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چکیده
این پژوهش با هدف آسیبشناسی شبکه توزیع صنایع کوچک و متوسط در صنعت سوهان،
به دنبال بررسی وضعیت موجود شبکه توزیع صنعت سوهان ،پیدا کردن آسیبهای موجود
در صنعت و ارائه راهکارهایی برای بهبود شبکه توزیع صنعت سوهان انجام شده است .در
این پژوهش با بررسی مبانی نظری شبکه توزیع و با استفاده از تجربیات خبرگان به
شناسایی معیارهای آسیبشناسی شبکه توزیع پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش شامل
تولیدکنندگان ،خبرگان و فعاالن شبکه توزیع صنعت سوهان در شهر قم می باشند ،مجموع
افرادی که با آنها مصاحبه انجام گرفت برابر  1نفر و افراد تکمیل کننده پرسشنامه  92نفر
بوده است .با استفاده از روش  FAREاقدام به وزندهی معیارها شد .همچنین به منظور
شناسایی آسیبهای موجود در صنعت سوهان از ماتریس اهمیت -عملکرد استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که در تحلیل ماتریس اهمیت -عملکرد از بین  72شاخص
جهت آسیبشناسی شبکه توزیع صنعت سوهان ،شش شاخص حفظ کیفیت سوهان در فرایند
توزیع ،برگشتپذیری ،استفاده از اطالعات به روز و دقیق در شبکه توزیع ،امکان تحویل
سوهان در حجمهای کم و در فاصلههای زمانی کوتاه ،انعطافپذیری در حمل و نقل و هزینه
موجودی در ربع اول ماتریس اهمیت-عملکرد قرار گرفت که آسیبهای موجود در صنعت
سوهان در نظر گرفته شد .همچنین با بررسی و تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،با
استفاده از روش تحلیل تم ،راهکارهایی جهت بهبود آسیبهای شناسایی شده در شبکه
توزیع صنعت سوهان ارائه شد.
کلمات کلیدی :شبکه توزیع ،آسیبشناسی ،صنایع کوچک و متوسط ،صنعت سوهان.
 - 9نویسنده مسئولmeisamshahbazi@ut.ac.ir :
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مقدمه
انقالب اطالعاتی ،ظهور فناوریهای نوین ،ایجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی،
ظهور شکل های جدید ارتباطات متقابل سازمانی و افزایش سطح توقعات مشتریان از
جمله عواملی است که باعث تغییر سیستمهای سنتی خرید و حرکت به سمت
سیستمهای مدرن مدیریت توزیع توسط سازمانها در دنیا شده است .محیطهای
رقابتی دنیای امروز تحوالت بسیاری را در سازمانها و سیستمهای تولیدی بوجود
آورده است و به منظور ارتقاء بهرهوری ،مفاهیم ،ابزارها و تکنیکهای فراوانی توسعه
یافتهاند (شهابی و همکاران .)7391 ،موفقیت سازمانها و شرکتها به طور فزآیندهای
با موفقیت توزیع آنها گره خورده است و براین اساس ارتقاء و بهبود توزیع به
عنوان دغدغه اصلی مدیران سازمانها به شمار میآید (امام وردی و همکاران،
 .)7392توزیع یکی از اجزایی آمیخته بازاریابی است که در سادهترین حالت آن وظیفه
انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بر عهده دارد .به عبارت دیگر
مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کاال را در زمان و مکان مناسب در
دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد .کانالهای توزیع مجموعهای درهم آمیخته از
سازمان ها یا افراد است که وظیفه مهیا نمودن کاال و خدمات را برای مصرفکننده
نهایی بر عهده دارد و تعادل منطقی بین منافع این نهادها ،تضمینکننده عمر کانال
است (پور شیرسوار .)7 :7399،شبکه توزیع ،مجموعه گستردهای از عوامل مختلف
فعال در امر توزیع است که به عنوان ورودی ،محصوالت را از تولیدکنندگان دریافت
کرده و به عنوان خروجی ،محصوالت را به دست مشتریان و استفادهکنندگان
میرسانند (آماتو .)7331 ،امروزه توزیع به قدری اهمیت یافته که شاید بتوان آن را
شاهرگ حیاتی شرکتها و حتی صنایعی دانست که به کار تولید کاالهای از نوع در
دسترس ،اشتغال دارند ،بسیاری از شرکتها ،نمایندگان توزیع ،فروشندگان و سایر
عوامل توزیع را شرکای تجاری خود میدانند و در راستای افزایش بهرهوری ،عوامل
انگیزشی بسیار حتی محرکهای عاطفی را نیز بکار میگیرند .از اینرو خدمات،
روابط و تصمیمات مربوط به کانالهای توزیع در سازمانها و صنایع مختلف از
اهمیت بسیاری بر خوردار است (روستا و همکاران .)7391 ،امروزه نیمی از مشکالت
صنایع ،به بخش توزیع برمیگردد .لذا توجه علمی به ایجاد و طراحی نظام کارآمد،
منعطف و توانمند ضروری است .تعداد کمی از تولیدکنندگان کاالهای خود را به
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صورت مستقیم به مصرفکننده نهائی میفروشند ولی در عوض ،بیشتر
تولیدکنندگان جهت ارسال محصوالت به بازار از کانالهای توزیع استفاده مینمایند.
تولیدکنندگان دستهبندیهای محدودی از محصوالت را در مقادیر بسیار تولید
مینمودند ،ولی مشتریان خواهان دستهبندیهای گسترده از محصوالت در مقادیر
کوچک هستند (کاتلر و ارمسترانگ .)7391 ،کانالهای توزیع مقادیر بسیار زیادی را
از تولیدکنندگان مختلف خریداری مینمایند و آنها را به مقادیر کوچکتر و
دستهبندیهای گستردهتر که مطلوب مشتریان است ،تقسیمبندی مینمایند .بنابراین
استفاده از کانال توزیع باعث میشود ،که کاال به بهترین نحو ممکن در دسترس
بازارهای هدف قرار گیرد .کانال توزیع از طریق تماسهای خود ،تجربیات ،تخصص و
مقیاس عملیات میتواند بیش از خود شرکت برای او نافع باشد .تصمیمگیری درباره
کانال های بازاریابی یکی از مسائل مهمی است که مدیریت با آن رو به رو است.
تصمیمی که مدیریت درباره کانال توزیع میگیرد به صورت مستقیم بر سایر
تصمیمات بازاریابی اثر میگزارد (کاتلر و ارمسترانگ .)7391 ،مشکل بسیاری از
شرکتهای ایرانی این است که توزیع دست شرکت نیست و در نتیجه بزرگترین لطمه
را از ناحیه توزیع متحمل میشوند .از طرفی شرکتها کنترل کمی بر وظیفه توزیع
دارند و در نتیجه مشکالت عدیدهای در کشور از بی توجهی شرکتها به مساله توزیع
ایجاد شده است .عملکرد نظام توزیع با تمام نقاط قوت و ضعفی که دارد به سادگی
در سرنوشت شرکتها اثر میگذارد و فروش آنها را متاثر میکند .صنعت سوهان از
این قاعده مستثنی نیست و باید در جهت افزایش کارایی شبکه توزیع این صنعت
گامهایی برداشته شود .نقش یک سیستم فعال و کارآمد در بازاریابی صنعت سوهان
موجب سرعت بخشیدن به امر تولید و افزایش تولید خواهد شد با توجه به بازار مواد
غذایی و مخصوصا بازار مواد غذایی جهت مصارف روزانه ،رشد بازار و سود آوری
این صنعت و افزایش رقابت بین رقبا و سهم خواهی آنان از بازار برخورداری از یک
کانال توزیع کارآمد و مبتکرانه میتواند باعث ایجاد تمایز و یک مزیت رقابتی پایدار
گردد .لذا آسیبشناسی شبکه توزیع صنعت سوهان و فرآوردههای آن در استان قم
می تواند در راستای افزایش کارآمدی شبکه توزیع باشد و باعث ارتقای کارایی
سیستم توزیع و فروش گردد ،لیکن تاکنون چنین ارزیابی فراگیر و دقیقی از این
سیستم توزیع به عمل نیامده است که پژوهش حاضر سعی در انجام این مهم دارد.
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مبانی و چارچوب نظری تحقیق
واقعی کردن فرایند استراتژی بازاریابی شرکت نهتنها بستگی به بدست آوردن اهداف
بخصوص تولید دارد ،بلکه یک ارتباط متناسب با عوامل دخیل در این فرایند نیز
اجتناب ناپذیر است .عامل بسیار مهم و پایدار برای تحقق این مهم ،فراهم آوردن
محصوالت برای مصرفکنندگان است .شرط ابتدایی برای دستیابی به اهداف اتخاذ
شده در تجارت این است که محصول نهایی با نیازهای مصرفکنندگان مطابقت
داشت ه باشد .در واقع دارای شکل مناسب بوده و در زمان و مکان مناسب به دست او
برسد .دسترسی به این ویژگیها به این معنی است که میبایست اقدام نموده و عوامل
دخیل در آمیخته بازاریابی توزیع کاال را اجرا نمود (زوپا و پکاال .)7397 ،9در دهههای
اخیر ،بازاریابان شاهد جهشهای اقتصادی در سطح کالن که به صورت بلقوه بر
کانالهای بازاریابی تاثیر گذاشتهاند بودهاند .رشد و افول اقتصادی ،جهانی شدن
مصرف ،رقابت رو به افزایش و تحول اینترنت از این قبیل جهشهاست (داست،7
)7392؛ اما در این میان نیز کانالهای بازاریابی با یکدیگر مرتبط شدند و تشکیل یک
سیستم گسترده کانال بازاریابی در سطح کالن دادند .این چنین سیستم کانال
بازاریابی آنگاه آماده عمل با سیستم اقتصادی شد؛ بنابراین تحرکات سیستم کانال
بازاریابی نهتنها نتیجه ،بلکه مقدمهای برای تحرکات سیستم اقتصادی شد (جاف و
یی .)7332 ،9انتشار گسترده و اخیر ابزارهای هوشمند و فناوریهای همراه ،تغییراتی
را در فناوری و محیط اجتماعی پدید آورد که منجر به شکلگیری کانالهای ارتباطی
متقابل شده است و پارادایم خردهفروشی از چندکاناله به کانالهای گسترده تبدیل
شده است (پارک و لی)7392 ،0؛ بنابراین با توجه به تحوالت اقتصادی ،محیطی و
فرهنگی ،انتخاب کانال توزیع برای شرکت به یکی از مهمترین تصمیمات در هنگام
فروش کاال و خدمات تبدیل شده است (روزنبلوم .)7332 ،2کانالهای واسطه ،قابلیت
پیشبینی فروش ،جریان نقدینگی و سودآوری را باال برده و هزینههای شرکت را
کاهش میدهند و امکان خرید بیشتری را برای مشتریان فراهم میآورند .عالوه بر
این بعنوان ترویج کنندگان دائمی محصوالت و نماینده کسب و کار در خارج از محیط
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سازمانی میباشند (قلمکار.)7392 ،
کانال توزیع در برگیرنده کلیه فعالیتهای انتقال کاالهای اقتصادی بین تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان است .از این رو شامل آمادگی هماهنگ شده کاالهای تولید شده
طبق نوع و حجم آنها ،فضا و زمان است ،به نحوی که حداکثر زمان تامین کاال را
پوشش دهد یا تقاضای پیشبینیشده به صورت کارا ارضا گردد (حاتمی و خیری،
 .)7392انتخاب کانال توزیع یکی از مهمترین تصمیماتی است که مصرفکنندگان در
هنگام خرید محصول و یا خدمتی اتخاذ میکنند .این فرایند از جستجو اطالعات در
خصوص محصول و ارزیابی گزینههای جایگزین شروع و با اتخاذ تصمیم خرید با
توجه به نوع محصول خاتمه مییابد (انصاری و همکاران .)7331 ،9با در نظر گرفتن
گونههای مختلف کانالهای توزیع فروشگاههای خردهفروشی سنتی ،فروشگاههای
برخط ،کاتالوگها ،نیروهای فروش ،نمایندگان ثالث ،مرکز تماس شرکتها رفتار
خرید پیچیده ای را در هنگام انتخاب کانال توزیع از خود نشان میدهند (لو و
همکاران .)7391 ،7اگرچه سازمانها از کانالها گوناگون برای فروش محصوالت خود
اقدام میکنند با این حال 1 ،کانال (فروش مستقیم از طریق شرکت در نمایشگاههای
فروش ،فروش مستقیم از طریق فروش در پایانههای فروش متعلق به خود شرکت،
فروش اینترنتی ،فروش از طریق فروشگاههای زنجیرهای ،بازاریابی و فروش
مویرگی ،فروش به خردهفروشان ،فروش به عمدهفروشان ،فروش به شرکت پخش و
فروش از طریق اعطای نمایندگی) ،بیش از سایرین مورد استفاده قرار میگیرد
(حقیقی.)99 :7391 ،
یکی از مهمترین مسائلی که مدیران با آن مواجهاند تصمیمگیری درباره سیستم
توزیع سریع است .در زمینه توزیع ،برخی از موضوعات عمده همانند شناخت مبادی
عرضه ،انواع واسطهها ،شبکههای توزیع ،مراکز نگهداری و ذخیره سازی ،وسایل
حمل ونقل و چگونگی تنظیم سفارش وظایف اصلى محسوب میشود .هرگاه این
خدمات سالم و مفید بوده و در خدمت تولید جامعه باشد تاثیرات بسیار مثبتی در
فعالیتهای اقتصادی بجا میگذارد ،در غیر این صورت ،بحرانهای اقتصادی و
اجتماعی را بوجود آورده و آنها را تشدید میکند .بسیاری از شرکتهای موفق برای
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تقویت موقعیت رقابتی خود سیستمهای توزیع فیزیکی موثر ایجاد میکنند (کمالی و
دادخواه .)7391 ،اگر این فرایند به درستی صورت گرفته باشد ،نباید در توانایی
اعضای کانال توزیع در انجام وظایف محوله تردید کرد و تنها آنچه موجب نقصان
در عملکرد اعضای کانال خواهد شد ،عدم وفاداری آنها به مجموعه کانال و کاهش
انگیزه آنها در همکاری تنگاتنگ با کانال توزیع است .لذا مدیریت کانال باید نسبت به
افزایش وفاداری اعضای خود به هر نحو ممکن اقدام نماید تا از تداوم همکاری این
سرمایههای انسانی اطمینان حاصل نماید (شریفی و همکاران .)7397 ،از مهمترین
چالشهای مدیریت کانالهای توزیع حفظ انگیزه اعضای پخش در جهت حمایت از
کادر مدیریت است .بویژه هنگامی که رقابت بسیار فشرده است .سودآوری اعضا
یکی از عاملهای مهم اما کافی نمی باشد .مدیریت با مهارت میتواند با نظارت و
هماهنگی بین اعضا باعث منفعت و بازگشت سرمایه شود .از دیگر چالشهای مهم
نقش سودآوری این کانالها است(آویناش و مالکی.)7399 ،9
مبحث توزیع و کانالهای آن مقولهای است که در دنیای بازاریابی امروز اهمیت
بسیار زیادی دارد .در زنجیره تامین نقش حلقه طالیی توزیع ،رساندن محصول آماده
به مصرف کنندهی نهایی است .برای بیشتر شرکتها برخورداری از یک نظام توزیع
به مثابه ابزاری برای کسب موفقیت و مزیت رقابتی است لذا این نظامها به گونهای
طراحی شدهاند که با مدل کسب و کار و راهبردهای شرکتها یکپارچگی منسجمی
دارد ،وجود یک نظام توزیع اثربخش میتواند میزان وفاداری مشتریان به محصول را
به میزان قابل توجهی باال ببرد .از این رو مقولۀ توزیع نقش مهمی در موفقیت یک
محصول در بازار هدف ایفا میکند .البته در بعضی از صنایع از جمله صنعت سوهان
نقش توزیع در زنجیره تامین پر رنگتر است .بسیاری از شرکتها به دلیل عدم توجه
کافی به شبکه توزیع و انجام تغییرات مورد نیاز در شبکههای واسطهای خود ،سهم
قابل توجهی از بازار را از دست میدهند و زمینه موفقیت رقبا را فراهم میآورند.
پیشینه تجربی پژوهش
پس از بررسی مفاهیم نظری ،در این بخش پژوهشهای انجام شده در این حوزه
مورد بررسی قرار میگیرد :بخشیزاده ( )7399در "ارائه الگویی جامع جهت

Avinash & mulky
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شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی کانال توزیع در بازارهای مصرفی و صنعتی" به
بررسی رویکردهای سهگانه به طراحی کانال توزیع و یکپارچهسازی عوامل و
شاخصهای مؤثر بر طراحی کانال توزیع الگویی جامع که دربرگیرنده کلیه عوامل
سنجیده شده در بازارهای مصرفی و صنعتی است ،و همچنین به چگونگی تأثیر
عناصر این الگو بر طراحی کانال توزیع پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد
هنگام طراحی کانالهای توزیع ،تولیدکنندگان باید آنچه که مطلوب آنها است و آنچه
که عملی است ،انتخاب کنند چراکه کانال توزیع زمانی که طراحی و انتخاب شد به
سهولت قابل تغییر نیست و چنانچه وجود تغییر از ضروریات ادامه کار به شمار آید
تولیدکننده مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی خواهد بود .اهمیت تصمیمات اتخاذ
شده در حیطه کانالهای توزیع به این دلیل است که شرکت مجبور است برای مدتی
طوالنی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند و چندین سال طول میکشد یک سیستم
توزیع به طور کامال مطلوب مستقر گردد .لذا با توجه به هزینه و زمانی که برای
طراحی و انتخاب کانال توزیع صرف میشود توجه به عناصر کلیدی چون
خصوصیات بازار ،شرکت ،محصول ،مشتری ،واسطه و محیط به عنوان عوامل اصلی
مؤثر در طراحی کانال توزیع مصرفی و صنعتی امری ضروری تلقی میشود .با
شناسایی این عوامل و شاخصهای مربوط و همچنین بیان چگونگی تأثیر آنها بر
روی طراحی کانال توزیع ،ارائه الگوی جامع متشکل از عوامل مؤثر بر طراحی کانال
توزیع به عنوان راهنمای مدیران ،تسهیلکننده و هموارکننده مسیر انتخاب کانال
توزیع توسط آنها خواهد بود .شریفی و همکاران ( )7399در "شناسایی و
اولویتبندی عوامل موثر بر کارایی شبکه توزیع کاال " به بررسی عوامـل موثر بر
کارایی شبکۀ توزیع کاال در کشور پرداختند .به این منظور پیمایشی با مشارکت 773
نفر از خبرگان آشنا با حوزه توزیع کاال انجام شد .یافتههای پژوهش آنها نشان
میدهد کوتاه شدن کانالهای توزیع ،ایجاد زنجیرههای بزرگ توزیع کـاال ،افـزایش
تخصـص و مهـارت نیروی انسانی ،توسعۀ زیرساختهای توزیع و حمل ونقـل کـاال
و ایجـاد برنـدهای ملـی قـوی ،به ترتیب بیشترین تاثیر را بر بهبود کارایی شبکۀ
توزیع کاال در کشور دارند .اسکلهیس و همکاران ( )7333برای بررسی رابطه میان
بنگاههای خردهفروشی مواد غذایی و تأمینکنندگان در کشور آلمان پرداختند .هدف
آنها شناسایی ابعاد رضایت خردهفروشان از تولیدکنندگان و طراحی مدلی برای
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سنجش این رضایت بوده است .به اعتقاد آنها ،در دهههای بعد از جنگ جهانی دوم
در آلمان ،خرده فروشان دست باال را در کانال فروش به خود اختصاص دادهاند .از
این رو تولیدکنندگان دیگر نمیتوانند فقط بر نیازها و انتظارات مصرفکنندگان متکی
باشند بلکه الزم است در کنار آن ،رضایت خردهفروشان را هم برای کسب موفقیت
مدنظر قرار دهند .این محققان با مطالعه رابطه میان خردهفروشان و تأمین کنندگان و
بررسی زمینه های بروز مشکل در این رابطه سعی کردند تا عوامل بروز رضایت و
نارضایتی را شناسایی کنند .آنها در نهایت هفت عامل زیر را بهعنوان عواملی که
میتوانند بر رضایت خردهفروش از تأمینکنندگان تأثیر بگذارد را شناسایی کرده و
ارایه نمودند .گستردگی محصول  ،9قیمت و شرایط فروش  ،7ارائه اطالعات و مشاوره
 ،9لجستیک ،0پشتیبانی بازاریابی ،2کارکنان فروش 2و کارکنان غیر فروش .2این
در مصاحبه های متعدد با خبرگان و کارشناسان صنعت خردهفروشی و نیز تأمین
کنندگان مورد تایید قرار گرفتند .چوپرا و میندل ( )7392بر این عقیده استوار هستند
که عملکرد یک شبکه توزیع باید در دو بعد هزینه نیاز های مشتریان و ارزش ارائه
شده به مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد .بنابراین ،برای مقایسه گزینه های شبکه
های مختلف توزیع ،یک شرکت باید اثر آن گزینه را بر خدمات و هزینه های مشتری
ارزیابی کند .نیازهای مشتری تحت تأثیر درآمدهای شرکت قرار میگیرند ،که همراه
با هزینه کردن شرکت ،سود دهی شبکه توزیع را تعیین میکند .این عوامل فاکتورهای
هزینه ای نامیده شدند که عبارتند از :انبارها ،ناوگان حملونقل ،سایر امکانات و
اطالعات .اگر چه ارزش مشتری تحت تأثیر بسیاری از عوامل است ،چوپرا و میندل بر
روی اقداماتی که تحت تأثیر ساختار شبکه توزیع قرار دارند تمرکز میکنند و آنها را
فاکتورهای خدماتی می نامند که عبارتند از :زمان پاسخ ،تنوع محصول ،در دسترس
بودن محصول ،تجربه مشتری ،زمان ارائه محصول به بازار ،سفارش دهی مشخص
و برگشتپذیری .همچنین مدل اسکور 1به عنوان یک مدل رایج در زمینه اندازهگیری
1
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عملکرد زنجیره تامین است .تمرکز این مدل بر توصیف فرایندهای مدیریتی درون
زنجیره تامین و روابط بین آنها ،تدوین معیارهای استاندارد برای اندازهگیری
عملکرد فرایندی زنجیره تامین در محیط کسب و کار است (ترانوپاتانا و تانگ،9
.)7331

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی است .جامعه
آماری پژوهش شامل تولیدکنندگان ،خبرگان و فعاالن شبکه توزیع صنعت سوهان در
شهر قم می باشند .در این پژوهش ،مصاحبهها تا زمانی ادامه داشت که پاسخها به
نقطه اشباع رسیده شود .در این پژوهش از روش گلوله برفی برای انتخاب نمونه
استفاده شد که معموال تا رسیدن به کفایت نظری نمونهگیری ادامه مییابد .در این
مرحله با تعدادی از خبرگان و فعاالن شبکه توزیع صنعت سوهان مصاحبه شد که از
مصاحبه نهم به بعد اطالعات جدیدی به یافتهها اضافه نشد و نمونهگیری پایان یافت.
در مرحله سوم و چهارم ،نمونه به روش هدفمند انتخاب شد ،که جهت شناسایی
آسیب های شبکه توزیع صنعت سوهان ،هفده نفر از خبرگان صنعت سوهان انتخاب
شدند .در مرحله پنجم نمونه به روش گلوله برفی انتخاب شد ،که جهت ارائه راهکار
بهبود در شبکه توزیع ،شش نفر از خبرگان این صنعت مصاحبه صورت گرفت .در
این پژوهش برای گردآوری دادهها ،در هر فاز از ابزارهای متفاوتی استفاده شد .در
مرحله اول از روش فیشبرداری ،در مرحله دوم از مشاهده و مصاحبه با
تولیدکنندهها و توزیعکنندگان سوهان ،در مراحل سوم و چهارم از پرسشنامه و در
مرحله اخر از مصاحبه استفاده شد .برای کسب اطالعات در زمینه ادبیات پژوهش
موضوع و مبانی نظری ،از روش کتابخانهای استفاده شد .مصاحبه خبرگان آشنا به
موضوع ،جهت رسیدن به پاسخهای پژوهش انجام شد .برای دسترسی به اطالعات
عمیقتر مصاحبهها را بصورت نیمه ساختار یافته انجام گرفت .در این پژوهش
پژوهشگر به منظور ثبت اطالعات مصاحبهها ،عالوه بر یادداشت رئوس مطالب
درصورت کسب اجازه از فرد مصاحبه شونده به ضبط مصاحبه با استفاده از
دستگاه ویژه ضبط صدا اقدام شد .پرسشنامه پژوهش حاضر ،از دو پرسشنامه
Theeranuphattana & tang
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«الف» و «ب» تشکیل شد .پرسشنامه «الف» میزان تاثیر هر یک از شاخصها یا به
عبارتی میزان اهمیت هر یک از شاخصها را در صنعت سوهان برای هر واحد
میسنجد .برای این منظور از طیف  93گزینهای ( :93بسیار بااهمیت  :9 ،بدون اهمیت)
استفاده شد .پرسشنامه «ب» میزان عملکرد هر شاخص در صنعت سوهان برای هر
واحد مورد سوال قرار میدهد .برای اطمینان از روایی پرسشنامه این پژوهش ،ابتدا
مطالعات کتابخانهای به منظور شناسایی مدلها و درک شاخصهای مرتبط با
موضوع بررسی شد .به منظور سنجش روایی صوری در یک آزمون مقدماتی
پرسشنامه بین ده نفر از اساتید آشنا به شبکه توزیع ،توزیع شد و ضمن پاسخ،
نظرات خود را در مورد مناسب بودن سواالت پرسشنامه جهت سنجش شاخصها
مورد نظر و همچنین ابهامات موجود ابراز نمودند و نظرات اصالحی آنها اعمال شد.
همچنین روایی سواالت مصاحبه مورد تایید اساتید و نیز تعدادی از خبرگان
دانشگاهی و صنعتی قرار گرفت .برای بررسی پایایی از روش پایایی بازآزمون به
کار گرفته شد .برای محاسبۀ پایایی بازآزمون ،از بین مصاحبههای انجام گرفته ،سه
مصاحبه انتخاب شد و پژوهشگر هر یک از آنها را در فاصلۀ زمانی  93روزه،
دوباره کدگذاری کرد .پایایی بازآزمون برابر با  19درصد به دست آمد ،این میزان
باالتر از  23درصد است که حد قابل قبول برای تأیید پایایی بازآزمون در نظر گرفته
میشود .یکی از مهمترین مراحل ارزیابی چند متغیری ،تعیین وزن معیارهاست.
تمامی روش های ارزیابی برای تعیین معیارهای وزنی براساس قضاوت کارشناسان
ذهنی است .دقت ارزیابی بستگی به تعداد معیارها و روش ارزیابی مورد استفاده
دارد .هنگامی که تعداد معیارها زیاد نیست ،روش ارزیابی مستقیم بهترین نتیجه را
ارائه میدهد .همچنین استفاده از آن آسان و ساده است .با این حال ،با بیشتر شدن
تعداد معیارها ،دقت ارزیابی آنها کمتر میشود .با افزایش تعداد معیارها و برای حل
این مشکل روشهای پیچیدهتر اما دقیقتر تعیین وزن معیارها مانند روش وزن دهی
 FAREپیشنهاد شد .از این رو با استفاده از روش  FAREاقدام به وزندهی معیارها
شد .مراحل انجام روش به صورت زیر است.
گام اول و دوم :ابتدا پس از شناسایی معیارها ،معیارهای مساله را از مهمترین به کم
اهمیتترین رتبهبندی میکنیم .که جهت انجام رتبه بندی معیارها ،میانگین دادههای
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اولیه مربوط به هر معیار را در نظر گرفته و بر اساس مقدار میانگین هر معیار رتبه
بندی صورت میگیرد.
گام سوم :در گام سوم ،تسلط معیار اصلی بر سایر معیارها مشخص میشود.
گام چهارم :در گام چهارم ،پتانسیل انتقالی هر معیار بر معیار بیستم محاسبه شده
است S .حداکثر مقدار مقیاس اندازه گیری aj1 ،عدد حاصل از گام  9و  a1jپتانسیل
مورد نظر است.
a1j = S − aj1

گام پنجم  :تاثیر ایجاد شده توسط معیار نخست را محاسبه کنید.

n

P1 = ∑ a1j
j=1

گام ششم :تاثیر کلی سایر معیارها را محاسبه بر اساس فرمول زیر محاسبه میکنیم.
Pk = P1 − naij k ≠ i

گام هفتم :پس از آن که تاثیر کلی معیارها محاسبه شد و با قرار دادن آن در فرمول
زیر ،تاثیر کلی واقعی معیارها را محاسبه می کنیم.
)= Pi + S(n − 1

Pif

گام هشتم :در این مرحله با قرار دادن تاثیر کلی واقعی معیارها در فرمول زیر برای
هر معیار وزن آن به دست می آید (گینوژس.)7399 ،

Pif
Pif
=
)Ps nS(n − 1

= wi

همچنین به منظور شناسایی آسیبهای موجود در صنعت سوهان از ماتریس اهمیت-
عملکرد استفاده شد .به منظور دستیابی به ارائه راهکار جهت آسیبهای شناسایی
شده در صنعت سوهان با تعدادی از خبرگان صنعتی و دانشگاهی مصاحبه صورت
گرفت .متن مصاحبه به دقت پیادهسازی شد و طبق مراحل تحلیل تم مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .جدول  9خالصهای از روش پژوهش حاضر را نشان میدهد.

تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
در این قسمت یافتههای پژوهش ارائه شده است .به این منظور ابتدا ویژگیهای جمعیت
شناختی اعضای نمونه آماری و سپس نیز یافتههای اصلی پژوهش ارائه شده است .خالصه
ویژگیهای جمعیت شناختی در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  -9خالصه روش پژوهش
فازهای پژوهش

روش گردآوری

ابزار گردآوری

دادهها

دادهها

ادبیات و سوابق

مطالعات

پژوهش

کتابخانهای

شناخت وضع

مصاحبه

موجود
شناخت

پیمایشی

مشکالت
تحلیل و اولویت
بندی
پیشنهاد
راهکارها

روش تحلیل

فیش برداری

-

مصاحبه

-

پرسشنامه

جامعه
کلیه تحقیقات داخلی و
خارجی انجام شده

نظری

شرکتها و کارگاههای
فعال در صنعت سوهان
خبرگان

اهمیت  -عملکرد

پیمایشی

پرسشنامه

پیمایشی

مصاحبه

تحلیل تم

نمونهگیری
کفایت

تحلیل ماتریس

روش FARE

روش

خبرگان صنعتی
خبرگان و فعاالن شبکه
توزیع صنعت سوهان

گلوله برفی
هدفمند
هدفمند
گلوله برفی

جدول  -3ويژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری مرحله شناسايی آسیبهای شبکه توزيع صنعت
سوهان
فراوانی مطلق

درصد فراوانی

متغیر

 9تا  2سال

0

7932

 2تا  93سال

7

9931

 99تا  92سال

2

7130

 92تا  73سال

7

9931

باالتر از  79سال

0

7932

92

2933

توزیع از طریق شبکههای پخش شخصی

9

033

توزیع از طریق شبکه پخش مستقل

0

9933

توزیع از طریق فروشگاه بزرگ و هایپر مارکت

0

9933

فروش اینترنتی

2

9233

تولیدی

99

7233

وضعیت نوع فعالیت در صنعت

فروش

92

9233

سوهان

بستهبندی

99

7233

توزیع

2

9933

وضعیت سابقه کار

گروه

فروش از طریق فروشگاه شخصی و
عمدهفروشی
وضعیت روش توزیع

با توجه به مصاحبههای بررسی وضعیت موجود شبکه توزیع صنعت سوهان در
سطح صفر پنج موجودیت مهم و تاثیر گذار در این صنعت وجود دارد که در ادامه با
توجه به شکل به جریانهای بین این موجودیتها پرداخته میشود .هنگامی که یک
کانال بازاریابی توسعه پیدا مییابد مجموعهای از جریانها پدیدار میشود .این
جریانها نشاندهنده لینک ارتباطات اعضای شبکه با سازمانهای دیگر در توزیع کاال

آسیب شناسی شبکه توزيع سوهان در قم 039

و خدمات میباشند .از دیدگاه استراتژی و مدیریت کانال مهمترین این جریانها
عبارت اند از :جریان محصول؛ جریان پول و منابع مالی؛ جریان اطالعات .بر اساس
مصاحبه صورت گرفته معموال در صنعت سوهان موجودی در انبار کارگاههای
تولیدی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد در حداقل ممکن و برای مدت زمان
دو یا سه روزه این اتفاق خواهد افتاد .نقطه آغاز ،بررسی خواستههای مشتریان و
آن چیزی است که رقبا ارائه میکنند ،مشتریان از فروشندگان ،خواستههای متفاوتی
دارند از جمله تحویل به موقع کاال ،حفظ و نگهداری صحیح کاال و خدمات پس از
فروش و پذیرش کاالهای معیوب و یا تعویض این کاال .برای انتخاب کانالهایی که به
بهترین وجه اهداف بلندمدت را تامین میکند باید هر کانال را از نظر اقتصادی،
چگونگی نظارت و کنترل ،و معیارهای تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد .معموال اولین
معیار برای کانال توزیع کارا هزینههای آن است که با افزایش خدمات قیمتها افزایش
مییابد و باید به سطحی دست پیدا کرد تا در عین اینکه هزینهها را کنترل میکند
خدمات خوبی هم ارائه دهد  ،بر این اساس لیست خدماتی که مشتریان در مورد
صنعت سوهان تمایل به دریافت آن دارند میتواند شامل موارد ذیل باشند :کیفیت؛
سالمت؛ قیمت؛ دسترسی راحت و سریع و حداقل هزینه .موجودیتهای موجود در
این صنعت در شکل  9ارائه شده است.

شکل  -9موجوديتهای موجود در صنعت سوهان

بر اساس مصاحبه صورت گرفته خردهفروش ،عمدهفروش و شرکت پخش،
موجودیت هایی هستند که در سطح یک شبکه توزیع صنعت سوهان وجود دارد .با
توجه به شکل  ،7یکی از روشهای توزیع سوهان به این صورت است که سوهان پس
از این که در کارگاه تولید شد توسط عمدهفروش خریداری میشود و این
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عمدهفروشها هستند که عملیات انتقال محصول سوهان را به خردهفروشی بر عهده
میگیرند و پس از آن از طریق خردهفروشی به دست مشتری نهایی میرسد .در این
روش جریان محصول از طرف تولیدکننده به سمت عمدهفروش و از عمدهفروش به
سمت خردهفروش و در نهایت از خردهفروش به مشتری نهایی است ،جریان اطالعات
بین مشتری و خردهفروش ،خره فروش و عمدهفروش و در نهایت عمدهفروش و
تولیدکننده به صورت دو طرفه است؛ جریان مالی از طرف پایین زنجیره تامین به
سمت باالی زنجیره تامین است یعنی از مشتری نهایی به خردهفروش و از
خردهفروش به عمدهفروش و تولیدکننده است .روش بعدی ،سوهان در کارگاه تولید
میشود و توسط مراکز توزیع به خردهفروشها تحویل داده میشود و از طریق
خردهفروشها به دست مشتری نهایی میرسد .جریان کاال در این حالت از طرف
تولیدکننده به سمت مراکز پخش و از مراکز پخش به سمت تولیدکننده است ،جریان
اطالعات دو طرفه است بین تولیدکننده و مراکز پخش و خردهفروشها ،جریان مالی
از طرف پایین زنجیره تامین به سمت باالی زنجیره تامین است یعنی از مشتری نهایی
به سمت تولیدکننده است .همچنین در صنعت سوهان روش دیگر این است که
تولیدکننده خود اقدام به فروش سوهان در کارگاه تولیدی میکند ،که در همان محل
تولید به صورت خردهفروشی ،سوهان را به مشتری نهایی میرساند .موجودیتهای
موجود در شبکه توزیع صنعت سوهان در شکل  7ارائه شده است.

شکل  -3موجوديتهای موجود در شبکه توزيع صنعت سوهان

آسیب شناسی شبکه توزيع سوهان در قم 030

بر اساس مصاحبه صورت گرفته شرکت پخش ،عمدهفروش ،فروش درب کارگاه،
فروش تحت برند و خردهفروش فروشگاهی از جمله موجودیتهایی هستند که در
سطح دو شبکه توزیع صنعت سوهان فعالیت میکنند .با توجه به شکل  ،9از آن جایی
که کارگاههای تولیدی سوهان معموال در سطح شهر است در این شیوه توزیع
سوهان در کارگاهی که تولید میشود و در همان محل تولید به صورت خردهفروشی
به دست مشتری نهایی میرسد که به آن فروش درب کارگاه نیز گفته میشود به
دلیل این که این کارگاهها به صورت سنتی میباشند و میتوان در محیط کوچک نیز
تولید شود بنابراین این عملیات در سطح شهر اتفاق میافتد .در نوع توزیع فروش
درب کارگاه محصول سوهان پس از آن که در کارگاه تولیدی تولید شد در همان
محل بستهبندی شده و به مشتری نهایی تحویل داده میشود بنابراین در این شیوه
توزیع موجودیتهای دیگری از جمله شرکت پخش و عمدهفروش دخالتی ندارند و
تولیدکننده خود مستقیم اقدام به فروش محصول سوهان را دارد .در خردهفروش
فروشگاهی ،سوهان پس از آنکه در کارگاه تولید شد ،سوهان تولیدی از طریق شرکت
پخش و عمدهفروشان به خردهفروشی انتقال داده میشود و فروش در خردهفروشی
اتفاق خواهد افتاد و محصول سوهان به دست مشتری نهایی خواهد رسید در این
روش توزیع نیز جریان کاال از عمدهفروش و شرکت پخش به سمت خردهفروش و از
خردهفروش به سمت مشتری نهایی اتفاق خواهد افتاد ،جریان اطالعات در این روش
توزیع دو طرفه است و همچنین جریان مالی از مشتری به سمت خردهفروش و از
خردهفروش به سمت شرکت پخش و عمدهفروشان است .در روش خردهفروشی
فروش تحت مالکیت برند ،تعداد محدودی از تولیدکنندگان صنعت سوهان هستند که
به این شیوه و روش توزیع اقدام به فروش محصوالت خود میکنند و خود
تولیدکننده است که جریان انتقال سوهان به آن فروشگاهها را بر عهده دارد.
موجودیتهای موجود در شبکه توزیع خردهفروشی صنعت سوهان در شکل  9ارائه
شده است.
به منظور ارزیابی توزیعکنندگان صنعت سوهان ،نمونهای  92تایی از خبرگان و
فعاالن در حوزه صنعت سوهان شناسایی و انتخاب شدند .سپس از آنها خواسته
شد که وضعیت شبکه تولید و توزیع خود را از نظر مولفههای شناسایی شده با توجه
به پرسشنامه مورد ارزیابی قرار دهند .همانطور که بر اساس جدول  9مشخص
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شده است انعطافپذیری در حمل و نقل ،استفاده از اطالعات به روز و دقیق در شبکه
توزیع کم ترین میزان عملکرد و همچنین پایین بودن خطاهای ارسال کاال و تداوم
جریان تحویل کاال بیشترین میزان عملکرد را در بین  72شاخص مورد ارزیابی
داشتهاند .عملکرد شاخصها در جدول  9ارائه شده است.

شکل  -0موجوديتهای موجود در شبکه توزيع خردهفروشی صنعت سوهان

به منظور سنجش میزان اهمیت هر یک از عوامل برای آسیبشناسی شبکه توزیع
صنعت سوهان و فرآوردههای آن ،از روش  FAREاستفاده شده است .همانطور که
در جدول  2مشاهده میشود حفظ کیفیت سوهان در فرایند توزیع از اهمیت باالتری
برخوردار است .همچنین تجربه مشتری ،استفاده از اطالعات به روز و دقیق در شبکه
توزیع و زمان پاسخ در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .در نهایت پایین بودن خطاهای
ارسال کاال از کمترین اهمیت ممکن نسبت به سایر معیارها برخوردار است .وزندهی
شاخصها به روش  FAREدر جدول  0ارائه شده است.

آسیب شناسی شبکه توزيع سوهان در قم 033

جدول  -0عملکرد شاخصها
انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

شماره
9

هزینه موجودی

23109

93297

33711

7

استفاده از اطالعات به روز و دقیق در شبکه توزیع

23232

73122

33237

9

هزینه تسهیالت

23023

93120

33711

0

زمان پاسخ

23927

93022

33912

2

برگشتپذیری

23333

73171

33029

2

تنوع محصوالت

23099

73731

33900

2

سرعت در عرضه انواع جدید سوهان به بازار

23179

73221

33007

1

در دسترس بودن سوهان برای گروههای مختلف مشتریان

23922

73912

33929

1

تجربه مشتری

23927

93192

33701

93

مجموع هزینه های توزیع

23232

93221

33727

99

هزینه های پرسنلی برای جابهجایی سوهان

23202

73922

33972

97

پایین بودن خطاهای ارسال کاال

23271

73322

33720

99

باال بودن درصد دقت در تحویل کاال

23927

73922

33712

90

تداوم جریان تحویل کاال

23117

93219

33790

92

میزان تاخیر در تحویلها

23117

93791

33922

92

میزان تاخیر در سفارشات

23922

93199

33722

92

تعداد تحویلهای به موقع

23333

93192

33727

91

اثربخشی زمان بندی برنامه توزیع

23992

93199

33722

91

اثربخشی روشهای مستند سازی فروش و توزیع

23117

73212

33922

73

حفظ کیفیت سوهان در فرایند توزیع

23109

93291

33722

23099

73927

33992

77

امکان تحویل و توزیع تنوع باالیی از محصوالت

23179

73332

33710

79

پاسخ گویی به موارد اضطراری و پیشبینی نشده

23117

73921

33037

70

انعطافپذیری در حمل و نقل

23321

73917

33099

72

کم بودن نرخ شکایات و اعالم نارضایتی توسط مشتریان

23922

93913

33917

گویه

79

شاخص ها

امکان تحویل سوهان در حجمهای کم و در فاصلههای زمانی
کوتاه

عملکرد

پس از انجـام فاز وزندهی و رتبهبندی گزینهها ،تحلیل اهمیت -عملکرد برای
آسیب شناسی شبکه توزیع صنعت سوهان انجام شده است و بر اساس ترکیب دو
عامل امتیاز کسب شده برای هر گزینه در مورد سطح عملکرد فعلی و میزان اهمیت
هر یک از معیارها ،ماتریسی بر روی محورهای دستگاه مختصات رسم میشود .با
در نظر گرفتن میزان عملکرد و وزن هر شاخص ،ماتریس اهمیت عملکرد برای واحد
های تولیدی و توزیعی صنعت سوهان مطابق با ماتریس پایین است .اوزان نهایی
معیارها در شکل  0ارائه شده است.
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جدول  -3وزندهی شاخصها به روش FARE
رتبه بندی
شاخص
ها
شاخص

تسلط شاخص اصلی بر
سایر شاخص ها
تسلط

ها

شاخص
رتبه

بیستم بر

𝑗𝑎20

وزن شاخص ها

پتانسیل

تاثیر شاخص

انتقالی

اصلی بر

تاثیر کلی

شاخص ها

سایر

شاخص ها

( 𝑗)𝑎20

شاخص ها (

( 𝑖𝑃)

سایر

𝑓

𝑗𝑃)

وزن
شاخص

stdev

cv

ها

شاخص ها

9

1

33112

13123

93991

13112

7013112

33309

73921

33712

7

9

33120

13202

33729

993991

7293991

33302

93371

33999

9

97

33192

13920

93192

-13092

7993217

33391

73731

33719

0

0

33127

13273

33921

723120

7223120

33300

33122

33931

2

2

33111

13112

93397

973929

7273929

33307

73923

33719

2

91

33231

23311

73199

-923992

7303219

33390

93127

33710

2

92

33290

23909

73221

-713112

7993397

33392

73321

33939

1

97

33192

13920

93192

-13092

7993217

33391

73919

33712

1

7

33119

13192

33329

923112

7223112

33302

93933

33903

93

1

33112

13123

93991

13112

7013112

33309

93902

33929

99

92

33290

23909

73221

-713112

7993397

33392

73391

33711

97

91

33237

23372

73120

-923111

7393939

33399

73027

33922

99

2

33132

13323

33101

993290

7293290

33307

93212

33739

90

99

33171

13719

93231

-23729

7903202

33391

93129

33720

92

2

33192

13922

33177

923111

7223111

33307

93920

33929

92

93

33101

13019

93291

-33232

7913019

33391

73992

33721

92

1
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وزن
شکل  -3اوزان نهايی معیارها

همانطور که در ماتریس باال نمایان است چهار ناحیه ایجاد شده است که شش
شاخص ،حفظ کیفیت سوهان در فرایند توزیع ،هزینه موجودی ،استفاده از اطالعات
به روز و دقیق در شبکه توزیع ،برگشتپذیری ،امکان تحویل سوهان در حجمهای
کم و در فاصلههای زمانی کوتاه و انعطافپذیری در حمل و نقل ،در ناحیه اول
(کانون توجه) یعنی اهمیت شاخصها باال و عملکرد این شاخصها پایین است قرار
گرفتهاند که به عنوان آسیبهای موجود در صنعت سوهان در نظر گرفته میشوند و
باید تمرکز اصلی را بر روی این شش شاخص قرار دهند .همچنین هفت شاخص،
زمان پاسخ ،مجموع هزینههای توزیع ،تجربه مشتری ،باال بودن درصد دقت در
تحویل کاال ،میزان تاخیر در تحویلها ،تعداد تحویلهای به موقع و کم بودن نرخ
شکایات و اعالم نارضایتی توسط مشتریان در ناحیه دوم (حفظ وضعیت) یعنی
اهمیت معیارها باال و عملکرد هم باال است قرار گرفتهاند که این معیارها به خوبی در
این صنعت رعایت شده است و باید این رویه را دنبال کنند .پنج شاخص تنوع
محصوالت ،سرعت در عرضه انواع جدید سوهان به بازار ،در دسترس بودن سوهان
برای گروههای مختلف مشتریان ،هزینه تسهیالت ،پاسخگویی به موارد اضطراری و
پیشبینی نشده در ناحیه سوم (بی اهمیت) یعنی اهمیت و عملکرد این معیارها پایین
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است قرار گرفتهاند .و سایر معیارها در ناحیه چهارم (قابل کاهش) که اهمیت معیار
پایین است اما عملکرد آنها باال است که بهتر است در این صنعت تمرکز را بر روی
این معیارها کاهش دهند .ماتریس اهمیت عملکرد شبکه توزیع صنعت سوهان در شکل
 2ارائه شده است.

شکل  -3ماتريس اهمیت عملکرد شبکه توزيع صنعت سوهان

به منظور دستیابی به ارائه راهکار جهت آسیبهای شناسایی شده در صنعت سوهان
با تعدادی از خبرگان صنعتی و دانشگاهی مصاحبه صورت گرفت .متن مصاحبه به
دقت پیاده سازی و طبق مراحل تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ترتیب،
مفاهیم ،کدهای مستخرج ،تمهای فرعی و اصلی در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2خالصه فرآیند کدگذاری مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل تم
تم کلی

تمهای جزئی

کدهای استخراج شده

مفاهیم
«محصول سوهان جزء مواد غذایی محسوب میشود که

استفاده از کاغذهای
شبکه

حفظ کیفیت سوهان

توزیع

در فرایند توزیع

مومی در بستهبندی
سوهان جهت جلوگیری
از فساد سوهان

خیلی زود خراب میشود و در برخورد مستقیم سوهان با
بسته یندی آن که به شکل قوطی است زودتر خراب میشود
بنابراین در صورتی که بتوان عملیاتی انجام داد که بین
سوهان و یسته بندی عایقی باشد که برخورد مستقیم نداشته
باشند از خرابی آن جلوگیری میکند»
«گرما ،رطوبت و نور مستقیم خورشید مواردی هستند که
باعث خراب شدن سوهان میشود»

آسیب شناسی شبکه توزيع سوهان در قم 031

استفاده از ماشینهای

«در زمینه حمل و نقل در صنعت سوهان ،تعداد محدودی از

یخچالدار در فصول گرم

تولیدکنندههای سوهان و واسطهها وسایل حمل و نقل مناسب

برای جابهجایی سوهان

مخصوصا در فصول گرم جهت انتقال سوهان را دارند»

ایجاد قفسههای مناسب

«سوهان محصولی است که در صورت ضربه دیدن و

جهت حمل در وسایل

شکندگی باعث خرابی آن میشود و معموال زمانی که جابهجا

نقلیه

میشود شکسته و تکه تکه میشود »
«صنعت سوهان باید از طریق صنف خودش و ارتباط با

استاندارد گذاری کیفیت

اداره بهداشت و اداره استاندارد یک سری استاندارد گذاری

محصول سوهان توسط

برای کیفیت محصول انجام دهد تا در صورتی که بستهبندی

اداره بهداشت و اداره

آن مشکل داشته باشد و یا اقالم چاپی روی آن و عالمت

استاندارد

استاندارد آن مخدوش باشد تولیدکننده باید سوهان برگشتی
را بپذیرد»

استفاده از بستهبندیهای

«یکی از عوامل مهم که باعث ایجاد خرابی و فاسد شدن

جدید جهت عدم نفوذ

سوهان میشود گرما ،رطوبت و نور مستقیم خورشید است

عواملی همچون گرما،

که در صورتی نوع بستهبندی تغییر کند که مانع از ورود هوا

رطوبت و نور خورشید

و گرما شود میتوان زمان نگهداری و کیفیت آن را باال برد»
«یکی از مشکالت ما این است که بیشتر افرادی که در این

برگزاری دورههای

صنعت کار میکنند آدمهای حرفهای نیستند و سطح

آموزشی برای بهبود

تحصیالت آنها پایین است ،تخصص ندارند و خیلی دیدگاه

کیفیت

سنتی به سوهان دارند و الزم است از آموزشهای حرفهای
بهرمند شویم»
« درصورتی تأمینکنندگان تحت آموزش قرار گیرند و

آموزش تامین کنندگان

برنامههای اصالحی برای آنها در نظر گرفته میشود که
مواد اولیه با کیفیت تری را جهت تولید سوهان آماده کنند در
کیفیت سوهان تولید تاثیر به سزایی دارد»
«شبکه توزیع خود را به نحوی طراحی کنند که امکان

باز طراحی شبکه توزیع

بازگشت پذیری محصول را داشته باشد یا حداقل از طریق

جهت امکان

نمایندگیهای مجاز که در شهرستانها و یا اگر در شهر قم

برگشتپذیری سوهان

هست از طرف خود آن فروشگاهها و بدون هیچ گونه قید و
شرطی امکان برگشت محصول باشد»
«یکی از مهمترین بحثها در مورد بخش برگشتپذیری این

برگشتپذیری

گسترش شبکه
خردهفروشی

هست که پایانههای فروش در نزدیک مشتری قرار بگیرد تا
در صورت بی کیفیت بودن محصول یا آن انتظاری که
مشتری از محصول داشته و برآورده نکرده است امکان
بازگشت سریع و راحت را داشته باشد»

سوق دادن کارگاههای

«کارگاههای تولیدی سوهان به صورت سنتی تولید میکنند و

تولیدی سوهان از فلسفه

مبنای تفکر آن ها تولید است در صورتی که این دیدیگاه

تولید به سمت فلسفه

تغییر کند و به فکر آینده بازار ،توسعه بازار و رضایت

فروش

مشتری باشند میتواند در برگشتپذیری تاثیر بگذارد»

استفاده از اطالعات

اندازهگیری بازار و نحوه

«مدیریت و رئیس کارگاهها جهت ایجاد رضایت افزایش

به روز و دقیق در

توزیع مشتریان در سطح

محدوده جغرفیای بازار خود و فروش بیشتر ،باید بازار را

شبکه توزیع

شهر

بخوبی بشناسد و شناخت خود درباره بازار را افزایش دهد»
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ایجاد اشراف اطالعاتی
توسط اتحادیه

«معموال در صنایعی که تولیدکننده خیلی خرد و پراکنده
هستند اطالعات در شبکه موجود نیست و برای هر کدام هم
به تنهایی توجیح ندارد که تحقیقات بازار انجام دهند»

استفاده از  ITبه منظور

«یکپارچگی فناوری اطالعات بین دفتر مرکزی شرکت و

ایجاد هماهنگی در شبکه

کارگاههای تولیدی»

توزیع صنعت سوهان

«عملیات تحویل مجهز به سیستم»
«فروشگاههای سوهان بهترین مکان برای جمعآوری اطالعات

استفاده از فروشگاهها به

و ارسال اطالعات هستند ،در صورتی که دفتر مرکزی

عنوان یکی از کانالهای

سیستمی را راهاندازی کند ،میتواند از این خردهفروشان

جمعآوری اطالعات

اطالعاتی در مورد میزان فروش ،نوع مشتریان ،میزان فروش
در شهرهای مختلف وغیره را به دست آورد»

استفاده از نیروی کار
جوان و با انرژی به
منظور بهره مندی از
دیدگاههای جدید
راهاندازی فروشگاه
آنالین
امکان تحویل سوهان
در حجمهای کم و در

گسترش کارگاههای

فاصلههای زمانی

تولیدی در مقیاس

کوتاه

جغرافیایی
استفاده از شبکه های
اجتماعی برای افزایش
سرعت و کاهش هزینه

«به منظور استفاده از اطالعات به روز در صنعت مواد غذایی
از لحاظ تولید سوهان و همچنین نحوه توزیع آن باید از
دانشجویان و فارغ التحصیالن رشتههای دانشگاهی به
عنوان مثال رشته مواد غذایی که در این زمینه ها علم و
اطالعات کافی دارند استفاده کرد»
«راهاندازی سایتها و فروش اینترنتی جهت انتخاب و امکان
ارائه و به نمایش گذاشتن تنوع محصوالت که باعث میشود
خریدار دسترسی به سوهان داشته باشد»
«در صورتی که یک مجموعه تولیدی و شبکه توزیع مناسبی
مهیا شود که بتواند در موقعیتهای جغرافیای در صورت
سفارش حتی به صورت محدود امکان تحویل در حداقل
زمان وجود داشته باشد»
«استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی برای تبلیغ و ارتباط
با مشتری»
«پست در جابهجایی کاال در دنیا نقش مهمی دارد و معموال

توزیع از طریق پست

و تقاضاها از نظر زمانی و مکانی پراکنده باشند»

انعطافپذیری در
حمل و نقل

استفاده از وسایل حمل و

«نوع مواد اولیه سوهان به واسطه این که خراب شدنی است

نقل اختصاصی دارای

نمیتوان با هر سیستمی در فصول گرم جابهجا شود

سیستم سرمایشی جهت

بنابراین اگر بتوان از وسایل حمل و نقلی استفاده کرد که

صادرات سوهان

بتوان راحتتر انتقال داد میتواند در این زمینه مناسب باشد»

ایجاد مراکز پخش منطقه-
هزینه موجودی

در زمانی که حجم کاالیی که میخواهد جابهجا شود کم باشد

ای
ایجاد فروشگاههای
متمرکز جهت کاهش
هزینه نشست سوهان

یکی از مواردی که باعثت کاهش هزینه موجودی میشود این
هست که الزم نیست تولیدکنندهها در همه شهرهای کشور
تولیدکننده داشته باشد که باعث افزایش هزینههای آنها شود
«در صورت ایجاد نوع خاصی از فروشگاهها میتوان از
هزینههای ذخیره شده سوهان جلوگیری کرد»

آسیب شناسی شبکه توزيع سوهان در قم 019

با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته نقاط ضعف و تهدید (آسیبها) شبکه توزیع
صنعت سوهان شامل موارد ذیل است که تالش میشود مختصرا تبیین گردد:
 -9حفظ کیفیت سوهان در فرایند توزیع :با توجه به ویژگی محصول سوهان که یک
نوع کاالی فساد پذیر محسوب میشود بنابراین نیازمند رعایت ویژگیهای خاص در
جریان انتقال است و با توجه به وضعیت موجود در زمینه حمل و نقل در صنعت
سوهان ،تعداد محدودی از تولیدکنندههای سوهان و واسطهها وسایل حمل و نقل
مناسب مخصوصا در فصول گرم جهت انتقال سوهان را دارند همچنین سوهان
محصولی است که در صورت ضربه دیدن و شکندگی خراب میشود .این محصول
به خاطر برخی از مواد اولیه استفاده شده در آن زمان انبار و نگهداری را به شدت
کاهش داده است که نیازمند این است که محصول در فرایند توزیع زمان محدودی
انبار شود .در بستهبندی سوهان فقط از قوطیهای فلزی استفاده میکنند و تنوعی در
بستهبندی سوهان وجود ندارد .مهمترین عواملی که موجب پیدایش آلودگی و فساد
مواد غذایی میشود گرما ،رطوبت و نور مستقیم خورشید است که این موارد در
محصول سوهان نیز وجود دارد و یکی از عوامل مهم در خرابی و فاسد شدن این
محصول شده و باعث متضرر شدن تولیدکننده و توزیعکننده شده است .در صورت
برخورد نور مستقیم سوهان با بستهبندی آن باعث فساد و خرابی سوهان میشود
بنابراین بین سوهان و قوطی سوهان باید توسط کاغذهای مومی از یکدیگر جدا
باشند تا برخورد مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند .استفاده از وسایل حمل و نقل
مناسب ،مخصوصا در فصول گرم که کیفیت سوهان از بین نرود و از فساد آن
جلوگیری کند .همچنین استفاده از ترموستات و دما سنج جهت اطالع از میزان دمای
اتاقک جابه جایی مواد غذایی و تعبیه آالرم هشدار در صورتی که اختالف دما باالتر و
یا پایینتر از حد معمول خود شود .صنعت سوهان باید از طریق صنف خود و ارتباط
با اداره بهداشت و اداره استاندارد یک سری استاندارد گذاری برای کیفیت محصول
مشخص کند و باعث شود تولیدکننده این استاندارها را رعایت کند .کاری که شاید به
صورت ذهنی در این صنعت اتفاق میافتاد ،در صورتی که بستهبندی آن مشکل
داشته باشد و یا اقالم چاپی روی آن و عالمت استاندارد آن مخدوش باشد هم برای
تولیدکننده و هم مشتری مشخص باشد .برگزاری دورههای آموزشی برای بهبود
کیفیت ،چرا که یکی از مشکالت این صنعت افرادی هستند که سطح تحصیالت پایین و
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تخصصی ندارند و دیدگاه سنتی به سوهان دارند که الزم است از آموزشهای
حرفهای بهرمند شوند.
 -7برگشتپذیری :شبکه توزیع صنعت سوهان به نحوی است که مشتری زمانی که
خرید را انجام داد این خرید از درب کارگاه انجام میدهد بعد از آن تولیدکننده
هیچگونه مسئولیتی ندارد .زمانی که سوهان از قم خارج شده و وارد فروشگاهها در
شهرهای دیگر شد امکان برگشتپذیری در این صنعت وجود ندارد و یک امر جا
افتاده برای این صنعت است چرا که فروشهای انجام شده به صورت کامال قطعی
است  .مگر در مواردی که از لحاظ کیفی مشکل داشته باشد که به صورت محدود این
اتف اق خواهد افتاد .اگر سوهان در شبکه توزیع پخش شد و ماندگاری بیش از شش
ماه شد محصول از شبکه توزیع باید جمع شود و تولیدکننده باید این توان را داشته
باشد که سوهان را پس بگیرد و اگر سوهان معیوب و خراب باشد و از نظر کیفی
مشکل داشته باشد ،بستهبندی آن مشکل داشته باشد و یا اقالم چاپی روی آن و
عالمت استاندارد آن مخدوش باشد تولیدکننده باید سوهان برگشتی را بپذیرد و از
آن جایی که بستهبندیها و ظاهر سوهان یک شکل واحد دارد بنابراین این مفهوم
برگشتپذیری در این صنعت معنایی ندارد که این میتواند یک ضعف برای شبکه
توزیع صنعت سوهان و ضربهای است به اعتماد مشتری و رضایت مشتری زده
میشود که قابل جبران و برگشتپذیر نیست .گسترش شبکه خردهفروشی یکی از
مهمترین بحثها در مورد بخش برگشتپذیری این است که پایانههای فروش در
نزدیک مشتری قرار بگیرد تا در صورت بی کیفیت بودن محصول یا آن انتظاری که
مشتری از محصول داشته و برآورده نکرده است امکان بازگشت سریع و راحت را
داشته باشد .شبکه توزیع خود را به نحوی طراحی کنند که امکان بازگشتپذیری
محصول را داشته باشد یا حداقل از طریق نمایندگیهای مجاز که در شهرستانها و
یا اگر در شهر قم است از طرف خود آن فروشگاهها و بدون هیچ گونه قید و شرطی
امکان برگشت محصول باشد .کارگاههای تولیدی سوهان به صورت سنتی تولید
میکنند و مبنای تفکر آن ها تولید است و این که هر محصولی را تولید کنند مشتری
خواهد خرید چرا که با رقابت شدید روبهرو نشده است و تفکر بازاریابی ندارد ،به
واسطه رکود بازار و اضافه شدن دستها و تولیدکنندهها به سمت فلسفه فروش
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قرار گرفتهاند و بازگشتپذیری زمانی مفهوم پیدا میکند که این کارگاهها به سمت
فلسفه فروش حرکت کنند.
 -9استفاده از اطالعات به روز و دقیق در شبکه توزیع :جریان اطالعات از پایین
دست شبکه توزیع به سمت باال دست شبکه توزیع اتفاق میافتد .یکی از مواردی که
برداشت میشود پیشبینی تقاضا است .از آن جایی که شهر قم یک شهر زائرپذیر
است و در فصولی که زائرپذیر است میتوان پیشبینی و اندازهگیری کرد ولی مبحث
مهم این هست که در فصولی که شهر قم زائرپذیر نیست و یا فصولی که هوا گرم
است پیشبینی تقاضا مشکل است .در بحث توسعه بازار ،محصول سوهان یک
محصول لوکس در بین شیرینیجات محسوب میشود و محصول اصلی برای شهر
قم هست ممکن است در پیشبینی تقاضا ایجاد اشکال کند .از طرفی بیش از هشتاد
درصد از تولید سوهان صادر میشود و عمال در شهر قم به فروش نمیرسد ،که
باعث افزایش ریسک تولید میشود .اشراف اطالعاتی در صنعت سوهان توسط
اتحادیه سوهان ایجاد شود .استفاده از  ITبه منظور ایجاد هماهنگی در شبکه توزیع
صنعت سوهان ،در واقع با ایجاد یکپارچگی فناوری اطالعات بین دفتر مرکزی شرکت
و کارگاههای تولیدی میتواند این اتفاق صورت گیرد .استفاده از فروشگاهها به
عنوان یکی از کانالهای جمعآوری اطالعات ،فروشگاههای سوهان بهترین مکان برای
جمع آوری اطالعات و ارسال اطالعات هستند ،در صورتی که دفتر مرکزی سیستمی
را راهاندازی کند ،میتواند از این خردهفروشان اطالعاتی در مورد میزان فروش ،نوع
مشتریان ،میزان فروش در شهرهای مختلف وغیره را به دست آورد.
 -0امکان تحویل سوهان در حجمهای کم و در فاصلههای زمانی کوتاه :به واسطه
کوچک بودن کارگاههای تولیدی سوهان امکان تحویل سوهان در حجمهای کم و در
فاصلههای زمانی کوتاه یک آسب برای این صنعت است .همچنین با توجه به عدم
اندازهگیری حجم بازار و نحوه قرارگیری مشتریان بر اساس قانون پارهتو و عدم
شفافیت محل قرارگیری مشتریان ،امکان برنامهریزی جهت تحویل مناسب به بخش
اصلی مشتریان میسر ناست .راهاندازی فروشگاه آنالین در واقع راهاندازی سایتها و
فروش اینترنتی جهت انتخاب و امکان ارائه و به نمایش گذاشتن تنوع محصول یکی از
عوامل مهمی هست که میتواند در این آسیب به صنعت سوهان کمک کند .گسترش
کارگاه های تولیدی در مقیاس جغرافیایی ،در صورتی که یک مجموعه تولیدی و شبکه
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توزیع مناسبی مهیا شود که بتواند در موقعیتهای جغرافیای مختلف در صورت
سفارش حتی به صورت محدود این امکان به وجود میآید که سوهان سفارش شده
درحداقل زمان تحویل داده شود.
 -2انعطافپذیری در حمل و نقل :وضعیت فعلی شبکه توزیع صنعت سوهان به نحوی
است که برای خرید سوهان یا باید در شهر قم سفارش داده شود و در گارگاه
سوهان خریداری شود و یا از طریق اتوبوس و باربری انتقال داده شود .نوع مواد
اولیه سوهان به واسطه اینکه خرابشدنی است نمیتوان با هر سیستمی در فصول
گرم جابهجا شود و انعطافپذیری زیادی در سیستم حمل و نقل برای انتقال آن
وجود ندارد و باید حتما در فصول گرم ماشینهای یخچالدار برای انتقال محصول
وجود داشته باشد و در فصولی که گرم نیست ،تحت شرایط خاص میتوان از وسایل
نقیله موجود در بازار به صورت کلی استفاده کرد .سوهان ،محصولی بسیار حساس
بوده که در برابر گرما به سرعت از خود واکنش نشان میدهد به همین منظور باید
برای جابهجایی این محصول از حملونقل اختصاصی استفاده شود .چنانچه صادرات
سوهان با قطار و یا وسایل نقلیه بدون سیستم سرمایشی انجام شود ،سوهانها در
مسیر صادراتی از بین خواهند رفت.
 -2هزینه موجودی :ممکن است تولیدکننده سوهان را تولید کند و یک مدت در انبار
انباشت شود چرا که هزینه صرف شده راکد است و یا سوهان در مغازه خردهفروش
انبار شود که هزینه موجودی به همراه دارد چرا که سرمایهای هست که درگیر شده
و نمیتوان از آن سرمایه استفاده کرد .محصول سوهان باید در شرایط خاصی
نگهداری شود ،چنانچه در این شرایط نگهداری نشود باعث بی کیفیت شدن سوهان
و یا خرابی آن میشود که باعث کاهش رضایت مشتری و افزایش هزینه موجودی
میشود .ایجاد مراکز پخش منطقهای ،یکی از مواردی است که باعث کاهش هزینه
موجودی میشود .ایجاد فروشگاههای متمرکز جهت کاهش هزینه نشست سوهان ،در
صورت ایجاد این نوع از فروشگاهها میتوان از هزینههای نشست سوهان جلوگیری
کرد .صنعت سوهان باید از تفکر تولید وارد تفکر بازاریابی شود که شرط انجام این
مهم این است که یک سیستم ارتباطات با مشتری قدرتمند و کارا ایجاد کنند در واقع
از شکل سنتی وارد شکل جدید شوند چرا که جریان اطالعات بهتر و کاراتر اتفاق
بیافتد و بتوانند پیشبینی نیاز بهتری را انجام دهند که در صورت انجام میتوانند
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برنامهریزی تولید بهتر ،تامین مواد اولیه با مدیریت مناسبتر در زمان مناسبتر که
باعث کاهش هزینهها میشود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
فرآیند توزیع محصول همواره یکی از مهمترین مشکالت بنگاههای تولیدی و خدماتی
است ،این حوزه حجم زیادی از سرمایههای مادی و مدیریتی یک بنگاه را به خود
اختصاص میدهد و در صورت اشتباه محاسباتی میتواند عملکرد مثبت سایر
حوزهها را خنثی کند  .نبض شرکت در دست شبکه توزیع و فروش آن است ،اما اغلب
شرکتها به شبکه توزیع کاالهای خود توجه کافی ندارند و این امر عواقب زیانباری
برای آنان به دنبال دارد .بنابراین این پژوهش با هدف آسیبشناسی شبکه توزیع
صنایع کوچک و متوسط در صنعت سوهان ،به دنبال بررسی وضعیت موجود شبکه
توزیع صنعت سوهان ،پیدا کردن آسیبهای موجود در صنعت و ارائه راهکارهایی
برای بهبود شبکه توزیع صنعت سوهان است .در این پژوهش با بررسی مبانی نظری
شبکه توزیع و با استفاده از تجربیات خبرگان به شناسایی معیارهای آسیبشناسی
شبکه توزیع پرداخته شد .جامعه آماری برای انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در
این پژوهش شامل خبرگان صنعت سوهان است ،مجموع افرادی که با آنها مصاحبه
انجام گرفته شد برابر نه نفر و افراد تکمیل کننده پرسشنامه  92نفر بوده است .با
استفاده از روش  FAREاقدام به وزندهی معیارها شد .همچنین به منظور شناسایی
آسیبهای موجود در صنعت سوهان از ماتریس اهمیت-عملکرد استفاده شد .در
تحلیل ماتریس-اهمیت عملکرد از بین  72شاخص جهت آسیبشناسی شبکه توزیع
صنعت سوهان ،شش شاخص حفظ کیفیت سوهان در فرایند توزیع ،برگشتپذیری،
استفاده از اطالعات به روز و دقیق در شبکه توزیع ،امکان تحویل سوهان در
حجمهای کم و در فاصلههای زمانی کوتاه ،انعطافپذیری در حمل و نقل و هزینه
موجودی در ربع اول ماتریس اهمیت-عملکرد قرار گرفت که به عنوان آسیبهای
موجود در صنعت سوهان در نظر گرفته شد .همچنین با بررسی و تحلیل دادههای
حاصل از مصاحبه ،با استفاده از روش تحلیل تم ،راهکارهایی جهت بهبود آسیبهای
شناسایی شده در شبکه توزیع صنعت سوهان ارائه شد .انجام این پژوهش مانند هر
پژوهش دیگر با موانع و مشکالتی همراه و مواجه بوده است .که بعضی از این
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محدودیتها رفع شده است و بعضی از این محدودیتها نتایج این پژوهش را تحت
 این پژوهش با محدودیتهای فراوانی روبرو بوده است از جمله.تاثیر قرار داده است
 همچنین بسیاری از تولیدکنندگان و،عدم همکاری م ناسب اتحادیه صنعت سوهان
خبرگان این صنعت اجازه مصاحبه ندادهاند تا مشکالت و آسیبهای بیشتری در این
 مسئلهای دیگر محدودیت نتایج پژوهش به بعد زمانی و مکانی.زمینه کشف گردد
 بایستی توجه داشت که این پژوهش در شهر قم و در دوره زمانی معین انجام.است
 بایستی شرایط مکانی و زمانی،شده است لذا از هر گونه تعمیم نتایج پژوهش اخیر
 از طرفی با توجه به این که صادرات سوهان به خارج از کشور معموال.بررسی گردد
توسط تجار خارجی صورت میگرفت بنابراین جهت آسیبشناسی شبکه توزیع در
. دسترسی به آنها سخت و محدود بود،قسمت صادرات به خارج از کشور
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Abstract
This study aims to tackle the distribution network of small and medium
industries in the sohan industry to investigate the status of the sohan system
distribution network, find the existing pathologies in the industry and
provide solutions to improve the distribution network. In this research, by
reviewing the theoretical bases of the distribution network and using the
experts ' experiments, we identified the criteria of distribution network
pathology. The statistical population of the study includes manufacturers,
experts and activists of Sohan Industry Distribution Network in Qom, the
total of the people who interviewed them was 9 people and complete a
questionnaire of 17. Using the FARE method, we measured the criteria. In
order to identify the damages in the industry, the importance-performance
matrix was used. Findings from the research show that in the matrix analysis
- the importance of performance among 25 indicators for the distribution of
the sohan industry, six indicators of filing quality in the distribution network,
the ability to deliver sohan in low volumes, flexibility in transport and
inventory cost were considered in the first quarter of the importance performance matrix which was considered as the damage in the sohan
industry. Also by analyzing the data from the interview, using theme
analysis method, some solutions have been proposed to improve the damage
identified in the sohan distribution network.
Keywords: Distribution network, Diagnosis, Small and Medium Industries,
Sohan Industry.
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