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چکیده
زمینه و هدف :شرکتهای تولیدکننده و توزیعکنندهی دارو در کشور به دلیل امنیت تولید و توزیع دارو بهعنوان قابلاتکاترین
شرکتها از لحاظ سودآوری شناخته میشوند .نقاط ضعف این حوزه شامل بهرهوری پایین در تأمین مواد اولیه و توزیع دارو

و بهتبع آن بروز مشکل سرمایه در گردش و افزایش هزینههای مالی شرکتها میباشد .از اینرو هدف پژوهش ،شناسایی و

اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع صنعت دارو در کشور ،برای تصمیمگیریهای مؤثر در این حوزه
است.

روش بررسی :پژوهش ،شامل دو فاز کتابخانهای و پیمایشی است .در فاز اول با جستجو در پایگاههای علمی ،عوامل حیاتی

موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع شناسایی و در  25بعد تقسیم شدند .در فاز دوم طبق اصل پارتو  9بعد از این  25بعد ،مبنای
مقایسات زوجی عوامل در تکنیک دیمتل جهت تعیین تأثیرگذاری و اثرپذیری قرارگرفتند .جامعهی آماری پژوهش را شرکتهای
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Email :
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تولیدکننده و توزیعکنندهی دارویی کشور در سال  1397تشکیل میدهند .از اینبین  13خبره زنجیرهی تأمین و توزیع دارو با روش

نمونهگیری نظری بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار  Excelو  Matlabاستفاده شد.

یافتهها :حمایت مدیریت ارشد ،استفاده از فناوری اطالعات و مداخلهی دولت ،سه عامل نخست بین عوامل اثرگذار ،و فرایندها،

کیفیت خدمات و اعتماد سه عامل نخست بین عوامل اثرپذیر میباشند .همچنین ،حمایت مدیریت ارشد پرتعاملترین عامل و
مداخلهی دولت بهعنوان کم تعاملترین عامل ،شناخته شد.

نتیجهگیری :مدیران نمیتوانند همهی عوامل را مدنظر قرار دهند بلکه باید با توجه به شرایط شرکت خود ،روی عوامل اثرگذار و

تعاملپذیر سرمایهگذاری کنند.

واژههای كليدي :عوامل حیاتی موفقیت ،زنجیره تأمین ،کانال توزیع ،تکنیک دیمتل ،شرکتهای دارویی
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شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تامین و توزیع

شناســایی و اولویت بندی عوامل...

مقدمه

مشتریان و نهادهای قانونی خواستار عملکرد باالتر اجتماعی و

شناختهشده است .بهطور میانگین حاشیه سود آن در محدودهی ۱۸

خود هستند( .)4به عبارتی شرکتها امروزه مجبور هستند روند تولید

درصد برآورد میشود .در فهرست شرکتهای برتر دنیا نیز همواره

و زنجیرهی تامین خود را به دلیل فشار جامعه و دولت ها مورد بازبینی

تعدادی از شرکتهای این گروه در رتبههای اولیه قرار دارند .به گزارش

قراردهند( .)5امروزه تاکید زیادی بر ارایه محصوالت به مشتریان در

ایسنا حاشیه سود این صنعت در ایران در مقایسه با بسیاری دیگر از

زمان مناسب و در مکان مناسب و با قیمت مناسب است( .)6بنابراین،

صنایع نسبت ًا پایین است ،اما کیفیت این سودآوری و پایداری آن موجب

مدیریت زنجیرهی تامین و توزیع ،نقش حیاتی در بنگاههای مختلف و

شده است که شرکتهای تولیدکننده و توزیعکنندهی دارو بهعنوان

در طیف گسترده ای از صنایع دارد( .)7تصمیم گیری سریع و مناسب

قابلاتکاترین شرکتها از لحاظ سودآوری و تقسیم سود نقدی شناخته

در مدیریت زنجیرهی تامین و توزیع شرکتها نیاز به پردازش دادهها و

شوند و ریسک سرمایهگذاری در این قبیل شرکتها در مقایسه با سایر

اطالعات دستهبندی شده دارد که انجام تحقیقات آکادمیک در این حوزه

گروهها کمتر باشد .مهمترین دلیل این امر استراتژیک بودن این کاال و

را به منظور بهینه سازی و دستهبندی دادهها ضروری میسازد(.)8

اهمیت ثبات و امنیت تولید و توزیع دارو در کشور است که همواره

از اینرو در این پژوهش ،ابتدا عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیرهی

مورد توجه اکثر دولتها از ابتدای انقالب تاکنون بوده است .از جمله

تأمین و توزیع دارو شناسایی میشوند و سپس رتبهبندی و اولویتبندی

نقاط ضعف موجود در این حوزه میتوان به نوسانات شدید نرخ ارز،

آنها بر اساس اثرگذاری ،اثرپذیری و تعاملپذیریشان ،بر اساس نظرات

قیمتگذاری دولتی محصوالت ،ضعف عمومی تکنولوژیکی در اکثر

خبرگان بازاریابی و توزیع دارو انجام میگیرد و در ادامه راهکارهای

شرکتهای این صنعت ،عدم ارتباط با مجامع بینالمللی ،بهرهوری پایین

اجرایی برای بهبود وضعیت زنجیرهی تأمین و توزیع دارو ارایه میگردد.

علیالخصوص در بخش مواد اولیه ،مدیریت غیرکارامد توزیع آن ،بدهی

 Mentzerو همکاران مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع را

دایمی مراکز درمانی دولتی به شرکتهای تولیدکنندهی دارو و بهتبع آن

هماهنگی سیستماتیک و استراتژیک تاکتیکهای مورداستفاده شرکتها

بروز مشکل سرمایه در گردش برای شرکتها و افزایش هزینههای مالی

در سرتاسر زنجیرهی عرضه ،با هدف بهبود عملکرد بلندمدت شرکتها

و در نهایت ضعف صنایع بستهبندی کشور اشاره کرد(.)1

تعریف کردهاند( .)9اگرچه مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع در طول

با توجه به جايگاه و اهميت بخش زنجیرهی تأمین و توزيع در

 45سال گذشته وجود داشته است ،اما پیچیدگیهای آن و مشکالت

توليد ناخالص داخلي و اهداف كالن تعیینشده در برنامههای كالن كشور

موجود در تبدیل مفهوم تئوری آن به عمل ،باعث شده است که درک

در اين زمينه ،بهبود كارايي شبکهها و زیرساختهای تأمین و توزيع كاال،

و پیادهسازی مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع چالشبرانگیز باشد

از نكات مهم براي سازماندهی مجدد زنجیرهی تأمين و توزیع كاال در

( .)10-12مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع ،پایهای از مزیت رقابتی

كشور است .پیامدهای اين تغيير ،بهبود شاخصهای اقتصادي كشور،

شرکت است که میتواند به افزایش رضایت مشتری ،سهم بازار و

بهویژه توليد ناخالص داخلي ،درآمد سرانه ،ترانزيت كاال ،افزايش سهم

سودآوری برای شرکتها منجر شود( .)13اصطالح عوامل حیاتی

بخش خدمات در اقتصاد و تقويت جايگاه اقتصادي كشور در منطقه

موفقیت مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع جهت اشاره به تعداد

خواهد بود( .)2الزم به ذکر است در حال حاضر هزینهی توزیع30 ،

محدودی از عوامل کلیدی مورد استفاده قرار میگیرد که باید برای

درصد هزینهی تمامشدهی کاالی نهایی برای مصرفکننده را به خود

پیادهسازی موفق مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع بهدرستی بهکار گرفته

اختصاص داده است بهطوریکه هماکنون در برخی کاالها تفاوت نرخ

شوند .در این پژوهش  53مطالعه در زمینهی عوامل حیاتی موفقیت

عمدهفروشی و خردهفروشی به  50درصد میرسد .همچنین بر اساس

مرتبط با مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع را بررسی کردهایم که شامل

تحقیق انجامشده در اولویتبندی زمینههای کاری فعالیت شبکه نوین

ن میان چندین عامل حیاتی موفقیت با یکدیگر
 165عامل بودند که از ای 

تهیه و توزیع کاالها ،دارو در دومین اولویت مهم کاری قرار دارد(.)3

همپوشانی دارند.

مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  13فروردین و اردیبهشت 1398

46

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 5:30 IRST on Thursday January 21st 2021

صنعت داروسازی در دنیا بهعنوان سودآورترین صنایع

مالی شرکتها ،از طریق مدیریت بهتر توزیع محصوالت و خدمات

علی عابدینی و همكاران

عاملی حیاتی برای پیادهسازی موفقیتآمیز تجارت الکترونیک در

ماهر در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و عملیاتی زنجیرهی

زنجیرهی تأمین( ،)14استراتژیهای تدارکات( ،)15زنجیرهی تأمین

تأمین و توزیع ،ضروری هستند ،پشتیبانی میشود( .)36بالعکس ،در

پایدار( ،)16زنجیرهی تأمین مبتنی بر وب( ،)17ابتکارات زنجیرهی

برخی مواقع عامل انسانی میتواند مانعی در مدیریت زنجیرهی تأمین

تأمین( )18و مدیریت زنجیرهی تأمین سبز(20و )19تعیین نمودهاند .به

باشد .برای مثال ،کارکنانی که مانع تغییرات میشوند و راههای قدیمی

غیر از حمایت مدیریت ارشد Ab Talib ،و همکاران ،سه عامل موفقیت

انجام کسبوکار را ترجیح میدهند ،مانعی برای پذیرش زنجیره تأمین

حیاتی دیگر که در پیشینه تحقیق تدارکات و زنجیرهی تأمین مشهود

و توزیع آنالین هستند( .)37بنابراین ،منابع انسانی بهعنوان یک عامل

هستند ،یعنی فناوری اطالعات ،منابع انسانی و همکاری مشارکتی ،را

موفقیت حیاتی در مدیریت زنجیره تأمین شناخته میشود ،زیرا میتواند

شناسایی کردند( .)21این سه عامل حیاتی موفقیت ،مجموع ًا در مطالعات

یک عامل پیش برنده یا یک مانع باشد.

 Singh ،Ogden ،Dinterو  Al-Hakimو  Linو همکاران نیز مشهود
هستند(22-24و.)15

با توجه به تحقیقات انجامشده ،همکاری ،مشارکتو
یکپارچهسازی در مطالعات زنجیرهی تأمین ،قابلرؤیت هستند(.)38

در میان عوامل حیاتی موفقیت که در این  53مطالعه

یکپارچگی میتواند در مورد مدیریت زنجیرهی تأمین بشردوستانه(،)37

بررسیشدهاند 23 ،مطالعه ،فناوری اطالعات را بهعنوان یک عامل

ابتکارات مدیریت زنجیرهی تأمین( ،)18مدیریت زنجیرهی تأمین

موفقیت حیاتی تشخیص دادهاند .حضور فناوری اطالعات در زنجیرهی

پایدار( ،)16انتخاب تأمینکنندگان و عرضهکنندگان( ،)39توسعهی

تأمین غیر قابلانکار است ،زیرا یک نیروی محرکه برای استراتژی

تأمینکنندگان و عرضهکنندگان( )40و زنجیرهی عرضه در میان

زنجیرهی تأمین رقابتی است( .)12در این تحقیقات فناوری اطالعات

شرکتهای کوچک و متوسط( )41مورد بحث قرار گیرد .عالوه بر

بهعنوان عامل حیاتی موفقیت در توزیع ،تدارکات و مدیریت زنجیرهی

این ،در تعریف عوامل حیاتی موفقیت Mentzer ،و همکاران بر

تأمین ،در تدارکات شرکتهای کوچک و متوسط(26و ،)25مدیریت

یکپارچهسازی(ایجاد همکاری خوب با تأمینکنندگان و مشتریان)

زنجیرهی تأمین سبز( ،)20مدیریت زنجیرهی تأمین پایدار( ،)16مدیریت

بهعنوان یک جنبه کلیدی در مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع تأکید

زنجیرهی تأمین بشردوستانه( ،)27عملکرد زنجیرهی تأمین( )28و

میکنند( .)9همچنین ،یکپارچهسازی اگر بهدرستی انجام شود ،از طریق

مدیریت کیفیت زنجیرهی تأمین(29و )24استفادهشدهاند .با وجود این،

کاهش هزینهها ،بهبود خدمات ،افزایش درآمد و درنتیجه انعطافپذیری

اگرچه فناوری اطالعات بهعنوان یک عامل کمککننده در مدیریت

عملیاتی برای تمام اعضای زنجیره تأمین سودمند خواهد بود(.)42-46

زنجیرهی تأمین و توزیع تلقی میشود( ،)30ناسازگاری و عدم تطابق

مؤلفههای یکپارچهسازی زنجیرهی تأمین و توزیع شامل درک متقابل،

فناوری اطالعات ،پیچیدگی تجزیهوتحلیل دادهها و مسئلهی اعتماد یا

به اشتراکگذاری اطالعات ،ارتباطات پایدار ،روابط نزدیک و اهداف

ترس از به اشتراکگذاری آنالین اطالعات ،مانع استفاده از فناوری

مشترک میباشد(48و .)47یکپارچهسازی زنجیرهی تأمین کماکان

اطالعات در مدیریت زنجیرهی تأمین و توزیع میشود(32و.)31

بهصورت یک چالش نیز مطرح است ،زیرا عدم آگاهی در مورد زمان

مباحث پیشین تدارکات و عوامل حیاتی موفقیت مدیریت
زنجیرهی تأمین بهطور گسترده در مورد اهمیت منابع انسانی یا سرمایه

یا کسی که باید با او همکاری کرد و مسایل مرتبط با اعتماد بین شرکا
میتواند موانعی را ایجاد نماید(.)49

انسانی بحث کردهاند( )33-35منابع انسانی بهعنوان عامل موفقیت

در جدول  1عوامل حیاتی موفقیت با توجه به تعاریف و توصیفات

حیاتی در زمینهی مدیریت زنجیرهی تأمین سبز( )20و مدیریت زنجیرهی

یکسان گروهبندی میشوند .برای مثال ،تمام عوامل مرتبط با سبک

تأمین پایدار( )16نیز قابلرؤیت است .با توجه به نظر  Mothilalو

مدیریت مشارکتی ،حمایت مدیریت ،کیفیت رهبری ،ابتکارات مدیریتی

 )34( Nachiappanمتخصصان تدارکات ماهر ،بر رضایت مشتری تأثیر

و ...به تعداد  22عامل باهم با عنوان«حمایت مدیریت ارشد» گروهبندی

میگذارند و در نهایت به رشد سود نیز کمک خواهند کرد .این مطلب

میشوند .بعضی از عوامل که قابل گروهبندی نیستند و به دیگر عوامل
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ن مثال 22 ،مطالعه ،حمایت مدیریت ارشد را به عنوان
به عنوا 

توسط  Van Hoekو همکاران که بیان میکنند متخصصان تدارکات

شناســایی و اولویت بندی عوامل...

مرتبط نیستند ،در طبقهای جداگانه با یکبار رخداد طبقهبندی میشوند.

حیاتی موفقیت در تحقیقات  Kumarو همکاران(Chiappetta ،)50

بر اساس تحقیق  Ab Talibو همکاران عوامل حیاتی موفقیت در

 Jabbourو همکاران( Aschemann-Witzel ،)20و همکاران( )18و

زنجیرهی تأمین و توزیع بهصورت زیر دستهبندی شدهاند( )21که عوامل

 Rautو همکاران( )16به دستهبندی آن اضافهشده است.

ردیف

عوامل حیاتی موفقیت

رخداد

درصد رخداد

درصد تجمعی رخداد

1

استفاده از فناوری اطالعات

23

94/13

13/94

2

حمایت مدیریت ارشد

22

33/13

27/27

3

مشارکت /یکپارچهسازی

22

33/13

40/61

4

فرایندها

16

70/9

50/30

5

کیفیت خدمات

14

48/8

58/79

6

قابلیت منابع

12

27/7

66/06

7

کارمند ماهر

9

45/5

71/52

8

مداخله دولت

8

85/4

76/36

9

اعتماد

8

85/4

81/21

10

تمرکز صنعت

6

64/3

84/85

11

ارتباطات باز

4

42/2

87/27

12

رقابتی بودن بازار

3

82/1

89/09

13

برنامهریزی و اجرا

3

1/82

90/91

14

تصویر /اعتبار

2

21/1

92/12

15

کاهش هزینه

2

21/1

93/33

16

اندازهگیری عملکرد

2

21/1

94/55

17

امنیت اطالعات

1

61/0

95/15

18

تضمین و همدلی

1

61/0

95/76

19

داخلی سازی

1

61/0

96/36

20

سلسلهمراتب سازمانی

1

61/0

96/97

21

مدیریت تغییر

1

61/0

97/58

22

آمادگی زیرساختها

1

61/0

98/18

23

تجربه مشتری-تأمین کننده

1

61/0

98/79

24

کنترل متمرکز

1

61/0

99/39

25

تطابق با استاندارد

1

61/0

100

در نهایت عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین و توزیع دارو
بین  53مقاله و  165عامل با فراوانیهای مشخصشده در جدول 1

Downloaded from payavard.tums.ac.ir at 5:30 IRST on Thursday January 21st 2021

جدول  :1طبقهبندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین

روش بررسی
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها

دستهبندی شد.
برای خالصه کردن یافتهها ،بر اساس اصل پارتو  9عامل ابتدایی

شامل دو فاز کتابخانهای و میدانی میباشد(شکل .)1در فاز نخست به

را که شامل حدود  80درصد عوامل میشوند ،بسیار مهم در نظر میگیریم

منظور شناسایی عوامل ،جستجوی الکترونیکی در پایگاههای علمی معتبر

و این  9عامل همان متغیرهای استفادهشده در تکنیک دیمتل هستند.

داخلی و خارجی صورت گرفت و پژوهشهای مرتبط که شامل 53
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علی عابدینی و همكاران

مورد استفاده قرار گرفتند .این  53مقاله در کشورهای چین ،کره جنوبی،

دارویی و شرکتهای پخش دارویی تشکیل میدهند که از اینبین 13

استرالیا ،آلمان ،ایاالتمتحد ،تایوان ،هنگکنگ ،ایتالیا ،سوئد ،اسپانیا،

نفر از خبرگان بازاریابی و توزیع دارو از شرکتهای واقع در استان تهران

فرانسه ،هند ،مالزی و انگلستان انجام شده بودند و تحقیقی در کشورمان

شامل بهستان دارو ،راسن درمان ،بی براون ،روژین دارو ،داروسازی

ایران در این موضوع انجام نشده بود .سپس  165عامل حیاتی موفقیت

امین ،داروپخش و رازک از طریق نمونهگیری نظری و هدفمند انتخاب

در زنجیرهی تأمین و توزیع از بین این  53مقاله شناسایی و در  25بعد

شدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل یک پرسشنامه میباشد که در این

تقسیم شدند که  9بعد از  25بعد تقسیمبندی انجامشده بیش از 80

پرسشنامه از کارشناسان خواسته شد که نظر خود در مورد تأثیرگذاری

درصد مجموع عوامل را پوشش میدادند .بر اساس اصل پارتو این 9

هریک از این عوامل بر یکدیگر را بر اساس یک عبارت کالمی مانند

بعد(جدول  )2مبنای مقایسات زوجی عوامل و تعیین تأثیرگذاری و

جدول  3اعالم کنند .در نهایت با استفاده از تکنیک دیمتل به دستهبندی

اثرپذیری قرار گرفتند.

این عوامل پرداخته شد.

شکل  :1فازهای روش پژوهش

دیمتل که از انواع روشهای تصمیمگیری بر پایه شکل :1
پژوهش روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور به
مقایساتفازهای روشهمراه با
روابط عوامل
شدتدراثراستخراج
خبرگان
عواملزوجی میباشد ،با
مقایسات
گیری بر پایه
های تصمیم
انواعاز روش
بهرهکه از
دیمتل
یک اهمیت آنها را
مذکور و
قضاوت که
مندی بهازگونهای
بهرهدهد،
دست می
استخراج
خبرگان در
قضاوت
مندی
زوجی میباشد ،با
سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به آنها توسط بهکارگیری اصول تئوری گرافها ،ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در
بهصورت امتیازی عددی معین میکند(.)51
یک سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به آنها توسط بهکارگیری اصول
سیستم ،همراه با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل عناصر مذکور به دست میدهد ،بهگونهای که شدت اثر روابط مذکور و
تئوری گرافها ،ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم،
اهمیت آنها را بهصورت امتیازی عددی معین میکند(.)51
جدول  :2اسامی معیارها
جدول  :2اسامی معیارها

شماره
1
2

1

3

2

4
5
6
7

49

شماره

عالمت اختصاری
عالمت

C1
اختصاری
C2C1
C3C2

3

C4C3

4

C4

5

C5

6

C6

7

C7

8

۸

9

9

C5
C6
C7

C8C۸
C9C9

عنوان

عنوان

استفاده از فناوری اطالعات
مدیریت ارشد
استفاده ازحمایت
فناوری اطالعات
حمایت مدیریت ارشد
همکاری/یکپارچهسازی

همکاری/یکپارچهسازی
فرایندها
فرایندها

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات

توانایی منابع

توانایی منابع

کارمند ماهر
کارمند ماهر

ی دولت
مداخله
دولت
مداخلهی
اعتماد اعتماد

در این تحقیق بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر زنجیرهی تأمین و توزیع دارو از  9معیار( )C1-C9استفادهشده است که اسامی آنها در
جدول 2آورده شده است.
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جدول  :3عبارات كالمی برای اعالم نظر كارشناسان
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مقاله از سال  2000تا  2017بودند ،بهعنوان منبع جهت تجزیهوتحلیل،

در فاز دوم تحقیق ،جامعهی آماری این پژوهش را شرکتهای

شناســایی و اولویت بندی عوامل...

آنها در جدول  2آورده شده است.

در این تحقیق بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر زنجیرهی تأمین
و توزیع دارو از  9معیار ( )C1-C9استفادهشده است که اسامی

جدول  :3عبارات کالمی برای اعالم نظر کارشناسان

0

1

2

3

4

همچنین بهمنظور مقایسهی معیارها با یکدیگر از پنج عبارت

مشخص کردن پرتکرارترین گزينهی انتخابی توسط خبرگان در هريک

کالمی و مقادیر عددی معادلشان بهصورت جدول  3استفادهشده است.

از سؤاالت ،دادههای ورودی برای ماتريس اوليه را تعيين میکنیم .در اين
پژوهش از ميانگين گزینههای انتخابی استفادهشده است.

یافتهها

گام سوم :تنظیم ماتریس رابطه مستقیم تعمیمیافتهN

براي اجراي روش دیمتل مراحل زیر انجام شده است:

در اين گام ماتريس رابطهی مستقيم تعمیمیافته  Nبرای عوامل

گام اول :نظرسنجی از خبرگان و تکمیل پرسشنامهی ماتریس

و متغيرهای پژوهش ،از طريق رابطهی  1به دست میآید .تمامی عناصر

مقایسات زوجی

اين ماتريس بين صفر و يک هستند.

عوامل و متغيرهای استخراجشده(جدول )2در قالب ماتریسهای

رابط ه :1

مقايسات زوجی طراحی گرديد و در اختيار  13نفر از خبرگان حوزهی
بازاریابی و توزیع شرکتهای دارویی و شرکتهای پخش دارو قرار

گام چهارم :تنظیم ماتریس رابطه کل T

گرفت تا با نظرسنجی بتوان از تجربيات حرفهای آنها برای دستيابی به

در اين گام ماتريس رابطهی کل  Tعوامل اصلی و متغيرهای

نتايج دقيق و درست بهرهمند شويم.

پژوهش از طريق رابطهی  2به دست میآید.

گام دوم :تنظیم ماتریس رابطهی مستقیم اولیه M

رابطه :2

در اين مرحله با محاسبهی ميانگين گزینههای انتخابی و يا
جدول : 4ماتريس رابطه کل

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

T

0/69

0/65

0/43

0/58

0/67

0/70

0/64

0/61

0/49

C1

0/72

0/68

0/44

0/60

0/71

0/74

0/68

0/53

0/62

C2

0/59

0/54

0/35

0/49

0/57

0/60

0/45

0/51

0/50

C3

0/61

0/55

0/37

0/49

0/58

0/51

0/57

0/52

0/50

C4

0/55

0/52

0/31

0/45

0/44

0/57

0/51

0/47

0/47

C5

0/62

0/59

0/37

0/43

0/61

0/65

0/58

0/56

0/53

C6

0/49

0/45

0/25

0/43

0/49

0/50

0/45

0/44

0/44

C7

0/60

0/46

0/34

0/48

0/58

0/62

0/54

0/33

0/54

C8

0/52

0/59

0/37

0/51

0/61

0/64

0/58

0/53

0/52

C9

جدول  4روابط بین متغیرهای تحقیق را نشان میدهد و از آن در
گام بعدی بهمنظور محاسبه  R+Cو  R-Cاستفاده میشود.
گام پنجم :محاسبه میزان اهمیت(وزن) نقش مرکزی و وزن

در اين گام ،برای ماتريس ( Tجدول  ،)4جمع سطری درایهها
 Rو جمع ستونی درایهها  Cو مجموع  R+Cو تفاضل  R-Cبا توجه به
رابطه  3محاسبه میگردند.

روابط بین عوامل
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بیتأثیر

تأثیر خیلی کم

تأثیر کم

تأثیر زیاد

تأثیر خیلی زیاد

علی عابدینی و همكاران

جدول  : 5مقادير  R+Cو R-C
0/86

9/10

4/12

4/98

C1

0/99

9/35

4/48

5/17

C2

-0/4

8/72

4/56

4/16

C3

-0/82

9/18

5

4/18

C4

-0/99

8/67

4/83

3/84

C5

0/48

8/52

4/02

4/5

C6

0/69

6/67

2/99

3/68

C7

-0/34

8/78

4/56

4/22

C8

-0/47

9/25

4/86

4/39

C9

بیانکنندهی شدت تأثيرپذيری عامل مذکور از ساير عوامل سيستم است.

مجموع  R+Cبرای هر يک از عوامل تشکیلدهندهی سيستم،
اهميت(وزن) آن عامل در سيستم را نشان میدهد .اگر مقدار R-C

گام ششم :ترسیم نمودار روابط علی و معلولی

برای هر عامل مثبت باشد ،نشانگر ميزان تأثيرگذاری آن عامل بر ساير

در اين گام ،با توجه به جدول  5نمودار مختصات دکارتی
برونداد روش ديمتل در سطح متغيرهای پژوهش ترسيم میشود.

عاملهای سيستم و اگر مقدار  R-Cمتناظر با یک عامل منفی باشد،

شکل  :2نمودار مختصات دکارتی متغیرهای پژوهش

در اين گام با توجه به نمودار مختصات دکارتی شکل  2تحليل

محور افقی این نمودار  R+Cو محور عمودی آن  R-Cمیباشد.

معيارها بهصورت زير انجام میشود:

بر این اساس عوامل اثرگذار باالی نمودار و عوامل اثرپذیر در قسمتهای

مطابق جداول  6و  7متغيرهای پژوهش بر اساس ميزان اثرگذاری

پایینی نمودار مشاهده میشوند.

و تأثیرپذیری رتبهبندی شدهاند.

گام هفتم :تحلیل اهمیت معیارهای ارزیابی

جدول  :6رتبهبندی عوامل اثرگذار

51

رتبه اثرگذاری

R-C

کد عامل

عوامل اثرگذار

1

0/99

C2

حمایت مدیریت ارشد

2

0/86

C1

استفاده از فناوری اطالعات
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R-C

R+C

C

R

Factors

شناســایی و اولویت بندی عوامل...

3

0/69

C7

مداخله دولت

4

0/47

C6

قابلیت منابع

جدول  :7رتبهبندی عوامل اثرپذیر

1

-0/99

C5

فرایندها

2

-0/82

C4

کیفیت خدمات

3

-0/47

C9

اعتماد

4

-0/4

C3

مشارکت/یکپارچهسازی

5

-0/34

C8

کارمندان ماهر

مشارکت/یکپارچهسازی و کارمندان ماهر عوامل اثرپذیر میباشند.

با توجه به جداول  6و  ،7اثرگذارترین عامل ،حمایت مدیریت

مطابق جدول  8متغیرهای پژوهش بر اساس میزان تعامل

ارشد و اثرپذیرترین عامل ،فرایندها میباشد .چهار عامل حمایت

رتبهبندی شدهاند.

مدیریت ارشد ،استفاده از فناوری اطالعات ،مداخلهی دولت و قابلیت
منابع عوامل اثرگذار و پنج عامل فرایندها ،کیفیت خدمات ،اعتماد،

جدول  :8رتبهبندی عوامل بر اساس میزان تعامل

رتبه اثرگذاری

R-C

کد عامل

عوامل

1

9/35

C2

حمایت مدیریت ارشد

2

9/25

C9

اعتماد

3

9/18

C4

کیفیت خدمات

4

9/1

C1

استفاده از فناوری اطالعات

5

8/78

C8

کارمندان ماهر

6

8/72

C3

مشارکت/یکپارچهسازی

7

8/67

C5

فرایندها

8

8/52

C6

قابلیت منابع

9

6/67

C7

مداخلهی دولت

مقادير ماتريس  Tمحاسبه میشود .بعد از آنکه شدت آستانه تعيين شد

با توجه به جدول  ،8پرتعاملترین عامل ،حمایت مدیریت ارشد

تمامی مقادير  Tکه کوچکتر از آستانه باشد ،صفر شده و در نقشهی

و کم تعاملترین عامل ،مداخلهی دولت میباشد.
گام هشتم :تعیین مقدار آستانه

روابط در نظر گرفته نمیشود .مقدار آستانه در اين پژوهش برای  9متغیر

در اين گام ،بهمنظور ترسيم نقشهی روابط علی و معلولی ،بايد

پژوهش مقدار  0/54میباشد.

شدت آستانه محاسبه شود .برای محاسبهی مقدار آستانه روابط ،ميانگين

جدول  :9الگوی روابط معنیدار متغیرهای پژوهش
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رتبه اثرگذاری

R-C

کد عامل
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با توجه به مقادير آستانه ،الگوی روابط معنیدار متغيرهای

گام نهم :ترسیم نقشه روابط علی و معلولی

با توجه به جدول 9طراحی میگردد.

پژوهش مطابق جدول  9میباشد.

در این بخش ،نقشهی روابط علی و معلولی متغیرهای پژوهش ،با توجه به جدول 9طراحی میگردد.
گام نهم :ترسیم نقشه روابط علی و معلولی

ژوهش
متغیرهای پ
معلولی
علی
نقشههی
شکل :3
شکل
پژوهش
متغیرهای
معلولی
روابطعلی
ی روابط
 :3نقش

بحث

تولیدکننده و توزیعکننده بگذارد .فناوری اطالعات میتواند به سرعت
اثرگذارترین و پرتعاملترین عامل ،حمایت مدیریت عالی شناخته

سفارشها و تناسب تولید و عرضه نیز کمک کند .همچنین این عامل با

شد .بسیاری از طرحهای تدوینشده اگر مورد حمایت و پذیرش مدیر

 23تکرار بیشترین میزان فراوانی تکرار را در جدول طبقهبندی عوامل

ارشد سازمان نباشد در مرحلهی اجرا موفق نخواهد بود .پس اولین و

حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع دارد .الزم به ذکر است

مهمترین گام برای بهبود عملکرد در زنجیرهی تأمین و توزیع دارو،

در تحقیق  Narayanaو همکاران عامل کاربردهای فناوری اطالعات

توجیه مدیران ارشد و کسب حمایت آنان است .این عامل  22بار در

بهعنوان نهمین عامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع

پیشینه تحقیق بررسیشده تکرار شده است که رتبهی دوم از جهت

دارو شناختهشده است( .)52همچنین در تحقیق  Cullenو Taylor

فراوانی تکرار در جدول طبقهبندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی

این عامل با عنوان کیفیت اطالعات و پشتیبانی فنی فناوری اطالعات

تأمین و توزیع را دارد .الزم به ذکر است در تحقیق  Cullenو Taylor

بهعنوان دومین فاکتور حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع دارو

عامل حمایت مدیریت ارشد بهعنوان سومین فاکتور حیاتی در زنجیرهی

شناختهشده است(.)14
مداخلهی دولت بهعنوان سومین عامل اثرگذار شناخته شد.

تأمین و توزیع دارو شناختهشده است(.)14
استفاده از فناوری اطالعات ،بهعنوان دومین عامل اثرگذار شناخته

شرکتهای دارویی میتوانند با آگاهی کافی و مناسب از قوانین و

شد و در جایگاه چهارم تعاملپذیری قرار گرفت .با گسترش روزافزون

مقررات اثرگذاری عامل مداخلهی دولت را که بهعنوان کم تعاملترین

پیشرفتهای فناوری اطالعات ،این عامل میتواند نقش تأثیرگذاری

عامل هم شناختهشده است ،تا حدی کنترل کنند .این عامل با  8بار

بر ارتباطات بین شرکتهای تولیدکننده و تامینکننده و شرکتهای

تکرار در بررسی پیشینه تحقیق در رتبهی هشتم جدول طبقهبندی عوامل
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با توجه به مقادیر آستانه ،الگوی روابط معنیدار متغیرهای پژوهش مطابق جدول  9میباشد.

در اين بخش ،نقشهی روابط علی و معلولی متغيرهای پژوهش،

شناســایی و اولویت بندی عوامل...

مشارکت/یکپارچهسازی ،بهعنوان چهارمین عامل اثرپذیر شناخته

حیاتی موفقیت زنجیرهی تأمین و توزیع قرار دارد.
جایگاه هشتم تعاملپذیری قرارگرفت .هر شرکتی با توجه به منابعی که

در پیشینه تحقیق بررسیشده در رتبهی سوم جدول طبقهبندی عوامل

در اختیار دارد ،میتواند در توزیع و زنجیرهی تأمین خود سرمایهگذاری

حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع قرار دارد و در همین راستا

کند و نباید برنامههایی که سنگینتر از توان شرکت هستند برای اجرا

این عامل در تحقیق  Cullenو  Taylorتحت عنوان کیفیت سیستم و

انتخاب شوند .این عامل با  12بار تکرار در پیشینه تحقیق بررسیشده

یکپارچهسازی بهعنوان اولین فاکتور حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین

در رتبهی ششم جدول طبقهبندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی

و توزیع دارو موردتوجه قرارگرفته است(.)14

تأمین و توزیع قرار دارد .الزم به ذکر است این عامل در تحقیق رحیمی

کارمندان ماهر ،بهعنوان پنجمین عامل اثرپذیر شناخته شد و در

با عنوان سرمایه و تجهیزات مرکز بهعنوان سومین متغیر مؤثر بر کارایی

جایگاه پنجم تعاملپذیری قرار گرفت .بزرگترین دارایی هر سازمان

مراکز پخش دارو قرار دارد(.)53

منابع انسانی آن است که از آن بهعنوان مزیت رقابتی پایدار یاد میشود.

عامل فرایندها در جایگاه هفتم تعاملپذیری قرارگرفته و

این عامل با  9بار در پیشینه تحقیق بررسیشده در رتبهی هفتم جدول

اثرپذیرترین عامل هم شناختهشده است .در پیشینه تحقیق بررسیشده

طبقهبندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع قرار دارد.

این عامل  16بار تکرار شده است که رتبهی چهارم را از جهت فراوانی

همچنین این عامل در تحقیق رحیمی با عنوان نیروی کار(تعداد ،تجربه

در جدول طبقهبندی عوامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع

و تحصیالت) بهعنوان اولین متغیر مؤثر بر کارایی مراکز پخش دارو قرار

دارد .در همین راستا در تحقیق  Narayanaو همکاران نیز به اهمیت

دارد(.)53

این عامل زیر عنوان مدیریت فرایندها و شیوههای درست انجام کار

در انجام این تحقیق با محدودیت هایی نیز روبرو بودهایم؛ با توجه

بهعنوان اولین فاکتور حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع دارو

به اینکه امکان بررسی تمامی شرکتهای تولیدکننده و توزیعکنندهی

اشارهشده است(.)52

دارویی در سطح کشور وجود ندارد 13 ،شرکت از شرکتهای

کیفیت خدمات ،بهعنوان دومین عامل اثرپذیر شناخته شد و

تولیدکننده و توزیعکنندهی استا ن تهران بهعنوان نمونه انتخاب و مورد

در جایگاه سوم تعاملپذیری قرار گرفت .این عامل با  14بار تکرار

بررسی قرار گرفت .ممکن است تغییر نمونه در شهرهای مختلف منتج

در پیشینه تحقیق بررسیشده در رتبهی پنجم جدول طبقهبندی عوامل

به تغییراتی در نتایج گردد .همچنین این پژوهش ،مقطعی است؛ یعنی به

حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع قرار دارد و در تحقیق

محقق اجازه میدهد که به تجزیه و تحلیل وضعیت سازمانها در یک

 Cullenو  Taylorنیز این عامل با عنوان مدیریت کیفیت و مدیریت

زمان معین بپردازد نه تجزیه و تحلیل رفتار کلی سازمان در طول زمان.

عملکرد بهعنوان پنجمین فاکتور حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و

ازاین رو پیشنهاد میگردد نتایج این تحقیق در شهرهای دیگر ایران و

توزیع دارو به اهمیت عامل کیفیت خدمات توجه شده است(.)14

در زمان های طوالنیتر بررسی و آزمون شده و با نتایج این تحقیق

اعتماد ،بهعنوان سومین عامل اثرپذیر شناخته شد و در جایگاه
دوم تعاملپذیری قرارگرفت .این عامل با  8بار در پیشینه تحقیق
بررسیشده در رتبهی نهم جدول طبقهبندی عوامل حیاتی موفقیت در

مقایسه شود.

نتیجه گیری

زنجیرهی تأمین و توزیع قرار دارد و در تحقیق  Narayanaو همکاران

به جهت گستردگی عوامل موثر بر زنجیرهی تامین و توزیع و

نیز به اهمیت این عامل ذیل عنوان رفتار سازمانی بهعنوان سومین فاکتور

انباشتگی اطالعات موجود برای تصمیمگیری مدیران ،یک دسته بندی از

حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع دارو اشارهشده است(.)52

این عوامل صورت گرفت و با رتبه بندی این عوامل از لحاظ تاثیرپذیری

همچنین در تحقیق  Cullenو  Taylorنیز عامل اعتماد بهعنوان پنجمین

و تعامل پذیری و ایجاد روابط علی معلولی یک نگاه دقیق و همه جانبه

عامل حیاتی موفقیت در زنجیرهی تأمین و توزیع دارو قرار دارد(.)14

برای تصمیمگیری مدیران فراهم شد.
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قابلیت منابع بهعنوان چهارمین عامل اثرگذار شناخته شد و در

شد و در جایگاه ششم تعاملپذیری قرارگرفت .این عامل با  22بار تکرار

علی عابدینی و همكاران

از آنجاکه اثرگذارترین و پرتعاملترین عامل ،حمایت مدیریت

ت و تمرکز
با بهرهگیری از توان مالی خود و افزایش گسترهی خدما 

عالی شناخته شد ،مدیران شرکتهای دارویی با بهرهگیری از سبک

بر نقاط قوت اصلی شرکت از اثرگذاری قابلیت منابع در جهت منافع

مدیریت مشارکتی ،مدیریت غیرمتمرکز و ابتکارات مدیریتی ،میتوانند

شرکت بهره ببرند.

استفاده از فناوری اطالعات ،بهعنوان دومین عامل اثرگذار

اثرپذیرترین عامل هم شناخت ه شد ازاینرو شرکتهای دارویی میتوانند

شناخته شد و در جایگاه چهارم تعاملپذیری قرار گرفت بدین منظور

با انعطافپذیری بیشتر فرایندهای خود در بخش زنجیرهی تأمین و

شرکتهای دارویی با سرمایهگذاری در سیستمهای اطالعاتی ،افزایش

توزیع ،استفاده از روش  ، )just in time) JITبرونسپاری فعالیتهای

کیفیت سیستم فناوری اطالعات و استفادهی مؤثر از سیستم برنامهریزی

غير اصلی ،مهندسی مجدد فرایندهای کلیدی کسبوکار و پیشبینی

منابع سازمانی ( )ERPمیتوانند به اثرگذاری مثبت استفاده از فناوری در

تقاضا در نقطهی فروش ،اثرپذیری زیاد این عامل را کاهش دهند.

شرکتهای خود کمک کنند .برای مثال از مشکالت توزیع دارو در ایران

کیفیت خدمات ،بهعنوان دومین عامل اثرپذیر شناخته شد و در

زمان انتظار باالی سفارشها و عدم تناسب تولید و فروش محصوالت

جایگاه سوم تعاملپذیری قرار گرفت ،بدین منظور شرکتهای دارویی

است که هماهنگی شرکت ها با هم و سفارش به موقع در بسترهای

میتوانند با بهبود کیفیت خدمات ،تحویل بهموقع و پشتیبانی مشتری

نرمافزاری با سرعت و شفافیت باال موجب بهبود برنامهریزی هم برای

از اثرپذیری این عامل در جهت بهبود عملکرد شرکت استفاده کنند و

تولیدکننده و هم برای توزیعکننده میشود.

برنامههای توانمندسازی نیروی انسانی خویش را بهصورت جدی و

مداخلهی دولت بهعنوان سومین عامل اثرگذار شناخته شد .یکی

باکیفیت ایجاد و دنبال کنند.

از معضالت جدی توزیع دارو در ایران مسئله تحفیفهای کاالیی است.

اعتماد ،بهعنوان سومین عامل اثرپذیر شناخته شد و در جایگاه

از آنجاکه دارو یک کاالی استراتژیک است و فلسفهی درمانی دارد

دوم تعاملپذیری قرار گرفت .شرکتهای دارویی میتوانند با افزایش

تخفیف کاالیی در این صنعت غلط است لذا در صورتیکه سازمان غذا

شفافیت ،ایجاد اعتماد متقابل و توسعه تأمینکنندگان و توزیعکنندگان

و دارو آفر کاالیی در این صنعت را ممنوع کند؛ تولیدکنندگان با افزایش

قابلاعتماد و برقراری روابط بلندمدت با آنها از اثرپذیری عامل اعتماد

کیفیت محصوالت خود رقابت کنند ،بدینگونه شاهد کاالهای باکیفیتتر

به نفع شرکت استفاده کنند.

خواهیم بود که به نفع مصرفکنندگان است .یکی از مشکالت جدی

مشارکت/یکپارچهسازی ،بهعنوان چهارمین عامل اثرپذیر شناخته

که بین اعضای سیستم توزیع دارو در ایران مطرح است مسئلهی وصول

شد و در جایگاه ششم تعاملپذیری قرارگرفت .لذا در صورتیکه

مطالبات است .ازاینرو مشکالتی در نقدینگی شرکتهای تولیدکننده

شرکتهای تولیدکننده با بهرهمندی از استراتژیهای همکاری ،ادغام،

ایجاد میشود .از طرفی دولت مبالغی را برای وام حمایت از تولید

ایجاد خوشههای صنعتی ،همافزایی اطالعاتی و همکاری سازنده داشته

داخلی در نظر گرفته است که پیشنهاد میشود ازاین مبلغ استفادهی

باشند؛ منجر به سرشکن شدن هزینههای آنها نیز خواهد شد.

مؤثرتری شود ،بدینصورت که این صندوق بین تولیدکننده و شرکت

کارمندان ماهر ،بهعنوان پنجمین عامل اثرپذیر شناخته شد و در

پخش قرار بگیرد و شرکتهای پخش چکهای شان را به این صندوق

جایگاه پنجم تعاملپذیری قرار گرفت .شرکتهای دارویی میتوانند با

بدهند و این صندوق بهاندازه همان مبلغ پول نقد به تولیدکننده بدهد

جذب کارمندان متعهد ،کار گروهی و تشکیل تیمهای پروژه ،آموزش و

و چک مربوط به آن را از بیمه وصول کند .بدینگونه هم مشکالت

تمرین و مشارکت کامل کارمندان ،اثرپذیری عامل کارمندان ماهر را با

بازپرداخت وامها از بین میرود و هم اگر تولیدکننده نقدینگیاش حفظ

منافع شرکت همسو سازند.

شود نیازی به وام نخواهد داشت.

تشکر و قدردانی

قابلیت منابع بهعنوان چهارمین عامل اثرگذار شناخته شد و در
جایگاه هشتم تعاملپذیری قرار گرفت ،شرکتهای دارویی میتوانند
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حامی برنامههای زنجیرهی تأمین و توزیع باشند.

عامل فرایندها در جایگاه هفتم تعاملپذیری قرار گرفت و

...شناســایی و اولویت بندی عوامل

 پردیس فارابی دانشگاه تهران با،کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

فروش و مدیران بازاریابی شرکت های تولیدکننده و توزیعکنندهی

. میباشد88268 :کد ثبت

 تشکر،دارویی که با تکمیل پرسشنامه در این پژوهش یاری رساندند
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Background and Aim: In our country because of the security of production and
distribution of medicine, Pharmaceutical producers and distributors are known for
profitability. The weaknesses in this industry include low productivity in the raw
material supply, inefficiency in Pharmaceutical distribution and increasing corporate
finance costs. Therefore, the purpose of this research is to identify and prioritize the
critical success factors in SCM and distribution of the pharmaceutical industry in
the country to provide effective decision making in this field.
Materials and Methods: The research consists of two phases of library and
surveying. In the first phase, by searching in scientific databases, CSFs in the supply
chain and distribution were identified and were categorized in 25 dimensions. Based
on the Pareto principle 9 dimensions out of 25 divided dimensions became the
pairwise comparison in DEMATEL method to determine the impact and
effectiveness. The statistical Society of this research is pharmaceutical producers
and distributors in 2018. We have used 13 experts in marketing, SCM, and
distribution of pharmaceuticals companies as samples. For data analysis, Excel and
MATLAB software were used.
Results: Senior management commitments, use of information technology and
government intervention were the first three influential factors and processes,
service quality and trust were the first three effective factors. Also, the most
challenging factor was the senior management commitment and the least interactive
factor was government intervention.
Conclusion: Managers can not consider all the factors; they should invest in
influential and challenging factors.
Keywords: Critical Success Factors, Supply Chain, Distribution Channel,
DEMATEL Method, Pharmaceutical Companies
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