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1400/08/02
تاریخ تصویب:
پژوهش ،خبرگان و متخصصان آشنا با حوزۀ شبکۀ توزیع کاال شرکت توزیع و پخش مواد غذایی بوده است که
تعداد  30نفر از خبرگان و  3شرکت پخش مواد غذایی بهعنوان نمونۀ آماری بهصورت هدفمند مطالعه شدند.
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خدمات،
و
شبکۀ توزیع کاال
روایی پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع بررسی شد .پایایی آن نیز با بررسی میزان ناسازگاری
کسبوکار،
ماتریسهای تصمیم حاصل از قضاوت هریک از پاسخدهندگان تأیید شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
کارآفرینی
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و نرمافزارهای  SPSS 23و  Expert choice 11انجام گرفت .بر اساس نتایج
بهدستآمده از این پژوهش ،مهمترین موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات عوامل اقتصادی،
ی حقوقی ،انسانی و بازاریابی بودند .بیشترین موانع کسبوکارهای شبکۀ
فرهنگی ،مدیریتی ،زیرساختی ،ادار 
توزیع کاال و خدمات و زیرساختی و کمترین موانع این کسبوکارها نیز فرهنگی بود .همچنین ،نتایج بررسی
زیرمعیارهای موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات نشان داد ضعیف بودن اتحادیههایی که در زمینۀ
نظارت ،توزیع و پخش کاال فعالیت دارند ،بیشترین بازدارندۀ کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در
استان ایالم هستند .به بیانی دیگر ،اتحادیهها در سطح استان ایالم عملکرد خوبی در زمینۀ نظارت بر شبکۀ
 DOI: 10.22034/UE.2021.02.03.03توزیع کاال و خدمات و پخش کاال ندارند.
مقدمه
شبکۀ توزيع ،مجموعۀ گستردهای از عوامل مختلف فعال در امر توزيع
است كه بهعنوان ورودي ،محصوالت را از توليدكنندگان و سازندگان
دريافت كرده و بهعنوان خروجي ،محصوالت را به دست مشتريان و
استفادهكنندگان ميرسانند (آماتو و آماتو .)2009 ،1یکی از بازوهای
محوری نظام اقتصادی هر کشور ،بخش توزیع کاال و خدمات است .این

نویسنده مسئول:
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1 Amato & Amato

فرایند مهم و حیاتی بهوسیلۀ شبکههای توزیع کاال به انجام میرسد
(چشمبراه و همکاران .)1384 ،همچنین ،تصمیم دربارۀ کانال توزیع و
فروش کاال ،ازجمله مهمترین تصمیمهایی است که فراروی مدیران قرار
دارد .تصمیم دربارۀ توزیع کاال بر سایر تصمیمهای بازاریابی تأثیر مستقیم
میگذارد .نبض یک شرکت در دست شبکۀ توزیع و فروش آن است،
اما با اینهمه اغلب شرکتها به کانالهای توزیع کاالهای خود توجه
کافی ندارند و این امر گاه عواقب زیانباری برای آنان به دنبال دارد.
در مقابل ،بسیاری از شرکتها با استفاده از سیستمهای توزیع خالق،
به مزیت رقابتی دست یافتهاند .شرکتهای پخش در کنار سایر عوامل

یزدان قدیمی و همکاران

توزیع نقش اساسی در توزیع کاال در کانالهای بازاریابی به عهده دارند
(علیپور و همکاران .)1392 ،مبحث توزیع و کانالهای آن مقولهای است
که در دنیای بازاریابی امروز اهمیت زیادی دارد .در زنجیرۀ تأمین نقش
حلقۀ طالیی توزیع رساندن محصول آماده به مصرفکنندۀ نهایی است
(نواک .)2010 ،2امروزه جهانیشدن همراه با رشد جمعیت و به دنبال آن،
افزایش تقاضای منابع ،نیاز به بهرهگیری از علم روز دنیا و الگوهای صحیح
3
مدیریتی همچون زنجیرۀ تأمین را بیشازپیش برجسته کرده است (ژو
و همکاران .)2008 ،مدیریت زنجیرۀ تأمین ،شامل فعالیتهای مرتبط با
انتقال و جریان کاالها و خدمات و جریانهای اطالعاتی آنها از منبع مواد
خام تا مصرفکنندگان نهایی است (باالئو 4و همکاران .)2000 ،این فرایند
رویهای است که این کار را به طریقی انجام میدهد که مشتریان بتوانند
خدمات قابلاطمینان و سریع را با محصوالت باکیفیت در حداقل هزینه
دریافت کنند (پویرایر و بائور .)2002 ،5برای بیشتر شرکتها برخورداری
از یک نظام توزیع بهمثابه ابزاری برای کسب موفقیت و مزیت رقابتی
است ،بنابراین این نظامها بهگونهای طراحی شدهاند که با مدل کسبوکار
و راهبردهای شرکت یکپارچگی منسجمی دارد (چن 6و همکاران.)2010 ،
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای بازرگانی( 7صندوق بینالمللی پول)
کشور هند با جمعیت تقریبی یک میلیارد و  215میلیون نفر تعداد
واحدهای خردهفروشی و توزیع کاال در آن بیش از  13میلیون واحد
است با رتبۀ نخست ،یعنی به ازای هر  210نفر یک واحد توزیع ،چین
با جمعیت تقریبی یک میلیارد و  341میلیون نفر تعداد  6/4میلیون
واحد خردهفروشی و توزیع ،یعنی به ازای هر  94نفر یک واحد توزیع
در جایگاه دوم قرار دارد .در حال حاضر ،کشور ایران با جمعیتی معادل
 75,350,000نفر 2 ،میلیون واحد خردهفروشی وجود دارد؛ یعنی به
ازای هر  38نفر 1 ،واحد خردهفروشی (عزیزی و همکاران .)2014 ،در
جایی دیگر طبق آمار منتشرشدۀ از سوی مرکز آمار ایران در سال ،1389
یکمیلیون واحد صنفی توزیعی دارای پروانه در کشور فعالیت میکنند؛
یعنی به ازای هر  75نفر یک واحد خردهفروشی توزیعی در کشور وجود
دارد ،در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی باید برای هر 400
نفر ،یک واحد خردهفروشی توزیعی وجود داشته باشد .بررسیها نشان
میدهد عوامل متعددی همچون تعدد مراکز توزیع کاال ،طوالنی شدن
کانالهای توزیع و مانند آن ،سبب افزایش هزینههای توزیع و درنتیجه،
کاهش کارایی سیستم توزیع شده است .بنا به گفتۀ کارشناسان ،در حال
حاضر هزینۀ توزیع  30درصد هزینۀ تمامشده بسیاری از کاالهای نهایی
برای مصرفکننده را به خود اختصاص داده است و حتی در برخی از
کاالها تفاوت نرخ عمدهفروشی و خردهفروشی به  50درصد میرسد
(بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .)1389 ،بررسیهای میدانی و
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پژوهشهای صورتگرفته نشان میدهد نظام مدیریتی و حلقههای نظام
فعلی توزیع کاال در استان ایالم دچار مشکالت اساسی است .گزارشهای
رسمی دورهای ماهانه و ساالنۀ مرکز آمار ایران ،نشان از زیاد بودن نرخ
تورم در استان ایالم دارد .بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران در سال
1398بیشترین نرخ تورم دوازدهماهۀ مربوط به استان ایالم  44/6درصد
بوده است .همچنین ،در سال  1399بیشترین نرخ تورم دوازدهماهه مربوط
به استان ایالم  32/8درصد بوده است .در اردیبهشت سال  1400نیز
بیشترین نرخ تورم نقطهبهنقطه مربوط به استان ایالم  59درصد بوده است
(مرکز آمار ایران .)1399 ،با توجه به اهمیت و تأثیر کارایی شبکۀ توزیع
کاال و خدمات در قیمت تمامشدۀ کاال و خدمات برای مصرفکنندگان
و زیاد بودن نرخ تورم در استان ایالم ،شناخت وضع موجود و بررسی
بازدارندههای شبکۀ توزیع و پخش کاال و خدمات در ایالم یک ضرورت
است .به علت کافی نبودن پژوهشهای انجامشده این پژوهش در صدد
است تا با ارائۀ راهکارهای مفید گامی برای رفع مشکالت شبکۀ توزیع کاال
و خدمات در استان ایالم بردارد.
رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم
شده ،رویکرد مدیریت زنجیره تأمین 8است .زنجیرۀ تأمین شبکهای از
تسهیالت و مراکز توزیع 9است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام ،تبدیل
آن به محصوالت نهایی و واسطهای و توزیع این محصوالت نهایی به
مشتریان را انجام میدهند .زنجیرههای تأمین در سازمانهای تولیدی و
خدماتی وجود دارند ،هرچند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی
به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر بهشدت تغییر کند .طی
دو دهۀ اخیر ،مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی بهواسطۀ
پیشرفت در تکنولوژی ،جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی
بودهاند .با افزایش تعداد رقبا در کالس جهانی ،سازمانها مجبور شدند که
بهسرعت فرایندهای درونسازمانی را برای باقی ماندن در صحنۀ رقابت
جهانی بهبود بخشند .با چنین نگرشی رویکردهای «زنجیرۀ تأمین» و
«مدیریت زنجیرۀ تأمین» پا به عرصۀ وجود نهادند (غضنفری و همکاران،
 .)1380زنجیرۀ تأمین شبکهای است شامل تأمینکنندگان ،کارخانهها،
انبارهای کاال ،مراکز توزیع و خردهفروشان که مواد خام را تهیه میکنند،
تغییر شکل داده ،محصول را تهیه و تحویل مشتری میدهند (مالن،10
 .)1996یک زنجیرۀ تأمین شامل همۀ تسهیالت (امکانات) ،وظایف،
کارها و فعالیتهایی میشود که در تولید و تحویل یک کاال یا خدمت ،از
تأمینکنندگان (و تأمینکنندگان آنها) تا مشتریان (و مشتریان آنها)
درگیر هستند و شامل برنامهریزی و مدیریت عرضه و تقاضا ،تهیۀ مواد،
تولید و برنامۀ زمانبندی محصول یا خدمت ،انبارش ،کنترل موجودی
و توزیع ،تحویل و خدمت به مشتری میشود .بهطور خالصه ،میتوان
گفت که مدیریت زنجیرۀ تأمین شامل سه بخش عمده یعنی تهیه و
تدارک ،تولید و توزیع است (فیضآبادی .)1382 ،بنابراین ،شبکههای
توزیع و زنجیرههای تأمین کاال و خدمات یکی از حساسترین فرایندها
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)2003
تأمین(ماتسون
زنجیرۀتأمین
توزیعدردرزنجیرۀ
توزیع
تولید و
اجزای
شکل .1
(ماتسون)3002 ،،
تولید و
اجزای
شکل .1
و همکاران ( )2018با بررسي رابطۀ پايداري کسبوکار و عملكرد مالي
در بخش عمومي كشور اسلواكي ،به كمك روش تحليل همبستگي و
رگرسيون ،نشان دادند بين عملكرد مالي و پايداري کسبوکار ،رابطۀ
مستقيمي وجود دارد (ماکیکوا و همکاران .)2018 ،آگان 15و همکاران
( )2018در مطالعۀ مروري خود بر اين موضوع تأكيد كردند كه در
محيط بسيار رقابتي كسبوكار ،نهتنها عملكرد شركت ،بلكه عملكرد
تأمينكنندگان آنها نيز حائز اهميت است و پايداري سازمان ،به روابطي
كه با تأمينكنندگان ايجاد میشود ،بستگي دارد (آگان و همکاران،
.)2018
لیز کلی )2014( 16در پژوهشی تحت عنوان «بررسی روشهای
تشخیصی توزیع کاالها در مناطق شهری (مطالعۀ موردی :شهر بیلو
هوریزونته برزیل)» به این نتیجه میرسند که یکی از مشکالت اصلی
در ارتباط با تحویل کاال ،نبود زیرساخت مناسب در مناطق شهری است.
در نتایج پژوهش لوا 17و همکاران ( )2014با عنوان «تأمین مزیت رقابتی
شرکت از طریق مدیریت اجزای سیستم توزیع انجام شده» ،نشان داد
شرکتهایی که برای عملکرد کارآمد در سطح ملی و بینالمللی فعالیت
میکنند ،بیشترین توجهشان به سازماندهی مناسب و مدیریت صحیح
18
سیستم توزیع خودشان است .مطالعۀ ديگري را آماناندا و هاپكينسون
( )2010با عنوان «ساختارهاي در حال تغيير توزيع كاال در پاكستان» در
سال  2010ميالدي انجام دادهاند .اين دو محقق در مطالعات خود ابعاد

و چرخههای مهم مرتبط با ارتقای معیشت و رفاه عمومی در هر کشوری
است (مالن .)1996 ،منظور از زنجیرۀ تأمین تمامی عناصر موجود در
فرایند تأمین منابع ،ساخت و تحویل محصول است که شامل ،طیف
وسیعی از افراد و کسبوکارها میشود .مفهوم زنجیرۀ تأمین با زنجیرۀ
ارزش ارتباط تنگاتنگی دارد .در شکل  1نمایی ساده از ارتباطات شبکهای
و خوشهای میان عوامل تأمین مواد و توزیع محصول ارائه شده است
(ماتسون.)2003 ،11
البته ،فعالیتهایی که در زنجیرۀ تأمین صورت میگیرد ،باید ارزشزا
باشند .با اینحال ،اغلب دیده میشود که سهم عمدهای از قیمت محصول
نهایی متعلق به بخشهای غیر کارکردی کانال توزیع است و این امر عالوه
بر کاهش مطلوبیت محصول نزد مصرفکننده ،زیان بسیاری را نیز متوجه
اقتصاد میکند (لورنز 12و همکاران .)2007 ،در شکل  2مدلی از شبکۀ
توزیع و پخش مواد غذایی که به مطالعۀ مقایسه در بازارهای فرانسه و
کانادا پرداخته ،آمده است.
پیشینۀ تحقیق
طبق این مدل ،توزیعکنندهها دارای مجموعهای از استراتژیهای
متفاوت برای افزایش اعتماد در بین مشتریان صنایع غذایی هستند که
هدف از ارائۀ این مدل شناسایی روابط بین طبقات اصلی کانالهای توزیع
14
در صنایع پخش غذایی است (حمزوی 13و همکاران .)2013 ،ماكيكووا
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همکاران)3102 ،
(حمزه وی و
کاناداکانادا
فرانسه و
بازارهای
غذاییدردر
توزیعوو پخش
شبکۀتوزیع
شبکۀ
مدلی از
شکل .2
همکاران)2013 ،
(حمزه وی و
فرانسه و
بازارهای
موادغذایی
پخش مواد
مدلی از
شکل .2
و بخشهای مختلف توزيع مستقيم و غيرمستقيم كاالها در پاكستان را
بررسي کردهاند .یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد عواملي همچون
ارائۀ كاالهاي با برندهاي معروف ،تقويت خوشههای توزيع ،كوتاه شدن
کانالهای توزيع و تبليغات برنامهریزیشده بيشترين تأثير را بر كاهش
هزینههای توزيع كاال و درنتیجه ،كارايي شبکههای توزيع كاال در
پاكستان دارند .گرانت و بانیمیونگ )2010( 19در پژوهشی تحت عنوان
«طراحی زنجیرۀ توزیع کاالهای مصرفی در تایلند و ژاپن» به این نتیجه
رسیدند که مهارت و تخصص نیروی انسانی ،وجود زیرساختهای مناسب
حملونقل و توزیع کاال و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،ازجمله تجارت
الکترونیک ،تأثیر زیادی بر بهبود کارایی و کاهش هزینههای توزیع
کاالهای مصرفی در این کشورها دارد .هولسن )2007( 20پژوهشی را
با عنوان «شیوههای کاهش هزینۀ شبکههای توزیع کاالهای الکترونیکی
بهویژه رایانههای شخصی» انجام داده است .هولسن در بررسیهای خود
به این نتیجه رسید که عواملی همچون ایجاد شبکهها و زنجیرههای
بزرگ توزیع کاال ،بازارسنجی و تقسیم بهینۀ بازار ،میتوانند تا حد زیادی 2
هزینههای توزیع فیزیکی کاالها را کاهش دهند و درنتیجه ،باعث افزایش
19 Grant & Banomyong
20 Hulthen
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کارایی شبکههای توزیع کاالهای مصرفی در سطح ملی و بینالمللی
شوند .میرزایی و همکاران ( )1400پژوهشی با عنوان «شناسایی موانع
و مشکالت زنجیرۀ تأمین پایدار صنعت غذایی گوشت مرغ با استفاده
از تئوری بنیانی» به انجام رساندند .نتایج پژوهش یادشده نشان داد 5
چالش اصلی اثرگذار بر زنجیرۀ تأمین پایدار گوشت مرغ ،شامل عملکرد
ضعیف و عدم توسعۀ زیرساختهای لجستیکی (ادغام  8مفهوم کلیدی)،
مشکالت و موانع متعدد بازاریابی در فرایند زنجیرۀ تأمین گوشت مرغ
(ادغام  7مفهوم کلیدی) ،اثرات منفی زنجیرۀ تأمین گوشت مرغ بر کیفیت
محیط زیست (ادغام  6مفهوم کلیدی) ،بیتوجهی به مشتریمداری و
ترجیحات مصرفکننده (ادغام  3مفهوم کلیدی) و پایین بودن سطح
تقاضای مرغ سالم در کشور (ادغام  4مفهوم کلیدی) است .شناسایی
مشکالت و موانع زنجیرۀ تأمین گوشت مرغ میتواند سیاستگذاران را
برای بهبود عملکرد این زنجیره رهنمون سازد و عرضۀ بهموقع گوشت
مرغ سالمتمحور و سازگار با محیط زیست با قیمت مناسب را تحقق
بخشد .مرادنژادی و واحدی ( )1398در پژوهشی با عنوان «واکاوی موانع
راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم» به این
نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادی ـ سیاستی ،تجربۀ کسبوکار ،مهارتی،
آموزشی ،فرهنگیـ اجتماعی و روانشناختی درمجموع  53/3درصد از

یزدان قدیمی و همکاران

واریانس کل موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی
استان ایالم را تبیین کردند .مدرسی و همکاران ( )1397در پژوهشی با
عنوان «شناسایی موانع راهاندازی کسبوکارهای کشاورزی ارگانیک در
ایران» نتیجه گرفتهاند که از دیدگاه تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک
مورد مطالعه موانعی مانند مالی ،قانونی و اداری ،زیربنایی و حمایتی،
آموزشی ،نگرشی و فرهنگی ،شخصی ،بازار و محیطکار و موانع مرتبط با
تولید وجود دارد که در پایان پیشنهادهایی در خصوص اهمیت راهاندازی
و حفظ و حراست از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است .والئی و همکاران
( )1397در پژوهشی با عنوان «تحلیل موانع توسعۀ کسبوکارهای خرد
در نواحی روستایی شهرستان میاندوآب» نتیجه گرفتهاند که «موانع
اقتصادیـ اجتماعی»« ،موانع زیرساختی» و «ضعف سرمایۀ اجتماعی
و ترجیح سپردهگذاری به سرمایهگذاری» مهمترین موانع بودهاند .موانع
«اقتصادی و اجتماعی» مهمترین عامل عدم ایجاد کسبوکار جدید بوده
و با مقدار ویژه  10.10بیش از  50درصد واریانس را تبیین کرده است.
متفکرفرد و همکاران ( )1396پژوهشی با عنوان «انتخاب استراتژی
مناسب طراحی شبکۀ توزیع در زنجیرۀ تأمین شرکت الفی 21اصفهان
با استفاده از روشهای  TOPSISو  »SAWبه انجام رساندند .یافتههای
عمده بیانگر آن است که استراتژیهای طراحی شبکۀ توزیع با سطوح ،2
 1 ،5 ،4 ،3و  6در روش  TOPSISو با سطوح  6 ،5 ،3 ،1 ،2و  4در
روش  SAWبهترتیب برای برنامههای توسعه به مدیران پیشنهاد شدند.
بنابراین ،هر دو روش استراتژی سطح  2را بهعنوان بهترین استراتژی
انتخاب کردهاند .ملکی و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان «عوامل
بازدارندۀ توسعۀ کسبوکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه:
دهستان گویجهبئل بخش مرکزی شهرستان اهر)» به این نتیجه رسیدند
که چهار عامل ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز
کارآفرینی روستایی ،موانع فنیـ حمایتی ،موانع تولیدی بازاررسانی برای
فروش محصوالت و موانع قانونیـ نهادی مهمترین عوامل بازدارندۀ توسعۀ
کسبوکارهای خرد در مناطق روستایی هستند و درمجموع 59/4 ،درصد
واریانس کل موانع توسعۀ کسبوکار خرد را به خود اختصاص دادهاند.
نتایج پژوهش یادشده به دستاندرکاران امر کمک میکند تا برای مرتفع
کردن این موانع اهتمام ورزیده و گامهای مثبتی برای رونق کسبوکارهای
خرد روستایی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه و تأکید قرار گرفته،
بردارند .نادری و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان «شناسایی موانع
توسعۀ کسبوکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه» به
این نتیجه رسیدند که درمجموع ،حدود  65/5درصد واریانس موانع توسعۀ
کسبوکارهای کارآفرینانۀ کشاورزی در شهرستان کرمانشاه را بهترتیب 5
مانع مربوط به بازار ،فضا و بستر کارآفرینی ،تولید ،اداری و عوامل طبیعی
تبیین میکنند .اختیاری و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان ارزیابی
وضعیت تهیه ،توزیع و تجویز دارو در داروخانههای شهرستان کرمانشاه
بر اساس استاندارد سازمان غذا و دارو نتیجه گرفتند که شرایط تهیه،
انبار و تحویل دارو در شهرستان کرمانشاه خارج از استاندارد نبوده اما
21 Elphy

در مواردی انطباق نسبی دیده شد .مرادنژادی ( )1395در پژوهشی با
عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر رکود کسبوکارهای
تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایالم» به این نتیجه رسید
که مهمترین عوامل مؤثر بر رکود کسبوکارهای تعاونی مستقر در
شهرک صنعتی شهرستان ایالم فرهنگی ،شخصیتی ،اقتصادی ،مدیریتی
و سیاستی  -قانونی بودهاند .آقا گلزاده ( )1394در پژوهشی با عنوان
«انتخاب راهبرد شبکۀ توزیع در مدیریت زنجیرۀ تأمین» فصلنامۀ مدیریت
منابع در نیروی انتظامی نتیجه گرفته است که هر یک از راهبردهای توزیع
متأثر از عوامل مختلفی است که دو عامل اصلی و مهم آن ،یکی عامل
هزینه که به کارایی در راهبرد توزیع برمیگردد و دیگری ،عامل خدمت
به مشتری و رضایت اوست که هریک از اینها خود عوامل فرعی دارند که
معیاری برای سنجش راهبردها برای انتخاب شبکۀ توزیع در یک مدیریت
زنجیرۀ تأمین محسوب میشوند .امروزه شرکتها و سازمانها به اقتضای
راهبرد درونسازمانی و راهبرد کلی ،زنجیرۀ راهبرد واحد یا ترکیبی از
راهبردها را برای توزیع پس از ارزیابی آنها اتخاذ میکنند .شریفی و
همکاران ( )1392پژوهشی با عنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل
مؤثر بر کارایی شبکۀ توزیع کاال» به انجام رساندهاند .بر اساس یافتههای
پژوهش ،کوتاهشدن کانالهای توزیع ،ایجاد زنجیرههای بزرگ توزیع کاال،
افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی ،توسعۀ زیرساختهای توزیع و
حملونقل کاال و ایجاد برندهای ملی قوی ،بهترتیب بیشترین تأثیر را بر
بهبود کارایی شبکۀ توزیع کاال در کشور دارند .علی میرزایی و همکاران
( )1390در پژوهش خود تحت عنوان «موانع توسعۀ بنگاههای کوچک و
متوسط کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعۀ موردی :صنایع
تکمیلی خرما)» موانع زیرساختی ،بازاریابی ،مدیریتی و سیاستگذاری را
شناسایی کردند .معمارنژاد و حاجی علیاکبری ( )1389در پژوهشی تحت
عنوان «بررسی موانع کسبوکارهای الکترونیکی در بنگاههای اقتصادی
استان زنجان» به این نتیجه رسیدند که موانع کسبوکارهای الکترونیکی
در استان زنجان بهترتیب عبارتاند از .)1 :موانع حقوقی  .)2موانع فرهنگی
 .)3موانع مدیریتی  .)4موانع مربوط به زیرساختهای اساسی  .)5موانع
انسانی  .)6موانع اقتصادی .المعی ( )1389در پژوهش خود تحت عنوان
«موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک در ایران» شرط اینکه
یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راهاندازی شود و سپس ،با اجرای ایدههای
کارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امکان رشد و توسعه
را بیابد ،فراهم بودن بسترهای الزم در عرصۀ اقتصاد کشور دانسته است.
بنا بر نتایج پژوهشهای انجامگرفته ،مدل مفهومی این پژوهش در شکل
 3آورده شده است.
مواد و روشها
پژوهش پیش رو از نظر پارادایم ،کمی؛ از نظر هدف ،از انواع
پژوهشهای کاربردی؛ از نظر گردآوری دادهها ،جزء پژوهشهای میدانی و
از نظر میزان نظارت و کنترل دادهها ،از دسته پژوهشهای توصیفی از نوع
پیمایشی است .جامعۀ آماری خبرگان و متخصصان آشنا با حوزۀ شبکۀ
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شکل  .3مدل مفهومی پژوهش
جدول  .1طیف پرسشنامۀ معروف ساعتی (ساعتی)1971 ،

جدول  .1طیف پرسشنامۀ معروف ساعتی (ساعتی)1791 ،
ارزش اولویتی

وضعیت مقایسۀ  iنسبت به j

8 ، 6 ،4 ،2

برای برقراری مصالحه در مقادیر باال

1
3
5
7
9

اهمیت برابر
نسبتاً مهمتر
مهمتر
بسیار مهمتر
بینهایت مهمتر

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

تشریح

دو فعالیت به یک نسبت در دستیابی به هدف مهم هستند.
تجربه و قضاوت تااندازهای متوجه یک فعالیت به نسبت فعالیت دیگر است.
تجربه و قضاوت بسیار زیاد روی فعالیت دیگر ،رجحان فعالیت در عمل دیده شده است.
یک فعالیت نسبت به فعالیت دیگر بسیار زیاد اولویت داشته و برتری آن در عمل دیده شده است.
ادعای اولویت یک فعالیت نسبت به دیگری ،از باالترین امکان اثبات برخوردار است.
گاهی فرد تصمیمگیرنده نیاز دارد قضاوت عددی خود را به دلیل این که واژۀ خوبی برای تشریح آن
وجود ندارد؛ در میان عدد اصلی تعیین کند.

سلسلهمراتبی بعد از معرفی آن توسط ساعتی در کتاب تصمیمسازی برای
توزیع کاال شرکت توزیع و پخش مواد غذایی بوده است که تعداد  30نفر
رهبران بهسرعت فراگیر شد و در بسیاری از مسائل تصمیمگیری محققان
از خبرگان و  3شرکت پخش مواد غذایی بهصورت هدفمند بهعنوان نمونۀ
از آن استفاده کردند .مبنای کار روش  AHPمقایسههای زوجی است که
آماری انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ محققساختهای است که برای
بهوسیلۀ پرسشنامه یا با مصاحبه ،اطالعات مورد نیاز گردآوری میشود.
حصول اطمینان از روایی پرسشنامه ویرایش اولیۀ آن را چند تن از خبرگان
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،طیف مقایسهای 1ـ  9را استفاده میکند.
مورد بررسی قرار دادند و اصالحات الزم روی آن انجام گرفت .همچنین،
این مقیاس مقایسه ،تصمیمگیرنده را توانمند میکند تا دانش و تجربه را
برای تعیین روایی صوری و روایی محتوا از نظر کارشناسان و متخصصان
بهطور شهودی (حسی) متحد کرده و تعیین کند که یک عنصر تا چند
سازمانهای دولتی و خصوصی که در زمینۀ پخش کاال فعالیت و تجربه
برابر بر عنصر دیگر با در نظر گرفتن معیار غالب بوده که این مقیاس ،از
دارند ،استفاده شده است .پایایی پرسشنامه بر اساس میزان ناسازگاری است
نوع اعداد صحیح است .تصمیمگیرنده این امکان را دارد که اولویت خود
که باید کمتر از  0/1باشد (اصغرپور1377 ،؛ قدسیپور .)1383 ،به علت
را در قالب هر جفت از عناصر بهصورت کالمی ،اهمیت برابر ،به نسبت
اینکه میزان سازگاری در این پژوهش کمتر از  0/1بود ،بنابراین پایایی الزم
مهمتر ،مهمتر ،بسیار مهمتر ،بینهایت مهمتر بیان کند .این اولویتهای
را دارد .همچنین ،در بخش تحلیل دادهها از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
توصیفی در گام بعد بهترتیب به مقادیر عددی  9،7،5،3،1ترجمه میشوند.
 AHPاز نرمافزار  expert choice 11استفاده شده است.
3
توماس آلساعتی در سال  1971فرایند تحلیل سلسلهمراتبی را ابداع
مقدارهای  8،6،4،2نیز بهعنوان مقادیر میانه در مقایسۀ بین دو قضاوت
کرد (توفیق .)1378 ،این روش یک چارچوب سلسلهمراتبی برای تحلیل
متوالی به کار میروند .معکوس این اعداد در مورد طرف دیگر قضاوتها
کام ً
ال نظاممند تمامی عوامل اثرگذار بر یک مسئله را تدارک میبینر
به کار میآید .طیف معروف ساعتی در جدول  1قابل مشاهده است .برای
و رویهها و اصولی را تدوین میکند تا از چندین گزینه ،بهترین جواب
دستیابی به اولویتبندی نتایج بهدستآمده از مقایسههای زوجی نرمافزار
تصمیمهای ویژه  ECاین فرایند را انجام میدهد.
ممکن انتخاب شود (اصغرپور .)1377 ،استفاده از روش فرایند تحلیل
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شکل  .4ساختار سلسلهمراتبی موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم (مأخذ :یافتههای پژوهش)
شکل  .4ساختار سلسلهمراتبی موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

است و بهوسیلۀ شاخص سازگاری ( )CIو شاخص تصادفی ( )RIمحاسبه
میشود(رابطۀ :)3

روش  AHPبر پایه سه اصل است :اول ،ساختار مدل؛ دوم ،قضاوت
در مورد گزینهها و معیارها؛ سوم ،تعیین اولویتها [ .]28مجموعه
} C= {Cj | j = 1,2,…,nمجموعه معیارها خواهد بود .نتیجۀ مقایسات
زوجی روی  nمعیار بهصورت خالصه در ماتریس  An*nکه هر عنصر آن
) aij (ij =1,2,…, nو برابر با وزن هر معیار است ،بهصورت زیر آورده
میشود:

()3

CR=CI/RI

میزان سازگاری محاسبهشده باید  0/1یا کمتر باشد ،اگر این میزان
از  0/1بیشتر باشد ،قضاوتها ممکن است بهصورت متضاد باشند و برای
بهبود سازگاری ارزیابی مجدد انجام شود.

یافتهها
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،نیازمند شکستن مسئلۀ تصمیم با
چندین شاخص به سلسلهمراتبی از سطوح است .به اینمنظور ،از درخت
تصمیم استفاده میشود که از  4سطح تشکیل شده است :سطح اول شامل
هدف کلی از تصمیمگیری است .در سطح دوم معیارهای کلی قرار دارند
در مرحلۀ آخر فرایند ریاضی با نرمالیزه کردن و یافتن وزنهای هر
که تصمیمگیری بر اساس آنها صورت میگیرد .در سطح سوم زیرمعیارها
یک از ماتریسها شروع میشود .وزنهای مربوطه با توجه به بردار ( )Wو
قرار میگیرند و در آخرین سطح نیز گزینههای تصمیم قرار میگیرند.
بیشترین مقدار ویژه ( )λ maxبه دست میآید (رابطۀ .)1
شکل  4ساختار سلسلهمراتبی موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و
خدمات است.
 Aw= λ max W
)(1
زیرمعیارهای هریک از معیارهای کلی به شرح زیر هستند:
زیرمعیارهای اقتصادی:
اگر مقایسات زوجی بهطور کامل سازگار باشند ،ماتریس  Aبرابر  1و
 .)1کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی
 λ max= nخواهد بود .در این صورت ،وزنها میتوانند بهوسیلۀ هر یک
 .)2عدمحمایت بانکها از شرکتهای پخش
از ردیفها و یا ستونها نرمالیزه شوند (ونگ .)2007 ،یک موضوع قابل
 .)3بهرۀ زیاد وامهای بانکی
توجه در مورد خروجی  AHPاین است که این نتایج وابستگی مستقیم
 .)4زیاد بودن تعرفههای حملونقل زمینی و...
به سازگاری مقایسات زوجی قضاوتها دارد .سازگاری بهوسیلۀ ارتباط
 .)5نبود معافیت مالیاتی
ورودیها  ajk =. A: aij × aikتعریف میشود .شاخص سازگاری (4 )CI
 .)6نبود مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری
عبارت است از (رابطۀ :)2
 .)7قیمت زیاد تجهیزات.
زیرمعیارهای فرهنگی:
)CI = (λ max- n) / (n-1
()2
 .)1حاکمیت فرهنگ داللی و واسطهگری
 .)2عدم برخورد صادقانۀ توزیعکننده و مشتری
میزان سازگاری نهایی ( ،)CRتعیینکنندۀ سازگاری در ارزیابی فرد
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جدول  .2ماتریس مقایسات زوجی موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم (مأخذ :یافتههای پژوهش)
موانع

اقتصادی
فرهنگی
مدیریتی
زیرساختی
اداری – حقوقی
انسانی
بازاریابی

اقتصادی

فرهنگی

مدیریتی

زیرساختی

اداری – حقوقی

انسانی

بازاریابی

1

4/37
1

1/46
0/25
1

0/5
0/2
0/5
1

1/40
0/5
2/07
3/68
1

2/39
1
2/69
3/62
0/5
1

1/98
0/5
1/92
1/82
0/33
0/33
1

 .)3عدم فرهنگ استفاده از رایانه در شرکتهای پخش
 .)4عدم فرهنگ همکاری بین شرکتهای پخش
 .)5عدم نگرش مناسب به عملکرد شرکت پخش.
زیرمعیارهای مدیریتی:
 .)1کمبود مدیران متخصص
 .)2کوتاه بودن دورۀ (عمر) مدیریتی
 .)3عدم آگاهی مدیران از فناوری اطالعات
 .)4عدم تعهد مدیران برای استقرار شبکۀ نوین توزیع
 .)5نگرش سنتی مدیران نسبت به تغییر روش جدید توزیع.
زیرمعیارهای زیرساختی:
 .)1پراکنش جغرافیایی نامناسب شرکتهای پخش
 .)2مستهلک بودن تجهیزات و ماشینآالت
 .)3ضعف در سیستم حملونقل زمینی و...
 .)4حداقل استفاده از انبارها
 .)5ضعف اتحادیهها
 .)6نبود امکانات نرمافزاریـ سختافزاری در شرکتهای پخش
 .)7عدم راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای.
زیرمعیارهای اداریـ حقوقی:
 .)1بروکراسی (کاغذبازی) زیاد
 .)2قوانین دستوپاگیر فرایند ثبت شرکت
 .)3قوانین مالیاتی
 .)4رویههای غیر منعطف اداری شبکۀ توزیع و پخش کاال
 .)5نارسایی قوانین الزم (ضعف ساختار حقوقی).
زیرمعیارهای انسانی:
 .)1دستمزد کم نیروی انسانی
 .)2نبود کارکنان متخصص و خبره
 .)3عدم انگیزۀ کارکنان به روشهای جدید
 .)4مقاومت کارکنان در برابر تغییر روش
 .)5مشکل بهروز نگه داشتن کارکنان.
زیرمعیارهای بازاریابی:
 .)1ثبات نداشتن تقاضا و قیمت در بازار

 .)2رونق بازار داللی و واسطهگری
 .)3عدم راهاندازی واحد بازاریابی در شرکتهای پخش
 .)4سهم اندک فروشگاههای زنجیرهای در توزیع کاال
 .)5عدم برگزاری نمایشگاههای فروش فوقالعاده
 .)6عدم استفاده از بازاریابی مستقیم (پخش مویرگی).

مقایسههای زوجی
در این مرحله خبرگان مقایسههایی را بین معیارها و زیرمعیارهای
تصمیمگیری انجام میدهند و امتیاز آنها را نسبت به یکدیگر تعیین
میکنند .این مقایسهها بر اساس جدول  9کمیتی انجام میشود که
پیشتر به آن اشاره شد .برای محاسبۀ ضریب اهمیت معیارها ،چهار روش
عمده مطرح است:
 .)1حداقل مربعات
 .)۲بردارهای ویژه
 .)۳حداقل مربعات لگاریتمی
 .)4روشهای تقریبی (قدسیپور)1383 ،
از میان این روشها ،بیشتر از روش بردار ویژه استفاده شده است .اما
اگر ماتریس  Aدارای ابعاد بیشتری باشد ،محاسبۀ مقادیر و بردارهای ویژه
طوالنی و وقتگیر خواهد بود ،مگر اینکه از نرمافزارهای رایانهای برای حل
آن کمک گرفته شود .به همین دلیل ،پروفسور ساعتی به ارائۀ چهار روش
تقریبی زیر میپردازد:
 .)۱مجموع سطری
 .)۲مجموع ستونی
 .)۳میانگین حسابی
 .)4میانگین هندسی.
در این پژوهش روش میانگین هندسی استفاده شده است .درنهایت،
با محاسبۀ میانگین هندسی تمام پاسخدهندگان به پرسشنامه و از تلفیق
دادههای حاصل از پرسشنامهها ،ماتریس مقایسات زوجی در جدول 2
حاصل شد.
عناصر قطر اصلی هر ماتریس ،با توجه به اهمیت برابر هر معیار نسبت
به خود در دستیابی به هدف برابر  1است .پس از جمعآوری پرسشنامه،
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شکل  .5میزان ناسازگاری مقایسات زوجی زیرمعیارهای موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم(مأخذ :یافتههای
شکل  .5میزان ناسازگاری مقایسات زوجی زیرمعیارهای موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم
پژوهش)
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .6میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای زیرساختی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
شکل  .6میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای زیرساختی

پژوهش)
میزانافتههای
مأخذ :ی
دادههای ماتریس فوق در نرمافزار  expert choice 11وارد (
ناسازگاری زیرمعیارهای زیرساختی کمتر از  0/1است .این مقدار
میزان
شده و
دقت خیلی خوبی دارد .در این جدول اهمیت زیرمعیارهای زیرساختی
سازگاری محاسبه شد .میزان سازگاری باید کمتر از  0/1باشد .میزان
بهترتیب آورده شده که بیشترین اهمیت مربوط به ضعف اتحادیهها در
سازگاری محاسبهشده در ماتریس مقایسات زوجی موانع کسبوکارهای
شبکۀ توزیع و پخش کاال در استان ایالم به مقدار  0/34و کمترین اهمیت،
شبکۀ توزیع کاال و خدمات برابر با  0/04حاصل شد .چون کمتر از 0/1
مربوط به حداقل استفاده از انبارها در شرکتهای پخش و شبکۀ توزیع
است ،این مقدار قابل قبول است.
کاال و خدمات در سطح استان ایالم به مقدار  0/06است.
در شکل  5اهمیت موانع توسعۀ کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و
شکل  7نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی اقتصادی از
خدمات آورده شده است که بیشترین اهمیت مربوط به موانع زیرساختی
دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی
در کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات به مقدار  0/28و کمترین
زیرمعیارهای اقتصادی  0/04است ،یعنی کمتر از  0/1است .به علت اینکه
اهمیت ،مربوط به موانع فرهنگی به مقدار  0/05است که درمجموع ،کل
میزان ناسازگاری زیرمعیارهای اقتصادی کمتر از  0/1است ،این مقدار
مقادیر بهدستآمده برابر با  1است .همچنین ،پس از ورود دادههای هریک
قابل قبول است .در این نمودار اهمیت زیرمعیارهای اقتصادی بهترتیب
از زیرمعیارهای کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم
آورده شده که بیشترین اهمیت مربوط به نبود مشوقهای الزم برای
نسبت به معیارها ،میزان ناسازگاری هریک از زیرمعیارها بهترتیب محاسبه
سرمایهگذاری در شبکۀ توزیع کاال و خدمات به مقدار  0/23و کمترین
شده و در نمودارهای زیر آورده شده است.
اهمیت ،مربوط به قیمت زیاد تجهیزات به مقدار  0/10است.
شکل  6نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی زیرساختی
شکل  8نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی فرهنگی از
از دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی
دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی
زیرمعیارهای زیرساختی  0/02است که کمتر از  0/1است ،به علت اینکه
5
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های پژوهش)
زیرمعیارهاییافته
اقتصادی (مأخذ:
میزانزوجی
مقایسۀ
شکل  .7میزان ناسازگاری
اقتصادی
زیرمعیارهایزوجی
ناسازگاری مقایسۀ
شکل .7
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .8میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای فرهنگی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
شکل  .8میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای فرهنگی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .9میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای مدیریتی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
شکل  .9میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای مدیریتی

گری در شبکۀ توزیع و پخش کاال و خدمات به مقدار  0/34و
ی واسطه
اینکهافتهها و
علت
پژوهش)
مأخذ :ی
زیرمعیارهای فرهنگی  ،0/05یعنی کمتر از  0/1است .به (
کمترین اهمیت مربوط به عدم فرهنگ استفاده از رایانه در شرکتهای
میزان ناسازگاری زیرمعیارهای فرهنگی کمتر از  0/1است ،این مقدار
پخش به مقدار  0/09است.
قابل قبول است .در این نمودار اهمیت زیرمعیارهای فرهنگی بهترتیب
شکل  )9نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی مدیریتی
آورده شده است که بیشترین اهمیت مربوط به حاکمیت فرهنگ داللی
7
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شکل  .10میزان ناسازگاری مقایسه زوجی زیرمعیارهای اداری – حقوقی (مأخذ :یافتههای پژوهش)
شکل  .10میزان ناسازگاری مقایسه زوجی زیرمعیارهای اداری – حقوقی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .11میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای انسانی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .11میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای انسانی

و کمترین اهمیت ،مربوط به نارسایی قوانین الزم (ضعف ساختار حقوقی)
از دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)
در شرکتهای پخش و شبکۀ توزیع کاال و خدمات در سطح استان ایالم
زیرمعیارهای مدیریتی  ،0/03کمتر از  0/1است .به علت اینکه میزان
به مقدار  0/14است.
ناسازگاری زیرمعیارهای مدیریتی کمتر از  0/1است ،این مقدار قابل قبول
شکل  11نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی انسانی از
است .در این جدول اهمیت زیرمعیارهای مدیریتی بهترتیب آورده شده
دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی
که بیشترین اهمیت مربوط به کمبود مدیران متخصص در شبکۀ توزیع
زیرمعیارهای انسانی  ،0/004یعنی کمتر از  0/1است .به علت اینکه میزان
و پخش کاال و خدمات در استان ایالم به مقدار  0/25و کمترین اهمیت،
ناسازگاری زیرمعیارهای انسانی کمتر از  0/1است ،این مقدار دقت بسیار
مربوط به کوتاه بودن دوره (عمر) مدیریتی در شرکتهای پخش و شبکۀ
زیادی دارد .در این جدول اهمیت زیرمعیارهای انسانی بهترتیب آورده
توزیع کاال و خدمات در سطح استان ایالم به مقدار  0/16است.
شده که بیشترین اهمیت مربوط به دستمزد کم نیروی انسانی در شبکۀ
شکل  10نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی اداری-
توزیع و پخش کاال در استان ایالم به مقدار  0/40درصد و کمترین اهمیت
حقوقی از دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ
مربوط به مشکل بهروز نگهداشتن کارکنان در شرکتهای پخش و شبکۀ
زوجی زیرمعیارهای اداری -حقوقی  ،0/02یعنی کمتر از  0/1است .به
توزیع کاال و خدمات در سطح استان ایالم به مقدار  0/10درصد است.
علت اینکه میزان ناسازگاری زیرمعیارهای اداری -حقوقی کمتر از 0/1
شکل  12نشاندهندۀ اهمیت نسبی زیرمعیارهای کلی بازاریابی
است ،این مقدار قابل قبول است .در این جدول اهمیت زیرمعیارهای
از دیدگاه خبرگان و متخصصان است .میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی
اداریـ حقوقی بهترتیب آورده شده که بیشترین اهمیت مربوط به وضعیت
زیرمعیارهای بازاریابی  ،0/02یعنی کمتر از  0/1است .به علت اینکه میزان
قوانین مالیاتی در شبکۀ توزیع و پخش کاال در استان ایالم به مقدار 0/26
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شکل  .12میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای بازاریابی (مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .12میزان ناسازگاری مقایسۀ زوجی زیرمعیارهای بازاریابی
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .13میزان ناسازگاری کل زیرمعیارهای موانع توسعۀ کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم (مأخذ :یافتههای
کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم
شکل  .13میزان ناسازگاری کل زیرمعیارهای موانع توسعۀ
پژوهش)
(مأخذ :یافتههای پژوهش)
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ناسازگاری زیرمعیارهای بازاریابی کمتر از  0/1است ،این مقدار دقت خوبی
دارد .در این جدول اهمیت زیرمعیارهای بازاریابی بهترتیب آورده شده
است بیشترین اهمیت ،مربوط به وضعیت ثبات نداشتن تقاضا و قیمت در
بازار در شبکه توزیع و پخش کاال در استان ایالم به مقدار  0/37و کمترین
اهمیت ،مربوط به سهم اندک فروشگاههای زنجیرهای در توزیع و پخش
کاال در شرکتهای پخش و شبکۀ توزیع کاال و خدمات در سطح استان
به مقدار  0/09است .همچنین ،با توجه به شکل  13میزان ناسازگاری
تمامی زیرمعیارهای بهکاربردهشده در این پژوهش  0/03است که دقت
خیلی خوبی دارد .با توجه به این نمودار نتایج نشان میدهد اتحادیههایی
که در زمینۀ نظارت ،توزیع و پخش کاال با بیشترین اهمیت ()1/00
بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده است ،وضعیت خوبی ندارد .به
بیانی ،اتحادیهها در سطح استان ایالم عملکرد خوبی نسبت به نظارت
بر شبکۀ توزیع کاال و خدمات و پخش کاال ندارند .با اینوجود ،همچنین
کمترین اهمیت مربوط به عدم فرهنگ استفاده از رایانه در شرکتهای
پخش کاال در سطح استان با  0/05است که این نشان از این واقعیت دارد
که در شرکتهای توزیع و پخش کاال و خدمات در استان ایالم به این
واقعیت تا حدودی جامعۀ عمل پوشانده میشود.

کاال و خدمات در استان ایالم ،ضعف اتحادیهها نسبت به نظارت بیشتر
بر فرایند توزیع و پخش کاال است .بنابراین ،باید سازوکارهای مناسب
برای تقویت کارکرد اتحادیههای مرتبط با توزیع کاال و خدمات به
کار گرفته شود .سردارنیا و جاهدین محمدی ( )1395در پژوهشی با
عنوان «سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندی
اتحادیههای صنفی در ایران» به این نتیجه رسیدهاند که در قانون نظام
صنفی و قانون اساسی ایران ،الزامات ،تمهیدات و فرصتهای الزم برای
فعالیت اتحادیههای صنفی ،پیشبینیشده هستند و عدم موفقیت کامل
اتحادیههای صنفی را باید در متغیرهای سیاسی ،تشکیالتی -سازمانی و
متغیرهای جامعهشناختی جستوجو کرد .نظر به فراهم بودن زمینههای
قانونی برای فعالیت و کارکرد مؤثر اتحادیههای شبکۀ توزیع و پخش
کاال ،پیشنهاد میشود با انجام یک کار پژوهشی عوامل مؤثر بر ضعف و
ناکارآمدی اصناف شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم شناسایی
شود.
نتایج پژوهش نشان داد یکی از موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال
و خدمات در استان ایالم ،پراکنش جغرافیایی نامناسب شرکتهای پخش
کاال و خدمات است .موحد و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان
«تحلیل نابرابریهای فضایی توزیع خدمات در سطح محالت منطقۀ 6
تهران» نتیجه گرفته است که با توجه به ساختار منسجم و سیستمی
شهر ،باید به عدالت فضایی در شیوۀ پراکنش خدمات در سطح محالت
منطقۀ  6و توزیع این خدمات با توجه به جمعیت آن توجه شود .یغفوری
و همکاران ( )1396نیز در پژوهشی با عنوان «بررسی عدالت فضایی در
توزیع خدمات ،با تأکید بر مدیریت شهری (مورد مطالعه :محالت منطقۀ
 ۱۹تهران)» به این نتیجه رسیدهاند که خدمات شهری در منطقۀ  ۱۹شهر
تهران بهطور عادالنه توزیع نشده است .نظر به ضرورت پراکنش به اندازۀ
شرکتهای توزیع و پخش کاال و خدمات در استان ایالم ،پیشنهاد میشود
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با هماهنگی کارگروه اشتغال
و سرمایهگذاری استان فرمانداریهای تابعه در صدور مجوزها و دادن
تسهیالت بانکی به متقاضیان راهاندازی شرکتهای پخش کاال ،متعادل
کردن شرکتهای پخش کاال و خدمات در شهرستانهای مختلف را مورد
توجه قرار دهند.
نتایج پژوهش نشان داد یکی از موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع کاال
و خدمات در استان ایالم ،نبود تعداد بهاندازۀ فروشگاههای زنجیرهای در
سطح شهرستانهای استان است .شریفی و همکاران ( )1391در پژوهشی
با عنوان «طراحی مدل شبکۀ تهیه و توزیع کاال در ایران ،شرکتهای
پخش کاال» به این نتیجه رسیدهاند که شرکتهای پخش و فروشگاههای
زنجیرهای میتواند باعث کوتاه شدن کانالهای توزیع و کاهش قیمت
کاالها شود .مبارکی و همکاران ( )1399نیز در پژوهشی با عنوان «بهبود
توزیع فضا  -مکانی فروشگاههای زنجیرهای در شهر تبریز» اشاره کردهاند
که توزیع مناسب فروشگاههای زنجیرهای ،نقشی زیادی در کاهش
هزینههای حملونقل ،عرضۀ سریع کاالها و خدمات ،دسترسی مناسب
به پارکینگ و سایر خدمات مکمل شهری دارد .بنابراین ،با توجه به نقشی

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،بیشترین مشکالت مربوط
به شبکۀ توزیع کاال و خدمات مربوط به موانع زیرساختی بوده است .این
یافته همسو با یافتههای میرزایی و همکاران ( ،)1400والئی و همکاران
( ،)1397مدرسی و همکاران ( ،)1397شریفی و همکاران ( ،)1392لیز
کلی ( )2014و گرانت و بانيميونگ ( )2010است .یافتههای این پژوهش
نشان داد یکی از بازدارندههای زیرساختی برای توسعۀ کسبوکارهای
شبکۀ توزیع کاال و خدمات در استان ایالم ،ضعف در سیستم حملونقل
زمینی ،ریلی ،هوایی است .کماییزاده و همکاران ( )1396در پژوهشی با
عنوان «تحلیل و سطحبندی شاخصهای حملونقل و ارتباطات استانهای
ایران» نتیجه گرفته است که استان ایالم در ردۀ یکی از استانهای بسیار
محروم در زمینۀ حملونقل و انبارداری است .احمدی و همکاران ()1394
نیز پژوهشی با عنوان «سطحبندی میزان توسعهیافتگی استانهای کشور
بر مبنای شاخصهای حملونقل جادهای با استفاده از تلفیق تکنیکهای
 AHPو  »TOPSISبه انجام رساندهاند .نتایج این پژوهش نشان داد
استان ایالم یکی از استانهایی است که در پایینترین جایگاه سطحبندی
میزان توسعۀ استانها بر مبنای شاخصهای حملونقل جادهای ،قرار
گرفته است .بنابراین ،با توجه به اینکه کارکرد مناسب شبکۀ توزیع
کاال و خدمات نیازمند یک نظام حملونقل توسعهیافته است ،پیشنهاد
میشود برنامهریزان و سیاستگذاران استان ایالم به اهمیت و نقش توسعۀ
حملونقل در استان ایالم توجه کنند و تالش خود را برای گنجاندن و
تصویب منابع مالی مناسب در ردیف بودجۀ کشور برای توسعۀ شبکۀ
حملونقل استان به کار گیرند.
نتایج پژوهش نشان داد یکی از موانع کسبوکارهای شبکۀ توزیع
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که فروشگاههای زنجیرهای در شبکه توزیع کاال دارند و نظر به اینکه نتایج
این پژوهش نشان داد یکی از بازدارندههای کسبوکارهای توزیع و پخش
کاال و خدمات؛ نبود تعداد بهاندازۀ فروشگاههای زنجیرهای است ،پیشنهاد
میشود با بررسی و آمایش شهرستانهای مختلف ،اقدامات الزم برای
افزایش تعداد فروشگاههای زنجیرهای به عمل آید.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،مشوق و انگیزۀ الزم برای
سرمایهگذاری در زمینۀ پخش و توزیع کاال در سطح استان ایالم وجود
ندارد ،بنابراین پیشنهاد میشود مدیران ارشد استان با همکاری نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی ،رایزنیهای الزم برای در نظر گرفتن
مشوقهایی برای سرمایهگذاری در استان ایالم انجام دهند و شرایط الزم
برای سرمایهگذاری در این استان فراهم سازند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش به نظر میرسد که در
سطح استان ایالم فرهنگ داللی و واسطهگری حاکمیت دارد .پیشنهاد
میشود که نهادهای مربوطه در این زمینه تمهیدات الزم برای اجحاف
کمتر بر مشتریان و مصرفکنندگان بیندیشند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش به نظر میرسد قوانین
مالیاتی در زمینۀ توزیع و پخش کاال ناقص است ،پیشنهاد میشود که
روند بروکراسی اداری را تا حد زیادی کاهش داد .همچنین ،قوانین
دستوپا گیر فرایند ثبت شرکت با مشکالت عدیدهای مواجهه است،
بنابراین پیشنهاد میشود موانع ثبت شرکت را تا حد ممکن کاهش داد.
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A B ST R AC T
The aim of this study was to analyze barriers of Entrepreneurship Development in
Enterprises of goods and services distribution network in Ilam province. A descriptivesurvey method was used for this research. The statistical population of the study
was experts and specialists familiar with the field of food distribution network of
food distribution and Distribution Company that 30 experts and 3 food distribution
companies were studied as a statistical sample. Instrument of data gathering was
structured interview using Al Saati nine order professional questionnaires. The
validity of questionnaire was considered by expert opinion of university professor
and experts. The reliability of questionnaire assured by considering of Incompatibility
of decision matrices due to judgment of each respondent. The analytic hierarchy
process (AHP) and Expert Choice 11 and SPSS 23 software was used for data analysis.
Findings showed that the most important barriers in Enterprises of goods and
services distribution network were include as: infrastructural, economic, managerial,
marketing, administrative-legal, human, and cultural Barriers, that among these
factors, infrastructure factors were the most important barriers and cultural factors
was the least important barriers in these Enterprises. Also, the results of the study of
the following criteria for barriers to businesses in the distribution network of goods
and services showed that Weakness of unions in the field of supervision, distribution
and distribution of goods, the most deterrents are the businesses of the distribution
network of goods and services in Ilam province.
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