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 نیتأم رهیزنج یداریناب مؤثر بر پا دیتول یاز ابزارها یعلارائه مدل . 1401.، س ،زاده رانیاو  ه ،زاده یتق .،ن ،یامان
 .32-1(: 41)11 یشرق جانیاستان آذربا یدیتول یهایدر تعاون

 
 چکیده

 

حذف  دنیدر فرا یو بهبود ارزش مشتر جادیا یها، بلکه براحذف اتالف یبرا تنهانهناب  دیتول یهاوهیامروزه استفاده از ش
 یبزارهااز ا یعلارائه مدل  باهدفپژوهش  نیاست. ا دیمورد تأک داریپا نیتأم رهیزنج یزیرعنوان عامل سازنده در برنامهها بهاتالف

پژوهش شامل  ی. جامعه آماردرآمدبه اجرا  یشرق جانیبااستان آذر یدیتول یهایدر تعاون نیتأم رهیزنج یداریپاناب مؤثر بر  دیتول
نفر از خبرگان آشنا به  10و  یتعاون 1573به تعداد  یو کشاورز یاعم از صنعت یشرق جانیاستان آذربا یدیتول یهایتعاون رانیمد

قرار  موردمطالعهو  شدهانتخاب یجامعه آمار انیاز م ریمد 301ـ مورگان،  یجدول کرجس ی، بر مبنادرمجموعبود.  قیموضوع تحق
 یرار گرفت. براق موردبررسی آزمونشیصورت پپرسشنامه به ییایو پا ییشد. روا یها با استفاده از پرسشنامه گردآورگرفتند. داده

 توانیرا م یاصل همؤلفنشان داد که نه  قیتحق جیاستفاده شد. نتا متلید کیو تکن یاکتشاف یعامل لیها از تحلداده وتحلیلتجزیه
شان داد که روابط ن شدهنیتدومدل  یبررس جینتا ن،یدر نظر گرفت. همچن نیتأم رهیزنج یداریبر پا مؤثرناب  دیتول یعنوان ابزارهابه
 نهیمؤثر واقع شود و زم یدیتول یهایتعاون نیأمت رهیزنج یداریدر جهت پا تواندیمو  دشدهییتأپژوهش  یدر مدل مفهوم یعل

 .دیو جامعه را فراهم نما انیو ارائه عملکرد بهتر به کارکنان، مشتر یطیمحستیزکاهش مشکالت  ،یسودآور شیافزا

و  ی)صنعت یدیتول یهایتعاون متل،ید کیتکن ن،یتأم رهیناب، زنج دیتول یابزارها :یدیکل هایواژه
 (یکشاورز
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 مقدمه
 

داشته است، اما شواهد  های تأمین در ابعاد مختلف رشدهای اخیر، زنجیرهدر سال
ت بازگش ای هانهیهزسازی دهد که تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینهنشان می

تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین باشد. بر این اساس، مفاهیم سرمایه نمی
محیطی همراه با عوامل های اجتماعی و رفع نگرانی منظوربهمدیریت زنجیره تأمین پایدار 

در مقوله (. Waqas et al., 2021اند )ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتهاقتصادی در برنامه
تواند ابزار تولید ناب و مدیریت ناب می یسوبهمدیریت زنجیره تأمین پایدار، حرکت 

 .کارآمدی در زمینه تأمین پایداری زنجیره تأمین باشد
پذیری های مختلف به اجرای مدیریت ناب، رقابتدر دهه اخیر، همگام با تمایل شرکت

هدف اصلی تولید . (León & Calvo-Amodio, 2017)است  افتهیبهبوددر بازارهای مختلف 
ا هکنند و به این فعالیتخلق نمی افزودهارزشها و فرآیندهایی است که ناب حذف فعالیت

و  هاها از تکنیکتولید ناب برای حذف و به صفر رساندن اتالفشود. اتالف گفته می
(. Henao et al., 2019شوند )کند که ابزارهای تولید ناب نامیده میهایی استفاده میروش
ها متفاوت است، میزان تأثیرگذاری ابزارهای گونه که اهمیت و ریشه هر یک از اتالفهمان

عنوان ویژگی اخیراً رویکرد حذف ضایعات بهباشد. ها نیز متفاوت میناب در رفع اتالف
 Söderholm andاست ) قرارگرفته موردتوجهمشترک عمومی مدیریت ناب و سبز 

Bergquist, 2013)توان بین تولید ناب و پایداری ارتباط برقرار کرد. . از چنین منظری می
یریت ناب، عملکرد های مبتنی بر مدآمیز نظامشواهدی وجود دارد که کاربرد موفقیت

 ها را بهبود بخشیده است.اقتصادی تعدادی از شرکت

های مدیریت سبز، در بهبود عملکرد اقتصادی شرکت، از طریق توجه به جنبه
دهد باشد. شواهد نشان میهای ناب میمحیطی و اجتماعی سازمان، مکمل نظامزیست

جر به بهبود سودآوری و عملکرد از اقدامات تولید ناب و سبز، من زمانهمگیری که بهره
های تولید . همچنین، در بسیاری از مطالعات گذشته، نظام(Verrier et al., 2014)شوند می

 اندشدهییاشناسای برای بهبود عملکرد پایداری کلی کننده بالقوهعنوان عامل تعیینناب به
(Hajmohammad et al., 2013.) های مبتنی بر مدیریت بدین ترتیب، ادغام ابزار و شیوه

بنابراین، بدیهی است ؛ سوی این هدف عمل خواهد کردبه توانمند سازعنوان عامل ناب، به
یا عامل سازنده توسعه پایدار عمل  توانمند سازعنوان عاملی های تولید ناب بهکه نظام

توانند بر های تولید ناب میداد که نظامای نشان طی مطالعه (Das, 2018) کنند. داسمی
توجهی به ایجاد عملیات تجاری پایدار کمک طور قابلاساس یک نظام یکپارچه ناب به

ریزی طور مداوم بهبود بخشند. چنین نظامی با برنامهکنند و عملکردهای پایداری آن را به
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فاهیم ناب بودن، ایجاد مراحل قابل توجیه، از قبیل ارائه آموزش به کارکنان در مورد م
ات وری کلی عملیکنندگان، توانمندسازی کارکنان و بهبود بهرهروابط همکاری با تأمین

شرکت برای از بین بردن ضایعات تولیدی، با استفاده از ابزارهای نظام ناب، سازگاری 
د که ده، شواهد نشان مییطورکلبهکند. های بهبود پایداری سبز و ناب را ایجاد میشیوه

 هر ابزار نظام ناب، بیش از یک نتیجه و پیامد دارد.
تصادی برای توسعه اق درنتیجهبا توجه به اینکه برای رونق بخشیدن به بخش تولید و 

 های مناسبی برایها فرصتهای تعاونی حائز اهمیت است؛ این تعاونیکشور، نقش شرکت
مناسب جهت فعالیت  آورند و بستریگوناگون فراهم می هایمشارکت و همکاری در زمینه

های بالقوه رغم توانمندیروند. در این میان، علیاقتصادی و توسعه اقتصادی به شمار می
های تعاونی تولیدی عملکرد مناسبی در حوزه فعالیت در بخش تعاون، بسیاری از شرکت

ر محصوالت و توان معلول تغییرات روزافزون بازااند. چنین رخدادی را میخود نداشته
های لزوم انعطاف هر چه بیشتر شرکت درنتیجهشهرها و کنندگان کالننیازهای مصرف

، درواقعتعاونی دانست که از طریق حذف اتالف در زنجیره تأمین محقق خواهد شد. 
خیرهذاست که در تولید، ی ای از تمامی ذینفعانمجموعه های تعاونیشرکتزنجیره تأمین 

و مصرف محصوالت  فروشیخرده، بازاریابی، فرآوری، توزیع، نظارت بندی،، بستهسازی
 .کنندمی آفرینینقش

های تعاونی به عدم آشنایی دهد که عمده مشکالت شرکتشواهد مرتبط نشان می 
شود. مدیران با زنجیره تأمین و عدم درک صحیح فرایندهای زنجیره تأمین مربوط می

در خصوص کاربرد مدیریت ناب در زنجیره تأمین غذا  ها، مطالعات معدودیافزون بر این
زیرا این ؛ تر استاست؛ جایی که این شکاف تحقیقاتی در بخش تعاون ملموس شدهانجام

های ها با ماهیتی اقتصادی ـ اجتماعی محدودیت بیشتری برای استفاده از شیوهشرکت
نابراین، برای دستیابی ب؛ های خصوصی دارندهای و بنگاهمدیریت اقتصادی مشابه شرکت

های تعاونی تولیدی جهت به پایداری زنجیره تأمین ضرورت مطالعه در خصوص شرکت
طراحی مدلی از کاربست ابزارهای ناب تولید ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر 

 .بر پایداری زنجیره تأمین است مؤثراز ابزارهای تولید ناب  علیدرصدد ارائه مدل 
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 مبانی نظری تحقیق
 1مدیریت پایدار زنجیره تأمین

های اجتماعی، مدیریت پایدار زنجیره تأمین به ادغام شفاف و دستیابی به هدف
سازمانی اشاره ها با هماهنگی مؤثر فرآیندهای درونمحیطی و اقتصادی سازمانزیست

 وه بر در نظر گرفتنتوان عالبنابراین، با لحاظ کردن پایداری در زنجیره تأمین می؛ دارد
های مالی، تأثیرات نامطلوب محیطی و همچنین اثرات اجتماعی نامساعد را نیز سودآوری

زنجیره تأمین پایدار، زنجیره  (.Saberiet al., 2019) را کمینه کرد هاآندر نظر گرفت و 
هایی از قبیل خرید سبز، کاهش مصرف مواد، دهد تا فعالیتتأمین منابع را گسترش می

جویی در منابع، کاهش مصرف انرژی زیست، کاهش مواد خطرناک، صرفهطراحی محیط
و بازیافت دفع و محصول را در برگیرد که سعی در به حداقل رساندن تأثیرات 

چرخه زندگی دارند. ابعاد مختلف مدیریت پایدار زنجیره تأمین به شرح زیر  محیطیزیست
 قابل تبیین است:

هایی مربوط است که با استفاده از پایداری اقتصادی به راهبرد . پایداری اقتصادی:1
هایی کمتر از شرکتی هزینه کهمادامیشود. مدت میمنابع منجر به سود اقتصادی طوالنی

اقتصادی پایدار باشد و بنگاه  ازنظرتواند داشته باشد، آن شرکت میمیزان درآمدش 
 هایی هستند که شرایطروش ازجملههای تولید ناب اقتصادی در آینده سودآور باشد. شیوه

 (.Jacobs et al., 2017کنند )الزم برای پایداری اقتصادی را فراهم می

آیندهایی است که به زیست شامل فرپایداری محیطزیست: . پایداری محیط2
کند. تولید سبز، نوعی صیانت از منابع طبیعی برای حمایت از زندگی انسان کمک می

الگوی توسعه پایدار برای تولیدات مدرن است. راهبردهای تولید سبز، کل چرخه عمر یک 
های خصوصیات تا تولید و دفع محصول در جهت کاهش محصول از نیاز به مواد و ویژگی

های تولید سبز بر شیوه. (Amemba et al., 2013گیرد )محیطی را در نظر میتاثرات زیس
 اندمتمرکزشدهکاهش استفاده از منابعی از قبیل انرژی، آب، مواد اولیه و پسماند خطرناک 

(Dubey et al., 2017.) 
عنوان فرآیندی است که باعث بهبود پایداری اجتماعی به . پایداری اجتماعی:3

بخشد. پایداری های فعلی و آینده بهبود میشود و وضعیت را برای نسلزندگی میشرایط 
زیست همپوشانی دارد؛ زیرا جامعه برای توسعه، نیاز به اجتماعی با پایداری محیط

دارد. پایداری اجتماعی بیشتر به رفاه انسانی، کیفیت محیط، دسترسی به  زیستمحیط
به اعتقاد وریر و همکاران  .(Manara&Zabaniotou, 2014)منابع و آموزش توجه دارد 

                                                                                                                       
1.Sustainable Supply Chain Management (SSCM) 
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(Verrier et al., 2014 پرداختن به نیروی کار و کار مناسب، حقوق بشر، جامعه و ،)
عنوان ابعاد اجتماعی چارچوب پایدار پیشنهادی خود در نظر گرفتهمسئولیت محصول را به

شرایط کار، شرایط  ،(Veldhuizen et al., 2015) اند. همچنین، ولدویزن و همکاران
 اند.های اجتماعی مد نظر قرار دادهعنوان شاخصاشتغال، امنیت و کیفیت محصول را به

 
 ابزارهای تولید ناب مدیریت زنجیره تأمین پایدار و

هی توجطور قابلتوانند بر اساس یک چارچوب یکپارچه ناب بههای تولید ناب مینظام
طور مداوم کنند و عملکردهای پایداری آن را به به ایجاد عملیات تجاری پایدار کمک
ریزی مراحل قابل توجیه، از قبیل ارائه آموزش به بهبود بخشند. چنین نظامی با برنامه

 کنندگان، توانمندسازیکارکنان در مورد مفاهیم ناب بودن، ایجاد روابط همکاری با تأمین
بین بردن ضایعات تولیدی، با وری کلی عملیات شرکت برای از و بهبود بهره کارکنان

های بهبود پایداری سبز و ناب را ایجاد استفاده از ابزارهای نظام ناب، سازگاری شیوه
از  هرکدام(. ابزارهای نابی به همراه نتایج و پیامدهای متناظر با 2018، 1کند )داسمی
 است. شدهمشخص 1بر ابعاد پایداری در جدول  هاآنو نیز تأثیر  هاآن

 
 (2018داس،و تأثیر بر پایداری ) هاآنابزارهای نابی، نتایج و پیامدهای  -1ول جد

ابزار نابی 
 نوع پایداری نتایج و پیامدها )نماد(

آموزش 
 مفاهیم ناب

و  یطیمحستیزاقتصادی،  پایگاه دانش در ایجاد ارزش
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  پایگاه دانش در مورد بهبود ارزش
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  انواع مواد زائد
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  دانش در مورد همکاری
 اجتماعی

 اجتماعی دانش در مورد توانمندسازی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  آموزش در مورد کیفیت توزیع و تحویل
 اجتماعی

                                                                                                                       

1.Das 
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نگهداری و 
 تعمیرات جامع

 

 اقتصادی میزان تولید بهبودیافته

 اجتماعی کارکنان توانمند

کاهش ضایعات، پسماند و کیفیت 
 یطیمحستیزاقتصادی و  بهبودیافته

و  یطیمحستیزاقتصادی،  افزایش عمر دستگاه
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  افزایش دسترسی به دستگاه
 اجتماعی

جانمایی 
 ناب

 

و  یطیمحستیزاقتصادی،  یافته و ایمنمحل کار سازمان
 اجتماعی

 یطیمحستیزاقتصادی و  کاهش زمان سفر

 اقتصادی میزان تولید بهبودیافته

و  یطیمحستیزاقتصادی،  رؤیت کردن مشکلقابل
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  کاهش موجودی
 اجتماعی

کار محل 
 بصری

 

 اقتصادی میزان تولید بهبودیافته

 اقتصادی و اجتماعی پذیر و پاسخگوانعطاف

 اجتماعی کارمند توانمند

 اجتماعی ایجاد اعتماد متقابل

و  یطیمحستیزاقتصادی،  ارائه مالکیت فرایند به کارمند
 اجتماعی

 اقتصادی و اجتماعی محیط مشارکتی ناشی از نیروی انسانی

کیفیت اطالعات و قابلیت رؤیت 
 اقتصادی و اجتماعی بهبودیافته

-نقشه

برداری جریان 
 ارزش

 

 اقتصادی میزان تولید بهبودیافته

و  یطیمحستیزاقتصادی،  کاهش موجودی
 اجتماعی

مشترک مبتنی بر  یهاگروهواحدها و 
 اقتصادی و اجتماعی واحدهای سازمانی

علت ضایعات و مراحل اصالح را 
 کندیمشناسایی 

و  یطیمحستیزاقتصادی، 
 اجتماعی

 اقتصادی و اجتماعی پذیر، پاسخگوانعطاف

 اجتماعی کارمند توانمند

 اقتصادی و اجتماعی کاهش ضایعات، پسماند و بهبود کیفیت

 اجتماعی ایجاد اعتماد متقابل
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اجرای 
 روش کایزن

 

 اقتصادی و اجتماعی ناشی از نیروی انسانیمحیط مشارکتی 

و  گروهعنوان عضو کارمندان مناسب به
 رهبر

 اقتصادی و اجتماعی

دانش و مسئولیت به اشتراک 
 اقتصادی و اجتماعی شدهگذاشته

حل کردن مشکالت در یک رویکرد 
 اقتصادی و اجتماعی تیمی

استاندارد
 سازی کار

 اقتصادی میزان تولید بهبودیافته

 یطیمحستیزاقتصادی و  کاهش ضایعات، پسماند و بهبود کیفیت

 اقتصادی و اجتماعی محیط همکاری ناشی از نیروی انسانی

 یطیمحستیزاقتصادی و  روشمند کردن کار

همکاری با 
کننده و تأمین
دهنده ارائه

 خدمات

و  یطیمحستیزاقتصادی،  کاهش موجودی
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  شدهتضمینکیفیت 
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  وکار و کیفیت تأمینتضمین تداوم کسب
 اجتماعی

ها / بهبود هزینه و کیفیت ورودی
 محصوالت

و  یطیمحستیزاقتصادی، 
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  آموزش در مورد کیفیت توزیع و تحویل
 اجتماعی

و  یطیمحستیزاقتصادی،  توسعه محصول مشترکطراحی و 
 اجتماعی

-هوشین

 کانری

استاندارد برای بقای محل کار 
 یافتهسازمان

و  یطیمحستیزاقتصادی، 
 اجتماعی

 اجتماعی کارمند توانمند

 اقتصادی و اجتماعی نیروی انسانی محیط همکاری ناشی از

 اجتماعیاقتصادی و  بهبود کیفیت اطالعات و قابلیت دید

و  یطیمحستیزاقتصادی،  وکار و کیفیت تأمینتضمین تداوم کسب
 اجتماعی

 
 پیشینه پژوهش

ای طور گستردهپایداری زنجیره تأمین و زنجیره تأمین ناب در مطالعات پیشین به
( در تحقیقی به 1396) است. برای نمونه، خراسانی و همکاران قرارگرفته موردتوجه
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بندی معیارهای تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تأمین ناب چابک در اولویتشناسایی و 
دهد که بهبود مستمر و تضمین کیفیت اند. نتایج نشان میشرکت کاله پرداخته

پذیری در محصول، طراحی و تأمین محیطی( و نیز انعطافهای بعد زیست)زیرمجموعه
معیار  21باالترین اهمیت در میان های بعد فنی( به ترتیب دارای منابع )زیرمجموعه

شده و تأثیرگذار بر پایداری زنجیره تأمین ناب چابک شرکت کاله هستند. تفرشی شناسایی
های مواد ( در تحقیقی رابطه زنجیره تأمین ناب/ سبز و پایداری شرکت1395) و همکاران

یره تأمین سبز بر دهد که زنجها نشان میغذایی را با ارائه الگویی بررسی کردند. یافته
محیطی و حکمرانی پایداری شرکتی اثر تمامی ابعاد چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، زیست

مثبت و معناداری دارد و همچنین زنجیره تأمین ناب بر تمامی ابعاد پایداری شرکتی 
بعد حکمرانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. عالوه بر این، زنجیره تأمین ناب بر  رازیغبه
 (Zhan et al., 2018) جیره تأمین سبز نیز تأثیر مثبت و معناداری دارد. ژانو و همکارانزن

در تحقیقی مسیر توسعه پایدار سبز و بهینه را در کشور چین بررسی کردند. نتایج نشان 
های چینی جهت تقویت عملکرد ی را برای سازمانها و فشارهاشدن، محرککه جهانی داد

شان ایجاد کرده است. همچنین، محیطیو همچنین عملکرد زیست هاآنوکار کسب
ها نشان داد که رابطه بین شرکای سازمانی، تأثیر مثبتِ عملکرد سبز و بهینه را در یافته

در تحقیقی ( Babu & Mohan, 2018) بخشد. بابو و ماهانعملکرد سازمانی بهبود می
ی ارائه بازی تکامل یِازنظرها با استفاده یرهرویکردی یکپارچه برای ارزیابی پایداری در زنج

های تأمین، معموالً در یک یا چندین بعد پایداری در زنجیرهاند که اند و بیان کردهداده
 رطوبهشود. ی میبررسمحیطی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حکومتی مانند زیست

لو و سیکواست.  متمرکزشدهمحیطی سنتی، پایداری در زنجیره تأمین، بر ابعاد زیست
محیطی و ( در تحقیقی به ادغام عوامل پایداری زیستCiccullo et al., 2017همکاران )

های مدیریت زنجیره تأمین سریع و بهینه با استفاده از بررسی ادبیات اجتماعی در پارادایم
شهیرز طریق مقاله را ا 73در این پژوهش محققان اند. و روندهای پژوهشی آینده پرداخته

بهینه و پایدار و زنجیره تأمین سریع  نیتأمهای زنجیره ی شش نوع ادغام بین پارادایمابی
های صورت گرفته محققان پیشنهاد اند. در راستای بررسیتحلیل قرار داده مورد داریپاو 

ن مچنیسریع و هـ  های پایداراند که در مطالعات آتی به تحقیق در مورد ادغام پارادایمداده
ین های زنجیره تأمابعاد اجتماعی هنگام بررسی یکپارچگی بین پارادایم واردکردنتأثیر 

( در تحقیقی Abreu et al., 2017آبرو و همکاران )ایجادشده و پایدار، پرداخته شود. 
ای هوری و پایداری را در رابطه با زنجیرهبومی، بهرههای بهینه سبز برای تولید زیستمدل

 هایهای تحقیق نشان داد که وجود تعداد محدودی از مدلاند. یافتهررسی کردهب نیتأم
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، حاکی از گستره اندکی از انتشار این مفهوم اندمنتشرشده 2012بهینه ـ سبز که از سال 
وری بهبود بهره باهای بهینه ـ سبز، اساسی مدل هدفنتایج نشان داد که  اغلببوده است. 

هینهـ  ب سازی مبتکرانهکپارچهمحیطی رابطه دارد. یثرات زیستسیستم همراه با کاهش ا
، تیدرنهاهای صنعتی سبز است. سبز، رویکرد ارزشمندی برای حفظ و پایداری فعالیت

بررسی ( در مطالعه پایداری در زنجیره تأمین به Caldera et al., 2017کالدرا و همکاران )
ن دسته های این تحقیق به آیافتهاند. پایدار پرداخته وکارکسب کاربردنقش تفکر بهینه در 

یر سیستم تکرارپذ توسعه هاآنکند که هدف های پژوهشی نویسندگان کمک میاز برنامه
ن تریبندی مناسبهای بررسی کلی در فضای مدیریتی شرکت و اولویتبرای راهبرد

 های بهینه است.روش

 
 شناسی تحقیقروش

بر پایداری زنجیره  مؤثراز ابزارهای تولید ناب  علیارائه مدل  باهدفمطالعه حاضر 
این مطالعه در سطح توصیفی ـ تحلیلی و بر تأمین در استان آذربایجان شرقی اجرا شد. 

است. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بر تمامی مدیران  شدهتیهدامبنای پارادایم کمّی 
(. حجم N=  1573بوده است ) 1399شرقی در سال  های تولیدی استان آذربایجانتعاونی

( برآورد رعاملیمدشرکت تعاونی ) 301نمونه بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان برابر 
ای با انتساب متناسب در بین گیری طبقهشد. برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه

عاونی در بخش ت 166 ،تیدرنهاهای صنعتی و کشاورزی استفاده شد. دو گروه تعاونی
ها از آوری دادهتعاونی در بخش کشاورزی انتخاب شدند. برای جمع 135صنعت و 

شناسایی  منظوربه(، 2018پرسشنامه استفاده شد. بر اساس چارچوب نظری داس )
نشانگر در قالب  50های تولیدی، های اصلی ابزارهای نابی در زنجیره تأمین تعاونیمؤلفه

قرار گرفت. این پرسشنامه پس از بررسی روایی )با  مورداستفاده مؤلفه اصلی )عامل( 12
نظران( و پایایی )ضریب آلفای کرونباخ( در اختیار از صاحب تنپنجاستفاده از دیدگاه 

ها در قالب های تولید قرار گرفت. همچنین، برای مقایسه زوجی عاملمدیران تعاونی
تن از  10. در قالب این پرسشنامه از از پرسشنامه دیگری استفاده شد 1تکنیک دیمتل

صورت هدفمند( خواسته شد تا عوامل ابزارهای نابی )به منتخبهای تعاونی مطلعمدیران 
، در این پرسشنامه فقط گریدعبارتبهگذاری کنند. صورت مقایسات زوجی ارزشرا به
 اصلی با یکدیگر مقایسه شدند. یهامؤلفه

                                                                                                                       
1.DEMATEL Technique 
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در این مطالعه برای شناسایی عوامل ابزارهای نابی زنجیره تأمین از تکنیک تحلیل  
اصلی )و چرخش عاملی واریماکس( استفاده شد.  مؤلفهعاملی اکتشافی به روش تحلیل 

ها، پیش از انجام تحلیل عاملی، از آزمون کرویت بارتلت و برای بررسی مناسبت داده
کفایت  انگریب KMO برای 5/0ده شد. مقادیر باالتر از ( استفاKMO) 1نمونهشاخص کفایت 

داری آزمون کرویت بارتلت حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی است. همچنین، معنی
دهندۀ وجود حداقل همبستگی میان متغیرها جهت انجام تحلیل عاملی است نشان

ار ب لهیوسبه)ماتریس غیرهمانی(. قدرت رابطه بین هر عامل با نشانگرهای متناظرش 
دار در نظر گرفته در قالب مقادیر معنی 5/0از  تربزرگعاملی مشخص شد. بارهای عاملی 

ها، از روش دیمتل برای تعیین روابط شد. پس از شناسایی ساختار عاملی مستتر در داده
ها بر مبنای میان مؤلفه علیشد. این تکنیک به تعیین روابط  استفادهها بین عامل علی
 (.1393پردازد )حبیبی و ایزدیار، های حاصل از پنل متخصصان میداده

 
 هایافته

 تحلیل عاملی اکتشافی
پیش از انجام تحلیل عامل کفایت حجم نمونه و وجود همبستگی بین متغیرها در 

برابر  KMOقرار گرفت. مقدار آماره  موردبررسیو آزمون کرویت بارتلت  KOMقالب آماره 
-یمعنباشد. همچنین، سطحگیری میکفایت نمونه دهندهنشانکه  شدهمحاسبه 975/0

دار به دست آمد که در سطح یک درصد معنی 000/0داری آزمون کرویت بارتلت برابر 
دهد که حداقل همبستگی میان متغیرها برای انجام تحلیل عامل وجود است و نشان می

 دارد.
( 2ناب زنجیره تأمین در جدول ) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مرتبط با ابزارهای

دهد که نه عامل )ابزار ناب( همراه با نشانگرهای متناظرشان است. نتایج نشان می شدهارائه
است  شدهمشخص« آموزش مفاهیم ناب»است. عامل اول که تحت عنوان  شدهییشناسا

. عامل باشدمی 741/0-851/0مشتمل بر چهار نشانگر است که دارای بار عاملی در طیف 
که مشتمل بر چهار نشانگر است.  شدهمشخص« تعمیرات نگهداری جامع»دوم در قالب 

هستند. عامل سوم تحت عنوان  806/0-951/0این نشانگرها دارای بار عاملی در طیف 
 9/0است که سه نشانگر مختلف با بارهای عاملی باالتر از  شدهییشناسا« جانمایی ناب»

 2. سایر عوامل به همراه نشانگرهای متناظرشان در جدول اندبر آن بارگذاری کرده
 هستند. 5/0دارای بارهای عاملی باالتر از  هاآناند که تمامی شدهمشخص

                                                                                                                       
1.Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and bartlett's test 
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 یداریو ابعاد پا یناب یابزارها بارهای عاملی مرتبط با -2جدول 
مقدار  بار عاملی یبار عامل نشانگر ابزارهای ناب

 ویژه
آموزش مفاهیم 

 ناب
ایجاد ارزش از طریق آموزش 

 تولید
741/0 

 851/0 آشنایی با انواع اتالف 56/2 81/0
 803/0 های همکاری در تولید نابروش

 806/0 های مختلفآموزش مهارت
تعمیرات نگهداری 

 جامع

 828/0 تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

900/0 08/3 
ی اقدامات تعمیرات و مستندساز

 نگهداری
917/0 

 810/0 برنامه تعمیر و نگهداری منظم
 951/0 های بهبود ایمنیبرنامه

فضای مناسب برای جریان مواد  جانمایی ناب
 911/0 سلول و خارجداخل 

ی آسان سازرهیذخدسترسی و  54/2 911/0
 924/0 برای ابزارهای دارای بیشترین استفاده

دسترسی به فضای مناسب 
 930/0 تعمیرات خدمات و نگهداری و

 844/0 کنترل بصری محل کار بصری

810/0 64/2 

ها و استانداردها طرح دهندهنشان
و اطالعات مربوط به فرآیند تولید به 

 مجریان خط تولید
815/0 

صحیح و  دیتول ندیفرامعرفی 
 جریان درست مواد اولیه

894/0 

برداری جریان نقشه
 ارزش

 905/0 فعلی فرایند تیوضعنقشه 
 932/0 آینده فرایند تیوضعنقشه  57/2 918/0

 943/0 نمودار جریان
 750/0 بهبود مستمر اجرای روش کایزن

883/0 43/4 

ی محل کار با استفاده دهسازمان
 768/0 از نظام آراستگی

فلسفه کمال و اشتباه ) حیتصح
 872/0 پوکایوکه(

 799/0 طوفان مغزی
 751/0 مستمرجریان 
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 823/0 تونمودار پاره
استانداردسازی 

 کار
 820/0 فرایند استاندارد

 897/0 مشخصات استاندارد 58/2 847/0
 906/0 روش کار استاندارد

همکاری با 
 تأمین

کننده و 
 دهنده خدماتارائه

 811/0 کنندگاننیتأمارتباط نزدیک با 

874/0 68/2 

 861/0 کنندگانتأمین ارائه بازخورد به
-با تأمین مدتیطوالنروابط 

 819/0 کنندگان

 835/0 کنندگانکاهش تعداد تأمین
 752/0 کنندگانارزیابی تأمین

گیری شرکت با تمرکز بر جهت 1کانریهوشین
های تنظیم سالیانه برخی از اولویت

 استراتژیک
557/0 

 
737/0 27/2 

استراتژیک  یهاتیاولوی ترازهم
 های بخشیها و برنامهبا طرح

851/0 

های سازی اولویتیکپارچه
 859/0 استراتژیک با مدیریت روزانه

های مرور پیشرفت برنامه
استراتژیک از طریق یک چارچوب 

 یافتهساخت
705/0 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       

شی  ریزی، اجرا و بازبینی تغییرات موردگام برنامهبهکانری، عبارت اسـت از فرایند گام نیهوشـ .1 نظر مدیریت. هوشـین کانری، رو

شمار می سازمان به  صلی  ستماتیک برای مدیریت تغییر در فرایندهای ا شین از . رودسی به معنی   HOترکیب دو کلمه ژاپنیواژه هو

شین، هدایت تمامی واحدهای   SHINجهت و سفه هو ست. فل ست ا سیا شین معادل  شده و مفهوم هو شکیل  سوزن براق ت به معنای 

 .ریزی، اجرا، کنترل، ارزیابی و بهبود استگذاری، برنامهشرکت به سوی ایجاد دورنما، ماموریت، استراتژی، هدف
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 میان ابزارهای نابی علیبررسی روابط 

 
 ارتباط کل سیماتر -3جدول 

 TLC TPM LL VW VSM ناب ابزارهای

1TLC 054/0 589/0 474/0 225/0 236/0 

2TPM 023/0 211/0 303/0 135/0 186/0 

3LL 023/0 510/0 225/0 320/0 262/0 

4VW 029/0 519/0 341/0 187/0 330/0 

5VSM 045/0 470/0 500/0 409/0 202/0 

6CK 085/0 523/0 449/0 320/0 203/0 

7SW 003/0 212/0 053/0 023/0 032/0 

8CSS 079/0 392/0 342/0 212/0 270/0 

HK 129/0 551/0 449/0 205/0 202/0 

      
  CK SW CSS HK ناب ابزارهای
TLC 495/0 387/0 362/0 275/0  
TPM 271/0 215/0 101/0 083/0  
LL 2370/0 422/0 163/0 088/0  
VW 369/0 483/0 155/0 096/0  
VSM 471/0 564/0 198/0 213/0  
CK 300/0 467/0 333/0 131/0  
SW 047/0 037/0 017/0 014/0  
CSS 619/0 307/0 255/0 359/0  
HK 522/0 300/0 470/0 171/0  

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

شده در مرحله پیشین از تکنیک های شناساییمیان عامل علیبرای بررسی رابطه 
های حاصل از مقایسات زوجی آوری داده. بدین منظور پس از جمعشد استفادهدیمتل 

نشانگرهای مرتبط با هر عامل، نمره نهایی هر عامل با استفاده از میانگین حسابی مرتبط 
یس ماترمستقیم )با نشانگرهای متناظرش به دست آمد. در گام بعدی، ماتریس ارتباط 

                                                                                                                       
1.Teaching Lean Concepts 
2.Total Productive Maintenance 

3.Lean Layout 

4.VisualWorkplace 
5.Value Stream Mapping 

6.CompletionKaizen 

7.Work Standardization 

8.Collaborate with supplier and service provider 
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که در این  شدهاستفاده N=k*Mی از رابطه سازنرمالسازی شد. جهت میانگین( نرمال
، ابتدا جمع تمامی سطرها یا همان مجموع ردیفی محاسبه گردید. kرابطه برای محاسبه 

برابر  kتشکیل داد. بر همین اساس، نیز  را k عدد سطر، مقدار نیتربزرگمعکوسِ 
به دست  N)-=N×(IT-1 رابطه اتریس ارتباطات کل از شد. سپس م محاسبه 135135/0

نشان  3 جدولیکه است. نتایج مربوط به این ماتریس در  سیماتر Iرابطه آمد و در این 
 است. شدهداده

و  شدهمحاسبه( را Tدر گام بعدی جمع عناصر سطر و ستون ماتریس ارتباط کامل )
ی آن عامل بر سایر رگذاریتأث( برای هر عامل نشانگر میزان Dسطر )جمع عناصر هر 

ی متغیرها(. هر چه میزان این متغیر بیشتر باشد رگذاریتأثهای سیستم است )میزان عامل
( برای هر عامل نشانگر میزان Rبیشتری دارد. جمع عناصر ستون ) ریتأثیعنی آن عامل 

-D( و )D+Rستون )، دو تیدرنهات. ی سیستم اسهاعاملآن عامل از سایر  یریرپذیتأث

R( محاسبه گردید. بر این اساس، ستون )D+R )میزان اهمیت و یا تعامل هر  دهندهنشان
قدرت تأثیرگذاری و  دهندهنشان( نیز D-Rباشد. ستون )عامل با عوامل دیگر می

و  قدرت تأثیرگذاری دهندهنشان 4جدول باشد. ابزارهای نابی( میعوامل )تأثیرپذیری 
 باشد.ابزارهای نابی( میعوامل )تأثیرپذیری 

 
 
 

 
 هاریمتغ یرگذاریتأث زانیو م تیاهم -4جدول 

 D R D+R D-R نماد ابزارهای ناب

 TLC 101/3 473/0 574/3 628/2 آموزش مفاهیم ناب

 -TPM 532/1 982/3 514/5 450/2 تعمیرات و نگهداری جامع

 -LL 254/2 140/3 395/5 886/0 جانمایی ناب

 VW 514/2 040/2 555/4 473/0 محل کار بصری

 VSM 076/3 926/1 002/5 150/1 برداری جریان ارزشنقشه

 -CK 814/2 335/3 150/6 521/0 اجرای روش کایزن

 -SW 444/0 187/3 632/3 742/2 استانداردسازی کار

کننده و همکاری با تأمین
 دهنده خدماتارائه

CSS 840/2 059/2 899/4 781/0 

 HK 003/3 433/1 436/4 569/1 کانریهوشین

 های تحقیقمأخذ: یافته
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ی، کانرنیهوشدهد که در بین ابزارهای ناب، آموزش مفاهیم ناب، نشان می 4 جدولنتایج 
دهنده خدمات و محل کار بصری به کننده و ارائهی جریان ارزش، همکاری با تأمینبردارنقشه

ابزارهای نابی و استانداردسازی کار، نگهداری و تعمیرات جامع، جانمایی ترتیب تأثیرگذارترین 
ط برای تعیین رواب. باشندناب و اجرای روش کایزن تأثیرپذیرترین عوامل )ابزارهای ناب( می

پس و س شدهگرفته ابزارهای نابی(، از ماتریس ارتباطات کل مقدار آستانهعوامل )درونی بین 
دد ع صورت نیاباشد عدد صفر و در غیر  ترکوچکاین مقدار آستانه  زا که سیماترهر درایه 

اند نشان از ارتباط معیار سطر بر آن گرفته 1یی که عدد هاسلولاست.  شدهدادهقرار  1
. نتایج پس از کسر کردن مقدار آستانه و قرار دادن اعداد صفر و یک و محاسبه دارندستون

 است. شدهدادهان نش 5جدول ماتریس روابط درونی در 

 
 یناب یابزارها نیب یروابط درون سیماتر -5جدول 

 TLC TPM LL VW VSM CK SW CSS HK میانگین

TLC 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

TPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

VW 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

VSM 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

CK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

SW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CSS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

HK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

شود. این درونی بین ابزارهای نابی ترسیم می 5جدول در گام آخر با استفاده از نتایج 
بین ابزارهای  علیدهنده مدل است. این شکل نشان شدهدادهنشان  1روابط در شکل 

 باشد.می جانیآذرباهای تولیدی استان تولید ناب در تعاونی

هوشین کانریهمکاری با تأمین کننده و ارائه دهنده خدماتنقشه برداری جریان ارزشمحل کار بصریآموزش مفاهیم ناب

جانمایی ناباجرای روش کایزن

استانداردسازی کارتعمیرات و نگهداری جامع
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های تولیدی استان آذربایجان شرقی )مأخذ: مدل علی بین ابزارهای نابی در تعاونی -1شکل 
 های تحقیق(.یافته

 یریگجهینتبحث و 
 

روستایی و داشتن نقش بارز شهری و در مناطق  ی تولیدیهاتعاونی کنشگری فعال
های در عرضه خدمات حاکی از آن است که شبکه هاآندر تولید و نیز تجارب ارزنده 

ادی، های اقتصهای مهمی را در توسعه فعالیتمسئولیت توانندمیهمچنان  تولیدیتعاونی 
، وجودنیباا. گیرند بر عهدهرونق و پویایی اقتصادیِ  یطورکلبههای دولت و اجرای سیاست

جدی مواجه بوده است. از بعد  هایهای گذشته همواره با چالشطی دهه تعاونیبخش 
، ازیموردنتوانند با تجمیع امکانات میی اعم از صنعتی و کشاورزی های تولیدنظری تعاونی

بتوانند تولیدی با بازده بیشتر و هزینه که افزایش دهند  یاگونهبه آن را مؤسسانتوان 
تر به مطلوب یمتیباقداشته باشند و از طرفی بتوانند محصوالت تولیدی خود را  کمتر

 د.فروش برسانن
پایدار و فراهم تولید در ایران بتوانند با ترویج  یتولید یهایتعاون کهرود انتظار می

. یکی از ابزارهای مناسب یاری دهند یساختن ابزار آن، جامعه را در دستیابی به پایدار
ت این در حالی اسباشد. برای دستیابی به پایداری، توجه به تولید ناب و ابزارهای آن می

مطالعات معدودی به تبیین این ابزارها در زنجیره تأمین غذا در بخش تعاون پرداختهکه 
های ها و بنگاهماهیت اقتصادی ـ اجتماعی در مقایسه با شرکت به لحاظاند و این بخش 

بر همین اساس، تری برای کاربست ابزارهای ناب برخوردار است. خصوصی از بسترهای ویژه
-تأمین تعاونی رهیزنجاز ابزارهای تولید ناب در پایداری  علیدر این مطالعه به ارائه مدل 

است. در این راستا و با توجه به این موضوع که ابزارهای تولید  شدهپرداختههای تولیدی 
 زهای تولیدی نقش مهمی داشته باشند، پس اتوانند در فرآیند پایداری تعاونیناب می

 بر پایداری زنجیره تأمین مؤثرترین عوامل و متغیرهای بررسی مبانی نظری تحقیق، مهم
آموزش های های تولیدی بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی تلخیص شدند. مؤلفهتعاونی

برداری ، نگهداری و تعمیرات جامع، جانمایی ناب، محل کار بصری، نقشهناب میمفاه
کننده و همکاری با تأمینجریان ارزش، اجرای روش کایزن، استانداردسازی کار، 

باشند. پس از تعیین عنوان ابزارهای ناب میکانری به و هوشین دهنده خدماتارائه
ار از روش دیمتل برای بررسی روابط علت و معلولی بین ابزارهای نابی متغیرهای تأثیرگذ

ره تأمین استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین ابزارهای تولید ناب، مؤثر بر پایداری زنجی
کننده جریان ارزش، همکاری با تأمین یبردارنقشهآموزش مفاهیم ناب، هوشین کانری، 
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دهنده خدمات و محل کار بصری به ترتیب تأثیرگذارترین و استانداردسازی کار، و ارائه
ب و اجرای روش کایزن تأثیرپذیرترین ابزارهای تعمیرات و نگهداری جامع، جانمایی نا

توان استدالل نمود که آموزش مفاهیم ناب های تحقیق مینابی هستند. بر مبنای یافته
های خاص، آموزش روش صحیح افزا، آموزش مهارتهای همکه ناظر بر آموزش همکاری

؛ تولید هستند ترین ابزارهای نابها و غیره هستند، منشأ تحقق عمدهانجام فعالیت
گذاری در جهت تحقق و پیشبرد ابزارهای سرمایهتواند نوعیبنابراین، توجه به آموزش می

زارهای اب تیعلنابی محسوب شوند. همچنین، با توجه به اهمیت هوشین کانری در فرآیند 
ها، عامل تعیینهای راهبردی شرکتتواند بیان داشت که تمرکز بر اولویتناب تولید می

 رود.ده و اثربخشی در تحقق کاربست ابزارهای ناب تولید به شمار میکنن
های خود در سه بعد ویژگی بر اساستوانند می شدهییشناسا، ابزارهای نابی یطورکلبه

های تولیدی کمک کرده و در جهت و اجتماعی به تعاونی یطیمحستیزپایداری اقتصادی، 
های مفید واقع شوند. این بدان معنی است که شرکت هاآنافزایش کارایی و عملکرد 

ا توجه هریزیتعاونی تولیدی باید برای دستیابی به پایداری در زنجیره تأمین در برنامه
؛ لئون کالووآمودیو، 1396و همکاران، ناب نمایند )خراسانی بیشتری به ابزارهای تولید 

ل از اثرگذاری ابزارهای تولید ناب (. همچنین، نتایج حاص2014؛ و ویر و همکاران، 2017
( 2018( و داس )2013ها با نتایج پژوهش حاج محمد و همکاران )بر پایداری شرکت

کارگیری های تحقیق، بهکارگیری سیستمهای تحقیق، بهباشد. بر اساس یافتههمسو می
های تعاونی تولیدی باعث افزایش های تولید ناب در توسعه پایدار شرکتسیستم

و ایجاد مزیت  یطیمحستیزها، حذف ضایعات، کاهش مشکالت سودآوری، کاهش هزینه
به علیشود. آزمون مدل رقابتی و ارائه عملکرد بهتر برای مشتریان، کارکنان و جامعه می

گردد و در مدل مفهومی پژوهش تأیید می علیآمده نیز نشان داد که تمامی روابط دست
های تعاونی تولیدی استفاده پایداری زنجیره تأمین شرکت توان از این مدل در جهتمی

تواند در کاربست ابزارهای ، بر مبنای نتایج مطالعه، پیشنهادهای زیر مییطورکلبهنمود. 
 ناب تولید در زنجیره تأمین کشاورزی مفید واقع شود:

 توجه آموزش مفاهیم ناب در پایداری زنجیره با توجه به اهمیت قابل
های ها از طریق آموزش مفاهیم ناب، آموزششود، تعاونیشنهاد میتأمین، پی

استفاده از پایگاه دانش در ایجاد و بهبود ارزش، رابطه مبتنی بر اعتماد متقابل و 
طور تخصصی و عمومی به کارکنان خود همکاری و انواع مواد زائد در صنایع را به

ای برگزار شوند صورت دورهبایست هدفمند و بهها میآموزش دهند. این آموزش
 تا در عمل دارای اثربخشی الزم باشند.
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  ابزارهای ناب تولید،  تیعلبا توجه به اهمیت هوشین کانری در فرآیند
ترازی بایست از طریق توسعه راهبرد، نسبت به همهای تعاونی میشرکت
شرکتگیری های بخشی و تمرکز بر جهتها و برنامههای راهبردی با طرحاولویت

 های راهبردی اقدام کنند.ها با تنظیم سالیانه برخی از اولویت

 برای بهبود زنجیره تأمین از طریق کاربست ابزارهای ناب تولید می
برداری جریان ارزش، نقشه وضعیت های تعاونی از طریق نقشهبایست شرکت
یش جریان پ ها را بر مبنای نموداررا ترسیم کرده و فعالیت ندهایفرافعلی و آینده 

 ببرند.

  با استفاده از استاندارسازی کار مشخصات فرایند و  هایتعاونالزم است
صورت استاندارد برای کارکنان تعریف و بر اساس استانداردهای روش کار را به

 نسبت به ارزیابی آنان اقدام نمایند. شدهنیتدو

 محل  یدهسازمانبایست با اجرای روش کایزن، نسبت به ها میتعاونی
 کار با استفاده از نظام آراستگی و بهبود مستمر فرآیند تولید اقدام نمایند.

 بایست از طریق جانمایی ناب، فضای مناسب برای جریان ها میتعاونی
مواد داخل و خارج سلول در نظر بگیرند و دسترسی آسان به فضای مناسب 

 د.خدمات و تعمیر و نگهداری را در سطح خط تولید فراهم کنن

 نیترمهممطالعه حاضر نیز همانند سایر مطالعات خالی از محدودیت نیست. 
محدودیت مترتب بر این مطالعه آن است که ابزارهای ناب تولید صرفاً بر محوریت 

ابراین، بن؛ اندقرارگرفتهاصول اقتصادی ـ اجتماعی بخش تعاون گزینش و مورد تحلیل 
های اقتصادی بخش ها و بنگاهشرکتالزم است برای تفسیر نتایج در چارچوب 

توانند فهرست خصوصی با قید احتیاط اقدام شود. در این راستا، مطالعات آتی می
های بخش خصوصی مورد واکاوی تری از ابزارهای ناب تولید را در بطن شرکتجامع

 قرار دهند و با نتایج این تحقیق مقایسه نمایند.

 
 قدردانی و تشکر

 با حمایت مالی هیچ نهادی نبوده است.این پژوهش تحقیق 
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Abstract 
Nowdays, the use of lean manufacturing techniques, as a constructive factor 
in sustainable supply chain planning, is emphasized not only to eliminate wastes, 
but also to create and improve customer value in the waste elimination process. 
This study aimed to provide a causal model between lean manufacturing tools 
affecting the supply chain sustainability in production cooperatives in East 
Azerbaijan Province. The statistical population of the study consisted of the 
managers of both industrial and agricultural production cooperatives in East 
Azerbaijan province, including 1573 mangers of cooperatives and 10 experts 
familiar with the research area. 301 mangers of cooperatives were selected based 
on the Krejcie and Morgan's table. A questionnaire was used to collect the data 
that its validity and reliability have already been confirmed. In order to data 
analysis, exploratory factor analysis and DEMATEL techniques were used. 
According to the results, nine main components can be considered as lean 
manufacturing tools affecting supply chain sustainability. Furthermore, the 
results of the developed model showed that the causal relations in the research 
conceptual model were confirmed, and can be effective for the supply chain 
sustianability of production cooperatives, increase profitability, reduce 
environmental proplems, and provide better performance to employees, 

customers and society. 
 

Keywords : Lean Maufacturing Tools, Supply chain, DEMATEL, Production 
Cooperatives (Industrial and Agricultural) 
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