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 ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران

 مدلسازی ساختاری تفسیری  با رویکرد 

****علیرضا موتمنی ***اکبر عالم تبریز، **عباس راد، اکبر رحیمی،
 

 6/3/99تاریخ دریافت:

 3/5/99تاریخ پذیرش:

 چکيده:
از یک سو، تولید محصوالت دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد بازدارندگی و ارتقاء امنیت ملی کشور دارند، 

باشند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تولید محصوالت دفاعی با کمترین هزینه  می ضروری

و  ها ع دفاعی با تمرکز بر حذف اتالفرا، به یک الزام تبدیل نموده است. ناب سازی زنجیره تامین صنای

 ی زائد در سطوح مختلف زنجیره تامین، پاسخی به چگونگی تولید محصوالت دفاعی با هزینه کمترها هزینه

باشد. این تحقیق با هدف تدوین مدل ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهمترین  می

ی موجود در زنجیره تامین صنایع دفاعی پرداخته، سپس با ها با اتالفاقدامات زنجیره تامین ناب متناسب 

استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، دسته بندی و تایید اقدامات بر مبنای مدلسازی معادالت 

به ارائه مدلی  (ISMو در ادامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری) (را به انجام رساندهSEMساختاری)

با استفاده از تکنیک نیز پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات  می دهد، می که روابط بین این اقدامات را نشان

اقدام معرفی  49دهد که از مجموع  می تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان ،(MICMACمیک مک)

در  ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی موثرند که اقدام  99شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تامین ناب،

دسته و شامل مدیریت سطح کارگاه، مدیریت کیفیت، تولید بهنگام، مدیریت نت، مدیریت منابع  4در قالب 

باشند. ارتباط با مشتریان به  می انسانی، ارتباط با تامین کنندگان، طراحی محصول جدید و ارتباط با مشتریان

ترین و محرک ترین اقدام و ارتباط با تامین کنندگان، وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدام عنوان پایه ای 

 زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی هستند.  

  زنجیره تامین، رویکرد ناب، مدلسازی ساختاری تفسیری، صنایع دفاعی کليدي: واژگان
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 مقدمه 

بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی محصوالت دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد توان  

نماید، از مهمترین ارکان قدرت ملی یک کشور محسوب گردیده و لذا در ایجاد و  می ایفا

 باشند. می شوند، تاثیرگذار می ارتقاء امنیت ملی که کل افراد جامعه از وجود آن منتفع

 (1345)توحیدی و صنیعی، 

نوین که بتواند در مقابل محصوالت دفاعی از یک سو تولید محصوالت دفاعی پیشرفته و 

ی پیشرفته، منجر به بازدارندگی دفاعی و حفظ استقالل کشور گردد برای کشور ها کشور

و  ها حیاتی است و  از سوی دیگر، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بازنگری در بودجه

موده است. مدیریت مصرف صحیح و مناسب آنها را به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل ن

تواند به حل این چالش امنیتی و اقتصادی  می رویکرد ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی

موجود کمک نماید.گرچه رویکرد ناب سازی زنجیره تامین به عنوان یک رویکرد مدیریتی 

در  ها ی تولید و قیمت تمام شده محصول و افزایش سود شرکتها جدید جهت کاهش هزینه

 اثر فروش بیشتر، معرفی گردیده است. اما ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی با دوهدف

تواند به وضعیت کنونی کشور کمک نماید. نخست اینکه با توجه به گستردگی صنعت  می

دهد، کاهش هزینه محصوالت  می دفاعی که بخش نسبتا بزرگی از صنایع کشور را تشکیل

ی اقتصادی، ها مناسبی را برای هزینه کرد بودجه کشور در سایر زمینه تواند زمینه می دفاعی،

قرهنگی ، اجتماعی، زیر ساخت ، فناوری ، تولید  دانش و ... ایجاد نموده و بستر رشد چند 

ی کاهش ها توانند از محل هزینه می وجهی کشور را فراهم نماید. دوم اینکه صنایع دفاعی

یدی خود استفاده نمایند. افزایش بودجه تحقیق و توسعه یافته، برای بهبود محصوالت تول

ی جدید، بهینه سازی ها صنایع جهت تولید محصوالت دفاعی جدید و متنوع، خرید تکنولوژی

ی کاربردی ها ی نیروی انسانی،تعریف پروژهها ماشین آالت قدیمی، آموزش و توسعه مهارت

ی حفاطتی و امنیتی، بهینه سازی اه در راستای رفع مشکالت صنایع دفاعی،ارتقاء سیستم

و تجهیزات تولیدی، سرمایه گذاری در ارتقاء کیفی محصوالت دفاعی، سرمایه  ها فرایند

ی انگیزشی جهت حفط و ها گذاری در تولید محصوالت نوآور و بکارگیری سیستم
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نگهداشت نیر وهای انسانی کارامد از جمله این اقدامات برای ایجاد بهبود در محصوالت 

 باشند. می دفاعی

شود  می ی رقابتی، گفتهها به دلیل اهمیت زنجیره تامین و مدیریت اثربخش آن در ایجاد مزیت

ی تامین آنها جایگزین گردیده و ها با رقابت بین زنجیره ها که امروزه رقابت بین سازمان

ین را درکسب در تالشند تا با بهبود مدیریت زنجیره تامین خود، عملکرد زنجیره تام ها سازمان

مدیریت موثر (. بنابراین 2112و همکاران،  ی رقابتی پایدار بهبود بخشند. )کابرالها مزیت

بوده و در حال حاضر  به عنوان یک بخش  ها ی سازماناز عوامل اصلی بقا، زنجیره تامین

جدایی ناپذیر از هر کسب و کاری، تبدیل به یک عنصر حیاتی برای افزایش سودآوری و برد 

شده است. مدیریت مناسب زنجیره تامین، توانایی افزایش خدمات به  ها رقابت بین سازمان

ی عملیاتی، افزایش کیفیت محصول، افزایش سرعت تحویل و ها مشتری، کاهش هزینه

 ( 2115نشان دهنده اهمیت کلیدی آن است.)لی و همکاران، ها نوآوری را داراست و همه این

ک رویکرد مبتنی بر کاهش هزینه است که با تمرکز بر بهبود ناب سازی زنجیره تامین، ی

ی بدون ارزش افزوده در تمام مراحل چرخه ها فرایندها، از طریق کاهش یا حذف تمام فعالیت

عمر محصول، از طراحی محصول تا تحویل نهایی آن به مشتری، در عملکرد زنجیره تامین 

 (. 2114کند)آناند و کودالی، می بهبود ایجاد

ا توجه به اهمیت رویکرد ناب و شرایط اقتصادی و امنیتی حاکم بر کشور، بکارگیری آن در ب

باشد. حال سوال اساسی این است که بکارگیری این  می زنجیره تامین صنایع دفاعی ضروری 

در زنجیره تامین صنایع دفاعی مشتمل بر چه اقداماتی است؟  ها رویکرد برای حذف اتالف

ونه بوده و کدامیک به عنوان اقدامات محرک و کدامیک به عنوان اقدامات رابط بین آنها چگ

نمایند. این تحقیق با تدوین مدل  می اثر پذیر در زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی ایفای نقش

 زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی، جهت پاسخگویی به این سواالت، طراحی گردیده است.
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 پيشين مبانی نظري و مرور تحقيقات

1مدیریت زنجيره تامين
 و زنجيره تامين صنایع دفاعی  

در دنیای کنونی، تغیرات در اقتصاد و صنعت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع 

کنند. مشتریان به  می به دلیل روند جهانی شدن، افزایش رقابت را بیشتر حس ها است. کشور

به دنبال  ها ی نیاز آنها باشد و از سوی دیگر شرکتدنبال کاالها و خدماتی هستند که پاسخگو

خلق مزیت رقابتی و با هدف ماندگاری بیشتر در بازار هستند. مدیریت زنجیره تامین از عناصر 

باشد. لذا  می مهم و ضروری برای پاسخگویی به نیاز مشتر ی و کسب مزیت رقابتی پایدار

محققان دانشگاهی به زنجیره تامین شده مجموعه این عوامل، منجر به توجه جدی مدیران و 

یی است که ها (. یک زنجیره تامین شامل تمام مراحل و بخش2115است )چوی و همکاران،

 باشند. بنابراین  می به صورت مستقیم  یا غیر مستقیم، در تامین درخواست مشتری، اثرگذار

بلکه حمل و نقل، انبارها،  شود، می زنجیره تامین نه تنها شامل تولید کننده و تامین کنندگان

 (. 2119گیرد.)چوپرا و میندل، می خرده فروشان و مشتریان را در بر

یک زنجیره تامین معموال  دارای پنج الیه تامین کننده، تولید کننده، توزیع کننده، خرده 

که بین سطوح زنجیره تامین سه جریان اصلی و مهم شامل باشد می فروش و مشتری نهایی

د، جریان اطالعات و جریان مالی وجود دارند. جریان مواد از تامین کننده شروع جریان موا

شود. جریان اطالعات در یک چرخه و بین حداقل دو عضو از  می شده و به مشتری نهایی ختم

تواند به سمت ابتدا و یا انتهای زنجیره باشد. جریان  می دهد و جهت آن می زنجیره تامین رخ

یا انتقال اعتبار مالی است که معموال در یک زنجیره تامین مستقیم از  دیگر، جریان مالی و

شود. اهمیت و ضرورت توجه به این سه جریان در  می انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره ، منتقل

 (2111مدیریت زنجیره تامین ضروری است .)بالنچارد، 

تامین خود وابسته اند. هر ی ها کسب و کارها برای حیات و موفقیت خود، شدیداً به زنجیره

کسب و کاری مشتمل بر یک یا چند زنجیره از کل زنجیره تامین بوده و نقشی را در هر یک 

 

1 . Supply Chain Management 
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ی ها کند. بنابراین توجه به زنجیره تامین هر کسب و کاری از اولویت می بازی ها از رنجیره

باشد. در  می آنهامدیران ارشد آن بوده و تالش برای مدیریت اثربخش این زنجیره برگ برنده 

توانیم مدیریت زنجیره  می مجموع اگر موارد گفته شده باال تعریف زنجیره تامین باشند ما

دهیم تا بر رفتار زنجیره تامین تأثیر بگذاریم و  می تامین را به عنوان کارهایی که ما انجام

(. جین و 2115خواهیم بدست آوریم، تعریف کنیم. )هوگس، می نتایجی را که

(، مدیریت زنجیره تامین را مدیریت یک فرایند پویا شامل جریان مداوم مواد، 2111ران)همکا

دانند.  می بودجه و اطالعات در بین نواحی مختلف عملکردی در داخل و بین اعضای زنجیره

از خرید و ذخیره سازی مواد خام و  ها کلیه تالش(، آن را شامل 2115حیدر زاده و همکاران)

انجام کار، از نقطه شروع تا نقطه تحویل  کاالهای تولید شده به مصرف کننده  یها همه فرایند

 کنند. می نهایی معرفی

محصوالت صنایع دفاعی در قالب یک زنجیره تامین سه سطحی )شامل تامین، تولید و توزیع(، 

گردند. محصوالت پیچیده نظامی دارای زنجیره تامین خاص خود بوده که به دلیل  می تولید

ایط خاص تولید آنها، به نوعی دارای یک زنجیره تامین منحصر بفرد هستند و معموال شر

گردد. در عوض زنجیره  می ی متعارف زنجیره تامین، به ندرت در خصوص آنها اجراها روال

تامین محصوالت ساده و نسبتا پیچیده دفاعی، مشابهت بسیار زیادی با زنجیره تامین 

و  از قابلیت مناسب تری برای پیاده سازی  رویکردهای محصوالت دیگر صنایع داشته 

باشند. بخش عمده ای از محصوالت صنایع دفاعی، در  می مدیریتی زنجیره تامین برخوردار

گیرند. هر چه محصوالت ازسطح ساده به سطح پیچیده  می دسته ساده و نسبتا پیچیده قرار

ی متعدد تر و ها و زیر سیستم ها ز مولفهشوند، ارزش اقتصادی آنها باالتری رفته، ا می نزدیک

متنوع تر و مرتبطی تشکیل شده، دارای کارکردهای مهم تر و حیاتی تر و چندگانه ای بوده، 

ی کوچک تولید شده، درجه باالیی از نوآوری و ها بیشتر در قالب پروژه و یا به صورت دسته

و همکاری در طول مراحل طراحی، ابداعات فناورانه داشته، نیازمند سطح باالیی از هماهنگی 

تولید و بهره برداری بوده، به دانش و مهارت وسیع و عمیقی نیاز داشته، معموال در برگیرنده 
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نرم افزارهای پیچیده بوده، دوره عمر طوالنی داشته و نیازمند سطح باالیی از یکپارچه سازی 

 دهد. می نشان نمایی از زنجیره تامین صنایع دفاعی را 1شکل ، سیستم هستند.

 

 
 زنجیره تامین صنایع دفاعی .1شکل

 

 خارجی و هم داخلیدهد تامین کنندگان صنعت دفاعی هم  می ، نشان1همچنانکه شکل 

ی مختلف خود صنایع دفاعی به عنوان تامین کنندگان داخلی ها باشند. عالوه بر اینکه بخش می

ی دولتی و خصوصی نیز به عنوان ها شوند،  برخی شرکت می در این زنجیره تامین محسوب

 گردند. عمده تامین کنندگان را در این زنجیره تامین، می تامین کنندگان داخلی محسوب

دهند. انواع مواد اولیه،  می ی خصوصی داخلی و تامین کنندگان خارجی تشکیلها شرکت

مانند مثال دوربین و یا قطب نما(، به عنوان موارد عات و یا انواع قطعات مجموعه ای )انواع قط

 باشند.  می تامینی در این زنجیره

 مشتریان -بخش پایین دستی تولید کنندگان -بخش میانی تامین کنندگان -بخش باال دستی

 تامین کنندگان خارجی

 تامین کنندگان داخلی

 تامین کنندگان داخلی

 های دولتی شرکت 

 های خصوصی شرکت 

   

 صنایع مختلف دفاعی  

 

 مشتریان 

 ارتش 

 سپاه 

 نیروی انتظامی 

 های دولتی و بخش

 خصوصی غیرنظامی
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دهد. برخی  می تشکیلی مختلف صنعتی صنایع دفاعی ها بخش میانی این زنجیره را گروه 

شود و برخی دیگر در تعامل  می محصوالت به صورت اختصاصی و فقط در هر صنعت تولید

گردند. عالوه بر اینکه صنایع دفاعی محصوالت نظامی مورد نیاز  می صنایع با یکدیگر تولید

ده نماید، به منظور استفا می نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه و  نیروی انتظامی را تولید

حداکثری از ظرفیت و امکانات در اختیار و کمک به سایر صنایع در کشور، صنایع دفاعی، 

نماید. الزم به  می برخی تجهیزات صنعتی مورد نیاز سایر صنایع غیر نظامی داخلی را نیز تولید

ذکر است که تمرکز  این مقاله  تنها بر محصوالت تولیدی نظامی ساده و نسبتا پیچیده این 

 یندهایفرآ یسازیکپارچه  مدیریت زنجیره تامین در صنایع دفاعی، شاملباشد.  می هزنجیر

 نیروهای مسلح یرا که ارزش افزوده برا یخدمات و کار است که محصوالت کسب و یدیکل

 نمایند.  می تولیدکنند،  می ادیجا

 

   1رویکرد ناب سازي زنجيره تامين

ه دلیل نیاز شدید اواسط قرن نوزدهم بدر . است زادگاه تولید ناب در شرکت تویوتا در ژاپن

به منظور کسب تجربه از  نقلیه موتوری گردید. وارد صنعت وسایل تویوتادولت، شرکت 

اوهنو  با )مدیر عامل شرکت تویوتا(تویوتا  جی ای شرکت خودرویی فورد در امریکا، 

بازدید به عمل آوردند سازی فورد  به آمریکا سفر کرده و از شرکت اتومبیل (مهندس شرکت)

مشتری، نیاز به  کوچک بودن بازار به دلیل و نهایتا به این نتیجه رسیدند که اصول تولید انبوه

فقدان سرمایه کافی برای خرید وسایل، ماشین آالت و خودروهای متنوع کوچک و بزرگ، 

قابلیت  ،ها ، نیاز به وقت و مهارت باالی کارگران برای تعو یض قالبفناوری تولید انبوه

، شیوه جدید تولید ناب در ها . بنابراین برای رفع این محدودیتسازی در ژاپن را ندارد پیاده

اواخر قرن نوزده، در شرکت تویوتا شکل گرفت تا متناسب با خواست مشتری و با حداقل 

(. پس از معرفی تولید ناب با هدف 2111زولو،انیپ و )بیازوهزینه، تولید صورت گیرد

ایجاد  ممکن، زمان و هزینه کمترین کیفیت، باالترین در مشتریان های خواسته کردن برآورده

 

1. Supply Chain Lean Approach 
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ی زائد، تفکر و ها با حذف دایمی فعالیت ها تنوع در محصول و تمرکز بر کاهش هزینه

رویکرد ناب در راستای ارزش آفرینی بیشتر برای مشتری، به عنوان رویکردی جدید در 

قرار گرفت.)ریچهارت و  ها مورد توجه مدیران سازمان ها زینهو کاهش ه ها حذف اتالف

 را ای شیوه تواند می که شود می نامیده ناب رو این از تفکر، یا رویکرد (. این2119هولوگ، 

 تجهیزات کمتر، انسانی نیروی با یعنی)منابع کمترین با توان می آن طریق از که آورد فراهم

 درست تأمین با همزمان و رساند انجام به را کار بیشترین ،(کمتر فضای و کمتر زمان کمتر،

امروزه واژه ناب (. 1991جونز، و ووماک) شد نزدیکتر و نزدیک آنها به کنندگان، مصرف نیاز

و راهکارها برای کاهش اتالف و حذف عملیاتی که هیچ ارزش  ها را به مجموعه ای از فعالیت

(. یک شرکت ناب، یک نهاد 2119و کورا،کنند) جاستی  می افزوده ای ندارد، اطالق

یکپارچه است که به طور موثر برای چندین ذینفع آن )شامل مالک، تامین کنندگان، کارکنان 

(. 2116کند )متایسل،  می ی ناب ، ایجاد ارزشها و مشتریان(، با استفاده از اصول و شیوه

برای تولید یک  موردنیاز ایه گام تمامی زنجیره ای است که در آن درطی زنجیره تامین ناب،

 از ارزش مفهوم مشتری، به نهایی محصول تحویل تا تامین مواداولیه از محصول یا خدمت،

حذف  شده و یا تاحد  افزا، غیر ارزش های فعالیت تمامی و قرارگرفته مدنظر مشتری، دید

عنوان  ( زنجیره تامین ناب را به2116(. ویتاسک )2119یابند )پانمان، می امکان کاهش

داند که  با  می از تامین مواد خام تا تحویل محصول به مشتری نهایی ها مجموعه ای از فعالیت

در کل زنجیره، برای تامین خواست مشتری  2ها و اتالف 1ها تفکر ناب مبنی بر کاهش هزینه

را حذف دوباره  ی مهم زنجیره تامین نابها ( ویژگی2116عجین شده است. لتینن و تورکو )

 دانند. می و بهبود مستمر در میان تمام واحدهای زنجیره تامین. ها ری در فرایند و فعالیتکا

 

 3اقدامات زنجيره تامين ناب

 

1 . Cost Reduction 

2 . Waste 

3 . Lean Supply Chain Practices 
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رویکرد زنجیره تامین ناب، به منظور دستیابی به عملکرد بهتر زنجیره تامین، معرفی شده است. 

گیرد. این  می اقدامات صورت، به وسیله مجموعه ای از ها پیاده سازی این رویکرد در سازمان

برای ارتقاء مدیریت  ها شوند که سازمان می شناخته ها اقدامات به عنوان مجموعه ای از فعالیت

(. به عبارتی 2111گیرند.) آزودو و همکاران،  می اثربخش زنجیره تامین خود به کار

ن و با هدف بهبود بکارگیری این اقدامات، به منظور پیاده سازی رویکرد ناب در زنجیره تامی

(در مطالعات مختلفی 2111گیرد. )کاروالهو و همکاران،  می عملکرد زنجیره تامین صورت

ضمن بیان اهمیت و ضرورت بکارگیری رویکرد ناب در زنجیره تامین، اقدامات مترتب بر 

نتایج بررسی تحقیقات پیشین در  1پیاده سازی این رویکرد نیز برشمرده شده اند. جدول 

 دهد می معرفی اقدامات زنجیره تامین ناب را نشانخصوص 
 اقدامات احصا شده رویکرد زنجیره تامین ناب از بررسی تحقیقات پیشین .1جدول

 منابع عنوان اقدام ردیف

 1تولید بهنگام 1

(، 2116(، ماهیدهار)2113(، بری و همکاران)2113شاه و وارد)

(، 2119کودالی)(،گرومورسی و 2114آناند و کودالی)

(، 2112(، کابرال و همکاران)2111کاروالهو وهمکاران)

( لوسیال و 2116(، گاویندان و همکاران)2119کاسترو)

(، روسیو و 2119(، تورتوال و همکاران)2115همکاران)

 (2119همکاران)

 2مدیریت کیفیت جامع 2

(، 2113(، بری و همکاران)2113شاه و وارد)

(، 2119(، کاسترو)2116هکر)(،دولن و 2116ماهیدهار)

 (2115(، لوسیال و همکاران)2116گاویندان و همکاران)

3 
پوکایوکه)تصحیح خطا 

 یا اشتباه(

 (، 2119(، گرومورسی و کودالی)2116دولن و همکاران)

 (2119(، کالدورا و همکاران)2119گرومورسی و همکاران)ی ها بکارگیری حلقه 9

 

1 . Just In Time(JIT) 

2 . Total Quality Management(TQM) 
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 کیفیت

 (،2119(، کالدورا و همکاران)2115همکاران)لوسیال و  1شش سیگما 6

5 
اعطای گواهینامه به 

 تامین کنندگان

 (2119(، گرومورسی و کودالی)2114آناند و کودالی)

 2نگهداری جامع بهره ور 9

(، دولن و 2113(، بری و همکاران)2113شاه و وارد)

(، لوسیال و 2119(، گرومورسی و کودالی)2116هکر)

 (2119درا و همکاران)(، کال2115همکاران)

 (، 2119(، گرمورسی و کودالی)2113شاه و وارد) ی بهبود ایمنیها برنامه 4

 تولید سلولی 9
(،  2116(،دولن و همکاران)2116(، ماهیدهار)2113شاه و وارد)

 (2119کالدرا و همکاران)

 تمرکز جغرافیایی 11

(،گرومورسی و 2114(، آناند و کودالی)2113شاه و وارد)

(، 2119(، کاسترو)2112(، آزودو و همکاران)2119کودالی)

 (2115لوسیال و همکاران)

11 S6 
(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119گرومورسی و کودالی)

 (2119کالدرا و همکاران)

 سیستم کششی و کانبان 12

(، مطالعه دولن و 2116(، ماهیدهار)2113شاه و وارد)

،گرومورسی و (2114(، آناند و کودالی)2116هکر)

(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119(، کاسترو)2119کودالی)

(، روسیو 2119(، تورتوال و همکاران)2119کالدرا و همکاران)

 ( 2119و همکاران)

13 
برنامه بهبود مستمر و 

 ارزیابی

(، لوسیال و 2119(، گرومورسی و کودالی)2113شاه و وارد)

 (2119همکاران)(، کالدرا و 2115همکاران)

 حداقل سازی موجودی 19
(، 2111(، کاروالهو وهمکاران)2119گرومورسی و کودالی)

(، کالدرا و 2115(، لوسیال و همکاران)2119کاسترو)
 

1 . Six Sigma 

2 . Total Productive Maintenance 
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 (2119(، تورتوال و همکاران)2119همکاران)

16 

کاهش زمان تحویل، 

کاهش زمان سیکل و 

 کاهش زمان راه اندازی

(، آناند و 2116ر)(، دولن و هک2116ماهیدهار)

(، کاروالهو 2119(،گرومورسی و کودالی)2114کودالی)

(، لوسیال و 2112(، کابرال و همکاران)2111وهمکاران)

 (2119(، تورتوال و همکاران)2115همکاران)

15 
ی ها تولید در دسته

 کوچک

(، آناند و 2116(، دولن و هکر)2113شاه و وارد)

(،ویلسون و 2119(،گرومورسی و کودالی)2114کودالی)

(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119(، کاسترو)2119روی)

 (2119تورتوال و همکاران)

19 
برنامه ریزی و کنترل 

 عملیات تولید

(، دولن و 2113(، بری و همکاران)2113شاه و وارد)

(، گرومورسی و 2114(، آناند و کودالی)2116هکر)

ال و (، تورتو2119(، کالدرا و همکاران)2119کودالی)

 (2119همکاران)

14 
استاندارد سازی کار 

 )روش کار استاندارد(

(،گرومورسی و 2114(، آناند و کودالی)2116دولن و همکاران)

 (2119(، تورتوال و همکاران)2119کودالی)

19 
تکنولوژی و تجهیزات 

 جدید

 (2119(،  گرمورسی و کودالی)2113شاه و وارد)

21 
توجه به جریان ارزش، 

 و مدیریت آنشناسایی 

(، لوسیال و 2119(، گرومورسی و کودالی)2116دولن و هکر)

(، تورتوال و 2119(، کالدرا و همکاران)2115همکاران)

 (2119همکاران)

21 
روابط بلند مدت با تامین 

 کننده

(، 2116(، دولن و هکر)2116(، ماهیدهار)2113بری و همکاران)

(، کابرال 2119(، ویلسون و روی)2119گرومورسی و کودالی)

(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119(، کاسترو)2112و همکاران)

 (2119(، روسیو و همکاران)2119تورتوال و همکاران)

22 
ارزیابی و رتبه بندی 

 تامین کنندگان

(، تورتوال و 2114(، آناند و کودالی)2116دولن و همکاران)

 (2119(، روسیو و همکاران)2119همکاران)
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 1یابیتک منبع  23

(، ویلسون 2119(،گرومورسی و کودالی)2114آناند و کودالی)

(، لوسیال و 2112(، آزودو  و همکاران)2119و روی)

 (2115همکاران)

 (2119(، تورتوال و همکاران)2112آزودو و همکاران) 2تعدد تامین 29

26 

تبادل و به اشتراک 

گذاری اطالعات با 

 تامین کننده و مشتری

(،گرومورسی و 2114(، آناند و کودالی)2116دولن و همکاران)

(، آزودو و 2111(، کاروالهو وهمکاران)2119کودالی)

(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119(، کاسترو)2112همکاران)

 (2119تورتوال و همکاران)

25 

مشارکت تامین کننده در 

طراحی و توسعه 

 محصول

 (2119(، گرومورسی و کودالی)2114آناند و کودالی)

29 
آموزش و توسعه تامین 

 کنندگان

 (2115(، لوسیال و همکاران)2119گرمورسی و کودالی)

 ارتباط با مشتری 24

(، آناند و 2116(، دولن و همکاران)2113بری و همکاران)

(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119(، کاسترو)2114کودالی)

 (2119(، روسیو و همکاران)2119تورتوال و همکاران)

29 
بکارگیری فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

(، لوسیال 2119(، ویلسون و روی)2119گرومورسی و کودالی)

 (2119(، روسیو و همکاران)2115و همکاران)

 کار تیمی 31
(، 2116(، ماهیدهار)2116(، دولن و همکاران)2113شاه و وارد)

 (2119(، تورتوال و همکاران)2119گرومورسی و کودالی)

31 
کار چند نیروهای 

 وظیفه ای

(، آناند و 2116(، دولن و همکاران)2113شاه و وارد)

 ( 2119(،گرومورسی و کودالی)2114کودالی)

 مشارکت کارکنان 32
(، لوسیال و 2119(، گرمورسی و کدالی)2116دولن و همکاران)

 (2119(، کالدرا و همکاران)2115همکاران)

 

1 .Single Sourcing 

2 . Multiplicity of Supply 
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33 
ایجاد سیستم رسمی 

 پاداش

 ( 2119(، گرمورسی و همکاران)2116دولن و همکاران)

39 
آموزش و توانمند سازی 

 کارکنان

(، 2115(، لوسیال و همکاران)2119گرومورسی و کودالی)

 (2119روسیو و همکاران)

 مهندسی همزمان 36
(، گرومورسی و 2116(، دولن و هکر)2113شاه و وارد)

 (2119کودالی)

 (2115(، لوسیال و همکاران)2114د و کودالی)آنان ماژوالر بودن محصول 35

39 
استفاده از قطعات 

 مشترک در محصول

 (2119(، تورتوال و هکاران)2114آناند و کودالی)

 (2119(، گرومورسی و کودالی)2116دولن و هکر) استاندارد سازی قطعات 34

 (2119(، گرومورسی و کودالی)2116دولن و هکر) طراحی متناسب با تولید 39

91 
تحویل سریع مواد بطور 

 مستقیم به محل استفاده

(، 2112(، آزودو و همکاران)2114آناند و کودالی)

 (2119کاسترو)

ذکر گردیده است مجموعه اقداماتی است که حداقل توسط دو  1اقداماتی که در جدول 

مطالعه، برای زنجیره تامین ناب معرفی گردیده است. برخی محققین به ارائه اقداماتی پرداخته 

 ، آورده شده اند.2اند که در مطالعات دیگر به آنها اشاره ای نشده است. این اقدامات در جدول 
 

 اقدامات زنجیره تامین ناب معرفی شده در مطالعات پیشین که فقط یک بار تکرار شده اند. .2جدول 

 اقدام محقق

مهندسی مجدد تولید، سنجش قابلیت فرایند، نگهداری پیشگیرانه،  (2113شاه و وارد)

 الگوبرداری رقابتی

عملکرد، بهبود ارزیابی هزینه کل، تثبیت تقاضا، پرداخت بر مبنای  (2116دولن و همکاران)

 عملکرد تحویل

برون سپاری، تحویل از طریق باراندازها در فواصل طوالنی، مدیریت  (2114آناند و کودالی)

موجودی تامین کننده، استفاده از سیستم بارکد شناسایی فرکانس 

 رادیویی
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گرومورسی و 

 (2119کودالی)

در منبع، عدم استفاده از ظرفیت اضافی، تکنولوژی  ها رفع نقص

ی استاندارد حمل و نقل، ها گروهی، بکارگیری کانتینر

ی هشدار دهنده(، استخدام بلند مدت، چرخش شغلی، ها آندون)چراغ

توسعه شغلی، اصالح چیدمان ماشین آالت، تامین بهنگام از تامین کننده 

آماری، ساختار سازمانی  ی کاری، کنترل فرایندها و درون ایستگاه

ی ها مسطح، طراحی و تولید یکپارچه کامپیوتری، بکارگیری ماشین

 کوچک چند کاره، ساده سازی محصول و فرایند، ارتباط بین کارکنان

کمک مالی به تامین کنندگان، ارائه مشخصات انعطاف پذیر به  تامین  (2119ویلسون و روی)

تامین کنندگان، بسته بندی کننده، کمک فنی و تکنولوزیکی به 

 استاندارد

کالدورا و 

 (2119همکاران)

 فرهنگ سازی سازمانی

تورتوال و 

 (2119همکاران)

ی بارگیری مواد، تحقیقات بازار عمیق و انعطاف ها بکارگیری سیستم

پذیر، طراحی بسته بندی بصورت کاربردی، پیش بینی بلند مدت از 

 ی مشتریان. ها خواسته

 

 ها سازي زنجيره تامين در کاهش هزینهنقش ناب

باشد همواره به  می کاهش قیمت تمام شده محصول که نتیجه کاهش هزینه عملیات تولیدی

مطرح بوده و محققان تالش نموده اند جهت  ها عنوان یک اولویت رقابتی برای سازمان

زنجیره تامین ی مدیریتی جدیدی معرفی نمایند. ناب سازی ها دستیابی به این هدف، رویکرد

 (2112باشد.)کروز، می ها از جمله این رویکرد

از طریق حذف  ها و کاهش هزینه ها گرچه هدف اصلی یک زنجیره تامین ناب، حذف اتالف

یی که هیچ ارزش افزوده ای از نگاه مشتری ندارند، بیان گردیده است. اما تحقیقات ها فعالیت

ویکرد را در بهبود عملکرد زنجیره تامین، به مختلف سعی نموده اند نتایج بکارگیری این ر

 ( 2111نمایش بگذارند.)کاروالهو و همکاران، 
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(، در یک مدل مفهومی، تاثیر اقدامات زنجیره تامین ناب را بر 2111آزودو و همکاران)

دهد که بکارگیری رویکرد  می کاهش هزینه مورد بررسی قرار داده اند.نتیجه مطالعه آنها نشان

 جیره تامین منجر به کاهش هزینه عملیات تولیدی و به مراتب کاهش قیمت محصولناب در زن

تامین ناب منجر به ایجاد  دارند که زنجیره می ( بیان2111گردد. کاروالهو و همکاران) می

باشد.آزودو  می شود که کاهش هزینه از جمله مهمترین آنها می های رقابتی برای سازمانقابلتی

با تاکید بر اقدامات باالدستی زنجیره تامین ناب، تاثیر آن را بر کاهش (، 2112و همکاران)

تواند به  می دهند که این رویکرد علیرغم اینکه می دهند و نشان می هزینه مورد بررسی قرار

گردد.  می ی عملیاتی کمک نماید، منجر به پایداری اقتصادی زنجیره تامین نیزها کاهش هزینه

نشان دادند که زنجیره تامین ناب بر عملکرد عملیاتی و اقتصادی که  (،2119آزفر و همکاران)

(، 2116باشد موثر است. گاویندان و همکاران) می مهمترین مولفه آن کاهش هزینه تولید

رضایت مشتری را به عنوان مهمترین معیار برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین 

تواند بر کاهش قیمت  می یره تامین ناب چگونهدهند که زنج می عملکرد معرفی نموده و نشان

 محصول، که یکی از معیارهای کلیدی رضایت مشتریان است اثر بگذارد.

 

 روش شناسی تحقيق

با توجه اهمیت و ضرورت ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی، سوال اصلی تحقیق این 

بایست  می مدل ابتدااست مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی چیست؟ برای تدوین این 

گیرد و روابط بین این  می بررسی نمود که پیاده سازی رویکرد ناب چه اقداماتی را در بر

اقدامات چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سواالت، این تحقیق در سه گام به انجام رسیده 

یره است. نخست با بررسی تحقیقات پیشین و دریافت نظر خبرگان دانشگاهی و صنعتی زنج

تامین، اقدامات اولیه ناب شناسایی گردید. سپس به منظور دسته بندی اقدامات و تایید آنها در 

و مدلسازی معادالت  1ناب سازی زنجیره تامین، تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی

 

1 . Exploratory Factor Analysis 
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بکار گرفته شد و در ادامه و جهت بررسی و تحلیل روابط بین اقدامات  1(SEMساختاری)

MICMACزنجیره تامین ناب نیز از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری و 
استفاده  2

و  ها خالصه فرایند انجام تحقیق حاضر در سه گام و مشتمل بر ابزار، تکنیک 2گردید. شکل

 دهد. می حجم نمونه هر گام را نشان

ی آمیخته، توصیفی و اکتشافی بوده و از نظر هدف کاربردی ها این پژوهش از نوع پژوهش 

 استوار است.  3است که بر پایه تحلیل عاملی اکتشافی، مدلسازی معادالت ساختاری و تفسیری

نفری از خبرگان دانشگاهی و 16در گام اول پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند و حجم 

تامین استفاده گردید. جامعه آماری گام دوم تحقیق را کلیه مدیران  صنعتی حوزه زنجیره

تولید، مدیران تامین و بازرگانی، مدیران کیفیت و حوزه زنجیره تامین صنایع دفاعی تشکیل 

پرسشنامه  311دادند که با توجه به توزیع جغرافیایی این صنایع در سطح کل کشور، تعداد 

 پرسشنامه )نمونه گیری خوشه ای( به انجام رسید که با 264س بر اسا ها توزیع و  تحلیل داده

مقدار)بزگتر از  این گردید، برآورد 413/1 برابر KMO مقیاس کفابت نمونه اینکه به توجه

دهد که این حجم از پرسشنامه برای تایید اقدامات زنجیره تامین ناب  می نشان است( 9/1

نامه گام دوم، نتیجه اعمال نظرات نخبگان در گام اول کند. با توجه به اینکه پرسش  می کفایت

تحقیق است، بنابراین از روایی الزم برخوردار بوده و پایایی پرسشنامه گام دوم توسط ضریب 

باشد. در گام  می از پایایی الزم برخوردار 42/1آلفای کرونباخ تعیین و نشان داد که با ضریب 

نفری و از شاخص ترین افراد حوزه  16نمونه  سوم، از روش نمونه گیری هدفمند و حجم

 Lisrel 8.5و   spss20ی ها زنجیره تامین صنایع دفاعی استفاده گردید. همچنین نرم افزار

 در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند.

  

 

1 . structural Equation Modelling 

2 . Matrix Impact Cross-Reference Multiplication Applied to Classification 

(MICMAC) 

3 . Interpretive Structural Modeling (ISM) 
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 تجزیه و تحليل نتایج

 نتایج نظرات خبرگان دانشگاه و صنعت و شناسایی  اقدامات زنجيره تامين ناب

 49در این بخش، بر مبنای اقدامات احصا شده از تحقیقات پیشین، پرسشنامه ای مشتمل بر 

تامین ناب اشاره داشت، تهیه و در اختیار خبرگان گویه، که هر گویه به یک اقدام از زنجیره 

قرار گرفت. سوال  اصلی به این شکل بود که به نظر شما هر یک اقدامات اشاره شده در هر 

باشد؟ برای پاسخ به این پرسش  می گویه، برای ناب سازی زنجیره تامین  تا چه اندازه اثرگذار

دی، زیاد، خیلی زیاد( استفاده گردید. گزینه ای لیکرت )خیلی کم، کم، تاحدو 6از طیف 

ی طیف لیکرت درنظر ها برای هرگویه نیز یک گزینه با عنوان )غیر مرتبط ( در کنار گزینه

دسته بندی اقدامات زنجیره تامین ناب در : گام دوم

ی ها تایید سازهصنایع دفاعی )تحلیل عاملی اکتشافی( و 

 آن)تحلیل عاملی تاییدی(

 پرسشنامه ابزار:  -

تحلیل عاملی و مدلسازی معادالت  تکنیک: -

 (SEMساختاری)

نفر و شامل مدیران تولید،  264 نمونه آماری: -

مدیران تامین و بازرگانی، مدیران کیفیت و حوزه 

 زنجیره تامین صنایع دفاعی

 شناسایی اقدامات زنجیره تامین: گام اول

 ناب

  پرسشنامه ابزار:  -

 آزمون دو جمله ای  تکنیک: -

نفر و شامل خبرگان  16 نمونه آماری: -

 دانشگاهی و صنعتی حوزه زنجیره تامین 

  ارائه مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی: گام سوم

 پرسشنامه ابزار:  -

 (ISMمدلسازی ساختاری تفسیری) تکنیک: -

تولید، کیفیت و   نفر و شامل مدیران 16 نمونه آماری: -

 تامین صنایع دفاعیزنجیره 
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 دهد. می ی جمعیت شناختی خبرگان در این پژوهش را نشانها ، ویژگی3گرفته شد. جدول 
 

 دوم(ی نمونه و زمان اختصاص داده شده به مصاحبه)گام ها . ویژگی3جدول 

شغل سازمانی در صنایع 

 دفاعی
 تعداد

مدرک 

 تحصیلی
 محل کار

دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه  دکتری 6 عضو هیات علمی

 صنعتی مالک اشتر

 صنایع مختلف دفاعی دکتری 9 مدیران ارشد و مشاور صنعتی

 صنایع مختلف دفاعی فوق لیسانس 5 مدیران تولید و زنجیره تامین

   

اینکه در این بخش از یک سو تعداد نمونه محدود و از سوی دیگر روش نمونه با توجه به 

غیر نرمال بوده و برای شناسایی اقدامات موثر زنجیره  ها گیری هدفمند است، توزیع نمونه

ی ارائه ها کنیم. به همین دلیل پاسخ می تامین ناب از آزمون ناپارامتری دو جمله ای استفاده

نماییم. با  می : خیلی زیاد( به دو قسمت زیاد و کم تقسیم6: خیلی کم، 1) شده برای هر اقدام را

توجه به رویکرد تحقیق که به دنبال شناسایی اقداماتی است که اثرگذاری بیشتری بر حذف 

ی ها ی زنجیره تامین صنایع دفاعی داشته باشد، گزینهها و متعاقب آن کاهش هزینه ها اتالف

ی زیاد و خیلی زیاد را به ها ی منفی و گزینهها در قالب پاسخ کم، خیلی کم و تاحدودی را

برای پاسخ هر گویه  SPSSی مثبت در نظر گرفتیم. بنابراین در نرم افزار ها عنوان پاسخ

ی خیلی کم، کم و ها )اقدام(دو حالت ممکن تعریف گردید. حالت صفر که شامل پاسخ

اد و خیلی زیاد است. با توجه به اینکه ی زیها باشد و حالت یک که شامل پاسخ می تاحدودی

نفر بودند و هدف  16تعداد خبرگان دانشگاهی و صنعتی درحوزه زنجیره تامین در این مقاله، 

تحقیق تمرکز بر اقداماتی از ناب سازی زنجیره تامین بود که تاحد امکان تناسب باالیی با 

سازی آنها بتواند نتایج مفید و  زنجیره تامین صنعت دفاعی داشته و سرمایه گذاری در پیاده

ارزشمندی به همراه داشته باشد، لذا محققان، به این نتیجه رسیدند که تنها اقداماتی را به عنوان 

اقدامات ناب در زنجیره تامین صنایع دفاعی در نظر بگیرند که بیش از نیمی از خبرگان، 
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ن دلیل از آنجایی که نصف پاسخ تناسب آن با صنعت دفاعی را مورد تاکید قرار دهند. به همی

 باشد می نفر 4نفر(، تقریبا مساوی  16دهندگان)
  

 
و بیش از نیمی از آنها    نفر      

 نفر بوده و  9معادل 

  
در نظر گرفته  1.5است، لذا نسبت آزمون بزرگتر یا مساوی       

ره تامین صنایع دفاعی شد و به این معنی است که زمانی اقدامی به عنوان اقدام ناب سازی زنجی

 51درصد خبرگان صنعتی و دانشگاهی با آن موافق باشند. لذا اگر  51خواهد بود که حداقل 

درصد پاسخ دهندگان به یک اقدام رای موافق دهند)زیاد و خیلی زیاد(، آن اقدام به عنوان 

زیر است  گردد. فرضیه آماری این آزمون به صورت می اقدام موثر زنجیره تامین ناب معرفی

 دهد. می ، نسبت موفقیت را نشانPکه در آن 

H0: P≥0.6                درصد است.  51وی نسبت موافقت خبرگان با اقدام  

 مربوطه باالتر و یا مسا

                              درصد است.  51نسبت موافقت خبرگان با اقدام مربوطه کمتر از 

H1: P<0.6 
دهد که اوالً هیچ کدام از اقدامات ارائه شده در پرسشنامه،  می نشان ها پرسشنامهبررسی اولیه 

به عنوان اقدام غیر مرتبط برای ناب سازی زنجیره تامین شناخته نشدند و ثانیا هیچ اقدام 

جدیدی از سوی پاسخ دهندگان برای ناب سازی زنجیره تامین، معرفی نشده است، این دو 

است که عالوه اینکه اقدامات احصا شده در تحقیقات پیشین از  موضوع نشان دهنده این

مقاالت معتبر جمع آوری گردیده اند، بررسی تحقیقات پیشین از جامعیت باالیی هم 

 دهد. می ، نتایج آزمون دو جمله ای را برای این اقدامات نشان9باشد. جدول  می برخوردار
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 شناسایی اقدامات زنجیره تامین ناب از منظر خبرگان. نتایج آزمون دوجمله ای برای 4جدول 

 ردیف اقدام ناب   1.51نسبت آزمون :              1.16میزان خطای آزمون:  

 تعداد پاسخ موافق نسبت مشاهده شده معناداری نتیجه
 

 

 1 تولید بهنگام 16 1.11 1.21 تایید

 2 مدیریت کیفیت جامع 19 1.93 1.19 تایید

 3 پوکایوکه)تصحیح خطا یا اشتباه( 12 1.41 1.14 تایید

 4 ی کیفیتها بکارگیری حلقه 11 1.59 1.19 تایید

 5 شش سیگما 11 1.59 1.19 تایید

 6 اعطای گواهینامه به تامین کنندگان 5 1.91 1.13 رد

 7 نگهداری جامع بهره ور 13 149 1.21 تایید

 8 ی بهبود ایمنیها برنامه 6 1.33 1.13 رد

 9 تولید سلولی 11 1.59 1.19 تایید

 11 تمرکز جغرافیایی 12 1.41 1.14 تایید

 5S 11 9 1.51 1.19 تایید

 12 سیستم کششی و کانبان 12 1.41 1.14 تایید

 13 برنامه بهبود مستمر و ارزیابی 13 1.49 1.21 تایید

 14 حداقل سازی موجودی 13 1.49 1.21 تایید

 15 کاهش زمان تحویل 19 1.93 1.19 تایید

 16 کاهش زمان سیکل  13 1.49 1.21 تایید

 17 کاهش زمان راه اندازی 13 1.49 1.21 تایید

 18 ی کوچکها تولید در دسته 9 1.99 1.19 رد

 19 برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید 19 1.93 1.19 تایید

 12 1.41 1.14 تایید

استاندارد سازی کار )روش کار 

 استاندارد(

21 

 21 تکنولوژی و تجهیزات جدید 13 1.49 1.21 تایید
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 9 1.29 1.12 رد

توجه به جریان ارزش، شناسایی و 

 مدیریت آن

22 

 23 روابط بلند مدت با تامین کننده 11 1.93 1.14 تایید

 24 ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان 9 1.29 1.12 رد

 25 یابیتک منبع  13 1.49 1.21 تایید

 26 تعدد تامین 11 1.59 1.19 تایید

 12 1.41 1.14 تایید

تبادل و به اشتراک گذاری 

 اطالعات با تامین کننده 

27 

 11 1.93 1.14 تایید

تبادل و به اشتراک گذاری 

 اطالعات با مشتری

28 

 3 1.21 1.12 رد

مشارکت تامین کننده در طراحی و 

 توسعه محصول

29 

 31 آموزش و توسعه تامین کنندگان 9 1.51 1.19 تایید

 31 ارتباط با مشتری 12 1.41 1.14 تایید

 12 1.41 1.14 تایید

بکارگیری فناوری اطالعات و 

 ارتباطات در تولید

32 

 12 1.41 1.14 تایید

بکارگیری فناوری اطالعات و 

 ارتباطات در تامین

33 

 11 1.93 1.14 تایید

بکارگیری فناوری اطالعات و 

 ارتباطات با مشتری

34 

 35 کار تیمی 11 1.59 1.19 تایید

 36 نیروهای کار چند وظیفه ای 9 1.99 1.19 رد

 37 مشارکت کارکنان 12 1.41 1.14 تایید

 38 ایجاد سیستم رسمی پاداش 11 1.93 1.14 تایید

 39 آموزش و توانمند سازی کارکنان 13 1.49 1.12 تایید
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 41 مهندسی همزمان 11 1.59 1.19 تایید

 41 ماژوالر بودن محصول 9 1.51 1.19 تایید

 4 1.63 1.19 رد

استفاده از قطعات مشترک در 

 محصول

42 

 43 استاندارد سازی قطعات 9 1.99 1.19 رد

 44 طراحی متناسب با تولید 9 1.51 1.19 تایید

 9 0.99 1.19 رد

تحویل سریع مواد بطور مستقیم به 

 محل استفاده

45 

 46 مهندسی مجدد تولید 5 1.91 1.13 رد

 47 سنجش قابلیت فرایند 6 1.33 1.13 رد

 48 نگهداری پیشگیرانه 11 1.59 1.19 تایید

 49 الگوبرداری رقابتی 9 1.29 1.12 رد

 51 ارزیابی هزینه کل 3 1.21 1.12 رد

 51 تثبیت تقاضا 2 1.13 1.11 رد

 52 عملکردپرداخت بر مبنای  9 1.51 1.19 تایید

 53 بهبود عملکرد تحویل 11 1.93 1.14 تایید

 54 برون سپاری 3 1.21 1.12 رد

 2 1.13 1.11 رد

تحویل از طریق باراندازها در 

 فواصل طوالنی

55 

 56 مدیریت موجودی تامین کننده 5 1.91 1.13 رد

 2 1.13 1.11 رد

استفاده از سیستم بارکد شناسایی 

 فرکانس رادیویی

57 

 58 در منبع ها رفع نقص 3 1.21 1.12 رد

 59 ارتباط بین کارکنان 4 1.63 1.19 رد

 61 عدم استفاده از ظرفیت اضافی 1 1.19 1.11 رد
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 61 تکنولوژی گروهی 9 1.51 1.19 تایید

 1 1.11 1 رد

ی استاندارد ها بکارگیری کانتینر

 حمل و نقل

62 

 63 ی هشدار دهنده(ها آندون)چراغ 1 1.19 1.11 رد

 64 استخدام بلند مدت 1 1.11 1 رد

 65 چرخش شغلی 11 1.59 1.19 تایید

 66 توسعه شغلی 11 1.59 1.19 تایید

 67 اصالح چیدمان ماشین آالت 12 1.41 1.14 تایید

 68 تامین بهنگام از تامین کننده  11 1.59 1.19 تایید

 69 ی کاریها تامین بهنگام ایستگاه 11 1.59 1.19 تایید

 71 کنترل فرایند آماری 11 1.59 1.19 تایید

 71 ساختار سازمانی مسطح 12 1.41 1.14 تایید

 72 طراحی به کمک کامپیوتر  11 1.93 1.14 تایید

 73 تولید یکپارچه کامپیوتری 12 1.41 1.14 تایید

 3 1.21 1.12 رد

ی کوچک ها بکارگیری ماشین

 چند کاره

74 

 75 محصول و فرایندساده سازی  9 1.29 1.12 رد

 76 کمک مالی به تامین کنندگان 2 1.13 1.11 رد

 6 1.33 1.13 رد

ارائه مشخصات انعطاف پذیر به  

 تامین کننده

77 

 11 1.93 1.14 تایید

کمک فنی و تکنولوژیکی به تامین 

 کنندگان

78 

 79 بسته بندی استاندارد 9 1.29 1.12 رد

 81 فرهنگ سازی سازمانی  9 1.99 1.19 رد

ی بارگیری ها بکارگیری سیستم 4 1027 1012 رد 81 
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 مواد 

 2 1013 1011 رد

تحقیقات بازار عمیق و انعطاف 

 پذیر

82 

 1 1017 1011 رد

طراحی بسته بندی بصورت  

 کاربردی

83 

 1 1017 1011 رد

ی ها پیش بینی بلند مدت از خواسته

 مشتریان

84 

 

شود که سطح معناداری  می ی آماری در این آزمون، فرضیه صفر زمانی ردها با توجه به فرضیه

صدم باشد. رد فرض صفر به این معناست که میزان موافقت  6( کوچکتر از sigآزمون )

خبرگان با اینکه اقدام مورد نظر به عنوان یک اقدام برای ناب سازی زنجیره تامین محسوب 

درصد است. و لذا اقدامی که این شرایط را داشته باشد به عنوان اقدام  51شود، کمتر از 

اقدام به عنوان  61، تعداد 9شود. با توجه به نتایج جدول زنجیره تامین ناب شناخته نمی 

اقدام، گرچه به عنوان اقدامات  39مهمترین اقدامات زنجیره تامین ناب شناسایی شده و تعداد 

اقدام دیگر از اهمیت و تاثیر کمتری بر ناب سازی زنجیره تامین  61ناب هستند اما در مقایسه با

 برخوردارند. 

 

 لی اکتشافی اقدامات زنجيره تامين نابنتایج تحليل عام

اقدام برای زنجیره تامین ناب در گام اول، به منظور دسته بندی اقدامات،  61پس از شناسایی

عدد، در اختیار مدیران تولید، مدیران تامین  311گویه تنظیم و به تعداد 61پرسشنامه ای شامل 

ع دفاعی، قرار گرفت. تعداد و بازرگانی، مدیران کیفیت و حوزه زنجیره تامین صنای

عدد از آنها قابلیت استفاده را داشت که مبنای  264پرسشنامه ، برگشت داده شد و تعداد 259

تحلیل قرار گرفتند. سوال پرسشنامه به این صورت مطرح گرید که به به نظر شما هر یک از 

برای پاسخ به این  باشند؟  می اقدامات تا چه اندازه بر ناب سازی زنجیره تامین اثر گذار



 25 رحیمی و همکاران

 

گزینه ای لیکرت )خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد، خیلی زیاد( استفاده  6پرسش، طیف 

 دهد. می ی جمعیت شناختی نمونه در گام دوم پژوهش را نشانها ، ویژگی6گردید.جدول

 
 ی جمعیت شناختی نمونه آماری)گام دوم(  ها . مشخصه 5جدول 

 نوع شغل

زنجیره مدیر  (112مدیر تولید)

 (23تامین)

مدیر تامین و  (49مدیر کیفیت)

 (99بازرگانی)

 مدرک تحصیلی

 (21دکتری) (194فوق لیسانس) (49لیسانس)

 سابقه کار

 (91سال و باالتر) 26 (99سال) 26تا  21 (115سال) 21تا  16 (3سال) 16زیر 

 

واریماکس  نوع از متعامد چرخش از استفاده با اصلی، یها مؤلفه روش از عاملی تحلیل برای

اقدام سیستم  اقدام، 99 میان از ،ها استخراج اشتراک و اولیه اشتراک براساس . شد استفاده

و  شود می حذف 6/1بودن اشتراک استخراجی آن از مقدار   تر پایین علت کششی و کانبان به

زنجیره تامین اقدامات  تبیین شدۀ کل واریانس از درصد 9/55 از بیش اقدام 94 این مجموع

 که است آمده 5جدول  در عاملی مربوطه بارهای با همراه اقدامات دهند. می توضیح ناب را

  .دسته گنجاند در هشت توان می را اقدامات این دهد می نشان
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 . اقدامات زنجیره تامین ناب حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی6جدول

 اقدام ناب عوامل

4 9 5 6 9 3 2 1 
 

 : تولید بهنگام1الف( عامل صد واریانس: در 9.451

 تولید بهنگام 1.925              

 حداقل سازی موجودی 1.915              

 کاهش زمان تحویل 1.419              

 کاهش زمان سیکل  1.926              

 کاهش زمان راه اندازی 1.914              

 ی کاریها بهنگام ایستگاهتامین  1.519              

 تامین بهنگام از تامین کننده 1.639              

 تمرکز جغرافیایی 1.619              

 : مدیریت کیفیت2ب( عامل در صد واریانس: 11.151

        
  
 مدیریت کیفیت جامع   1.415  

        
  
 پوکایوکه)تصحیح خطا یا اشتباه(   1.955  

        
  
 ی کیفیتها بکارگیری حلقه   1.591  

        
  
 شش سیگما   1.629  

        
  
 کنترل فرایند آماری    1.929  

 در صد واریانس: 4.626

: مدیریت نگهداری و 3ج( عامل

 تعمیرات

 نگهداری جامع بهره ور     1.411          

 نگهداری پیشگیرانه     1.929          

 تکنولوژی و تجهیزات جدید     1.531          

 : مدیریت سطح کارگاه9د( عامل در صد واریانس: 11.213

 برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید       1.994        
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 تولید سلولی       1.921        

        1.911       6S 

 برنامه بهبود مستمر و ارزیابی       1.549        

        1.629       

استاندارد سازی کار )روش کار 

 استاندارد(

        1.612       

بکارگیری فناوری اطالعات و 

 ارتباطات در تولید

 تکنولوژی گروهی       1.945        

 تولید یکپارچه کامپیوتری        1.963        

 اصالح چیدمان ماشین آالت       1.939        

 : ارتباط با تامین کننده6ه( عامل واریانس:در صد  9.996

 روابط بلند مدت با تامین کننده         1.941      

 تک منبع یابی         1.999      

 تعدد تامین         1.999      

      1.534         

تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات 

 با تامین کننده 

      1.516         

فناوری اطالعات و  بکارگیری

 ارتباطات در تامین

 آموزش و توسعه تامین کنندگان         1.643      

      1.631         

کمک فنی و تکنولوزیکی به تامین 

 کنندگان

 : ارتباط با مشتری5و( عامل در صد واریانس: 6.299

 ارتباط با مشتری           1.544    

    1.526           

و به اشتراک گذاری اطالعات تبادل 

 با مشتری

    1.515           

بکارگیری فناوری اطالعات و 

 ارتباطات در ارتباط با مشتری

 بهبود عملکرد تحویل           1.694    
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 : مدیریت منابع انسانی9ز( عامل در صد واریانس: 4.215

 کار تیمی             1.495  

 مشارکت کارکنان             1.462  

 ایجاد سیستم رسمی پاداش             1.421  

 

 آموزش و توانمند سازی کارکنان             1.946

 پرداخت بر مبنای عملکرد             1.921  

 چرخش شغلی             1.539  

 توسعه شغلی             1.621  

 ساختار سازمانی مسطح             1.952  

 : طراحی محصول جدید4ح( عامل در صد واریانس: 5.916

 مهندسی همزمان               1.926

 ماژوالر بودن محصول               1.911

 طراحی متناسب با تولید               1.553

 طراحی به کمک کامپیوتر               1.512

49/1 49/1 96/1 49/1 99/1 41/1 95/1 46/1 

ضریب آلفای کرونباخ  هر یک از 

 گانه  4عوامل 

اقدام زنجیره تامین ناب در  99 ، 9برمبنای خروجی تحلیل عامل اکتشافی ارائه شده در جدول 

 قرار دسته هر در که ییها عامل به توجه با آنها گذاری نام شوند. می بندی عامل دسته 4

گیرند عیارتند از تولید بهنگام، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت نگهداری  می

و تعمیرات، مدیریت سطح کارگاه، ارتباط با مشتری، ارتباط با تامین کننده و طراحی محصول 

 درصد از 299/6درصد و ارتباط با مشتری با  213/11با   سطح کارگاهجدید. که مدیریت 

 اقدامات زنجیره تامین ناب به ترتیب در جایگاه اول و آخر قرار ین شدۀتبی کل واریانس

دهد ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده  می نشان 5گیرند. همچنانکه ردیف آخر جدول  می

توان نتیجه گیری کرد که کلیه  می است و 9/1گانه)اقدامات(، بزرگتر از  4برای کلیه عوامل 

دسته بندی  3ی نهفته تحقیق هستند.شکلها برای کلیه متغیراقدامات، دارای قابلیت اعتماد 

  دهد. می نهایی  اقدامات زنجیره تامین ناب را نشان
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 . اقدامات زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی3شکل
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 نتایج تحليل عاملی تایيدي اقدامات زنجيره تامين ناب

 اکتشافی،  جهت پاسخگویی به اینکه آیاپس از دسته بندی اقدامات با استفاده از تحلیل عاملی 

 واقعاً اند شده گرفته نظر در (ها مکنون)عامل متغیرهای یا سازه معرفی اقداماتی که برای

 یا برازنده معرف دقتی چه با مورد نظر  اقدامات  اینکه همچنین و خیر یا هستند ها آن معرف

 هستند، از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید.  مکنون متغیر

بایست از توزیع نرمال  می ها با توجه با اینکه به منظور استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری، داده

مورد بررسی قرار  ها اسمیرنوف، توزیع داده -برخوردار باشند، با استفاده از آزمون کولموگروف

ی ها ، کلیه سازه9آماری این آزمون و نتایج نشان داده شده در جدول  یها گرفت با توجه به فرضیه

 4ی ها معرفی شده در گام قبلی، از توزیع نرمال برخوردار بوده و لذا برای تایید ساختاری این سازه

 گانه، از مدلسازی معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده نمودیم.

H0:              وزیع نرمال است. دارای ت ها داده  

 :H1 دارای توزیع نرمال نیست.              ها داده

 اسمیرنوف -. نتایج آزمون کولموگروف 7جدول

 سطح معناداری نام متغیر
شاخص 

 کولموگروف
 نتیجه

 داری توزیع نرمال است ها داده 324/1 911/1 مدیریت سطح کارگاه

 داری توزیع نرمال است ها داده 315/1 256/1 مدیریت کیفیت

 داری توزیع نرمال است ها داده 999/1 615/1 تولید بهنگام

 داری توزیع نرمال است ها داده 653/1 314/1 مدیریت نت

 داری توزیع نرمال است ها داده 231/2 126/1 مدیریت منابع انسانی

 داری توزیع نرمال است ها داده 995/1 115/1 ارتباط با تامین کنندگان

 داری توزیع نرمال است ها داده 411/1 995/1 طراحی محصول جدید

 داری توزیع نرمال است ها داده 929/1 194/1 ارتباط با مشتریان
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، از آنجایی که سطح معناداری برای کلیه 9با توجه به سطوح معناداری ارائه شده در جدول 

از توزیع نرمال  ها رد نشده و کلیه متغیر H0صدم است لذا فرض  6، بزگتر از ها متغیر

 برخوردارند.

 ها و بارتلت  کفایت نمونه گیری و سنجش تناسب داده KMOنیز نتایج آزمون  4جدول 

 دهد.  می برای تحلیل عاملی تاییدی را نشان

 و بارتلت KMO. نتايج آزمون 8 جدول

 توضیح نتیجه نام آزمون

KMO 413/1 بسیار  کفایت نمونه گیری در حد

 خوب است

 996/1952کای دو:  بارتلت

 996درجه آزادی: 

(: sigمعناداری آزمون )

111/1 

 16/1سطح معناداری: 

 ها ارتباط مناسب میان ساختار داده

 وجود دارد.

 

توان گفت که روابط  می صدم است، 6با توجه به اینکه مقدار معناداری آزمون کمتر از 

برای انجام تحلیل عاملی مناسب  ها عاملی وجود دارد و دادهی تحلیل ها معناداری بین متغیر

را  ها عامل و بین اقدامات روابط بررسی جهت عاملی تاییدی تحلیل نتایج 9شکل هستند. 

 که با نرم افزار لیزرل انجام شده است. .دهد می نشان
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 ره تامين ناب در حالت تخمين استاندارد پارامترها. مدل تحليل عاملی تایيدي اقدامات موثر زنجي4شکل 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

مدیریت 

سطح 

 کارگاه

76/

1 

61/

1 

83/

1 

71/

1 

84/

1 

88/

1 

19/

1 

16/

1 

12/

1 

12/

1 

31/

1 

35/

1 

23/

1 

14/

1 

21/

1 
81/

1 

79/

1 

91/

11

1

1 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 

مدیریت 

 کیفیت

83/

1 

79/

1 

74/

1 

87/

1 

22/

1 
24/

1 

17/

1 

32/

1 

19/

1 

21/

1 

81/

1 

86/

11

1

6 
1

7 
1

8 
1

9 
2

1 
2

1 
2

2 
2

3 

تولید 

 بهنگام

88/

1 

83/

1 

79/

1 

77/

1 

85/

1 

38/

1 

21/

1 

29/

1 

34/

1 

14/

1 

26/

1 

28/

1 

17/

1 
91/

1 

74/

1 

69/

11

2

4 
2

5 
2

6 

مدیریت 

/79 نت

1 87/

1 

24/

1 

17/

1 

19/

1 

81/

1 

2

7 
2

8 
2

9 
3

1 
3

1 
3

2 
3

3 
3

4 

مدیریت 

منابع 

 انسانی

73/

1 

79/

1 

69/

1 

86/

1 

78/

1 

19/

1 

34/

1 

16/

1 

25/

1 

28/

1 

22/

1 

18/

1 

11/

1 
91/

1 

81/

1 

65/

11

3

5 
3

6 
3

7 
3

8 
3

9 
4

1 
4

1 

ارتباط با 

تامین 

 کنندگان

84/

1 

73/

1 

81/

1 

83/

1 

31/

1 
16/

1 

15/

1 

11/

1 

31/

1 

17/

1 

26/

1 
76/

1 

79/

1 

76/

11

4

2 
4

3 
4

4 
4

5 

طراحی 

محصول 

 جدید

74/

1 

71/

1 

88/

1 

23/

1 

14/

1 

29/

1 

27/

1 

68/

1 

4

6 
4

7 
4

8 
4

9 

ارتباط با 

 مشتریان

81/

1 

86/

1 

83/

1 

21/

1 

24/

1 

18/

1 

36/

1 

76/

1 
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 نشان را تأمین ناب زنجیره اقدامات ،ها و مستطیل ها عامل یا مکنون متغیرهای ،ها بیضی

 کدام روی مورد هر که دهد می نشان ها مستطیل به ها بیضی از سویه یک یها پیکان دهند. می

 از که را مورد آن واریانس میزان ،ها پیکان شده روی نوشته یر مقاد . گیرند می بار عامل

 باقی واریانس کوچک، یها پیکان .دهند می است، نشان )تبیین( توضیح قابل عامل سوی

 دهند. می در برآورد واریانس نشان را مانده)خطا(

ی مکنون در حالت معناداری روابط خطی، نشان داد که  مقادیر ها نمایش مدل هر یک از متغیر

است لذا تمامی   95/1اقدام بزگتر از  99( برای کلیه 111/1)سطح معناداری تی آزمون 

 باشند. می گانه معنادار 4ی مکنون ها اقدامات در تعیین متغیر

ی برازندگی مدلسازی معادالت ساختاری را برای سازه اقدامات زنجیره ها ، شاخص9جدول  

 دهد.  می تامین ناب نشان
 سازه اقدامات زنجیره تامین نابی برازندگی ها . شاخص9جدول 

کای دو بر  شاخص

درجه 

 آزادی
RMSEA NFI CFI GFI AGFI 

مقدار شاخص برای 

 کل مدل

41/1 1.115 95/1 99/1 96/1 94/1 

بین صفر تا  برازش خوب

 دو

بین صفر تا 

16/1 

تا  96/1بین 

1 

 99/1بین 

 1تا 

 96/1بین 

 1تا

 1تا 96/1بین 

بین دو تا  برازش قابل قبول

 سه

تا  16/1بین 

14/1 

تا  91/1بین 

96/1 

 96/1بین 

 99/1تا 

 91/1بین 

 96/1تا

 91/1بین 

 96/1تا

برازش  نتیجه

 خوب

برازش  برازش خوب

 خوب

برازش 

 خوب

برازش 

 خوب

 برازش خوب

 

ی مختلف محاسبه شده در ها دهد با توجه به مقادیر شاخص می نشان 9همچنانکه جدول

 سازه اقدامات زنجیره تامین ناب از برازش مناسبی برخوردارمدلسازی معاالت ساختاری، 

 باشد. می
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 نتایج مدلسازي معادالت ساختاري تفسيري اقدامات زنجيره تامين ناب

گانه شناسایی شده مرحله قبل، در قالب یک پرسشنامه طراحی و برای مقایسه  4اقدامات 

از خبرگان قرارگرفت. مراحل  نفر 16زوجی جهت تدوین مدل ساختاری تفسیری، در اختیار 

 مختلف مدلسازی ساختاری تفسیری و نتایج حاصل شده در هر مرحله آن به صورت زیر ارائه

 گردد. می

ی مساله به صورت ها در این مرحله متغیر الف( تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری:

به تعیین روابط بین زوجی با یکدیگر مقایسه شده و پاسخ دهندگان با استفاده از نمادهای زیر 

 پردازند. می ها متغیر

V اقدام سطر :(i) تواند در دستیابی به اقدام ستون  می(j.کمک کند ) 

A اقدام ستون :(j) تواند در دستیابی به اقدام سطر  می(i.کمک کند ) 

X بین اقدام سطر :(i و ستون )(jارتباط دوطرفه وجود دارد، به عبارتی هر دو ) توانند در  می

 دستیابی به یکدیگر موثر باشند.

O( هیچ نوع ارتباطی بین این دو نوع اقدام :i, j.وجود ندارد ) 

گانه در سطر و ستون اول پرسشنامه مذکور قرار داده شده و از پاسخگویان  4اقدامات  

(، نوع ارتباط اقدامات را با مقایسه V,A,X,Oخواسته شد تا با توجه به نمادهای معرفی شده )

ه دو آنها مشخص نمایند. با توجه به فراوانی رابطه مشخص شده بین هر دو اقدام، ماتریس دو ب

، ماتریس نهایی حود تعاملی ساختاری بین 11نهایی خودتعاملی ساختاری تهیه شد. جدول 

 دهد. می اقدامات را نشان
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 . ماتریس نهایی خود تعاملی ساختاری اقدامات زنجیره تامین ناب11جدول 

   4 9 5 6 9 3 2  1 

 A V V A V V V X مدیریت سطح کارگاه  1

 A V V A X X X مدیریت کیفیت 2
 

 A V V A X X تولید بهنگام 3
  

 A V V A X مدیریت نت 9
   

 A V V X مدیریت منابع انسانی 6
    

 A A X ارتباط با تامین کننده 5
     

 A X طراحی محصول جدید 9
      

 X با مشتریانارتباط  4
       

 

 1=باشد،  Vچنانچه رابطه بین دو اقدام به صورت  ب(تشکیل ماتریس دستیابی اولیه:

(i,j و )1(=j,i اگر رابطه به صورت ،)A  ، 0=یاشد(i,j و )1(=j,i)   و چنانچه رابطه به

 (.i,j(= )j,i=)1باشد  Oو اگر رابطه به صورت   (i,j(= )j,i=)1باشد،  Xصورت 

در ماتریس خودتعاملی نهایی مرحله قبل، ماتریس دستیابی اولیه را  ها اعمال این مشخصهبا 

 دهیم. می ، تشکیل11مطابق با جدول 

 
 . ماتریس دستیابی اولیه اقدامات زنجیره تامن ناب11جدول 

 میزان نفوذ 4 9 5 6 9 3 2 1    

1 

مدیریت سطح  

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 کارگاه

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 مدیریت کیفیت 2

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 تولید بهنگام 3

 6 1 1 1 1 1 1 1 1 مدیریت نت 9

 9 1 1 1 1 1 1 1 1 مدیریت منابع انسانی 6
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ارتباط با تامین کننده 5

9 

طراحی محصول 

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 جدید

 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ارتباط با مشتریان 4

   1 9 4 2 5 5 5 3 وابستگیمیزان 

 

پس از به دست آمدن ماتریس دستیابی اولیه، باید  ( تشکیل ماتریس دستیابی نهایی:ج

 Cمنجر به  Bو اقدام  Bمنجر به  Aسازگاری درونی آن برقرار باشد به عنوان مثال اگر اقدام 

شود و اگر در ماتریس دستیابی اولیه این شرط برقرار  Cنیز منجر به متغیر   Aشود، باید متغیر 

نباشد باید ماتریس اصالح شده و روابطی که از قلم افتاده اصالح گردند. بین منطور باید 

(رساند به گونه ای که حالت پایداری برقرار  K+1ماتریس اولیه را به توان )

ک خواهند شد که به (، بدین ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به ی       شود)

 شود. می نشان داده   (  صورت)

باشد، لذا  می ( برقرار 11با توجه به اینکه شرط مذکور در ماتریس دستیابی اولیه)جدول 

 ماتریس دستیابی اولیه و نهایی یکی است.

: پس از تعیین مجموعه قابل دستیابی و مجموعه پیش نیاز برای ها د( تعیین سطح شاخص

شود.مجموعه قابل دستیابی  می انجام ها تعیین مجموعه مشترک، سطح بندی متغیرهر اقدام و 

برای هر اقدام، مجموعه ای است که در آن سطرها به صورت یک طاهر شده باشند و مجموعه 

به صورت یک طاهر شده باشند. اشتراک این  ها پیش نیاز ، مجموعه ای است که در آن ستون

دهد. عناصری که مجموعه مشترک با مجموعه  می به دست دو مجموعه، مجموعه مشترک را

دهند. با حذف این عناصر و  می قابل دستیابی یکسان باشد، سطح اولویت را به خود اختصاص

 گردد. می تکرار این مراحل، سطح کلیه عناصر به همین ترتیب تعیین
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اقدامات زنجیره تامین ناب را ی قابل دستیابی، پیش نیاز، مشترک و سطح بندی ها مجموعه 12جدول 

 دهد. می که از ماتریس دستیابی نهایی به دست آمده اند را نشان

  
  

 مجموعه دستیابی

)خروجی:  

 اثرگذاری(

مجموعه پیش 

 نیاز

)ورودی: 

 اثرپذیری(

مجموعه 

 مشترک

سطح 

 بندی

 9 1 1-6-4 1-2-3-9-5-9 مدیریت سطح کارگاه  1

 3 2-3-9 1-2-3-9-6-4 2-3-9-5-9 مدیریت کیفیت 2

 3 2-3-9 1-2-3-9-6-4 2-3-9-5-9 تولید بهنگام 3

 3 2-3-9 1-2-3-9-6-4 2-3-9-5-9 مدیریت نت 4

 6 6 6-4 1-2-3-9-6-5-9 مدیریت منابع انسانی 5

 5 ارتباط با تامین کننده 6

4-9-5-6-9-

3-2-1 5 1 

 5-9 طراحی محصول جدید 7

4-9-6-9-3-

2-1 9 2 

 مشتریانارتباط با  8

4-9-5-6-9-3-

2-1 4 4 5 

 

در این مرحله، بر اساس سطوح تعیین شده برای  ه(ترسیم مدل ساختاری تفسیری:

اقدامات زنجیره تامین ناب در مرحله قبل و همچنین اقدامات پیش نیازی، مدل نهایی ترسیم و 

ایجاد شده ، دیاگرام نهایی 6گردد. شکل می روابط بین اقدامات با خطوط جهت دار مشخص

ی تعدی و نیز با استفاده از بخش بندی سطوح مختلف به دست آمده ها که با حذف حالت

 دهد.  می است را نشان
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 . مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی5شکل

 

(: جمع سطری مقادیر در ماتریس MICMACو( تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی)

جمع ستونی بیانگر میزان وابستگی خواهد دستیابی نهایی برای هر اقدام، بیانگر میزان نفوذ و 

بود. بر اساس این دو عامل، چهار گروه از عناصر در قالب اقدامات خود مختار یا مستقل) ربع 

نمودار( قابل  9نمودار  و محرک)ربع  3نمودار(، مرتبط)ربع  2نمودار (، وابسته)ربع  1

 شناسایی خواهند بود.

گی هریک از دسته اقدامات زنجیره تامین ناب، ، میزان قدرت نفوذ و وابست11درجدول 

، 5محاسبه گردیده است. نتایج جانمایی هریک از سازه اقدامات زنجیره تامین ناب در شکل 

و میزان محرک بودن آنها  ها نمایش داده شده است. قدرت نفوذ، نشان دهنده اثرگذاری سازه

 ی دیگر تاکید دارد.ها از سازه ها دهد و قدرت وابستگی، بر اثرپذیری سازه می را نشان

 (8ارتباط با مشتری)

 (5مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی)

 (1مدیریت سطح کارگاه)

 (4مدیریت نت) (3تولید بهنگام) (2مدیریت کیفیت)

 (7محصول جدید)طراحی 

 1سطح  (6ارتباط با تامین کنندگان)

 2سطح 

 3سطح 

 9سطح 

 6سطح 

 5سطح 
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 اقدامات مرتبط اقدامات محرک  

وذ
 نف

ت
در

ق
 

4 8               

ط
رتب

ت م
اما

قد
ا

 

9   5             

5     1           

6           2،3،4     

9                 

سته
واب

ت 
اما

قد
ا

 

3                 

2             7   

1               6  

  

1 2 3 9 6 5 9 4  

  

  قدرت وابستگی
 . خوشه بندی اقدامات زنجیره تامین ناب6شکل 

 

( و طراحی محصول 5دهد، اقدامات ارتباط با تامین کنندگان) می نشان 5همچنان که شکل

در باالی مدل ی ضعیفی هستند اما به شدت وابسته اند. بنابراین آنها ها (، محرک9جدید)

دهد که آنها  می (. وابستگی باالی آنها نشان6سلسله مراتبی ساختاری تفسیری هستند)شکل 

نیاز دارند که سایر اقدامات قبل از آنها صورت بگبرد تا در هنگام پیاده سازی این اقدامات، 

تامین، ابتدا تاثیر سایر اقدامات بر آنها به حداقل برسد. بدین معنی که برای ناب سازی زنجیره 

بایست پیاده سازی گردند. بنابراین  می اقدامات مرتبط با مشتری و سپس محیط تولید داخلی

بایست وابستگی آنها را درک کنند و از سوی دیگر باید تالش کند تا  می مدیران از یک سو

یت سایر اقدامات زنجیره تامین ناب در اولویت باالتر را به انجام برسانند. اقدامات مدیر

(، دارای قدرت نفوذ و 9( و مدیریت نگهداری و تعمیرات)3(، تولید بهنگام)2کیفیت)

وابستگی نسبتا قوی  هستند.هر گونه تغییری در این اقدامات، دارای یک تأثیر بر روی دیگران 

و نیز بازخورد به  خودشان دارد.از این رو، این اقدامات طبیعتاً ناپایدار هستند که ممکن است 

1 2 

3 
4 
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به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر قرار دهند.  ها را در سازمان سازی موفق اقدامات ناب پیاده

به عنوان مثال بهبود کیفیت از طریق کاهش ضایعات تولیدی، به تولید بهنگام و تحویل به 

کند و در عوض تمرکز بر تولید بهنگام و افزایش سرعت تولید  می موقع کاال به مشتری کمک

 یفیت محصول اثر منفی بگذارد.ممکن است در ک

(، مهمترین 5( و مدیریت سطح کارگاه)6(، مدیریت منابع انسانی)4اقدامات ارتباط با مشتری)

در ناب سازی زنجیره تامین هستند.بدین مفهوم که پیاده سازی این اقدامات به پیاده  ها محرک

بایست  می ان سازمانکند. بنابراین مدیر می سازی سایر اقدامات زنجیره تامین ناب کمک

اقداماتی را برای تسهیل بکارگیری و اجرای آنها به انجام برساند. تمرکز بر اجرای این 

باشد.  می اقدامات در گامهای نخستین زمینه ساز ناب سازی زنجیره تامین در گامهای بعدی

ود ندارد دهد، اقدام مستقلی در بین اقدامات زنجیره تامین ناب وج می نشان 6همچنانکه شکل 

( و یا به دیگر اقدامات 2،3،9( یا مرتبطند)4،6،1گانه یا محرک هستند) 4و کلیه اقدامات 

باشند. اقدامات مستقل، اثرگذاری و اثر پذیری از سایر اقدامات ندارند و  می (5،9وابسته)

 باشد. می ی آخرها تمرکز مدیریت برای پیاده سازی آنها در اولویت
 

 گيريجمع بندي و نتيجه

امنیت نظامی که محصول بازدارندگی دفاعی است در سایه تولید محصوالت دفاعی به روز و 

کند  می باشد. در حال حاضر شرایط حاکم بر کشور از یک سو حکم می پیشرفته امکان پذیر

که صنایع دفاعی به تولید محصوالت نظامی مناسب و پیشرفته پرداخته و از سوی دیگر تا حد 

نه تنها در  ها ولیدات با حداقل هزینه ممکن صورت پذیرد. مدیریت موثر هزینهامکان این ت

بایست به درستی انجام گیرد بلکه در شرایط بحران اقتصادی،  می شرایط طبیعی و حتی ایده آل

 شود.  می به امری ضروری و غیر قابل انکار تبدیل

در زنجیره تامین، به  ها اتالفرویکرد ناب سازی زنجیره تامین با تمرکز بر حذف و یا کاهش 

باشد. بکارگیری این رویکرد در زنجیره تامین صنایع  می دنبال تولید محصوالت با هزینه کمتر

تواند در شرایط کنونی به ما کمک کند تا محصوالت دفاعی با حداقل هزینه  می دفاعی،
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باشد. برای  می ریممکن تولید گردند. بنابراین بکارگیری این رویکرد در صنایع دفاعی ضرو

بایست اقدامات مترتب برآن شناسایی و روابط بین آنها تعیین  می ناب سازی زنجیره تامین ابتدا

اقدام اولیه برای ناب سازی  49گردد. در این تحقیق با مرور جامع تحقیقات پیشین، تعداد 

دانشگاه و  زنجیره تامین، شناسایی گردید. با استفاده از تکنیک خبره سنجی توسط خبرگان

اقدام به عنوان اقدامات موثر زنجیره تامین ناب در صنایع دفاعی تعیین  61صنعت، تعداد 

دسته مدیریت سطح  4گردید. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، این اقدامات در 

کارگاه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت نگهداری و تعمیرات، تولید بهنگام، 

طراحی محصول جدید، ارتباط با مشتریان و ارتباط با تامین کنندگان، دسته بندی گردید. به 

و اقدامات مشتمل برآنها، از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده  ها منظور تایید این سازه

از برازش مناسبی بر خوردار هستند. تصمیم گیری در  ها گردید که نتایج نشان داد کلیه سازه

نتخاب یک یا چند اقدام از بین این اقدامات معرفی شده، به نظر منطقی نمی رسد. مورد ا

چراکه این اقدامات معموال دارای اثر متقابل بر یکدیگر بوده و عدم توجه به این موضوع 

گذارد.  می مدیران را در بکارگیری عملیاتی درست آنها و دستیابی به نتایج موثر، ناکام

بایست آنها را  بر اساس ارتباط آنها با هم، بکارگرفت.  می یی اقداماتبنابراین پس از شناسا

مدلسازی معادالت ساختاری و تفسیری ابزاری است که  روابط بین این اقدامات را به خوبی و 

جهت شناسایی، طبقه بندی و  ها دهد و به مدیران سازمان می براساس تحلیل خبرگان نشان

کند. خروجی مدلسازی  می تشریح اثرات مستقیم و غیر مستقیم اقدامات بر یکدیگر کمک

باشد که قدرت  می معادالت ساختاری به عنوان یک ورودی برای تجزیه و تحلیل میک مک

هش،مدل در این پژو ها دهد. با بکارگیری این تکنیک می نفوذ و وابستگی بین اقدامات را نشان

ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی با نمایش سلسله مراتبی اقدامات ناب سازی زنجیره 

(، اقدام ارتباط با مشتری به 5دهد)شکل می تامین، تدوین گردید.همچنانکه این مدل نشان

دهد که ناب سازی زنجیره تامین  می عنوان پایه ای ترین اقدام معرفی گردیده است و این نشان

گیرد. به عبارتی  می ی انها نشاتها یها ع دفاعی از ارتباط با مشتری و تمرکز بر خواستهصنای

بدون شناخت نیاز مشتریان و اشتراک اطالعات با آنها، خواست مشتریان که دستیابی به 
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باشد غیر ممکن  می محصوالت دفاعی با کیفیت، نوآور، متنوع، دارای قابلیت اطمینان باال و ...

ز ارتباط با مشتری، مدیریت منایع انسانی در اختیار به عنوان مهمترین اقدام در است. پس ا

گردد. منابع انسانی هماهنگ با هدف ناب  می راستای ناب سازی زنجیره تامین محسوب

گردد و عدم  می سازی، به عنوان یک عامل کلیدی در پیاده سازی زنجیره تامین ناب محسوب

ده سازی سایر اقدامات، به ناب سازی زنجیره تامین منجر نخواهد توجه به آن و تالش برای پیا

 شد. پس از آن تمرکز بر سطح کارگاه و بکارگیری اقدامات ناب سازی آن در اولویت

باشد. بکارگیری اقدامات ناب ارتباط با تامین کنندگان به عنوان آخرین مرحله از ناب  می

م است که ناب سازی تامین کنندگان، زمانی بر باشد و این بدان مفهو می سازی زنجیره تامین

گذارد که بخش تولید زنجیره تامین که توسط خود صنایع  می تولید یک محصول ناب اثر

گیرد، اقدامات ناب را بکار گرفته باشند. در غیر اینصورت فشار به تامین  می دفاعی انجام

ی ناب منجر نمی گردد. نتایج کنندگان جهت داشتن زنجیره تامین ناب، به تولید محصول دفاع

بایست برای ناب  می تجزیه و تحلیل میک مک نیز نشان داد که مدیران  صنایع دفاعی نیز

ی خود را بر پیاده سازی اقدامات، ارتباط با مشتری، مدیریت ها سازی زنجیره تامین، تالش

اقدامات بوده و به منابع انسانی و مدیریت سطح گارگاه، که دارای بیشترین اثرگذاری بر سایر 

شوند،  متمرکز نمایند. اقدامات طراحی  می ی اصلی ناب سازی قلمدادها عنوان محرک

محصول جدید و ارتباط با تامین کنندگان، گرچه به عنوان اقدامات اساسی برای ناب سازی 

باشند اما به عنوان وابسته ترین اقدامات، تحت تاثیر سایر  می زنجیره تامین صنایع دفاعی

اقدامات بوده و تمرکز بر مشتری و مدیریت ناب سازی در درون خود صنایع دفاعی نسبت به 

 باشد. می آنها در اولویت

اقدام ناب سازی زنجیره  39نتایج این تحقیق در مقایسه با تحقیقات پیشین نشان داد که تعداد 

اب تعیین و بکار ی  مختلف صنعتی، به عنوان اقدامات زنجیره تامین نها تامین که در محیط

گرفته شده اند در زنجیره تامین صنایع دفاعی از قابلیت الزم برای ناب سازی زنجیره تامین 

ی کوچک، مشارکت تامین ها توان به تولید در دسته می برخوردار نمی باشند که از جمله آنها

در کنندگان در طراحی محصول، نیروهای کار چند وظیفه ای، استفاده از قطعات مشترک 
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محصول، مهندسی مجدد تولید، استاندارد سازی بسته بندی، مدیریت موجودی تامین کننده 

ی متفاوت در زنجیره تامین، تجهیزات متفاوت،  ها تواند به دلیل فرایند می اشاره نمود.  این امر

ی گوناگون، محصوالت متنوع و امکان و یا عدم امکان برقراری ارتباط موثر و ها تکنولوژی

نزدیک با تامین کنندگان و مشارکت و حضور آنها در سطح تولید زنجیره تامین باشد. بنابراین 

بایست اقدامات ناب سازی زنجیره تامین را متناسب با شرایط، فرایندها،  می صنایع مختلف

تکنولوژی، تجهیزات و سطوح مختلف زنجیره تامین خود شناسایی نموده و بر مبنای آنها به 

زنجیره تامین خود بپردازند چراکه نتایج این تحقیق نشان داد که بکارگیری ناب سازی 

و افزایش کیفیت از طریق ناب  ها ی دیگر موجب کاهش هزینهها اقداماتی که در سازمان

گردد، نمی تواند در زنجیره تامین سازمان ما همان نتایج را حاصل  می سازی زنجیره تامین

 نمایند.

(، که به بررسی تاثیر اقدامات زنجیره تامین ناب بر 2116ن و همکاران )نتایج مطالعه گاویندا

دهد که اقدام تولید  می معیارهای عملکرد زنجیره تامین در صنعت خودرو پرداخته است نشان

به هنگام زمینه و بستر الزم برای اقدام مدیریت کیفیت جامع را ایجاد نموده و لذا نسبت به به 

امع، در سطح پایین تری در مدل سلسله مراتبی زنجیره تامین ناب قرار اقدام مدیریت کیفیت ج

گرفته است. نتایج مقاله حاضر ضمن تایید این موضوع، در مقایسه با آن نشان داد که نه تنها 

آورد بلکه  می اقدام تولید ناب زمینه و بستر الزم برای مدیریت کیفیت جامع را به وجود

تواند به عنوان زمینه الزم برای تولید بهنگام بوده و با  می نیز بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

تولید محصوالت با کیفیت، منجر به تولید آنها در موعد مقرر و جلوگیری از نگهداری 

موجودی مازاد و در نتیجه کاهش هزینه گردد. همچنین در مطالعه گاویندان و 

 رین اقدام در مدل ساختاری تفسیری(، تولید به هنگام به عنوان پایه ای ت2116همکاران)

باشد در حالیکه در مدل ارائه شده در تحقیق حاضر با شناسایی اقدام ارتباط با مشتری، این  می

اقدام به عنوان پایه ای ترین  اقدام در مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی، بوده و تولید به 

ه اینکه ارتباط تنگاتنگ صنایع هنگام در سطح سوم این مدل شکل گرفته است. با توجه ب

دفاعی با مشتریان خود، در شکل گیری و تولید محصوالت مورد نیاز نیروهای مسلح در 
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راستای ارتقاء توان دفاعی، بسیار ضروری بوده و به عنوان نخستین اقدام در تولید محصوالت 

کاهش  باشد، لذا ناب سازی زنجیره تامین از این بخش شروع شده و می دفاعی مطرح

ی ناشی تعامالت گوناگون با مشتری در زنجیره تامین صنایع دفاعی ، به عنوان نخستین ها هزینه

اقدام در این مدل تعیین گردیده است. منابع انسانی در زنجیره تامین صنایع دفاعی نیز بخش 

ستای گیرد و ضرورت تمرکز بر مدیت اثر بخش آنها در را می را در بر ها قابل توجهی از هزینه

، استفاده موثر از زمان فعالیت کارکنان و ... این اقدام را ها بهبود فرایندها، حذف دوباره کاری

به عنوان سطح دوم در مدل ارائه شده این مقاله معرفی نموده است. سلسله مراتب اقدامات در 

دامات (، از اقدامات تولیدی شروع شده و پس از آن به اق2116مطالعه گاویندان و همکاران)

تامین و نهایتا مشتری رسیده است. در حالیکه در مقاله حاضر به دالیل ذکر شده سلسله مراتب 

اقدامات زنجیره تامین ناب از سطح مشتری شروع، به سطح تولید رسیده و نهایتا به اقدامات 

 سطح تامین کننده منتهی شده است.

سازی زنجیره تامین بر عملکرد (، که به بررسی اثرناب 2119مطالعه روسیو و همکاران)

دهد که نظارت، انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان  می پردازد. نشان می محیطی صنعت هوافضا

باشد، به عنوان پایه ای ترین اقدام است و ارتباط  می که درقالب اقدام مدیریت تامین کنندگان

ار نمی باشد. در صورتیکه با مشتری در مدل ارائه شده دراین تحقیق از جایگاه خاصی برخورد

تواند به  می در مدل ارائه شده در تحقیق حاضر، ارتباط با مشتری پایه ای ترین اقدام است. این

تواند صنعت  می این دلیل باشد که در صنعت هوافضا،  تحقیقات و محصوالت جدید است که

در خود صنعت ، را به پیش ببرد به عبارتی برای تولید محصوالت فضایی، متخصصان معموال 

نمایند و به نوعی شاید مشتریان،  می ی جدید را تعریف نموده و آنها را تبدیل به محصولها نیاز

نمایند. این  می ی خاص و جدیدی نداشته و بیشتر به عنوان بهره بردار از آنها استفادهها ایده

ضایی ایران، موضوع در صنعت هوافضای ایران نیز مصداق دارد و نیروی پیش برنده صنعت ف

ی نو و با تعریف نیاز برای مشتری، به تولید محصوالت ها متخصصانی هستند که با ایده پردازی

پردازند. اما با توجه به اینکه صنایع هوا فضای ایران،  تنها بخش از صنعت  می در این صنعت

ن و دهند در تحقیق حاضر ، ارتباط با مشتریان در پایین تری می بزرگ دفاعی را تشکیل
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مهمترین سطح سلسه مراتب زنجیره تامین صنایع دفاعی شناخته شده است. مدل ارائه شده در 

(، که اقدامات سطح تامین را در اولویت 2119این مقاله، بر خالف مدل روسیو و همکاران)

دهد، اقدامات ناب سازی  می نسبت به اقدامات سطح تولید در ناب سازی زنجیره تامین نشان

داند و این به این  می ید را بر اقدامات مدیریت تامین کنندگان صنایع دفاعی ارجحدر سطح تول

ی زائد در سطح تولید زنجیره تامین صنایع دفاعی بسیار بیشتر ها و هزینه ها دلیل است که اتالف

 باشد.  می ی زائد در سطح تامین کنندگان و ارتباط با آ نهاها و هزینه ها از اتالف

 گیرد که می معادالت ساختاری تفسیری بر مبنای قضاوت ذهنی خبرگان صورتمدلسازی 

را برای تایید اعتبار آماری  (SEM) توان عالوه بر آن، مدل سازی معادالت ساختاری می

مدل پیشنهادی آن، بکار گرفت. بنابراین استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری جهت تایید 

نجیره تامین ارائه شده در این تحقیق،  برای تحقیقات آتی مدل ساختاری تفسیری ناب سازی ز

تواند نظر خبرگان  می گردد. با توجه به اینکه رابطه بین اقدامات در یک بازه فازی می پیشنهاد

را به صورت واقعی تر نسبت به بازه غیر فازی نشان دهد، بکارگیری مدلسازی ساختاری 

 گردد.  می گر برای تحقیقات آتی مطرحتفسیری فازی، نیز به عنوان پیشنهادی دی
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