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  چکیده
تواند  می استفاده از یک زنجیره تأمین کارا، ،ها امروزه، با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان سازمان
تلفیق رویکرد ، در این زمینه، یکی از راهکارها. به عنوان مزیت رقابتی براي هر سازمانی به شمار آید

از جانب دیگر براساس . شود می در زنجیره تأمین ها اتالفحذف  سبب ناب و زنجیره تأمین است که
اهمیت  ، از رویکرد ناب در زنجیره تأمین سازي پیادهشرایط ایران و وجود منابع نفت و گاز فراوان، 

  .برخوردار است اي العاده فوق
اجرا  نفت و گاز ي فعال در بخش فراساحلها شرکت رینت بزرگیکی از  در که این مطالعههدف 

در ابتدا با مرور ادبیات و سپس در این راستا، . باشد می این حوزهزنجیره تأمین ناب در  مدلارائه  ،شده
در فراساحل صنعت نفت و  زنجیره تأمین سازي نابکه سبب  یعامل اساس 11از خبرگان،  سنجینظر
 تحقیق مدلساختاري تفسیري،  سازي مدل تکنیک از گیري بهرهسپس با . شوند، شناسایی شدند می گاز

ارتباط با «و » مالیتأمین «، »اطالعات گذاري اشتراكبه «، »رهبري و مدیریت«آن  براساسکه  تدوین شد
 در گام بعد، از بعد کمی با .شناخته شدند نجیره تأمین نابزعوامل زیربنایی عنوان به » کننده تأمین

مدل پرداخته اعتبارسنجیبعد کیفی به  و نیز 2نسخه  smartPLSافزار  ي آماري و نرمها کمک تحلیل
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تأمین کاال در بخش فراساحل  یندافر سازي نابجهت  پنج سطح مدل، پیشنهاداتی براساس نهایتاً. شد
  .صنعت نفت و گاز ارائه گردید

  
، ساختاري تفسیري سازي مدل ز،و گا نفت فراساحلناب،  ، رویکردنیزنجیره تأم: کلیدي هاي واژه

  .تحلیل مسیر
  

 مقدمه -1
 طالعاتا جریان مواد، اثربخش مدیریت طریق از که اي زنجیره عنوان به توان می را تأمین زنجیره

 ].1[ کرد توصیف دارد، سازمان کنندگان تأمین و مشتریان میان مؤثر ارتباط ایجاد در سعی، پول و
ناب را به  ویکردرنیلور و همکاران، . باشد می ناب رویکرد، ني زنجیره تأمیها راهبرد یکی از

به  کننده تأمیناز  را ور بهرهناب، یک جریان ارزش  رویکرد«: اند کردهاین صورت تعریف 
براي شناسایی و حذف اتالف در  ، روشیناب رویکرد ].2[» دهد می مشتري نهایی، توسعه

ناب، خروجی بیشتر با منابع کمتر مانند  اي یهپامفهوم  ].3[باشد  می هاي کسب و کاریندافر
زنجیره تأمین ناب،  ].4[تالش انسانی کمتر، تجهیرات کمتر، زمان و فضاي کمتر است 

از طریق حذف ضایعات است که در طول ، پذیري انعطافبر کاهش هزینه و راهبردي مبتنی 
ین ناب را به این وندرمبس و همکاران، زنجیره تأم ].5[چرخه عمر محصول جریان دارد 

ي بهبود مستمر، مراحل ها بستن تالش کاره تأمینی که با ب زنجیره«: کنند می صورت توصیف
  ].6[ »غیر ارزش افزوده یا اتالف را در سراسر زنجیره حذف کند

جمهوري اسالمی ایران در صنعت نفت و گاز در جهت نیل به راهبرد با توجه به اینکه 
ي فعال ها را براي شرکت باشد، این وضعیت موقعیتی می صنعت نای سازي بومیخودکفایی و 

و کاربرد بهینه آن در فرآیندها، در زمینه نفت و گاز بوجود آورده است و امروزه تولید دانش 
به همین جهت،  .ده استشموجب افزایش دانایی و توانایی مدیران و کارشناسان این صنعت 

تأمین ناب در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز بوده زنجیره  مدلاین پژوهش به دنبال ارائه 
شرکت  ترین اصلیترین و  که شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران یکی از مهم

زنجیره  در حال حاضر،. باشد می فعال در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز در داخل کشور
که ابه این معن شود می تأمین شرکت تأسیسات دریایی به صورت نسبتاً سنتی اداره
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که  اشود به این معن می زنجیره تأمین شرکت تأسیسات دریایی به صورت نسبتاً سنتی اداره
 معطوفتحویل و قیمت در زنجیره تأمین کیفیت، زمان  بیشتر توجه، به معیارهایی کلی نظیر

ر به کسب باید  قاد که طور  آن، این شرکت زعم بسیاري از ذینفعان به از این رو ].7[ باشد می
 .دشواصالحاتی ایجاد  ،در این شرکت تأمین کاال یندافرباید در خصوص نبوده و  هارضایت آن

ي فعال در بخش فراساحل نفت و گاز قابل ها البته این ضعف، کم و بیش در سایر شرکت
پارس جنوبی، گواهی میدان مختلف تعویق در تکمیل فازهاي به عنوان مثال مشاهده است که 

در این راستا، تلفیق رویکرد ناب و زنجیره تأمین و حصول زنجیره تأمین . دعا استبر این م
بهینه  برداري بهرهتواند در جهت  می ناب در فراساحل نفت و گاز، یکی از راهبردهایی است که

نفت و گاز توزیع  و از میادین نفتی و گازي و کاهش ضایعات و تلفات در بخش تولید، انتقال
شده که ارائه چنین مدلی در این حوزه نوآوري این مطالعه محسوب  .قرار گیردمورد استفاده 

ال اصلی ؤبنابراین س .گیرد می را در برسازمانی و هم شکاف تحقیقاتی ) مشکل(هم شکاف 
مدل زنجیره تأمین ناب در بخش فراساحل نفت و گاز به چه : تحقیق حاضر به این شرح است

دریایی ایران اجرا  تأسیساتدر شرکت مهندسی و ساخت که  این پژوهش لذا ؟صورتی است
ن یثر بر زنجیره تأمؤعوامل م ،و نظرسنجی از خبرگان پیشینهبا مرور در پی آن است تا  شده،

و سپس  مدل تحقیق را تبیین با استفاده از رویکرد ساختاري تفسیري، ناب را شناسایی کرده
رویکرد ساختاري تفسیري این است که عالوه بر علت استفاده از  .دکن اعتبارسنجیرا  مدلاین 

کرده و تصویر ساده و قابل  ساختاربنديرا  هاعوامل، آن بندي اولویتو تأثرها و نیز  تأثیرتعیین 
  .دکن می ارائه هادرکی از آن

  
  ادبیات نظري -2

  که  طوري  بهاست، امروزه زنجیره تأمین به عامل مهم و حیاتی در بازارهاي جهانی تبدیل شده 
تعاریف متعددي در  ].8[ گیرد می در عرصه جهانی رقابت اصلی بین زنجیره تأمین صورت

 زنجیره تأمین را به این صورت تعریفچوبرا و میندل، . ن ارائه شده استخصوص زنجیره تأمی
برآورده ساختن تقاضاي   رمستقیم د  تمام مراحلی که به صورت مستقیم یا غیر«: کنند می

کنندگان، بلکه انبارهاي  زنجیره تأمین نه تنها تولیدکنندگان و تأمین ].9[» دارد مشتریان نقش
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تیلور و راسل چنین تعریفی  ].10[ گیرد می و حتی مشتریان را نیز در بر ها فروش توزیع، خرده
و خدمات مواد خام در میان  ها زنجیره تأمین به جریان اطالعات، مواد، پرداخت«: دارند
تأمین به  زنجیره بنابراین با مدیریت علمی و منطقی بر  ].11[ »انبارها، اشاره داردو  ها کارخانه

  ].12[ پیدا کردتوان به مزیت رقابتی دست  می ،ي مهم مدیریت راهبرديها لفهؤعنوان یکی از م
 نیمشاغل و همچن ف،ی، وظاها نقش شرکت درباره از تفکر يدیجد وهیتفکر ناب ش

به  هیاول مواد لیتبد یندافر ل،یسفارش تا تحو يهایندافرارزش،  هرینو نسبت به زنج ینگرش
 ].11[ شود می موجب جهش سازمان دیتفکر جد نیا يو اجرا باشد می ...و  ییمحصول نها

 ناب اصول .کند می استفاده سنتی يها سیستم از ثرتريؤم نحو به را منابع ،ناب تأمین زنجیره یک

 و هایندافر سازي ساده راه از و شده یکپارچه تأمین زنجیره دستی پایین و باالدستی هاي جریان با
ناب به بهبود مستمر  تأمیندر یک زنجیره  .دهد می کاهش را تقاضا نرخ تغییرات آنها سازي بهینه
بتوان عملیاتی را که در طول یک زنجیره تأمین ایجاد  راهد که از آن شو می یی توجهها فعالیت

گیرد که از آن  می یی صورتها به همین منظور فعالیت ].11[ دکرحذف ، کنند نمیارزش افزوده 
را کاهش و  ها کاهش، تولید اقتصادي را افزایش، هزینه ي تأمین راها توان زمان می راه

حاضر، برخی تحقیقات انجام شده به شرح ذیل  پژوهشدر حوزه  ].13[ سودآوري را باال برد
عامل  15و مصاحبه با خبرگان،  اتیبا مرور ادب، )1394(زاده و همکاران   در تحقیق رجب: است
پرسشنامه و  زسپس با استفاده ا. شدند ییناب چابک شناسا نیتأم رهیزنج تیموفق یاصل
 یناب يدو نقشه راهبرد جداگانه برا متل،یو د يریتفس يساختار کیاز دو تکن یقیتطب سهیمقا
 براساس ].14[ عامل بوده است نیگذارترتأثیر تیریارائه که عامل مد نیتأم رهیزنج یچابک

 کننده تأمین ارتباط با ي زنجیره تأمین،ها در پاردایم ،)1394(نتایج پژوهش جعفرنژاد و همکاران 

نفوذ  قدرت با نقدینگی عملکردي چرخه معیار و باال )تأثیر( نفوذ قدرت با سطح ترین پایین در
 يها مدل یبا بررس )1394(ی و همکاران یدر مطالعه آقا ].15[ است باال وابستگی و ضعیف

شده و با استفاده  سازي بومی سیسازمان پل طیمطابق با شرا ها لفهؤناب، م نیتأم رهیمختلف زنج
 رهیآن است که ابعاد کالن زنج انگریب جینتا. قرار گرفت لیمورد تحل ياز معادالت ساختار

 مداري مشتريو  کنندگان أمینتو خدمات،  دیتول ،یتیریشامل عناصر مد سیناب پل نیتأم
ثر بر اجراي موفق ؤتحلیل ارتباطات میان عوامل مبه  )2017(پاتري و سورش  ].16[ باشد می

نتایج . پرداختندساختاري تفسیري  سازي مدلي درمانی با استفاده از ها ناب بودن در سازمان
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نقش را  ترین یاتیحهاي درمانی به صورت ناب، رهبري یندافردهد در اجراي موفق  می نشان
که اجراي موفق مدیریت است تالش شده ، )2015(در مطالعه استانتی و همکاران  ].17[دارد 

شده  روش استفاده. ي انتشاراتی کتاب حاصل شودها سسهؤزنجیره تأمین ناب در یکی از م
ی مدل نهای. باشد می ابی به یک ساختار سلسله مراتبییساختاري تفسیري براي دست سازي مدل

، متغیرهاي کلیدي براي رسیدن »مدیریت تغییرات«و » کاربرد فناوري اطالعات«نشان داد که 
کابریتا  و هدف تحقیق آفونسو ].18[باشند  می اهبرد زنجیره تأمین ناببه موفقیت در اجراي ر

چهار منظر کارت  براساستهیه چارچوب مفهومی براي مدیریت زنجیره تأمین ناب  )2015(
، در منظر مشتري، رضایت مشتري، ها که در منظر مالی، کاهش هزینهاست وازن بوده امتیازي مت
ها، در یندافرو در منظر یادگیري، ایجاد نوآوري در  ها اتالفي داخلی، کاهش ها یندافردر منظر 

فاکتورهاي اصلی ، )2014(تحقیق کومار و بات  براساس ].19[باشند  می باالترین اولویت
ه تأمین ناب چابک به قرار تولید منعطف، تمرکز بر مدیریت تقاضا، موفقیت در زنجیر

ي نیروي کار، کیفیت، تمرکز، ها موجودي، سرعت تحویل، آموزش و توسعه توانمندي
  ].20[ پاسخگویی به مشتري و کاهش ضایعات است

  
 تحقیق روش -3

- ديو از نظر هدف، کاربر پیمایشی -ک پژوهش توصیفیی، روش جهتپژوهش حاضر از 
 بیتبه صورت ک نظرسنجی خبرگانو  ادبیات تحقیق براساسدر این پژوهش . است اي توسعه

ثر در ناب بودن زنجیره تأمین در بخش فراساحل ؤم عوامل نهایتدر، )اي مرحله دلفی تک(
  :حاصل شد 1 جدولصنعت نفت و گاز به شرح 
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  براساسفت و گاز ثر بر ناب بودن زنجیره تأمین در فراساحل نؤعوامل م  1جدول 
  مرور ادبیات و نظر خبرگان 

  منبع  تعریف  عامل
به 
  گذاري اشتراك

  اطالعات

ي درگیر در سرتاسر ها شود که سازمان می اطالعات سبب گذاري اشتراكبه  
آن  براساسزنجیره تأمین، میزان تقاضاي مشتریان خود را به موقع درك کرده و 

  .]5[ دکننریزي  برنامه
]5 [ 

رهبري و 
  مدیریت

گیري سریع و در عین حال  تصمیم -2 ؛تشخیص مسئله -1: برخی عبارتند از
و اهداف سازمان و  ها تعریف ارزش -4 ؛توسعه و ترویج فرهنگ ناب -3؛ دقیق

  .]9[ ها توسعه راهبرد جهت دستیابی به این اهداف و ارزش
]9[ 

مشارکت 
  کارکنان

در دو بخش  نابه درگیر شدن نیروهاي سازمان به خصوص متخصص
 . ]21[ گیري و اجرایی ناب اشاره دارد تصمیم

]21[ 

  مدل  قرارداد
، سازنده و کننده تأمین(زنجیره تأمین  يهماهنگی اعضابراي ابزاري است که 

  .]22[ گیرد می مورد استفاده قراردر طول زنجیره ) مشتري
]22 [ 

سازي  کمینه
  زمان تحویل

 ه سفارش اعالم شده تا سفارش تحویلزمان تحویل، طول فاصله زمانی است ک
  .]23[شود  می

] 23 [ 

  پذیري انعطاف
تر از  توانایی زنجیره تأمین براي حرکت به سوي وضعیت جدید که مطلوب

  .]21[ حالت قبل است
]21[ 

مدیریت 
  کیفیت جامع

ها، ترویج یندافرها، کنترل انجام یندافرمواردي نظیر استانداردسازي  شامل
 ).پژوهش ادبیات(شود  می 5Sستمر، ایزو و نظام آراستگی فرهنگ بهبود م

]20[ 

کارگیري  هب
  فناوري

انجام بهینه کارها و ارائه  برايافزارهاي مناسب  افزارها و نرم دن سختکرفراهم 
  .]9[ خدمات

]9 [ 

ارتباط با 
  کننده تأمین

سبب کیفیت  به همراه اعتماد و احترام که کننده تأمینمدت با  به معنی ارتباط بلند
  .]16[شود  می کاال و ارسال به موقع کاال

]16 [ 

انعقاد پیمان 
  پولی

 و عدم وابستگی به برخی ارزهاي خاص ها پول ملی کشور براساسپرداخت 
  ).نظر خبرگان(

نظرسنجی از 
  خبرگان

  تأمین مالی
 نظر(انجام پرژه به عمل آید  زمان عدم مواجه با کسري مالی در براي ها بینی پیش

  ).خبرگان
نظرسنجی از 
  خبرگان

  
ابزاري جهت  مورد اشاره قرار گرفت، به مفهوم که طور هماندر خصوص مدل قرارداد، 

 .میان اعضا باشد همکاري براساستواند  ها می این هماهنگی. باشد می هماهنگی اعضاي زنجیره
درگیر در زنجیره اعم از  يها دو یا چند جانبه میان سازمان يها نامه تفاهممدل قرارداد، مکانیسم 
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باشد  می ي ترخیص کار و غیرهها ، شرکتها کننده ي بازرسی، حملها ي اصلی، شرکتها سازمان
مختلف زنجیره نظیر زمان، هزینه، جرایم تأخیر و سایر موارد تهیه  هاي هکه در رابطه با مالحظ

با توجه به شرایط  در خصوص انعقاد پیمان پولی، ].22[رسد  می و به تأیید اعضاي مرتبط
در جهت پرداخت وجود دارد که  مسائلیویژه در حوزه فراساحل نفت و گاز،  موجود کشور به

انتقال  براياز این موارد، موانع موجود یکی . دشو می بروز مشکالتی در زنجیره تأمینسبب 
این  ي دیگر، راهکاري درها دن ارزکربرخی از ارزهاي خاص است که جایگزین  براساس مبالغ

  .]نظر خبرگان تحقیق[این مورد به مفهوم انعقاد پیمان پولی است . باشد می خصوص
  

  جامعه و نمونه آماري - 3-1
 5 براساس باشد که می ساحل صنعت نفت و گازبخش فرا ، خبرگانجامعه آماري این تحقیق

  :شده است انتخاب هامیان آنهدفمند از  روش غیر احتمالی به آماري نمونه ذیل، شرط
  پشتیبانی خدمات یا خرید بخش در فعالیت سال 5 حداقل - 1
  کارشناسی ارشد حداقل مدرك داراي - 2
  پشتیبانی هايیندافر و کاال خرید هايیندافر با کامل آشنایی - 3
  داراي سابقه مدیریت یا سرپرستی - 4
سابقه کار حداقل در یک شرکت در حوزه نفت و گاز به غیر از شرکت تأسیسات  - 5

  یدریای
  .نفر بوده است 25تعداد نمونه آماري این تحقیق بالغ بر ، باالموارد  براساس

  
  ها تحلیل داده تجزیه و - 4
  ساختاري تفسیري سازي مدل - 4-1
. سازد می پذیر ساختاري تفسیري تکنیکی است که بررسی پیچیدگی سیستم را امکان سازي مدل

   .]24[د کرن آن براي کاربران اشاره توان به قابل درك بود می از جمله مزایاي این روش
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به علت جلوگیري از طوالنی شدن این مقاله، به یی است که ها داراي گاماین متدولوژي 
مراحل اجراي  .ه شده استداستفا 24یات پرداخته نشده ولی در اجرا از منبع شماره ئذکر جز

  .نشان داده شده است 1روش نیز در شکل 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ISM یندافر  1شکل 

انتخاب و در  ،سال 15فرد با شرط فعالیت باالي  12خبره،  25الزم به ذکر است، از میان 
  .مورد همکاري قرار گرفتند تاري تفسیري و نیز اعتبارسنجی کمیساخ سازي مدل

  شناسایی متغیرهاي مرتبط با مسئله) گام اول
شینه تحقیق و یپ ،ی ادبیات موضوعکه مالحظه شد، این مرحله با بررس ورط همان

  .دش نظرسنجی از خبرگان حاصل
  تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاري) گام دوم

میانگین  راهاز  ،پرسشنامه 12تلفیق . داده شده است نشان ،2 نتایج این قسمت در جدول
  :حسابی انجام شده است

  

مرور ادبیات و اخذ 
 خبرگان نظر

شناسایی عناصر 
 مرتبط با مسئله

اي  تعیین روابط زمینه
 ابین متغیره

تهیه ماتریس 
 خود تعاملی

تهیه ماتریس 
 دستیابی اولیه

تهیه ماتریس 
 دستیابی نهایی

تهیه جدول 
 بندي عوامل سطح

ترسیم مدل 
 ساختاري تفسیري

هاي  بندي متغیرها به دسته بخش
 نفود، پیوندي، خودمختار و وابسته
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  )SSIM(تعاملی سازگاري  ماتریس خود  2 جدول

 عامل 11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ف
ردی

 

A A A O V A A A O A 1 پذیري انعطاف 

 O A O V A V O O A 2 انعقاد پیمان پولی 

  X O V A V V O V  3 کننده تأمینارتباط با 

 
   O V X V V V V 4 تأمین مالی 

    V O O O O O 5 ري فناوريیکارگ هب 

     A A A A A 6  سازي زمان تحویل کمینه 

      V V V X 7 رهبري و مدیریت 

       O O A 8  مدل قرارداد 

        O A 9 مشارکت کارکنان 

         A 10 مدیریت کیفیت جامع 

  11 اطالعات گذاري اشتراكبه           

  هیایجاد ماتریس دستیابی اول) گام سوم
  .نمایش داده شده است 3 ماتریس دستیابی اولیه به صورت جدول

  
  ماتریس دستیابی اولیه  3 جدول

 عوامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 

0  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

1  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

.  0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 8 

0  0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 

0  1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 10 

  1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11  
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  ایجاد ماتریس دستیابی نهایی) گام چهارم
   است نمایش داده شدهماتریس دستیابی نهایی، مقادیر وابستگی و نفوذ  ،4 در جدول

  
  ماتریس دستیابی نهایی  4 جدول

 ملعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  نفوذ

2  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

5  0 0 1* 1 0 1 0 0 0 1 1 2 

10  1 1* 1 1 1* 1 0 1 1 1* 1 3 

10  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 

2  0  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

1  0  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 

10  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

4  .  0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 8 

3  0  0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 

2  0  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 

10  1  1 1 1 1 1 0 1* 1* 1 1 11  
  وابستگی 8 5 4 4 1 11 4 6 7 5 4  

  ساختاري تفسیري مدلو تشکیل  تعیین سطوح) گام پنجم
  .استفاده شده است 5ارائه مدل از جدول  وح وسط تعیین براي

  
  ثر بر زنجیره تأمین نابؤدر تعیین سطوح عوامل م شش تکرار  5جدول 

  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه خروجی  مجموعه ورودي  عامل
  دوم  1  6-1  11-9-8-7-4-3-2-1 پذیري انعطاف

  پنجم  2  9-8-6-2-1  11-7-4-3-2 انعقاد پیمان پولی

  11-7-4-3 کننده تأمینارتباط با 
1-2-3-4-6-7-8-

9-10-11  
  ششم  3-4-7-11

  11-7-4-3 تأمین مالی
1-2-3-4-6-7-8-

9-10-11  
  شمش  3-4-7-11

  دوم  5  5-6  5 کارگیري فناوري هب
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  شش تکرار در تعیین سطوح عوامل موثر بر زنجیره تأمین ناب  5جدول ادامه 

  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه خروجی  مجموعه ورودي  عامل

  سازي زمان تحویل کمینه
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11  
  اول  6  6

  11-7-4-3 رهبري و مدیریت
1-2-3-4-6-7-8-9-

10-11  
  ششم  3-47-11

  چهارم  8  9-8-1-6  11-8-7-4-3-2 مدل قرارداد
  سوم  9  9-6-1  11-9-8-7-4-3-2 مشارکت کارکنان
  دوم  10  10-6  11-10-7-4-3 مدیریت کیفیت جامع

 گذاري اشتراكبه 
 اطالعات

3-4-7-11  
1-2-3-4-6-7-8-9-

10-11  
  ششم  3-4-7-11

مدل تحقیق به  نهایی، دستیابی سماتری همچنین و معیارها از یک هر سطوح به توجه با
  :شود می حاصل 2صورت شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ساختاري تفسیري مدل  2شکل 

  گذاري به اشتراك
 اطالعات 

  رهبري و
 مدیریت 

  تأمین
 مالی 

  ارتباط با 
 کننده تأمین

 انعقاد پیمان پولی

 مدل قرارداد

 مشارکت کارکنان

سازي زمان  مینهک
 تحویل

کارگیري  هب
 فناوري

مدیریت کیفیت 
 جامع

 پذیري انعطاف
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  )MICMAC( تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی) ششمگام 
 نفوذ قدرت عناصر از کی هر براي باید نهایی دسترسی ماتریس در معیارها، بندي بخش منظور به

 مربوطه معیار از ثرأمت که است معیارهایی تعداد ،عامل یک نفوذ قدرت .شود محاسبه وابستگی و
 مربوطه معیار بر که است معیارهایی تعداد نیز وابستگی قدرت .ارمعی آن خود جمله از شوند می

  .)6جدول ( شوند می آن به دستیابی به منجر و گذارند می تأثیر
 

  MICMACتحلیل   6 جدول

 ناحیه پیوندي        ناحیه نفوذ  12

11     11          
          4و7و3     10
9              
8             
7             

6             
5     2        
4      8       
3       9      
2  5    10   1   6  
 ناحیه وابسته       ناحیه خودمختار 1

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  

  
  مدل اعتبارسنجی - 4-2

ی و کیفی از دو بعد کم پژوهش،در این . باشد می آن اعتبارسنجینیاز به  مدلپس از طراحی 
  .پرداخته شده است اعتبارسنجیبه 
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  کمی اعتبارسنجی -2-1- 4
 3نسخه  smartPLSافزار  طور کمی، از ابزار پرسشنامه و نرم به مدل اعتبارسنجیبه منظور 
افزار  با استفاده از نرم توصیفیي ها و برخی تحلیل ها تست نرمال بودن داده. شود می استفاده
SPSS  ارائه شده است 7در جدول  22نسخه .  

  

  نرمالیته متغیرهاي تحقیق تستتحلیل توصیفی و   7جدول 

  متغیر
  نرمالیتهتست   شاخص پراکندگی

  نتیجه  داري سطح معنی  انحراف معیار  میانگین
  غیر نرمال  000/0 535/0  566/3  اطالعات گذاري اشتراكبه 

  غیر نرمال  000/0 437/0  500/3  مدیریت کیفیت جامع
  غیر نرمال  000/0 605/0  133/4  رهبري و مدیریت
  غیر نرمال  000/0 414/0  733/3  مشارکت کارکنان

  غیر نرمال  000/0 684/0  666/3  پذیري انعطاف
  غیر نرمال  000/0 485/0  766/3  ولیانعقاد پیمان پ
  غیر نرمال  000/0 637/0  466/3  مدل قرارداد

  غیر نرمال  000/0 412/0  833/3  کارگیري فناوري هب
  غیر نرمال  000/0 526/0  566/3  سازي زمان تحویل کمینه

  غیر نرمال  000/0 437/0  466/3  تأمین مالی
  نرمالغیر   000/0  551/0  234/4  کننده تأمینارتباط با 

  
اقتباس شده  ها از مقاالت و کتاب هاي الؤوجود اینکه س روایی پرسشنامه، با خصوصدر 

بررسی  براي. نیز مورد تأیید قرار گرفتند ،است، ولی از نظر خبرگان که پیشتر معرفی شدند
 8شود که نتایج در جدول  می پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده

 پایایی پرسشنامه در سطح قابل قبولی هستند، بنابراین 7/0چون تمامی مقادیر باالي . آمده است
  .باشد می
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  پایایی پرسشنامه  8جدول 

  عامل
  آلفاي
  کرونباخ

  پایایی
  ترکیبی

  عامل
  آلفاي
  کرونباخ

  پایایی
  ترکیبی

  763/0  874/0  مدل قرارداد  796/0 862/0  کننده تأمینارتباط با 
  808/0  812/0  کارگیري فناوريه ب  832/0  844/0  اطالعات گذاري اشتراكبه 

  704/0  860/0  سازي زمان تحویل کمینه  846/0  821/0  مدیریت کیفیت جامع
  838/0  873/0  تأمین مالی  811/0  804/0  پذیري انعطاف

  856/0  848/0  رهبري و مدیریت  813/0  870/0  انتقاد پیمان پولی
        821/0  832/0  مشارکت کارکنان

  .شود می ترسیم 3به صورت شکل  مدل  smart PLSافزار با استفاده از نرم: PLSمدل 
  

  
  مدلسنجی کمی اعتبار  3شکل 

  
اعداد و  96/1تر از  بزرگ )داري اسطوح معن( راستسمت شود که تمام اعداد  می مالحظه

نیز برابر  GOFیا  ها معیار برازش داده. است 4/0تر از  نیز بزرگ )بارهاي عاملی( چپسمت 
ساختاري  مدلبنابراین  .]13[شود  می تأیید مدلبیشتر بوده و برازش  36/0بوده که از  603/0

  .شود می تفسیر از بعد کمی تأیید
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  کیفی اعتبارسنجی -2-2- 4
یا مدیر بخش فراساحل که در واحدهاي تأمین کاال و  7کیفی، از  اعتبارسنجیدر خصوص 

  :پرسیده شد ال زیرؤس 6، پشتیبانی فعالیت دارند
  معتبر است؟ مدلآیا اگر جامعه آماري تحقیق تغییر کند، هنوز  - 1
  آیا تمام متغیرها در دنیاي واقعی وجود دارند؟ - 2
  آیا ارتباطات از لحاظ منطقی، معتبر هستند؟ - 3
  مانند؟ می ثابت آیا با گذشت زمان، متغیرها تقریباً - 4
  ، قابلیت بهبود سیستم وجود دارد؟مدلمتغیرهاي  براساسا آی - 5
ي فعال ها ارائه شده، در خصوص زنجیره تأمین سایر سازمان مدلآیا به صورت کلی،  - 6

  باشد؟ می در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز، عملیاتی
 مدلکه این به معناي اعتبار کیفی  ارائه شد، پاسخ مثبت باال هاي الؤدر خصوص تمام س

  .است
  

  گیري  نتیجه - 5
زنجیره تأمین ناب در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز بوده  مدلنتیجه اصلی این مطالعه، 

 براساسثر بر زنجیره تأمین ناب بوده که به مدیران ؤبندي عوامل م ، شامل سطحمدلاین . است
، از ن متغیرهاای. ندکنگذاري راهبردي در خصوص تأمین کاال اقدام  سیاست برابتوانند  می آن
 ساختاري تفسیريرویکرد سپس . خبره شناسایی شدند 25سنجی از مرور ادبیات و نیز نظر راه

 سازي مدلدر  .دشزنجیره تأمین ناب در بخش فراساحل صنعت نفت و گاز ارائه  انجام و مدل
پیدا  کاهش و وابستگی افزایش تأثیرساختاري تفسیري، از سطوح پایین به باال، میزان نفوذ و 

 تر، سبب بهبود در کل سیستم ناب بنابراین توجه بیشتر به متغیرهاي سطوح پایین. کند می
به «و » کننده تأمینارتباط با «، »تأمین مالی«، »رهبري و مدیریت«، چهار عامل از این رو. شود می

شوند که  می زیربناي ناب بودن زنجیره تأمین بوده و سبب» اطالعات گذاري اشتراك
این وضعیت براي تمام . سازي بهتري صورت گیرد وص عوامل سطوح باالتر، زمینهخص در

یکی از  »رهبري و مدیریت«، این یافته که ها بندي سطح براساس. سطوح برقرار است
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 ،]17[» 2017پاتري و سورش، «باشد با تحقق  می گذارترین عوامل نابساز زنجیره تأمینتأثیر
راستا و اینکه  هم] 14[» 1394زاده و همکاران،  رجب«و ] 18[» 2015همکاران،  استانتی و«
» 2015آفونسو و کابریتا، «باشد، با تحقیق  می پذیرترین عاملتأثیر» سازي زمان تحویل کمینه«
سایر عوامل که در سطوح دیگر . راستا است هم ]14[» 1394زاده و همکاران،  رجب«و  ] 19[

» 2017پراکاش و همکاران، «و ]18[» 2015همکاران،  استانتی و«قرار گرفته با تحقیقات  مدل
عوامل اشاره شده در مدل پژوهش حاضر اشاره شده  راستا است و در این مطالعات به هم ]21[

اهمیت متغیرها و سطوح قرارگیري آنها، پیشنهادهایی به شرح ذیل قابل ارائه  براساس. است
  :است

  :1سطح  براساسپیشنهادها  - 1
 کند، قبل از آغاز پروژه نسبت به تأمین مبالغ آن اقدام ر مواقع ضروريدسازمان باید  •

به  )طلبد می یه اولیه قابل توجهی راحفاري و استخراج که سرما يها حوزهنظیر (
 ؛ي غیر ضروري و مازادها عنوان مثال، وام بانکی، فروش دارایی

جزیه و تحلیل ریزي هماهنگ و دقیق، در نظر گرفتن راهکارهاي مختلف و ت برنامه •
گیري سریع ولی در عین حال با دقت، حل مشکالت و تضادهاي بین  ، تصمیمهاآن

  ؛پذیري ترویج فرهنگ مسئولیت بخشی،
و وجود اعتماد دو طرفه و ایجاد رابطه مستحکم با  کنندگان تأمینسابقه همکاري با  •

یر زنی و جلوگیري از مشکالتی نظ ایشان، عواملی هستند که موجب قدرت چانه
 .شود می کمبود یا کیفیت پایین کاالهاي ورودي

  :2سطح  براساسپیشنهادها  - 2
پول ملی کشورها و عدم وابستگی به برخی ارزهاي  براساسانعقاد پیمان پولی  •

که امروز در ) پرداخت طال به جاي ارز(خاص، استفاده از سیستم پرداخت طالیی 
 ؛کشور مطرح شده است

 .ي صوري جهت انتقال مبالغها شرکتخلق  و یا ها استفاده از صرافی •
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  :3سطح  براساسپیشنهادها  - 3
اي و بازرسی با هماهنگی  ي دورهها انجام نظارت برايمراجعه به محل ساخت تجهیز  •

  برنامه مورد توافق براساسسازنده و 
  :4اساس سطح  پیشنهادها یر - 4

نظر گرفتن پاداش براي و در  هاي آنها استفاده از نظر کارکنان و استقبال از ایده •
  ي خالقها ایده

  :5اساس سطح  ربپیشنهادها  - 5
، تالش ها سازي مسئولیت پذیري، شفاف و مسئولیت ترویج فرهنگ بهبود مستمر •

ها، بازمهندسی یندافر سازي بهینه ،5S سازي پیادهکارکنان جهت حل مشکالت، 
  ها ، حذف گلوگاهها فعالیت

ي روز، مانند چرثقیل، ها وريام با توجه به فنآالت الز و ماشین ها تأمین ابزار •
 ي مورد نیاز جهت تست و بازرسی ها کش، دستگاه یدك

عوامل دیگري نیز وجود دارند که بر ناب . نکته الزم به ذکر، محدودیت این تحقیق است
بودن زنجیره تأمین اثرگذار هستند نظیر تحریم، که به علت برخی مالحظات و نیز جلوگیري از 

  .اند محدود مورد بررسی قرار گرفتهبه میزان دگی و ابهام در مدل نهایی تحقیق، پیچی
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