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ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the performance of dairy products supply chain in rural areas of
Kermanshah country. The statistical population of the study is about 638 people and consists of three
groups, including the employees of Bisotun Milk Factory, sellers of dairy products, and dairy farms in
Kermanshah. Based on the Krejcie & Morgan (1970) table, the sample population is calculated at about
240 people. Data collection is carried out by a researcher-made questionnaire. Three experts from the
department of rural development of Ilam University verified the validity of the questionnaire, and its
reliability is determined to be o.847 using the Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using
the F test, one-way analysis of variance, correlation coefficient, and regression using SPSS 20 software.
The results of the research indicate that variables of information flow, coordination among a network's
members, marketing and sales, customer satisfaction, and transportation are in good condition. Based
on the results of the regression and F test, variables of information flow and coordination, marketing and
sales, customer satisfaction, and transportation have a significant effect on supply chain performance,
while the two variables of cost and flexibility were not in desirable condition. Therefore, it is suggested
that the supply chain should adopt appropriate strategies for better survival and widespread use and
incorporate various processes, such as lower costs and greater flexibility in the business environment,
which will improve the performance of the supply chain.

Copyright © 2019, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

I

1. Introduction
n the present era, supply chain management is considered as one of the
underlying foundations of business im-

plementation in the world. Supply chain management is
responsible for integrating organizational units throughout the supply chain. It coordinates the flow of materials
and information to meet the demands of end customers
as it aims to improve the competitiveness of the supply
chain. Supply chain management means integrating key
business processes from the final customer to the primary
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suppliers, which provide the products, services, and information. In terms of economic structure, Kermanshah
province is based on agriculture and animal husbandry.
Therefore, creating suitable fields for the expansion and
improvement of livestock capability of the province are
significant. Therefore the purpose of this study is to investigate factors affecting the performance of dairy products
supply chain in rural areas of Kermanshah country.

2. Methodology
The purpose of this study is to apply a quantitative approach to evaluate factors affecting the performance of
dairy products supply chain in rural areas of Kermanshah.
The statistical population of the study is about 638 people
and consists of three groups, including the employees of
Bisotun Milk Factory, sellers of dairy products, and dairy
farms in Kermanshah. Based on the Krejcie & Morgan
(1970) table, the sample population is calculated at about
240 people. Data collection is carried out by a researchermade questionnaire. Three experts from the department
of rural development of Ilam University verified the validity of the questionnaire, and its reliability is determined
to be o.847 using the Cronbach's alpha coefficient. Data
were analyzed using the F test, one-way analysis of variance, correlation coefficient, and regression using SPSS
20 software.

3. Results
The results showed that the Kolmogorov–Smirnov test
was not significant for all variables. Therefore, it can be
concluded that the study variables have a normal distribution. The results of the research indicated that the variables
of information flow and coordination between network
members, marketing and sales, customer satisfaction, and
transportation are in good condition. The results of the
correlation coefficient showed that there is a significant
relationship between the variables of information flow
and coordination between network members, marketing
and sales, customer satisfaction, transportation, cost, and
the flexibility of supply chain performance. For comparing the average of supply chain performance among the
studied groups, the results of the one-way analysis of
variance and F analysis showed that there was a significant difference between the two groups in supply chain
performance at 1% error level and 99% confidence (P =
0.004, F = 5.560). Therefore, the opinions of the factory
staff, sellers of and dairy farmers are different in terms of
performance. Based on the results of regression and F test
variables of information flow and coordination, marketing and sales, customer satisfaction dairy products, and
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transportation have a significant effect on supply chain
performance, while the two variables of cost and flexibility were not in desirable condition.

4. Discussion
Based on the results of the study, the average performance supply chain variable among sellers of dairy products was higher than that of the studied groups. This suggests that supply chain performance among dairy dealers
has been in a favorable position. According to the results
of the study, the average cost variable among the factory
employees was higher than the studied groups, which indicates that the cost among the factory staff was not favorable. However, there is not any research on the cost dimension. Therefore, for a better supply chain, the strategy
adopted by the supply chain should involve various processes for delivering products at a lower cost to customers. Based on the results of the study, the mean flexibility
variable was not significant among none of the studied
groups. This suggests that the flexibility variable was not
in desirable condition and little research has been done
on the flexibility dimension. Considering the importance
of these indicators, policymakers and managers should
pay more attention to the most important factors affecting supply chain performance that guarantee the highest
efficiency and effectiveness of supply chain performance.

5. Conclusion
Therefore, it is suggested that the supply chain should
adopt appropriate strategies for better survival and widespread use, which incorporate various factors, such as
lower costs and greater flexibility in the business environment, and improve the performance of the supply chain.
Given that production has the most direct impact on the
supply chain, it is suggested to response fast and deliver
the ordered products on time.
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ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآوردههای لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه
سمیرا امامی نامیوندی* ،1همایون مرادنژادی ،2سمیره صی محمدی
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 -1کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 -3استادیار ،گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.

تاریخ دریافت 28 :اسفند 1397
تاریخ پذیرش 16 :شهریور 1398

کلیدواژهها:

عملکرد زنجیره تأمین،
زنجیره تأمین ،محصوالت
لبنی ،شهرستان کرمانشاه

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآوردههای لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شده است .نمونه آماری
این پژوهش شامل سه جامعه کارکنان کارخانه شیر بیستون ،فروشندگان محصوالت لبنی و گاوداریهای شهرستان کرمانشاه به تعداد
 638نفر بود که با استفاده از جدول مورگان  240نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردید .دادهها بهوسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری
شد .روایی پرسشنامه را  3نفر از متخصصین گروه توسعه روستایی دانشگاه ایالم تأیید کردند و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ با مقدار 0/847تعیین گردید .بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون  Fیا تحلیل واریانس یکطرفه ،ضریب همبستگی و رگرسیون با
استفاده از نرمافزار  spss20استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان داد که متغیرهای جریان اطالعات و هماهنگی میان اعضای شبکه،
بازاریابی و فروش ،رضایت مشتری و حملونقل از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند .با استناد به نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به
روش توأم (همزمان) و آزمون  Fمتغیرهای جریان اطالعات و هماهنگی ،بازاریابی و فروش ،رضایت مشتری و حملونقل تأثیر معناداری
بر عملکرد زنجیره تأمین دارند درحالیکه دو متغیر هزینه و انعطافپذیری از وضعیت مطلوب برخوردار نبودند .بنابراین پیشنهاد میگردد
زنجیره تأمین برای بقای بهتر و استفاده گسترده راهبردهای مناسبی اتخاذ کند که دربردارنده فرآیندهای مختلفی مانند هزینه کمتر و
انعطافپذیری بیشتر در فضای کسبوکار باشد که باعث بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین شود.

مقدمه
در عصر حاضر مدیریت زنجیره تأمین 1بهعنوان یکی از مبانی
زیرساختی پیادهسازی کسبوکار در دنیا مطرح شده است.
مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچهسازی واحدهای سازمانی
در طول زنجیره تأمین و هماهنگسازی جریانهای مواد و جریان
اطالعات را بهمنظور برآوردن تقاضای مشتریان نهایی با هدف
بهبود رقابتپذیری زنجیره تأمین عهدهدار است (Shahbandar
) .zadeh & Pikam, 2011مدیریت زنجیره تأمین بر رویکرد مشتری
محور استوار است ،بر این اساس ارتباط بهموقع و کامل بین
اجزای زنجیره برای اطالع از نیازهای مشتری و میزان تأمین
نیازها از ضروریات زنجیره است ) .(Miyan Abadi, 2010در این
رهگذر بررسی سیاستهای دولت در بخش کشاورزی بهویژه
صنعت دام و طیور از جهات مختلف دارای اهمیت است .در
1. Supply chain management

این راستا بخش دام در سال ،1390حدود  90درصد از گوشت
قرمز مصرفی کشور 97،درصد از گوشت مرغ و حدود  97درصد
شیر تازه مصرفی داخل کشور را تولید کرده است (Agricultural
).Statistics Yearbook, 2011
ازلحاظ ساختار اقتصادی ،استان کرمانشاه بر پایه کشاورزی
و دامپروری استوار است ،لذا زمینههای مناسب برای گسترش
و ارتقاء توانمندیهای دامپروری استان در حد قابلتوجهی
موجود است .استان کرمانشاه در حال حاضر  4/370میلیون واحد
دامی دارد که حدود  33درصد را دام سنگین و 67درصد را
دام سبک تشکیل میدهد ،این امر گویای گسترده بودن بخش
سنتی دامپروری استان در مقابل بخش صنعتی است که این
روند درحالتوسعه و گسترش است .در این راستا مدیریت زنجیره
تأمین فرآوردههای دام در تالش است تا عرضه تولیدات روستایی را
بهواسطه راهکارهایی مانند بازار فروش در مقابل داللها ،واسطهها،
جلوگیری از واردات بیرویه فرآوردههای دام در عین وجود نمونه
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تولید در روستاها ،رفع مشکالت مربوط به بیمه دام و آموزش و
سالمت در روستاها و ...تضمین کند .زنجیره تأمین فرآور دههای
لبنی و کارایی آن به دلیل شائبه مدیریتی در تحقیقات اقتصاد
کشاورزی به آن توجه نشده است و امروزه تولید محصوالت
لبنی یکی از مهمترین فعالیتهای صنعت دامپروری و کشاورزی
محسوب میشود و باتوجهبه اهمیت فرآوردههای حاصل از صنایع
دام و گسترده بودن بخش سنتی دامپروری استان کرمانشاه در
مقابل بخش صنعتی و روند افزایش جمعیت و محدودیت منابع
خصوصاً فرآوردههای دامی و نیز جلوگیری از واردات و خروج ارز
و رسیدن به خودکفایی در این زمینه ،ضرورت حداکثر استفاده
و بهرهبرداری در واحد فراوردههای دام بیشازپیش ایجاد نموده
است .بدین سبب با مطالعه دقیق و عارضهیابی سیستم زنجیره
تأمین و توزیع نهادههای دامی استان کرمانشاه بر آن شدیم راهحل
مناسبی برای تأمین مستمر و بیوقفه این نهادهها اتخاذ گردد .بر
همین اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال
است که عملکرد زنجیره تأمین فرآوردههای لبنی در شهرستان
کرمانشاه چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع
مقصود از عملکرد زنجیره تأمین ،تولید محصول با هزینه کمتر
و تحویل بهموقع محصول به مشتری و افزایش رضایت مشتری
است .در این راستا برخی از راهبردهای زنجیره تأمین از قبیل
تسهیم اطالعات ،یکپارچگی فرایندهای سازمانی ،کاهش تغییرات
در زنجیره تأمین ،افزایش نرخ پاسخدهی مشتریان و استفاده از
نظامهای اطالعاتی سازگار موجب افزایش عملکرد زنجیره تأمین
میگردد ) .(Celebi & bayraktar, 2008عملکرد زنجیره تأمین
بهعنوان کارایی واثربخشی کلی زنجیره تأمین تعریف میشود
که این متغیر با سازههای منابع (کارایی) ،پاسخگویی به مشتری،
انعطافپذیری و ادغام با شرکا سنجیده میشود & (Gunasekara
) .cheng, 2008امروزه مدیران دریافتهاند که برای بهبود عملکرد
زنجیره تأمین بهمنظور استقرار تولید نیاز به ایجاد یک سیستم
اندازهگیری عملکرد در زنجیره تأمین دارند .توانایی در اندازهگیری
عملکرد بهعنوان یکی از مهمترین ارکان بهبود و توسعه در سطوح
مختلف زنجیره تأمین است ) .(Rabani et al., 2004مطالعات زیادی
به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین پرداختهاند که در
این مطالعه به برخی از آنها اشاره شده است.
یه اینگ و لی ژون )2011( 2بر اساس مدل مرجع مدیریت
زنجیره تأمین ( )SCORبه اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین
پرداختهاند آنها پنج بعد را موردبررسی قرار دادهاند ،بعد نخست
شامل قابلیت اطمینان است .قابلیت تحویل در سه بخش زمان
تحویل ،مقدار تحویل و صحت تحویل موردسنجش قرار میگیرد.
بعد دوم شامل توانایی و سرعت زنجیره تأمین در تحویل محصول

درخواستشده از طرف مشتری است .در بعد سوم انعطافپذیری
زنجیره تأمین مورد خطاب قرارگرفته است؛ در این بعد
انعطافپذیری در تغییرات محیطی و تغییرات بازار بررسی شده
است و درنهایت جنبههای چهارم و پنجم شامل هزینههای کلی و
داراییها است .در همین راستا استفانویچ و استفانویچ)2011( 3
برای اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین دو بعد کلی را در نظر
گرفتهاند .این دو بعد شامل بعد درونی و بعد مشتری است بعد
مشتری شامل قدرت پاسخدهی ،انعطافپذیری و قابلیت اطمینان
و بعد درونی نیز شامل دارایی و هزینه است .فرناندز 4و همکاران
( ،)2014شش بعد عملیاتی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره
تأمین را بهصورت مدیریت و برنامهریزی راهبردی ،درگیری و
تعهد کارکنان  /ذینفعان ،اطالعات ،یکپارچگی و ارتباطات
سودمند دو طرفه و یکپارچه میان تأمینکنندگان ،رهبری و بهبود
مستمر و نوآوری بیان کردند.
نتایج پژوهش کولین 5و همکاران ( )2015نشان میدهد
راهبردها و فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد زنجیره
تأمین تأثیر میگذارد و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
کاربرد منابع اطالعاتی را تسهیل کرده و موجب اجتناب از تأخیر
میشود و با کاهش هزینهها ،رضایت مشتری را افزایش میدهد.
گوینداراجو 6و همکاران ( )2016پژوهشی با هدف بررسی
رابطه بین اجزای مختلف زنجیره تأمین (ارتباط با مشتری،
همکاری استراتژی تأمینکننده ،اشتراکگذاری اطالعات ،کیفیت
اطالعات ،تعویق ،توافق چشمانداز و اهداف ،اشتراکگذاری ریسک
و پاداش) ،یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین در
بخش الکترونیک مالزی انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش آنها
نشان داد که یکپارچگی زنجیره تأمین بهعنوان متغیر وابسته
رابطه بین شیوههای مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره
تأمین را تعدیل میکند.
ی و همکاران ( )2016در پژوهشی به این نتیجه رسیدند
امیر 
که عوامل «انتخاب تأمینکننده»« ،تحویل بهموقع»« ،زمان چرخه
سفارش خرید»« ،کیفیت» و«قدرت» مهمترین عوامل اثرگذار بر
عملکرد زنجیره تأمین در این صنعت است .جوادیان و همکاران
( )2011در پژوهش خود با عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر
عملکرد زنجیر تأمین و بهبود آن با استفاده از روش پویاییهای
سیستم» ،سه سیاست باتوجهبه شاخصهای شناختهشده ارزیابی
عملکرد زنجیره تأمین پیشنهاد و در مدل اجرا کردند که این
سیاستها عبارتاند از کاهش میزان فروش ازدسترفته ،کاهش
موجودی و دریافت اطالعات صحیح که اجرای آنها موجب بهبود
شاخصها شده و باتوجهبه پیچیده بودن زنجیره اهمیت زیادی
دارد.

2. Ying & Li-jun
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نتایج پژوهش فرخیزاده و همکاران ( )2016با عنوان
«شناسایی و رتبهبندی عوامل مرتبط با سازه هماهنگی زنجیره
تأمین با استفاده از تکنیک تاپسیس» نشان داد که عواملی
چون نگرش به همکاری ،جو (فرهنگ هماهنگی) و تسهیم
اطالعات در این صنعت بیشترین تأثیر را در پیادهسازی این
سازه هماهنگکننده داشته است .شفیعی و تارمست ()2014
معتقدند که مدیریت زنجیره تأمین بهطور مستقیم مزیت رقابتی
و عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین مزیت
رقابتی با عملکرد سازمانی رابطه معنیدار دارد اما با مداخله
مزیت رقابتی ،شدت رابطه میان مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد
سازمانی تقویت میشود .از آنجا که بررسی مطالعات نشان داد
که عوامل متعددی بر عملکرد زنجیره تأمین مؤثر است ،لذا در
این پژوهش تالش شده است وضعیت عملکرد زنجیره تأمین
محصوالت لبنی در شهرستان کرمانشاه روشن شود ،در این راستا
بر اساس پیشینه پژوهش ،متغیرهای استخراجشده در قالب مدل
مفهومی زیر (تصویر شماره  )1بررسی شدهاند.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ
رویکرد کلی جز تحقیقات کمی محسوب میشود که در زمینه
عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین فرآوردههای لبنی در مناطق
روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شده است .همچنین ازنظر
درجه نظارت و کنترل متغیرها میدانی و ازلحاظ نحوه گردآوری و

تحلیل دادهها نیز از نوع تحقیقات غیرآزمایشی (توصیفی) است.
جامعه آماری این پژوهش شامل سه بخش ،لبنیاتیها ،گاوداریها
و کارخانه شیر بیستون کرمانشاه است ک ه کل جامعه  638نفر بود.
لبنیاتیها شامل عمدهفروش و خردهفروشان محصوالت لبنی شهر
کرمانشاه هستند ازجمله؛ لبنیاتفروشی ،سوپرمارکتها ،پخش
محصوالت لبنی ،فروشگاه مواد غذایی و لبنیاتی که در تمام سطح
شهر کرمانشاه پراکنده هستند .گاوداریها شامل :گاوداریهایی
هستند که در شهرستان کرمانشاه و در نزدیکی شهر کرمانشاه
وجود دارند و عمده شیر تولیدی خود را به کارخانه شیر بیستون
تحویل میدهند .کارخانه شیر بیستون در شهرستان کرمانشاه
تنها کارخانه فرآوری محصوالت لبنی در شهرستان کرمانشاه
است که با نام تجاری شرکت شیر و لبنیات پاستوریزه بیستون
فعالیت میکند و در کیلومتر  30جاده کرمانشاه  -همدان ،ابتدای
بیستون قرار دارد .شركت شير و لبنيات پاستوريزه بيستون یک
شرکت سهامي خاص است که در بيستون کرمانشاه در سال
 1346با توليد انواع فرآوردههای لبني شامل شير ،ماست ،كره
و روغن مورد بهرهبرداری قرار گرفت و تاکنون به فعالیت خود
در این حوزه ادامه داده است .سال  1389سهام شیر و لبنیات
بیستون به شركت طاهر نيروي پارسیان (بخش خصوصي) انتقال
يافت .شركت شير و لبنيات پاستوريزه بيستون با نیمقرن سابقه،
اولين تولیدکننده انواع فرآوردههای لبني در غرب كشور است.
این شرکت در سال  1388و  1391بهعنوان واحد نمونه صنعتی
و واحد نمونه استاندارد و در سالهای  1390تا  1392بهعنوان
واحد نمونه غذا در استان کرمانشاه انتخاب شده است.
زمان ورود محصول به کارخانه

هزینه خرید مواد
هزینه تولید

هزینه

لونقل
هزینه حم 

زمان رسیدن محصول به دست مشتری

حملونقل

زمان رسیدن محصول به بازار
تسهیم اطالعات
در دسترس بودن اطالعات

زمان تحویل
مکان تحویل
ترکیب تولید

انعطافپذیری

عملکرد
زنجیره تامین

بهموقع بودن اطالعات

عملکرد
زنجیره تامین

تأمینکنندگان مواد اولیه
توزیعکنندگان و مشتری
تولیدکنندگان

پاسخدهی
همکاری با مشتری
ارتباط با مشتری
تحویل بهموقع

رضایت
مشتری

عملکرد
زنجیره تامین

زمان ورود تولیدکنندگان و
واردکنندگان کاال به شبکه

رضایت تأمینکننده

سطح عمدهفروشان
سطح خردهفروشان

بستهبندی محصوالت

خدمت به مشتری
تصویر  .1مدل مفهومی تحقیق .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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حجم نمونه موردنظر طبق جدول کرجسی و مورگان 240
نفر تعیین شده است و جهت انتخاب اعضای نمونه از فن انتساب
متناسب بهره گرفته شد ،بدینصورت که تعداد شرکتهای لبنی
در شهرستان کرمانشاه  1شرکت بود و  72نفر پرسنل داشت
که از این تعداد  60نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .تعداد
توزیعکنندگان (فروشندگان محصوالت لبنی)  551نفر بودند
که  170نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد و تعداد تأمینکنندگان
شیر شرکت لبنی بیستون (گاوداریها)  15گاودار بود که  10نفر
بهعنوان نمونه انتخاب شد .همچنین در تحقیق حاضر بهواسطه
نیاز و ضرورت در مراحل مختلف تحقیق از روش نمونهگیری
طبقهای تصادفی استفاده گردید .متغیرهای مستقل این تحقیق
شامل جریان اطالعات و هماهنگی میان اعضای شبکه ،بازاریابی
و فروش ،رضایت مشتری ،حملونقل ،هزینه و انعطافپذیری
بوده است که درنهایت تأثیر این عوامل بر عملکرد زنجیره تأمین
بررسی شده است .متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد زنجیره
تأمین است .در این پژوهش برای جمعآوری دادههای مربوط
به پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،از روش میدانی استفادهشده
است ،همچنین از روش کتابخانهای مانند مطالعه کتابها ،مقاالت،
مجالت ،طرحهای پژوهشی و بانکهای اطالعاتی اینترنتی برای
تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفاده
شده است .همانگونه که ذکر شد ابزار گردآوری دادهها در
این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که باتوجهبه اهداف
پژوهش و متغیرهای مطالعه در دو بخش تدوین شد .بخش اول
ويژگيهاي فردي را موردسنجش قرار ميدهد .در این بخش با
طرح سؤاالتی به بررسی مشخصات فردی پاسخگویان پرداخته
شده است .متغیرهای این بخش از نوع متغیرهای اسمی و رتبهای
بوده که جهت سنجش متغیرهای آنها از آمار توصیفی بهره
گرفت ه شده است .بخش دوم شامل متغیرهای عملکرد ،جریان
اطالعات و هماهنگی میان اعضای شبکه ،بازاریابی و فروش،
رضایت مشتری ،حملونقل ،هزینه و انعطافپذیری است ،الزم
به ذکر است متغیرهای نامبرده در قالب طیف پنج ارزشی
لیکرت طراحی و سنجیده شدهاند .روایی پرسشنامه را سه نفر
از متخصصین گروه توسعه روستایی دانشگاه ایالم تأیید نمودند
که پس از مطالعه سؤاالت و گویههای پرسشنامه نظرات اصالحی
خود را اعالم کردند که اصالحات ضروری ،چندین بار انجام گردید
و اطمینان حاصل شد که سؤاالت مطرح شده قابلیت اندازهگیری
ویژگیها و شاخصهای موردنظر را دارند .جهت سنجش و تعیین
پایایی ابزار اندازهگیری مقدار ضریب آلفای کرونباخ با استفاده
از نرمافزار  spss20محاسبه گردید .مقدار ضریب آلفای کرونباخ
(جدول شماره  )1برای متغیرهای موردمطالعه  0/847به دست
آمد که ضریب مذکور قابلقبول و مطلوب بوده و نشان از پایایی
کلی پرسشنامه دارد.
در این پژوهش برای پردازش دادههای کمی و توصیف و
تحلیل آنها ،پس از توزیع و گردآوری پرسشنامهها ،متناسب
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با سطح سنجش متغیرها ،آمارههای مناسب تعیین شده سپس
برای تحلیل دادهها از نرمافزار  spss20استفاده شده است .الزم
به ذکر است که در بخش آمار توصیفی ،از جداول توزیع فراوانی
و شاخصهای گرایش به مرکز شامل میانگین ،مد (نما) و
شاخص پراکنش از مرکز شامل انحراف معیار بهمنظور توصیف
ویژگیهای نمونه آماری استفاده شد و در بخش آمار استنباطی
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،F
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد.

یافتهها
یافتههای توصیفی

مطابق نتایج پژوهش تحصیالت  41/2درصد از فروشندگان
محصوالت لبنی در سطح دیپلم و  45درصد از کارکنان کارخانه
در سطح کارشناسی قرار دارد .این در حالی است که  70درصد
از گاوداریهای موردمطالعه تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم دارند.
همچنین توزیع فراوانی افراد موردمطالعه برحسب جنسیت نشان
داد که  84/1درصد فروشندگان محصوالت لبنی 66/7،درصد
کارکنان کارخانه و 90درصد گاوداریها با بیشترین فراوانی مرد
بودند .توزیع فراوانی افراد موردمطالعه برحسب وضعیت تأهل نیز
نشان داد که  61/8درصد از فروشندگان محصوالت لبنی65 ،
درصد از کارکنان کارخانه و 90درصد از گاوداریها با بیشترین
درصد فراوانی متأهل بودند .با استناد به یافتههای پژوهش توزیع
فراوانی افراد موردمطالعه برحسب سابقه فعالیت نشان داد که
 39/4درصد از فروشندگان محصوالت لبنی و  65درصد از
کارکنان کارخانه در طبقه  10-5سال و 30درصد از گاودا ریها
در طبقه بیشتر از  20سال بیشترین درصدهای فراوانی را به خود
اختصاص دادند .از طرفی نتایج نشان داد که از میان فروشندگان
محصوالت لبنی ،سوپرمارکتها با  32/9بیشترین درصد فراوانی
را دارند .همچنین  50درصد گاوداریها کمتر از  10کیلومتر با
شهر کرمانشاه فاصله دارند .از طرفی نتایج نشان داد که میزان
محصوالت تولیدی کارخانه شیر بیستون در روز بیش از  60تن
است و بیش از  40درصد گاوداریها در روز بین  400تا 700
کیلو شیر عرضه میکنند .همچنین نتایج نشان داد که حدود 60
درصد گاوداریها بین  3تا  6نفر نیروی کار دارند ،درحالیکه
کارخانه شیر بیستون حدود  72نفر نیروی انسانی دارد.
آزمون کلوموگراف اسمیرنوف برای سنجش نرمال و غیر نرمال
بودن متغیرهای موردمطالعه

بهمنظور تعیین وضعیت توزیع دادهها از آزمون کلوموگراف
اسمیرنوف استفاده شد .نتایج جدول شماره  2نشان داد که
آزمون کلوموگراف اسمیرنوف برای تمام متغیرهای موردمطالعه
معنیدار نبود ،لذا میتوان نتیجه گرفت که متغیرهای موردمطالعه
از توزیع نرمال برخوردارند.
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جدول  .1میزان آلفای کرونباخ متغیرهای موردمطالعه.
ردیف

متغیر

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

1

عملکرد

14

0/74

2

جریان اطالعات و هماهنگی میان اعضای شبکه

17

0/70

3

بازاریابی و فروش

17

0/76

4

رضایت مشتری

21

0/84

5

حملونقل

9

0/71

6

هزینه

13

0/77
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جدول  .2آزمون کلوموگراف اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن متغیرهای موردمطالعه.
ردیف

متغیرها

ZKS

سطح معنیداری

نتیجه

1

عملکرد زنجیره تأمین

0/980

0/294

توزیع دادهها نرمال

2

جریان اطالعات و هماهنگی میان اعضای شبکه

1/304

0/067

توزیع دادهها نرمال

3

بازاریابی و فروش

1/095

0/182

توزیع دادهها نرمال

4

رضایت مشتری

1/063

0/208

توزیع دادهها نرمال

5

حملونقل

1/289

0/072

توزیع دادهها نرمال

6

هزینه

0/971

0/303

توزیع دادهها نرمال

7

انعطافپذیری

0/987

0/284

توزیع دادهها نرمال
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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نتایج تحلیل همبستگی

از آنجا که متغیرهای این مطالعه از توزیع نرمال برخوردار بودند
لذا بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی
(جدول شماره  )3نشان داد که رابطه معناداری در سطح 1
درصد خطا با  99درصد اطمینان بین متغیرهای جریان اطالعات
و هماهنگی ،بازاریابی و فروش ،رضایت مشتری ،حملونقل،
هزینه و انعطافپذیری با عملکرد زنجیره تأمین وجود دارد.
تحلیل واریانس یکطرفه  Fمیان سه جامعه آماری فروشندگان
محصوالت لبنی ،کارکنان کارخانه شیر و گاوداریها ازلحاظ
متغیرهایموردمطالعه

عملکرد زنجیره تأمین
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین
متغیر عملکرد زنجیره تأمین در بین گروههای موردمطالعه مطابق
جدول شماره  4نشان داد که بین این گروهها ازلحاظ عملکرد
زنجیره تأمین اختالف معناداری در سطح خطای 1درصد و با
 99درصد اطمینان ( )F=5/560 ، P=0/004وجود دارد .بنابراین
نظرات کارکنان کارخانه ،فروشندگان محصوالت لبنی و گاوداریها

در رابطه با عملکرد متفاوت است که باتوجهبه مقادیر بهدستآمده
از عملکرد ،بیشترین میانگین به فروشندگان محصوالت لبنی
( )3/6399و کمترین میانگین به کارکنان کارخانه ()3/3929
مربوط است .بهعبارتدیگر عملکرد فروشندگان محصوالت لبنی
بهتر از کارکنان کارخانه و گاوداریهاست.
جریان اطالعات و هماهنگی
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه
میانگین متغیر جریان اطالعات و هماهنگی در بین گروههای
موردمطالعه مطابق جدول شماره  5نشان داد که بین این گروهها
ازلحاظ جریان اطالعات و هماهنگی اختالف معناداری در سطح
خطای  5درصد و با  95درصد اطمینان ()F=3/462 ، p=0/033
وجود دارد .بنابراین نظرات کارکنان کارخانه ،فروشندگان
محصوالت لبنی و گاوداریها در رابطه با جریان اطالعات و
هماهنگی متفاوت است که باتوجهبه مقادیر بهدستآمده از
جریان اطالعات و هماهنگی بیشترین میانگین مربوط به کارکنان
کارخانه ( )3/3422و کمترین میانگین گاوداریها ()2/9125
است .بنابراین میتوان گفت میانگین جریان اطالعات و هماهنگی
بین کارکنان کارخانه بهطور معنیداری بیشتر از دو گروه دیگر
است .بهعبارتدیگر کارکنان کارخانه ازلحاظ دسترسی به
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اطالعات و هماهنگی بین اعضای شبکه وضعیت بهتری نسبت به
توزیعکنندگان (فروشندگان محصوالت لبنی) و تأمینکنندگان
مواد اولیه (گاوداریها) دارند .از طرفی گاوداریها کمترین ارتباط
و هماهنگی را با یکدیگر دارند.
بازاریابی و فروش
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه
میانگین متغیر بازاریابی و فروش در بین گروههای موردمطالعه
مطابق جدول شماره  6نشان داد که بین این گروهها ازلحاظ
بازاریابی و فروش اختالف معناداری در سطح خطای  1درصد
و  99درصد اطمینان ( )F=5/024 ، p=0/007وجود دارد.
بنابراین نظرات کارکنان کارخانه ،فروشندگان محصوالت لبنی
و گاوداریها در رابطه با بازاریابی و فروش متفاوت است .با توجه
به مقادیر بهدستآمده از بازاریابی و فروش بیشترین میانگین به
فروشندگان محصوالت لبنی ( )3/4231و کمترین میانگین به

گاوداریها ( )3/0553مربوط است .بهعبارتدیگر فروشندگان
محصوالت لبنی یا توزیعکنندگان بهترین وضعیت را ازلحاظ
بازاریابی و فروش دارند ،درحالیکه گاوداریها ازلحاظ بازاریابی
وضعیت مناسبی ندارند و محصول خود را فقط به کارخانه تحویل
میدهند و از تنوع بازار برخوردار نیستند.
رضایت مشتری
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین
متغیر رضایت مشتری در بین گروههای موردمطالعه مطابق جدول
شماره  7نشان داد که بین این گروهها اختالف معناداری وجود
ندارد .بنابراین نظرات کارکنان کارخانه ،فروشندگان محصوالت
لبنی و گاودارها در رابطه با متغیر رضایت مشتری تفاوت چندانی
ندارد که با توجه به مقادیر بهدستآمده از رضایت مشتری با
اختالف بسیار کم بیشترین میانگین به گاوداریها ()3/8125
و کمترین میانگین به کارکنان کارخانه ( )3/6365مربوط است.

جدول  .3نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای تحقیق.
متغیر اول

مقیاس

عملکرد زنجیره
تأمین

شبه فاصلهای

متغیر دوم

مقیاس

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنیداری

جریان اطالعات و هماهنگی

شبه فاصلهای

0/395

0/000

بازاریابی و فروش

شبه فاصلهای

0/457

0/000

رضایت مشتری

شبه فاصلهای

0/483

0/000

حملونقل

شبه فاصلهای

0/375

0/000

هزینه

شبه فاصلهای

0/216

0/001

انعطافپذیری

شبه فاصلهای

0/303

0/000
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مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ عملکرد زنجیره تأمین.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/6399

0/04015

کارکنان کارخانه

60

3/3929

0/5343

گاوداریها

10

3/5333

0/13506

F

5/560

سطح معنیداری

0/004
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جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ جریان اطالعات و هماهنگی.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/2829

0/04023

کارکنان کارخانه

60

3/3422

0/03682

گاوداریها

10

2/9125

0/18262

F

3/462

0/033
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جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ بازاریابی و فروش.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/4231

0/03553

کارکنان کارخانه

60

3/2922

0/04077

گاوداریها

10

3/0533

0/11750

F

5/024

سطح معنیداری

0/007
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مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ رضایت مشتری.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/7756

0/03483

کارکنان کارخانه

60

3/6365

0/05202

گاوداریها

10

3/8125

0/12148

F

2/356

سطح معنیداری

0/097
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حملونقل

هزینه

همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای
مقایسه میانگین متغیر حملونقل در بین گروههای موردمطالعه
مطابق جدول شماره  8نشان داد کهاختالف معناداری در سطح
خطای  5درصد و  95درصد اطمینان ()F=3/007 ، p=0/051
وجود دارد .بنابراین نظرات کارکنان کارخانه ،فروشندگان
محصوالت لبنی و گاودارها در رابطه با بازاریابی و فروش متفاوت
است که باتوجهبه مقادیر بهدستآمده از حملونقل بیشترین
میانگین به گاوداریها ( )3/6444و کمترین میانگین به کارکنان
کارخانه ( )3/2783مربوط است .بهعبارتدیگر به دلیل مسافت
گاوداریها تا کارخانه و همچنین به دلیل اهمیت زمان و چگونگی
حملونقل محصول شیر در کیفیت آن ،لذا گاوداریها در این
زمینه نسبت به دو گروه دیگر بهتر عمل کرده و ازلحاظ متغیر
حملونقل وضعیت مناسبتری دارند.

نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین
متغیر هزینه در بین گروههای موردمطالعه مطابق جدول شماره
 9نشان داد که بین این گروهها ازلحاظ هزینه اختالف معناداری
در سطح خطای  1درصد و  99درصد اطمینان(p=0/002
 )F=6/302 ،وجود دارد .بنابراین نظرات کارکنان کارخانه،
فروشندگان محصوالت لبنی و گاوداریها در رابطه با هزینه
متفاوت است که باتوجهبه مقادیر بهدستآمده از هزینه بیشترین
میانگین به کارکنان کارخانه ( )3/6922و کمترین میانگین به
فروشندگان محصوالت لبنی ( )3/4348مربوط است.
انعطافپذیری
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین
متغیر انعطافپذیری در بین گروههای موردمطالعه مطابق جدول
شماره  10نشان داد که بین این گروهها ازلحاظ انعطافپذیری
اختالف معناداری وجود ندارد (.)F=0/802 ، p=0/448

جدول  .8نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ متغیر حملونقل.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/3225

0/03738

کارکنان کارخانه

60

3/2783

0/03345

گاوداریها

10

3/6444

0/11689

F

3/007

سطح معنیداری

0/051
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جدول  .9نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ هزینه.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/4348

0/04008

کارکنان کارخانه

60

3/6922

0/04534

گاوداریها

10

3/5000

0/14358

F

سطح معنیداری

6/302

0/002
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مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .10نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )Fبرای مقایسه میانگین گروههای موردمطالعه ازلحاظ انعطافپذیری.
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

فروشندگان محصوالت لبنی

170

3/5980

0/04287

کارکنان کارخانه

60

3/5917

0/05945

گاوداریها

10

3/8200

0/24486

سطح معنیداری

F

0/448

0/804
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نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه
بهمنظور بررسی اثر متغیرهای مستقل بر وابسته از تحلیل
رگرسیون چندگانه به روش توأم (همزمان) استفاده شد .بدین
منظور تمام متغیرهایی که همبستگی آنها با متغیر وابسته
معنیدار شده بود وارد تحلیل رگرسیون شدند .نتایج جدول
شماره  11نشان داد که متغیر جریان اطالعات و هماهنگی تأثیر
مثبت و معنیدار در سطح خطای  5درصد و با  95درصد اطمینان
( )p=0/019 ، t=2/35بر عملکرد زنجیره تأمین دارد .همچنین
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر بازاریابی و فروش نیز
تأثیر مثبت و معنیدار در سطح خطای  5درصد و با  95درصد
اطمینان ( )p=0/017 ، t =2/402بر عملکرد زنجیره تأمین دارد.

درحالیکه متغیر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معنیدار در سطح
خطای 1درصد و با 99درصد اطمینان ()p=0/003 ، t=3/035
بر عملکرد زنجیره تأمین دارد .از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد که متغیر حملونقل تأثیر مثبت و معنیداری در سطح
خطای  5درصد و با 95درصد اطمینان ()p=0/044، t=2/026
بر عملکرد زنجیره تأمین دارد .بهعبارتدیگر این متغیرها تأثیر
بیشتری بر عملکرد زنجیره تأمین دارند و چنانچه در زنجیره
تأمین محصوالت لبنی به این متغیرها توجه بیشتری شود تا حد
زیادی میتوان عملکرد زنجیره تأمین را تقویت نمود .درنهایت
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مستقل در این
مطالعه  56درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین
میکند (.)R=0/564

جدول  .11نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه.
متغیرها

ضریب غیراستاندارد

ضریب استاندارد

0/003

B

Std.Error

Beta

ضریب ثابت

0/841

0/285

-

2/951

جریان اطالعات و هماهنگی

0/159

0/067

0/152

2/359

0/019

بازاریابی و فروش

0/216

0/090

0/186

2/402

0/017

رضایت مشتری

0/282

0/093

0/247

3/035

0/003

حملونقل

0/161

0/080

0/141

2/026

0/044

هزینه

-0/101

0/065

-0/099

-1/556

0/121

انعطافپذیری

0/68

0/058

0/073

1/162

0/246

sig= 0/000

F= 18/153

RAdjsquare= 0/301

Rsquare= 0/319

R= 0/564
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بحث و نتیجهگیری
با استناد به نتایج مطالعه ،میانگین متغیر عملکرد زنجیره
تأمین در بین فروشندگان محصوالت لبنی بیشتر از گروههای
موردمطالعه بود .این موضوع گویای این است که عملکرد زنجیره
تأمین در میان فروشندگان محصوالت لبنی از وضعیت مطلوب
برخوردار بوده است .با استناد به نتایج مطالعه ،میانگین متغیر
جریان اطالعات و هماهنگی در بین کارکنان کارخانه بیشتر از
گروههای موردمطالعه بود لذا میتوان گفت که متغیر جریان
اطالعات و هماهنگی در بین کارکنان کارخانه از وضعیت مطلوب
برخوردار بوده است .این یافته با نتایج کولین و همکاران ()2015
و دگروته و مارس )2013( 7که بیان میدارند جریان اطالعات و
هماهنگی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر میگذارد و باعث میشود
توانایی زنجیره تأمین در درک تغییرات بازار ،بهبود کفایت ،در
دسترس بودن و به هنگام بودن جریان اطالعات در میان اعضای
زنجیره تأمین بهبود یابد ،همخوانی دارد .میانگین متغیر بازاریابی
و فروش در میان فروشندگان محصوالت لبنی بیشتر از گروههای
موردمطالعه بود .لذا نتایج نشان میدهد که بازاریابی و فروش در
میان فروشندگان محصوالت لبنی از وضعیت مطلوب برخوردار
بوده است .نتایج وونگ 8و همکاران ( )2011که بیان میدارند
زنجیره تأمین یک دید کلی از نقطه خرید تا توزیع است و باید
توجه ویژهای به نواحی وظیفهای مثل خرید ،تولید و بازاریابی
و فروش شود ،نیز این یافته را تأیید میکند .با استناد به نتایج
مطالعه ،میانگین متغیر رضایت مشتری در میان گاوداریها بیشتر
از گروههای موردمطالعه بود این موضوع گویای این است که
رضایت مشتری در میان گاوداریها از وضعیت مطلوب برخوردار
بوده است .این نتیجه با نتایج مطالعه گاناسکاران 9و همکاران
( )2008که رضایت مشتری را درجهای از احساس مثبت نسبت
به ارائهدهنده خدمت میدانند همخوانی دارد .نتایج مطالعه نشان
داد که میانگین متغیر حملونقل در میان گاوداریها بیشتر
از گروههای موردمطالعه بود .این موضوع گویای این است که
حملونقل در میان گاوداریها از وضعیت مطلوب برخوردار بوده
است .نتایج مطالعه سوکاتی 10و همکاران ( ،)2012آقاگل زاده و
همکاران ( )2015در رابطه با اهمیت زیاد انتخاب راهبرد شبکه
توزیع در زنجیره تأمین ،نیز این یافته را تأیید میکند.
با استناد به نتایج مطالعه ،میانگین متغیر هزینه در میان
کارکنان کارخانه بیشتر از گروههای موردمطالعه بود این موضوع
گویای این است که هزینه در میان کارکنان کارخانه از وضعیت
مطلوب برخوردار نبوده است و از طرفی در رابطه با بعد هزینه هیچ
پژوهشی کار نشده است .بنابراین برای بقای بهتر زنجیره تأمین
7. DeGroote & Marx
8. Wong
9. Gunasekaran
10. Sukati

و استفاده گسترده از آن باید راهبرد اتخاذشده توسط زنجیره
تأمین دربردارنده فرآیندهای مختلفی برای ارائه محصول با هزینه
کمتر به دست مشتری باشد .بنابراین زنجیره تأمین باید اهداف
و راهبردهای مناسبی داشته باشد تا به بهترین وجه پاسخگوی
نیازهای مشتری باشد.
با استناد به نتایج مطالعه ،میانگین متغیر انعطافپذیری در
بین هیچکدام از گروههای موردمطالعه معنادار نشد این موضوع
گویای این است که متغیر انعطافپذیری از وضعیت مطلوب
برخوردار نبوده است و از طرفی در رابطه با بعد انعطافپذیری
پژوهشهای اندکی کار شده است .بنابراین افراد و شرکتها باید با
در نظر گرفتن مدل توسعهیافته و اهمیت متغیرهای آن بهگونهای
به طراحی فضای کسبوکار بپردازند که باعث بهبود عملکرد
کل زنجیره تأمین شوند و تأثیر عواملی چون انعطافپذیری در
عملکرد کل زنجیره تأمین خود را در نظر بگیرند و بر این اساس
سعی در بهبود عملکرد کل زنجیره داشته باشند .با استناد به
نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای عملکرد زنجیره تأمین،
جریان اطالعات و هماهنگی ،بازاریابی و فروش ،رضایت مشتری،
حملونقل ،هزینه و انعطافپذیری مشخص شد که رضایت
مشتری باالترین همبستگی با عملکرد زنجیره تأمین دارد و پس
از آن بازاریابی و فروش ،جریان اطالعات و هماهنگی ،حملونقل،
انعطافپذیری و هزینه قرار دارند که با نتایج یه اینگ لی و ژون
( )2011و کرانفله )2010( 11همخوانی دارد .با استناد به نتایج
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش توأم (همزمان) متغیرهای
جریان اطالعات و هماهنگی ،بازاریابی و فروش ،رضایت مشتری و
حملونقل همبستگی آنها با متغیر وابسته عملکرد زنجیره تأمین
معنادار شده است که با نتایج گوینداراجو و همکاران ()2016
همخوانی دارد.
باتوجهبه میزان اهمیت شاخصهای مذکور باید سیاستگذاران
و مدیران به مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین توجه
نمایند تا عملکرد زنجیره تأمین به کارایی و اثربخشی باالیی برسد.
در این راستا پیشنهادهای زیر در جهت بهبود عملکرد زنجیره
تأمین ارائه میگردد:
پیادهسازی سیستم تحویل بهموقع ،تولید با حداقل هزینه،
حداکثر کیفیت ،حداکثر سود ،بهبود مستمر و پویایی در تولید
در شرکتهای لبنیاتی به دلیل نوع محصوالت تولیدی که
بهعنوان کاالهای مصرفی و ضروری مصرفکنندگان و مشتریان
است پیشنهاد میشود .بنابراین شرکتها باید در راستای جذب
مشتریان و اعتماد آنها در تحویل بهموقع و بدون نقص کاال و
پرداخت بهموقع پول تأمینکنندگان این سیستم را پیادهسازی و
به میزان اهمیت آن توجه نمایند.
باتوجهبه نقش مهم محصوالت تولیدی شرکتهای تولیدکننده

«سمیرا امامی نامیوندی و همکاران .ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین فرآوردههای لبنی مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه»

11. Qrunfleh

435

پاییز  . 1398دوره  .10شماره 3

فصلنامهپژوهشهایروستایی

محصوالت لبنی در زندگی مشتریان و مصرفکنندگان ضروری
به نظر میرسد که شرکتها به زمان بین سفارش و دریافت
محصول توسط مشتریان و میزان رضایت آنها از چرخه سفارش
توجه نمایند که این خود موجب بهبود رضایت مشتریان و حفظ
وفاداری مشتریان نسبت به شرکت میشود.
موردی که موجب جذب مشتریان میشود کیفیت محصوالت
تولیدی است از این رو پیشنهاد میشود سیستمهای مدیریت
کیفیت مناسب اتخاذ گردد.
استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد مدیریت
زنجیره تأمین تأثیر میگذارد و استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات کاربرد منابع اطالعاتی را تسهیل کرده و موجب اجتناب
از تأخیر میشود و با کاهش هزینهها رضایت مشتری را افزایش
میدهد و درنتیجه موجب رقابتپذیری کلی سازمان یا شرکت
میشود.
سیستم اطالعاتی مدیریت بهتر فعالیتهای زنجیره تأمین را
با ارائه اطالعاتی درباره نوع کاالهای درخواستی مشتریان ،مقدار
کاالهای موجود در انبار و مقدار کاالهای الزم برای تولید را
تسهیل میکند.
باتوجهبه اینکه کیفیت و انعطافپذیری در محصوالت و
خدمات به میزان قابلتوجهی تحت تأثیر اقالم بیرونی و عملکرد
تأمینکنندگان است لذا انعطافپذیری و کارا نگهداشتن زنجیره
تأمین برای اغلب شرکتها حیاتی است.
باتوجهبه اینکه تولید بیشترین تأثیر مستقیم را بر زنجیره تأمین
دارد ،پیشنهاد میگردد به پاسخدهی سریع و طول مدت تحویل
محصوالت سفارش دادهشده همت گماشته شود.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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