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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل رابطه بین عوامل مؤثر در طراحی شبکه توزیع ( )DNDدر شرکتهای پخش در
صنعت مواد غذایی انجام شده است .در این مقاله ،طراحی شبکه توزیع به دو حوزه اصلی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و
سیاستهای مدیریت توزیع طبقهبندی شده و تأثیر متغیرهای کلیدی توزیع بر طراح ی شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته
است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی ،اکتشافی است و از روش تحقیق کمی استفاده کرده است .جامعه آماری این
پژوهش کلیه  72شرکت پخش سراسری در صنعت مواد غذایی در ایران است و با استفاده از روش تمامشماری،
پرسشنامهای برای تمامی مدیران عامل و مدیران بازاریابی آن شرکتها ( 109نفر) ارسال شد .در مجموع  94نفر پرسشنامههای
ارسالی را تکمیل کردند که با توجه به معیارهای تعیین شده تنها  91پرسشنامه قابل استفاده بود ،که این میزان استاندارد فرمول
کوکران را نیز پوشش میدهد .از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSبه منظور تحلیل دادهها استفاده شد و نتایج حاکی از این
بود که ویژگیهای محصول ،الزامات خدمات ،ویژگیهای تقاضا ،ویژگیهای عرضه و متغیرهای اقتصادی متغیرهای کلیدی
هستند که بر طراحی شبکه توزیع تأثیر میگذارد .با توجه به کمبود پژوهشهای انجام شده در مورد طراحی شبکه توزیع و بررسی
عوامل مؤثر بر شکلدهی ساختار و سیاستهای استراتژیک توزیع درکشور ،میتوان ادعا کرد این مقاله بینش ارزشمندی را برای
دانشگاهیان و متخصصان فراهم میکند زیرا در آن مدلی از مؤلفههای مختلف طراحی شبکه توزیع ،تصمیمهای مربوط به طراحی
شبکه توزیع و تحلیل عوامل اصلی تأثیرگذار بر ساختار شبکه توزیع ارائه شده است.

کلمات کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین ،طراحی شبکه توزیع ،لجستیک ،تصمیمات استراتژیک ،صنعت
پخش مواد غذایی
* دانشیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
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** دانشیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
*** دانشیار ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
**** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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مقدمه
عوامل کلیدی موفقیت برای تمامی سازمانهای بزرگ در یک صنعت مشترک است و
موفقیت تنها به منابع سازمان مربوط نیست ،بلکه به محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت
میکند نیز مرتبط است (لینچ .)1395 ،صنعت پخش مواد غذایی ایران با مشکالت متعددی از
قبیل باال بودن هزینههای بازاریابی و توزیع ،باال بودن هزینههای مبادله ،کمبود رقابت ،سنتی
بودن فرایندها ،عدم شفافیت اطالعات ،افزایش هزینههای حملونقل (به دلیل افزایش قیمت
حاملهای انرژی) ،کارایی پایین شبکه پخش و زیانده بودن ،انحصار در برخی محصوالت و
رویههای غیرمنصفانه تجاری مواجه است .یکی دیگر از مشکالتی که در صنعت پخش مواد
غذایی وجود دارد ،باال بودن قیمت مصرفکننده محصوالت به دلیل بهرهوری پایین
شرکتهای پخش است .عملکرد نادرست شرکتهای پخش منجر به افزایش فعالیت
واسطهها میشود که این مهم باعث افزایش هزینه مبادله و افزایش قابلمالحظه قیمت
مصرفکننده میشود (مستقیمی و همکاران .)1392 ،مشکالت بهوجود آمده در صنعت پخش
بر سایر بخشها (مثل تولید) نیز اثر می گذارد و موجب افزایش زمان و هزینه انتقال کاالها از
تولیدکنندگان به مصرفکنندگان شده که این تأثیر اوالً موجب کاهش سود تولیدکنندگان و
ثانیاً افزایش هزینه خرید کاالها و خدمات توسط مصرفکنندگان میشود (گرانت و
بانومیونگ .)4010 ،1علیرغم حجم باالی فروش در صنعت پخش مواد غذایی ،شرکتهای
فعال در این صنعت بهندرت به تدوین استراتژیهای توزیع میپردازند .شرکتهای پخش
درباره اهمیت راهبردی تدوین استراتژیهای مناسب برای کانالهای توزیع کاالهای خود
دانش کافی ندارند و این امر عواقب زیانباری را برای آنها به دنبال دارد (علیپور و همکاران،
 .)1394به دلیل عدم وجود بهرهوری ،اکثر شرکتهای پخش در ایران زیانده هستند.
بهطورکلی ،سیستم توزیع کاال در کشور از لحاظ زیرساختها و عملکرد از وضعیت مطلوبی
برخوردار نیست و سنتی بودن آن باعث افزایش هزینههای توزیع کاال به باالتر از  % 70قیمت
نهایی کاالها شدهاست (شریفی و همکاران .)1391 ،عدم طراحی مناسب شبکه توزیع و
1 .Grant & Banomyong
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بیتوجهی به ابعاد آن ،چیزی جز حذف شرکتهای پخش ایرانی و حتی تولیدکنندههای
بومی را درپی نخواهد داشت.
استراتژی توزیع باید به شرای ط اصلی حاکم در بازار و شرایط توزیع توجه داشته باشد تا منجر
به موفقیت شرکت و افزایش فروش شود .بسیاری از شرکتها در ورود به بازار جدید باید به
این موضوع توجه کنند که انتخاب صحیح کانال فروش بسیار سختتر از انتخاب صنعت
مورد فعالیت است (زرگران خوزانی و مظلومی )1397 ،و برخی از مشکالت رایجی که
مربوط به طراحی شبکه توزیع است ،مربوط به انتخاب بهترین روش و بهترین ساختار برای
انتقال محصوالت از محل انبارش به محل فروش است .منظور از ساختار شبکه توزیع الیههای
توزیعی ،انواع تجهیزات مورد نیاز در الیههای مختلف ،تعداد و مکان آنها است ،که طبیعتاً
اثربخشی فعالیت شرکت های فعال در صنعت را به دنبال دارد .اما باید به این موضوع نیز توجه
کرد که درحالی که باید افزایش اثربخشی در نظر گرفته شود ،هزینههای کلی شرکت پخش
باید به حداقل برسد.
با توجه به اجرای طرحهای بزرگ دولت ازجمله طرح تحول اقتصادی ،طرح اصالح نظام
توزیع کاال و اجرای سیستم ایران کد ،استقرار شبکه جدید تهیه و توزیع کاال میتواند باعث
کوتاه شدن کانالهای توزیع ،افزایش بهرهوری شبکه توزیع ،افزایش تخصص و مهارت
نیروی انسانی ،تمرکز تصمیمگیری و برنامهریزی و بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی
شود (شریفی و همکاران .)1391 ،لذا اهمیت طراحی دقیق شبکه توزیع از آنچه در دهه
گذشته بوده است ،مهمتر میباشد (ملو و همکاران .)4009 ،1پیش شرط مدیریت اثربخش
کانالهای توزیع ،شناخت دالیل وجودی آنها ،کارکردها و عوامل مؤثر بر ساختار آنهاست.
بنابر این شناخت طرح کانال توزیع از اهمیت بسیاری برخوردار است (کاویانی و همکاران،
 .)1392طراحی شبکه توزیع ( 4)DNDبا هدف شکلدهی به ساختار شبکه توزیع انجام
میگیرد و تعیینکننده تعداد خطهای توزیع و نوع ،اندازه ،تعداد و موقعیت تجهیزاتی است
که محصول به کمک آنها برای مدت زمان مشخصی قبل از رسیدن به مشتریان ذخیره
1 .Melo, Nickel & Saldanha
(2 .Distribution network design (DND
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میشود (آمبروسینو و اسکاتال .)4007 ،1نصیری و همکاران )4010( 4معتقد بودند که این
گزینه ها با توجه به تأثیری که بر هزینه توزیع و سطح ارائه خدمات به مشتریان میگذارند،
تحت تأثیر عوامل مختلف محیطی (مثل محصول و ویژگیهای تقاضا) قرار میگیرند که نهایتاً
بر عملکرد زنجیره تأمین نیز تأثیرگذار هستند .طراحی مناسب شبکه توزیع میتواند منجر به
کاهش هزینههای موجودی ،حملونقل و هزینه ناشی از امکانات و افزایش (یا حداقل حفظ)
سطح کیفیت خدمات شرکت پخش شود(بالو.)4001 ،3
در این پژوهش روابط مؤثر در الگوی طراحی شبکه توزیع بررسی و مورد تجزیه تحلیل قرار
میگیرد تا با توجه به این عوامل ،برخی از چالشهای موجود در صنعت پخش و توزیع ایران
که نتیجه عدم طراحی شبکه توزیع در شرکتهای فعال در صنعت پخش است ،مرتفع شود.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
طراحی شبکه توزیع
موضوع طراحی شبکه توزیع یکی از اساسیترین مسائل تصمیمگیری استراتژیک در حوزه
لجستیک است که به منظور ایجاد کارایی بلندمدت در کل زنجیره تأمین باید بهصورت بهینه
انجام شود .تصمیماتی که برای طراحی شبکه اتخاذ میشود ،تعداد و مکان تأمینکنندگان
مواد خام ،کارخانههای تولیدی ،انبارهای میانی و مراکز توزیع را تعیین میکند .همچنین این
تصمیمات به انتخاب کانال توزیع از تأمین کنندگان به مشتریان کمک و حجم توزیع را بر
اساس تمامی امکانات توزیع برای مدت زمان طوالنی مشخص میکند (امیری.)4002 ،2
فروش بهانه توزیع و توزیع نتیجه فروش است (حقیقی و همکاران .)1391 ،هدف طراحی
شبکه توزیع ( )DNDانتخاب تعداد ،مکان و ظرفیت مطلوب کارخانهها و انبارها برای ارائه
محصوالت به خردهفروشان با قیمت رقابتی و ایجاد رضایت در زمینه کیفیت خدمات مورد
1 .Ambrosino and Scutella
2 .Nasiri, Davoudpour & Karimi
3 .Ballou
4 .Amiri
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انتظار خردهفروشان است .برای طراحی یک شبکه استراتژیک توزیع باید به  4نوع
تصمیم گیری مهم توجه شود :الف) تصمیمات مربوط به ساختار شبکه توزیع ب) تصمیمات
مربوط به سیاست های مدیریت توزیع .تفاوت اصلی ساختار شبکه توزیع و سیاستهای
مدیریت توزیع این است که تمرکز اصلی ساختار شبکه توزیع بر پیکرهبندی شبکه و امکانات
توزیع میباشد ،درحالیکه سیاستهای مدیریت توزیع شامل فعالیتهایی است که پس از
ایجاد امکانات به صورت عملیاتی اجرا میگردد (منگیاراسینا و همکاران .)4017 ،1هدف
مشترک در طراحی تمام شبکه های توزیع ،طراحی با کمترین هزینه ممکن و با ایجاد رضایت
در تم امی مشتریان بدون نیاز به ایجاد ظرفیت مازاد غیر عادی در کارخانهها و انبارها است
(امیری.)4002 ،
الف) تصمیمات ساختاری شبکه توزیع

ملکوته و داسکین )4001( 4تصمیمگیریهای متداول پیرامون ساختار شبکه توزیع را شامل:
 )1مکان امکانات توزیع )4 ،تخصیص تقاضا به امکانات توزیع )3 ،تعداد امکانات توزیع)2 ،
ظرفیت امکانات توزیع و  )7تعداد خطهای توزیع میداند .شواهد علمی و عملی نشان میدهد
که این عوامل دارای روابط متفاوتی با یکدیگر هستند و با هزینه کلی شرکت ارتباط دارند.
بهعنوانمثال افزایش ظرفیت امکانات توزیع ،تعداد امکانات مورد نیاز توزیع را کاهش میدهد
که منجر به کاهش هزینههای شرکت میشود .هزینههای حملونقل نیز به محض تحقق
صرفهجویی به مقیاس توزیع کاهش مییابد و این مهم بر تعداد خطهای توزیع نیز تأثیرگذار
است (ابراهامسون و برگه .)1995 ،3ارزش محصول ،سطح تقاضا و پیشبینی پذیر بودن تقاضا
جزء عواملی هستند که تعیین میکنند هر یک از موارد پنجگانه فوق باید به چه صورتی
تدوین شود (چوبرا4003 ،2؛ لییو و همکاران)4011 ،7

1 .Mangiaracina, Song & Perego
2 .Melkote and Daskin
3 .Abrahamsson and Brege
4 .Chopra
5 .Leeuw, Holweg & Williams
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ب) تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع

منگیاراسینا و همکاران ( )4017مهمترین مسائل مربوط به سیاست مدیریت توزیع را شامل)1 :
سطح موجودی )4 ،مسیربندی توزیع )3 ،موجودی اطمینانبخش )2 ،طراحی ناوگان توزیع و
 )7سیاست مدیریت موجودی میدانند .به گفته بالو (" )1955سطح موجودی"" ،مسیربندی

توزیع" و "سیاست مربوط به امکانات (مثل تعداد ،اندازه و موقعیت مکانی انبار)" سه عنصر
اصلی در برنامهریزی استراتژیک لجستیک هستند .موجودی اطمینانبخش نیز ،شامل دو حوزه
اصلی میزان موجودی و نرخ شارژ مجدد موجودی (سوری راجان و همکاران )4009 ،1و
طراحی ناوگان توزیع شامل انتخاب نوع حملونقل و برنامهریزی تحویل سفارشهای به
مشتریان با هدف به حداقل رساندن زمان و هزینه توزیع است (استانک و گولدس بای،4
4000؛ چان .)4002 ،3بهبیان دیگر ،برای توزیع مؤثر و به حداکثر رساندن سوددهی زنجیره
تأمین سیستم توزیع شرکت ،باید هر دو عامل مؤثر بودن (ارائه یک محصول یا خدمات در
مکان صحیح ،در مقدار مناسب و در شرایط مناسب) و کارآمد بودن (تحویل در زمان مناسب
و با هزینهای مناسب) وجود داشته باشد (زرگران خوزانی و همکاران.)1397 ،

عوامل مؤثر بر شبکه توزیع
منگیاراسینا و همکاران ( )4017با تجمیع نتایج پژوهشهای صورت گرفته ،عوامل
شناسایی شده در زمینه طراحی شبکه توزیع را به پنج دسته کلی تقسیم کردند )1 :ویژگیهای
محصول )4 ،2الزامات خدمات )3 ،7ویژگیهای تقاضا )2 ،2ویژگیهای عرضه 5و  )7متغیرهای
اقتصادی.9
ویژگیهای محصول .محققین تأکید دارند که یک شرکت میبایست نوع محصوالتی که
قصد فروش آنها را دارد با نوع کانالهای توزیع مورداستفاده خود مطابقت دهد (پاین و
1 .Sourirajan
2 .Stank and Goldsby
3 .Chan
�4
.Product characteristics
5 .Service requirements
6 .Demand features
7 .Supply characteristics
8 .Economic variables
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پیترز4002 ،1؛ میراندا و گارریدو4009 ،4؛ الول و همکاران4007 ،3؛ مالکرینودیس و
همکاران .)4007 ،2نوع محصول میتواند تعداد خطهای توزیع ،سطح موجودی ،نوع ناوگان
توزیع مورد نیاز را تحت تأثیر قرار دهد .ویژگی محصول طیف وسیعی از موارد مثل ارزش
محصول ،حجم محصول ،وزن محصول ،شدت رقابت ،قیمت و حاشیه سود ،قابلیت جایگزینی
محصول (بالو4001 ،؛ چوپرا ،)4003 ،نوع و تنوع محصول (میراندا و گارریدو ،)4009،و
مدت زمان مصرف محصول (ملو و همکاران ،)4009 ،را شامل میشود و این ویژگیها،
ساختار سیستم توزیع را تعیین میکنند .راشتون و ساو )1994( 7برخی از عوامل اصلی مربوط
به محصول مثل حجم ،تعداد اقالم سبد توزیع و ریسک محصوالت را شناسایی کردهاند که
در طراحی شبکه توزیع بسیار حائز اهمیت هستند .ویژگیهای محصول تأثیر بسزایی بر
تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستهای مدیریت توزیع دارد .بهعنوانمثال ،سطح
رقابت میتواند مکانهای انبارش کاال و روش تحویل را تعیین کند ،زیرا رقابت شدید باعث
میشود شرکت های پخش برای ارائه خدمات بیشتر انبارهای خود را به نزدیکی مشتریان منتقل
و از وسایل حملونقل سریعتر استفاده نمایند (بالو.)1955 ،
الزامات خدمات .ب سیاری از نویسندگان تأثیر عامل الزامات خدمات توزیع را در طراحی
شبکه توزیع تبیین کرده اند .اهمیت این متغیر نیز به این دلیل است که ارائه خدمات مطلوب
نیاز به یک شبکه توزیع غیرمتمرکز دارد که بر تمام هزینههای لجستیک بهویژه هزینههای
مربوط به موجودی تأثیر میگذارد (منگیاراسینا و همکاران .)4017 ،چوپرا ( )4003نیز اشاره
کرد موارد مربوط به الزامات خدمات بر ساختار شبکه توزیع تأثیر میگذارد و برعکس .او
همچنین برخی متغیرهایی را که تأثیر قابلتوجهی در هزینههای لجستیک و رضایت مشتری
دارند مانند نرخ تحویل (زمان بین دریافت و تحویل سفارش به مشتریان) ،دقت در تحقق
سفارش ها ،قابلیت پیگیری سفارش (توانایی پیگیری سفارش مشتری از انبار تا نقطه تحویل) و
1 .Payne and Peters
2 .Miranda and Garrido
3 .Lovell, Saw & Stimson
�4
�& .Melachrinoudis, Messac
Min
5.Rushton & Saw
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مرجوعی کاال (سهولت مرجوع کردن محصوالت نامطلوبی که امکان فروش آنها توسط
مشتری وجود ندارد) را شناسایی کرد .الزامات مربوط به خدمات بر ساختار شبکه و تصمیمات
مربوط به سیاستهای مدیریت توزیع تأثیر میگذارد زیرا امکانات توزیع ،موجودی و
مدیریت حملونقل در ارائه خدمات مورد نیاز مشتری نقش اساسی ایفا میکنند (گانشان و
هریسون .)1997 ،1بهعنوان مثال ،افزایش مدت زمان تحویل سفارش به مشتریان به امکانات
توزیعی کمتری نیاز دارد ،اما ظرفیت انبارش و توزیعی باالتری را میطلبد .از سوی دیگر،
کاهش مدت زمان تحویل سفارش به مشتریان به افزایش امکانات توزیعی و کاهش ظرفیت
انبارش و توزیع منجر می شود .عالوه بر این ،قابلیت مرجوعی کاال (یعنی اینکه مشتری تا چه
میزان میتواند محصوالت نامطلوب خود را به شرکت عودت دهد) ضمن افزایش دشواری
اجرایی در شبکه توزیع متمرکز ،هزینه شرکت را نیز افزایش میدهد و عدم انجام صحیح آن
منجر به نارضایتی مشتریان میگردد (چوپرا.)4003 ،
ویژگی تقاضا .ویژگی تقاضا ،که دربردارنده موضوعاتی مثل سطح تقاضا ،نوسانات تقاضا،
تراکم تقاضا ،تراکم مشتریان و فصلی بودن تقاضا است ،به عنوان یکی دیگر از عواملی که در
طراحی شبکه توزیع تأثیرگذار میباشند در نظر گرفته شدهاست .استانک و گولدس بای
( )4000بر این باورند که ویژگیهای تقاضای بازار در فرایند توزیع بر روش حملونقل تأثیر
میگذارد .کریستوفر و تویل )4001( 4پیشنهاد کردند که ساختار زنجیره تأمین باید با
ویژگی های بازار در زمینه تراکم مشتریان (یعنی تعداد مشتریان در هر کیلومترمربع) ،نرخ
تحویل ،اندازه سفارش ،تغییر تقاضا ،فصلی بودن تقاضا و سطح تقاضا هماهنگ باشد .سطح
تقاضای کل غالباً میتواند به شدت بر پیکرهبندی شبکه توزیع تأثیر بگذارد ،زیرا مشتریانی که
موافق دریافت سفارش های خود به صورت حمل مستقیم با کامیون هستند ،معموالً بهطور
مستقیم از کارخانه تولیدکننده (بالو )1955 ،و یا از طریق شبکه توزیع متمرکز خدمات مربوط
را دریافت میکنند (لییو و همکاران .)4011 ،در این مورد ،هیچگونه دشواری برای
تصمیمگیریهای مربوط به موجودی و حملونقل وجود ندارد ،زیرا مکانهای دپو کمتر
1 .Ganeshan and Harrison
2 .Christopher & Towill
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درگیر هستند و توقف اضافی برای تحویل کاال انجام نمیشود .همچنین نوسان و فصلی بودن
تقاضا مستقیماً بر تصمیمات مربوط به امکانات توزیع و موجودی تأثیر میگذارند ،زیرا
افزایش تنوع باعث کاهش خدمات می شود و نیاز به موجودی بیشتر و متمرکزتر و حملونقل
سریع تر را برای کاهش ریسک خدمات و نزدیک کردن محل امکانات توزیع به مشتریان را
افزایش میدهد (پاین و پیترز4002 ،؛ الول و همکاران.)4007 ،
ویژگی عرضه .بسیاری از مدلهای کمی روی موارد مربوط به عرضه که میتواند ساختار و
سیاستهای توزیع را تحت تأثیر قرار دهد تمرکز کردهاند .بهعنوانمثال تعداد کارخانههای
تأمینکننده ،متوسط فاصله بین انبار تأمینکننده تا مشتریان و میزان تخصص و انعطاف
تأمینکننده از مواردی هستند که در طراحی شبکه توزیع میبایست در نظر گرفته شوند (گامز
و بوک بایندر4002 ،1؛ آمبروسینو و اسکاتال .)4007 ،همچنین کرزا و همکاران )4010( 4تأثیر
ویژگیهای عرضه (مثل تعداد و محل تأمینکنندگان و تعداد اقالم عرضهشده ،حجم تولید در
هر سری تولید و محدودیت مواد خام) را بر ارزیابی پیکرهبندی شبکه لجستیک جهانی تشریح
کردند .عوامل مبتنی بر عرضه عمدتاً بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع تأثیر میگذارند ،اما
در تصمیمگیریهای مدیریتی توزیع نقش کمتری ایفا میکنند .بهعنوانمثال فاصله بین انبارها
اغلب برای تعیین پیکرهبندی فیزیکی با توجه به هزینه حملونقل استفاده میشود که این مهم
نوعی تصمیم ساختاری به شمار میآید (عشایری و رانجن.)1995 ،3
عوامل اقتصادی .الول و همکاران ( )4007اظهار داشتند که عوامل محیط تجاری ،مانند
قوانین ،آدابورسوم ،نرخ مالیات ،مناطق تجاری و انواع روشهای مرسوم توزیع میتواند بر
طراحی شبکه توزیع تأثیر بگذارد .باشکوه اجیرلو و همکاران ( )1391دریافتند که متغیرهای
اقتصادی نیز معموالً هنگامی که شبکه توزیع بر اساس استانداردهای جهانی طراحی میشود
بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .عوامل هزینهای اقتصادی (مثالً مالیات و نرخ بهره) و
زیرساختها (مثالً وجود و کیفیت روش حملونقل) از مهمترین عواملی هستند که در زمان
1 .Gumus and Bookbinder
2 .Creazza et al.
3 .Ashayeri and Rongen
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انجام عملیات بین المللی توزیع ،تصمیمات مربوط به مکان توزیع را تحت تأثیر قرار میدهند
(مک کارتی و اتیراوانگ .)4003 ،1بنابراین ،مکان و تعداد امکانات توزیع بهطور مستقیم بر
اساس عوامل مبتنی بر هزینه تعیین میشود و زیرساختهای توزیع میتواند مسیربندی و
طراحی ناوگان توزیع را تحت تأثیر قرار دهد (کاویانی و همکاران1392 ،؛ شریفی و
همکاران.)1391 ،
مطابق با پیشینه پژوهش ،سه گروه از عوامل (ویژگیهای محصول ،ویژگیهای عرضه و
متغیرهای اقتصادی) توسط پژوهشگران کمتری موردتوجه قرارگرفتهاند .این بدان معنا نیست
که آنها اهمیت کمتری دارند (منگیاراسینا و همکاران )4017 ،و حتی نشان داده شدهاست
که موضوعات دیگر مانند قابلیتهای بازاریابی شرکت نیز بر طراحی و مدیریت کانالهای
توزیع تأثیر میگذارند (کاویانی و همکاران .)1392 ،درهرصورت ،روابط مهمی بین این
متغیرها و طراحی شبکه توزیع وجود دارد و در نظر گرفتن هم زمان مباحث مختلف اثرگذار
در زنجیره موجب افزایش هماهنگی و یکپارچگی و همچنین افزایش سود اعضای کانال
توزیع میشود (کریمی و راستی برزکی.)1395 ،

پیشینه پژوهش
در تحقیقی که منگیاراسینا و همکاران ( )4017در کشور ایتالیا با روش فراتحلیل انجام دادند
 142تحقیق در زمینه استراتژیهای توزیع و پخش مورد جمعبندی و تحلیل قرار گرفت و
عوامل مختلف تدوین استراتژی توزیع ( 24عامل) شناسایی و ارائه گردید .این محققین با
بررسی عمیق تمامی مقاالت معتبر از سال  1954تا  4013در زمینه نظام توزیع ،تمامی متغیرهای
حوزه توزیع را در دو گروه کلی ساختار شبکه توزیع و مدیریت شبکه توزیع طبقهبندی کردند
و به این نتیجه رسیدند که افزایش بهرهوری شبکه توزیع منجر به افزایش عملکرد ،افزایش
سطح کیفی خدمات ،کاهش خواب سرمایه بالاستفاده ،کاهش هزینه و افزایش سودآوری
شرکت پخش میشود .شایان ذکر است بسیاری از متغیرهای کمی (مانند ارزش محصول،
1 .MacCarthy and Atthirawong
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مدت زمان تحویل سفارش به مشتری ،سطح تقاضا ،فاصله بین نقاط دپو ،تعرفه واردات ،و
غیره) در مدلهای ریاضی برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بسیاری از متغیرهای کیفی
(مانند پایداری محصول ،تجربه مشتری ،مرجوعی ،فصلی بودن تقاضا ،موارد قانونی و غیره)
در مدلهای مفهومی مورد توجه قرارگرفتهاند.
بورتولینی و همکاران )4012( 1در پژوهشی که پیرامون طراحی شبکه توزیع مواد غذایی با
استفاده از روش برنامهریزی خطی انجام دادند ،سیستم خبره نوآورانهای ارائه کردند که به
کمک آن با در نظر گرفتن فسادپذیری محصول و انواع روشهای حملونقل ،شبکه توزیع
غذاهای تازه را میتوان طراحی کرد .در این پژوهش ویژگی محصول به عنوان یکی از عوامل
مهم تأثیرگذار بر انتخاب مکان انبارها ،نوع حملونقل ،امکانات توزیع ،ظرفیت تولید و توزیع
در نظر گرفته شدهاست .فارمر و بتز )4012( 4پژوهشی با هدف شناسایی معیارهای تأثیرگذار
بر انتخاب کانال توزیع محصوالت کشاورزی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که نوع
محصوالت کشاورزی بر انتخاب کانال و روش توزیع اثرگذار است .الول و همکاران
( ) 4007دریافتند که ارزش محصول بر ساختار شبکه توزیع و روش حملونقل تأثیرگذار
است .فیروزی و همکاران )4013( 3در مطالعه خود با تکنیک الگوریتم اکتشافی آرامسازی
الگرانژ و با هدف طراحی مدلی منسجم برای مکانیابی انبار محصوالت فسادپذیر بر اساس
مدت زمان مصرف آنها ،به این نتیجه رسیدند که ویژگی محصول ،ساختار شبکه توزیع و
مکان انبارها و تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی را تحت تأثیر قرار میدهد.
نابلی )4013(2در طراحی زنجیره تأمین بر اساس مالحظات مربوط به چرخه عمر محصول
استدالل کردند که نوع محصول و چرخه عمر محصول از یک طرف بر امکانات توزیع و
ظرفیت تولید و توزیع و از طرف دیگر بر روش حملونقل ،مدیریت موجودی و مسیربندی
توزیع تأثیرگذار است .میراندا و گارریدو( )4009با هدف بهینهسازی مدیریت موجودی در
1 Bortolini, Faccio, Ferrari, Gamberi & Pilati
2 Farmer & Betz
3 Firoozi, Ismail, Ariafar, Tang, Ariffin & Memariani
4 Nabli
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طراحی شبکه توزیع مطالعهای انجام دادند و ویژگی محصول را به عنوان یکی از متغیرهای
تأثیرگذار در تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی برشمردند.
مالکرینودیس و مین ( )4007در تحقیق خود با استفاده از برنامهریزی چند معیاره به تأثیر
ظرفیت ماشین توزیع بر ظرفیت توزیع و با استفاده از روش  AHPبه تأثیر الزامات ارائه
خدمات به مشتریان بر موقعیت مکانی امکانات توزیع اشاره کردند .پاین و پیترز ( )4002بر
تأثیر سطح خدمات ارائه شده به مشتریان بر نوع انبارهای یک شرکت پخش (متمرکز یا
غیرمتمرکز) و لزوم نزدیک بودن آن به مشتریان اشاره کردند .همچنین میراندا و گارریدو
( )4009در پژوهش خود بر تأثیر نرخ تحویل (درصد تحقق سفارش داده شده مشتری) و
سطح خدمات ارائه شده به مشتری بر هزینههای مدیریت موجودی تأکید کردند .سوری
راجان و همکاران ( ) 4009با بکار بردن الگوریتم ژنتیک برای طراحی شبکه توزیع بر تأثیر
نرخ تحویل بر مدیریت موجودی اطمینانبخش و طراحی ناوگان توزیع اشاره کردند.
هریسون و ونهوک )4011( 1در بررسی خود پیرامون نوسان تقاضا آن را به عنوان یک عامل
تأثیرگذار بر محل انبارها و سیاستهای مدیریت موجودی شرکت پخش قلمداد کردند.
میراندا و گارریدو( )4009نیز به این نتیجه رسیدند که ویژگی تقاضا ،نوسان در تقاضا و یا
فصلی بودن آن هم بر امکانات توزیع و هم بر تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی و روش
حملونقل تأثیر میگذارد .نتایج تحقیق پاین و پیترز ( )4002حاکی از این بود که نوسان
تقاضا و فصلی بودن آن به صورت مستقیم بر سیاستهای مدیریت موجودی و امکانات توزیع
تأثیرگذار است زیرا هرچه نوسان تقاضا بیشتر باشد سطح ارائه خدمات به مشتریان کاهش
می یابد و شرکت پخش باید اقدام به متمرکزسازی انبارها و نزدیک کردن آن به مشتریان و
ایجاد انعطاف در میزان موجودی کاالها کند .چوپرا ( )4003به این نکته اشاره کرد که
انتخاب انبار متمرکز یا غیرمتمرکز به میزان نوسان تقاضا ،قابل پیشبینی بودن تقاضا و نوع
محصول بستگی دارد.

�1
�& .Harrison
van Hoek
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هیلموال و لورنتز )4011( 1به تأثیر موقعیت مکانی تولید و انبارهای توزیعکننده بر ساختار
شبکه توزیع اشاره کردند .کرزا و همکاران ( )4010به تأثیر ظرفیت تولید و تعداد
تولیدکنندگان بر ساختار و پیکرهبندی شبکه توزیع اشاره و آن را یکی از عوامل مهم در
طراحی شبکه توزیع برشمردند .کو )4011( 4نیز در مطالعه خویش که با هدف انتخاب بهینه
محل کارخانه تولیدکننده و انبار توزیعکننده انجام داد ،به تأثیر ویژگیهای عرضه بر ساختار
شبکه توزیع اشاره کرد .نتایج تحقیق برودریک و همکاران )4011( 3نیز حاکی از این بود که
قابلیت تولید ،حجم تولید و فاصله محل تولید تا شبکه توزیع بر سیاستهای شبکه توزیع
اثرگذار است .امیری ( )4002موقعیت مکانی و تعداد تولیدکنندگان و ظرفیت تولید آنها را
به عنوان عوامل مؤثر بر سیاستهای مدیریت موجودی در نظر گرفت.
شعبانپور و همکاران )4012(2در بررسی خود که در زمینه طراحی شبکه توزیع محصوالت سبز
با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی انجام دادند ،عوامل محیطی ،آلودگی
محیطزیست ،فشارهای عمومی جامعه ،نگرانیهای جهانی و زیرساختهای موجود در صنایع
را از مهم ترین عوامل ایجاد کارایی در شبکه توزیع و طراحی ساختار آن برشمردند .الول و
همکاران ( )4007و کو ( )4011متغیرهای اقتصادی ،مالیات ،قوانین ،محیط اقتصادی و موارد
مربوط به قانونگذاری را بر ساختار و سیاستهای شبکه توزیع مؤثر دانستند.
با توجه به پیشینه تحقیقاتی ،فرضیات تحقیق در مورد عوامل تأثیرگذار در طراحی شبکه توزیع
(که شامل ساختار شبکه توزیع و سیاستهای مدیریتی توزیع میشود) به شرح جدول 1
میباشد.

1 .Hilmola & Lorentz
2 .Kuo
3 .Broderick & Wright & Kristiansen
4 .Shabanpour, Yousefi & Farzipoor
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جدول  -1بررسی پیشینه تحقیق و فرضیات متناظر

دستهبندی شبکه

فرضیه

توزیع

متناظر

محقق و سال

نتیجه تحقیقات

بورتولینی

تأثیر ویژگی محصول بر انتخاب مکان انبارها ،نوع

تصمیمات ساختاری

()6112

حملونقل ،امکانات توزیع ،ظرفیت تولید و توزیع

شبکه توزیع

فارمر و

تأثیر نوع محصوالت کشاورزی بر انتخاب کانال و

تصمیمات ساختاری

بتز()6112

روش توزیع

شبکه توزیع

تأثیر ارزش محصول بر ساختار شبکه توزیع ،روش

تصمیمات ساختاری

حملونقل

شبکه توزیع

الول و همکاران
()6112

1
1
1

تصمیمات
تأثیر متغیرهای اقتصادی ،مالیات ،قوانین ،محیط

سیاستگذاری

اقتصادی و موارد مربوط به قانونگذاری بر ساختار

مدیریت توزیع و

و سیاستهای شبکه توزیع

ساختاری شبکه

 9و 11

توزیع

فیروزی و
همکاران()6112

تأثیر ویژگی محصول ساختار شبکه توزیع و مکان

تصمیمات ساختاری

انبارها

شبکه توزیع

تأثیر ویژگی محصول بر تصمیمات مربوط به
مدیریت موجودی

نابلی()6112

تصمیمات
سیاستگذاری

تأثیر نوع محصول و چرخه عمر محصول بر
امکانات توزیع و ظرفیت تولید و توزیع

شبکه توزیع

حملونقل ،مدیریت موجودی و مسیربندی توزیع
تأثیر ویژگی محصول بر تصمیمات مربوط به
میراندا و

مدیریت موجودی

گارریدو()6119

تأثیر نرخ تحویل (درصد تحقق سفارش داده شده
مشتری) و سطح خدمات ارائه شده به مشتری بر

6

مدیریت توزیع
تصمیمات ساختاری

تأثیر نوع محصول و چرخه عمر محصول بر روش

1

1

تصمیمات
سیاستگذاری

6

مدیریت توزیع
تصمیمات

6

سیاستگذاری
مدیریت توزیع

4
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محقق و سال

نتیجه تحقیقات
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دستهبندی شبکه

فرضیه

توزیع

متناظر

هزینههای مدیریت موجودی
تأثیر ویژگی تقاضا ،نوسان در تقاضا و یا فصلی
2

بودن آن بر تصمیمات مربوط به مدیریت موجودی
و روش حملونقل

مالکرینودیس و
مین ()6112

تأثیر ویژگی تقاضا ،نوسان در تقاضا و یا فصلی

تصمیمات ساختاری

بودن آن بر امکانات توزیع

شبکه توزیع

تأثیر ظرفیت ماشین توزیع بر ظرفیت توزیع

تصمیمات ساختاری
شبکه توزیع

2
2

تأثیر سطح خدمات ارائه شده به مشتریان بر نوع
انبارهای یک شرکت پخش (متمرکز یا غیرمتمرکز)
و لزوم نزدیک بودن آن به مشتریان
پاین و پیترز

تأثیر نوسان تقاضا و فصلی بودن آن بر امکانات

()6114

توزیع
تأثیر نوسان تقاضا و فصلی بودن آن بر سیاستهای
مدیریت موجودی

سوری راجان و
همکاران
()6119

تأثیر نرخ تحویل بر مدیریت موجودی
اطمینانبخش و طراحی ناوگان توزیع
تأثیر نوسان تقاضا بر محل انبارهای شرکت پخش

هریسون و
ونهوک ()6111

تأثیر نوسان تقاضا بر سیاستهای مدیریت
موجودی شرکت پخش

چوپرا ()6112

تصمیمات ساختاری

2

شبکه توزیع
2
تصمیمات
سیاستگذاری

2

مدیریت توزیع
تصمیمات
سیاستگذاری

4

مدیریت توزیع
تصمیمات ساختاری
شبکه توزیع

2

تصمیمات
سیاستگذاری

2

مدیریت توزیع

تأثیر میزان نوسان تقاضا ،قابل پیشبینی بودن تقاضا

تصمیمات ساختاری

و نوع محصول بر انتخاب انبار متمرکز یا غیرمتمرکز

شبکه توزیع

2
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دستهبندی شبکه

فرضیه

توزیع

متناظر

محقق و سال

نتیجه تحقیقات

هیلموال و

تأثیر موقعیت مکانی تولید و انبارهای توزیعکننده بر

تصمیمات ساختاری

لورنتز()6111

ساختار شبکه توزیع

شبکه توزیع

کرزا و همکاران

تأثیر ظرفیت تولید و تعداد تولیدکنندگان بر ساختار

تصمیمات ساختاری

()6111

و پیکرهبندی شبکه توزیع

شبکه توزیع

تأثیر ویژگیهای عرضه بر ساختار شبکه توزیع

تصمیمات ساختاری
شبکه توزیع

7
7
7

تصمیمات
کو ()6111

تأثیر متغیرهای اقتصادی ،مالیات ،قوانین ،محیط

سیاستگذاری

اقتصادی و موارد مربوط به قانونگذاری بر ساختار

مدیریت توزیع و

و سیاستهای شبکه توزیع

ساختاری شبکه

 9و 11

توزیع
برودریک و
همکاران
()6111
امیری ()6112

شعبانپور و
همکاران()6112

تأثیر قابلیت تولید ،حجم تولید و فاصله محل تولید
تا شبکه توزیع بر سیاستهای شبکه توزیع

تصمیمات
سیاستگذاری

8

مدیریت توزیع

تأثیر موقعیت مکانی و تعداد تولیدکنندگان و

تصمیمات

ظرفیت تولید آنها بر سیاستهای مدیریت

سیاستگذاری

موجودی

مدیریت توزیع

عوامل محیطی  ،آلودگی محیطزیست ،فشارهای

تصمیمات

عمومی جامعه ،نگرانیهای جهانی و زیرساختهای

سیاستگذاری

موجود در صنایع را از مهمترین عوامل

مدیریت توزیع و

تشکیلدهنده کارایی شبکه توزیع و طراحی ساختار

ساختاری شبکه

دانستند

توزیع

8

 9و 11
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مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مرور ادبیات موضوع و در نظر گرفتن دستهبندی انجام شده توسط منگیارسینا و
همکاران ( ،)4017مدل مفهومی در شکل  1و فرضیات تحقیق در جدول  4ارائه میگردد.
الزم به ذکر است که مدلی با جامعیت مدل کنونی به منظور بررسی ابعاد مختلف عوامل
اثرگذار ،کمتر ارائه شده است و این مدل عالوه بر شناسایی عوامل مذکور ،میزان اثرگذاری
را نیز مورد ارزیابی قرار میدهد.
جدول  -6فرضیات تحقیق
فرضیه  )1ویژگیهای محصول بر تصمیمات ساختاری

فرضیه  )2ویژگیهای محصول بر تصمیمات سیاستگذاری

شبکه توزیع تأثیر دارد.

مدیریت توزیع تأثیر دارد.

فرضیه  )3الزامات خدمات بر تصمیمات ساختاری

فرضیه  )4الزامات خدمات بر تصمیمات سیاستگذاری

شبکه توزیع تأثیر دارد.

مدیریت توزیع تأثیر دارد.

فرضیه  )5ویژگیهای تقاضا بر تصمیمات ساختاری

فرضیه  )6ویژگیهای تقاضا بر تصمیمات سیاستگذاری

شبکه توزیع تأثیر دارد.

مدیریت توزیع تأثیر دارد.

فرضیه  )7ویژگیهای عرضه بر تصمیمات ساختاری

فرضیه  )8ویژگیهای عرضه بر تصمیمات سیاستگذاری

شبکه توزیع تأثیر دارد.

مدیریت توزیع تأثیر دارد.

فرضیه  )9عوامل اقتصادی بر تصمیمات ساختاری

فرضیه  )11عوامل اقتصادی بر تصمیمات سیاستگذاری

شبکه توزیع تأثیر دارد.

مدیریت توزیع تأثیر دارد.
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H1

ویژگیهای محصول

طراحی شبکه توزیع
H2
H3

الزامات خدمات

تصمیمات ساختاری شبکه
توزیع

H4

H5

تصمیمات سیاستگذاری
مدیریت توزیع

ویژگی تقاضا

H6
H7

ویژگی عرضه
H8
H9

عوامل اقتصادی
H10

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق
این پژوهش با هدف کاربردی و جمعآوری دادهها به روش توصیفی و از نوع پیمایشی انجام
شده است .روش جمعآوری اطالعات ،میدانی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخت است.
سواالت پرسشنامه از طریق طیف پنج گزینهای لیکرت از «کامالً مخالف» تا «کامالً موافق»

طراحی شده است .جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران عامل و مدیران بازاریابی شرکت-
های پخش سراسری در کشور هستند .به دلیل حجم کم جامعه آماری از روش تمامشماری

استفاده شده است .به دلیل پراکندگی گسترده این شرکتها ،با استفاده از ایمیل اقدام به
جمعآوری داده ها شد ،بدین ترتیب که برای هر شرکت دو پرسشنامه فرستاده شد (جمعاً 109
پرسشنامه) که از مجموع  94پرسشنامه دریافت شده ،تعداد  11پرسشنامه به دلیل اینکه سابقه
خدمت کمتر از  2سال اعالم شده بود ،حذف گردید و بنابراین  91پرسشنامه مبنای
تجزیهوتحلیل های بعدی قرار گرفتند .به دلیل حجم کم نمونه (در اینجا جامعه) برای تجزیه و

عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع...
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تحلیل دادهها از نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادههای این
پژوهش نخست تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفته و سپس به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته
شده است .برای بررسی پایایی از معیار آلفای کرونباخ استفاده شده است .معیار مناسب بودن
مقدار آلفای کرونباخ ،حداقل  0/5است (نونالی .)1959 ،1روایی پرسشنامه با دو معیار روایی
محتوا از نوع صوری و روایی سازه سنجیده شده است .برای بررسی روایی محتوا ،استادان و
متخصصان در حوزه لجستیک و مدیریت توزیع ،پرسشنامه را بررسی کرده و با تغییراتی جزئی
آن را تأیید نموده اند .برای بررسی روایی سازه از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا بهره
گرفته شده است.

یافتههای تحقیق
در بخش یافتهها ،نتایج بدست آمده از تحلیل دادههای جمعآوری شده پژوهش در دو بخش
تحلیل توصیفی و استنباطی به طور خالصه مورد اشاره قرار میگیرد.

تحلیل توصیفی
از نرم افزار  SPSS 22به منظور تحلیل دادههای جمعیت شناختی استفاده شد .آمار توصیفی
نشان داد که  %9زن و  %94مرد جمعیت شرکتکنندگان را تشکیل میدهد و از بین تعداد
کسانی که پرسشنامه را پاسخ دادند  29نفر مدیر بازاریابی و  34نفر هم مدیرعامل بودند .در
این تحقیق معیار حداقل  2سال سابقه کاری رعایت شد و از نظر میزان تحصیالت تمامی افراد،
تحصیالت تکمیلی داشتند.

تحلیل استنباطی
با توجه به کوچک بودن حجم نمونه برای پاسخ به فرضیات تحقیق از تکنیکهای تحلیل
عاملی تاییدی( )CFAو مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبا استفاده از روش حداقل
1 .Nunally
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مربعات جزیی )PLS(1با کمک نرمافزار  SMARTPLSنسخه  3استفاده شده است .روش
تخمین  PLSضرایب را به گونهای تعیین می کند که مدل حاصله ،بیشترین قدرت تفسیر و
توضیح را دارا باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند با باالترین دقت و صحت ،متغیر وابسته نهایی را
پیش بینی نماید .روش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آن را با PLS

نیز معرفی میکنند ،یکی از روشهای آماری چند متغیره محسوب میشود که به وسیله آن
میتوان علیرغم برخی محدودیتها مانند نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ ،وجود تعداد
مشاهدات کم و یا وجود خود همبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر
پاسخ را به طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود.
پیش از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومیتحقیق ،اطمینان یافتن از صحت
مدلهای اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضروری میباشد .این کار از طریق تحلیل
عاملی تاییدی دو مرتبهای صورت گرفتهاست .به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف
عوامل تشکیل دهنده هر متغیر از بارهای عاملی استفاده شده است .بارعاملی نشان دهنده این
موضوع است که چه میزان از واریانسهای شاخصها توسط متغیر مکنون خود توضیح داده
میشود .مقدار این شاخص باید از  ./7بزرگتر و در فاصله اطمینان  %97معنادار باشد.
معنیداری این شاخص توسط بوتاسترپ 4یا جکفینگ 3بدست میآید .شاخصی که بار
عاملی بیشتری داشته باشد ،اهمیت باالتری در اندازه گیری مولفه مربوطه دارد .تمامی
شاخصها همان طور که در جدول  3نشان داده شدهاند دارای بارعاملی بزرگتر از  0/7و مقدار
آماره تی بیشتر از  1/92بودهاند (سطح معناداری کمتر از  0/07شده است) و میتوان روایی
شاخص را تایید کرد .برای بررسی هم خطی میان شاخصها از شاخص ( VIFتحمل
واریانس) استفاده شده است .در صورتی که مقدار این شاخص از  2کمتر باشد میتوان گفت
هم خطی میان شاخصها در سطح مطلوب و قابل قبولی میباشد .تمامی شاخصها دارای
مقدار  VIFکمتر از  2شدهاند.
1 .Partial Least Square
2 .Bootstrapping
3 .Jackknifing
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جدول -2نتایج تحلیل عاملی تائیدی
شاخص

نتایج تحلیل عاملی تاییدی
ابعاد

نماد

آیتم

بارعاملی
() λ

tvalue

P
Values

همخطی
نتیجه
روایی

VIF

تصمیما

A1

سطح موجودی انبار

10812

240621

10111

تایید

60128

ت

A2

مسیربندی توزیع

10777

220281

10111

تایید

10844

10912

1110228

10111

تایید

20782

10911

960229

10111

تایید

20442

10768

620127

10111

تایید

10726

10276

110894

10111

تایید

10642

سیاست
گذاری

A3
A4

مدیریت
توزیع
تصمیما

A5

B1

ت
ساختار

موجودی اطمینان بخش
انبارها
طراحی ناوگان توزیع
سیاستهای مدیریت
موجودی
موقعیت مکانی امکانات
توزیع
تخصیص تقاضا به

10862

280271

10111

تایید

60148

B3

امکانات توزیع

10827

420721

10111

تایید

60662

B4

ظرفیت امکانات توزیع

10811

220919

10111

تایید

10928

B5

تعداد الینهای توزیع

10726

660287

10111

تایید

10274

C1

حجم ریالی محصوالت

10772

220226

10111

تایید

60624

C2

حجم وزنی محصوالت

10866

420222

10111

تایید

60846

C3

چرخه عمر محصوالت

10722

670242

10111

تایید

60197

ویژگیه

C4

شدت رقابت

10728

680724

10111

تایید

60628

ای

C5

نوع محصول

10774

210127

10111

تایید

60612

محصول

C6

تنوع محصوالت

10814

440241

10111

تایید

60241

10772

270628

10111

تایید

60279

10741

670811

10111

تایید

60477

ی
شبکه
توزیع

B2

C7
C8

امکانات توزیع

رعایت اصول زیست
محیطی
سهولت جابجایی

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هجدهم ،شماره  ،75تابستان 99

472

شاخص

نتایج تحلیل عاملی تاییدی
ابعاد

نماد

آیتم

بارعاملی
() λ

tvalue

P
Values

همخطی
نتیجه
روایی

VIF

محصوالت
مدت زمان استاندارد

10222

170224

10111

تایید

10861

10241

120282

10111

تایید

10222

10222

110214

10111

تایید

10722

10272

120614

10111

تایید

10817

10746

620812

10111

تایید

60168

10747

210771

10111

تایید

60187

10727

620722

10111

تایید

60142

10876

720221

10111

تایید

20848

10814

410178

10111

تایید

60726

D8

رصد کردن سفارش

10818

220419

10111

تایید

60292

D9

امکان مرجوعی

10841

420978

10111

تایید

60784

10787

220144

10111

تایید

60617

E1

شدت تقاضا

10721

610212

10111

تایید

10474

ویژگی

E2

نوسان تقاضا

10846

420878

10111

تایید

10884

تقاضا

E3

تراکم مشتریان

10782

680267

10111

تایید

10229

E4

تراکم تقاضا

10781

620842

10111

تایید

10229

C9
C10
D1
D2
D3

D4
الزامات
خدمات

D5
D6
D7

D10

مصرف محصوالت
حاشیه سود محصوالت
مدت زمان رفع نیاز
مشتری (از دید شرکت)
تور توزیع
میانگین وزن محموله
توزیع
میانگین حجم محموله
توزیع
نرخ تحقق سفارش
مشتری
ظرفیت ماشین توزیع
تجربه مشتری در تعامل
با شرکت

مدت زمان رفع نیاز
مشتری (از دید مشتری)

عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع...

722
شاخص

نتایج تحلیل عاملی تاییدی
ابعاد

نماد

آیتم

بارعاملی
() λ

tvalue

P
Values

همخطی
نتیجه
روایی

VIF

F1

محدودیت قانونی

10742

610272

10111

تایید

10421

عوامل

F2

محدودیت اقتصادی

10781

660222

10111

تایید

10224

اقتصادی

F3

مالیات  /تعرفه  /نرخ بهره

10722

190169

10111

تایید

10471

F4

زیر ساخت موجود

10791

260126

10111

تایید

10262

J1

تعداد تولیدکنندگان

10861

240229

10111

تایید

60622

10812

410671

10111

تایید

60472

10821

420921

10111

تایید

60228

J2

ویژگی
عرضه

J3
J4

J5
J6

موقعیت جغرافیایی تولید
کنندگان
فاصله بین انبارها
حجم تولید در یک برنامه
تولید
محدودیت تامین مواد
اولیه
انعطاف در تولید

10772

670118

10111

تایید

10969

10827

260216

10111

تایید

60726

10811

260722

10111

تایید

60611

جدول  2شاخصهای اعتبار همگرا ،1سازگاری درونی (آلفای کرونباخ()CAو پایایی
ترکیبی ،))CR( 4شاخص های کیفیت مدل ساختاری (ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده
و شاخص افزونگی) را نشان می دهد .آلفای کرونباخ میزان بارگیری همزمان متغیرهای مکنون
یا سازه را در زمان افزایش یک متغیر آشکار اندازهگیری میکند .مقدار این شاخص از  0تا 1
میباشد .مقدار این شاخص نباید کمتر از  ./5باشد( چین .)4010 ،3پایایی ترکیبی درواقع
نسبت مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به مجموع بارهای عاملی بعالوه واریانس خطا
1 .Average Variance Extracted
2 .Composite Reliability
3 .Chin
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میباشد .مقادیر آن بین  0تا  1میباشد و جایگزینی برای آلفای کرونباخ است .مقدار این
شاخص نباید کمتر از  ./ 2باشد .تمامی مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از مقدار 0/5
بزرگتر شدهاند و نشان از پایایی باالی پرسشنامه میباشد .روایی همگرا 1به این معناست که
نشانگر های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه گیری نسبت به سازههای
دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگیری کند و
ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام سازههای به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .با کمک
شاخص میانگین واریانس استخراج شده( )AVE4مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه
دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  0/7هستند.
جدول  -4شاخص روایی همگرا  ،پایایی و کیفیت مدل ساختاری
روایی
متغیرهای پنهان

AVE

کیفیت مدل

پایایی

CVCom
08772

CR

ﺁ�ﺎ

R

08957

08919

08792

08791

08917

08993

08297

08259

08472

08913

-

-

-

-

-

-

-

-

۲

R

۲

adjusted

تصمیمات ساختاری شبکه توزیع

08792

تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع

08297

08291

الزامات خدمات

08729

08514

08949

عوامل اقتصادی

08793

08723

08929

08524

ویژگی تقاضا

08242

08250

08929

08599

-

ویژگی عرضه

08254

08279

08947

08904

-

-

ویژگیهای محصول

08729

08250

08949

08917

-

-

CvRed
08344

ضریب تعیین ( )4Rو ضریب تعیین تعدیل شده ( )adj4Rواریانس توضیحی یک متغیر درونزا را
نسبت به واریانس کل آن توسط متغیرهای برونزا اندازهگیری میکند .بررای متغیرر تصرمیمات
ساختاری شبکه توزیع این مقدار برابر  0/792شده است در نتیجه هر  7متغیر الزامات خردمات،
عوامل اقتصادی ،ویژگی تقاضا ،ویژگی عرضه و ویژگیهای محصول روی هرم رفتره توانسرته
1 .Discriminant Validity
�2
.Average Variance Extracted
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اند  79/2درصد از تغییرات تصمیمات ساختاری شبکه توزیع را توضریح دهنرد .مقردار ضرریب
تعیین برای تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع برابر  0/297شده است ،در نتیجه الزامات
خدمات ،عوامل اقتصادی ،ویژگی تقاضا ،ویژگی عرضه و ویژگیهای محصول روی هم رفتره
توانستهاند  29/2درصد از تغییرات تصمیمات سیاست گذاری مدیریت توزیع را توضریح دهرد.
شراخص دیگرر ،کیفیررت مردل سراختاری یررا شراخص افزونگری ( )CV Redمردل اسرت کرره

معروفترین شاخص اندازهگیری کیفیت مدل ساختاری تحت عنوان شاخص استون –گایسرلر
است .در این شاخص مقادیر باالی صفر نشاندهنده توانایی مطلروب مردل سراختاری در پریشبینری

کردن میباشد و مقادیر  0817 ،0804و  ،0837به ترتیب میزان ضعیف ،متوسرط و قروی برودن پریش-
بینی کردن مدل ساختاری را ارائه مریدهنرد .مقرادیر بره دسرت آمرده از ایرن شراخص در جردول 2
نمایش داده شده اسرت .نترایج بره دسرت آمرده نشران مریدهرد کیفیرت مردل سراختاری متغیرهرای
تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع متوسط بوده است.
جدول  ،2ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه میان متغیرهای پنهران را بره صرورت دو بره دو
نشان می دهد .روی قطر اصرلی ایرن مراتریس ریشره دوم میرانگین واریرانس تبیرین شرده (جرذر
 )AVEرا نشران مرریدهرد .جرردول  7عرالوه بررر بررسری ضرررایب همبسرتگی برره روایری واگرررا
می پردازد .طبق این شاخص واریانس هر متغیر مکنون باید برای شاخصهای مربوط به خودش
بیشتر از سایر شاخص ها باشرد .بررای تشرخیص ایرن امرر ابتردا جرذر  AVEمتغیرهرای مکنرون
محاسبه میشود و سپس حاصل با مقادیر همبستگیای که این متغیر مکنون برا سرایر متغیرهرای
مکنون داشته ،مقایسه میشود .باید حاصل جذر  AVEاز مقادیر همبستگیها بیشتر باشرد .ایرن
کار را باید برای تمامی متغیرهای مکنون انجام داد .نتایج بررسری شراخص فورنرل و الرکرر در
جدول زیر مشاهده می شود .الزمه تایید روایری واگررا بیشرتر برودن مقردار ریشره دوم میرانگین
واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرهرا اسرت .بره عنروان
مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده برای متغیر الزامات خدمات ( )%57/2شده است که
از مقدار همبستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر اسرت .همران طرور کره در جردول مشرخص
است ،مقدار ریشه دوم شاخص میانگین واریانس تبیین شده ،برای تمامی متغیرها ،از همبستگی
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آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر میباشد.
جدول  -2ضرایب همبستگی و شاخص اعتبار واگرا
متغیرهای پنهان

۱

۲

۳

٤

٥

٦

-1تصمیمات ساختاری شبکه توزیع

08522

-4تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع

08713

08949

 -3الزامات خدمات

08742

08237

08572

-2عوامل اقتصادی

08771

08251

08701

08522

-7ویژگی تقاضا

08229

08239

08754

08239

08590

-2ویژگی عرضه

08792

08275

08722

08235

08799

08940

-5ویژگیهای محصول

08291

08211

08777

08257

08799

08721

۷

08572

***روی قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده قرار دارد.

شاخص نیکویی برازش ،سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل انردازه گیرری شرده را نشران
میدهد و برابر است با:
2
GOF = AVE × R = 0 / 783 × 0 / 735 = 0 / 575
2
که در آن  AVEو  Rمیانگین  AVEو  4Rمیباشد .باال بودن شاخص مقدار  GOFاز

 0/32برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برای مدل این تحقیق برابر 0/757
شده است و از مقدار  0/32بزرگتر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد.
شاخص دیگر برازش مدل شاخص ( SRMRمربع خطای براورد شده) میباشد .حد مجاز این
شاخص  0/1میباشد .برای این مدل مقدار این شاخص برابر  0/079شده است و با توجه به
اینکه از مقدار  10درصد کمتر میباشد میتوان گفت مدل برازش مناسبی داشته است .مقدار
 NFIبرای این مدل نیز برابر  0/922شده است و با توجه به بزرگتر بودن این مقدار از 0/9
میتوان گفت مدل برازش مطلوبی داشته است.
در این مدل متغیرهای الزامات خدمات ،عوامل اقتصادی ،ویژگی تقاضا ،ویژگی عرضه و
ویژگی های محصول نقش مستقل و دو متغیر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و تصمیمات
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سیاستگذاری مدیریت توزیع نقش وابسته را ایفا میکنند .همچنین ضرایب این مدل به دو
دسته تقسیم میشوند .دسته اول تحت عنوان معادالت اندازهگیری هستند که روابط بین

متغیرهای پنهان و متغیرهای آشکار میباشد .این معادالت را اصطالحاً بارهای عاملی 1می-
گویند ،دسته دوم روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته میباشند که به این ضرایب اصطالحاً

ضرایب مسیر 4گفته میشود و برای آزمون فرضیات استفاده میشوند .در واقع تمامی معادالت
اندازهگیری و معادالت ساختاری با استفاده از آماره  ،tآزمون شده است .بر طبق آن ،ضریب
مسیر در سطح اطمینان  %97معنادار میباشد اگر مقدار آماره  tاز  1/92بیشتر باشد.
جدول  -2نتایج مدل معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیات تحقیق
ویژگیهای محصول  <-تصمیمات ساختاری شبکه
توزیع
ویژگیهای محصول  <-تصمیمات سیاستگذاری
مدیریت توزیع
الزامات خدمات  <-تصمیمات ساختاری شبکه توزیع
الزامات خدمات  <-تصمیمات سیاستگذاری مدیریت
توزیع
ویژگی تقاضا  <-تصمیمات ساختاری شبکه توزیع
ویژگی تقاضا  <-تصمیمات سیاستگذاری مدیریت
توزیع
ویژگی عرضه  <-تصمیمات ساختاری شبکه توزیع
ویژگی عرضه  <-تصمیمات سیاستگذاری مدیریت
توزیع
عوامل اقتصادی  <-تصمیمات ساختاری شبکه توزیع
عوامل اقتصادی  <-تصمیمات سیاستگذاری مدیریت
توزیع

بتا

آماره تی

Sig

وضعیت فرضیه

جهت

10122

60782

10112

تأیید

+

10122

60267

10116

تأیید

+

10211

40214

10111

تأیید

+

10661

60716

10117

تأیید

+

10621

40721

10111

تأیید

+

10612

20119

10116

تأیید

+

10172

60821

10112

تأیید

+

10118

10979

10148

تأیید

+

10129

10612

10669

10172

40196

10111

رد
تأیید

+

>|t 69.1<|Significant at P| 9.9.0>t 8902<|Significant at P.9.6
1 .Loading factor
2 .Path coefficient
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بر اساس جدول  ،2نتایج به دست از معادالت ساختاری نشان میدهد هر پنج متغیر الزامات
خدمات ،عوامل اقتصادی ،ویژگی تقاضا ،ویژگی عرضه و ویژگیهای محصول بر تصمیمات
سیاستگذاری مدیریت توزیع تاثیر معنادار در سطح اطمینان  %97داشته اند ( .)07/0>Pمثبت
بودن بتا برای هر  7متغیر نشان میدهد تاثیر این متغیرها بر تصمیمات سیاستگذاری مدیریت
توزیع مثبت و مستقیم میباشند .اما در بین  7متغیر تاثیرگذار بر تصمیمات ساختاری شبکه
توزیع ،متغیر عوامل اقتصادی در سطح اطمینان  %97تاثیر معنادار نداشته است (.)07/0<P
چهار متغیر دیگر شامل الزامات خدمات ،ویژگی تقاضا ،ویژگی عرضه و ویژگیهای محصول
بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع تاثیر معنادار در سطح اطمینان  %97داشته اند (.)07/0>P
مثبت بودن بتا برای هر  2متغیر نشان میدهد تاثیر این متغیرها بر تصمیمات ساختاری شبکه
توزیع مثبت و مستقیم میباشند.

بحث
هر یک از متغیرهای ویژگیهای محصول ،الزامات خدمات ،ویژگی تقاضا ،ویژگی عرضه و
عوامل اقتصادی بر تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع اثرگذار هستند اما تمامی آنها بر
تصمیمات ساختاری شبکه توزیع به منظور طراحی شبکه توزیع اثرگذار نبوده و میزان
اثرگذاری نیز متفاوت میباشد .مشخص شد که در تصمیمات سیاستگذاری مدیریت توزیع به
ترتیب الزامات خدمات ( ،)0/440ویژگی تقاضا ( ،)0/407عوامل اقتصادی (،)0/157
ویژگیهای محصول ( )0/133و ویژگی عرضه ( )0/119تاثیرگذار هستند .همچنین در
تصمیمات ساختاری شبکه توزیع به ترتیب الزامات خدمات ( ،)0/311ویژگی تقاضا (،)0/430
ویژگی عرضه ( )0/153و ویژگی محصول ( )0/137تاثیرگذار هستند.
بنابراین مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل  4نشان داده میشود:
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ویژگیهای محصول

طراحی شبکه توزیع

الزامات خدمات
تصمیمات ساختاری شبکه
توزیع
ویژگی تقاضا
تصمیمات سیاستگذاری
مدیریت توزیع

ویژگی عرضه

عوامل اقتصادی
شکل  -6مدل نهایی تحقیق

اولین متغیر که بیشترین تأثیر را بر ساختار استراتژیک شبکه توزیع و سیاستهای مدیریتی
توزیع دارد ،الزامات ارائه خدمات به مشتریان توسط شرکتهای پخش مواد غذایی است.
هرچه میزان الزام ارائه خدمات توزیعی به مشتریان بیشتر باشد ،ساختار توزیع و سیاستهای
مدیریتی میبایست بیشترین تغییر را داشته باشند .در این زمینه تعداد دفعات استاندارد تحویل
کاال به مشتریان در یک بازه زمانی خاص بیشترین تأثیر را دارد .مثالً اگر برای کاالیی خاص
مثل لبنیات نیاز به ارائه خدمات توزیعی هر  4روز یکبار باشد ،تأثیر زیادی بر ساختار و
سیاستهای توزیع دارد .میانگین وزن محموله توزیعی ،میانگین حجم محموله توزیعی و
ظرفیت ماشین توزیع نیز تأثیر قابلتوجهی بر ساختار و سیاستها دارند .این نتیجه با نتایج
تحقیقات میراندا و گارریدو ( ،)4009سوری راجان و همکاران ( ،)4009مالکرینودیس و مین
( ،)4007پاین و پیترز ( )4002و منگیاراسینا و همکاران ( )4017مطابقت دارد.
شدت تقاضا دومین اثرگذاری را بر سیاستهای توزیع دارد .همچنین این متغیر تأثیر زیادی بر
ساختار توزیع میگذارد .این نتایج در راستای پژوهشهای پاین و پیترز ( ،)4002هریسون و
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ون هوک ( ،)4011میراندا و گارریدو ( )4009و منگیاراسینا و همکاران ( )4017است .در این
عامل تعداد مشتریان در قلمرو تحت پوشش شرکت پخش و میزان تراکم تقاضا نقش مهمی را
ایفا می کند .لذا از آنجائی که ساختار بازار ایران عمدتاً مبتنی بر فعالیت 130،000خردهفروش
سنتی مواد غذایی است که با فواصل نسبتاً کم از یکدیگر در مناطق مختلف شهری و روستایی
پراکنده هستند ،عامل شدت تقاضا بهواسطه این ویژگی تأثیر بسیار زیادی بر ساختار شبکه
توزیع و سیاستهای مدیریتی توزیع میگذارد .از طرف دیگر در تحلیل اثرگذاری شدید این
مورد می توان به بازار مصرف ایران اشاره کرد چرا که مصرفکنندگان ایرانی بیشتر تحت
تأثیر قیمت محصول مورد نظر خود را انتخاب میکنند .لذا زمانی که محصوالتی با قیمتهای
مناسب به بازار عرضه میشوند ،سیاستها و ساختار توزیع متناسب با حجم تقاضا شکل
میگیرد .به همین دلیل شدت تقاضا تأثیر قابلتوجهی را نشان میدهد.
ویژگیهای محصوالت ،متغیر بعدی است که بر ساختار استراتژیک شبکه توزیع و
سیاست های مدیریتی توزیع تاثیرگذار است ،ویژگی محصوالتی است که توسط شرکت
پخش توزیع میشوند (سازگار با تحقیقات بورتولینی4012 ،؛ فارمر و بتنز4012 ،؛ الول و
همکاران4007 ،؛ فیروزی و همکاران4013 ،؛ نابلی4013 ،؛ میراندا و گارریدو 4002 ،و
منگیارسینا و همکاران .)4017 ،در بین تمام ویژگیهای محصول ،نوع محصول (تند گردش یا
کند گردش) و میزان رقابت موجود در بازار در زمینه محصوالت توزیعی بیشترین تأثیر را بر
ساختار و سیاستهای توزیع دارند .بهعبارتدیگر هر چه محصول تندگردشتر باشد و رقابت
بیشتری بین عرضهکنندگان محصول وجود داشته باشد ،ساختار و سیاستهای توزیعی بیشتر
تحت تأثیر قرار میگیرند .از طرف دیگر هرچه مدت زمان مصرف محصول طوالنیتر باشد،
اهمیت ساختار و سیاستهای توزیعی کمتر میشود و هرچه مدت زمان استاندارد مصرف
محصول کمتر باشد ساختار و سیاستها به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار میگیرند و
میبایست قدرت و سرعت توزیع را افزایش داد.
تحقیقات اندکی نیز پیش از این رابطه تأثیر خصوصیات تأمین را بررسی کردهاند (هیلموال و
لورنتز4011 ،؛ کرزا و همکاران4010 ،؛ کو4011 ،؛ برودریک و همکاران 4011 ،و امیری،
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 ،)4002ویژگی عرضه پنجمین عامل تاثیرگذار بر سیاستهای مدیریت توزیع و سومین عامل
تاثیرگذار بر ساختار استراتژیک شبکه توزیع است .شاید دلیل اصلی تأثیرگذاری کم این
است که هرچه زنجیره تأمین و تولید دارای انعطاف بیشتری باشد میتوان ساختار توزیع و
سیاستهای مدیریتی منعطفتری را ایجاد نمود .بهعبارتدیگر با افزایش انعطاف در تولید،
افزایش تعداد تأمین کنندگان ،کاهش فاصله زمانی بین درخواست تولید و تحویل کاالی تولید
شده و کاهش فاصله تولیدکنندگان با شرکت پخش میتوان تأثیر ویژگیهای تأمین را بر
ساختار توزیع و سیاستهای مدیریتی حاکم بر آن کاهش داد .از آنجائی که این ویژگیها در
فرایند تولید و توزیع شرکتهای ایرانی وجود دارد ،تأثیر ویژگیهای تأمین بر ساختار توزیع و
سیاست های مدیریت توزیع کاهش یافته است .از طرفی دیگر شاید بتوان تأثیر بیشتر سایر
عوامل را دلیلی بر این نتیجه دانست و خصوصیات تأمین در قیاس با سایر عوامل اثرگذار چنین
نتیجهای را نشان داده است.
به طور کلی و طبق پیشینه پژوهش ،خصوصیات تأمین و عوامل اقتصادی عواملی هستند که
کمترین اثر را در بین عوامل پنجگانه بر ساختار توزیع و سیاستهای توزیع دارند .در رابطه با
تأثیر عوامل اقتصادی بر ساختار توزیع نیز تحقیقات اندکی انجام شده است (شعبانپور4012 ،؛
الول و همکاران؛  4007و کو .)4011 ،به طور خاص در این تحقیق ،عوامل اقتصادی بر
سیاست های مدیریت توزیع اثرگذار بوده اما بر تصممیات ساختار استراتژیک شبکه توزیع،
تاثیری نداشت ،این نوع اثرگذاری احتماال به دلیل شرایط اقتصادی ویژه ایران در صنعت
پخش است .در توجیه اثر کمتر عوامل اقتصادی به نظر میرسد که ساختار توزیع و
سیاست های مدیریتی با توجه به ماهیت سختی که دارند بیشتر تحت تأثیر عواملی هستند که
ارتباط مستقیمی با محصول و مشتری و فرایند توزیع دارد .از طرف دیگر با توجه به تأثیر منفی
نرخ بهره بر ساختار و سیاستهای توزیعی و تأثیر منفی وجود روشهای مختلف حملونقل بر
ساختار توزیع و تأثیر منفی وجود زیرساختهای توزیعی بر سیاستهای مدیریتی ،تأثیر مثبت
سایر عوامل مثل محدودیتهای قانونی و میزان مالیات بر ساختار و سیاستهای توزیعی خنثی
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شده است .بنابراین با توجه به تأثیر عوامل مذکور بر افزایش بهرهوری ،شرکتها باید نسبت به
تدوین استراتژیهای مناسب بیشازپیش حساسیت نشان دهند.

نتیجهگیری
تحلیل صنعت غالباً با بررسی عمومی نیروهای تأثیرگذار بر سازمان آغاز میشود .هدف از
چنین کاری ایجاد مزیت رقابتی 1برای سازمان جهت پشت سر گذاشتن سایر رقبا است .هدف
چنین تحلیلی بررسی این مسئله است که چگونه سازمان برای خلق فرصتها در محیط و حفظ
خود در مقابل رقبا و سایر تهدیدها به تدوین استراتژی میپردازد (لینچ .)1395 ،ورود به
عرصه رقابت در بازارهای داخلی و خارجی برای شرکتهای پخش ،مستلزم تحوالت اساسی
در طرز تفکر و اتخاذ رویکردی جامع در تدوین استراتژیها میباشد .این رویکرد جامع
میبایست در کل زنجیره تأمین وجود داشته باشد تا با در نظر گرفتن تمامی عوامل بتوان
تصمیمات مزیتساز و استراتژیک را به خوبی انتخاب و به اجرا گذاشت .انتخاب بهترین
استراتژی توزیع ،دارای دو مرحله است .مرحله اول شامل توسعه چارچوب کلی تدوین
استراتژیهایی که متشکل از شناسایی و تعیین کلیه زمینههای مرتبط در مورد استراتژیهای
ممکن و عملیاتی اعم از اهداف و سایر پارامترهای مؤثر در تصمیمگیری است ،و مرحله دوم،
امتیازدهی به انتخابها بر اساس همان زمینههای مرتبط را شامل میشود (تیموری و نوری فرد،
 .)1397همچنین صنعت پخش ایران نیازمند بازنگری و تدوین سیاستگذاری مدیریت توزیع و
اخذ تصمیمات ساختاری شبکه توزیع است .عواملی که در تدوین سیاستگذاری یا اخذ
تصمیمات ساختاری تاثیرگذار هستند ،تا به امروز در یک پژوهش علمی مورد بررسی قرار
نگرفته بود ،و اگرچه در این تحقیق نیز عوامل شناسایی شده یکسان است اما همان طور که
نتیجه نشان داد ،هر یک از عوامل شناسایی شده تاثیرگذاری متفاوتی بر سیاستگذاری و
تصمیمات ساختاری داشت .از این رو ،پژوهش کنونی با هدف آزمون تجربی مدلی آغاز شد
که در آن پنج عامل(ویژگی محصول ،الزامات ارائه خدمات ،شدت تقاضا ،خصوصیات تأمین
1 .Competitive advantage
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و عوامل اقتصادی) را شکلدهنده و تدوینکننده طراحی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و
طراحی سیاستهای استراتژیک مدیریت توزیع میدانست .در مدل ارائه شده این پژوهش ده
فرضیه ارائه و به آزمون گذاشته شد .نتایج حاکی از این است که اکثر فرضیهها (به جز فرضیه
تاثیرگذاری عوامل اقتصادی بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع) تائید شدهاند و متغیرهای
مستقل بر متغیرهای وابسته اثر مثبت و معناداری دارد .ولی میزان این اثرگذاری در مورد
سازههای مختلف متفاوت میباشد .نتایج این تحلیل حاکی از این است که در صنعت پخش
ایران بیشترین عامل تاثیرگذار بر تصمیات ساختاری و تدوین سیاستگذاریهای مدیریت
توزیع ،الزامات خدمات است .شدت تقاضا نیز در رتبه دوم قرار دارد .از این رو ،مشخص شد
که در طراحی شبکه توزیع باید به این  4عامل توجه ویژه داشت .ویژگیهای محصول و
خصوصیات تامین و همچنین عوامل اقتصادی از موضوعاتی است که اگرچه در طراحی شبکه
توزیع تاثیرگذار است اما به دالیل مختلفی مانند کالن بودن و تحت کنترل نبودن برخی
عوامل اقتصادی و احتماال نداشتن اطالعات الزم در مورد این موضوعات به دلیل فقدان
پژوهشهای علمی و تجربی ،در رتبههای بعدی تاثیرگذاری بر سیاستگذاری مدیریت توزیع و
اخذ تصمیمات ساختاری در صنعت پخش ایران قرار گرفتند.
تحلیل تفاوت در میزان اثرگذاری هر کدام از عوامل بر سیاستهای توزیع و یا بر تصمیمات
ساختاری اهمیت دارد چرا که با توجه به شرایط هر شرکت پخش و تواناییاش برای کنترل
موارد مورد بررسی ،میتواند برای رقابت در بازار ،بر تاثیرگذارترینها تمرکز بیشتری داشته
باشد چرا که بی توجهی به آنها احتمال دارد که شرکت پخش را در زمینه کانالهای توزیع به
چالش بکشاند.
از مهمترین محدودیتهای این پژوهش میتوان به کمبود پژوهشهای انجام شده مرتبط با
موضوع پژوهش درحوزه بررسی عوامل مؤثر بر شکلدهی ساختار و سیاستهای استراتژیک
توزیع درکشور ،مشکالت ناشی از عدم بومیسازی مفاهیم مربوطه با توجه به نوع تکنولوژی
مورد استفاده در صنعت پخش کشور و اثر سایر متغیرها که بر روابط در نظر گرفته شده اثر
داشتند اشاره کرد .در نتیجه شناسایی عوامل مداخلهگر بر تأثیر عوامل کلیدی در شکلدهی
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طراحی ساختار استراتژیک شبکه توزیع و طراحی سیاستهای استراتژیک مدیریت توزیع
می تواند موضوعی مهم در تحقیقات آتی قلمداد شود .همچنین مقایسه عوامل کلیدی اثرگذار
در شرکتهای پخش سراسری میتواند زمینه شکل گیری تحقیقات آتی را فراهم آورد .حتی
ممکن است طراحی ساختار و سیاستهای استراتژیک توزیع تحت تأثیر استراتژی بازاریابی و
فروش یک شرکت قرار داشته باشد و این عوامل میتواند در جذب تأمینکنندگان مؤثر باشد
که سرفصلهای مناسبی برای پژوهشهای آتی فراهم میآورد.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج حاصل از فرضیههای تحقیق ،پبشنهادات کاربردی پژوهش به شرح ذیل ارائه
میگردد:
 در صورتیکه تعداد محصوالت موجود در سبد فروش زیاد باشد ،با هدف افزایشتمرکز تیم فروش ،تعداد خطوط فروش(به عنوان مثال تیم فروش لبنیات به صورت
مستقل از تیم فروش محصوالت سلولزی فعالیت میکند) باید افزایش یابد تا تیم
فروش با تمرکز بر فروش تمام اقالم موجود در سبد فروش بتواند سهم بازار بیشتری
را کسب کند .در این زمینه در صورت همگن بودن محصوالت موجود در سبد
توزیع ،توزیع محصوالت باید در یک خط توزیع انجام شود .اما در صورتیکه
محصوالت ناهمگن باشند ،باید از خطوط مختلف توزیع (به عنوان مثال تحویل
لبنیات با ماشینهای توزیع مجزا و محصوالت سلولزی نیز با ماشینهای توزیع مجزا
به مشتریان تحویل) استفادهشود .در صورت باال بودن شدت رقابت در حوزه فعالیت
شرکت پخش ،مسیربندی توزیع باید به گونهای باشد که امکان رفع نیاز بازار و
همچنین پر کردن خالهای بازار (که در زمان افزایش میزان تقاضا و یا وجود نقصان
در چرخه عملیات رقبا به وجود میآید) در کوتاهترین زمان ممکن فراهم باشد .این
مسیربندی باید هم در زمینه فروش و هم در زمینه توزیع برای مناطقی که سرانه
مصرف و یا نرخ فروش باالتری دارند ،با فاصله زمانی کوتاهتر و یا با تراکم بیشتر
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انجام شود .در صورتیکه تراکم تقاضا به شدت افزایش یابد ،شرکت پخش باید
خطوط توزیع خود را افزایش دهد.
 موقعیت مکانی امکانات توزیع باید در نزدیکی نقاط متراکم تقاضا جانمایی شود تاکیفیت خدمات ارائه شده افزایش یابد .هر چه فاصله بین انبارها و مکان امکانات
توزیع با مشتری (بازار) ،کمتر باشد ،امکان افزایش سرعت تحویل سفارشات بیشتر
میشود .بدین منظور شرکتها باید با در نظر گرفتن امکان سنجی اقتصادی این
مهم ،اقدام به جانمایی مناسب انبارها ،استفاده از انبارهای متقاطع ،انبارهای چندگانه
و حتی سیستمهای توزیع سیار هیبریدی نمایند.
 سطوح اطمینانبخش موجودی نیز باید به گونهای تعیین شود که شرکتهای پخشدچار کسری کاال در انبارهای خود نشوند تا بتوانند بدون وقفه نیازهای بازار را
تامینکنند .در صورتیکه نرخ بهره افزایش یابد ،سطح موجودی شرکت پخش باید
کاهش یابد تا گردش عملیات پخش به لحاظ اقتصادی بهصرفهتر باشد .البته کاهش
سطح موجودی نباید تا حدی باشد که شرکت پخش با کسری کاال مواجه شود.
شرکتهای پخش باید سطوح موجودی کاالهای خود در انبار را بهمیزانی تعیین
کنند که موجب انباشت کاال در انبار شرکت توزیعکننده نشود ،زیرا به موازات
افزایش میزان موجودی در انبار ،امکان ارائه محصوالت تازه (با تاریخ تولید
نزدیک) به مشتریان کاهش مییابد .همچنین شرکت توزیعکننده باید این مهم را
برای مشتریان نیز در نظر بگیرد و نباید مشتری را مجاب به خرید حجم زیادی از
محصوالت (بیش از نیاز مشتری) کند .زیرا با باالرفتن موجودی انبار مشتریان،
احتمال ضایعات ناشی از توزیع (که بهواسطه تمام شدن مدت زمان مصرف محصول
ایجاد میشود) افزایش مییابد.
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