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 چکيده
این پژوهش به دنبال بررسی در . باشدمیبررسی تاثیر تولید بهنگام جامع  این پژوهش هدف از

های  با استفاده از دادهاستراتژیک و مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمان اثرات این عامل بر 

دنبال می کند از نوع تحقیقات کاربردی  این پژوهش به لحاظ اهدافی که. باشدمیصنعت نساجی 

 جامعه آماری این تحقیق .است و از نظر روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد

در  بوده های تهران، قزوین و اصفهاندر شهررا تولید کنندگان صنعت نساجی گرفتیم و نمونه 

تولیدی موافقت به همکاری کردند و مدیر لجستیک و مدیران عملیاتی و  251کارخانه  12پژوهش 

. نظرات را با پرسشنامه که متداول ترین و بهترین راه جمع آوری اطالعات است انجام دادیم

نتایج، حاکی از رابطه  .توانستیم در این مدل به معادالت ساختاری مناسبی دست پیدا کنیم

دارد و رابطه مثبت و  T-JITی مستقیم و البته مثبت استراتژی مدیریت زنجیره تامین با استراتژ

با توانایی  T-JITبا عملکرد سازمانی دارد و از طرف دیگر استراتژی  T-JITمستقیم بین استراتژی 

زنجیره تامین ارتباط مثبت دارد و استراتژی مدیریت زنجیره تامین رابطه مثبتی و  مستقیم با 

بطه مثبتی مستقیم با توانایی زنجیره و استراتژی مدیریت زنجیره تامین را.عملکرد سازمانی دارد

 .تامین دارد و توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی ارتباط  مستقیم و مثبت دارند

 تولید بهنگام جامع ، مدیریت زنجیره تامین، عملکرد سازمانی :يديکل واژگان
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 مقدمه

ت ها از طریق توسعه و بکارگیری استراتژی های طراحی از نظر تاریخی، تمرکز روی مدیریت عملیات در مدام بهتر کردن عملیا

شرایط اقتصادی فعلی دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار را برای سازمانها بدون تمرکز . شده برای بهبود عملکرد سازمانی شروع شده است

. ]2[(1002لوموس و همکاران، )ه است زیاد روی زنجیره تامین کلی و نیز موقعیت یکپارچه شرکت ها در زنجیره تامینشان، مشکل کرد

عملکرد شرکت وابسته به ایجاد استراتژی های رقابتی در سراسر زنجیره تامین بجای استراتژی هایی است که بدنبال بهینه کردن یک 

تی بصورت جامع با اجرای موفقیت آمیز استراتژی هایی که رابطه زنجیره تامین را به شیوه های مشارک. قسمت از زنجیره تامین هستند

یک استراتژی (.1002]3[و چن و پائولراج، ]1[ 1002چن و همکاران، )تقویت می کند، مدل جامع کسب و کار، هدف را حفظ می کند 

که عامل زمان را در ایجاد زمینه مزایای رقابتی در سطح زنجیره تامین بررسی کرد، تولید بهنگام یا ]2[(1021هوانگ و همکاران، )پیشرفته 

JIT  11999[؛ کالیکومب و همکاران،2221]5[ووکورکا و دیویس،)استb[،؛ ووکورکا و لوموس]؛ 1005]2[؛ گرین و اینمن، 1000]1

یک بررسی تجربی از شناسایی انواع استراتژی زنجیره تامین که بوسیله ناراسیمهان (. 1001 ]20[و بایراکتار و همکاران،  1001]2[ماتسوی، 

. عامل زیرمجموعه طبقه بندی کرد، که یکی از آنها توانایی تولید بهنگام بود 1هدف مشارکتی را در 15نجام شد،ا( 1001) ]22[و همکاران

، ]22[ناراسیمهان و همکاران)آنها . تحلیل مفروضات عملیات داخلی سه عامل را نشان داد، یکی از آنها مفروضات موجود تولید بهنگام بود

م یکپارچه سازی زنجیره تامین از نظر ابتکارات فراوان برای تولید بهنگام روشن اند، از این رو، نقش نتیجه گیری کردند که مفاهی( 1001

راستا  روشن کرد که شرکتها می توانند آشکارا از هم( 1021)]21[کار اخیر اسکونهر و سویینک. تولید بهنگام باید مورد تاکید قرار گیرد

ما از طریق تولید در تولید بهنگام و خرید در تولید بهنگام )یکپارچه سازی خارجی . راتژیک ببرندشان نفع است بودن با شرکای زنجیره تامین

 (.   1021 ]21[اسکونهر و سویینک،)، می تواند عملکرد منعطف و آزادانه ای را به ارمغان بیاورد (آن را پیشنهاد می کنیم
از . که شامل سه عنصر است تعریف کردند "بهنگام سیستم فراگیرتولید  "را به صورت  JIT( 1999b) ]1[کالیکومب و همکاران 

تغییر نام ( T-JIT)عنصر توسعه داده شد و اطالعات در تولید بهنگام را نیز شامل شده و به نام تولید بهنگام جامع  2این رو، این مفهوم با 

روی توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی،  T-JITاثر  مقیاس جدید برای روشن تر کردن اثر اطالعات روی زنجیره تامین و بررسی. داد

 . ارزیابی شده و مورد استفاده قرار گرفت

 مرور ادبيات .1

تصمیم به رقابت در سطح زنجیره تامین منجر به پذیرش یک استراتژی مدیریت زنجیره تامین می شود که موجب پذیرش برنامه 

ویزنر، )هنگی فرایندهای کسب و کار را با مشتریان و عرضه کنندگان ایجاد می کند ها و تاکتیک هایی است که یکپارچه سازی و هما

گفته است که مدیریت زنجیره تامین بدنبال بهبود عملکرد شرکا از طریق حذف ضایعات و استفاده بهتر  ]23[( 1003)ویزنر . ]23[ (1003

ا مخالفیم که این مسئله نیاز به حذف ضایعات در سرتاسر زنجیره م. از توانایی های عرضه کنندگان داخلی و خارجی و تکنولوژی هاست

قبول یک استراتژی مدیریت زنجیره تامین می تواند منجر به اعمال . اثر بگذارد T-JITتامین دارد و پس می تواند از طریق پذیرش مسئله 

مهم است که استراتژی مدیریت زنجیره . می گردد محسوب T-JITاستراتژی مدیریت زنجیره تامین بعنوان مقدمه . شود T-JITفرایندهای 

استراتژی مدیریت زنجیره تامین یک استراتژی اصلی است که سازمان را روی اهمیت . تامین را از مدیریت زنجیره تامین تشخیص دهیم

رایند واقعی یکپارچگی و بجای اینکه روی ف. ]23[( 1003ویزنر، )یکپارچگی و هماهنگی با مشتریان و عرضه کنندگان متمرکز می کند 

دیده می شود که پاسخ ]23[(1003)در تایید این ادعا در ساختار مقیاس استراتژی مدیریت زنجیره تامین ویزنر . هماهنگی تمرکز کند

یکپارچگی  دهندگان برای روشن کردن اهمیت یکپارچه سازی و هماهنگی در سازمانها مورد سوال قرار گرفته اند، تا اینکه درباره میزانی که

 و هماهنگی مشاهده شده است مورد سوال قرار گیرند، چیزی که در این مطالعه نیز مشاهده می شود

 

1.1. JIT  جامع(T-JIT) 

در حالیکه تمرکز کلی روی فرایندهای تولید . ]22[( 1021وو و همکاران، )کاهش و حذف ضایعات است  JITهدف از فعالیتهای 

کالیکومب و )ر سراسر زنجیره تامین برای گسترده شده و شامل پیوستگی خرید و فروش است د JITدر کارخانه است، فعالیتهای 

در (  1002)  ]21[مقاله فرولیچ و وستبروک ]21[(  1000بنیتو و همکاران،  -و گونزالز 2222 ]25[، گوناسکاران،  ]1996b 1[همکاران

تایید شده، که توسعه این مفهوم را جهت  ]21[ (1021)سویینک ، از نظر تجربی بوسیله اسکونهر و "اساس یکپارچه سازی"مورد 

هماهنگی معکوس فن آوری های "، و "جریان فیزیکی روبه جلوی حمل و نقل بین عرضه کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان"دربرگرفتن 

ممکن است ترکیب شوند  "ژی هاسینر"بعنوان یک نتیجه . توضیح می دهد "اطالعات و جریان داده از مشتریان به عرضه کنندگان
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کل، بزرگتر از "سینرژی، در زبان یونانی، یعنی کارکردن با همدیگر یا، همانگونه که ارسطو گفته است، . ]21[ (1021اسکونهر و سویینک، )

 . "جمع هر بخش از آن است

 JITاطالعات در  .1.2

هماهنگی زنجیره (. 1020]22[فان و ماتسوی، )کند بازی می  JITاطالعات یک نقش مهم را در پیشینه کردن مزایای بکارگیری 

 ؛ اسکونهر و سویینک1003]23[ ویزنر، )و سریع بودن، و دقیق بودن جریان( 1002 ]22[هولوگ و پیل، )تامین بر سرعت و دقت اطالعات 

بل مشاهده است، متکی می باشد که برای همه اعضای موجود در زنجیره تامین قا ]زنجیره تامین[اطالعات در سرتاسر شبکه ( 1021، ]21[

این در واقع بیانگر این است که یک زیرساخت اطالعاتی برای دانش فرایند اثربخش و کارای بدست آمده از (. 1002 ]22[ هولوگ و پیل، )

م که اطالعات چنین زیرساختهایی می تواند بوسیله یک سیست(. 1021 ]21[ اسکونهر و سویینک، )منابع داخلی و خارجی مورد نیاز است 

را فراهم می کند ایجاد شود، که اطالعاتیست که ضایعات را از فرایندهای جمع آوری اطالعات در زنجیره تامین ایجاد می کند و  JITدر 

(. 1001 ]22[گرین، ویتن و اینمن،  )ایجاد می کند، یعنی به شکل درست، در جای درست و زمان درست  JITاطالعات کیفی را بر مبنای 

یافتند که قبول یک استراتژی زنجیره تامین، توسعه یک زیرساخت سیستم اطالعاتی قادر به ایجاد ( 1001) ]10[ین و همکاران  گر

 .برای همه شرکای زنجیره تامین را ضروری می سازد JITاطالعات 

 استراتژي زنجيره تامين .1.3

امین است که در ادبیات استفاده شده تا یک حوزه وسیع استراتژی زنجیره تامین یک حوزه پژوهشی نو ظهور از مدیریت زنجیره ت

حداقل . شواهدی نیز بوسیله نگاهی بر مفروضات گذشته این مجله فراهم شده است(. 1021 ]12[روز و همکاران،)از مفاهیم را پوشش دهد 

: موضوعاتی از قبیل زیر را زیادتر کرده است سال اخیر همراه با کارهای پیشین، میزان وسعت 5مقاله در زمینه استراتژی زنجیره تامین در  2

و پاتل و  1003، (1002]12[لی و اوبرین)، انواع تولید (2222]13[نیلر و همکاران،)چابک / ، ناب(]11[2221بری و نعیم، )طراحی مجدد 

لین و )، نوآوری (1001 ]11[اشنتزلر و همکاران، )، طراحی آشکار (1001 ]11[دیمتر و همکاران، )، بازآرایی (1020]15[همکاران، 

 ]30[شریفی و همکاران، )، رشد بازار (1021، ]30[و ناتیوی و لی 1022]12[یانگ و همکاران،)، انتشار اطالعات (1020]12[همکاران،

1023). 

 توانایی زنجيره تامين .1.1

و نه مطالعات ( 1021 ]32[؛ ؛ الینگر و همکاران، 1022]33[،الدو و همکاران،   ]31[1020دینگ و همکاران،)مطالعات اخیر 

دریافتند که ( 1021) ]32[ الینگر و همکاران . مفهوم توانایی زنجیره تامین را بررسی کردند( 1001 ]32[اسپکمن و همکاران،)اخیر 

نگین ، سطوح باالتری از رضایت مشتری و ارزش سهامداران را نسبت به میا(SCM)شرکتهای با توانایی عالی در مدیریت زنجیره تامین 

بنابراین، توانایی زنجیره تامین بعنوان یک انعکاس از عملکرد زنجیره تامین در مقابل عملکرد شرکتهای . صنایع مربوطه نشان میدهند

قدرت زنجیره های تامین برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هزینه : توانایی زنجیره تامین چنین تعریف شده. شراکتی منفرد قرار دارند

 (. 1000]31[باورساکی و همکاران، )ن، کیفیت باالی محصول و خدمت پایی

 عملکرد سازمانی .1.1

عملکرد سازمانی، یا موفقیت، بوسیله توانایی شرکت برای رقابت تعریف و تعیین شده و بصورت برگشت سرمایه، برگشت فروش، و 

 و گرین و اینمن،  ]10[ 1002، گرین و همکاران، 1999a  ]31[کالیکومب و همکاران، )سودآوری در قیاس با شرکا اندازه گیری می شود 

]2[ 1005 .) 

 فرضيات .2

تئوری ای را بعنوان یک مجموعه منظم مرتبط از اظهارات با تعمیم کم تشریح می کند که از نظر تجربی ( 2222) ]32[هانت

 :این تئوری در این مطالعه بشرح زیر مورد آزمون قرار گرفته است. قابل آزمون هستند

تعریف شده است که  JIT، و اطالعات در JIT، فروش در JIT، خرید در JITبصورت تلفیق فعالیتهای تولید در  T-JITاستراتژی 

برای بهینه کردن یک استراتژی  T-JIT. برای حذف ضایعات و استفاده کامل از منابع در سراسر زنجیره تامین کلی ترکیب می شوند

نهای تولیدی فعالیت کرده و به طور مستقیم و غیر مستقیم، از طریق توانایی زنجیره تامین، عملکرد مدیریت زنجیره تامین کلی سازما

بعالوه، هم توانایی زنجیره تامین و هم عملکرد سازمانی به طور مستقیم بواسطه استراتژی مدیریت . سازمانهای تولیدی را افزایش می دهد

 .زنجیره تامین شرکت مورد اثر واقع می شوند

لطفا توجه کنید که همه . فرضیه قابل آزمون قابل مشاهده می بینیم 1نشان داده شده که با  2تئوری از نظر مفهومی در شکل 

بعنوان یک  SCMبعنوان ساختار اصلی با استراتژی  T-JITمدل ساختاری مفروض در برگیرنده . ارتباطات مستقیم، مثبت فرض شده اند

مدل نشان می دهد که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین . و عملکرد سازمانی بعنوان نتایج می باشد مقدمه و توانایی زنجیره تامین
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در کل، ما فرض می کنیم . در یک مفهوم زنجیره تامین طراحی شده است T-JITمدل برای ارزیابی اثر . ساختارهای مورد مطالعه موجودند

مابقی این . تامین را افزایش می دهد، نهایتا عملکرد سازمانی نیز بهبود می یابد توانایی زنجیره T-JITو  SCMکه ترکیب یک استراتژی 

 .بخش در مورد تایید نسبی هر یک از فرضیات شرح می دهد

 مدل پژوهشی – 1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  2222  ]32[ین و همکاران، جرم) JITبرای اثر گذاشتن بر مدیریت زنجیره تامین، محدوده فعالیتهای مربوط به خرید در   JITاستفاده از 

در بر می گیرد، که بر توسعه و ( 1005، ]2[و گرین و اینمن 2222]32[جرمین و همکاران،)را  JITو فروش در ( 1005 ]2[گرین و اینمن، 

ردند که را تشریح ک "زنجیره تامین مستقیم"یک ( 1002) ]20[منتزر و همکاران . تقویت مکانیسم های یکپارچه سازی تاکید می کند

فرض کردند که ( 1001)  ]22[گرین و همکاران . شامل یک سازمان اصلی با ارتباط عرضه کنندگان سطح اول و مشتریان می باشد

بوده و رابطه ای را بین ساختارها را جهت معنی دار بودن و مثبت  JITاستراتژی مدیریت زنجیره تامین بعنوان مقدمه ای جهت اطالعات در 

در سطح زنجیره تامین گزینه های استراتژیک و تاکتیکی ای را برای اجرای کاربردی استراتژی کلی زنجیره تامین  JIT. دبودن کشف کردن

 :فرضیه اول از توجیه نظری و شواهد تجربی پیروی می کند. مهیا می کند

H1 . استراتژی مدیریت زنجیره تامین با استراتژیT-JIT ارتباط مثبت دارد . 

( 2221) ]22[جرمین و دراگ . روی عملکرد سازمانی است JITدی، اثر اعمال یک استراتژی زنجیره تامین حوزه عالقه بع

دریافتند که یک ( 1999b) ]1[کالیکومب و همکاران. هم عملکرد بازاریابی و هم مالی را پیش بینی می کند JITدریافتند که خرید در 

. است که منجر به بهبود عملکرد مالی می گردد JIT، و فروش در JIT، خرید در JITدر  سیستم فراگیر، تشکیل شده از تولید JITاستراتژی 

با مشتریان عملکرد مالی کل را بهبود می بخشد، و جرمین و  JITدریافتند که یک استراتژی ( 1999a) ]31[ بعالوه، کالیکومب و همکاران

دیگران نیز یافتند که . هتری از شرکتهای دارند که این کار را نمی کنندعملکرد ب JITدریافتند که شرکتهای خریدار ( 2222) ]21[دراگ 

بر مبنای ( .1001،  ]22[ و کینی و ومپه 1001،  ]23[براکس و فادر )به طور معنی داری کاراتر از کاربران بدون آن هستند  JITکاربران 

 :شواهد تجربی گسترده موجود، فرضیه زیر را ارائه می کنیم

H2 .ی استراتژT-JIT رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی دارد . 

روی حذف ضایعات و استفاده بهینه از منابع در سرتاسر زنجیره تامین تمرکز می  T-JITهمانگونکه که پیشتر تعریف کردیم، 

یکپارچه باید به سطوح  این فرایندهای. عرضه، تولید، و فرایندهای پشتیبانی را در سرتاسر زنجیره تامین، یکپارچه می کند T-JIT. کند

. سرعت پشتیبانی، وابستگی، پاسخگویی، و انعطاف پذیری: مینیمم موجودی خروجی و افزایش در بیش از یکی از حوزه های زیر منتج شوند

نجیره گفته است، وابسته به توسعه مکانیسم های ارتباطی بین شرکتهای متوالی در ز( 1001) ]25[یکپارچه سازی، به شکلی که اولهاگر 

نتیجه گیری کردند که شرکتهایی که ( 1000)]1[با عناصر در مدیریت زنجیره تامین، ووکورکا و لوموس JITدر مقیاسه عناصر . تامین است

. را در سطح شرکت بکارگرفته اند قادر به گذر آسانتر برای مدیریت در سطح زنجیره تامین هستند JITبه طور موفق آمیزی استراتژی های 

سیستم فراگیر با توانایی زنجیره تامین اشاره  JITبه یک ارتباط بین اعمال ( 1999b) ]1[ بی انجام شده توسط کالیکومب و همکارانکار تجر

 :بنابراین به صورت زیر بیان می شود 3فرضیه .. می کند

H3 . استراتژیT-JIT با توانایی زنجیره تامین ارتباط مثبت دارد. 

ه که استراتژی مدیریت زنجیره تامین بو عنوان یک پیش بینی کننده مثبت عملکرد شرکت می فرض کرد( 1003) ]23[ویزنر 

تطابق با فرضیات بر بمنای این بحث بود که ارزیابی عملکرد خرید و مدیریت زنجیره، ارتباط نزدکی با اندازه گیری عملکرد سازمانی . باشد

از نظر ساختاری مدلی را ارزیابی کرد که ( 1003) ]23[ویزنر(. 2221 ]21[ناراسیمهان، کارتر و)دارند، از قبیل رشد، سودآوری، و سهم بازار 
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شامل مدیریت عرضه کنندگان و استراتژی های رابطه مشتریان بعنوان مقدمه ای برای استراتژی مدیریت زنجیره تامین و عملکرد شرکت 

 .عملکرد شرکت مثبت بوده و معنی دار است ارتباط استراتژی مدیریت زنجیره تامین با. بعنوان یک نتیجه بود

نتیجه گرفت که فعالیتهای مدیریت زنجیره ( 1001) ]21[بعد از بررسی متخصصان مدیریت مواد و عرضه در ایاالت متحده، تان

زنجیره عرضه از طریق داده های تحقیق، دریافتند که استراتژی ( 1021) ]22[ویتن و همکاران. عرضه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد

همچنین شواهدی هست که فعالیتهای زنجیره عرضه می تواند مزیت رقابتی را از دیدگاه . ارتباط مثبتی با عملکرد کلی زنجیره تامین دارد

. است 1تا  2که تاییدی بر فرضیات ( 1002]50[؛ کازینز و همکاران،1001،]22[رونگتوساناتان و همکاران)منبع محور شرکت خلق کند، 

ت رقابتی منبع محور می تواند از ارتباطات زنجیره تامین بیاید که رقبا را از شکل دادن روابط مشابه با عرضه کنندگان ضروری یا مزی

بر مبنای تطابق نظری و تایید (.  ]22[ 1001رونگتوساناتان و همکاران، )مشتریان ضروری، یا ضمانت موجود بودن مواد محروم می کند 

 ]21[جور در می آید، و با درجه کمتری، با تان ]52[(1022)و چن و تان ( 1003)]23[ه چهارم، تا حدی با ویزنر شواهد تجربی، فرضی

 :، جور در می آید که در زیر چنین بیان شده است]22[(1021)و ویتن و همکاران ( 2223) ]51[، آرمیستید و مپس (1001)

H4 . عملکرد سازمانی دارداستراتژی مدیریت زنجیره تامین رابطه مثبتی با . 

، اجرای استراتژی باید ارزش مشتری و رضایت وی را افزایش دهد که در عوض مزیت رقابتی (1003) ]23[بر طبق کار ویزنر 

از هدف مدیریت زنجیره تامین بعنوان افزودن ارزش برای مشتریان ( 1000) ]1[ووکورکا و لوموس . زنجیره تامین را افزایش می دهد

،  ]53[هو و همکاران )ارزش افزوده باید د رهزینه، کیفیت، انعطاف پذیری، و تحویل از عملکرد زنجیره تامین منعکس شود . ندحمایت کرد

شواهد تجربی دیگر با اثر یک استراتژی مدیریت زنجیره تامین روی عملکرد زنجیره تامین مرتبط است که توسط الیور و دلبریج (. 1001

زنجیره تامین هایی با عملکرد باال را ( 1001) ]52[  اولیور و دلبریج. ارائه شده است( 1000) ]31[و همکاران  و باورساکس( 1001) ]52[

زنجیره تامین هایی که عملکرد باالیی دارند . با زنجیره های با عملکرد پایین را بر مبنای چهار مقیاس عملکرد زنجیره تامین مقایسه کردند

رج کمتر، درصد کمتری از تحویل های دیرهنگام به عرضه کنندگان سطح دوم و درصد کمتری از تحویل خطای درآمد کمتر، خطای مخا

بیان کردند که توانایی هایی که اندازه گیری شده ( 1000)  ]31[ باورساکس و همکاران. های دیرهنگام از عرضه کنندگان سطح اول را دارند

بعالوه، هالی و بیولیو . باالیی از یکپارچه سازی پشتیبانی زنجیره تامین دست می یابند اند، ویژگی های از شرکتهایی هستند که به سطوح

از این نظر که یک یکپارچه سازی کامل تر از زنجیره تامین شاید بوسیله کنترل بیشتر توانایی های عملیاتی پدید بیاید، ( 1002) ]55[

 :به شرح زیر بیان شده است 5تاییدی، فرضیه بر مبنای این تطابق تئوری و شواهد تجربی . حمایت کردند

H5 .یک استراتژی مدیریت زنجیره تامین رابطه مثبتی با توانایی زنجیره تامین دارد. 

با وجود این . مدیران یک تمرکز سنتی را روی بهبود عملکرد موجودیت سازمانی برای آنهایی دارند که مستقیما مرتبط و مسئولند

عملکرد سازمانی شاید اثر منفی را روی عملکرد کلی زنجیره تامین بگذارد، بنابراین مزیت رقابتی زنجیره را دچار  تالشها برای بهینه کردن

بنابراین، مدیریت زنجیره تامین باید به اثر استراتژی های (. 1002 ]51[و چوپرا و میندل،  ]51[1001مردیت و شافر، )آسیب خواهد کرد 

، عملکرد زنجیره تامین تنها زمانی بهینه است که (1002)]51[بر طبق نظر چوپرا و میندل. ین دقت کندسازمانی روی شرکای زنجیره تام

بر مبنای تطابق تئوری، .. یک رویکرد استراتژیک داخل سازمانی، میان کارکردی بوسیله همه شرکای زنجیره تامین پذیرفته شده باشد

 :به صورت زیر بیان می شود 1فرضیه 

H6 .نجیره تامین را عملکرد سازمانی ارتباط مثبت داردتوانایی ز. 

 متدولوژي

 

 مشارکت با که تولیدکنندگان نشریه اخبار از کارمند، 300 از بیش و آنها عملیاتی مدیران و کارخانه 11 نام از متشکل لیستی

گروه  دو این زیرا شد استفاده عملیاتی یرانمد و کارخانجات از تحقیق این در .شد آوری بررسی و جمع های اطالعات جمعی پایگاه های داده

 به ، گروه یک عنوان به عملیاتی مدیران کارخانجات و که بود این بر فرض .داشتند خود سازمانهای در تولید روند زمینه در خوبی اطالعات

 شرکت از و بود بلند باال حدی تا قتحقی ابزارهای .هستند آشنا تحقیق این های با آیتم خوبی به و بوده مند عالقه تحقیق این در شرکت

 .کنند پر را برگه دو روی دو تا بود شده ها خواسته کننده

کارخانه آماده همکاری شدند که در 12 همکاری درخواست این طی ، شد همکاری درخواست کتبا ها تولیدکننده از یک هر از

 .خاب و در پژوهش همکاری کردندمدیر لوجستیک و مدیران عملیاتی و تولیدی انت 251کارخانه  12تمام 

 روند ارزیابی مقياس ها

-Tمقدار  .باشد همگرایی اعتبار و اعتبار تفکیکی اطمینان، قابلیت بعدی، تک داخلی، اعتبار دارای باید کیفی ارزیابی های مقیاس

JIT  اقالم مرتبط با تولید درJIT خرید در ،JIT فروش در ،JIT و اطالعات در ،JIT مورد در کل بعد از  2مقدار این . گرفت را در بر می
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شامل اقالمی ( 1999b)  ]1[اندازه گیری کالیکومب و همکاران. استفاده شد، الگوسازی شد( 1999b) ]1[اینکه بوسیله کالیکومب و همکاران

 . تندنداش JITمرتبط بودند اما ربطی به اطالعات در  JIT، و فروش در JIT، خرید در JITمی شد که با تولید در 

. بوجود آمد که برای اندازه گیری استراتژی مدیریت زنجیره تامین بکار می رود( 1003)]23[موردی بوسیله ویزنر 21یک مقیاس 

پاسخ دهندگان برای روشن کردن اهمیت مفروضات بیان شده و مسائل مهم در مورد تالش های زنجیره تامین در سازمانشان مورد سوال 

 . قرار گرفتند

شکل گرفته و بالفاصله توسط گرین و ( 1999a) ]31[موردی از عملکرد سازمانی، بوسیله کالیکومب و همکاران 2یک مقیاس 

مورد استفاده قرار گرفت، که برای ارزیابی عملکرد بازاریابی و مالی سازمان استفاده می ( 1002) ]10[و گرین و همکاران( 1005)  ]2[اینمن

 .شد

. مقایسه شد( 1000)  ]31[ موردی ایجاد شده بوسیله باورساکس و همکاران 23ین با استفاده از یک مقیاس توانایی زنجیره تام

پاسخ دهندگان برای نظر . اقالم شامل مقیاس های خدمت به مشتری، مدیریت هزینه، کیفیت، بهره وری، و عملکرد مدیریت دارایی بود

 . بای در مقیاس های گفته شده مورد سوال قرار گرفتنددادن در مورد عملکرد سازمانیشان در قیاس با رق

، پاسخ T-JITبرای مقایسه . باید توجه کنیم که همه مقیاس های اندازه گیری یک تمرکز بر سطح سازمان را دارا هستند

برای مقایسه . سازی کرده اندویژه را پیاده  JITدهندگان در مورد این سوال شدند که چگونه سازمانهایشان با موفقیت برنامه های مبتنی بر 

استراتژی مدیریت زنجیره تامین، پاسخ دهندگان جهت روشن کردن اهمیت مفروضات ویژه مسائل مورد توجه ویژه جهت تالش های 

لکرد برای مقایسه عملکرد سازمانی، پاسخ دهندگان برای نظر دادن در مورد عم. مدیریت زنجیره تامین سازمانیشان مورد سوال قرار گرفتند

و، برای مقایسه توانایی زنجیره تامین، پاسخ دهندگان . سازمانیشان در حوزه های ویژه در قیاس با میانگین صنعت مورد سوال قرار گرفتند

 .برای نظر دادن در مورد عملکرد شرکتشان در حوزه های ویژه در قیاس با عملکرد رقبای سازمانیشان مورد سوال قرار گرفتند

 ها نمونه توضيح

 مدیران یا کارخانه مدیران آنها درصد از 12میکنند فعالیت تولیدی سازمانهای برای که داشتند ابراز ها کننده شرکت تمامی

 در افراد کار زمان مدت میانگین .داشتند توزیع و خرید تولیدی، امور مرتبط با مدیریتی سمتهای نیز درصد باقیمانده32 .بودند عملیاتی

منطقه از ایران یعنی تهران، قزوین و اصفهان  3شرکت کنندگان که مدیران عملیاتی و تولیدی کارخانجات بودند در . سال بود 5 سمتهایشان

 در صد بودند 22درصد و در اصفهان 33درصد در قزوین  11تهران : بودند با توزیع فراوانی

 :براورد برازش پژوهش

 :در این پژوهش نتیجه های زیر بدست آمد

=544 df=489 p≤/001 CFI=./976 IFI=./977 NNFI=./974 NFI=./850 RMSEA=./032 ( درصد اطمینان 20با

دز جدول تمام برازش ها و .این شاخص ها نشان می دهند برازش درسطح خوب انجام شده و رضایت بخش است(  043/.و 017/.درونی بین 

 :سطح رضایت آن ها امده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 612-646ص ، 5931جلد دوم ، تابستان ، 6، شماره علوم اجتماعیرویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 براورد برازش پژوهش 2ره جدول شما

 مقادیر برازش شده مقادیر استاندارد معيار شاخص برازش

 

حساس به مقدار )تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار

 (حجم نمونه

 111 (بزرگتر از ميزان جدول)معنا دار باشد 

DF 184 - درجه آزادي 

NFI 819 باشد/. 49باید بزرگتراز (هنجاربرازش )مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه اش./ 

NNFI 471 /.49باید بزرگ تر از  برازش بدون هنجار./ 

CFI 479 باشد/. 49باید بزرگتر از  مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه اش./ 

RMSEA 932 باید باشد/. 8باشد در سطح عالی کمتر از /. 1کوچک تر از  خطاي مجموع مجذورات ميانگين./ 

GFI 821 /.49بزرگتر از .بين صفر و یک و کوواریانس ارزیابی مقدار نسبی واریانس./ 

AGFA 899 /.49بزرگتر از .بين صفر و یک ميانگين مجذورات به جاي مجموع مجذورات در مدل./ 

IFI برازش فزاینده( براي تایيدCFA)  477 باشد/. 49باید بزرگ تر از./ 

 

 

 قیافته هاي استنباطی تحقي
 

 :با استفاده از شاخص هایی همچون.نتایج مدل پیشنهادی برازش عالی را برای داده ها نشان می دهد

=544 df=489 p≤/001 CFI=./976 IFI=./977 NNFI=./974 NFI=./850 RMSEA=./032 ( درصد اطمینان 20با

 تیریمد یاستراتژیج مدل تمام فرض ها را حمایت می کند یعنی تاثیر نتا:  همانطور در شکل مالحظه میکنید . ( 043/.و 017/.درونی بین 

ی مستقیم عملکرد سازمانتولید بهنگام بر  یاستراتژ تاثیر. دارد( β= ،P<./05/.30)مستقیم و مثبت   ی تولید بهنگاماستراتژ بر نیتام رهیزنج

 دارد و تاثیر( β= ،P<./05/.31)مستقیم و مثبت  نیتام رهیزنج ییتوانادارد و تاثیر تولید بهنگام بر( β= ،P<./05/.01)ومثبت ولی ضعیف 

بر  نیتام رهیزنج تیریمد یاستراتژ دارد و تاثیر( β= ،P<./05/.22)ی مستقیم و مثبت عملکرد سازمانبر  نیتام رهیزنج تیریمد یاستراتژ

، =β/.20)ی مستقیم و مثبت عملکرد سازمانبر  نیتام رهیزنج ییتوانادارد و تاثیر ( β= ،P<./05/.32)مستقیم و مثبت  نیتام رهیزنج ییتوانا

P<./05 )دارد. 

 

 اثر مستقيم و غير مستقيم فرضيه ها 3جدول شماره 
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 مرتبه عاملی گویه ها- 1نمودار شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر کلی اثر غير مستقيم اثر مستقيم فرضيه

1H) 39 - /.39 ي توليد بهنگاماستراتژ بر نيتام رهيزنج تیریمد ياستراتژتاثير./ 

2H) 14 23/0 /.99 یعملکرد سازمانتوليد بهنگام بر  يستراتژا تاثير./ 

3H)32 - /.32 نيتام رهيزنج ییتواناتاثير توليد بهنگام بر./ 

1H) 37 /.22 /.14 یعملکرد سازمانبر  نيتام رهيزنج تیریمد ياستراتژ تاثير./ 

1H199/9 021/0 /.31 نيتام رهيزنج ییتوانابر  نيتام رهيزنج تیریمد ياستراتژ تاثير 

9H .  19 - /.19 یعملکرد سازمانبر  نيتام رهيزنج ییتواناتاثير./ 
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 براورد برازش پژوهش - 1جدول شماره 
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 بحث و نتيجه گيري 

 
بهنگام و مدیریت  تولید درخصوص آنها از حاصل اطالعات و آوری در صنعت نساجی جمع کنندگان تولید از ای گسترده نمونه

 بعدی، تک تحقیق این های مقیاس تمامی داشت مجدد وجود بررسی به نیاز موارد برخی در هرچند .گرفت قرار بررسی مورد زنجیره تامین

 تمامی داشته و همخوانی ها داده با کلی مدل که داد نشان ساختاری معادالت گمدلین تحلیل از نتایج حاصل .بودند معتبر و اعتماد، قابل

 .میکند تایید را ها فرضیه

 بخش در .هم ندارد تعجب جای البته که مدیریت زنجیره تامین تاثیر مستقیم دارد بر  تولید بهنگام که بود این از حاکی نتایج

میکند ما دریافتیم که  پیدا افزایش نیز مدیریت زنجیره تامین  های و توانایی قابیلتها ، گیرد رقرا استفاده مورد تولید بهنگام بهتر هرچه تولید

نتایج ما از تولید بهنگام . موفقیت در سطح زنجیره تامین نیاز به استراتژی مدیریت زنجیره تامین و توانایی آن  مانند مدیریت سازمانی دارد

به مشارکت کنندگانی که تمایل دارند که در سطح زنجیره تامین . ت زنجیره تامین حمایت کردجامع بعنوان یک استراتژی پایدار مدیری

 JIT، و مهیا کنندگان اطالعات در JIT، فروشندگان در JIT، خریداران در JITرقابت کنند توصیه می شود که جزو تولیدکنندگان در 

این استراتژی مفهومی برای حرکت زنجیره تامین به . منفعت ببرند T-JITژی به طور خالصه، مدیران تولید باید از قبول یک استرات. بشوند

سمت هدف نهایی تحویل با خطای صفر، در تحویل با کیفیت به مشتریان نهایی زنجیره تامین در مقادیر دقیق و در زمان های دقیق مطلوب 

 .مشتریانشان کاربرد دارد
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