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 های مدیریت بازرگانی،پژوهشی کاوشفصلنامة علمی ـ 
 .115-121، صص 7(، شماره 1931بهار و تابستان ) چهارمسال 

 ي تهيه و توزيع کاال در ايرانطراحي مدل شبکه
 9، سیدرضا سیدجوادین2مسعودی مصطفی، 1کیومرث شریفی

 دانشجوی دورۀ دکتری مدیریت بازاریابی، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران1
 کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشكده مدیریت دانشگاه تهران2

 استاد و عضو هیأت علمی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران9

 19/13/93تاریخ دریافت مقاله: 
 25/10/31 تاریخ پذیرش مقاله:

 چکيده
ای مناسب جهت تهیه و توزیع کاال در کشور پرداخته است. تمرکز مدل بر دستیابی به کارایی، این مقاله به طراحی مدل شبكه

های مورد نیاز جهت جویی نســبت به مقیاو و کاهه هزینه توزیع کاال در کشــور اســت. برای گرداوری دادهوری، صــرفهبهره
ت میدانی و روش پرســشــنامه اســتفاده شــده اســت. جامعه اماری تحقیق شــامو کارشــناســان و مدیران انجام تحقیق از مطالعا

ـــرکتتعـاونی ـــرا وزارت تعاون، اتاا تعاون، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، مدیران ش های ها و اتحادیههـای مص
ونقو کاال به ویژه حمو و های حموای، شرکتنجیرههای زهای پخه کاال، فروشگاهتعاونی توزیع، مدیران و کارشـناسان شرکت

 ای و سایر افراد اگاه و باتجربه در زمینه توزیع کاال است.نقو جاده
ها و عملكرد از وضــعیت مطلوبی دهد که ســیســتز توزیع کاال در کشــور از لحاا زیرســاختها نشــان مینتایج تحلیو داده 

ــنتی و جزیره ــت. س ــاخبرخوردار نیس ــور باعا افزایه هزینهای بودن س  %51های توزیع کاال به باالتر از تار توزیع کاال در کش
 قیمت نهایی کاالها شده است. 

( جهت برندســازی، تبلیتات هدفمند، NMCسـیسـتز توزیع کاال در کشـور نیازمند نهاد جدیدی با عنوان مرکز ملی بازاریابی )
ملی بازاریابی با مدیریت و نظارت بر شبكه نوین تهیه و توزیع کاال با  سـازی و ... است. مرکزانسـجام در شـبكه توزیع، خوشـه

ـــرکت 0مشـــارکت  ـــی و تعاونی مانند ش ـــوص ـــگاهوزارتخانه دولتی و نهادهای توزیعی بخه خص های های پخه کاال، فروش
ها و ... شود. در انتهای مقاله ، کاهه قیمت کاالهای توزیعتواند باعا کوتاه شدن کانالفروشان و ... میای، اصناا، عمدهزنجیره

 دهد.ای تهیه و توزیع کاالها، جایگاه، نقه و ارتباطات بازیگران مختلف شبكه توزیع کاال در کشور را نشان میمدل شبكه

 ای توزیع کاال، مرکز ملی بازاریابیشبكه توزیع، کانال توزیع، مدل شبكهکلمات کليدي:

 

 مقدمه
کشور، از دیرباز  در داخو یتجارانجام هرگونه عملیات داد و ستد، معاوضه کاال و عملیات بازرگانی داخلی در قالب 

 اید، توزیع کاالچنانچه از تعاریف برمی توزیعبخه جدانشدنی نظام اقتصادی هر کشور بوده است. نقه اصلی نظام 
مصرا است. بنابراین بسته به و خدمات در سطح جامعه بوده و در واقع این بخه، حلقه اتصال بین بخه تولید و 

تواند عامو رشد یا عامو بازدارنده اقتصاد ملی عملكرد و جایگاه بخه توزیع در مجموعه نظام اقتصادی، این بخه می
تلقی شود. شبكه توزیع سنتی به سبب عدم کارایی، حجز زیاد نیروی انسانی شاغو، تعدد مراکز و عوامو دست اندرکار، 

دش جریان کاال و ... زمینه ایجاد و گسترش شبكه های نوین متناسب با نیاز روز را به عنوان طوالنی بودن مسیر گر
 حلی برای ساماندهی و افزایه کارایی از اوایو قرن حاضر در کشورهای صنعتی فراهز اورده است. راه

انواع جدیدی از نهادهای  گیریهای سنتی توزیع رخ داده است، تاسیس و شكوترین تتییراتی که در روشاز جمله مهز
هایی که کاالها و خدمات خود را از طریق پست به فروشیفروشی است. خردهفروشی و خردهتوزیعی در عرصه عمده



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضوانی و سهام خدم  ... کار با عدم اطمینان محیطی تناظر استراتژی کسب و   

2 

های های اختصاصی و سرانجام فروشگاهها، فروشگاههای عمومی، سوپرمارکترسانند، فروشگاهدست متقاضیان می
 (1975)احمدی، فروشی مدرن هستند. ی خردههاای از جمله مهمترین گونهزنجیره

 ای تهیه وبا توجه به شرایط مذکور، ارزیابی وضعیت سیستز فعلی توزیع کشور و طراحی مدل شبكه از این رو
های توزیع فیزیكی کاالها، موضوعی است که نیازمند شناخت کامو وری مناسب جهت کاهه هزینهتوزیع کاال، با بهره

این  باشد.های درگیر در شبكه توزیع کاالی کشور میها و سازمانوه عملكرد تمامی نهادها، بنگاهاز وضع موجود و نح
 .استحاضر  تدوین و اجرایتحقیقبا ان دلیو اصلی مطالعه شده موضوع و لزوم برخورد 

 
 
 

 

 بيان مساله 

 صمیز. این تاستگیری درباره سیستز توزیع کاال اند تصمیزیكی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران با ان مواجه
بندی و غیره تاثیرات مستقیمی دارد. در زمینه توزیع، گذاری، تبلیتات، بستهبر دیگر تصمیمات بازاریابی از جمله قیمت

-های توزیع، مراکز نگهداری و ذخیرهها، شبكهعرضه، انواع واسطهبرخی از موضوعات عمده همانند شناخت مبادی 

. هرگاه این خدمات سالز و مفید شودونقو و چگونگی تنظیز سفارش از وظایف اصلی محسوب میسازی، وسایو حمو
 صورت گذارد، در غیر اینهای اقتصادی بجا میبوده و در خدمت تولید جامعه باشد تاثیرات بسیار مثبتی در فعالیت

 (1991)بختایی و گلچین فلر، کند.وجود اورده و انها را تشدید میهای اقتصادی و اجتماعی را برانبح

های کالن با توجه به جایگاه و اهمیت بخه توزیع در تولید ناخالص داخلی و اهداا کالن تعیین شده در برنامه
های توزیع کاال، از نكات مهز ها و زیرساختشبكههای حمو و نقو، بهبود وضعیت کشور در زمینه توسعه زیرساخت

های اقتصادی کشور، بهبود شاخص. پیامدهای این تتییر، استجهت سازماندهی مجدد زنجیره تامین کاال در کشور 
صادی اقتویژه تولید ناخالص داخلی، درامد سرانه، ترانزیت کاال، افزایه سهز بخه خدمات در اقتصاد و تقویت جایگاه ب

 (1997)دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادی، در منطقه خواهد بود. کشور
بنابراین با توجه به ساختار سنتی و ناکارامد حاکز بر سیستز توزیع کشور، اهمیت ایجاد و استقرار شبكه نوین 

این  ه بهبا توج شود.میهای عملكردی بخه اقتصاد کشور، بیه از پیه نمایان تهیه و توزیع کاال، جهت بهبود شاخص
 ،دتوان استفاده کرموضوع و با عنایت به ماهیت این طرح تحقیقاتی، مساله اصلی تحقیق این است که از چه الگویی می

 دهنده جایگاه، نقه و ارتباطات عناصر شبكه توزیع کاال در کشور باشد؟ که نشان

 
 
 
 

 ضرورت تحقيق
زمینه افزایه سهز و جایگاه بخه خصوصی و تعاونی  قانون اساسی، در 44از دید نظری، اجرایی شدن مفاد اصو 

سازد. در حال در اقتصاد کشور، ضرورت ایجاد و استقرار شبكه نوین تهیه و توزیع کاال را بیه از پیه نمایان می
هر واحد فروشی وجود دارد در صورتی که استانداردهای جهانینفر یك واحد خرده 95 هر ءبه ازاحاضر در ایران، 
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های توزیع و افزایه دهد که تعدد مراکز توزیع کاال، طوالنی شدن کانال. این امار و ارقام نشان میاستنفر  211 برای
 ها، افزایه بهای کاالها و در نتیجههای توزیع به دلیو عدم تمرکز فرایند توزیع کاال در کشور باعا افزایه هزینههزینه

هزینه تمام شده کاالی نهایی  %51در حال حاضر هزینه توزیع،  دیگر،گردد. از سوی کاهه کارایی سیستز توزیع می
فروشی تفاوت نرخ عمده ،اکنون در برخی کاالهاکه هزطوریه کننده را به خود اختصاص داده است، ببرای مصرا

 رسد.می %91فروشی به وخرده
وری کاال، جهت افزایه کارایی و بهرهای تهیه و توزیع با توجه به موارد فوا، لزوم مطالعه و طراحی مدل شبكه

ت یساله کشور، از اهمانداز بیستها و اهداا تعیین شده در برنامه چهارم توسعه و چشزبخه توزیع با توجه به برنامه
 و ضرورت باالیی برخوردار است.

 
 

 مباني نظري
 گردد.ه میبخه ارای  9به دلیو گسترده بودن حجز مبانی نظری، مطالب به صورت خالصه در  

 

 سيستم توزيع 
تجارت  افزار، در کنار و در خدمتعنوان نرمهتوان بالمللی، را مییند بازاریابیداخلی و بیناعنوان بخشی مهز از فره سیستز توزیع کاال ب

ماها و هواپی، قطارها ،نقلیه موتوری یووسا، سیستز ریلی، خطوط هوایی ،هاونقو کاالی دنیا در نظر گرفت. در واقع اگر جادهو صنعتحمو
ای توزیع، هریزی توزیع، واسطهبرنامهمانند ی گرفته شوند،عواملونقو درنظر افزار صنعت حموعنوان سختهونقو دریاییو ... بمسیر حمو

وزیع از سیستز تسیستز توزیع خواهند بود. افزار صنعتی نیز نرم کنندگانو توزیع نقوو اران حموزفروشان، کارگفروشان،خردهعمده
فقی، ) شکنداز بین برده و از نظر زمانی نیز به هردو طرا کمك شایانی می  را کنندهنظر مكانی، فاصله بین کاال یا خدمات و مصرا

1990.) 
 

 توزيع نوين
شود که کاال و خدمات با نرخی واقعی و معقول به خریداران کارایی شبكه توزیع در یك جامعه نه تنها سبب می

 ) قو شود، بلكه تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخه تولید و مصرا نیز در گرو اصالح و تنظیز ان استمنت
 (. 1973عبادی، 

در اقتصاد مدرن، شیوه تولید متكی بر مبانی علمی و فنی جدید گردید. با تتییر کیفی در شیوه تولید، امكان تولید 
امد. در این شرایط هز کمیت تولیدات بسیار گسترش یافت و هز انواع  محصوالت متعدد و متنوع در سطحی انبوه فراهز

های اصلی پس از انقالب صنعتی مختلف محصوالت شكو گرفت. بدین ترتیب تولید انبوه کاالها و خدمات که از ویژگی
 (Nordin,2005)بوده است، مسائو بسیاری را برای شبكه توزیع به وجود اورد

 اند.ویژه صنعت کامپیوتر ابزارهای جدیدی را در اختیار نهادهای توزیعی قرار داده های تكنولوژیك بهپیشرفت
نما یا بارکد به عنوان ابزاری ضروری های استفاده از این نظام مبادالتی ایجاد یك خطاوردن زمینهامروزه برای فراهز 

توسط مراکزی کدگذاری شوند تا بر اساو ناپذیر است. به همین خاطر باید کاالها جهت مبادله الكترونیكی، اجتناب
 (Lalonde et all,2005) اطالعات بازرگانی و تجاری پرداختکدهای مشخص بتوان به مبادله الكترونیكی 

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضوانی و سهام خدم  ... کار با عدم اطمینان محیطی تناظر استراتژی کسب و   

4 

 زنجيره تامين 
فاه رمعیشت و  مرتبط با ارتقای های مهز یندها و چرخهاترین فرمین کاال و خدمات یكی از حساوات هایهای توزیع و زنجیرهشبكه

ان فروشکنندگان، کارخانجات، انبارهای کاال، مراکز توزیع و خرده میناای است شامو تمین، شبكهازنجیره ت.عمومی در هر کشوری است
 (.Mallen, 1996) دهدمی کرده، تتییر شكو داده، محصول را تهیه کرده و تحویو مشتری خام را تهیه که مواد

موجود در فرایند تامین منابع، ساخت و تحویو محصول است که شامو طیف وسیعی از افراد و  منظور از زنجیره تامین تمامی عناصر
د هایی که در طول این فراینوکارها می شود. مفهوم زنجیره تامین با زنجیره ارزش ارتباط تنگاتنگی دارد. بدین معنا که فعالیتکسب

نمایی از زنجیره تامین  1کننده بیفزاید. نمودار شماره یت کاال در نزد مصراافزوده داشته باشد و بر مطلوبگیرد، باید ارزشصورت می
 (. Felzensztein, 2001) دهدهایی از عوامو تولید و توزیع نشان میصورت خوشهمحصول را به

مشتریان دیگری کنندگان و مشتریان نشان داده شده است، که خود نیز با عرضه کنندگان و زنجیره عرضه 1در نمودار شماره 
 شود.ای منبع، تولید و توزیع به صورت مستمر تكرار میمواجه هستند. در این میان، حلقه سه مرحله

 

 
 اي تامين محصول. زنجيره خوشه 1نمودار

 
 

از دیدگاهی دیگر شرکت با سطوح خرید )برای تامین منابع از عرضه کنندگان( و فروش )برای فروختن محصول به مشتریان( مواجه 
تشكیو  توانند خوشه توزیعمراتبی داشته و میسلسله زنجیرهفروشان نیز هر یك به نوبه خود فروشان و خردهکنندگان، عمدهاست. تامین

ای میان عوامو تامین مواد و توزیع محصول ارائه شده است. بدیهی ای و خوشهنمایی ساده از ارتباطات شبكه 2دهند. در نمودار شماره 
)  کنندای از عوامو باشند که همان نقه را ایفا میهتوانند، به جای یك عامو، زنجیرکنندگان میکنندگان و توزیعاست که هر یك از تامین

Mattsson, 2003.) 
یمت ای از قشود که سهز عمدهزا باشند. با این حال، اغلب دیده میباید ارزش ،گیردهایی که در زنجیره تامین صورت میالبته فعالیت 

ده، کننر عالوه بر کاهه مطلوبیت محصول در نزد مصراهای غیرکارکردی کانال توزیع است و این اممحصول نهایی متعلق به بخه
 (.Lorentz, 2007) کندزیان بسیاری را نیز متوجه  اقتصاد می
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 . اجزاي توليد و توزيع محصول در زنجيره تامين 2نمودار                                             

 

 هاي تحقيقپرسش
 :استاصلی تحقیق به صورت زیر  توجه به ماهیت تحقیق و تدوین مدل، پرسهبا 

 مدل مناسب شبكه نوین تهیه و توزیع کاال در کشور، چه مدلی است؟
 باشد:های فرعی تحقیق نیز به صورت زیر میپرسه

 هایی هستند؟بازیگران اصلی شبكه تهیه و توزیع کاال در کشور چه مجموعه 

  بازیگران مختلف شبكه توزیع کاال چگونه است؟جایگاه و نقه 

 های کاری مناسب جهت توسعه شبكه نوین تهیه و توزیع کاال کدامند؟زمینه 

 های رقابتی شبكه نوین تهیه و توزیع کاال کدامند؟مزیت 

 

 روش تحقيق

اطالعات، جامعة اوری اطالعات، روش تجزیه و تحلیو بخه، روش تحقیق مشتمو بر نوع تحقیق، ابزار گرد در این
 گردد.گیری تشریح میاماری، نمونة اماری و روش نمونه

 

 تحقيق نوع
اوری اطالعات، از جمله ای و از دیدگاه جمعاین تحقیق از دیدگاه هدا پژوهه، از انواع تحقیقات کاربردی و توسعه

 (.1995) سرمد و حجازی، است( Survey Researchتحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی )
 
 

 ابزار گردآوري اطالعات

 خرده فروش خرده فروش خرده فروش خرده فروش

 عمده فروش عمده فروش

 شركت

 تامين كننده رده اول تامين كننده رده اول

كننده رده دومتامين   تامين كننده رده دوم 

 تامين كننده رده سوم تامين كننده رده سوم

 سطح منابع توليد

 بخش فروش

 بخش خريد

كنندگانسطح مشتريان و مصرف  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضوانی و سهام خدم  ... کار با عدم اطمینان محیطی تناظر استراتژی کسب و   

6 

های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده عنوان دادهنظرات خبرگان بخه توزیع کاال ب در این تحقیق به منظور گرداوری     
های مرتبط، از ها و نظریهاوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع، بررسی پیشینه، تئوریشده است. برای جمع

 شده است. ها، مقاالت، گزارشات و جستجوی اینترنتی استفاده ای، بررسی اسناد، کتابمطالعات کتابخانه

 روش تجزيه و تحليل اطالعات
زیه برای تجاز این رو ای تهیه و توزیع کاال در کشور است، با توجه به اینكه تحقیق حاضر در پی تدوین مدل شبكه

تأیید ابعاد و اجزای مدل تدوین شده، از دو ازمون منظور تأیید یا عدمها بهنامهحاصو از پرسهو تحلیو اطالعات 
 بندی عوامو از روش انتروپی شانون استفاده شده است.و برای رتبه Tای و ازمونمختلف یعنی ازمون دوجمله

 جامعه آماري
. این خبرگان شامو مدیران و کارشناسان استکاال جامعه اماری تحقیق، شامو تمامی خبرگان اشنا با حوزه توزیع 

های مصرا وزارت تعاون، معاونت مرتبط با توزیع کاال در اتاا تعاون، سازمان بازرگانی استان تهران، بخه تعاونی
-های زنجیرههای پخه کاال، فروشگاههای تعاونی توزیع، شرکتها و اتحادیهبازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، شرکت

    . استونقو کاال و سایر افراد اگاه در زمینه توزیع کاال های حمو، شرکتای
 

 گيرينمونه نمونه آماري و روش
گیری در دسترو ای و روش نمونهگیری خوشههای نمونهبا توجه به محدود بودن خبرگان، از ترکیبی از روش

کو جامعه به عنوان خبرگان منتخب، به منظور تكمیو  نفر از 111استفاده شده است. جهت انتخاب نمونه مناسب، تعداد 
نفر، به عنوان نمونه جهت  15الذکر، به طور متوسط های فواها انتخاب شدند. در ادامه از هر یك از خوشهپرسشنامه

 9، مورد بازگردانده شد، که از این تعداد 51نامه ارسالی پرسه 111ها انتخاب گردیدند. از تعداد تكمیو پرسشنامه
 تحلیو قرار گرفت.نامه مورد پرسه 49مورد مخدوش بود، بنابراین 

 

 هاي بخش توزيع کاالهاي عملکردي و زيرساختشاخص
برخوردار نیست.در حال وضعیتمناسبی وضعیت نظام توزیع از کشور ما از نظر دهد که های تحقیق نشان مییافته
میلیارد ۰۷۲ برابر با1990کشور در سال  GDP است. اگر مقدار %۴۱کشور حدود  GDP از بخشتوزیعسهز حاضر، 

) تحوالت بوده استمیلیارد دالر ۸/۷۷، برابر با سهز بخه توزیع از کو تولید ناخالص داخلیدالر در نظر گرفته شود، 
 (.1990اقتصادی ایران در بخه واقعی، 
کننده را به خود اختصاص داده است، رای مصراهزینه تمام شده کاالی نهایی ب %51در حال حاضر هزینه توزیع، 

) سالنامه اماری رسدمی %91فروشی به فروشی وخردهتفاوت نرخ عمده ،اکنون در برخی کاالهاکه هزطوریه ب
 (.11، 1990کشور،

 ای به عنوان سكاندار حمو کاالدهد که بخه حمو و نقو جادهبررسی بخه حمو و نقو و توزیع کاال، نیز نشان می
 117های مختلفی مواجه بوده است. میزان حمو بار از ( با فراز و نشیب90تا  70سال گذشته ) 11در کشور، در طول 
درصد و در حدود  14ای در حدود رسید که با رشد ساالنه 1990میلیون تن در سال  451به  1970میلیون تن در سال 

های دولتی، تعاونی . سهز میزان کاالی حمو شده در بخهبرابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور همراه بوده است 2
ها را در بوده است. این مقادیر اهمیت هر یك از بخه %9/91و  3/4،0/19به ترتیب حدود  1995و خصوصی در سال 
 117میلیون تن، بخه دریای  91، بخه ریلی 1990دهد که در سال دهد.امارها همچنین نشان میحمو و نقو نشان می
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) امار و عملكرد شاخص های کلیدی حمو  اندکردههزار تن، بار و کاال در کشور جابجا  92ون تن و بخه هوایی میلی
 (.1990و نقو در دولت دهز، 

انبار در کشور  979، تعداد 1990چنین بر اساو اخرین امار منتشره از مرکز امار ایران در سالنامه اماری سال هز
. بر مبنای همین امار، تعداد استانها متعلق به بخه دولتی  %0به بخه خصوصی و  انها متعلق %34وجود دارد که 

واحدها دارای مالكیت خصوصی بوده و مالكیت  %32واحد اعالم گردیده است که از این میان  442های کشور، سردخانه
 (11، 1990ی کشور،سالنامه اماراستمابقی متعلق به بخه تعاونی  %2واحدها عمومی اعالم شده و مالكیت  0%

های های نظام توزیع کشور در سالها و زیرساخترغز رشد ظرفیتدهد که علیبندی عوامو فوا نشان میجمع
 اخیر، نظام توزیع کشور هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار نیست. 

 

 هاي تحقيقيافته
ها، در چهار بخه مختلف ارایه پرسشنامههای تحقیق، در چارچوب تحلیو پاسخ خبرگان به سواالت مندرج در یافته

 شده است.
 

 هاي کاري مناسب شبکه نوين تهيه و توزيع کاالبندي زمينهاولويت
گونه که مشاهده . هماناست 1های کاری فعالیت شبكه نوین تهیه و توزیع کاال، طبق نگاره شماره بندی زمینهاولویت

های کاری مناسب در بندی زمینهشودمواد غذایی، دارو و محصوالت کشاورزی، جایگاه اول تا سوم را در رتبهمی
 اختیار دارند.

 

 

 هاي کاري فعاليت شبکه نوين تهيه و توزيع کاالبندي زمينه. اولويت1نگاره 

 نام فعاليت رديف نام فعاليت رديف

 خانگيلوازم  9 مواد غذايي 1

 لوازم التحرير 11 دارو 2

 تجهيزات اداري 11 محصوالت کشاورزي 3

 آالتماشين 12 بهداشتي و آرايشي 4

 کتاب و نشريات 13 مصالح ساختماني 5

 خودرو 14 پوشاک 6

 مواد خام 15 منسوجات 7

 مخابرات و شبکه 16 قطعات يدکي 8

 

 توزيع کاالهاي رقابتي شبکه نوين تهيه و بندي مزيتاولويت

 
باشد. ایجاد برندهای ملی قوی، می 2های رقابتی شبكه نوین تهیه و توزیع کاال، طبق نگاره شماره بندی مزیتاولویت

های رقابتی شبكه نوین تهیه و توزیع کاال بر مبنای های توزیع مهمترین مزیتگیری از شبكهتبلیتات هدفمند و بهره
 .استنظرات خبرگان 
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 هاي رقابتي شبکه نوين تهيه و توزيع کاالبندي مزيتاولويت. 2نگاره 

 مزيت رقابتي رديف مزيت رقابتي رديف

 های نوینگیری از فناوریبهره 0 ایجاد برندهای ملی قوی 1

 پذیری باالانعطاا 7 تبلیتات هدفمند 2

 نیروی انسانی متخصص و ماهر 9 های توزیعگیری از شبكهبهره 9

 های بخه خصوصی و تعاونیارتباطات مناسب با شرکت 3 مناسب با کو نظام توزیع کشورارتباطات  4

 های توزیعگیری از خوشهبهره 11 کوتاه شدن کانال توزیع 5

 

 
 
 

 

 

 (NMCمرکز ملي بازاريابي )

 
بازاریابی های کاری مرکز ملی ههای تحقیق، تایید ساختار و زمیناز نكات کلیدی و اصلی موجود در بخه یافته

(National Marketing Centerبه عنوان مجموعه ،) ای جدید و با کارامدی باال در ساختار نظام توزیع کاال در کشور
 است.

 پذیری و واکنههای پیچیده اداری حاکز بر بخه دولتی و لزوم پویایی، انعطاابا توجه به بوروکراسی و فرایند
یرات بازار، مرکز ملی بازاریابی بایستی به عنوان یك مجموعه جدا از دولت و سریع مرکز ملی بازاریابی نسبت به تتی

اندازی شود. اساساً هدا از ایجاد هر سازمان یا بخه بازاریابی، در چارچوب یك نهاد فعال در بخه خصوصی راه
ین بازاریابی و بازارسنجی گیری از ابزارهای نوهای بازاریابی را طراحی و تدوین نموده و با بهرهان است که استراتژی

های بازاریابی شبكه توزیع ، کلیه فعالیت(NMCبه توسعه بازار و نواوری در محصول بپردازد. مرکز ملی بازاریابی )
های کاری پیشنهادی این مرکز جهت بندی زمینهنماید. اولویتهای مختلف اقتصادی کشور را تسهیو میکاال در بخه

 .است 9توزیع کاال دربرگیرنده موارد مندرج در نگاره شماره توسعه شبكه نوین تهیه و 
 

 هاي کاري مرکز ملي بازاريابيبندي زمينه. اولويت3نگاره 

 نام فعاليت رديف نام فعاليت رديف

 تکميل زنجيره تامين کاال 6 برندسازي کاالهاي ملي 1

 ارتباطات بازاريابي 7 تبليغات 2

 آموزش 8 هاي توزيعايجاد شبکه 3

 هاي توزيعايجاد خوشه 9 بازارسنجي 4

 توسعه بازار 11 هاي توليد و توزيعاندازي واحد بازاريابي شرکتراه 5

 

 تدوين مدل نهايي شبکه تهيه و توزيع کاال
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دهد نامه، نشان مینظران و خبرگان به سؤاالت پرسهشده توسط صاحبهای ارائهوتحلیو و بررسی پاسختجزیه
-مجموعه ها ووزارتخانه به طور مستقیز و غیرمستقیز بر شبكه تهیه و توزیع کاال تاثیرگذار هستند. این وزارتخانه 0که 

فروشان، های پخه کاال، اصناا، عمدهای، شرکتهای زنجیرههای تحت نظارت انها شامو وزارت بازرگانی )فروشگاه
های تعاونی توزیع، ...(، وزارت جهاد ی تعاونی توزیع، اتحادیههافروشان، ایران کد، ...(، وزارت تعاون )شرکتخرده

های تولیدی، ...(، وزارت اقتصاد کشاورزی )محصوالت کشاورزی، شیالت، صنایع تبدیلی، ..(، وزارت صنایع )شرکت
مجموعه شامو  2. عالوه بر این، هستند )بانك، بیمه، گمرک، ...( و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )اینترنت، ...(

. بخه عمده اندو انبارها نیز بر شبكه تهیه و توزیع کاال در کشور تاثیرگذار های حمو و نقو کاال و سردخانهشرکت
فروشان، فروشان و خردهای، عمدههای زنجیرههای پخه کاال، فروشگاهعوامو و متتیرهای فوا مانند شرکت

های تولیدی و صنایع تبدیلی متعلق به بخه غیردولتی شامو شرکتها و انبارها، های حمو و نقو، سردخانهشرکت
د. برخی از این متتیرها عالوه بر شبكه توزیع بر سایر متتیرهای موجود در مدل هستنهای خصوصی و تعاونی بخه

ود وجطرفه و دوطرفه بین متتیرهای موجود در مدل . به همین دلیو ارتباطات متعددی به صورت یكاندنیز تاثیرگذار
ها در نمودار های خبرگان به پرسشنامهای تهیه و توزیع کاال در ایران بر مبنای تحلیو نتایج پاسخدارد. مدل شبكه

افرینان اصلی شبكه تهیه و توزیع کاال در کشور و جایگاه و نقه ارایه شده است. این مدل، بازیگران و نقه 9شماره 
 دهد.انها را در این شبكه نشان می

 
 

  
 اي تهيه و توزيع کاال در ايران. مدل شبکه3نمودار                                     

 

 

 گيرينتيجه
ـــی ـــان میبررس ـــده در این پژوهه نش ـــور مــا از نظر دهــد کــه هـای انجــام ش ـــعیــت نظــام توزیع از کش وض

قیمت  %51های توزیع کاالها در بیشــتر موارد بیشــتر از مطلوبیبرخوردار نیســت.در حال حاضــر ســهز هزینهوضــعیت
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دهد. شــبكه توزیع ســنتی حاکز بر اقتصــاد کشــور، به ســبب عدم کارایی، حجز زیاد نیروی تشــكیو میفروش کاال را 
ریزی توزیع، عدم وجود نهادهای گیری و برنامههای توزیع، عدم تمرکز تصـــمیزانســانی شــاغو، طوالنی بودن کانال

ــرا ــده کاالها برای مص ــطهکنندگان کتوزیعی بزرگ و ... باعا افزایه قیمت تمام ش ای و افزایه االهای نهایی و واس
میلیارد دالری توزیع کاال در  41فروشــی کاالها شــده اســت. با توجه به حجز فروشــی و خردهفاصــله بین قیمت عمده

ریزی توزیع، مبلتی از گردش مالی فوا مطابق استانداردهای جهانی، به بحا برنامه %5کشـور، در صورت اختصاص 
گذاری ریزی به عنوان رکن اصــلی نظام توزیع کشــور خواهد شــد. ســرمایهامور برنامه میلیارد دالر صــرا 2حدود 

ــی از مبلف فوا می ــمند توزیع مانند مرکز ملی بازاریابی )بخش ( به عنوان یكی از NMCتواند، ایده ایجاد نهادهای هوش
 های کلیدی این تحقیق را محقق سازد.یافته

ـــالح نظام توزیع کاال و اجرای های بزرگ دولت بـا توجـه به اجرای طرح ـــادی، طرح اص از جمله طرح تحول اقتص
کوتاه  تواند باعاکد، استقرار شبكه جدید تهیه و توزیع کاال با مدیریت و نظارت مرکز ملی بازاریابی، میسـیستز ایران

اد برندهای ملی وری شـبكه توزیع، افزایه تخصص و مهارت نیروی انسانی، ایجهای توزیع، افزایه بهرهشـدن کانال
 های نوین ارتباطی شود. گیری از فناوریریزی، بهرهگیری و برنامهقوی، تمرکز تصمیز

تواند موجب انجام تبلیتات گیری از شــبكه نوین تهیه و توزیع کاال، میاز ســوی دیگر مرکز ملی بازاریابی  با بهره
ه جویی نسبت بگیری از مزیت صــرفهر و در کو بهرههای مختلف نظام توزیع با یكدیگهدفمند، ارتباطات مناسـب بخه

 مقیاو شود. 
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