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 :  چكیده

و کار کنوني، خطوطي که به طور سنتي بین سازمانها، وظايف و امور تجاري و بازرگاني  در فضاي رقابتي و فعالیتهاي کسب 

براي رفع موانع رقابتي با يکديگر همکاري   شد در حال محو شدن است و سازمانها و موسسات مجزا به لحاظ حقوقي،ترسیم مي

هاي تامین براي رسیدن به کالس جهاني، مديريت زنجیره تامین به امروزه، يکي از مهمترين کلیدهاي بهبود زنجیره. کنندمي

هاي اقتصادي و جوييهرجا که اين نگرش يکپارچه به کار رفته، صرفه. اطالعات استصورت يکپارچه و استفاده از فناوري 

از طرفي با  بطوريکه با همان فعالیتهاي گذشته، منافع زيادي به مشتريان رسیده است. افزايش کارايي زيادي حاصل شده است

يکپارچه  براي بوجود آمدن مزيت رقابتي و شکل گیري  خوشه بندي صنعتي و توجه به  بازده هاي ناشي از مقیاس،  لجستیك 

خوشه سازي صنعتي  .موفقیت در رشد اقتصادي و توسعه صادراتي در فضاي بین الملل، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

در ايران نیز گرايش به بحث خوشه هاي صنعتي در محافل علمي و . امروزه تقريبا در کلیه کشورهاي جهان دنبال مي گردد

يکي از بزرگترين خوشه هاي صنعتي که به سرعت در . گیري و نیز برنامه هاي توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است تصمیم

در اين  .مي باشد( تامین کنندگان قطعات خودرو)ايران در حال شکل گیري و توسعه مي باشد، خوشه هاي صنعت خودرو 

صنعت خودرو  براي باال خوشه هاي و استفاده آن در  (3PL ) ضمن معرفي شرکت هاي خدمات لجستیك طرف سوم پژوهش

ها  3PLبردن توانمندي هاي آنها در کسب مزيت رقابتي و توان صادراتي، جهت شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار 

خبرگان نتايج زير  نفر از   استفاده شده و با جمع آوري نظرات    دي ماتل و   فازي سلسله مراتب تصمیم گیرياز تکنیك  

 . حاصل گرديده است 

نمره از اولويت انتخاب بیشتري برخوردار %  860صنعت خودرو  نسبت به لجستیك سنتي  با  در خوشه هاي   3PLشرکتهاي

مي باشد  ضمن اينکه از بین شاخص هاي مورد بررسي، شاخص کاهش هزينه ها و هزينه لجستیکي و خدمات مشاوره اي 

ضمنا  بر اساس مقادير محاسبه شده در جدول دي . ايفا مي کننددر اين خوشه ها  3PLتري در شرکتهاي  مهندسي نقش مهم

هاي  اي، هزينه ماتل از بین شاخص ها بیشترين تاثیر و اثرگذاري را به ترتیب شاخص هاي اولويت مهندسي و خدمات مشاوره

. باشد المللي دارا مي ها، و سپس حمل و نقل بین نتقال داده، تکنولوژي سرعت ا IT لجستیکي، مسیريابي و ردگیري، وضعیت 

همچنین بیشترين تاثیرپذيري را شاخص هاي کاهش هزينه، بازدهي . ها بیشتر علت هستند تا معلول در واقع اين شاخص

شتر معلولند تا ها بی در واقع اين شاخص. المللي، و مسیريابي و ردگیري دارند هاي لجستیکي، حمل و نقل بین سیستم، هزينه

 .علت

 خدمات لجستیك طرف سومخوشه صنعتي، لجستیك و مديريت زنجیره تامین يکپارچه،  :واژگان كلیدي 

                                                           
1  -  Third  Party  logistics 

2  -  FAHP: Fuzzy Analytical Hierarchy Process 

3  -  DEMATEL 
4
 - IT: Information Technology 
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 مقدمه 

هاي لجستیك  طوريکه براساس آمارهاي معتبر جهاني، هزينه باشد؛ به وکاري مي جستیك بخش بسیار مهم و حیاتي هر کسبل

تمايل براي جهاني شدن و فشار رقابتي سنگین موجود، . دهد به خود اختصاص مي ا راتولید ناخالص داخلي در دنی%   حدود 

يکي از مزيتهاي اصلي . هاي لجستیکي خود سوق داده است سپاري فعالیت هاي تولیدي را به سمت برون بسیاري از کارخانه

اند کارايي  ود بوده و از اين طريق توانستهخ  هاي کلیدي ها بر توانمندي برونسپاري فعالیتهاي لجستیکي، تمرکز اين کارخانه

از طرفي با شکل گیري خوشه هاي صنعتي نقش اين برون سپاري پر رنگ تر شده و اهمیت اين . تولیدي خود را افزايش دهند

 .مقوله در امري حیاتي محسوب مي شود

ه شرايط داخلي اقتصادها، در بعضي راهبرد خوشه هاي صنعتي به عنوان راهبردي موثر در شکل دهي توسعه صنعتي، بسته ب

توانمندي در توسعه صنعتي رابطه اي دو سويه با توانمندي . کشورها الگويي موفق براي توانمند سازي صنعتي معرفي شده است

تولید ملي دارد، از اين روي الگوهايي از توسعه صنعتي که بتوانند به قابلیت هاي صنعتي کمك کنند به کسب توان تولید ملي 

 .نیز کمك خواهند کرد

-هاي صنعتي به عنوان يك راهبرد توسعه فناوري و صنعتي منطقههاي نظري ايجاد خوشهبا اين مقدمه در بخش بعد به زمینه

اي که مورد توجه بسیاري از سیاستگذاران کشورها بوده و همچنین نقش لجستیك ومديريت زنجیره تامین يکپارچه به عنوان 

در نهايت ضمن شناسائي عوامل موثر بر استقرار . توان تولید در خوشه هاي صنعتي ، پرداخته مي شود راهبردي مؤثر در کسب

در خوشه هاي صنعت خودرو، اين عوامل رتبه بندي شده و فاکتورهاي مهم در ايجاد اين شرکت ها در  3PLشرکت هاي 

 .خوشه هاي صنعتي معرفي مي شوند
 

 ضرورت و اهمیت موضوع

به  تولید حلقهاز  کاال نجريا ،تامین هنجیردر ز. دشو مي شامل فمصر تا تولید مرحلهرا از  فعالیتهايي مجموعه ،تامین هنجیرز

به  ل،محصو يك يپذير قابتر.  ستا جانبهدو تطالعاا نجرياو  تولید حلقه به فمصر حلقهاز  مالي نجرياو  فمصر حلقه

 در يپذير قابتر بر موثر ملاعو ،تررپو لمد طبق سساا همین بر. اردد بستگي تامین هنجیرز نمازسادر  نجريا سه ينا ييراکا

 زهحوو دو (  قابتو ر رساختا ه،بنگا يتژاسترو ا نپشتیباو  مرتبط صنايع ،ملاعو يطاشر ،تقاضا يطاشر)صليا زهحو رچها

  .شوند مي سيربر( شانسو  لتدو)فرعي

آن و  تامین هنجیرز به دمنفر يهاهبنگا سطحاز  قابتر ،ستا يشافزا لحادر  سرعت به هازاربادر  قابتر که حاليدر از طرفي 

 کلي ربطو ماا.  ستا هئه شدارا تامین  هنجیراز ز يدمتعد يفرتعا. ستا هشد منتقل صنعت کل بر حاکم رکاو  کسب يفضا

 کترمشا هکنندفرمص يهازنیا آوردنبر در غیرمستقیم ياو  مستقیم ربطو که ستا هاييهبنگا کلیه مجموعه تامین هنجیرز

 . 6نددار

 حتيو  نشاوفردهخرو  نشاوفرهعمد ،نقلو  حمل يهاهبنگا بلکه ه،تولیدکنندو  لیهاو ادمو هتأمینکنند تنها نهتامین،  هنجیرز

 قالبدر  انميتورا  تتباطاار ينا که ستا ءعضاا نمیا تتباطاار شامل تامین هنجیرز. دميشو شامل نیز را نکنندگافمصر

 يهانجريا طريق از عرضه هنجیراز ز مرحله هر ينابنابر.  تطالعاا نجرياو  هجوو نجريا ،کاال نجريا :دکر يبندستهد نسهجريا

 . ميشوند مرتبط هم به هجوو و تطالعاا ،کاال

 شرکتها کلیه دارد و هاهبنگا يگرد با ضعیفي طتباار که ميشد گرفته نظردر  يدمنفر يهادنها رتصو به هاهبنگا گذشته در

 متمرکز دخو نيدرو يهانجريا و يندهاآفر بررا  دخو يهايتصمیمگیر هاهبنگا ش،نگر ينا با.  ميشد بمحسو يو يقبار

 ماا(. جزئي بهینه يتژاسترا) ميشد بهینه هاهيگر بنگاد گرفتن نظردر  ونبدو  گانهاجد هانجرياو  يندهاآفر ينو ا نددميکر

                                                           
5 - Core Competency 

  88  ، لمیندو  اچوپر -  
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 يتصمیمگیر نمادر ز هاهبنگا که ستا هشد همآفر يطياشر ،يورآفني پیشرفتهاو (  قابتر يشافزا) محیط تغییر سطهابو

 ينابنابر. يابند ستد قابتير يمزيتها به طريق يناز ا تا هندد ارقر توجه ردمو نیز راني وبیرو  نيدرو يهانجرياو  يندهاآفر

 دميشو يارخريد هايين هکنندفمصر توسط که نهايي لمحصو يقابتپذيرآن در ر نفعاال نمیا بطهرا و تامین هنجیرز حلامر

 هنجیرز ءعضاايگر د دعملکر بر نداميتو تصمیمآن  نتیجه که ستا هايييتصمیمگیر نکانو مرحله هر ايردارد، ز ساسيانقش 

 کل بهینه به ستیابيدر د( هابنگاهتك  تك يقابتپذيرر) جزئي بهینه يتژاسترا ستا ممکن اردمو برخيدر  ينابنابر.  اردبگذ ثرا

آن  ييافزارزش ا به طمربو يفعالیتها کلو  تامین هنجیرز ماندهيزسا هنحواز  نهايي لمحصو قابتير مزيت و نباشد منددسو

 .دپذير تاثیر

با توجه به مطالب ذکر شده مي توان ايجاد خوشه هاي صنعتي براي دست يابي به رقابت پذيري را امري ضروري دانست در 

نگاههاي تجاري و غیرتجاري متمرکز در يك مکان جغرافیايي در يك منطقه خوشه صنعتي مجموعه اي از بواقع مي توان گفت 

اقتصادي را شامل مي شود که براي تولید يك يا چند محصول نهايي مشابه و مرتبط براي کسب صرفه هاي اقتصادي بیروني با 

همکاري جمعي و اقدامات مشترك  يکديگر ارتباطات عمودي و افقي برقرار نموده و ضمن رقابت با يکديگر در بسیاري از موارد

دسترسي به نهاده ها ، دانش و فناوري تولید ،  تسهیل کننده؛ وارتباط دروني اين بنگاهها کاهش دهنده هزينه ها . دارند 

  .بازارهاي فروش و تأمین نیازهاي مشتري خواهد بود

 سازي خودرو تامین زنجیرهي صنعتي در خوشه ها در 3PL هاي شرکت استقرار بررسيجهت   رو پیش پژوهشدر اين راستا 

 :نمود بیان زير شرح به توان مي را پژوهش اين انجام اهداف که شد تعريفبه منظور ايجاد زنجیره تامین يکپارچه،  ايران

 
 
 

 ايران کشور در خوشه هاي صنعت خودروسازي 3PL  استقرار بر موثر عوامل شناسايي: اصلي هدف -1

 در 3PL  استقرار در عوامل اين بین ارتباط شناسايي و3PL  استقرار بر موثر عوامل ايه رتبه شناسايي:فرعي اهداف -2

 ايران کشور در خوشه هاي صنعت خودروسازي

 

 : است شده ارائه آنها پاسخ پايان در که گرديد مطرح ذيل شرح به پژوهش اين سواالت فوق شده مشخص اهداف براساس 

 است؟ کدام( تامین قطعات خودرو) خوشه هاي صنعت خودروسازي در3PL  استقرار بر موثر عوامل: اصلي سوال -1

 : فرعي سواالت -2

 برخوردارند؟ اي رتبه چه از در اين خوشه ها 3PL اجراي بر موثر عوامل

 دارد؟ وجوددر اين خوشه ها  3PLاستقرار بر موثر عوامل بین ارتباطي چه
 

 روش پژوهش 

با توجه به اهداف اين  .است میداني مطالعات بر مبتني و  توصیفي روش نظر از  ومطالعاتي کاربردي نوع نظر از پژوهش اين

 مفاهیم و تعاريفبا استفاده از ايران  کشور در خوشه هاي صنعت خودروسازي 3PLپژوهش ابتدا معیار هاي موثر بر استقرار 

  پرسشنامه از پژوهش متغیرهاي سنجش و نظر مورد  اطالعات آوري جمع منظور به. شداستخراج  اي کتابخانه منابع از نظري

 در شود گذاشته  سنجي نظر به پرسشنامه قالب در آنکه از پیش  پژوهش در سنجش مورد هاي شاخص.  است شده استفاده

 ابزار عنوان به توافق مورد پرسشنامه از نهايتا و گرفت رارصنعت خود ق در کارشناسان و خبرگان از نفر     قضاوت معرض

 از عبارتند ، دهند مي تشکیل را پژوهش اين آماري جامعه که صنعتي واحدهاي ضمنا. است شده استفاده ها داده آوري جمع

براي شناسائي روابط میان اين شاخص ها و تهیه ساختار از روش دي متل استفاده شده . (ساپکو شرکت و خودرو ايران شرکت)
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به دست آمده است، همچنین از آنجا که ( نفر 8  )ان تکمیل کرده اند تهیه ساختار از طريق پرسشنامه اي که کارشناس. است

مدل مفهومي   شکل . براي بدست آوردن وزن شاخص ها استفاده شده است FAHPمیزان اهمیت معیارها برابر نیست از روش 

 .پژوهش را نشان مي دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي فرایند پژوهش: 1شكل 

 مباني نظري پژوهش

 تعریف خوشه مفهوم و 

 .ع بیان کردینظريه صرفه هاي اقتصادي ناشي از تجم لفرد مارشال درآع را اولین بار یخوشه يا تجم ايجاد پیشتوانه نظري پديده

 .اعضاي داخل يك شبکه مستقل هستند شرکت هاي کوچك درعین حال که رقباي طبیعي همديگرند، نظريهاين چارچوب  در

مفهوم .محسوس باشد که مزاياي رقابت صرفاً درچارچوب اين تجمع مي تواند معنا پیدا کند آنقدر مي تواند عیاز تجم يناش آثار

. استبرد خوشه هاي صنعتي به علت تازه بودن و عدم استحکام کافي در نظريه پردازي هنوز داراي ابهاماتي در تعريف و کار

ولي پس از آن تعاريف متعددي از يك خوشه صنعتي ارائه گرديد شروع شد   998 پورتر در توسط خوشه صنعتي ايده هرچند 

خوشه هاي صنعتي عموماً به عنوان گروهي از بنگاههاي تجاري و سازمانهاي غیرتجاري تعريف مي شوند ، و عنصر کلیدي . 

متقابل بنگاههاي  نچه اين خوشه ها را به يکديگر مرتبط مي سازد ، روابطآرقابتي عمل کردن آنهاست ،  ،براي اعضاي گروه

يکديگر ، استفاده از تکنولوژي هاي مشترك، خريداران مشترك ،  نیازهايآنها به عنوان خريدار و عرضه کننده در عضو 

بتي ، خوشه هاي رقابتي را ايجاد مي نمايند اشرکتهاي رق. و ذخیره نیروي کار همگاني است  همشاورمشترك،  هاي توزيع لکانا

سرمايه  اگرچه برخي از محققین بر نقش .   در نهايت خوشه ها را به يکديگر نزديك خواهد نمودهاي اقتصادي  و جاذبه

                                                           
7 -Enright, 1996   
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همکاريهاي متقابل بین بنگاههاي موجود در يك خوشه تأکید مي ورزند ، با اين حال ممکن است فوايد حاصل از اجتماعي در 

غیرتجاري عضو خوشه شامل دانشگاهها ، کالجها ، برنامه سازمانهاي . حضور در خوشه به برخي از بنگاههاي عضو منتقل نگردد 

، انجمن هاي صنفي و غیرصنفي  0سازمانهاي غیر دولتيهاي تشکیل شده غیردولتي به صورت دهاي توسعه صنعتي دولتي ، نها

نوان ع ي وابستهاين عناصر در ادبیات خوشه ها به عنوان مؤسسات حمايت. زنحیره اي و مشابه اينها هستند  واسطه هايمحلي ، 

در عمل تعريف خوشه هاي صنعتي مشکل .دي موفقیت خوشه ها به شمار مي روند ـــرين عناصر کلیــگرديده اند و از مهمت

از طرفي ابعاد فضا و زمان مهمترين . مخصوصاً اگر بخواهیم در يك تعريف کلیه ابعاد خوشه اي را مطرح سازيم . است 

خوشه اي هستند که تصمیم در خصوص برنامه هاي خوشه اي را تحت تأثیر قرار مي دهند  فاکتورهاي مؤثر بر سیاست گذاري

با اين حال شايد نیازي . دنممکن است محدوديتهايي را بر تعريف خوشه اعمال نماي ،به کار رفته مواداز طرف ديگر داده ها و. 

ر تعاريف متفاوت ارائه شده براي خوشه توسط محققین در زي. نباشد تا کلیه اين محدوديتها را در تعريف خوشه لحاظ نمائیم 

 . دسترسي خواهیم يافت  پژوهشمتفاوت را ارائه و سپس به يك تعريف قابل قبول براي اهداف اين 

  که از لحاظ جغرافیايي لزوماً به يکديگر  منطقهگروهي از شرکتهاي داراي پیوندهاي عمودي قوي و مستقر در يك

 .9نزديك نیستند

  خوشه عبارت است از تمرکز جغرافیايي نهادها و شرکتهاي مرتبط با يکديگر در يك  :دوم و جديدتر پورترتعريف

 8 .حوزه خاص 

  آنچه سبب مي . خوشه در عام ترين مفهوم ، به تمرکز مکاني فعالیتهاي اقتصادي در زمینه اي خاص اشاره مي کند

ر گیرند ، فرصت هاي مربوط به کارايي جمعي است که از شود که خوشه ها اين چنین مورد توجه سیاست گذاران قرا

به اين ترتیب . صرفه هاي اقتصادي بیروني ، پائین بودن هزينه هاي معامالتي و اقدام جمعي سرچشمه مي گیرد 

اين تعامالت و . صرفاً تجمع مکاني شرکتهايي که ارتباط با يکديگر ندارند ، نمي تواند کارايي جمعي را افزايش دهد 

بنابراين خوشه مجموعه اي نسبتاً بزرگ از بنگاههاي اقتصادي است ، که در . اثرات بیروني است که مورد توجه است 

، تجارت بین بنگاهي و ( خوشه ) محدوده مکاني خاصي قرار دارند ، پیشینه تخصصي مشخص دارند و در آن 

 .  11تخصص بنگاهها چشم گیر است

 چنین تمرکزي باعث برخورداري از صرفه جوئي هاي بیروني مي  .را خوشه گويندرکز بخشي و جغرافیايي بنگاهها م

اران بازارهاي دوردست شده و به ظهور خدمات تخصصي در زمینه زوجود خوشه همچنین باعث جذب کارگ. گردد 

 .   1کمك مي کندمديريتي هاي فني، مالي و 

 ك منطقه جغرافیايي مشخص هستند که به وسیله خوشه ها گروههايي از شرکتها و سازمانهاي قرار گرفته در ي

 .  1وابستگي هاي دروني يك ارتباط درون گروهي از محصوالت و خدمات را تشکیل مي دهند

 کاال  متقاضیان و تأمین کنندگان منابع و مواد اولیه نظیر انبوهي از شرکتهاي مجتمع شده در يك محدوده جغرافیايي

 درو يا مشابه  داراي تولیدات مکملاين شرکتها معموالً . با يکديگر دارا هستندکه برخي از ارتباطات را   خدمات و

 . محصول ، فرايند و يا يك منبع هستند

                                                           
8 - NGO 

9 - Porter, 1990 

10 - Porter, 1990 

11 - Altenberg & Stamer,1999 

12 - Humphrey & Schmitz, 1998 

13 - Ketels, 2003 
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 . نکات اصلي مورد اشاره تعاريف ارائه شده را در زير مرتب مي نمائیم 

 جغرافیايي  منطقهتمرکز در يك  - 

 ضو وجود ارتباط درون بنگاهي و درون صنعتي بین بنگاههاي ع - 

 ( ارتباطات عمودي )  هم قرار گرفتن بنگاهها در درون خوشه طولدر  - 

 وجود سازمانهاي غیرتجاري در کنار بنگاههاي تجاري در درون يك خوشه  -4

 همکاري بین بنگاهها و انجام اقدامات مشترك و جمعي  - 

 وجود رقابت بین اعضا -6

 (زنجیره ارزشتشکیل )هم رشته بودن بنگاهها در يك شاخه يا دسته صنعتي خاص  - 

  هوجود تهديدها و فرصتهاي مشترك براي بنگاههاي درون خوش -0

 پیدايش خدمات تخصصي فني ، مديريتي و مالي در خوشه  -9

 اقتصادي  –وابستگي به يك منطقه خاص جغرافیايي  -8 

 برهم افزايي رقابت و همکاري در خوشه  -  

 روني کارايي جمعي و بهره برداري از صرفه هاي اقتصادي بی-  

 لجستیک یكپارچه

از  ودهفزارزش ا يشافزو ا عملیاتي يهزينهها کاهش ايبر صنعتي يخانههارکادر  سنتي ربطو تژيهاييکهاسترا زيسادهپیا با

 به لجستیك تخدما ريسپاونبرو  ننمايا پیشاز  شبی چهريکپا لجستیك همیتا ،ميشوند اجرا ارزش هرـنجیز طريق

 لجستیك نقشزد  سحد انميتو ،ستا رخ داده نتاکنو نچهاز آ عمجمودر. ستا هشد تبديلدياـع دـنرو يك به مرا نمتخصصا

 .    دبو هداخو يشافزا بهرو  جديد ديقتصاا ياـفقهارزش در ا هرـنجیز دوـبهب ايبر چهريکپا

 قـطرياز  نشترياـم تاـطالعا. هددمي پیوند تأمینکنندگانشو  نمشتريا بارا  نمازسا كي که ستا ظرفیتي لجستیك

 ترجمه خانهرکا خريدو  تولید رموا ايبر فهم قابل نباز به سپسو  سدرمي نمازسا به شهارسفاو  پیشبیني وش،رـف ياـفعالیته

 وشفر با ،نهايتدر که دميشو ديجاا دهايوفزارزش ا دي،موجو نجريا لخالدر  ،شد ،شد دـتولی صوليـمح يـقتو. دميشو

 ايبر بلکه ،نیست ودمحد يتولید يخانههارکا به تنها زيچهسارد يکپاـينآفر نـيا. یدـسر دـهاخو نهايي يمشتر به لمحصو

 مه به مرتبط فعالیتدو  با يندآفر کل ينابنابر. خیلندد لصوـمح وشرـفو  عـيزتودر  زـنی شیهاوفردهخرو  شیهاوفرهعمد لمثا

 .   تطالعاا نجرياو  ديموجو نجريا: ددميگر مشخص
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 لجستیک یكپارچه - شكل 

 

 به هساختهشد يکاال تحويل باو  زغاآ نتأمینکنندگااز  قطعه يك يا لیهاو ادمو حمل با لجستیك فعالیت: ديموجو نجریا

 مانيز تنها ودهفزارزش ا ديجاا ،قعدروا يلو. دميشو ودهفزا مخا دهما يكارزش  به ل،نتقااين ا نجريادر . مييابد نپايا يمشتر

 ينابنابر. دشوداده تحويل شنظرردمو نمکاو  نماو در ز يمشتر يهازنیا وستهها اخو با مطابق نهايي لمحصو که هددميرخ 

 .   دميشو تشکیل تکااردـتو  دـتولی شتیبانيـپ ،يـفیزيک يعزتواز  ديموجو نجريا

 

 تصوالـمح ،يابيزاربا مینهدر ز مستمر شتال با. ردميخو پیوند نمشتريا با يابيزاربا لناکا ،فیزيکي يعزتودر  :فیزیكي یعزتو

و  نماز بعد که ستا فیزيکي يعزتو يندآفر طريقاز . ميشوندداده  تحويل زنیاردمو نمکاو  نمادر ز نمشتريا زا نیاـب بـمتناس

 .   شد هداخو بمحسو يابيزاربا چهريکپا ءجز نه مشترياـب انيـسر تدماـخ ناـمک

 

 طمربو مييابد نجريا تولید حلامر بین قتيکهو ،ساخت نجريادر  ديموجو مديريت به تولید پشتیباني :تولید پشتیباني

 ساخت نجريادر  ديموجوو  نیمساخته تقطعا ،لیهاو ادمو به سترسيد مانيز ييزربرنامهو  تولید ين سربرنامهودـتو در  ستا

 نظرردمو تولید چگونگيو  دميشو فمعطو تمحصوال تولید نمکاو  نماز ع،نو به ينجاا در ليـصا توجه. ميکند کترمشا

 بايددارد و  تأکید نمشتريا بمطلو اردمو تأمین بر لياو که ستآن ا شتیباني تولیدـپو  فیزيکي يعزتو بین صليا وتتفا. نیست

 لکنتر تحت کهرا  جابجايي يهازنیا ميدو حالیکهدر درـبگی رـنظرا در نعتـصو  هدـکننفصرـم ياـتقاض تـقطعی معد

 .   دبرميگیردر ستا نمازسا

 

 تاـقطع ،لیهاو ادمو خليدا يجابجايیهاو  خريد ،يگرد رتبعبا يا ،خليدا لجستیكاز  بخشي ايجرا ت،کاارتد ظیفهو :تكاارتد

 با لیهاو ادمو به سترسيد ،الیتفع ينا صحیح ايجرا. هنددمي ژمونتا يا تولید نتمارپادبه  نتأمینکنندگا که ستا ديوـموج اـي

 به ليدر او که ستا ينا تکاارتدو  فیزيکي يعزتو بین وتتفا. ميکند تضمینرا  زنیاردمو نمکا و ناـمدر ز بوـمطل کیفیت

 يموقعیتها کثردر ا. يمدازميپر تمحصوالو  ادمو خليدا جابجاييو  يستهبندده ـب ميو در دو لمحصو نيوبیر يجابجايیها

 .    ستا نشاوفردهخر تکااردـت تاـعملی دـينآفر ناـهم يـفیزيک عـيزتو ،يابيزاربا

 ،تأمین منابع بین که محصوالتيو  نیمساخته تقطعا ،لیهاو ادمو چهريکپا مديريت به ستیابيد ايبر بايد باال زهحو سه

 .شوند ترکیب ،ميشوند جابجا نمشترياو  تخانجارکا
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و  هژـيو ياـمکانه ینـتعی بارا  تکاارتدو  تولید پشتیباني ،فیزيکي يعزتو یاتيعمل زهحو سه تطالعاا نجريا: تطالعاا نجریا

 يجابجايیهاو  س،ستردرد ديموجو رش،سفا ازهندا بر که ميکند ترکیب لجستیك سیستم در اييـجابج وتاـمتف ياـهزنیا

 پیش به تکاارتدو  تولید پشتیباني ،فیزيکي يعزتودر  هشد منجاا قعيوا رکا ازاتوـم به تطالعاا نجريا. ستا ارستوا وريضر

 .   عملیاتي نجرياو  هماهنگيو  ييزربرنامه ناـجري: از دـتنرعبا تاـطالعا ناـجري ليـصا صرـعندو . رودمي

 

 ( 3PL)لجستیک یكپارچه

 هاي تولیدي يا خدماتيشود که سازمانهايي گفته ميها به شرکت 3PLهاي خدمات لجستیك طرف سوم يا به اختصارشرکت

ونقل و انبارداري هاي حملها معموال در حوزهاين شرکت. کنندها برونسپاري ميبخشي يا کل امور لجستیکي خود را به آن

ها  3PLبراساس تعريفي ديگر،  .متخصص هستند و قادرند خدمات خود را با انواع مختلف و متنوعي از محصوالت منطبق سازند

موجودي انبار شده، )اجراي عملیات لجستیکي مجزا و يا وظايف پیچیده لجستیکي  هستند که در زمینه  سازمانهايي تجاري

 .دهند سرويس ارائه مي( ونقل، مديريت سفارشات، توزيع فیزيکي و غیره حمل

 :هاي اخیر عبارتند ازدر طي سال 3PL چهار عامل اصلي مؤثر بر توسعه خدمات 

 فشار براي کاهش قیمت . 

 دهي به مشتريانمتفشار بازار براي ارتقاء خد . 

 سازيجهاني . 

 هاي جديد اطالعاتتوسعه تکنولوژي .4

 
هاي گذشته تغییر کرده است اما همچنان هر چهار مورد دهد که اهمیت اين چهار عامل در سالبررسي روند تحوالت نشان مي

 3PLهاي ه شرکتهاي لجستیکي که بدر گذشته عمده فعالیت .شوندشناخته مي   3PLجزء عوامل اصلي توسعه خدمات

هاي اخیر واگذاري ساير امور و انبارداري بود؛ اما در سال( داخلي و بیروني)ونقل گرديد، محدود به امور حملواگذار مي

سازي حمل، ايجاد و مديريت انبارها با باراندازي همزمان، پرسازي سفارش و مواردي از اين دست، لجستیکي همچون يکپارچه

 .دهدنشان ميروند رو به رشدي را 

 3PL شوند که عبارتند از دسته تقسیم مي ششدهند به  ها با توجه به نوع فعالیتهايي که انجام مي: 

 مشاوره ، مديريت زنجیره ، طراحي لجستیك: مشاورين برون سپاري لجستیکي  . 

 حمل و نقل ، انبارداري ، چیدمان ، تأمین کنندگان ، توزيع کنندگان: خدمات لجستیکي  . 

 در زنجیره تأمینITطراحي شبکه ، کانال هاي ارتباطي ، : طات ارتبا  . 

مديريت و اجرا مي نمايند؛ مانند تأمین کنندگان قطعات   شرکت هايي که زنجیره تأمین را کامالً: زنجیره تأمین   .4

 خودرو

 شرکت هاي خدمات فني و ماشین آالت لجستیك: تکنولوژيکي   . 

 .راتژيك لجستیك و يا زنجیره تأمین را ارايه مي دهندشرکت ها يي که سطوح است: استراتژيکي   .6

 
-همچنین استفاده. هر ساله در حال افزايش است 3PLهاي  دهي شرکتها حکايت از آن دارد که سطح خدمتبررسي

-دهي ميها خدمتهاي خدمات لجستیکي طرف سومي که به آنهاي همکاري مشارکتي با شرکتها از روش 3PLکنندگان

 .کنندهايشان استفاده ميت بهبود عملکرد و ارتقاء سطح همکاريکنند، جه

 :باشد به مشتريان خود ارايه دهد، شامل موارد زير مي 3PLهايي که ممکن است يك شرکت  مهمترين فعالیت
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 )مديريت تدارکات)مديريت جريان مواد داخل سازمان  . 

 ها مديريت موجودي . 

 رشات مشتريجايي سفا مديريت فرايندهاي دريافت و جابه . 

 بندي عام و خاص بسته .4

 ونقل حمل . 

 هنگام هاي به تحويل .6

 انبارداري . 

 .افزارها افزارها و سخت حفظ و نگهداري اطالعات، نرم .0

 

 در خوشه هاي صنعتي   3PLدالیل ایجاد شركت هاي 

 هک  ، روابط و انگیزه دانش  همچون  ،جريانهايي است  متکي خوشه ها  داخل  جريانهاي  به  اي طورفزاينده  پايدار به  رقابت  مزاياي

  امر بنیادي  يك  صورت به  پذيري رقابت  استقرار براي  محل  گرچه .باشند  داشته دسترسي  آن  توانند به نمي خوشه از   خارج  رقباي 

به را   رقابت  قدرت تولید   عوامل  هاي هزينه.  است  بسیار متفاوت  گذشته  نسل  به  نسبت  آن  نقشه ، اما امروزه استماند   باقي

  به ايجاد ، اغلب ود کارگر ارزانبا وج  طبیعي  ، مانند بندرگاههاياستقرار و محیط استقرار مکان دهد، تأثیر قرار مي  تحت تشد

  ريقتوانند از ط شرکتها مي.  است در اقتصاد امروز بسیار پوياتر شده  رقابتولي .منجر مي شوندماندگار  و  نسبي  مزيت  يك

،  در عوض. بگذارند را کنار  نسبي  مزيت  قديمي  دهند و مفهوم را کاهش تولید عوامل  هاي از هزينه  ،بسیاري جهاني  يابي منبع

 .نیاز دارند  پیوسته نوآوري  به  که  است  متکي  هايي ورتر از نهاده بهره  بر استفاده  رقابتي  مزيت

پايدار را توسط   رقابتي  ايجادمزيت  چگونگي  مربوط به  عمده  ، بینشهاي قتصادجهانيدر ا  مکان  متناقض  مفهوم  مشکل  حل

از   و کار بیرون  محیط کسب  دهند که مي  ها نشانخوشه ، اما  است دهد مهم مي  شرکتها رخ  درون  آنچه. سازد شرکتها آشکارمي

ها  زمینه از  در بسیاري  و نوآوري  پذيري رقابت  ،موفقیت دهند مي  نشان  که  شواهد چشمگیري  رغم علي. است  حیاتي  بسیارشرکتها 

 .  است  شده گرفته  مدتها ناديده  مکانها، براي  ، نقش است  متمرکزشده  خاصي  جغرافیايي  کانهايدر م

به سمت  عتي خوشه هاي صنفاکتورهاي مؤثر در گرايش با توجه به مدل پورتر و تحلیل انجام شده در اين زمینه مهمترين 

3PL ها عبارتند از: 

 فشارهاي شديد براي کاهش قیمت 

 تالش براي بهبود عملکرد مديريت زنجیره تأمین 

 هاي جديد اطالعات به کارگیري تکنولوژي 

 دهي به مشتريان فشارهاي شديد براي بهبود خدمت 

 جهاني سازي 

 سازي و ترکیب يکپارچه 

 هاي دولت تر شدن سیاست گیرانه سخت 

 تن معرفي محصوالت نو به بازارسرعت ياف 

 بازارهاي جديد 

 مباحث امنیتي 

 امور لجستیك/ونقل محدوديت ظرفیت حمل 

 لجستیك/ونقل افزايش امور حمل 
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 در داخل خوشه هاي صنعتي پتانسیل صنعت خودرو ایران در حوزه لجستیک

خودرو چندان توسعه نیافته اند و خدمات ي خدمات لجستیکي در ايران و خصوصا صنعت دهندههاي ارائهدر حال حاضر سازمان

اين در حالي است که کشورهاي ديگر دنیا در . شودلجستیکي در داخل کشور به صورت محدود و به صورت سنتي ارائه مي

صنايع  زيادي براي توسعه در حالي که در کشور ايران پتانسیل. نمايندتر عمل مييافتهصنعت لجستیك به مراتب سازمان

 نظیربي استراتژيك موقعیت از تواند و نقل ايران ميو از جمله اين صنعت وجود دارد، به عنوان مثال در زمینه حمل مختلف

توان ود ميموج هايپتانسیل و کشور مساحت به توجه با نیز و نمايد ايفا مهمي نقش دنیا در شاخه اين در و نمايد استفاده خود

بیني يافته، قابل اطمینان و قابل پیگیري و پیشنقلي را بسیار سازمانوي داد و خدمات حملنقل داخلي نیز سر و سامانوبه حمل

 تواند مي جغرافیايي خاص موقعیت لحاظ به و باشد مي جنوب شمال و ،اروپا آسیا ارتباطي پل ايران اسالمي جمهوري.  ارائه داد

جهت نیل به اين . کند ايفا دريايي و هوايي ،(ريلي و زمیني)يا جاده نقل و حمل طريق از کاال انتقال و نقل کلیدي در نقش

 خصوصا در صنايع بزرگ از جمله خودرو سازي دستاوردهايي را براي صنعت کشور به ارمغان 3PL مقصود ايجاد شرکت هاي 

 .خواهد آورد که در ادامه به اختصار به برخي از اين نتايج اشاره مي کنیم
 هاي گمرکيتعديل سیاست 

 هاي ورود و صدور کاالنگري رويهباز 

 هاي ترخیص کاالافزايش تعداد و کارايي شرکت 

 هاي تقويت زير ساختIT و ارائه خدمات اينترنتي توسط شرکت هاي لجستیکي 

 سرمايه گذاري و تقويت ناوگان حمل و نقل دريايي هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصي 

 مرزي خصوصاً بندرهاهاي لجستیکي در مناطق ايجاد شهرك 

 هاي با ظرفیت باالهاي حمل و نقل بین المللي از قبیل باراندازها و انبارها و اسکلهتقويت زير ساخت 

 ها حضور شرکت جهت تشويقي هايسیاست گرفتن پیش در و هاتعرفه کاهش و ها ها و قوانین لنگرگاهنگري رويهباز

 گذاران خصوصي در مناطق مرزيو سرمايه

 هاي گذاري و ايجاد زير ساختهاي خصوصي و متخصص در امور لجستیکي جهت سرمايهشرکت حضور IT  و سیستم

 هاي رديابي محموله ها

 هاي لجستیکي با برنامه ريزي صحیح در اجراي خدمات لجستیکي و بهره هاي حمل و نقل و هزينهتعديل نرخ کرايه

 ها و بهبود عملیاتي آنهاگیري از متخصصین امور لجستیکي جهت اصالح فرايند

 کاهش ريسك ها و عوامل موثر بر تاخیر در اجراي فعالیت هاي لجستیکي 

 استفاده از تکنولوژي هاي جديد در ارائه کلیه خدمات لجستیکي 

 ارائه يکپارچه خدمات لجستیکي 

 

مي توان  ايران، کشور در الفع صنايع به توجه با و کشورها ساير در 3PL هاي شرکت پیشنه از آمده بدست نتايج بررسي با

ضمن اينکه . سرويس مناسبي دريافت نمايد، صنعت خودرو مي باشد 3PLگفت يکي از صنايع مهم که مي تواند از شرکت هاي 

صنعت خودرو در ايران يا رويکرد جديد خود در ايجاد و توسعه خوشه هاي صنعتي قصد يکپارچه سازي و تمرکز فرايندهاي 

 .ز داردزنجیره تامین را نی

 

 روش انجام پژوهش
 شناسائي شاخص ها

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بهترين انتخاب براي خبرگان از نظرسنجي  و میداني مطالعات ضمن پرسشنامه، تهیه و نظر مورد هاي شاخص شناسائي جهت

 :گردند مي معرفي زير شرح به مقوله اين در شده نهائي هاي شاخص. است شده استفاده نیز دلفي تکنیك از شاخص

 ،4IT   وضعیت تکنولوژي، ها داده انتقال  سرعت اي، مشاوره وخدمات مهندسي ريسك، کاهش سیستم، بازدهي ،هزينه کاهش

 .حمل حین در ادغام ها، نرخ خصوص در مذاکره لجستیکي، هايهزينه ردگیري، و مسیريابي المللي، بین نقل و حمل

 آزمونهایي روایي و پایایي پرسشنامه

 آزمون و کرونباخ تست:  منظور بدين گیرد قرار سنجش مورد پرسشنامه پايايي و روايي است زمال اطالعات آوري جمع از قبل

 : شده حاصل زير نتايج و انجام نمونه آماري جامعه در t  آزمون و جمله دو

 پايايي از پرسشنامه گفت توان مي پس ، باشد مي 8.0 باالي متغیرها همه کرونباخ آلفاي مقدار آمده بدست نتايج به توجه با

  8.8 از کمتر شده دار مارك هاي شاخص در شده محاسبه دار معني سطح که ازآنجا  ضمنا. باشد مي برخوردار قبولي قابل

 در يعني  .  از بیشتر درصد   دار معني سطح با ها شاخص اين شده محاسبه مقدار و شده رد  .  مقدار با برابري فرض است

  .باشد مي عالي يا و زياد وضعیت

 خوشه هاي صنعت خودرودر  3PLتعیین ارتباط  بین عوامل موثر بر استقرار 

و با استفاده از پرسشنامه هاي  ها 3PLبه منظور تشخیص اثرگذاري و اولويت بندي شاخص هاي انتخاب شده در خدمات  

 :نتايج زير بدست آمد DEMATELجمع آوري شده و تکنیك 

 معرفي شاخص هاي بررسي شده:  1جدول 

A هزينه کاهش 

B سیستم  بازدهي 

C کاهش  ريسك 

D خدمات مشاورهو  مهندسي  

E انتقال سرعت تکنولوژي  

F وضعیت IT 

G و نقل بین المللي حمل  

H ردگیري و مسیريابي 

I  لجستیکي هزينه هاي  

J در خصوص نرخ ها  مذاکره  

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
14 -IT: Information Technology  
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 خروجي دیمتل روابط بر حاكم نسبي شدت  جدول 

 A B C D E F G H I J Sum 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 4 3 2 0 2 1 2 3 4 1 22 

E 2 3 0 0 0 3 2 4 1 0 15 

F 1 4 0 0 3 0 2 4 3 0 17 

G 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 10 

H 2 3 2 0 2 1 3 0 1 0 14 

I 4 4 2 0 0 0 3 3 0 0 16 

J 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 8 

Sum 21 20 7 0 8 6 15 14 15 1  

 

، مسیريابي و Iهاي لجستیکي ، هزينهDاي بیشترين تاثیر و اثرگذاري را به ترتیب اولويت مهندسي و خدمات مشاوره -1

ر واقع د. باشد دارا مي Gالمللي ، و سپس حمل و نقل بینEها ، تکنولوژي سرعت انتقال دادهFيعني  IT، وضعیت Hردگیري

 .ها علت هستند تا معلول اين شاخص

، و مسیريابي و Gالمللي ، حمل و نقل بینIهاي لجستیکي ، هزينهB، بازدهي سیستمAبیشترين تاثیرپذيري را کاهش هزينه -2

 .ها بیشتر معلولند تا علت در واقع اين شاخص. دارند Hردگیري
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 نگاه یک در دیماتل تكنیک از استفاده با ها ال پي ريت بررسي هاي شاخص تاثیرپذیري و اثرگذاري:  شكل 

 

 نتیجه گیري و پاسخ به سواالت پژوهش

ها را در 3PL  خدمات از استفاده از حاصل دستاوردهاي خالصه طور به توان با استفاده از مطالب ارائه شده در اين بخش مي

 .خودروسازي ايران  به شرح ذيل برشمردخوشه هاي صنعتي 

 ه هاي لجستیكکاهش هزين 

 کاهش زمان ارائه خدمات لجستیك 

 افزايش خدمات و استفاده از سیستم ها و تکنولوژي اطالعات 

 افزايش بازدهي سیستم 

 قابلیت انعطاف بیشتر در ارائه خدمات 

 کاهش ريسك هاي مالي 

 افزايش امنیت در جابجايي محموله ها 

 افزايش راندمان فعالیت هاي لجستیکي برون سپاري شده 

 دسي مجدد فرايندهاي لجستیكمهن 

 دسترسي به تکنولوژي ها و روش هاي جديد 

 

شاخص کاهش هزينه ها و هزينه لجستیکي و خدمات مشاوره اي  AHPاز بین شاخص هاي اندازه گیري شده به وسیله 

ده در جدول همانطور که از مقادير محاسبه ش.در صنعت خودرو را ايفا مي کنند  3PLمهندسي نقش مهمتري در شرکتهاي  

DEMATEL اي آيد بیشترين تاثیر و اثرگذاري را به ترتیب اولويت مهندسي و خدمات مشاوره برميDهاي لجستیکي ، هزينهI ،

. باشد دارا مي Gالمللي ، و سپس حمل و نقل بینEها ، تکنولوژي سرعت انتقال دادهFيعني  IT، وضعیت Hمسیريابي و ردگیري

هاي  ، هزينهB، بازدهي سیستمAبرعکس بیشترين تاثیرپذيري را کاهش هزينه. ند تا معلولها علت هست در واقع اين شاخص

اين در . ها بیشتر معلولند تا علت در واقع اين شاخص. دارند H، و مسیريابي و ردگیريGالمللي ، حمل و نقل بینIلجستیکي

، مسیريابي و Iهاي لجستیکي ب اولويت هزينههاي داري بیشترين فعل و انفعال و اثر متقابل به ترتی حالي است که شاخص

 .باشند مي Gالمللي ، حمل و نقل بینHردگیري
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ها بر بهبود عملکرد لجستیکي صنعت خودرو در ايران در مي يابیم که در اکثر  3PLبا جمع بندي موارد ذکر  شده از تاثیر 

اهم اين تائیرات را مي توان به شرح .اين صنعت دارد  موارد استفاده از اين شرکت ها تاثیر مثبتي  برافزايش عملکرد لجستیکي

 خوشهها در  3PLزير خالصه کرد ضمن اينکه توجه جدي و دقیق به امر يکپارچه سازي فرايندهاي لجستیکي و شکل گیري 

ا همکاري است ذکر شده مخصوصا با تکیه بر بهره برداري از انواع صرفه هاي ناشي از مقیاس و ايجاد فضاي تولید رقابتي توام ب

لذا با توجه به ادبیات مطرح شده و تحلیل انجام شده مي توان به اين نکات . که منجر به ايجاد مزيت رقابتي در تولید مي گردد

 :اشاره موکد نمود

جهت بهبود و ( فرايندهاي لجستیکي )لزوم يکپارچگي و اشتراك واسطه هاي حمل و نقل و واسطه هاي بازرگاني  ( 

 .در ايران  بسیار مشخص و آشکار مي باشددر خوشه هاي صنعتي ام عملیات صنعت خودرو سامان دهي انج

در راس سیاستگذاريها در خوشه هاي صتعتي 3PL  پیشنهاد مي شود ايجاد مزيت رقابتي از طريق ايجاد شرکت هاي ( 

 .یز استفاده شودو در اين راه حتي از سرمايه گذاري خارجي ن. و برنامه هاي صنعت خودرو سازي  قرار گیرد

 

 نتیجه گیري مدیریتي

اين مقاله از مقدمه اي با عنوان خوشه بندي صنعتي شروع و به نتیجه اي با عنوان افزايش قدرت رقابت پذيري در اين خوشه 

نتیجه اصلي مورد تاکید ، توجه جدي و دقیق به . انجامید 3PLها با يکپارچه سازي فرايند هاي لجستکي و معرفي شرکت هاي

ها در خوشه هاي صنعتي مخصوصا با تکیه بر بهره برداري از انواع  3PLامر يکپارچه سازي فرايندهاي لجستیکي و شکل گیري 

صرفه هاي ناشي از مقیاس و ايجاد فضاي تولید رقابتي توام با همکاري است که منجر به ايجاد مزيت رقابتي در تولید مي 

 .گردد

 
 

 :منابع و مأخذ  
 . ؛ شبکه ها و خوشه هاي صنعتي ، سازمان صنايع کوچك و شهرکهاي صنعتي ، تهران (  0  ) وي افخمي و رض

 .؛ خوشه هاي صنعتي ،نشر نو،تهران ( 0  )ايران نژاد ، ژيال و محمدرضا رضوي

 . فهان اص. گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان . ؛ جزوه درسي اقتصاد صنعتي دوره کارشناسي ارشد (   0  )پیراسته ، حسین 

خوشه بندي فضايي صنايع با فناوري برتر و تأثیر آن بر  "؛( 04  )دين محمدي ، مصطفي ، سهراب دل انگیزان و زين العابدين صادقي 

 . ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران 04  دومین همايش دو ساالنه آموزش عالي و اشتغال ، خرداد  "توسعه فناوري 

، ( سمت)تئوري ها و مدلها ، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها 8اقتصاد منطقه اي ؛ ( 08  )صباغ کرماني ، مجید 

 . تهران 

 . ؛ سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور ، تهران (  0  )مباني نظري و مستندات برنامه چهارم توسعه 

 تهران. ع کوچك و شهرکهاي صنعتي ؛ کالستر يا خوشه هاي صنعتي ، سازمان صناي(  0  )مجیدي ، جهانگیر 
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