
 

  
  

  

کرد مدیریت زنجیره عملدر بهبود  مؤثرو شناسایی عوامل بررسی نقش 
  با رویکرد تحلیل عاملی رقابتیهاي  براي سازمان سرد

   ∗∗پور سید محمدرضا ترابی     ∗صائندکتر رضا فرضی پور
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  ارزیابی عملکرد / شدنیمحصوالت فاسد / مدیریت زنجیره تأمین / مدیریت زنجیره سرد

 چکیده
بـه اداره کـردن    تـأمین مفهـومی نـوین اسـت کـه در زنجیـره      سیستم مـدیریت زنجیـره سـرد    

نیازمنـدي محصـوالت فاسدشـدنی    . پـردازد  می شدنیمربوط به محصوالت فاسدهاي  فعالیت
و شرایط رقابتی بازار از سـوي دیگـر، لـزوم اسـتقرار یـک سیسـتم        به توجه ویژه از یک سو

ي هـا  ن با توجه بـه شـاخص  بهبود مستمر عملکرد آ منظور بهسنجش عملکرد زنجیره سرد را 
بهبـود   منظـور  بـه در ایـن مقالـه   . شدنی تشدید نموده اسـت رقابتی، در بازار محصوالت فاسد

شدنی در حال فعالیـت هسـتند، پژوهشـی    که در بازار محصوالت فاسدهایی  عملکرد شرکت
موجب  و رگرسیونی انجام شده که به پیمایشی و مبتنی بر تحلیل همبستگی -از نوع توصیفی

در ایـن تحقیـق،   . در کارایی زنجیره سرد شناسایی شده اسـت  مؤثراصلی و هاي  ن شاخصآ
که با استفاده از روش تحلیل  اند ارایی زنجیره سرد شناسایی شدهعامل اصلی در ک 40تعداد 

شـاخص داراي اهمیـت بـاالتر     25و در نهایـت  اند  قرار گرفتهعاملی اکتشافی، مورد بررسی 
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تجهیـزات،  هـاي   نتایج تحقیـق نشـان داد کـه سـازه    . اند ازه جدید شدهس هفتمنجر به ایجاد 
در پایـان  . نجیـره هسـتند  ترتیب داراي باالترین ضریب اهمیت در این ز ي و زمان بهریز برنامه

  . براي تحقیقات آتی ارائه شده است پیشنهادهایی

  JEL: L61, R40 يبند طبقه
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  مقدمه
سـازمان  وان تـ  می ندرت بهاست که اي  گونه مروز بهاالها و خدمات در دنیاي اپیچیدگی ک

بتوانـد  هـا   تنهایی و بدون کمک گرفتن و همکاري با دیگر سـازمان  به را یافت که اي یا موسسه
در تولیـد یـک   نیـز  متعـددي  هاي  سازمانهمچنین . محصولی را تولید و یا خدمتی را ارائه کند

مواد اولیه و تولیدکنندگان قطعات که خود  کنندگان تهیه. محصول یا ارائه خدمت نقش دارند
در ارتباط هسـتند، مـواد و قطعـات الزم بـراي تولیـد یـک        نیازمواد اولیه مورد کنندگان با تهیه

و سـازمان پـس    کننـد  می فراهم ،عهده داردسازمانی که تولید آن محصول را برمحصول براي 
تمـامی  . رسـاند  مـی  مشـتري  تدسـ  بهتوزیع، محصول را هاي  محصول به کمک کانال از تولید

هـاي   کننـد، حلقـه   مـی  که با همکاري یکدیگر محصولی را تولید و عرضههایی  افراد و سازمان
و افـرادي کـه در   هـا   به تمامی سـازمان  تأمینزنجیره  ،در واقع .شوند می نامیده »1تأمینزنجیره «

ن مشـتریان و  نماینـد و همچنـی   مـی  تولید یک محصول یا ارائه خـدمت بـا یکـدیگر همکـاري    
 . 2شود می آن خدمت اطالق کنندگان آن محصول یا دریافت کنندگان مصرف

خاصـی از قبیـل عمـر    هـاي   شـدنی داراي ویژگـی  محصوالت فاسد، تأمیندر زنجیره اما 
 ،داري، تولید، توزیـع  داري خاص، تجهیزات و تسهیالت ویژه جهت نگه کوتاه، شرایط نگه

 »3مـدیریت زنجیـره سـرد   «ي اداره ایـن چنـین محصـوالتی    و بـرا ر از این. هستند...  فروش و
در واقـع  . پدیـدار گشـته اسـت    ،تأمینجدید در مدیریت زنجیره هاي  عنوان یکی از شاخه به

و تجهیزاتــی کــه هــا  ینــدها، سیســتمآمــدیریت فرمــدیریت زنجیــره ســرد عبــارت اســت از 
اولیه، انبـارش،  مواد شدنی را تحت شرایط محیطی خاص در مراحل خرید محصوالت فاسد
. 4دنـ ک مـی  داري نهایی، نگه کننده نقل، توزیع تا دسترسی مشتري یا مصرفو عملیات، حمل

برمبنـاي آن بـه تجهیـزات و     کـه  دارد اشـاره  شرایطی به سرد، زنجیره مدیریتبه بیان دیگر 
شـدنی در  داري کیفیـت مـواد فاسد   در یک شبکه، جهـت حفـظ و نگـه   اي  ي ویژهریز برنامه

  .5باشد می نهایی، نیاز کننده تا مصرف کننده آیند، از تولیدتمامی فر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Supply Chain. 
  ).1385( اله غضنفري و فتح. 2

3. Cold Chain Management. 
4. Montanari,(2008),pp.425-431. 
5. Lan et al., (2008), pp.1355-1358. 
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ایجاد مزیت رقابتی و  برايترین ابزارهاي الزم  زنجیره سرد، یکی از مهمهاي  در سازمان
از آنجایی کـه مـدیریت   . باشد می ، نحوه مدیریت و عملکرد این زنجیرهيپذیر بهبود رقابت

متفاوت اسـت و تمـامی فرآینـد     تأمینمانند زنجیره اي  زنجیرههاي  زنجیره سرد با دیگر نظام
اسـت و عـدم توجـه بـه نکـات مختلـف در        یدلیل نوع محصوالت، تابع شرایط خاص آن به

به خساراتی همچـون فسـاد کلـی محصـوالت، از دسـت دادن کیفیـت،        سراسر زنجیره سرد
منجـر   ...ه و ، از دست دادن سهم بازار، ایجاد فرصت از دسـت رفتـ  ها ایجاد انواع مسمومیت

در بهبـود   مـؤثر همچنـین شناسـایی عوامـل     و اثربخش ارزیابیسیستم یک وجود  ،گردد می
 .شود می ناپذیر مطرحعنوان یک ضرورت انکار به کارایی این زنجیره

دف کنون تحقیقی در زمینه ارزیابی عملکرد زنجیره سرد انجام نشده است، هـ از آنجاکه تا
 سـرد یی و بهبـود عملکـرد مـدیریت زنجیـره     در کـارا  مـؤثر  بررسی نقش عوامل تحقیقاین از 
  .فعال در این زنجیره قادر باشند عملکرد بهتري را از خود ارائه کنندهاي  باشد تا سازمان می

 ادبیات تحقیق .1

  مدیریت زنجیره سرد. 1-1
و شدنی پـس از طـی مراحـل مختلـف تولیـد تـا توزیـع        در چرخه عمر محصوالت فاسد

نهایی، عوامل مختلفی سبب ایجاد ضایعات کمی و کیفـی در   کننده صرفم دست بهرسیدن 
دهنـد بـه نـوعی     رخ مـی هـایی   ضایعاتی که در چنـین سیسـتم  . شوند این نوع محصوالت می

رایطی براي رفع نقـاط ضـعف و   در چنین ش. باشند می نقاط ضعف آن سیستم کننده مشخص
وري سطح دانش، فنابتوان اهم کرد تا ی را فرشرایط ي یک سیستم ناموفق بایدها مديناکارا

و منابع قابل استفاده انسانی را افزایش داده و سطح ریسک را در تمامی مراحل تولید، توزیع 
در فرآیند اصالح یک سیسـتم ناکـارا و ضـعیف    . و فروش این قبیل محصوالت کاهش داد

ند همکاري تمامی عوامل نیازمها  و فعالیتها  بهبود فرآیند براي يریز هر نوع تالش و برنامه
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ه چنـین شـرایطی   امروزه با توجه بـ . مستقیم است، شامل عوامل مستقیم و غیرمؤثر در سیستم
   .2و1نوین مدیریت زنجیره سرد ظهور کرده استشدنی، مفهوم براي محصوالت فاسد

بـه اداره کـردن    مـؤثر ي ریـز  دیریت زنجیره سرد سیستمی است که با نظـارت و برنامـه  م
ینـدها و  پـردازد و بـا اسـتفاده از فرآ    مـی  شدنیلف چرخه عمر محصوالت فاسداحل مختمر

تولید، کاهش ضـایعات، افـزایش کیفیـت، کـاهش     هاي  مناسب به کاهش هزینههاي  فعالیت
شـاغل  گان و دیگـر م کننـد ولیدمندي مشتریان و افزایش درآمـد ت مسمومیت، افزایش رضایت

تمـایز  هـاي   تـرین جنبـه   اما یکی از مهم ،3دشو میمنجر  شدنیفعال در بازار محصوالت فاسد
موقـع   رت احتمالی ناشی از عدم تحویل بهدر میزان خسا تأمینزنجیره سرد نسبت به زنجیره 

موقع محصـوالت در   ، زیرا عدم تحویل بهباشد می محصوالت و نظارت صحیح بر فرآیندها
کرد، بیکاري نیروي انسانی، دیرهاي  از قبیل جریمههایی  صرفاً به تحمیل هزینه تأمینزنجیره 

در حـالی کـه در زنجیـره     گـردد؛  مـی منجر  توقف خطوط تولید و از دست دادن سهم بازار
انـواع   صـوالت، از دسـت دادن کیفیـت و   سرد عالوه بر مـوارد ذکـر شـده، فسـاد کلـی مح     

ماهیـت خـاص برخـی از محصـوالت      دلیل همچنین به. گردد می نیز ایجاد ...و ها  مسمومیت
باعث تحمیل خسـارات  ها  آن وجود نداشته و ضایعاتها  آن نی، قابلیت بازیافت درشدفاسد
  .4گردد می زیست ناپذیري به محیط جبران

  5عملکردارزیابی  .2-1
 و یند سنجش جامع عملکرد در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشـی، معنـاداري  آبه فر
براي تحقق اهداف مدیریت هیم قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفا سازي توانمند

  نسـبی   سـنجش  ، عبـارت دیگـر   بـه  .شـود  مـی  گفته »ارزیابی عملکرد« ،مدت بلند يها  برنامهو 
بـا    مقایسـه  در  معـین   زمـانی   دوره  در یـک   مشـخص  فعالیتی  انجام  با نحوة  در رابطه  عملکرد

  بـه   در جهـت   ریـزي   برنامـه  منظور به  بالقوه  هاي ظرفیت  تعیین  کار و همچنین  استاندارد انجام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Montanari,(2008),pp.425-431. 
2. Rediers et al.,(2009),pp.257-262. 
3. Salin, Nayga,(2003),pp.918-933. 
4. Shabani et al.,(2012),pp.212-224. 
5. Performance Appraisal. 
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گیـري عملکـرد    اندازهبیانی دیگر،  به. شود می ارزیابی عملکرد نامیدهها  آن  آوردندر  فعلیت
ارزیابی عملکرد  ،تمامی تعاریف در. سازي اثربخشی و کارایی یند کمیآفرعبارت است از 

تنها در سطح کارکنـان بلکـه    نه نظر گرفته شده و این ارزیابی عنوان فعالیتی براي بهبود در به
 محققـین  ارزیـابی عملکـرد تـا آنجـا اهمیـت دارد کـه       .انجام خواهد شدنیز در کل سازمان 

شرط ترقی و پیشرفت و نهایتاً دستیابی به برتري کـار را توسـعه و تکمیـل سیسـتمی      نخستین
 در عصر کنونی تحـوالت شـگرف دانـش مـدیریت،    . اند عنوان کردهبراي سنجش عملکرد 

اي کـه فقـدان نظـام ارزیـابی در      گونه ناپذیر نموده است، به یابی را اجتناب وجود نظام ارزش
، هـا کار راه و اهـداف  ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در اسـتفاده از منـابع و امکانـات،   

هـر  . کننـد  هـاي سـازمان قلمـداد مـی     عنوان یکـی از عالئـم بیمـاري    مدیران و کارکنان را به
هـاي   در محـیط  ویژه بهي خود ها  فعالیت کیفیتآگاهی از میزان مطلوبیت و منظور هبسازمان 

رزیـابی و  فقـدان وجـود نظـام ا    ،از سوي دیگر. پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد
معناي عدم برقراري ارتباط با محـیط درون و بـرون سـازمانی تلقـی      کنترل در یک سیستم به

  .1نهایت مرگ سازمان است در و پیرين گردد که پیامد آ می

  ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت زنجیره سرد .2
 ول ، تحلیـ گیـري  انـدازه  منظـور  بـه کـه   اسـت  زنجیـره، فرآینـدي   یـک  عملکرد ارزیابی

 در مسـتمر  بهبـود  امکـان  ایجاد و ریسک ، کاهشها هزینه کاهش ، جهتها فعالیت مدیریت
عملکـرد   ارزیابی در نتیجه و عملکرد نحوه تشخیص. ودر می کار بهعملیات  و آفرینی ارزش
  .2گرددبهبود، روشن و مشخص  و توسعه مراحل تا شود می موجب سازمان

صورت گرفته در پیشینه موضوع، در خصوص ارزیابی و شناسایی عوامل هاي  با بررسی
گـر  و دی بود عملکرد مدیریت زنجیره سرد تـاکنون تحقیـق جـامعی انجـام نشـده     در به مؤثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).1386( دودال. 1
  ).1383( متقی. 2
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تـوان بـه    مـی  این زنجیره مورد توجه محققین قـرار گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه     هاي  جنبه
در این تحقیـق،  . اشاره کرد ،انجام شد 2012تحقیقی که توسط شعبانی و همکاران در سال 

فـروش در زنجیـره   هـاي   از نماینـدگی  2جهت الگـوبرداري 1ها  مدلی در تحلیل پوششی داده
در  زمـان  همطور  یارهاي کمی، کیفی و نادقیق را بهدل قادر بود تا معسرد ارائه شد که این م

ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار داده و واحـدهاي تحـت بررسـی را بـا قـدرت تفکیـک و       
نیـز بـا اسـتفاده از مـدل      شپور و همکـاران  همین رابطه فرضیدر . 3تمایز باالیی ارزیابی کند

یج حاصـل از ایـن   نتـا  در زنجیره سرد پرداختند کـه فروش هاي  به ارزیابی نمایندگی 4راسل
و  CCR5 ،BCC6هـاي   بین امتیازات کارایی حاصل از مـدل راسـل و مـدل    تحقیق نشان داد

 تحـت بررسـی  هـاي   نسبی واحـد  در محاسبه مقادیر کاراییتفاوت چشمگیري  7مدل جمعی
ارائـه مـدلی    بـه  2011نیـز در سـال    ششـعبانی و همکـاران   ،دیگـر  از سوي .8کند نمی ایجاد

، براي ارزیابی و انتخاب سیسـتم  9و الگوریتم ژنتیکها  ترکیبی از روش تحلیل پوششی داده
  10قادر بود تا معیارهایی با ماهیـت دوگانـه   یره سرد پرداختند که این مدلنقل در زنجو حمل

د عهده داشتن نقش ورودي و خروجی را به زمان همطور  را که در فرآیند ارزیابی عملکرد به
ه در پژوهشی دیگر، ژین و دیگران به تحلیل شرایط محیطی و درج .11مورد توجه قرار دهد

نقـل و لجسـتیک زنجیـره سـرد     و لدار در سیستم حم حرارت مناسب در خودروهاي یخچال
عنـوان   تلـف لجسـتیک، مـدل تعـادل حرارتـی بـه      مخهـاي   در این تحقیق بین مدل. پرداختند

نیـز  لـن و دیگـران   . 12نجیره سرد انتخـاب و معرفـی شـد   نقل در زو بهترین رویه جهت حمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Data Envelopment Analysis (DEA). 
2. Benchmarking. 
3. Shabani et al.,(2012),pp.212-224. 
4. Russell Graph Efficiency Model. 
5. Charnes, Cooper and Rhodes  Model(CCR). 
6. Banker, Charnes and Cooper Model (BCC). 
7. Additive Model. 

  .، تحت چاپ)1390( پور صائن و همکاران فرضی .8
9. Genetic Algorithm. 
10. Dual –Role Factors. 
11. Shabani et al.,(2011),pp.991-1008. 
12. Xin et al,(2009),pp.673-676.  
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مختلف سیستم توزیع و تحویل مواد غذایی در شبکه زنجیـره   هاي تتحقیقی را بر روي حال
بـراي انتخـاب    1در این تحقیق از روش تحلیل سلسـله مراتبـی فـازي   ها  آن .سرد انجام دادند

آرامیـان و  در تحقیقـی دیگـر،    .2ین رویۀ توزیـع در زنجیـره سـرد اسـتفاده کردنـد     تر مناسب
کمـی و کیفـی عملکـردي از قبیـل رضـایت مشـتري،       هـاي   از شـاخص اي  دیگران مجموعه

در هـا   آن ئه دادند و به تشـریح نقـش  ارا براي مدیریت زنجیره سرد ار... بازگشت سرمایه و 
   .3سرد پرداختندعملکرد زنجیره 

یابی عملکرد زنجیره سـرد محـدود   در حوزه ارز قابل اعتناهاي  به اینکه پژوهش با توجه
باشد در ادامه بـه بررسـی تحقیقـات انجـام شـده در خصـوص        می به موارد ارائه شده در باال

شود که در این خصوص معیارهاي متفـاوتی نیـز    می پرداخته تأمینلکرد زنجیره ارزیابی عم
ي و دبنـ  ین روش دسـته تـر  روي مناسـب که تاکنون اجماعی توسط محققین ارائه شده است 

در  مـؤثر هـاي   طـور مشـخص، در زمینـه ارائـه شـاخص      بـه اما  وجود ندارد،ها  آن يبند طبقه
کنون سه دسته از معیارهاي کلی تحت عنوان منابع، سـتاده  ، تاتأمینارزیابی عملکرد زنجیره 

توسـط   تحقیقات انجام شـده در ایـن زمینـه    ترین یکی از مهم .4ي وجود داردپذیر و انعطاف
فرآینــد کلیــدي شــامل  در تحقیــق خــود شــشهــا  آن .ن انجــام شــده اســتچــان و همکــارا

، بازاریـابی و فـروش و مشـتري    6، تولید، لجسـتیک خـارجی  5، لجستیک داخلیکننده تأمین
 همچنـین در ایـن تحقیـق،   . معرفـی کردنـد   تـأمین نهایی را بـراي ارزیـابی عملکـرد زنجیـره     

شناسـایی و معرفـی    ،تـأمین زنجیـره   در عملکرد گذار تعدادي از معیارهاي کمی و کیفی اثر
   .7ارائه شده است )1( شکلکه این معیارها در شده 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process. 
2. Lan et al, (2008), pp.1355-1358.  
3. Aramyan et al.,(2007),pp.304-315. 

  . 132-115 صص ،)1390( فارسیجانی و همکاران. 4
5. Internal Logistic. 
6. External Logistic. 
7. Chan et al.,(2003),pp.635-642. 
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  اساس تحقیق چان و همکارانبر تأمیندر زنجیره  گذار اثرهاي  معیار -1 شکل

وار کارایی در سـطوح مـدیریت    گوناسکاران نیز چارچوبی براي ارزیابی منظم و سلسله
ایـن  . ارائـه کـرد   تـأمین ر زنجیـره  مـدیریت اجرایـی د   ي وریـز  استراتژیک، مدیریت برنامـه 

هـاي   ، تحویل، خدمات به مشتري، موجـودي و هزینـه  کننده تأمینطور عمده با  چوب بهچار
متفاوتی نیـز بـراي سـنجش عملکـرد زنجیـره      هاي  همچنین، مدل .1نقل سروکار داردو حمل
 2(SCOR)تـوان از مـدل    می توسط محققین ارائه و استفاده شده است که از آن جمله تأمین

عنوان یک مرجع براي عرضه شناسایی عملیـات و فرآینـدهاي    که این مدل بیشتر بهیاد کرد 
اصـلی،  هـاي   کاربرد دارد و در این مدل بر سه سطح از فرآینـد شـامل فرآینـد    تأمینزنجیره 
همــین رابطــه، نامــداران و  در. کیــد شــده اســتتأهــا  و ســطح فعالیــت فرعــیهــاي  فرآینــد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gunasekaran & Tirtiroglu,(2001),pp.71-87. 
2. Supply Chain Operations Reference.  



  82  نامه ویژه -پژوهشنامه بازرگانی 

و منطـق فـازي در ارزیـابی عملکـرد      SCORمقدم به ارائه روشی ترکیبی از مـدل   طوريفال
سـه سـطح و هفـت معیـار     شـامل  هـا   آن فرآیندي پرداختند که مدل با رویکرد تأمینزنجیره 

عنوان  بهبع اهزینه و استفاده از مندر این مدل معیارهاي . باشد می مینأت براي عملکرد زنجیره
نیـز   آوري اعتبـار و نـو   پـذیري، مشـهود بـودن، کیفیـت،     انعطـاف  نینهمچ کمی و يمعیارها

  .1عنوان معیارهاي کیفی در نظر گرفته شده است به

  روش تحقیق. 3
کــاربردي اســت، زیــرا نتــایج آن بــراي آگــاهی مــدیران  نظــر هــدف ایــن پــژوهش از 

 .شـدنی در حـال فعالیـت هسـتند، کـاربرد دارد     که در بـازار محصـوالت فاسد  هایی  شرکت
نیز از نوع توصیفی، پیمایشی مبتنی بر تحلیل همبستگی و رگرسیونی  چنین، روش تحقیقهم

و استفاده از ها  آن ارچوب جامعه و یا نمونه آماري با حضور درتحقیق در چهاي  داده. است
آوري اطالعــات در ابـزار گـرد  . ، گــردآوري شـده اسـت  نامـه  ابزارهـاي مصـاحبه و پرسـش   

هـاي   شامل کتـب، مقـاالت، مجـالت، گـزارش    اي  منابع کتابخانهپژوهش حاضر، استفاده از 
و مصاحبه بـا   نامه تحقیقی، مدارك و اسناد موجود و نیز استفاده از اینترنت، همچنین پرسش

 سـوال  40این پژوهش شامل  نامه پرسش. مدیران و افراد خبره و کارشناسان مطلع بوده است
ها  تجزیه و تحلیل داده. ي شده استریز طرحلیکرت اي  باشد که براساس طیف پنج نقطه می

بـراي بررسـی پایـایی    . محاسبه شده است Spssافزار  نیز با استفاده از نرم نامه و اعتبار پرسش
و از آنجـایی   دست آمد به 84/0شده که مقدار آلفاي کرونباخ استفاده روش از  ،نامه پرسش

جهـت   .باشـد  مـی  نامـه  مناسـب پرسـش  دهنـده پایـایی    است نشان 7/0ین مقدار باالتر از که ا
  .آزمون روایی نیز از تحلیل محتوا و اعتبار صوري توسط خبرگان استفاده شده است

سـرعت کیفیـت    د داراي محدودیت زمانی بـوده و بـه  که محصوالت زنجیره سر از آنجا
شوند، مدیریت صحیح زنجیره سرد و معیارهاي مربـوط بـه    می خود را از دست داده و فاسد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22-1 ، صص)1390( نامداران و فالطوري مقدم. 1
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ق و مصـاحبه بـا خبرگـان    لذا با استفاده از ادبیات تحقی. برخوردار است ز اهمیت باالییآن ا
در عملکـرد سیسـتم مـدیریت     مـؤثر به شناسـایی عوامـل   ها  آن آوري نظرات صنعت و جمع

 ،بـراي مثـال  . 1ارائـه شـده اسـت    )2(زنجیره سرد پرداختـه شـد کـه ایـن عوامـل در جـدول       
نیاز مهم موردهاي  هد، انبارهاي سرد یکی از زیرساختد می گرفته نشان صورتهاي  بررسی

توان  می جمله مسائل این بخش از عملیاتشدنی است که ازعملیات تولید محصوالت فاسد
اسـتفاده در  فناوري موردنوین مدیریت و هاي  گیري روشکار بهي صحیح انبار، ریز به برنامه

ي و بنـد  ان، میزان ضـایعات، نحـوه بسـته   همچنین میزان دوام و قابلیت اطمین. انبار اشاره کرد
طـور   بـه . باشـند  مـی  مندي مشتریان از دیگر معیارهاي مهم در عملکـرد زنجیـره سـرد   رضایت

که ماندگاري و مـدت زمـان قابلیـت عرضـه را     ي عالوه بر اینبند نمونه، افزایش کیفیت بسته
ـی در کـاهش ضـایعات محسـوب شـده      دهد، خود عامـل  می افزایش فـروش  و قابلیـت   مهم

ي مواد فاسدشـدنی ایـن   بند هدف از بسته ،دیگر از سوي. دهد می محصوالت را نیز افزایش
طور کامـل از خطـر    افزایش یابد و هم مواد فاسدشدنی بهها  آن داري زمان نگهاست که هم 

از بـروز   مناسـب هـاي   يبنـد  همچنین، ایجاد بسـته . دنعوامل فساد درونی و بیرونی حفظ شو
حفاظـت کـرده و   ...  نقل وو ی مانند بارگیري، تخلیه بار، حملمکانیک صدمه عوامل مخرب

هـم چسـبیدن    ش رطوبـت، نـرم شـدن و بـه    از آسیب ناشی از تغییرات جـوي همچـون افـزای   
کــه در زمینــه هــایی  شــرکت بســیاري از ضــایعات ،دیگــر از ســوي. 2کنــد مــی جلــوگیري

د ناشـی از عـدم تناسـب    شـن با مـی  شدنی در حال فعالیت و رقابت در بـازار محصوالت فاسد
 در حـال تولیـد و عرضـه آن   هـا   نقل با نوع محصـوالتی اسـت کـه سـازمان    و تجهیزات حمل
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انـد بـه   تو مـی  شـدنی ونقل کاالها و محصـوالت فاسد  حمل سیستمانتخاب صحیح . باشند می
 کننـده  نقل زنجیره سرد از تولیدو حفظ کیفیت مواد فاسدشدنی در طول تمامی مراحل حمل

شده و از فاسد شدن و ایجـاد ضـایعات در محصـوالت تـا حـد      منجر نهایی  کننده تا مصرف
داري در  از آنجایی کـه ایـن نـوع محصـوالت نیازمنـد نگـه      همچنین . کندزیادي جلوگیري 

نقـل معمـولی   و جیره سرد هستند دیگر تجهیـزات حمـل  شرایط محیطی خاصی در سراسر زن
بـر ایـن معیارهـایی ماننـد آمـوزش نیـروي        عـالوه  .2و1باشـند  نمی ن نیازهابرآوردپاسخگوي 

انسانی و داشتن نیروي انسانی متخصص نیز در این حوزه از اهمیت بسیار بـاالیی برخـوردار   
العمـل و انعطـاف را    براي هرگونه عکس زیرا پرورش نیروي کار متخصص، آمادگی ،است

کـار و دارا بـودن   باال برده و در تصمیمات مربوط به این فرآیند به جهت درك بهتر ماهیت 
  . 3کند می ي را ایفاتر مؤثرتخصص الزم، نقش 

  در عملکرد سیستم مدیریت زنجیره سرد مؤثرهاي  شاخص -1 جدول
 نام متغیر ردیف نام متغیر ردیف

 افزایش سرعت فرآیند 21 يگذار میزان سرمایه 1

 قابلیت اطمینان فرآیند 22 نوع و کیفیت تجهیزات حمل و نقل 2

 بهبود مستمر فرآیند 23 ترل محیطی بر روي محصوالتنحوه کن 3

 ي فروشریز برنامه 24 بندي توزیع نحوه برنامه زمان 4

 ي حمل و نقلریز برنامه 25 فناوريتطبیق با تحوالت  5

 کنندگان تأمینسطح همکاري  26 یابی عملیات حمل و نقل نمکا 6

7 
و  کننده نوع و کیفیت تجهیزات سرد

 دارنده نگه
27 

ه نمودن نیاز برآوردمیزان انعطاف در 
 مشتریان

 موقع تحویل به 28 بندي تولید نحوه برنامه زمان 8

 نقل و کنترل سرعت و شتاب تجهیزات حمل 29 یکپارچگی شبکه توزیع 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shabani et al.,(2011),pp.991-1008. 

  .5-4 صص ،)1389( پور ترابی. 2
  . 108-89 ، صص)1390( فارسیجانی و همکاران. 3
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 نام متغیر ردیف نام متغیر ردیف
 شدنیي محصوالت فاسدبند نحوه بسته 30 بندي سفارش خرید نحوه برنامه زمان 10

 محصول و خدماتتنوع  31 آموزش نیروي انسانی 11

12 
گیري محصوالت  و پییابی قابلیت رد

 شدنیتولید شده فاسد
 امنیت سیستم حمل و نقل 32

 یابی انبار سرد مکان 33 یکپارچگی عملیات لجستیک 13

 کننده مینانتخاب تأ 34 یبین پیشهاي  صحت روش 14

 شرایط محیطی باراندازهاي حمل و نقل 35 ي فرآیندپذیر انعطاف 15

 36 سیکل زمانی تولید 16
میزان تحویل بدون نقص توسط 

 کنندگان تأمین

 37 نحوه انبارداري و کیفیت انبار 17
هاي  سطح دسترسی به اطالعات و داده

 مربوط به مواد اولیه

 محیط انبار سازي استاندارد 38 یابی ي منبعریز برنامه 18

 منديافزایش رضایت 39 کیفیت محصول تحویلی 19

 مقدار کاهش ضایعات 40 ي کیفیتریز هبرنام 20

  
آمـده در   دسـت  بـه در ادامه تحقیق، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل 

مورد بررسی قرار گرفته و مدل مفهومی ارزیابی عملکرد زنجیره سرد را تشکیل  )1(جدول 
 .قرار خواهد گرفـت  مونمورد آز ،در نهایت نتایج با استفاده از تحلیل عاملی تأییديو  داده

باشد کـه   می شامل کارکنان موسسه تحقیقات رازيجامعه آماري در این پژوهش، همچنین 
فرمـول  بـا اسـتفاده از   . اسـت زنجیره سرد بازار محصوالت مربوط به فعال در هاي  شرکت از

نامـه   پرسـش  150که بـر ایـن اسـاس     نفر در نظر گرفته شد 150ونه ، حجم نمجامعه محدود
هـا   جهـت تحلیـل عامـل   هـا   آن هاي در ادامه از دادهتوزیع گردید که الکترونیکی  ورتص به

  . استفاده شده است
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اسـاس  ي جامعه آمـاري نیـز بر  شناختی مربوط به اعضا آماري توصیفی جمعیتهاي  داده
  .ارائه شده است )2(، در جدول ها نامه اطالعات استخراج شده از پرسش

  آماري توصیفی مربوط به جامعه آماريهاي  داده -2ل جدو
 در صد تعداد طبقه متغیر 

 جنسیت
 3/51 77 مرد

 6/48 73 زن

 سابقه کار 

 6/46 70 10الی  1

 34 51  سال 20الی  10

 3/19 29  سال 30الی  20

 تحصیالت

 68 102 کارشناسی

 6/28 43 کارشناسی ارشد

 3/3 5 ادکتر

  

  ها حلیل دادهتجزیه و ت. 4
عنـوان   عامل به 40، ابتدا با بررسی در ادبیات موضوع و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان

بر عملکرد سیستم مدیریت زنجیره سرد شناسایی گردید که در ادامه تحقیق بـا   مؤثرعوامل 
در ایـن مرحلـه مقـادیر    . استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، مورد بررسی قـرار گرفتنـد  

هرچه مقدار اشـتراك اسـتخراجی   . وانی استداراي اهمیت فراها  راك استخراجی عاملاشت
مایانگر میـزان  دهند که ن می را بهتر نمایشها  استخراج شده، متغیرهاي  باشد، عامل تر بزرگ

کـه داراي مقـادیر اشـتراك اسـتخراجی     ی املوبنـابراین عـ  . باشـد  مـی  نظراهمیت متغیر مورد
در ایـن  . باید از چرخه عملیـات محاسـبه و ارزیـابی خـارج شـوند     هستند  5/0تر از  کوچک

دلیـل اینکـه مقـادیر اشـتراك      بـه  )1(در جـدول  عامـل از عوامـل شناسـایی شـده      15مرحله 
در . بود، از چرخه محاسبه و ارزیابی کنار گذاشته شدند 5/0تر از  کوچکها  آن استخراجی

نتیجـه  . مانـده انجـام گرفـت    بـاقی  تر اهمیتعامل با  25ادامه، تحلیل عاملی اکتشافی بر روي 
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مانـده در فرآینـد    بـاقی  تـر  با اهمیتهاي  مربوط به محاسبه تحلیل عاملی اکتشافی براي متغیر
ی بـا  بـا روش تحلیـل عوامـل اصـل    نیـز  هـا   تحلیل داده. ارائه شده است )3(تحقیق در جدول 

نتـایج  . اسـت  647/78و کل واریـانس تبیـین شـده برابـر بـا       چرخش واریماکس انجام شده
تواننـد   مـی  عامـل  در واقع ایـن هفـت  . کند می سازه را پیشنهاد هفت ،تحلیل عاملی اکتشافی

همچنـین، بـا توجـه بـه     . را پوشش دهنـد ها  متغیر) واریانس(ي پذیر درصد از تغییر 78تقریباً 
  .نام مناسبی انتخاب شده استها  آن مربوط به هر سازه، برايهاي  متغیر

 ،هستند که به بهتـرین صـورت  هایی  دار متغیر لیل، بارهاي عاملی، ترکیب وزنتح در این
فتـار آن عامـل را   تواننـد ر  ها مـی  یعنی، میزانی که متغیر ند؛کن می واریانس آن عامل را تبیین

دهنده  مربوط به هر سازه نشانهاي  بنابراین، بیشتر بودن بار عاملی متغیر. ثیر قرار دهندتأ تحت
، نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشـافی بـراي   )3(در جدول  .باشد می ي باالترروایی همگرا

گونـه   همـان . همراه مقدار بار عاملی مربوط به هر متغیر ارائـه شـده اسـت    تحقیق بههاي  عامل
مشخص است براي هر متغیر، مقادیر بارهـاي عـاملی کـه داراي بیشـترین      )3(که در جدول 

  .مشخص شده است امتیاز هستند به شکل برجسته

  اهمیتشاخص با 25عاملی اکتشافی بر روي نتایج حاصل از تحلیل  - 3جدول 
 ها سازه

شبکه  متغیر
 توزیع

 کننده تأمین
نیروي 
 انسانی

 تجهیزات زمان
مدیریت 

 فرآیند
 ریزي برنامه

 ي کیفیتریز برنامه 656/0 005/0 -126/0  -165/0 504/0 -218/0 -043/0

 یابی محصوالتقابلیت رد -535/0 546/0 226/0 386/0 -266/0 -050/0 -052/0

 سیکل زمانی تولید -145/0 -057/0 097/0 656/0 215/0 514/0 -198/0

 آموزش نیروي انسانی -467/0 -668/0 -039/0 026/0 360/0 -302/0 -153/0

270/0 314/0- 154/0- 087/0 708/0 075/0- 379/0- 
نوع و کیفیت تجهیزات 

 کنندهسرد

 سرعت فرآیند -315/0 468/0 -437/0 350/0 069/0 072/0 214/0

 کننده تأمینتحویل بدون نقص  227/0 -281/0 205/0 141/0 -496/0 360/0 320/0

 کاهش ضایعات -070/0 -305/0 -672/0 -354/0 -330/0 -013/0 080/0
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 ها سازه
شبکه  متغیر

 توزیع
 کننده تأمین

نیروي 
 انسانی

 تجهیزات زمان
مدیریت 

 فرآیند
 ریزي برنامه

038/0 320/0 521/0 259/0 559/0 306/0- 002/0- 
نحوه کنترل محیطی بر 

  صوالتمح
  ي حمل و نقلریز برنامه 541/0 170/0 487/0 066/0 -211/0 386/0 082/0
 یبین پیشهاي  صحت روش 450/0 -119/0 -184/0 297/0 -346/0 -178/0 -575/0

 داري و کیفیت انبارنحوه انبار -143/0 -024/0 662/0 -082/0 288/0 -421/0 -257/0

 یکپارچگی شبکه توزیع 650/0 333/0 020/0 223/0 380/0 -399/0 038/0

 یابی ي منبعریز برنامه 673/0 173/0 -422/0 278/0 -230/0 -254/0 155/0

 قابلیت اطمینان فرآیند 441/0 534/0 240/0 018/0 215/0 302/0 439/0

 موقع تحویل به -455/0 200/0 -342/0 -227/0 -076/0 -138/0 461/0

 بندي توزیع نحوه برنامه زمان -155/0 -209/0 -524/0 640/0 093/0 140/0 158/0

 کننده تأمینانتخاب  397/0 208/0 -260/0 -059/0 -459/0 492/0 073/0

 ي محصوالتبند نحوه بسته 179/0 -717/0 032/0 -153/0 234/0 204/0 433/0

 نقلو امنیت سیستم حمل -254/0 162/0 557/0 -360/0 -220/0 162/0 090/0

284/0- 280/0 245/0- 403/0 069/0 428/0- 224/0 
بندي سفارش  نحوه برنامه زمان

 خرید

 بندي تولید نحوه برنامه زمان -161/0 177/0 165/0 659/0 -017/0 -464/0 003/0

 بهبود مستمر فرآیند -31/0 407/0 -022/0 -369/0 -119/0 357/0 -514/0

 ي فرآیندذیرپ انعطاف -453/0 661/0 -164/0 269/0 235/0 -008/0 058/0

 یکپارچگی عملیات لجستیک 316/0 683/0 -156/0 -264/0 286/0  210/0 -191/0

 واریانس تبیین شده 216/15  637/14  204/14  114/11  743/8  773/7  959/6

 واریانس تجمعی  216/15  853/29  057/44  171/55  915/63  688/71  647/78

 دیر ویژهمقا 804/3  659/3  551/3  779/2  186/2  943/1  740/1

  
، یکپارچگی عملیات لجسـتیک  673/0یابی با  ي منبعریز برنامههاي  در این تحلیل، عامل

، آموزش نیروي 659/0بندي تولید با  ، زمان708/0با  کننده ، کیفیت تجهیزات سرد683/0با 
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 433/0ي محصـوالت بـا   بنـد  و نحـوه بسـته   492/0بـا   کننـده  تأمین، انتخاب 360/0انسانی با 
   .اند ین امتیاز را کسب نمودهباالتر

 

  
  مدل حاصل از اجراي تحلیل عاملی اکتشافی -2شکل 

مـورد  هـاي   دهنده مـدل حاصـل از تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـراي عامـل        نشان )2(شکل 
بر عملکرد مدیریت زنجیره سرد  مؤثرعنوان عوامل  هفت سازه بهدر این مدل . بررسی است

سازه داشـته باشـند، داراي    هفتکه عملکرد بهتري در این هایی  فی شده است و سازمانمعر
مشـخص اسـت،   ) 2(گونـه کـه در شـکل     همان. عملکرد بهتري در زنجیره سرد خواهند بود

هـاي   سـازه ترتیـب   باشد و به ها می در میان سازهداراي باالترین امتیاز  62/0تجهیزات با  سازه
هـاي   ، نیروي انسانی و شـبکه توزیـع در رده  کننده تأمیندیریت فرآیند، ي، زمان، مریز برنامه

  .اند بعدي قرار گرفته

  مدلو برازش سنجی اعتبار .5
هـاي مشـاهده شـده،     آمـده بـا اسـتفاده از داده    دست بهبراي تعیین میزان برازندگی مدل 

آزمـون  . وجـود دارد  RMSEAهاي متعددي همچون آزمـون کـاي دو و شـاخص     شاخص
آزمایـد کـه مقـادیر     دو، الگوي همپراشی بین متغیرهـاي مشـاهده شـده تحقیـق را مـی      کاي

 ریزي برنامه

 مدیریت فرآیند

 تجهیزات

 زمان

 نیروي انسانی

 کننده تامین

 شبکه توزیع

عملکرد سیستم 
 مدیریت زنجیره سرد

59/0 

54/0  

62/0  

58/0  
36/0 

42/0  

32/0  
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 20ایـن مـدل بـا    در مقدار کاي دو محاسبه شـده  . کوچک آن بیانگر برازندگی بیشتر است
چـون سـطح معنـاداري آزمـون     . اسـت %) 25داري  با سطح معنی( 85/23درجه آزادي برابر 

رصد است، لذا آزمون کاي دو برازش دقیق مدل را د 05/0تر از میزان خطاي  مزبور بزرگ
همچنین نسبت کاي دو محاسبه شده به درجه آزادي . کند هاي مشاهده شده تأیید می با داده
بـا  . درصد است 033/0برابر  RMSEAاز طرف دیگر، مقدار شاخص . باشد می 193/1برابر 

تـوان   رو می ، از ایناست 05/0تر از  محاسبه شده کوچک RMSEAتوجه به اینکه شاخص 
  .نتیجه گرفت که مدل از برازندگی کافی برخوردار است

  گیري و پیشنهاد براي تحقیقات آتی نتیجه
سـازمان در رسـیدن بـه    هـاي   سیستم ارزیابی عملکرد نقـش مهمـی را در پیشـبرد برنامـه    

بـه همـین جهـت شناسـایی     . کنـد  مـی  ی شـده و کسـب مزیـت رقـابتی ایفـا     بینـ  پـیش اهداف 
بنـابراین  . در بهبود عملکرد زنجیره سرد از اهمیت خاصی برخوردار است مؤثراي ه شاخص

در ایـن   مـؤثر عامـل   40 ،در این تحقیق با استفاده از ادبیات موضوع و مصـاحبه بـا خبرگـان   
این عوامـل   زنجیره شناسایی گردید که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی

عامل نهایی که داراي باالترین ضریب اهمیت بودند در ارزیـابی   25در نهایت . پرداخته شد
گردید که بـا  سازه شناسایی  هفتبا استفاده از تحلیل عاملی انجام شده، . نهایی قرار گرفتند

ي، مدیریت فرآیند، تجهیزات، زمـان،  ریز ترتیب برنامه بهها  آن دهنده تشکیل توجه به اجزاي
بـا نگـاهی بـه نتـایج حاصـل از      . ي شـدند گذار بکه توزیع نامو ش کننده تأمیننیروي انسانی، 

 79سـازه جدیـد چیـزي در حـدود      هفتشود که در مجموع این  می تحلیل عاملی مشخص
ي، ریـز  تجهیـزات، برنامـه  هـاي   ترتیب عامـل  بهدهند که  می درصد از زنجیره سرد را پوشش

زیـع داراي بـاالترین ضـریب    ، نیروي انسانی و شـبکه تو کننده تأمینزمان، مدیریت فرآیند، 
نیز عوامل متعـددي قـرار دارنـد کـه در بـین ایـن       ها  در درون هریک از سازه. هستند اهمیت

داراي باالترین میزان  708/0با ضریب همبستگی  کننده کیفیت تجهیزات سرد عوامل، نوع و
ضـرایب   ترتیب بـا  یابی نیز به ي منبعریز عملیات لجستیک و برنامهیکپارچگی . اهمیت است

بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل شـده از بـار        . انـد  بعدي قرار گرفتـه هاي  در رتبه 673/0و  683/0
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کیـد بـر نـوع و    توان به این نکته توجه داشت کـه تأ  می تحقیقهاي  مربوط به متغیرهاي  عامل
کیفیت تجهیزات زنجیره سرد از اهمیت باالیی برخوردار است و الزم است در خرید چنین 

سـازنده انـواع   هـاي   ي را انجـام داده و یـا اینکـه بـا شـرکت     تـر  دقیـق هـاي   بررسیتجهیزاتی 
نیـاز را دقیقـاً   ذاکره شـده تـا بتـوان تجهیـزات مورد    تجهیزات مورد نیاز زنجیره سرد، وارد م

یک عامل کلیدي  عنوان بهی شده طراحی کرده و ضمن خریداري بین پیشهاي  مطابق با نیاز
همچنـین فرآینـد   . اقتصادي استفاده نمودهاي  ي بنگاهپذیر تدر حفظ کیفیت و افزایش رقاب

 بـراي هـایی   لـذا اعمـال سیاسـت    ،ي نیز در این زنجیره داراي اهمیت خاصی اسـت ریز برنامه
خمـین دقیـق تـاریخ خریـد و     جمله تعیین مقـدار بهینـه سفارشـات و ت   ازها  يریز بهبود برنامه
در جهـت  راهبـردي مناسـب    ،کننـدگان  تأمینموقع محصوالت و همچنین انتخاب  تحویل به
نیـاز و عقـد   ا توجـه بـه الزامـات و مشخصـات مورد    نیاز سازمان بـ ه کردن منابع موردبرآورد

بهبود در شبکه توزیع و فـروش نیـز از   . رسد می نظر ، بسیار ضروري بهمدت قراردادهاي بلند
هاي  شفروش جهت توزیع بهتر محصوالت یکی دیگر از روهاي  طریق گسترش نمایندگی

بـر   مؤثرکنون تحقیقی در زمینه شناسایی عوامل اما از آنجایی که تا باشد، می بهبود عملکرد
بین نتایج حاصل از این تحقیق با اي  توان مقایسه نمی عملکرد زنجیره سرد انجام نشده است،
 همچنین در این تحقیق، میزان اهمیت هر عامـل نیـز  . تحقیقات پیشین در این زمینه انجام داد

میـزان   ،که تا کنـون ارائـه شـده    تأمینزنجیره هاي  در حالی که در مدل ،مشخص شده است
در پایان جهت تحقیقات . کیفی و ذهنی بوده است صورت بهغالباً ها  و اهمیت شاخص تأثیر

 کننـدگان  تـأمین بررسی و شناسایی معیارهاي اصلی و اساسی در انتخاب توان به  می آتی نیز
در ایجـاد و بهبـود    مـؤثر بررسی و شناسـایی عوامـل   و همچنین  یره سردزنجهاي  در سازمان

  .اشاره نمود یکپارچگی عملیات لجستیک در زنجیره سرد
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  منابع
د بـا  انتخاب بهترین وسیله نقلیه در مدیریت زنجیره سـر « ؛)1389(رضا ر، سید محمدپو ترابی

انشگاه آزاد اسالمی واحد کارشناسی ارشد، د نامه ، پایان»ها رویکرد تحلیل پوششی داده
  .علوم و تحقیقات تهران
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  .108-89، صص13شماره
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