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      هاي مدیریت بازرگانی، پژوهشی کاوش فصلنامۀ علمی ـ 
    .105-121، صص 7، شماره )1391بهار و تابستان ( چهارمسال 

  ي تهیه و توزیع کاال در ایرانطراحی مدل شبکه
  3، سیدرضا سیدجوادین2مصطفی مسعودي، 1کیومرث شریفی

  دانشجوي دورة دکتري مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران1
  کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران2

  استاد و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران3
  13/09/89: تاریخ دریافت مقاله

  25/06/91: مقالهتاریخ پذیرش 

  چکیده
. اي مناسب جهت تهیه و توزیع کاال در کشور پرداخته استاین مقاله به طراحی مدل شبکه

جویی نسبت به مقیـاس و کـاهش هزینـه     وري، صرفه تمرکز مدل بر دستیابی به کارایی، بهره
مطالعات هاي مورد نیاز جهت انجام تحقیق از  براي گردآوري داده. توزیع کاال در کشور است

جامعـه آمـاري تحقیـق شـامل کارشناسـان و      . میدانی و روش پرسشنامه استفاده شده است
هاي مصرف وزارت تعـاون، اتـاق تعـاون، معاونـت بازرگـانی داخلـی وزارت       مدیران تعاونی

هـاي  هاي تعاونی توزیع، مدیران و کارشناسان شـرکت ها و اتحادیهبازرگانی، مدیران شرکت
اي و ونقل کاال به ویژه حمل و نقل جـاده هاي حملاي، شرکتهاي زنجیرهپخش کاال، فروشگاه

  .سایر افراد آگاه و باتجربه در زمینه توزیع کاال است
هـا  دهد که سیستم توزیع کاال در کشور از لحاظ زیرسـاخت ها نشان مینتایج تحلیل داده 

دن ساختار توزیـع کـاال   اي بوسنتی و جزیره. و عملکرد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست
  . قیمت نهایی کاالها شده است% 50هاي توزیع کاال به باالتر از در کشور باعث افزایش هزینه

) NMC(سیستم توزیع کاال در کشور نیازمند نهاد جدیدي با عنوان مرکز ملـی بازاریـابی   
مرکز ملی . است... سازي و جهت برندسازي، تبلیغات هدفمند، انسجام در شبکه توزیع، خوشه

وزارتخانـه   6بازاریابی با مدیریت و نظارت بر شبکه نوین تهیـه و توزیـع کـاال بـا مشـارکت      
-هاي پخش کاال، فروشـگاه دولتی و نهادهاي توزیعی بخش خصوصی و تعاونی مانند شرکت

، هـاي توزیـع  توانـد باعـث کوتـاه شـدن کانـال     می... فروشان و اي، اصناف، عمدههاي زنجیره
اي تهیه و توزیع کاالها، جایگاه، نقش در انتهاي مقاله مدل شبکه. شود... قیمت کاالها و  کاهش

  .دهدو ارتباطات بازیگران مختلف شبکه توزیع کاال در کشور را نشان می
  اي توزیع کاال، مرکز ملی بازاریابیشبکه توزیع، کانال توزیع، مدل شبکه:کلمات کلیدي
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  مقدمه
انجام هرگونه عملیات داد و ستد، معاوضه کاال و عملیات بازرگانی داخلی در قالب 

کشور، از دیرباز بخش جدانشدنی نظام اقتصادي هر کشور بوده  در داخل يتجار
آید، توزیع کاال و خدمات در چنانچه از تعاریف برمی توزیعنقش اصلی نظام . است

. اتصال بین بخش تولید و مصرف است سطح جامعه بوده و در واقع این بخش، حلقه
بنابراین بسته به عملکرد و جایگاه بخش توزیع در مجموعه نظام اقتصادي، این بخش 

شبکه توزیع سنتی به . تواند عامل رشد یا عامل بازدارنده اقتصاد ملی تلقی شود می
سبب عدم کارآیی، حجم زیاد نیروي انسانی شاغل، تعدد مراکز و عوامل دست 

زمینه ایجاد و گسترش شبکه ... ار، طوالنی بودن مسیر گردش جریان کاال و اندرک
حلی براي ساماندهی و افزایش کارآیی  هاي نوین متناسب با نیاز روز را به عنوان راه

  . از اوایل قرن حاضر در کشورهاي صنعتی فراهم آورده است
ه است، تاسیس و هاي سنتی توزیع رخ داد ترین تغییراتی که در روش از جمله مهم

فروشی فروشی و خردهگیري انواع جدیدي از نهادهاي توزیعی در عرصه عمده شکل
هایی که کاالها و خدمات خود را از طریق پست به دست فروشیخرده. است

هاي ها، فروشگاههاي عمومی، سوپرمارکترسانند، فروشگاه متقاضیان می
-هاي خرده از جمله مهمترین گونهاي هاي زنجیره اختصاصی و سرانجام فروشگاه

  )1375احمدي، (. فروشی مدرن هستند
با توجه به شرایط مذکور، ارزیابی وضعیت سیستم فعلی توزیع کشور  از این رو

هاي وري مناسب جهت کاهش هزینهاي تهیه و توزیع کاال، با بهرهو طراحی مدل شبکه
کامل از وضع موجود و  توزیع فیزیکی کاالها، موضوعی است که نیازمند شناخت

هاي درگیر در شبکه توزیع کاالي ها و سازماننحوه عملکرد تمامی نهادها، بنگاه
تدوین و با آن دلیل اصلی مطالعه شده این موضوع و لزوم برخورد  .باشد کشور می

  .استحاضر  اجرایتحقیق
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 بیان مساله 
گیري درباره  اند تصمیم یکی از مهمترین مسائلی که امروزه مدیران با آن مواجه

بر دیگر تصمیمات بازاریابی از جمله   این تصمیم. استسیستم توزیع کاال 
در زمینه توزیع، . بندي و غیره تاثیرات مستقیمی دارد گذاري، تبلیغات، بسته قیمت

هاي ها، شبکه عرضه، انواع واسطهبرخی از موضوعات عمده همانند شناخت مبادي 
ونقل و چگونگی تنظیم سفارش از سازي، وسایل حملتوزیع، مراکز نگهداري و ذخیره

هرگاه این خدمات سالم و مفید بوده و در خدمت . شود وظایف اصلی محسوب می
گذارد، در هاي اقتصادي بجا میتولید جامعه باشد تاثیرات بسیار مثبتی در فعالیت

وجود آورده و آنها را تشدید هاي اقتصادي و اجتماعی را برانصورت بح غیر این
 )1381بختایی و گلچین فلر، (.کند می

با توجه به جایگاه و اهمیت بخش توزیع در تولید ناخالص داخلی و اهداف کالن 
هاي حمل و نقل، هاي کالن کشور در زمینه توسعه زیرساختتعیین شده در برنامه

هاي توزیع کاال، از نکات مهم جهت سازماندهی  ها و زیرساختشبکهبهبود وضعیت 
هاي بهبود شاخصپیامدهاي این تغییر، . استمجدد زنجیره تامین کاال در کشور 

ویژه تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، ترانزیت کاال، افزایش اقتصادي کشور، ب
در منطقه خواهد  اقتصادي کشورسهم بخش خدمات در اقتصاد و تقویت جایگاه 

  )1387دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادي، (.بود
بنابراین با توجه به ساختار سنتی و ناکارآمد حاکم بر سیستم توزیع کشور، 

هاي اهمیت ایجاد و استقرار شبکه نوین تهیه و توزیع کاال، جهت بهبود شاخص
با توجه به این موضوع  .شود میعملکردي بخش اقتصاد کشور، بیش از پیش نمایان 

و با عنایت به ماهیت این طرح تحقیقاتی، مساله اصلی تحقیق این است که از چه 
دهنده جایگاه، نقش و ارتباطات عناصر شبکه  که نشان ،توان استفاده کرد الگویی می

 توزیع کاال در کشور باشد؟ 
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  ضرورت تحقیق
اسی، در زمینه افزایش سهم و قانون اس 44از دید نظري، اجرایی شدن مفاد اصل 

جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، ضرورت ایجاد و استقرار شبکه 
به در حال حاضر در ایران، . سازدنوین تهیه و توزیع کاال را بیش از پیش نمایان می

فروشی وجود دارد در صورتی که استانداردهاي نفر یک واحد خرده 35 هر ءازا
دهد که تعدد مراکز این آمار و ارقام نشان می. استنفر  200 برايهر واحد جهانی

هاي توزیع به دلیل عدم هاي توزیع و افزایش هزینه توزیع کاال، طوالنی شدن کانال
ها، افزایش بهاي کاالها و در تمرکز فرآیند توزیع کاال در کشور باعث افزایش هزینه

در حال حاضر هزینه  سوي دیگر، از. گرددنتیجه کاهش کارایی سیستم توزیع می
کننده را به خود اختصاص  هزینه تمام شده کاالي نهایی براي مصرف %50توزیع، 

- فروشی وخردهتفاوت نرخ عمده ،اکنون در برخی کاالها که همطوريه داده است، ب

  .رسد می %80فروشی به 
وزیع کاال، اي تهیه و تبا توجه به موارد فوق، لزوم مطالعه و طراحی مدل شبکه

ها و اهداف تعیین وري بخش توزیع با توجه به برنامهجهت افزایش کارایی و بهره
یت و ضرورت ساله کشور، از اهمانداز بیستشده در برنامه چهارم توسعه و چشم

  .باالیی برخوردار است
  
  

  مبانی نظري
- ارایه می بخش  3به دلیل گسترده بودن حجم مبانی نظري، مطالب به صورت خالصه در  

  .گردد
  

  سیستم توزیع 
توان  المللی، را می یند بازاریابیداخلی و بینآعنوان بخشی مهم از فره سیستم توزیع کاال ب

در واقع . ونقل کاالي دنیا در نظر گرفت افزار، در کنار و در خدمت تجارت و صنعتحمل عنوان نرم هب
هواپیماها و مسیر ، قطارها ،نقلیه موتوري یلوسا، سیستم ریلی، خطوط هوایی ،ها اگر جاده

مانند ی گرفته شوند،عواملونقل درنظر  افزار صنعت حمل عنوان سخت هب... ونقل دریاییو  حمل
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و  نقل و اران حملزفروشان، کارگ فروشان،خرده هاي توزیع، عمده ریزي توزیع، واسطه برنامه
سیستم توزیع از نظر مکانی، فاصله . سیستم توزیع خواهند بودافزار  صنعتی نیز نرم کنندگان توزیع

از بین برده و از نظر زمانی نیز به هردو طرف کمک شایانی   را کننده بین کاال یا خدمات و مصرف
  ).1386شفقی، ( کند می
  

  توزیع نوین
شود که کاال و خدمات با نرخی کارایی شبکه توزیع در یک جامعه نه تنها سبب می

و معقول به خریداران منتقل شود، بلکه تعادل اقتصادي و بهبود وضعیت دو  واقعی
 ). 1379عبادي، (  بخش تولید و مصرف نیز در گرو اصالح و تنظیم آن است

با تغییر . در اقتصاد مدرن، شیوه تولید متکی بر مبانی علمی و فنی جدید گردید
متنوع در سطحی انبوه فراهم کیفی در شیوه تولید، امکان تولید محصوالت متعدد و 

در این شرایط هم کمیت تولیدات بسیار گسترش یافت و هم انواع مختلف . آمد
هاي بدین ترتیب تولید انبوه کاالها و خدمات که از ویژگی. محصوالت شکل گرفت

اصلی پس از انقالب صنعتی بوده است، مسائل بسیاري را براي شبکه توزیع به 
  )Nordin,2005(وجود آورد
هاي تکنولوژیک به ویژه صنعت کامپیوتر ابزارهاي جدیدي را در اختیار پیشرفت

هاي استفاده از این  آوردن زمینه امروزه براي فراهم . اندنهادهاي توزیعی قرار داده
نما یا بارکد به عنوان ابزاري ضروري جهت مبادله  نظام مبادالتی ایجاد یک خط

به همین خاطر باید کاالها توسط مراکزي کدگذاري . ناپذیر است الکترونیکی، اجتناب
اطالعات بازرگانی و شوند تا بر اساس کدهاي مشخص بتوان به مبادله الکترونیکی 

  )Lalonde et all,2005( تجاري پرداخت
  

  زنجیره تامین 
یندها و آترین فر مین کاال و خدمات یکی از حساسات هاي هاي توزیع و زنجیره شبکه

مین، ازنجیره ت.معیشت و رفاه عمومی در هر کشوري است مرتبط با ارتقاي هاي مهم  چرخه
فروشان که  کنندگان، کارخانجات، انبارهاي کاال، مراکز توزیع و خرده مینااي است شامل تشبکه
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 ,Mallen( دهد می کرده، تغییر شکل داده، محصول را تهیه کرده و تحویل مشتري خام را تهیه مواد

1996.(  
زنجیره تامین تمامی عناصر موجود در فرآیند تامین منابع، ساخت و تحویل محصول  منظور از

مفهوم زنجیره تامین با زنجیره . وکارها می شود است که شامل طیف وسیعی از افراد و کسب
گیرد، باید  هایی که در طول این فرآیند صورت می بدین معنا که فعالیت. ارزش ارتباط تنگاتنگی دارد

نمایی  1نمودار شماره . کننده بیفزاید وده داشته باشد و بر مطلوبیت کاال در نزد مصرفافز  ارزش
 دهد هایی از عوامل تولید و توزیع نشان میصورت خوشه از زنجیره تامین محصول را به

)Felzensztein, 2001 .(  
نیز با کنندگان و مشتریان نشان داده شده است، که خود زنجیره عرضه 1در نمودار شماره 

اي منبع، تولید و در این میان، حلقه سه مرحله. عرضه کنندگان و مشتریان دیگري مواجه هستند
  .شودتوزیع به صورت مستمر تکرار می

  

  
  اي تامین محصولزنجیره خوشه.  1نمودار

  
  

براي (و فروش ) براي تامین منابع از عرضه کنندگان(از دیدگاهی دیگر شرکت با سطوح خرید 
فروشان نیز هر فروشان و خردهکنندگان، عمدهتامین. مواجه است) فروختن محصول به مشتریان

در نمودار . توانند خوشه توزیع تشکیل دهندمراتبی داشته و می سلسله زنجیرهیک به نوبه خود 
اي میان عوامل تامین مواد و توزیع محصول اي و خوشه نمایی ساده از ارتباطات شبکه 2شماره 

توانند، به جاي یک  کنندگان می کنندگان و توزیع بدیهی است که هر یک از تامین. ارائه شده است
  ).Mattsson, 2003(  کنند اي از عوامل باشند که همان نقش را ایفا می هعامل، زنجیر
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با این حال، اغلب . زا باشند باید ارزش ،گیرد هایی که در زنجیره تامین صورت می البته فعالیت 
هاي غیرکارکردي کانال   اي از قیمت محصول نهایی متعلق به بخش شود که سهم عمده دیده می

کننده، زیان بسیاري را  ر عالوه بر کاهش مطلوبیت محصول در نزد مصرفتوزیع است و این ام
  ).Lorentz, 2007( کند نیز متوجه  اقتصاد می

  اجزاي تولید و توزیع محصول در زنجیره تامین.  2نمودار

  
  هاي تحقیقپرسش

  :استاصلی تحقیق به صورت زیر  توجه به ماهیت تحقیق و تدوین مدل، پرسشبا 
  مدل مناسب شبکه نوین تهیه و توزیع کاال در کشور، چه مدلی است؟

  :باشد هاي فرعی تحقیق نیز به صورت زیر میپرسش
 هایی هستند؟بازیگران اصلی شبکه تهیه و توزیع کاال در کشور چه مجموعه 

  بازیگران مختلف شبکه توزیع کاال چگونه است؟جایگاه و نقش 

 هاي کاري مناسب جهت توسعه شبکه نوین تهیه و توزیع کاال کدامند؟زمینه 

 هاي رقابتی شبکه نوین تهیه و توزیع کاال کدامند؟مزیت 
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 روش تحقیق
آوري اطالعات، روش  بخش، روش تحقیق مشتمل بر نوع تحقیق، ابزار گرد در این

گیري تشریح  تجزیه و تحلیل اطالعات، جامعۀ آماري، نمونۀ آماري و روش نمونه
 .گردد می

  
  تحقیق نوع

اي و از  این تحقیق از دیدگاه هدف پژوهش، از انواع تحقیقات کاربردي و توسعه
 Survey(جمله تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی آوري اطالعات، از  دیدگاه جمع

Research (است ) ،1385سرمد و حجازي.(  
  
 

  ابزار گردآوري اطالعات
عنوان نظرات خبرگان بخش توزیع کاال ب در این تحقیق به منظور گردآوري     
آوري اطالعات  براي جمع. هاي اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است داده

هاي مرتبط، از مطالعات ها و نظریهادبیات موضوع، بررسی پیشینه، تئوريمربوط به 
ها، مقاالت، گزارشات و جستجوي اینترنتی استفاده  اي، بررسی اسناد، کتاب کتابخانه

  . شده است 
  روش تجزیه و تحلیل اطالعات

اي تهیه و توزیع کاال در با توجه به اینکه تحقیق حاضر در پی تدوین مدل شبکه
ها  نامه براي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پرسشاز این رو کشور است، 

تأیید ابعاد و اجزاي مدل تدوین شده، از دو آزمون مختلف یعنی   منظور تأیید یا عدم به
بندي عوامل از روش آنتروپی شانون و براي رتبه Tاي و آزمون آزمون دوجمله
  .تاستفاده شده اس

  جامعه آماري
این . استجامعه آماري تحقیق، شامل تمامی خبرگان آشنا با حوزه توزیع کاال 

خبرگان شامل مدیران و کارشناسان مرتبط با توزیع کاال در اتاق تعاون، سازمان 
هاي مصرف وزارت تعاون، معاونت بازرگانی بازرگانی استان تهران، بخش تعاونی
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هاي پخش هاي تعاونی توزیع، شرکتها و اتحادیهداخلی وزارت بازرگانی، شرکت
ونقل کاال و سایر افراد آگاه در زمینه هاي حملاي، شرکتهاي زنجیرهکاال، فروشگاه

     . استتوزیع کاال 
  

  گیري نمونه  نمونه آماري و روش
اي و گیري خوشههاي نمونهبا توجه به محدود بودن خبرگان، از ترکیبی از روش

جهت انتخاب نمونه مناسب، تعداد . گیري در دسترس استفاده شده استروش نمونه
ها انتخاب نفر از کل جامعه به عنوان خبرگان منتخب، به منظور تکمیل پرسشنامه 110

نفر، به عنوان  15الذکر، به طور متوسط هاي فوقدر ادامه از هر یک از خوشه. شدند
 51نامه ارسالی  پرسش 110از تعداد . دها انتخاب گردیدننمونه جهت تکمیل پرسشنامه

نامه  پرسش 43مورد مخدوش بود، بنابراین  8مورد بازگردانده شد، که از این تعداد، 
  .تحلیل قرار گرفت مورد 

  
  هاي بخش توزیع کاالهاي عملکردي و زیرساختشاخص
وضعیت نظام توزیع از کشور ما از نظر دهد که هاي تحقیق نشان مییافته

کشور  GDP از بخشتوزیعسهم در حال حاضر، .برخوردار نیستاسبی وضعیتمن
میلیارد دالر در 270 برابر با1386کشور در سال  GDP اگر مقدار. است %14حدود 

میلیارد 8/37 ، برابر با سهم بخش توزیع از کل تولید ناخالص داخلینظر گرفته شود، 
  ).1386 تحوالت اقتصادي ایران در بخش واقعی،( بوده استدالر 

هزینه تمام شده کاالي نهایی براي  %50در حال حاضر هزینه توزیع، 
 ،اکنون در برخی کاالها که همطوريه کننده را به خود اختصاص داده است، ب مصرف

سالنامه آماري ( رسد می %80فروشی به فروشی وخرده تفاوت نرخ عمده
  ).10، 1386کشور،

دهد که بخش حمل و نقل یز نشان میبررسی بخش حمل و نقل و توزیع کاال، ن
با ) 86تا  76(سال گذشته  11اي به عنوان سکاندار حمل کاال در کشور، در طول  جاده

میلیون تن در  107میزان حمل بار از . هاي مختلفی مواجه بوده است فراز و نشیب
 14اي در حدود  رسید که با رشد ساالنه 1386میلیون تن در سال  450به  1376سال 
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سهم . برابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور همراه بوده است 2درصد و در حدود 
به  1385هاي دولتی، تعاونی و خصوصی در سال  میزان کاالي حمل شده در بخش

ها را  این مقادیر اهمیت هر یک از بخش. بوده است% 3/81و  9/4،6/13ترتیب حدود 
، بخش 1386دهد که در سال می آمارها همچنین نشان.دهد در حمل و نقل نشان می

هزار تن، بار و  32میلیون تن و بخش هوایی  107میلیون تن، بخش دریاي  30ریلی 
آمار و عملکرد شاخص هاي کلیدي حمل و نقل در (  اند کردهکاال در کشور جابجا 

  ).1386دولت دهم، 
اري چنین بر اساس آخرین آمار منتشره از مرکز آمار ایران در سالنامه آمهم
آنها متعلق به بخش % 94انبار در کشور وجود دارد که  378، تعداد 1386سال 

بر مبناي همین آمار، تعداد . استآنها متعلق به بخش دولتی % 6خصوصی و 
واحدها داراي % 92واحد اعالم گردیده است که از این میان  442هاي کشور،  سردخانه

مابقی % 2ی اعالم شده و مالکیت واحدها عموم% 6مالکیت خصوصی بوده و مالکیت 
  )11، 1386سالنامه آماري کشور،استمتعلق به بخش تعاونی 

هاي ها و زیرساخترغم رشد ظرفیتدهد که علیبندي عوامل فوق نشان میجمع
هاي اخیر، نظام توزیع کشور هنوز فاصله زیادي با نظام توزیع کشور در سال

  . مطلوبی برخوردار نیست استانداردهاي جهانی داشته و از کارایی
  

  هاي تحقیقیافته
هاي تحقیق، در چارچوب تحلیل پاسخ خبرگان به سواالت مندرج در یافته

  .ها، در چهار بخش مختلف ارایه شده استپرسشنامه
  

  هاي کاري مناسب شبکه نوین تهیه و توزیع کاالبندي زمینهاولویت
هاي کاري فعالیت شبکه نوین تهیه و توزیع کاال، طبق نگاره بندي زمینهاولویت

شودمواد غذایی، دارو و محصوالت همانگونه که مشاهده می. است 1شماره 
هاي کاري مناسب در اختیار بندي زمینهکشاورزي، جایگاه اول تا سوم را در رتبه

  .دارند
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  تهیه و توزیع کاالهاي کاري فعالیت شبکه نوین بندي زمینهاولویت. 1نگاره 

  نام فعالیت  ردیف  نام فعالیت  ردیف
  لوازم خانگی  9  مواد غذایی  1
  لوازم التحریر  10  دارو  2
  تجهیزات اداري  11  محصوالت کشاورزي  3
  آالتماشین  12  بهداشتی و آرایشی  4
  کتاب و نشریات  13  مصالح ساختمانی  5
  خودرو  14  پوشاك  6
  مواد خام  15  منسوجات  7
  مخابرات و شبکه  16  قطعات یدکی  8

  
  هاي رقابتی شبکه نوین تهیه و توزیع کاالبندي مزیتاولویت

  
 2هاي رقابتی شبکه نوین تهیه و توزیع کاال، طبق نگاره شماره بندي مزیتاولویت

هاي توزیع گیري از شبکهایجاد برندهاي ملی قوي، تبلیغات هدفمند و بهره. باشد می
هاي رقابتی شبکه نوین تهیه و توزیع کاال بر مبناي نظرات خبرگان مهمترین مزیت

  .است
  

  هاي رقابتی شبکه نوین تهیه و توزیع کاالبندي مزیتاولویت. 2نگاره 
  مزیت رقابتی  ردیف  مزیت رقابتی  ردیف

  هاي نوینگیري از فناوريبهره  6 ایجاد برندهاي ملی قوي  1
  باالپذیري انعطاف  7  تبلیغات هدفمند  2
  نیروي انسانی متخصص و ماهر  8  هاي توزیعگیري از شبکهبهره  3
  هاي بخش خصوصی و تعاونیارتباطات مناسب با شرکت  9  ارتباطات مناسب با کل نظام توزیع کشور  4
  هاي توزیعگیري از خوشهبهره  10  کوتاه شدن کانال توزیع  5
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  )NMC(مرکز ملی بازاریابی 
  

هاي تحقیق، تایید ساختار و اصلی موجود در بخش یافته از نکات کلیدي و
، به عنوان )National Marketing Center(هاي کاري مرکز ملی بازاریابی  هزمین

  .استاي جدید و با کارآمدي باال در ساختار نظام توزیع کاال در کشور مجموعه
لتی و لزوم هاي پیچیده اداري حاکم بر بخش دوبا توجه به بوروکراسی و فرآیند

پذیري و واکنش سریع مرکز ملی بازاریابی نسبت به تغییرات بازار، پویایی، انعطاف
مرکز ملی بازاریابی بایستی به عنوان یک مجموعه جدا از دولت و در چارچوب یک 

اساساً هدف از ایجاد هر سازمان یا . اندازي شودنهاد فعال در بخش خصوصی راه
هاي بازاریابی را طراحی و تدوین نموده و با  استراتژيبخش بازاریابی، آن است که 

گیري از ابزارهاي نوین بازاریابی و بازارسنجی به توسعه بازار و نوآوري در بهره
هاي بازاریابی شبکه  ، کلیه فعالیت)NMC(مرکز ملی بازاریابی . محصول بپردازد

بندي اولویت. دنمایهاي مختلف اقتصادي کشور را تسهیل میتوزیع کاال در بخش
هاي کاري پیشنهادي این مرکز جهت توسعه شبکه نوین تهیه و توزیع کاال زمینه

  .است 3دربرگیرنده موارد مندرج در نگاره شماره 
  

  هاي کاري مرکز ملی بازاریابیبندي زمینهاولویت. 3نگاره 
  نام فعالیت  ردیف  نام فعالیت  ردیف

  زنجیره تامین کاالتکمیل  6 برندسازي کاالهاي ملی  1
  ارتباطات بازاریابی 7  تبلیغات  2
  آموزش 8  هاي توزیعایجاد شبکه  3
  هاي توزیعایجاد خوشه  9  بازارسنجی  4
  توسعه بازار  10  هاي تولید و توزیعاندازي واحد بازاریابی شرکتراه  5

  
  تدوین مدل نهایی شبکه تهیه و توزیع کاال

 
نظران و خبرگان به  شده توسط صاحب ارائه هاي وتحلیل و بررسی پاسخ تجزیه

وزارتخانه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر  6دهد که  نامه، نشان می سؤاالت پرسش
هاي تحت ها و مجموعهاین وزارتخانه. شبکه تهیه و توزیع کاال تاثیرگذار هستند
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اال، هاي پخش کاي، شرکتهاي زنجیرهفروشگاه(نظارت آنها شامل وزارت بازرگانی 
هاي شرکت(، وزارت تعاون ...)فروشان، ایران کد، فروشان، خرده اصناف، عمده

محصوالت (، وزارت جهاد کشاورزي ...)هاي تعاونی توزیع، تعاونی توزیع، اتحادیه
، وزارت ...)هاي تولیدي، شرکت(، وزارت صنایع ..)کشاورزي، شیالت، صنایع تبدیلی، 

 ...)اینترنت، (و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ) ...بانک، بیمه، گمرك، (اقتصاد 
و  هاي حمل و نقل کاال و سردخانهمجموعه شامل شرکت 2عالوه بر این، . هستند

بخش عمده عوامل و . اندانبارها نیز بر شبکه تهیه و توزیع کاال در کشور تاثیرگذار
فروشان و اي، عمدههاي زنجیرههاي پخش کاال، فروشگاه متغیرهاي فوق مانند شرکت

هاي تولیدي و ها و انبارها، شرکتهاي حمل و نقل، سردخانه فروشان، شرکتخرده
. دهستنهاي خصوصی و تعاونی صنایع تبدیلی متعلق به بخش غیردولتی شامل بخش

برخی از این متغیرها عالوه بر شبکه توزیع بر سایر متغیرهاي موجود در مدل نیز 
طرفه و دوطرفه بین ن دلیل ارتباطات متعددي به صورت یکبه همی. اندتاثیرگذار

اي تهیه و توزیع کاال در ایران بر مدل شبکه. متغیرهاي موجود در مدل وجود دارد
ارایه شده  3ها در نمودار شماره هاي خبرگان به پرسشنامهمبناي تحلیل نتایج پاسخ

و توزیع کاال در کشور و آفرینان اصلی شبکه تهیه این مدل، بازیگران و نقش. است
  .دهد جایگاه و نقش آنها را در این شبکه نشان می
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  اي تهیه و توزیع کاال در ایرانمدل شبکه. 3نمودار 

  
  

  گیرينتیجه
وضعیت کشور ما از نظر دهد که هاي انجام شده در این پژوهش نشان میبررسی

هـاي توزیـع   سهم هزینـه در حال حاضر .مطلوبیبرخوردار نیستوضعیتنظام توزیع از 
شبکه توزیع . دهدقیمت فروش کاال را تشکیل می% 50کاالها در بیشتر موارد بیشتر از 

سنتی حاکم بر اقتصاد کشور، به سبب عدم کارآیی، حجم زیاد نیروي انسانی شـاغل،  
ریـزي توزیـع، عـدم    گیري و برنامههاي توزیع، عدم تمرکز تصمیم طوالنی بودن کانال

باعـث افــزایش قیمـت تمـام شـده کاالهـا بــراي      ... اي تـوزیعی بـزرگ و   وجـود نهادهـ  
فروشی و اي و افزایش فاصله بین قیمت عمدهکنندگان کاالهاي نهایی و واسطهمصرف

میلیـارد دالري توزیـع کـاال در     40با توجـه بـه حجـم    . فروشی کاالها شده استخرده
تانداردهاي جهانی، به از گردش مالی فوق مطابق اس% 5کشور، در صورت اختصاص 

ریـزي بـه   میلیارد دالر صـرف امـور برنامـه    2ریزي توزیع، مبلغی حدود بحث برنامه
گذاري بخشـی از مبلـغ فـوق    سرمایه. عنوان رکن اصلی نظام توزیع کشور خواهد شد
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بـه  ) NMC(تواند، ایده ایجاد نهادهاي هوشمند توزیع ماننـد مرکـز ملـی بازاریـابی     می
  .هاي کلیدي این تحقیق را محقق سازدفتهعنوان یکی از یا

هـاي بـزرگ دولـت از جملـه طـرح تحـول اقتصـادي، طـرح         با توجه به اجراي طرح
کد، استقرار شبکه جدیـد تهیـه و توزیـع    اصالح نظام توزیع کاال و اجراي سیستم ایران

 هـاي تواند باعث کوتـاه شـدن کانـال   کاال با مدیریت و نظارت مرکز ملی بازاریابی، می
وري شبکه توزیـع، افـزایش تخصـص و مهـارت نیـروي انسـانی،       توزیع، افزایش بهره

-گیـري از فنـاوري  ریزي، بهرهگیري و برنامهایجاد برندهاي ملی قوي، تمرکز تصمیم

  . هاي نوین ارتباطی شود
گیري از شبکه نوین تهیه و توزیع کاال، از سوي دیگر مرکز ملی بازاریابی  با بهره

هاي مختلف نظام توزیـع  جب انجام تبلیغات هدفمند، ارتباطات مناسب بخشتواند مومی
  . جویی نسبت به مقیاس شودگیري از مزیت صرفهبا یکدیگر و در کل بهره
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