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طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادالت 

 ساختاری
 ****فتاح میکائیلی***وجه اهلل قربانی زاده **جمشید صالحی صدقیانی،*اصغر آقایی،

 
 (11/11/46تاریخ پذیرش:-19/7/46)تاریخ دریافت:

 
 چکیده

هاا و اساتفاده از   کنند که همواره به دنبال بهبود و کااه  هزیناه  های تامین کنونی در محیطی فعالیت میزنجیره
های تامین در راهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیره

ایان تحییاد در راساتای حراحای       کناد. از ایان رو،  ترین هدف کمک مای جهت حذف ضایعات به عنوان اصلی
 -الگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر محیط فعالیات پلایا اسات. ایان تحییاد از لحاات روش توصایفی       

شاام  کلیاه مادیران و کارشناساان زنجیاره       ،تحلیلی و از لحات هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحیید
اناد. در  گیری تصادفی انتخاب شدهنفر است که با استفاده از روش نمونه 106م  تامین پلیا و نمونه آماری شا
هاای آن، باا اساتفاده از روش    های مختلف زنجیره تامین نااب و اساتخرام مولفاه   این تحیید پا از بررسی مدل

ه محیاد سااهته   سازی گردید و با استفاده از پرسشنامها مطابد با شرایط سازمان پلیا بومیدلفی دو دور، مولفه
های تحیید مورد تحلی  داده PLSآوری و با به کارگیری روش معادالت ساهتاری و نرم افزار جمع ،احالعات

قرار گرفت. نتایج حاص  از تحیید بیانگر آن است که ابعاد زنجیره تامین نااب پلایا شاام  عناصار مادیریتی،      
 باشد. می تولید و هدمات، راهبردی، تامین کنندگان و مشتری مداری

 

 .پلیا، ناب، زنجیره تامین ناب، روش معادالت ساهتاری، زنجیره تامین پلیا واژگان کلیدی:

 

 
 

 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین )نویسنده مسئول( -های مدیریت سیستمادکتر *
Email:aghaee-1340@yahoo.com 

 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبائی **

 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبایی ***

 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبایی ****
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 مقدمه

هر سازمانی برای انجام ماموریت اصالی و رسایدن باه اهاداف ماورد نيار بایاد از تادارکات و         

بارآورده   پشتیبانی عملیاتی مناسب برهوردار باشد و همه احتیاجات واحدهای عملیاتی هاود را 

دازند. بر این کند تا این واحدها بتوانند به نحو مناسب و قاب  قبولی به اجرای وظایف محوله بپر

ی را در رسانی و پشتیبانی از عملیات اصالی ساازمانی نیا  بسایار مهما     اساس، کیفیت تدارک

ام گونه ضعف و ترقی در این زمینه، اثرات هاود را بار میازان انجا    دسترسی به هدف دارد و هر

گذارد. در این راستا، لجستیک و واحدهای عملیاتی سازمان باقی می هایها و ماموریتفعالیت

هاای مختلاف   ای از فعالیتزنجیره تامین یکی از مفاهیم پشتیبانی کننده و در برگیرنده مجموعه

های در جریاان صانعت و   فرآیناد است که به منيور مدیریت جریاان ماواد و کاالهاا در حاول     

باه حاور    االمکان جریان هموار مواد و کاال را امکاان پاذیر کناد.   رود؛ تاحتیمی به کار سازمان

های مربوط به لجستیک و زنجیره تاامین اساتفاده ماوثر از ارکاان     کلی، هدف اصلی در فعالیت

کنناده و مشاتری در   تامین کننده، تولید کننده، توزیعمشارکت کننده در زنجیره تامین از جمله 

هاای  سساات و ساازمان  ؤارزش به مشاتریان نهاایی ساازمان اسات. بادین جهات، م       جهت ارائه

مختلف، بنا به مورد و حجم عملیات آن دارای ابعاد وسیع کاری در زمینه لجساتیک و زنجیاره   

 باشند. تامین می

مان در هاای نیاروی انتياامی و عملکارد ایان سااز      راستا، با توجه به ماهیات فعالیات   در این

کارگیری موثر ابزارها و رویکردهاای ناوین ساازمانی و کااربردی     همواره مستلزم بمحیطی که 

ثر ایجااد و  ؤکند که هماواره بایاد بتواناد در جریاان ما     است، این سازمان در بخشی فعالیت می

تاوان گفات اساتفاده از    شاک مای  ه باشاد و در ایان راساتا، بای    آفرینای داشات  تولید امنیت نی 

تاوان  اناد و در راساتای ارتیاای    گرفتاه شاده   در صانعت باه کاار    رویکردهای نوین که اماروزه 

تواند نی  موثری را نیز در این حاوزه داشاته باشاد.    شوند، میمیعملیاتی صنعت به کارگرفته 

ثر ارتیای تاوان عملیااتی باه ویاژه در لجساتیک و زنجیاره تاامین        ؤمفهوم نابی از جمله ارکان م

باشاد کاه شااید تاریخواه و ساابیه ارائاه آنهاا را        ی میشود، از جمله رویکردهای نوینتلیی می
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هاای بسایار   بتوان به نیمه دوم قرن بیستم نسبت داد و در مادت زماان بسایار کوتااهی در حاوزه     

سازی مفهوم ناب در زنجیاره تاامین   زیادی توسعه پیدا کرده است. این تحیید نیز به دنبال بومی

هاای ماوثر در تولیاد    به عنوان یکی از ساازمان  پلیا و حراحی الگوی زنجیره تامین ناب پلیا

شود. های حاص  از آن نیز بیان میی ارائه، روش تحیید و یافتهامنیت است. در ادامه مبانی نير

 گردد. های تحیید ارائه میگیری حاص  از یافتهبحث و نتیجه در انتها

 

 مباني و چهارچوب نظری تحقیق

 ،اسات  ضاایعات بادون   ایزنجیاره که  «ناب زنجیره تامین»( از 1443توصیف ووماک و جونز )

. آنهاا  (13، ص1002)ناواینبی،  ارائاه گردیاد  « تفکار نااب  »در بخشی از کتااب آنهاا باا عناوان     

کردن اصول و تفکار نااب در پاایین و بااالی      ست از حاکما ناب عبارت زنجیره تامینمعتیدند 

تساری یاباد، بلکاه بایاد از      زنجیاره تنها تفکر و اصول ناب باید باه کا      جریان ارزش، یعنی نه

ک و اووما . بهینه شود زنجیره تامینک  جریان ارزش در در مجموع مرزهای سازمان فراتر رود تا 

کناد تاا   ها و کسب و کارها کمک مای به سازماننیز ناب  زنجیره تامینرویکرد  (.1443جونز )

هاای موجاود در   مستمر و با بکارگیری فرهنگ و کار گروهی، اتالفبا استفاده از فلسفه بهبود 

 .(192، ص1624)آقایی،. کنندتحلی  و سپا حذف   ی،یشناسارا فرآیندها 

 

های هادماتی اسات کاه وظیفاه اصالی      نیروی انتيامی یکی از سازمانزنجیره تامین پلیس: 

ا نهاار جازت تاامین    تاامین را با  باشاد. ننانواه ارکاان زنجیاره     تولید امنیت در کشور را دارا می

کننادگان و مشاتریان در نيار بگیاریم، در ساازمان پلایا نیاز        کنندگان، توزیعکنندگان، تولید

هاود را در زنجیاره    همین موضوع مصداق دارد. نیروی انتيامی به دو صورت کاالی مورد نیاز

سیستم تامین از هاارم  کند: تولید در داه  سازمان و تامین از هارم سازمان. در تامین تهیه می

سازمان، کاالهای مورد نیاز تامین و توسط معاونت آماد ایان ساازمان باین واحادهای مختلاف      

ها، پلیا راهور و ...( توسط معاونت آماد و پشتیبانی ناجاا باه عناوان    یاتی)از جمله کالنتریعمل

گاردد. در سیساتم   حلیه واسط میان تولیدکنندگان و مشتریان به عنوان توزیع کننده، توزیع مای 
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پذیرد، مواد اولیه توسط تاامین  نسبت به کاالهای مشخصی انجام می تولید در داه  سازمان که

کنندگان بیرونی تامین، در سیستم تولیدی سازمان تولید و توسط معاونت آماد میاان واحادهای   

 گردد. مختلف به عنوان مشتری، توزیع می

گو، مفهاوم ساازی، سااهتن مفهاوم انتزاعای بارای       اول در حراحی الی تحقیق: مفهومالگوی 

(. ساهتن یک مفهوم در گاام  63ص  ،1011)زارعی، فخرزاد و پاقلعه،  فهمیدن امر واقعی است

 ساازد دهد و امار واقعای را مانعکا مای    اول عبارت از تعیین ابعادی است که آن را تشکی  می

هایی است ، تعریف شاهصگام بعدی در ساهتن یک الگوی مفهومی(. 27، ص1640)آقایی، 

عینای قابا    هاای  هاا نشاانه  گیاری کارد. شااهص   مفهاوم را انادازه   که به کمک آن بتوان ابعااد 

باا   (.111-111، ص1629گیری ابعاد مفهوم هستند )کیاوی و کمپنهاود،   شناسایی و قاب  اندازه

الگاوی  توجه به اصول و تعاریف بیان شده در ادبیات تحییاد، الگوهاای جدیاد نااب از جملاه      

مشااتری مااداری، تااامین   ها، منااابع انسااانی،فرآیناادریاازی، ( )برنامااه1011) 1پاانیزوال و دیگااران 

هاای ننادکاربری، بهباود مساتمر،     ()فناوری، یکپارنگی، تیم1001) 1کنندگان(، سانوز و پرز

( )بهباود مساتمر، حاذف ضاایعات، کاار تیمای،       1011) 6ارزش و بهنگامی( نائوهان و ساینگ 

()کیفیاات، 1010) 9شااتی و دیگااران تمرکااز زدایاای(،  ناااوری، ارسااال بهنگااام، یکپااارنگی، ف

حذف زوائد، نیروی انسانی، فرهنگ، بهبود مستمر، مشتری مداری(، وینود و   استاندارد سازی،

  3تولیااد، نیااروی انسااانی(، ویناادو و جااوی  ( )ماادیریت، راهباارد، فناااوری،1011) 9آراویناادرام

همه آنهاا باه ابعااد کلای از زنجیاره تاامین باه        ()نیروی انسانی، تولید، فناوری، مدیریت( 1011)

اناد. همانگوناه کاه در الگوهاای مختلاف نیاز       عنوان تاثیرگذارترین در ناب سازی اشاره کارده 

مشخص شده است، در بیشتر الگوها به ابعاد تولید، نیروی انسانی، مدیریت و راهبارد در تولیاد   

زنجیره تامین ناب، تفکر ناب و سازمان ناب اشاره شده اسات. در الگاوی زنجیاره تاامین      ناب،
 

1
 - Panizzolo et al 

2
 - Sanchez and Perez 

3
 - Chauhan and Sigh 

4
 - Shetty et al 

5
 - Vinodh and Aravindraj 

6
 - Vinodh and Joy 
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ناب پلیا نیز با توجه به در نير گرفتن مفهوم ناب و فراوانی ابعاد در الگوهای جدیاد نااب، از   

پنج بعد مدیریت، تولید و هدمات، راهبردی ، تامین کنندگان و مشتری مداری بر اساس ابعااد  

ای مختلاف )ساازمان، زنجیاره تاامین،     اها الگوهای جدید مفهوم ناب در حاوزه  در مطرح شده

پا از تعیاین ابعااد مختلاف زنجیاره تاامین نااب،         تفکر و ... ( استفاده شده است. در گام دوم،

بنادی گردیدناد. در گاام ساوم، باا اساتفاده از روش       ها بر اساس هر یک از ابعاد حبیاه شاهص

را ارائاه   هاشاهصت شد تا در داه  هر یک از ابعاد، حبیه بندی از دلفی، از هبرگان درهواس

های مدل شک  گیرد. بر این اساس و با استفاده از این روش در دو مرحلاه،  کنند تا سطح مولفه

بندی گردیدند. در گام نهاارم نیاز باه جهات احمیناان از      های مختلف حبیهها در دستهشاهص

ها متناساب باا تعااریف موجاود     سازی هر یک از شاهص ها و بومیحبیه بندی صحیح شاهص

نفر از هبرگان حوزه لجساتیک و زنجیاره تاامین     10در پلیا، در جلسه توفان مغزی با حضور 

(، مادل عملیااتی زنجیاره تاامین نااب      1پلیا، این فعالیت انجام پذیرفت. جدول زیار )جادول   

بنادی کیاوی و کمپنهاود    حبیاه پلیا را در سه سطح بعد، مولفاه و شااهص مطاابد باا الگاوی      

 کند.( به همراه منابع پشتیبانی کننده از هر یک، ارائه می1629)

 

 مدل عملیاتی زنجیره تامین ناب به همراه منابع پشتیبانی کننده :1 جدول

 منابع پشتیبانی کننده شاهص مولفه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیری  تصمیم

 و ح  مسئله

 ایجااد قابلیات  -6تمرکاز زدایای  -1حا  مشاکالت باین بخشای    -1

بررسی و در نير گرفتن تمامی راه -9تشخیص مسئله پردازش سریع

-3تصمیم گیری با تأم  و اندیشیدن به تماامی راه کارهاا   -9کار ها

 تصمیم گیری با دید بلند مدت و تیمی

)نوهااااان و سااااینگ، -1(1016)گااااوش،-1

)پانیزوال،گارنگو،شاااارما و گاااور،  -6( 1011

)کوندو -9(1011)کوندو و مانوهار،-9(1011

)کوناااااااااادو و -3(1011و مانوهااااااااااار ، 

)پااانیزوال، گارنگو،شااارما  , (1011مانوهااار،

(، )ساانوز و  1007)کوروپالی ،  (1011وگور،

 (1001ناگی،

 رهبری
اعماال  -6انتخاب یک رهبر برای فعالیتهاای بهباود  -1رهبری پویا-1

 گرفته شده به سرعت ولی به دقتتصمیم 

)کونادو  -1(1010)شتی، علی و کومیناگ، -1

 (1011)کوندو و مانوهار،-6( 1011و مانوهار،
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نیاااااااااروی 

 انسانی

 

 

 

آمااادگی -1انگیاازش پرساان  باارای حاا  مشااکالت مشااتریان   -1

همکااری کارکناان   -9کارکنان نند مهارته-6کارکنان جهت تغییر

استفاده از -3پرداهت متناسب با عملکرد -9مستمردر کنترل کیفی 

آماااوزش، ارتیاااا و توانمناااد ساااازی -7نیاااروی انساااانی کارآماااد

هادف گاذاری   -4تصدید، تشوید و توجه باه کارکناان  -2کارکنان

مشاارکت  -11ایجاد محیطی امن بارای کارکناان  -10برای کارکنان

ایجاد تیم -16تیم های حراحی نند مهارته-11کارکنان در تغییرات

تعداد پیشنهادات به -19ای پشتیبانی برای ح  هرنه سریعتر مسئلهه

-13درصد پیشنهادات تحید یافتاه  -19ازای هر کارمند در هر سال 

-17هاا و /  یاا ساودهای حاصا  شاده از پیشانهادات      صرفه جاویی 

 انگیزش پرسن  برای ح  مشکالت مشتریان

)ویناادو و -1(1011)ویناادو و آرویناادرام، -1

)پانیزوال،گارنگو،شارما -6(1011آرویندرام، 

-9(1016( ، )شااااااه و وارد،1011وگاااااور، 

( ،  1011)پاااانیزوال، گارنگو،شاااارما وگاااور،  

)کوروپالیاا ، -9( 1011)کوناادو و مانوهااار،  

)پااااااانیزوال، گارنگو،شااااااارما   (،1007

)شااتی، علاای و کومینااگ،  -3( 1011وگااور،

(، 1010)شااتی، علااای و کومیناااگ، -7(1010

(، )کوروپالیااا ، 1011)کونااادو و مانوهاااار،  

)پاانیزوال، گاارنگو، شاارما وگاور،        (،1007

(، 1010)شااتی، علاای و کومینااگ،  -2( 1011

)کوناااادو و -4(1011)کوناااادو و مانوهااااار، 

)کوناااادو و مانوهااااار، -10(1011مانوهااااار، 

-11(1011)کوناااادو و مانوهااااار، -11(1011

(، 1011)پااانیزوال، گاااارنگو، شااارما وگاااور،  

کونااادو و )-16(1011)نوهاااان و ساااینگ،  

( 1001)سااانوز و ناااگی، -19(1011مانوهااار، 

)سااانوز و -13( 1001)سااانوز و ناااگی،  -19

)وینااادو و آروینااادرام،  -17(1001نااااگی، 

1011) 

فرهناااااااگ 

 سازمانی

 

تارویج فرهناگ بهباود    -1ترویج فرهنگ مدیریت جریان ارزش-1

 مستمر

توسعه و ترویج فرهنگ ناب -9ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری -6

 ایجاد فرهنگ پاسخ مستمر به مشکالت-3د فرهنگ پایدارایجا-9

)ویناادو و -1(1011)ویناادو و آرویناادرام، -1

-6( 1011آرویناااااااااااااااااااااااااااااادرام، 

 -9( 1011)پانیزوال،گارنگو،شااااارما وگااااور،

)کونااااااااادو و -9( 1007)کوروپالیااااااااا ، 

 (1011)کوندو و مانوهار، -3( 1011مانوهار،

برنامه ریازی  

و ماااادیریت 

 زمان

کااه   -6کاه  مساتمر زماان نرهاه   -1هماهنگبرنامه ریزی -1

 زمان راه اندازی تجهیزات

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شااارما وگااور، -1

، (1011)پانیزوال،گارنگو،شاااااارما وگاااااور، 

)شااااه و ، (1010)شاااتی، علااای و کومیناااگ،

-6( 1011،(، )ویناااادو و جااااوی 1016وارد،

، (1011)پانیزوال،گارنگو،شاااااارما وگاااااور، 

 (1016)گوش،
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 کنترل

 

 

 

ها فرآیناد کنترل آماری -6کنترل جریان ارزش-1کنترل دیداری-1

استفاده از کنترل کیفی به عنوان یک عاما  جلاوگیری   -9و کیفیت

 کننده

 ،(1011)پانیزوال،گارنگو،شااااارما وگااااور،-1

)کوناادو و  ،(1010)شااتی، علاای و کومینااگ،

-1(1007)کوروپالیااااا ،  ،(1011مانوهاااااار،

 ،(1011)پانیزوال،گارنگو،شاااااارما وگاااااور، 

(، 1016)گااوش،-6(1011)کونادو و مانوهاار،  

(، )کوروپالیا ،  1010)شتی، علی و کومینگ،

)کوناادو و -9(1011( )ویناادو و جااوی،1007

 (1011مانوهار،

-9شفاف سازی مسائولیت هاا  -6ایجاد سازمان ناب-1کاه  سطوح مدیریتی-1

توساعه و تارویج دانا  در     -9معماول عماومی باه دانا  ساازمانی     تبدی  دانا   

 سازمان

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شااارما وگااور، -1

)نوهاااان و ساااینگ،   ،(1007)کوروپالیااا ، 

)کوندو -9(1011)کوندو و مانوهار،-6(1011

 (1011)کوندو و مانوهار،-9(1011و مانوهار،

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید

و 

 عملیات

 

و  فرآیناااااد

 ضایعات

 

حاذف  -6تحلی  عل  وقوع هرابی-1ها فرآیندبهینه سازی -1

-9های پایاادار و قاباا  پاای  بیناای   فرآینااد-9گلوگاااه هااا 

-7ها و فعالیت هافرآیندباز مهندسی -3ها فرآیندیکپارنگی 

شناسااایی و کاااه  ضااایعات و حااذف فعالیاات فاقااد ارزش  

 افزوده

)شااتی،  -1(1011)ویناادو و آرویناادرام،  -1

)شااتی، علاای و  -6(1010کومینااگ،علاای و 

)کونااااااااااادو و -9(1010کومیناااااااااااگ،

)نوهاااااان و ساااااینگ، -9(1011مانوهاااااار،

)شتی، علی و -7(1016)شاه و وارد،-3(1011

 (1007)کوروپالی ،  ،(1010کومینگ،

 

 فناوری

 

هاای جدیاد   استفاده از فناوری-1استفاده از ابزارهای دقید-1

انجااام -9احالعاااتتبااادل سااریع -6و بااا قابلیاات احمینااان باااال

 های الزم قب  از بکارگیری فناوریآزمای 

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شااارما وگااور، -1

)پاااااانیزوال،  (1011)کونااااادو و مانوهاااااار، 

)شاااااه و   ،(1011گارنگو،شااااارما وگااااور، 

)پانیزوال،گارنگو،شااااااااااارما -6(1016وارد،

 (1011)کوندو و مانوهار،-9 (1011وگور،
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هاای  سیستم

تولیاااااااد / 

 هدمت

 

هااای سیسااتم-1جدیااد فرآیناادتحیییااات روی کاااال یااا  -1

-9سازماندهی عملیات تولیاد -9تولید در حجم کم-6کششی

 Kanbanایجااد و توساعه   -3استاندارد سازی کاال/ هدمات

استفاده از محصوالت با هادمات  -7های جدید تولید و روش

 پا از فروش

-1(1011)وینااااااادو و آروینااااااادرام،  -1

 ،(1011)کوناادو و مانوهااار، ،(1016)گااوش،

)نوهاااان و  ،(1011)وینااادو و آروینااادرام، 

-6(1016)شااااااه و وارد، ،(1011ساااااینگ، 

 ،(1011)پانیزوال،گارنگو،شاااااارما وگاااااور، 

)ویناادو و آرویناادرام،  ،(1007)کوروپالیاا ، 

)سااااااانوز و  ،(1016( )شاااااااه و وارد،1011

)ویناااادو و آرویناااادرام،  -9(1001ناااااگی،

،شاااااااااااااااااارما )پانیزوال،گارنگو-9(1011

)شاتی،  -3(1007(، )کوروپالیا ،  1011وگور،

(، )کوروپالیاااا ، 1010علاااای و کومینااااگ،

(، )شااااه و 1011(، )وینااادو و جاااوی، 1007

(، )هااااااااوی، رز،جااااااااوینز و 1016وارد،

)پانیزوال،گارنگو،شاااااارما -7(1011تاااااونی،

 (1011،)ویندو و جوی ،(1011وگور، 

 نت

 

 

 

 

نگهااداری و بهبااود -1نگهااداری و تعمیاارات پیشااگیرانه  -1

کاه  دفعات از -9نگهداری و تعمیرات بهره ور-6تعمیرات

 صفر از کار افتادگی-9کار افتادگی ماشین آالت 

)شااااااتی، علاااااای و   ،(1016)گااااااوش،-1

)پانیزوال،گارنگو،شاااارما  ،(1010کومیناااگ،

)شاااه و  ،(1007)کوروپالیاا ،  ،(1011وگااور،

 (1001)سانوز و ناگی، ،(1016وارد،

-6(1016)شاااااااااااااااااااااااااااه و وارد،-1

)شااااااااتی، علاااااااای و ،(1016)گااااااااوش،

)پاانیزوال، گاارنگو، شاارما     ،(1010کومینگ،

)شاااه و  ،(1007)کوروپالیاا ، ،(1011وگااور،

)هااااااااوی، رز،جااااااااوینز و ، (1016وارد،

-9(1001)سااانوز و ناااگی،  -9(1011تااونی، 

 (1011)نوهان و سینگ، 

 

مااااادیریت 

 کیفیت

 

اجارای  -1هاای بهباود کیفای   همکاری مشاتریان در برناماه  -1

9s6-    استفاده از رویکردهای بهباود کیفیات و اساتانداردهای

همکاری تاأمین  -9استفاده از منابع کیفی-9(ISOالمللی )بین

 کننده در برنامه های بهبود کیفی

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شااارما وگااور، -1

)کوروپالیا ،   ،(1010)شتی، علی و کومینگ،

-6(1011)هوی، رز،جوینز و تاونی،  ،(1007

-9(1016)شاااه و وارد، ،(1007، )کوروپالیاا 

-9(1011)پانیزوال،گارنگو،شااااارما وگااااور،
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 (1011)پانیزوال،گارنگو، شارما وگور، 

انعطاااااااف 

 پذیری

انعطاف پاذیری در بارآورد   -1انعطاف پذیری تامین کاال  -1

 انعطاف پذیری زمان کاری-6کردن نیازهای مشتریان

-1(1011وگااور،)پانیزوال،گارنگو،شااارما -1

-6 (1011)پانیزوال،گارنگو،شاااارما وگاااور،  

 (1011)پانیزوال،گارنگو،شارما وگور،

 

 

 راهبردی

 

ارزش 

 آفرینی
 شناسایی جریان ارزش-1تمرکز بر روی افزودن ارزش -1

)کوروپالیااااا ، -1(1007)کوروپالیااااا ، -1

1007) 

برنامه ریزی 

 راهبردی

 

-6ارزشریاازی جریااان برنامااه-1برنامااه ریاازی یکپارنااه -1

-9هاای بهباود امنیات   برناماه -9های راهباردی اهداف و برنامه

مشخص کردن هروجی و نتیجه تغییرات میایسه آنها با نتاایج  

 هامدیریت هزینه-3ریزی شدهبرنامه

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شااارما وگااور، -1

-6 (1007)کوروپالیاااا ،  ،(1016)گااااوش،

 )شاااه و-9(1010)شااتی، علاای و کومینااگ،  

-3(1011)کوناادو و مانوهااار، -9(1016وارد،

 (1011،)ویندو و جوی

 

 

 

 

 

تااااااامین 

 کنندگان

 

 

 

 انتخاب

-1هاای کا   امتیاز دهی به تأمین کنناده بار اسااس هزیناه     -1

 های علمی برای انتخاب تآمین کنندهبگارگیری روش

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شاااارما وگاااور، -1

 (1007)کوروپالی ، 

 

ماااادیریت 

 کیفیت

 

هااای فناورانااه بااه تااأمین  ایجاااد و ارائااه بسااترها و کمااک -1

هاای اصاول کیفیات باه کارکناان      ارائه آماوزش -1کنندگان

مادیریت  -9کننادگان کاه  تعاداد تاامین  -6تأمین کنندگان

تااامین بهنگااام کاااال/ -3ایجاااد تااامین کننااده-9تااأمین کننااده

 هدمات توسط تامین کننده

و )ویناادو -1(1011)ویناادو و آرویناادرام،  -1

)پانیزوال، گارنگو،شاارما  -6(1011آرویندرام، 

)شااااااااتی، علاااااااای و -9(1011وگااااااااور،

-3(1011،)وینادو و جاوی  -9(1010کومینگ،

 (1001)سانوز و ناگی،

 روابط

قراردادهااای -1ارائااه کمااک مااالی بااه تااأمین کنناادگان   -1

همکاری تاأمین کنناده در   -9همکاری شرکا-6حوالنی مدت

 حراحی و تولید محصول

-1(1011ویناااااااادرام، )ویناااااااادو و آر-1

(، )ساانوز  1011)پانیزوال،گارنگو،شارما وگور،

-9(1011)ویناادو و جااوی، -6(1001و ناااگی،

 (1011وگور، پانیزوال،گارنگو،شارما)

 

مشااااتری 

 مداری

 ارسال کاال
کاااه  زمااان انتيااار -1ارسااال سااریع و بااا احمینااان کاااال-1

 سفارش مشتری

(، )پاانیزوال،  1010)شتی، علای و کومیناگ،  -1

(، )کوروپالیاا ، 1011گااارنگو، شااارما وگااور، 

(، )وینااادو و 1011(، )وینااادو و جاااوی،1007
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(، )نوهااااان و سااااینگ، 1011آرویناااادرام، 

)ساااااانوز و -1(1016(، )شااااااه و وارد،1011

 (1001ناگی،

همکااااری 

 مشتری

 

 همکااری -1دریافت سریع احالعات از نیازهاای مشاتریان  -1

تمرکاز روی نیازهاای   -6مشتریان در حراحی کااال/ هادمات  

ایجااد  -9ایجااد ارزش قابا  درک بارای مشاتری    -9مشتریان

 بهبود مستمر و پاسخ مستمر به مشکالت مشتریان

-1(1011)پانیزوال،گارنگو،شاااارما وگاااور، -1

)پااانیزوال، ،  (  1010)شااتی، علاای و کومینااگ،

-6(1011گااااااارنگو، شااااااارما  و گااااااور،  

-9(1011، )ویناادو و جااوی   ،(1016)گااوش،

)کوناااااااااادو و -9(1007)کوروپالیاااااااااا ، 

 (1011مانوهار،

 

هاای  و مولفاه  هاا مادل های استخرام شده، در جدول یک که به بیان به جهت تعداد زیاد مولفه

اناد و مناابع ارائاه    گاذاری شاده  ها شاماره پردازد، مولفهتلف در حوزه زنجیره تامین ناب میمخ

گذاری شده اسات. الگاوی   نیز متناسب با شماره مولفه شمارهها مولفهشده مربوط به هر یک از 

 ارائه شده است.  1مفهومی تحیید در شک  

 : الگوی مفهومی تحقیق1شکل 
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بعاد اصالی    9همانگونه که در شک  نیز مشخص شده است، زنجیاره تاامین نااب پلایا دارای     

تولید و هدمات و مشتری ماداری. باه   کنندگان، راهبردی، ت که عبارتند از: مدیریتی، تامیناس

عبارت دیگر، در مدل مفهومی زنجیره تامین ناب، سه عنصر اصلی زنجیره تامین با عنوان تامین 

اناد و عناصار   کنندگان، تولید و هدمات و مشتری به عنوان ارکان اصالی در نيار گرفتاه شاده    

 ین تاثیرگاذاری را بار   شاوند کاه بیشاتر   مدیریتی و راهبردی نیاز باه عناوان عناصاری تلیای مای      

 سازی یک زنجیره تامین دارا هستند.  ناب

 

 شناسي تحقیقروش

با توجه به آنوه که در مبانی نيری نسبت به ارکان مختلف زنجیره تامین پلایا )اعام از تاامین    

کنناادگان کااه وظیفااه تولیااد  ال و مااواد اولیااه را دارنااد، تولیدکنناادگان کااه وظیفااه تااامین کااا 

و پشاتیبان ناجاا    ز سازمان را دارند، توزیع کننده که به عنوان معاونت آمااد محصوالت مورد نیا

شود و مشتریان که به عنوان واحادهای مختلاف عملیااتی و ساتادی پلایا از      در نير گرفته می

شوند هود زنجیره تامین نناد  ها و ... تلیی میجمله یگان ویژه، پلیا راهور، آگاهی، کالنتری

دهند(، این تحیید الگوی جدیدی را با استفاده از منابع علمی و احالعات سطحی را تشکی  می

ز نيار  دهد، از نيار هادف کااربردی و ا    حاص  از دیدگاه نمونه تحیید مورد آزمای  قرار می

 باشد. تحلیلی می -نوع روش توصیفی

پلایا و  جامعه و نمونه آماری پژوه  حاضر کلیه مدیران و کارشناسان حاوزه زنجیاره تاامین    

 106اند )از گیری تصادفی انتخاب شدهنفر هستند که بصورت نمونه 106نمونه تحیید مجموعاً 

پرسشنامه جمع آوری گردید(. در روایی محتوای تحیید با ارائه پانج   42پرسشنامه توزیع شده، 

 هاای وههای مربوحه برای سنج  متغیرها با بهاره گیاری از گار    بعد اصلی زنجیره تامین ناب و مولفه

های معرفی شده بارای  کانونی و دریافت نير اساتید هبره و اعمال نير آنان، نهایتاً ابعاد و مولفه

سنج  متغیرهای مورد استفاده الگوی پژوه  قرار گرفات. بارای سانج  متغیرهاا، از روش     

برای بررسی تاثیرگذاری اساتفاده شاده اسات.     PLSمعادالت ساهتاری و استفاده از نرم افزار 
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پا از سنج  روایی هبرگان انجاام   در این پژوه  آزمون پایایی سازگاری درونی پرسشنامه

سوال حراحی شده برای زنجیره تامین نااب   49شده است و میدار ضریب آلفای کرونباخ برای 

بدست آمده است که حاکی از روایی بسیار مناساب پرسشانامه تحییاد اسات. در      08422پلیا 

باا   «دام اسات  الگوی زنجیره تامین نااب پلایا کا   »نهایت نیز این تحیید در پی پاسخ به سوال 

 باشد.استفاده از روش معرفی شده می

 

 ژوهش  پ هایيافتهها و  یل دادهتحل

 -کولماوگروف  در قسمت آمار تحلیلی در ابتدا به بررسی نرمالیتی متغیرها با استفاده از آزمون

 هاای شود. این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در ماورد توزیاع داده  اسمیرنوف پرداهته می

ض صفر و فرض میاب  باه شارح   در این آزمون فر گیرد.رد استفاده قرار مییک متغیر کمی مو

 باشد.زیر می

 
 H0 ها نرمال است    :توزیع پاسخ   

 H1ها نرمال نیست   :توزیع پاسخ                                                                                 

 یناب مفهوم یبرا یا نمونه کی رنوفیاسم -کولموگروف آزمون:  1جدول 
 سطح معنی داری K-S Nآماره  انحراف معیار میانگین آماره

 08000 42 08193 0833129 684999 نتایج

 

( کاه   H0باشد. بنابراین فرض صافر) می 0809با توجه به جدول باال، ضریب معناداری کمتر از 

باا توجاه رد شادن نرماال باودن      . (1شاود)جدول  باشد، رد مای توزیع نرمال متغیر مورد نير می

این نرم افازار،   ها، از نرم افزار لیزرل برای روش معادالت ساهتاری که فرض اصلیتوزیع داده

توان اساتفاده نماود. از ایان رو، در ایان تحییاد از نارم افازار        باشد، نمیها میبه کارگیری داده

PLS .استفاده هواهیم کرد 



 109 ی تامین ناب با استفاده از تکنیک معادالت ساختاریزنجیرهطراحی الگوی 

 
( Alpha˃0.7( و آلفاای کرونبااخ)  CR˃0.7ج  پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی)برای سن

تاوان گفات، پرسشانامه تحییاد     شود که در صورت مناسب بودن ایان ضارایب مای   استفاده می

( اساتفاده      AVEپایاست. برای تعیین روایی همگرا از شاهص میانگین واریانا استخرام شده)

شاود تاا   حاذف مای   089ضریب سواالت دارای باار عااملی کمتار از    شود. با استفاده از این می

،ص 1001برساد )ادکااک و کاولیر،    089میدار شاهص میانگین واریانا استخرام شده باالی 

 ارائه شده است. 6(. نتایج حاص  از بررسی این بخ  در جدول 966

 
 پلیس ناب زنجیره تامین ابعاد یبرا کل ییراهمگ ،(AVE)شده استخراج انسیوار مقدار کرونباخ، یآلفا بیضرا:   1جدول 

آلفااااااااای  ابعاد

 کرونباخ

میانگین واریانا تبیین 

 (AVEشده)

ضااااااااریب 

 تعیین

 پایایی ترکیبی افزونگی

CR˃0.7 

 08497 08103 08419 08730 08497 مدیریتی

 08469 08111 08297 08791 08493 تولید و هدمات

 08469 08046 08294 08273 08292 راهبردی

 08417 08191 08211 08723 08236 تامین کنندگان

 08419 08196 08299 08242 08223 مشتری مداری

 

، بناابراین پایاایی تاییاد         % اسات 70از آنجا که ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بااالی  

تحییاد  باشاد، روایای    089شود. در مورد روایی همگرا تحیید هر نه این میادار بزرگتار از   می

باشد، روایای ابعااد مناساب    می 089( بزرگتر از AVEبیشتر است. با توجه به اینکه تمام اعداد )

از حرف دیگر نیز با توجه به اینکه تمامی اعداد پایایی ترکیبی تحییاد از عادد    شود.ارزیابی می

اماه باه   باشاد. در اد توان گفت که پایایی تماامی ابعااد تحییاد مناساب مای     باالتر است، می 087

شاود. نتاایج حاصا  از ایان     های تحیید پرداهتاه مای  بررسی بار عاملی هر یک از ابعاد و مولفه

 ارائه شده است. 9بخ  در جدول 
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 پلیس نابزنجیره تامین  یهامولفهو  ابعاد یتاثیرگذار بیان در t آماره محاسبه و یتایید یعامل تحلیل نتایج:  4جدول 

 Tآماره  عاملی بار نام متغیر نوع متغیر

 ابعاد

 78.281 0.959 مدیریتی
 104.457 0.965 تولید و هدمات

 50.119 0.922 راهبردی

 40.711 0.906 تامین کنندگان

 48.979 0.925 مشتری مداری

 

 ها مولفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35.444 08249 تصمیم گیری و ح  مسئله
 39.742 0.893 هدایت و رهبری

 42.872 0.916 نیروی انسانی

 36.093 0.904 فرهنگ سازمانی

 43.441 0.887 برنامه ریزی

 22.381 0.831 کنترل

 33.441 0.888 سازمانی

 45.719 0.896 و ضایعات فرآیند

 38.179 0.897 فناوری

 43.660 0.926 های تولید/هدماتسیستم

 44.342 0.895 نگهداری و تعمیرات

 33.005 0.890 مدیریت کیفیت

 26.494 0.834 انعطاف پذیری

 71.502 0.935 ارزش آفرینی

 84.140 0.938 برنامه ریزی راهبردی

 27.845 0.842 انتخاب

 84.258 0.946 مدیریت کیفیت
 33.580 0.880 روابط

 67.289 0.947 ارسال کاال

 72.330 0.947 همکاری مشتری

ها باالتر از % برای تمامی ابعاد و مولفه9در سطح معناداری آلفا  Tبا توجه به اینکه میدار آماره 

)در این تحیید بار عام  پذیرفتاه شاده،    087ها باالتر از و بار عاملی نیز برای ابعاد و مولفه 1843
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هاای تحییاد   توان گفت، کلیه ابعاد و مولفاه باشد؛ بنابراین میدر نير گرفته شده است( می 087

 تامین ناب پلیا تاثیرگذار هستند.بر زنجیره 

از فرماول   PLS( در ابازار  Goodness of Fit) GOFبرای محاسبه شاهص تناساب مادل   

 شود:  ( بهره گرفته می1)

GOF=                (1) 

توان گفت مادل باه صاورت کلای     شود، می 0863برابر بزرگتر از  GOFدر صورتی که میدار 

هااا ضاارب متوسااط اشااتراک ول اساات. ایاان شاااهص از مجااذور حاصاا   معنااادار و قاباا  قباا 

(Communality( در ضریب تعیین )R
ان دهنده آن است باا توجاه   شود و نش( مشخص می2

ها، روابط میان متغیرها تا نه اندازه مناسب و مطلوب است و هر نیدر به یک نزدیکتار  به داده

 اص  از فرمول یک به صورت زیر است:باشد، نشان دهنده مطلوبیت بیشتر مدل است. نتایج ح
0.8596 = √0.39576= 0.62 GOF=√0.4604× 

گفت که الگاوی تحییاد در مجماوع     توانمیشده  0831برابر با  GOFبا توجه به اینکه میدار 

 باشد. دارای برازش مناسب می
 

 گیریبحث و نتیجه

سازمان نیروی انتيامی به رویکرد ناب یکی از مهمترین راهبردهای کمک کننده به مدیران در 

 ،درون ساازمان کنندگان و مشتریان آن و حجم و تنوع محصوالت، تامین جهت ماهیت فعالیت

ند باه عناوان   توابا نیازهای بسیار متنوع و متفاوت و پراکندگی جغرافیایی بسیار باال است که می

از زنجیاره تاامین و مادیریت     یک ابزار موثر، نیا  بسایار کاارکردی را در کااه  ضاایعات     

هاای  های سازمانی ایفا کند. در این راستا، یکی از مشاکالت پای  روی مادیران زنجیاره    هزینه

تامین پلیا، عدم وجود الگویی مناسب در جهت ناب سازی ک  زنجیره تاامین اسات و بارای    

ه هار یاک   ح  این مشک  امروزه الگوهای متفاوتی در حوزه زنجیره تامین ناب وجود دارد کا 

باشند؛ اما آنوه که بسیار اهمیت دارد، عدم وجود مدلی یدارای نیاط قوت و ضعف متفاوتی م

بومی متناسب با شرایط پلیا است که بتواند پاسخگوی نیازهای عملیااتی ایان ساازمان باشاد.     
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هدف از این پژوه ، ارائه الگویی مفهومی برای ح  مساله نااب ساازی زنجیاره تاامین پلایا      

 است.

در حوزه نااب ساازی از ساال     یای، الگوهای مختلفدر این پژوه  با استفاده از منابع کتابخانه

به بعد گردآوری شد و الگوی مفهومی تحیید با استفاده از ادبیات تحیید شک  گرفات.   1000
پلیا بیانگر نفر از مدیران و کارشناسان زنجیره تامین  42نتایج حاص  از تحیید منتج از نيرات 

گیاری  تصامیم  هایبا مولفه مدیریتعد: بُ 9است که الگوی زنجیره تامین ناب پلیا مشتم  بر  آن
و ح  مسااله، هادایت و رهباری، نیاروی انساانی، فرهناگ ساازمانی، برناماه ریازی، کنتارل و           

هااای ها و ضااایعات، فناااوری، سیسااتم فرآیناادهااای بااا مولفااه تولیددد و خدددماتسااازمانی؛ 

هاای  با مولفه راهبردیپذیری؛ تعمیرات، مدیریت کیفیت، انعطافو تولید/هدمت، نگهداری 
هاای انتخااب، مادیریت و    باا مولفاه   کننددگان  تدامین ریزی راهبردی؛ ارزش آفرینی و برنامه

باشاد. نتاایج ایان    های ارسال کااال و همکااری مشاترک مای    با مولفهمشتری مداری روابط و 
مشاتری    ها، منابع انساانی، فرآیندریزی، ه به برنامه( ک1011تحیید با تحیید پانیزوال و دیگران )

هاای ننادکاربری،   )فنااوری، یکپاارنگی، تایم    (1001رز )کنندگان(، سانوز و پمداری، تامین

( )بهباود مساتمر، حاذف ضاایعات،     1011بهبود مستمر، ارزش و بهنگامی( نائوهان و سینگ )
شاااتی و دیگاااران  دایااای(،تمرکاااز ز  کاااار تیمااای، یکپاااارنگی، فنااااوری، ارساااال بهنگاااام،

حذف زوائد، نیروی انسانی، فرهنگ، بهبود مستمر، مشاتری    ()کیفیت، استاندارد سازی،1010)
تولیاد، نیاروی انساانی(،      )مادیریت، راهبارد، فنااوری،    (1011مداری(، ویناود و آراوینادرام )  

مشاابه اسات. نتاایج تحییاد      )نیروی انسانی، تولید، فنااوری، مادیریت(   (1011)  ویندو و جوی

آفرینای بارای   حاکی از آن است که رویکرد راهبردی در زنجیره تامین پلیا که مبتنای ارزش 
ی مدیریتی حاصا   باشند، با استفاده از ابزارهایی که واحدهای عملیاتی سازمان میمشتریان نها

ننادگان و مشاتریان   ککننادگان، تولید شود که در ارکان مختلف زنجیره تامین اعم از تاامین می
مادیریتی اسات کاه باا نگااهی راهباردی        ،جاری است. به عبارت دیگر، رویکرد ناب فرهنگی

کناد و  ی پیادا مای  سراسر زنجیره تامین تسار  نسبت به ارائه ارزش به مشتریان نهایی سازمان، در 
مادیریت و  ها گرفته تا انتخااب،  ها تا نگهداری و تعمیرات از آنمختلف تولید از سیستمارکان 

 گیرد. کنندگان را در راستای حذف ضایعات از زنجیره تامین در بر میروابط تامین
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