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چکیده :
، تولید در تولید بهنگام ) تحت عنوان یک استراتژي جامع زنجیره تأمین که عناصر از قبل تعریف شده T-JITتولید بهنگام جامع (

است. کشف کند، تعریف شده ، را با عامل جدید اطالعات در تولید بهنگام ترکیب میفروش درز تولید بهنگام ، خرید در تولید بهنگام 
-T(جامعبهنگامحاضر تولیدمطالعهبنابراین،اثر مفاهیم گسترده روي توانایی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی، جالب و آموزنده است.

JIT (بدین منظور .دهدیاسوج مورد بررسی قرار میسیمانکارخانهرا درسازمانیعملکردوتأمینزنجیرهتواناییبرآناثراتو
باشد، توزیع شد. بایاسوج میسیماننفر از جامعه آماري که کلیه مدیران و کارشناسان ارشد کارخانه110امه پژوهش بین پرسشن
کلیهبینکاملسرشماريصورتبهپژوهشپرسشنامهوشدنمیاحساسگیرينمونهبهنیازيآماريجامعهمحدودحجمبهتوجه

تحقیق با فرضیاتبررسیوسؤاالتبهپاسختحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهتگردید. روش توزیعآماريجامعهاعضاي
نتایج استفاده گردید. ) PLS(جزئیمربعاتحداقلروشبهمسیرتحلیلوساختاريمعادالتبررسیروشازSmart-PLSافزار نرم

داريمعنیومثبتتاثیرشرکتعملکردبرهمچنینوتأمینزنجیرهتواناییبرآنابعادهمهوجامعبهنگامدهد که تولیدنشان می
.دارند

شرکت، عملکردتامینزنجیرهتوانایی، جامعبهنگامتولیدواژگان کلیدي: 

کارشناس مکانیک گرایش طراحی جامدات  شاغل در سیمان یاسوج گرایش تولیدکارشناسی ارشد رشتھ مدیریت صنعتی
piramoon1360@gmail.comادرس الکترونیکی ٠٩١٢٦١٧٩٠٤٥شماره تماس   



وکنندگانعیتوزتولیدکنندگان،،کنندگاننیتأممؤثرکردنیکپارچهجهتدرهاروشورویکردهاسريیکازنیتأمزنجیرهمدیریت:مقدمه
چوپرا(استشدهتشکیلباالعملکردباومنسجمتجاريمدلیکدرنیتأمزنجیرهکلوفردييهاشرکتبلندمدتعملکردبهبودمنظوربهمشتریان

شرکاي منجر به عملکرد سازمانی بهبود یافته براي هر یک ازنیتأماز طریق توانایی زنجیره نیتأمي در سطح زنجیره سازنهیبه).2001میندل، و
که این فکر را ایجاد گرددیمي بهبود یافته امنطقهمنجر به عملکرد نیتأمي سراسري در سطح زنجیره سازنهیبه. گرددیمنیتأمموجود در زنجیره 

نتیجه گرفت که توانیم. بنابراین گذاردیمغیرمستقیم از طریق تولید بهنگام جامع اثر طوربهبر عملکرد نیتأمکه استراتژي مدیریت زنجیره کندیم
را بپذیرند، باید نیتأمکه باید یک استراتژي زنجیره کنندیماست. زمانی که مدیران تعیین نیتأمتولید بهنگام جامع یک سطح از استراتژي زنجیره 

یکی به کار گرفته شود، چیزي که این از نظر استراتژیکی و تاکتتواندیمتعیین کنند که براي نمونه، قبول یک استراتژي تولید بهنگام جامع چگونه 
تواناییتولید بهنگام جامع برتاثیرپژوهش نیادربنابراین با توجه به ارزش و اهمیت تولید بهنگام جامع،. باشدیمبررسی و تحلیل آن به دنبالپژوهش 
در ییتواند نقش بسزایمتولید بهنگام جامع نکهیتوجه به اقرار خواهد گرفت. با یمورد بررسکارخانه سیمان یاسوجشرکت درعملکردوتامینزنجیره

کیپژوهش بعنوان نیدارد. لذا ادعامل وجونیدر توجه به اییهاییحال در سازمان ها نارسانیبا ایداشته باشد؛ ولشرکتیبهبود عملکرد و اثربخش
به گسترش مدل تولید نیپژوهش همچننیا. باشدنهیزمنیموجود در اياهییاز نارسایبخشيجوابگويتواند تا حدیمیو تجربيکاربرد،یکار علم

) بوسیله دربرگرفتن اطالعات در تولید بهنگام و باقیماندن ساختار تولید بهنگام 1999بهنگام سیستم فراگیر ارائه شده توسط کالیکومب و همکاران (
تامین، همانگونه که بوسیله توانایی زنجیره تامین و عملکرد شرکت سنجیده می شود، جامع می پردازد و به دنبال روشن کردن اثر اطالعات روي زنجیره

و عملکرد شرکت تامینزنجیرهمی باشد. در نهایت اینکه در این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که تولید بهنگام جامع چه تاثیري بر توانایی
دارد؟

:موضوع ادبیاتروري بر م

تولید بهنگام جامع تحت عنوان یک استراتژي جامع زنجیره تأمین که عناصر از قبل تعریف شده تولید در تولید : )T-JIT(ام جامعتولید بهنگ- 1
کند، تعریف شده است (گرین و همکاران، بهنگام، خرید در تولید بهنگام، فروش در تولید بهنگام، را با عامل جدید اطالعات در تولید بهنگام ترکیب می

و شودیخریداري نمياهیتولید است. در این سیستم هیچ موجودي مواد اوليهاي، سیستمی جامع براي کنترل موجودتولید بهنگام جامع).2014
ه با توجه ب.انبار تمرکز دارديهاياز طریق حذف موجودهانهی؛ مگر در هنگام ضرورت. این سیستم اساساٌ بر کاهش هزشودیهیچ محصولی ساخته نم

تفکر و نگرشی نوین در اداره تولید بهنگام جامعارائه دهیم باید بگوییمتولید بهنگام جامع الذکر، اگر بخواهیم یک تعریف جامع ازمطالب فوق
اعم از هاتیرا در تمامی فعاليورها و تکنیکهاي برخاسته از آن، حذف کامل و جامع اتالف و افزایش بهرهصنعتی است که اصول، روشيهاسازمان

ییهاتی. منظور از اتالف، تمامی فعالرودینیز به کار م» تولید با حداقل اتالف«امروزه به معنی تولید بهنگام جامع . کندیداخل و خارج سازمان دنبال م
.دینمایولی ارزشی براي مشتري ایجاد نمشودیاست که موجب مصرف منابع م

برخی .شوندیبیشتر از آن چیزي هستند که در گزارش مالی شرکت بیان مبهنگامتولیداي استفاده ازمزای: ي تولید بهنگام جامعمزایا)1- 1
عملکرد مالی یک کهیباعث بهبود عملکرد مالی شرکت نشود. حتی هنگامبهنگامتولیداند که گاهی اوقات ممکن است سیستممطالعات، نشان داده

اساساٌ روي عملکرد غیرمالی و بلندمدت بهنگامتولید.کار مشکلی استبهنگامتولیداین بهبود به سیستمشرکت بهبود یافته باشد نیز، نسبت دادن 
به کاهش میزان موجودي مواد اولیه، توانیجمله ممزایاي مهمی در بردارد که از آنبهنگامتولیداجراي موفق).1993، 1اینمن و مهرا(تمرکز دارد

1 . Inman and Mehra



يهانهیکه این مسئله باعث کاهش فضاي مورد نیاز و همچنین کاهش هزياگونهي ساخته شده اشاره نمود؛ بهکاالي در جریان ساخت و کاال
که این امر باعث شودیموقع محصول به مشتري م. این سیستم باعث افزایش محصوالت و تحویل بهشودیغیرمستقیم، مثل هزینه حقوق انباردار م

.هستندبهنگامتولیداز دیگر مزایاي مهميورتأخیر ساخت و افزایش بهرهيها. کاهش زمانشودییان مایجاد رابطه خوب بین شرکت و مشتر

هايمحیطمشکالت مربوط به -1:ازاندعبارتبا پنج محدودیت اساسی مواجه است که بهنگامتولید:هاي تولید بهنگام جامعمحدودیت) 2-1
مشکالت مربوط به -5:حسابداري خودسرانه و عملکردهاي مالی-4:فرهنگ و شرایط سازمانی- 3:لجستیکیهايمحدودیت- 2:اقتصادي

:کوچککنندگانعرضه

:ینتأمزنجیرهتوانایی-2

)، سطوح باالتري از رضایت مشتري و SCM(نیتأمي با توانایی عالی در مدیریت زنجیره هاشرکت) دریافتند که 2012الینگر و همکاران (
در نیتأمیک انعکاس از عملکرد زنجیره عنوانبهنیتأم. بنابراین، توانایی زنجیره دهندیمامداران را نسبت به میانگین صنایع مربوطه نشان ارزش سه

زهاي براي پاسخگویی به نیانیتأمي هارهیزنجچنین تعریف شده: قدرت نیتأمي شراکتی منفرد قرار دارند. توانایی زنجیره هاشرکتمقابل عملکرد 
). 2000، 1مشتریان با هزینه پایین، کیفیت باالي محصول و خدمت (باورساکی و همکاران

:عملکرد شرکت- 3

دیگر،تعریفیدر.شودیماطالقهاآنانجامازحاصلنتایجوسازمانیيهاتیفعالووظایف،هاتیمأمورانجامچگونگیبهشرکت،عملکرد
ودارد (حقیقیعهدهبهسازمانکهییهاتیمسئولانجاموهاآنازرفتنفراتریااجتماعیوسازمانیاهدافبهیابیدستازاستعبارتشرکتعملکرد

دنبالراییراهبردهاسازمانیکاینکهازاطمینانحصولفرایندازاستعبارتعملکرد،سنجش)،1990(2همکارانونانیزعم). به2010همکاران، 
یابیارزشدارد:تأکیدینیآفرارزشومدیریتچگونگیبرعملکرد،سنجشازخودتعریفدر)2002(3مولین.شودیممنجر دافاهتحققبهکهکند

عمدهرویکرددوعملکرد،سنجش). در2002، 4بالدريو(آماراتونگاورانبهرهدیگر ومشتریانبرايهاآنینیآفرارزشوهاسازمانمدیریتچگونگی
قلمرونظرازاماواقعی هستند؛بیشترعینی،يهااسیمقهستند.خودخاصمعایبومحاسندارايرویکرددوهروذهنیوعینید:داروجود

توصیفیاماهستند؛گراواقعکمترذهنی،يهااسیمقدیگر،سوياز.کنندینمتبیینراسازمانیابعاددیگروهستندمالیيهادادهبهمحدودپوششی،
و(آلنگیرندقرارمقایسهموردمختلفصنایعدرهاسازمانازوسیعیيدامنهکهدهندیماجازههااسیمقاین.کنندیمارائهسازماناثربخشیازنیغ

).5،2008همکاران

:پیشینه تحقیق

1 . Bowersox et al
2 . Nani et al
3 . Moolin et al
4 . Amaratunga & Baldry
5 . Allen et al



عملکردورقابتیمزیتبرتأمینزنجیرهمدیریتيندهایفراتأثیر") پژوهشی با عنوان 1392(تارمستو شفیعی:داخلیپیشینه تحقیقات الف . 
-توصیفیروشازاستفادهباوپژوهشينظرمبانیکاملمرورضمنپژوهشگرانمنظوراینبه. انددادهانجام ")ساپکوشرکتمورديمطالعه(سازمانی

،)ساپکو(خودرورانیاقطعاتتأمینوطراحیشرکتتأمینزنجیرهمجموعهاعضايبینازتصادفیروشبهآمارينمونهاعضايانتخابباوپیمایشی
تأمینزنجیرهمدیریتکهدادنشانپژوهشنتایج.انددادهقرارسنجشموردرگرسیونوساختاريمعادالتروشاستفادهباراپژوهشيهاهیفرض

بااما.دارددارمعنیرابطهسازمانیعملکردبارقابتیمزیتچنینهم. دهدیمقرارتأثیرتحتراسازمانیعملکردنیزورقابتیمزیتمستقیمطوربه
مدلیبرازندگبیانگرمدلبرازندگیآزموننهایتدر.شودیمتقویتسازمانیعملکردوتأمینزنجیرهمدیریتمیانرابطهشدترقابتی،مزیتمداخله

.استساپکوشرکتتأمینزنجیرهمجموعهبرايآنبودنمناسبو

تولید بهنگام جامع و اثرات آن بر توانایی زنجیره تأمین و عملکرد ") پژوهشی با عنوان 2014(1گرین و همکاران:پیشینه تحقیقات خارجیب. 
دل ترکیبی کنند، و یک مجامع را در مفهوم یک زنجیره تأمین بررسی میبهنگامها اثر یک استراتژي تولیداند.  در این پژوهش آنانجام داده"سازمانی

عنوان عنوان یک مقدمه و توانایی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی بهعنوان ساختار اصلی با استراتژي مدیریت زنجیره تأمین بهرا بهجامعبهنگامتولید
ري ارزیابی شد. نتایج مطالعه نشان سازي تابع ساختاآوري شده و مدل با استفاده از یک روش مدلها از مدیران تولید جمعکنند. دادهنتایج، تحلیل می

جامع و توانایی زنجیره تأمین، و توانایی بهنگامجامع، تولیدبهنگامداري بین استراتژي مدیریت زنجیره تأمین و تولیددهند، که روابط مثبت و معنیمی
تر از همه حال این پژوهش مهمد سازمانی تائید نشد؛ با اینجامع و عملکربهنگامزنجیره تأمین و عملکرد سازمانی وجود دارد. رابطه مفروض بین تولید

عنوان یک استراتژي پایدار زنجیره تأمین با مفهوم یک زنجیره تأمین بود. نتایج این مطالعه از تولیدجامع بهبهنگامبراي بررسی اثر یک استراتژي تولید
گذارد و براي عملکرد سازمانی مؤثر است، حمایت توانایی کلی زنجیره تأمین اثر میعنوان یک استراتژي پایدار زنجیره تأمین که برجامع بهبهنگام

گیري، توسعه داده شده است.بهنگام و یک مقیاس براي اندازهکنند. اضافه بر این، تعریف سیستم کلی تولیدمی

سیمانکارخانهدرشرکتعملکردوتامینزنجیرهتواناییبرآناثراتوجامعبهنگامتولیدبررسیتحقیقاینهدفاینکهبهباتوجه:مدل مفهومی
فرضیاتبررسیبراي. بودخواهداصولیومندنظامشکلیبهفوقموضوعتبیینراستايدرنیزپژوهشاینکلیچارچوباینرو،ازباشد،یاسوج می

کهاست،استوارمفهومیچهارچوبیکبرتحقیقیطالعاتمتماماست. شدهاستفادهاست،آمده1- 1شکلدرکهمفهومیمدلازپژوهشاین
اساسبرپژوهشگرکهاستالگوییمفهومی،چهارچوباین).1379همکاران، وادواردز(کندمیمشخصراهاآنمیانروابطونظرموردمتغیرهاي

نباشدپژوهشگرسخنضرورتاتواندمینظریهاین. کندمیدازيپرنظریهاند،شدهدادهتشخیصمهممسألهایجاددرکهعواملیبینروابطدربارهآن
. )1378خاکی،(باشد گرفتهنشأتمسألهپیرامونقبلیتحقیقاتنتایجازمنطقیبطورو

1 . Green et al



) مدل مفهومی پژوهش1-1شکل (

:تحقیقهايفرضیه

بهنگام جامع بر توانایی زنجیره تأمین تأثیر تولید-2-1داري دارد.جامع بر عملکرد شرکت تأثیر معنیبهنگامتولید- 1-1هاي اصلی:فرضیه) 1
داري دارد.معنی

داري دارد.تأثیر معنیتولید بر عملکرد شرکتدرکارآیی-2- 2داري دارد.تأثیر معنیپذیري بر عملکرد شرکترقابت-1- 2:هاي فرعیفرضیه) 2

داري دارد.بر توانایی زنجیره تأمین تأثیر معنیپذیريرقابت- 4-2داري دارد.تأثیر معنیبر عملکرد شرکتموادزمان ودرجوییصرفه- 2-3

داري دارد.معنیبر توانایی زنجیره تأمین تأثیر زمان و مواددرجوییصرفه-6- 2داري دارد.تولید بر توانایی زنجیره تأمین تأثیر معنیدرکارآیی- 2-5

متغیرهاي پژوهش
وتولیددرکارآییپذیري،رقابتبعدباشد که خود شامل سهیم) JITمتغیر مستقل در این تحقیق تولید بهنگام جامع (الف:متغیرهاي مستقل:

مواد است.                                وزماندرجوییصرفه

باشد.یمو عملکرد شرکت ینتأمزنجیرهدر این تحقیق تواناییمتغیرهاي وابستهب: متغیرهاي وابسته:

:تحقیقشناسیروش
صورتبهو پرسشنامه پژوهش شودینمي احساس ریگنمونهبا توجه به حجم محدود جامعه آماري نیازي به و در مطالعه حاضر :  جامعه و نمونه آماري

که از این تعداد انددادهپرسشنامه پاسخ سؤاالتنفر به 126د. از بین اعضاي جامعه آماري سرشماري کامل بین کلیه اعضاي جامعه آماري توزیع گردی
آماري انتخاب گردید.لیوتحلهیتجزپرسشنامه مناسب براي 110

زنجیرهتوانایی
تأمین

جامعبهنگامتولید

تولیددرکارآیی

پذیريرقابت

عملکرد شرکت
موادوزماندرجوییصرفه



استفاده شده است: هادادهي آورجمعي زیر براي هاروشدر این پژوهش از : روش گردآوري اطالعات

شرکت نگاشته شده است.ین و همچنین عملکردتأمزنجیرهجامع، تواناییبهنگامیی که پیرامون تولیدهاکتابو مطالعه بررسی -1

ي مرتبط با پژوهش به رشته تحریر درآمده است.هاموضوعاستفاده از مقاالت داخلی و خارجی که پیرامون -2

باشد.یمت در این پژوهش استفاده از پرسشنامه که ابزار اصلی گردآوري اطالعا-3

پرسشنامه مطابق با شاخص هاي تولید بهنگام جامعسؤاالت) تخصیص 1- 1جدول (

بهنگامابعاد تولید
سواالت گویه هاجامع

مرتبط

پذیريرقابت

1وسعه دهند.تولید به هنگام این امکان را فراهم می آورد که شرکت ها فرآیند بهینه اي را براي تولید محصوالت خود ت
2تولید به هنگام باعث افزایش توانایی سازمان براي رقابت با رقبا خواهد شد.

3تنها زمانی یک سازمان می تواند در بین رقبا خود را محفوظ نگاه دارد که سطح تولید به هنگام آن افزایش یابد.
4خواهد شد.بازار و میزان سوددهی سازمانسهمافزایشتولید به هنگام باعث 

5طوالنی، به میزان زیادي به تولید به هنگام در سازمان بستگی دارد.دورهیکبرايالمللیبینوعادالنهرقابتصحنهدرماندن
6مشتریان خواهد شد.بهفروشازحاصلاقتصاديمنافعتولید به هنگام در سازمان، باعث تبدیل داراییهاي سازمان به

7گام یکی از عواملی است که به حفظ برند و نام سازمان در ذهن مشتریان کمک خواهد کرد.تولید به هن

تولیددرکارآیی

8تولید به هنگام در سازمان، باعث به حداکثر رسیدن بهره وري سازمانی خواهد شد.
9تولید به هنگام، حداقل سازي هزینه هاي تولید را میسر خواهد نمود.

10در سازمان به طور مستقیم تحت تاثیر میزان تولید به هنگام آن قرار دارد. بازگشت هزینه
11با افزایش سطح تولید به هنگام، سازمان می تواند به بهترین نحو ممکن به اهداف خود نائل آید.

12می یابد.می رسد، کاهشمصرفبهمحصولواحدیکتولیدبرايکهمنابعیبا تولید به هنگام، مقدار

زماندرجوییصرفه
موادو

13تولید به هنگام باعث حذف و یا به حداقل رسیدن اتالفات غیر ضروري در سازمان خواهد شد.
14مواد اولیه مورد نیاز، با افزایش سطح تولید به هنگام کاهش خواهد یافت.

15انسانی هدر خواهد رفت.با افزایش سطح تولید به هنگام، تالش هاي کمتري از سوي منابع
16تولید به هنگام یعنی صرفه جویی در زمان و در نتیجه بهبود تولید ناب

17تولید به هنگام در سازمان منجر به جلوگیري از فرسودگی سازمانی و  در نتیجه افزایش بازدهی آن می شود.
18ه و مداوم در مدیریت زمان خواهد شد.افزایش سطح تولید به هنگام، منجر به یک فرآیند بهبود پیوست

روایی و پایایی
ي کند یا ریگاندازهخصیصه و ویژگی که ابزار براي آن طراحی شده است را تواندیمي ریگاندازهمقصود از روایی آن است که آیا ابزار 

)1387خیر؟(خاکی،

له زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدي از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم ي را در یک فاصریگاندازهمقصود از پایایی آن است که اگر ابزار 
).1387باشد (خاکی،

شود. یم) طراحی و تدوین شده است، استفاده 1393اي استاندارد که توسط موظف (جامع و ابعاد آن از پرسشنامهبهنگامبراي سنجش تولید-1



شود. یم) طراحی و تدوین شده است، استفاده 2014اي استاندارد که توسط گرین و همکاران (ن از پرسشنامهتأمیزنجیرهبراي سنجش توانایی-2

، استفاده شده است.طراحی و تدوین شده) 2014قرانفله و همکاران (که توسط اي پرسشنامهاز شرکتبراي سنجش عملکرد-3

آزمون پایایی پیش از توزیع پرسشنامه    
، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده باشدیمرتبه 5ي ترتیبی با ریگاندازهبه اینکه سطح توجهباق براي، سنجش پایایی پرسشنامه، در این تحقی

.باشدیمو عددي بین صفر و یک باشدیمي میزان هماهنگی درونی پرسشنامه دهندهنشان1-1. ضریب آلفاي کرونباخ با فرمول شده است

آلفاي کرونباخ) ضریب 1- 3فرمول (

α= [

فرمول:نیدر ا
ضریب آلفاي کرونباخ

J = سؤاالتتعداد
سؤاالتواریانس کل 

.باشدیمام، jسؤالواریانس مربوط به 

پرسشنامهپایاییمحاسبه) نتایج1- 2جدول (

غیر
مت
لفايآمقدارابعادمؤلفه

کرونباخ
تعداد
سؤال

جامعبهنگامتولیدمتغیرهاي مستقل
85/07پذیريرقابت
79/05تولیددرکارآیی

88/06موادوزماندرجوییصرفه

متغیرهاي وابسته
89/06نیتأمزنجیرهتوانایینیتأمزنجیرهتوانایی
84/06شرکتعملکردشرکتعملکرد

91/030کل پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها
وهاجدولانواعفراوانی،درصدفراوانی،جملهازآماريهايشاخصانواعازشدهآوريجمعهايدادهتوصیفبرايحاضرپژوهشدر

ت ساختاري و تحلیل به جهت پاسخ به سواالت و بررسی فرضیات تحقیق از روش بررسی معادالاستنباطیآماربخشدر. شودمیاستفادهنمودارها
در SPSSو Excel) استفاده خواهد شد. در بخش آمار توصیفی از نرم افزارهاي رایج آماري مانند PLSمسیر به روش حداقل مربعات جزئی (

لقی کرد که به توان به عنوان روشی کمی تمدل سازي معادالت ساختاري را میاستفاده خواهد شد.Smart-PLSبخش آمار استنباطی از نرم افزار 
هاي تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. این روش رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظري و تدوین آنها گرفته تا تحلیل دادهمحقق یاري می



تقیم و غیر مستقیم) و اي از متغیرها بر یکدیگر به طور یک سویه و دوسویه، مسهاي زندگی اجتماعی(تاثیر گذاري مجموعهمحقق را به پیچیدگی
هاي کیفی را به لحاظ هاي پنهان فرهنگی و اجتماعی نزیک کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیدهگیري سازههاي موجود در اندزههمچنین پیچیدگی

).1389روش شناختی، دقیق تر و به لحاظ کاربردي واقع بینانه تر سازد (قاسمی، 

:هاتجزیه و تحلیل داده

هاست. هاي انعکاسی باید مورد توجه قرار بگیرد تک بعدي بودن شاخصاولین عاملی که در ارزیابی مدل: هاي سنجش انعکاسیارزیابی مدلهاي روش
ها باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ تنها به یک بعد یا متغیر نهفته بارگذاري گردد. بدین این بدین معنی است که هر شاخصی در مجموع شاخص

ي اول تحت عنوان معادالت شوند. دستهشوند. اعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسیم میدرصد قابل قبول معرفی می60ر بارهاي عاملی باالي منظو
ند. گوی1باشند. این معادالت را اصطالحاً بارهاي عاملی(بیضی) و متغیرهاي آشکار (مستطیل) میگیري هستند که روابط بین متغیرهاي پنهاناندازه
شوند. به این ضرایب ها استفاده میباشند و براي آزمون فرضیهي دوم معادالت ساختاري هستند که روابط بین متغیرهاي پنهان و پنهان میدسته

ورد کرد. در توان بارهاي عاملی و ضرایب مسیر را برآ. با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب می)1387(هومن, شودگفته می2اصطالحاً ضرایب مسیر
باشند. بنابراین نتایج حاصله از درصد معنادار می95) نتایج بارهاي عاملی آورده شده است. تمامی ضرایب در سطح اطمینان 1-4) و (1- 3جداول (

کند.بارهاي عاملی روایی باالي مدل را تایید می

)Loading factor) نتایج بارهاي عاملی متغیرهاي اصلی (1-3جدول (

موئلفهتولید بهنگام جامعتوانایی زنجیره تامینعملکرد شرکت

792/0C1

816/0C2

784/0C3

سرعت انتقال818/0
هزینه پشتیبانی863/0
پاسخگویی829/0
پذیري سفارشانعطاف805/0
پذیري تحویلانعطاف857/0
ونقلپیشبرد آگاهی در حمل876/0

سهم بازار 839/0
سرمایهبازگشت827/0
بازارسهمرشد799/0
سرمایهبازگشتدررشد888/0
فروشسودحاشیه882/0
رقابتکلیجایگاه872/0

1 Loading factor

2 Path coefficient



)Loading factor) نتایج بارهاي عاملی متغیرهاي فرعی (1-4جدول (

رقابت پذیريکارآیی در تولیدصرفه جویی در زمان و مواد
660/0Q1

786/0Q2

675/0Q3

696/0Q4

761/0Q5

705/0Q6

888/0Q7

764/0Q8

883/0Q9

810/0Q10

723/0Q11

709/0Q12

653/0Q13

874/0Q14

690/0Q15

733/0Q16

708/0Q17

873/0Q18

گیري متغیر مربوطه سهم بیشتري دارد و شاخصی که املی، شاخصی که بیشترین بار عاملی را داشته باشد، در اندازهبر اساس بارهاي ع
مدل بارهاي عاملیpls. به کمک نرم افزار)1387(هومن, کندتري داشته باشد سهم کمتري را در اندازه گیري سازه مربوطه ایفا میضرایب کوچک

زماندرجوییصرفهتولید و درکارآییپذیري،شرکت در فرضیات اصلی و رقابتتامین و عملکردزنجیرهجامع، تواناییبهنگامگیري براي تولیداندازه
مواد در فرضیات فرعی محاسبه شد. و

) مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد براي فرضیه هاي اصلی1- 2شکل (



ضرایب استاندارد براي فرضیات فرعی) مدل پژوهش در حالت تخمین 1- 3شکل (
دهد. این مدل در ) نشان میt-valueهاي پژوهش را در حالت معناداري ضرایب (مدلها)، (ضرایب معناداري فرضیه) 1-5) و (1- 4اشکال (

هایی کند. با توجه به نوع فرضیهآزمون می،tگیري (بارهاي عاملی) و معادالت ساختاري (ضرایب مسیر) را با استفاده از آماره واقع تمامی معادالت اندازه
ها مورد تایید قرار خواهند گرفت که ضریب مسیر مربوطه مثبت بوده و عدد معنی داري که در پژوهش حاضر بیان گردیده است، طبیعتا هنگامی فرضیه

ي باشد اگر مقدار آماره% معنادار می95در سطح اطمینان باشد معنی دار باشد. بر طبق این مدل ضریب مسیر و بار عاملی آن نیز که همان آماره تی می
tي +) قرار گیرد و اگر مقدار آماره96/1تا - 96/1ي ( خارج بازهt درون این بازه قرار گیرد، در نتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر، معنادار نیست. ضریب

+) قرار گیرد. بر طبق نتایج به دست آمده از 58/2تا -58/2ي ( خارج بازهtي آمارهباشد اگر مقدار % معنادار می99مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 
اند.  هاي خود سهم معناداري را ایفا کردهگیري سازهاند و در اندازه% معنادار شده95تمامی بارهاي عاملی در سطح اطمینان tآزمون 



هاي اصلی در مدل) ضرایب معناداري فرضیه1-4شکل (

هاي فرعی در مدل) ضرایب معناداري فرضیه1-5شکل (

پایایی و روایی مدل اندازه گیري  



آلفا شاخصی کالسیک . گیري انعکاسی کنترل میشود پایایی سازگاري درونی استمعموال اولین معیاري که در مدلهاي اندازه: پایایی سازگاري درونی
. مقدار ضریب آلفاي قابل قبول بر اساس نظریات محققین مختلف متفاوت است. ف ها ارائه میشودبراي تحلیل پایایی و بر اساس همبستگی درونی معر

را معرف پایایی قابل 0/7را به عنوان ضریب آلفاي قابل قبول پذیرفته اند برخی نیز مقدار ضریب آلفاي بیشتر از 0/6برخی محققین ضریب آلفاي باالي 
:ر آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي اصلی مدل در جدول زیر آمده استنتایج بررسی مقادی. قبول دانسته اند

) مقادیرضرایب پایایی سازگاري درونی1-5جدول (

متغیرها آلفاي کرونباخ
جامعبهنگامتولید 8468/0
تامینزنجیرهتوانایی 8115/0

شرکتعملکرد 8667/0
پذیريرقابت 8543/0
تولیددرکارآیی 8526/0

موادوزماندرجوییصرفه 8239/0

توان استنباط بر اساس ضرایب آلفاي به دست آمده می. میباشد0/7گردد مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمام متغیرها باالي همانطور که مشاهده می
.نمود که  مدل از پایایی سازگاري درونی خوبی برخوردار است

تجزیه تحلیل روایی ابزار اندازه گیري

روایی همگرا به این معنا است که آیا دو ابزاري را که براي اندازه گیري مفهوم به کار برده ایم همبستگی قوي دارند؟ به جهت : روایی همگرا بررسی
قل حدا. را به عنوان معیاري براي اعتبار همگرا پیشنهاد میکنندAVEمتوسط واریانس استخراج شده ) 1981(بررسی روایی همگرا فورنل و الرکر 

میتواند به طور میانگین بیش از نیمی از latentبیانگر اعتبار همگراي کافی است، به این معنی که یک متغیر مکنون 0/5برابر با AVEمقدار 
0/5گتر از ربراي تمام متغیرهاي تحقیق بزAVEشود کلیه مقادیرمشاهده میAVEهمانطور که در جدول . هایش را تبیین کندپراکندگی معرف

. با توجه به مقادیر نشان داده شده میتوان گفت که مدل از روایی همگراي مطلوبی برخوردار است. میباشد

هاي سنجش شکل دهندههاي ارزیابی مدلروش
کند چند درصد از واریانس یک ) بررسی میR2باشد. ضریب تعیین () میR2(هاي شکل دهنده، ضریب تعیینهاي ارزیابی مدلیکی از راه

شود. بنابراین طبیعی است که این مقدار براي متغیر مستقل مقداري برابر صفر متغیر وابسته توسط متغیر(هاي) مستقل تبیین و توضیح داده می
د (حنفی باشباشد و براي متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد. هر چه این میزان بیشتر باشد ضریب تأثیر متغیرهاي مستقل بر وابسته بیشتر میمی

از واریانس 494/0جامع توانسته است بهنگامتوان گفت که تولیدمی). بنا بر ضریب تعیین مدل در مدل فرضیات اصلی 1391زاده و زارع رواسان، 
یات فرعی شرکت را توضیح دهد. همچنین بنا بر ضریب تعیین مدل در مدل فرضعملکردمتغیرواریانساز471/0تامین و زنجیرهمتغیر توانایی

از واریانس متغیر عملکرد828/0و تامینزنجیرهتواناییمتغیرواریانساز554/0اندتوانستهجامع روي هم رفتهبهنگامتوان گفت که ابعاد تولیدمی
معرفی نموده اند. بر R2را به عنوان مقدار مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي 67/0و 33/0، 19/0دهند؛ محققین سه مقدارتوضیحشرکت را



تواند شامل باشد و میمقدار باقیمانده مربوط بھ خطای پیش بینی میمیباشد این اساس میتوان نتیجه گرفت که مدل از قابلیت پیش بینی باالیی برخوردار 
.دیگر عوامل تاثیر گذار بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد شرکت باشند

نجش شکل دهنده در مدل فرضیات اصلیهاي س) ارزیابی مدل1- 6شکل (

هاي سنجش شکل دهنده در مدل فرضیات فرعی) ارزیابی مدل1-7شکل (

)PLSپژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی (پاسخ به فرضیات-5- 4
یم که در واقع یکی از اجزاء سازنده باشد. اثر مستقمی1نوع دیگر از روابط بین متغیرهاي پنهان در مدل معادالت ساختاري از نوع اثر مستقیم

مورد 2دهد. این نوع روابط عمدتاً به وسیله آنالیز واریانس یک طرفهرا میان دو متغیر نشان می1هاي معادالت ساختاري است و رابطه جهت داريمدل

1 Direct Effect



اي غیر دیگر است. در درون یک مدل هر اثر مستقیم، رابطهگر تأثیر خطی علی فرض شده یک متغیر بر متگیرد. این نوع اثر در واقع بیانارزیابی قرار می
تواند متغیر مستقل باشد و کند. اگرچه یک متغیر وابسته در یک اثر مستقیم دیگر میرا میان یک متغیر وابسته و متغیر مستقل، مشخص و بیان می

با چندین متغیر وابسته مرتبط شود و همچنین در تحلیل واریانس تواند برعکس. عالوه بر این در یک مدل رگرسیون چندگانه، یک متغیر وابسته می
تواند با چندین متغیر وابسته مرتبط شود. در ضمن نوع دیگر از روابط بین متغیرهاي پنهان از نوع اثر یک متغیر مستقل می3چندگانه / چند متغیره

تغیري است که در یک معادله به عنوان متغیر مستقل (برون زا) و در معادله مستقیم است که از طریق متغیر میانجی صورت می گیرد. متغیر میانجی، م
دیگر در نقش متغیر وابسته(درون زا) عمل می کند.

نتایج کلی فرضیات تحقیق
) نتایج کلی فرضیات تحقیق1- 6جدول (

فرضیه ها
رد یا عدم رد معنی داريtآماره βضریب مسیر استاندارد شده

فرضیه

صلیفرضیه هاي ا

عدم رد267/0868/8Sig<0.05شرکتعملکرد←جامعبهنگامتولید

عدم رد542/0440/8Sig<0.05تأمینزنجیرهتوانایی←جامعبهنگامتولید

فرضیه هاي فرعی

عدم رد159/0752/2Sig<0.05شرکتعملکرد←پذیريرقابت

عدم رد486/0575/8Sig<0.05شرکتعملکرد←تولیددرکارآیی

عدم رد105/0482/8Sig<0.05شرکتعملکرد←موادوزماندرجوییصرفه

عدم رد194/0518/2Sig<0.05تأمینزنجیرهتوانایی←پذیريرقابت

عدم رد245/0317/2Sig<0.05تأمینزنجیرهتوانایی←تولیددرکارآیی

عدم رد425/0103/5Sig<0.05تأمینهزنجیرتوانایی←موادوزماندرجوییصرفه

1 Directional

2 ANOVA

3 MANOVA



:از فرضیات تحقیقکاربردي هاي پیشنهاد

لذا داري داردمعنیمثبت وجامع بر عملکرد شرکت تأثیربهنگامتولیدچنین نتیجه گیري میشود ، با توجه به نتیجه اماري حاصل فرضیه اصلی اول
وردن اطالعات و خواسته هاي مشتریان یک استراتژي موثر و پایداري براي آکیفیت و بدست با تولید به موقع سیمان و افزایششرکت سیمان یاسوج 

ماري آبا توجه به نتیجه فرضیه اصلی دوم./تر باشد دهد تا اثر پذیري تولید به موقع بر عملکرد شرکت ملموسبهبود مستقیم عملکرد شرکت ارائه 
با برون یاسوجداري دارد . لذا شرکت سیمانگام جامع بر توانایی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنیبهنتولیدچنین نتیجه گیري میشود که،حاصل

سیستم سفارشمکانیزه کردن همچنینانتخاب برمبناي شایسته ساالري)  و و براورد هزینه optimum( از نقطه  مواد اولیهتامین سپاري جامع 
تعمیم داده شود تا ضمن ، در بخش پشتیبانی اسپیر پارت حتیوکنددوین تیک استراتژي جامع لیه مواد اوتامین سیمان وکلینکر و فروش

و تولید به موقع سیمان دتولید به موقع سیمان دست یابخواسته هايتحقق جلوگیري از انبارش بی رویه  مواد اولیه خام و محصول تولیدي به 
اقتصاد ایران ( تحریم و تورم ) اثر پذیرمضافا اینکه با توجه به پارامترهاي./ننده / مشتري ) اثر بگذارد( تولید کمستقیما روي توانایی چرخه تامین

از در روند تولید یخللو عدم بروز تا ضمن ارزش افزوده با احتیاط صورت پذیرد بهتر است انبارش قطعات خاص و لوازم یدکی در داخل کشور 
./جلوگیري به عمل اید انبارش بی رویه و غیر ضرور

داري دارد . لذا تأثیر مثبت و معنیپذیري بر عملکرد شرکترقابتکهبا توجه به نتیجه اماري حاصل چنین نتیجه گیري میشود: فرضیه فرعی اول
بپیوندد و استراتژي مفهومی مشارکت کنندگان چرخه زنجیره تامین و رقابت پذیري در کیفیت وتنوع محصول تولیدي شرکت سیمان یاسوج به جمع

( فرضیه ،تر باشدملموسبراي حرکت به سمت هدف نهایی و تحویل محصول  با خطاي صفر تدوین تا تحقق رقابت پذیري بر عملکرد شرکت کامل و
ل چنین نتیجه گیري میشود با توجه به نتیجه اماري حاص: فرضیه فرعی دوم/0مطلق است بعبارتی کیفیت باید مسیر تولید باشد نه هدف تولید ) 

و تولید به موقع سیمان استفاده بهینه از منابع جهت تداوم موفقیت وتوسعه پایدارکهداري دارد. تأثیر مثبت و معنیتولید بر عملکرد شرکتدرکارآیی
فرضیه اثیر ان بر عملکرد شرکت بیشتر گرددکارفرما اقدام گردد تا تمشخص و امکان افزایش تولید به موقع به تعیین کارایی فنی تخصصی و اقتصادي 

داري تأثیر  مثبت و معنیبر عملکرد شرکتموادزمان ودرجوییصرفهبا توجه به نتیجه اماري حاصل چنین نتیجه گیري میشود که: فرعی سوم
، مثل رعایت پیک انرژي و گنجاندن برنامه تعمیرات متناسب با شرایط محیطی باالنس شود ، ( مثل انبار مواد اولیه در تابستانمشروط به اینکهدارد. 

میزان انژي مصرفی و مصرف مواد اولیه به ازاي تولید هر واحد سیمان در ،استاندارد و تعیین شاخصهاي مرتبطو تحقق تدوین جهتلذا در پیک ) 
ورالعمل یا خط مشی شرکت در بیاید تا در صرفه جویی واحد زمانی مشخص که منجر به عملکرد باال گردد وتوسط مدیران ارشد به بصورت یک دست

فرضیه فرعی زمان و مواد اولیه نهایت دقت و همکاري توسط کارکنان صورت پذیرد و ضمنا در بخش پشتیبانی و تعمیرات هم قابل تعمیم باشد 
شرکت داري دارد. لذا زنجیره تأمین تأثیر مثبت و  معنیبر توانایی پذیريرقابتبا توجه به نتیجه اماري حاصل چنین نتیجه گیري میشود که: چهارم

ن بر نخواهد امد و عالو بر آبا هدف کسب سهم بیشتر بازار به نسبت ظرفیت تولید به تنهایی از عهده به جهت دستیابی به مزیت رقابتی سیمان یاسوج
مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته تا بتواند به کمک بنگاههاي اقتصادي و پرداختن به منابع داخلی باید خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان 

تولید بر توانایی درکارآییماري حاصل چنین نتیجه گیري میشود کهآبا توجه به نتیجه : فرضیه فرعی پنجم./ صنعتی بزرگ به این مهم دست یابد
د محصول بیشتر و الودگی کمتر و تحقق خواسته هاي مشتریان و مصرف کنندگان ي تولیبخش صنعت براداري دارد.زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنی

ن شاخصها با توجه به هزینه باالي انرژي مصرفی تحت فشار می باشد و باتوجه به اهمیت کارایی در توانایی زنجیره تامین و همچنین رشد بهره وري ای



توسعه و همچنین سیمان یاسوج ایفا کنند لذا مدیران ارشد سیمان یاسوج باید ضمن ارائه میتواند نقش مهمی را به ویژه در استانهاي در حال 
صرفه جویی انرژي در صدد فعال کردن واحد تحقیق وتوسعه خود جهت به روز سیستم نگهداري و تعمیرات وپرسنل ، دربراي موزشهاي اولیه الزمآ

ماري آتوجه به نتیجه با: فرضیه فرعی ششم.سبت قدرت چرخه تامین خود اولویت بندي شود و به نکردن ماشین االت و تجهیزات خط تولید باشند 
مترین کلید هاي یکی از مهداري داردبر توانایی زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنیزمان و مواددرجوییصرفهحاصل چنین نتیجه گیري میشود که

مواد می باشد لذا شرکت سیمان یاسوج هم به جهت کاهش انی صرفه جویی و مدیریت صرف زمان وبهبود توانایی زنجیره تامین و رسیدن به کالس جه
ژي ، خواب رقیمت تمام شده و هم به جهت فرهنگ سازي مدیریت مصرف زمان و مواد باید نهایت تالش خود را صرف به حداقل رسانیدن مصرف ان

زاد پرسنل نماید .آدستگاهها و زمان 

گیري کلیجهبحث و نتی-3- 5
مواد) بر توانایی وزماندرجوییتولید و صرفهدرپذیري، کارآییجامع و ابعاد آن یعنی (رقابتبهنگامدهد که تولیدنتایج این پژوهش نشان می

هاي تولید در تولیدل و فعالیتزنجیره تامین و همچنین بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنی داري دارند. استراتژي تولید بهنگام جامع، که شامل اصو
باشد، یک استراتژي مؤثر و پایدار براي جامع میبهنگامجامع، و اطالعات در تولیدبهنگامجامع، فروش در تولیدبهنگامجامع، خرید در تولیدبهنگام

طور هاي مرتبط آن بهجامع و فعالیتبهنگامدشود. فلسفه تولیبهبود مستقیم توانایی زنجیره تأمین است که به بهبود عملکرد شرکت هم منجر می
استراتژي تولید بهنگام جامع در حقیقت یک استراتژي زنجیره اند. آمیزي در سطح زنجیره تأمین و در سطح سازمانی ترکیب و یکپارچه شدهموفقیت

ي مقیاس عملکرد توانایی زنجیره تأمین (رابطه تولیدکننده/ کند که یک استراتژي تولید بهنگام جامع مستقیماً روتأمین است، که این فکر را ایجاد می
وکار جامع براي یکپارچه کردن و هماهنگی فرایندهاي کسببهنگامگذارد تا اینکه روي عملکرد شرکت اثر بگذارد. یک استراتژي تولیدمشتري) اثر می

دهد که به مشتریانشان بهتر هاي تأمین فرصت میمداوم به زنجیرهسازي و هماهنگی خورد. این یکپارچهدر سراسر زنجیره تأمین کلی بدرد می
گونه برداشت کرد که موفقیت در سطح زنجیره تأمین نیاز به استراتژي مدیریت زنجیره تأمین و توان اینطورکلی میبنابراین بهرسانی کنند.خدمت

کند. به عنوان یک استراتژي پایدار مدیریت زنجیره تأمین حمایت میجامع بهبهنگامتوانایی آن مانند مدیریت سازمانی دارد. نتایج از تولید
جامع، خریداران در بهنگامشود که جزو تولیدکنندگان در تولیدکنندگانی که تمایل دارند که در سطح زنجیره تأمین رقابت کنند توصیه میمشارکت

طور خالصه، مدیران تولید باید از قبول جامع بشوند. بهبهنگاممهیاکنندگان اطالعات در تولیدجامع، و بهنگامجامع، فروشندگان در تولیدبهنگامتولید
جامع منفعت ببرند. این استراتژي مفهومی براي حرکت زنجیره تأمین به سمت هدف نهایی تحویل با خطاي صفر، در بهنگامیک استراتژي تولید

این پژوهش (تحقیق ما) هاي دقیق مطلوب مشتریانشان کاربرد دارد. ن در مقادیر دقیق و در زمانتحویل با کیفیت به مشتریان نهایی زنجیره تأمی
) 2011عنوان یک متغیر، ادبیات را غنی کرده است. چن و تان (هاي تولیدي بهجامع و شامل شدن فعالیتبهنگامواسطه دقیق شدن روي تولیدبه

جامع یک اثر بهنگامعنوان یک مجموعه متراکم، تولیدجامع بود تحلیل کرده و دریافتند که بهبهنگامعنصر تولید10هاي تحقیق را که شامل داده
مواددر وزماندرجوییصرفهوتولیددرکارآییپذیري،دار بر روي عملکرد عملیاتی تولید دارد. کار ما روي این مبحث دربرگیرنده رقابتمثبت معنی

هاي مرتبط با کیفیت، تحویل، مجموعه از فعالیت4عنوان اعمال نگر، بهجامع کلبهنگام) دریافتند که تولید2010ان (ها بود. وایت و همکارتحلیل
وسیله پیش رفت از یک منظر متفاوت، بدنه شود. کار ما بهافزوده میباشد که نتایج به بهبود عملکرد فاقد ارزشپذیري در حجم و هزینه، میانعطاف

سازي در سطح زنجیره تأمین از طریق توانایی زنجیره تأمین منجر بهینهسازي فراهم کرده است.تر از یکپارچهکرده و نیز یک تصویر کاملدانش را غنی 
سازي سراسري در سطح زنجیره تأمین طور خالصه بهینهگردد. بهبه عملکرد شرکت بهبودیافته براي هر یک از شرکاي موجود در زنجیره تأمین می



طور کند که یک استراتژي مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد بهگردد. همچنین این فکر را ایجاد میاي بهبود یافته میجر به عملکرد منطقهمن
نی که جامع یک سطح از استراتژي زنجیره تأمین است. زمابهنگامتوان نتیجه گرفت که تولیدگذارد. میجامع اثر میبهنگامغیرمستقیم از طریق تولید

جامع چگونه بهنگامکنند که باید یک استراتژي زنجیره تأمین را بپذیرند، باید تعیین کنند که براي نمونه، قبول یک استراتژي تولیدمدیران تعیین می
تواند از نظر استراتژیکی و تاکتیکی به کار گرفته شود.می
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ABSTRACT:

Total JIT (T-JIT) and its impact on Supply Chain Competency and
Organizational Performance Performance (Case Study: Yasouj Cement
Factory)

By : Lotfalah Piramoon Autumn 2017

Total JIT (T-JIT) is defined as an integrated supply chain strategy incorporating previously defined
elements of JIT-production, JIT-purchasing, JIT-selling, besider an important new element, JIT-
information. It would be interesting and informative to discover the extended concept's effect on supply
chain competency and organizational performance. Therefore, this study examines the Total JIT (T-JIT)
and its impact on Supply Chain Competency and Organizational Performance Performance in the Yasuj
cement factory. Questionnaires were distributed among 110 samples from the population of all Managers
and Senior experts of Yasouj Cement Factory. The research method was descriptive and correlational. To
answer the questions and test the hypotheses by Smart-PLS Software, the structural equations method and
path analysis with partial least squares (PLS) method was used. The results show Total JIT has a positive
and significant effect on supply chain capability as well as on company performance.
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