورداستفاده قرار گیرد.

 هپیشنهادات برای تحقیقات آیند

وسی زیستی ویر هایبحران مدیریتنظامی در  لجستیکازآنجاکه تحقیق حاضر به بررسی نقش 

 شود؛باشند پیشنهاد میمند به تحقیق در این حوزه میاخت، به محققان آینده که عالقهآینده پرد

زیستی دیگر از جمله کمبود منابع  هایبحراننیروهای مسلح در  لجستیکبه بررسی نقش  -

 بپردازند. غذایی و بحران های زیست محیطی

های مسلح در مواجهه با های موفقیت نیروترین سازهبندی مهماقدام به شناسایی و اولویت -

 طبیعی خصوصاا زیستی ویروسی نمایند. هایبحران

طبیعی خصوصاا  هایبحران های پایداری ملی درترین مؤلفهبندی مهمشناسایی و اولویتبه  -

 بپردازند. زیستی ویروسی

های فراترکیب و دلفی فازی براین، پژوهش حاضر جهت رسیدن به هدف تحقیق از روش عالوه

 تحلیلهای های دیگر ازجمله، روششود از روشده نمود، به پژوهشگران آتی پیشنهاد میاستفا

ها بندی مؤلفهو ... جهت شناسایی و اولویت معادالت ساختاریسازی ، دیماتل فازی، مدلمحتوا

 استفاده و نتایج را جهت غنای پژوهش مقایسه نمایند.

 

 قدردانی

مرکز  یتیبانو پش دآما یفرماندهخبرگان به ویژه  تیکحوزه لجس از کلیه خبرگان شایسته است

 پژوهش یاری نمودند، صمیمانه تشکر نماییم.  انجام اینما را در  ،صادقانهمشتاقانه و که  نزاجا
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