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As an international gateway, Iran has great potential in the field of logistics. It can 

improve its logistics performance by identifying the empowerment of third-party 

logistics providers or 3PLs, as well as identifying the needs and expectations of 

neighbors and international markets, thereby helping to consolidate its position and 

enhance its role in global relations to improve the political and economic situation. 

And affect its culture (Gholami and Akbari Jokar, 2014, 97). Raising awareness of 

the importance of logistics in recent years has led to more or less measures to 

develop logistics in countries and leading companies in the world, including the 

emergence of 3PL companies and the expansion of their public acceptance. By 

definition, third-party logistics companies, or 3PLs for short, are companies to 

which manufacturing or service organizations outsource part or all of their logistics. 

These companies usually specialize in the fields of transportation and warehousing 

and are able to adapt their services to different types of products. The main function 

of 3PLs is based on the physical distribution of goods and services (Bhutan and 

Rizzi, 2008, 300). With the development of outsourcing of logistics activities in 

large manufacturing and service companies, the importance of the industry 

development of 3PL companies has increased (Felsini et al., 2012, 4827). 

It should be acknowledged that, unfortunately, despite the great need that is felt 

inside the country and despite the excellent logistical situation in Iran, the 

development and operation of such companies, in the true sense of the word, has 

not yet received serious attention in Iran. One of the main reasons for the lack of 

formation and development of these specialized companies in the country, despite 

their urgent need, is the non-recognition of 3PL companies in the country and the 

lack of a specific trustee and legal authority to manage and control those companies 

that require licensing, legal considerations and He also mentioned that he should be 

responsible for supervising their good activities. Therefore, considering the 

successful records of other countries and in order to reform the country's 

distribution system (which is one of the seven axes of the country's economic 

transformation plan), it is necessary to empower 3PL companies and take action to 

improve them. Because improving 3PL companies can significantly reduce the 

heavy logistics costs in the transportation industry. 

This research is in the form of applied research in terms of purpose and qualitative-

quantitative research in terms of research method. The statistical population of the 

research consists of experts in the field of logistics, including managers and 

specialists in this field. In this research, purposive sampling method is used in 
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different stages of the research. In order to identify the experts at the suggestion of 

industry managers and to access more accurate data than the criteria related to the 

degree, the history of activity has been considered: In the first stage of this research, 

we seek to identify the enablers and select scientific articles and related documents. 

16 interviews with industry experts, 7 main empowerments identified. In the second 

stage, by the combined method of DEMATEL based on network analysis (DENP), 

the enablers are weighted and the relationship between the criteria and sub-criteria 

is determined. In the DANP method, the results are obtained based on the basic 

concept of ANP from the complete correlation matrix calculated by DEMATEL; 

Therefore, the DEMATEL technique is used to construct a network structure model 

for each criterion and dimension, as well as to improve the traditional ANP 

normalization process. This technique is very suitable for real-world problems 

compared to traditional methods and considers the dependence between criteria, 

and finally DEMATEL is combined with ANP method to form DANP in order to 

determine the effective weights of each dimension and criterion. The steps of 

forming the structure of network relationships using DEMATEL technique and 

determining the effective weights of DANP based on the complete communication 

matrix are described in this article. 

By reviewing the research background and conducting interviews with logistics 

experts, 245 open codes have been extracted, of which 12 codes from related books, 

36 codes from Latin dissertations, 76 codes from Latin articles, 78 codes from 

Persian articles and 43 codes have been obtained from specialized interviews with 

experts; Which is categorized in the form of 17 core codes and finally in the form of 

6 categories or the main dimension of third-party logistics empowerment. These 6 

main dimensions include: technical enablers, production enablers, manpower 

enablers, strategic enablers, marketing and project management enablers, and 

financial enablers. Employing 3PL companies not only reduces logistics costs in the 

long run, but also makes the organization more agile. 3PLs are subject to market 

demand elasticity. These companies are formed and grown in countries that have a 

strong commercial and transportation structure. This demand also exists in our 

country and can grow. 3PL service companies in Iran are drawn like remote islands 

that it is not possible to establish a connection between them and organizations. 

Obviously, in this situation, we need to introduce and connect these companies with 

manufacturing companies in order to create the desire and motivation to outsource 

to buyers. For this purpose, it should be possible to create a capable 3PL based on 

the enablers and the proposed model. 
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By reviewing the research background and conducting specialized interviews with 

17 logistics experts, logistics enablers were identified and counted. In this study, 6 

main competencies were identified, which were divided into 17 sub-criteria. In very 

limited research, 3PL enablers have been introduced. In an article entitled 

"Combining the Success Factors of Commercializing High-Tech Products", 118 

articles were reviewed, commercialization success factors that may be somehow 

related to the subject of the present study, which is to enter the market and empower 

3PL companies. Introduces 19 empowerment, including: political-economic 

components, legal factors, social factors, infrastructure, competitors, support 

institutions, experience, management personality, human resources, financial 

resources, technical empowerment, production empowerment, strategic, 

organizational absorption capacity, marketing And sales, project management, 

mental management ability and interpersonal management capabilities; Which 

shows that the present study is in line with the mentioned research. This is why the 

identified enablers can be used not only for 3PL but also for other organizations to 

improve organizational performance. According to the research provided in the 

background of many researches in the field of 3PL, it indicates that one of the most 

important factors of logistics outsourcing and also one of the criteria for evaluating 

and selecting 3PL for organizations is the degree of flexibility and innovation in 

providing consulting services and new ideas. As can be seen, these criteria are not 

present in the present study and are considered as one of the most important 

enablers and can indicate the confirmation of the research and the alignment of the 

present study with previous research. 

Using the combined method (DANP) is a new method in multi-criteria decision 

making so that we can identify both weight and the relationship between variables 

at the same time. Third-party logistics is also a new issue in the field of industrial 

management, which should be given more attention due to its cost-effectiveness. 

Thus, the enablers that have the most weight in 3pl enablers include: production 

enablers, technical enablers, marketing and sales enablers, financial enablers, 

manpower enablers, and strategic enablers, which are also specified by weight 

below the criteria. Since this research is in the field of third party logistics and in many 

Iranian companies this concept is not implemented well and they are little aware of this 

concept, it has been very difficult to collect data from statistical samples. It should be noted 

that in order to implement and execute this logistics system, it is possible to move in a 

dynamic, capable and innovative logistics direction by observing the identified components. 
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 چکیده
اای نوپدا بد  بداهار  ای ماننی ورود شدرکت پذیری با شرایط باهار، وجود فشاراای رقابکی شین و انطباق جهانی 

ادای  سدوی بهبدود رو  انی کد  تولییکنندیگان ب  گذاری باعث شیه اای سرمای  رقابت، و لزو  افزای  ازین  
غرافیایی دامندۀ ارائدۀ خدیما ، و  رسانی ب  مشکریان، دسکیابی ب  باهاراای جییی، گسکر  ج ختقانۀ خیمت 

اای دیگری روی آورنی تا بکواننی ضمن بهبود کیفیت، افزای  رضایت مشکری، و دسکیابی ب  مشکریان  فعالیت 
سپاری خیما   حل این معضل تشاری، برون اای لشسکیکی خود را کاا  دانی. مؤثرترین راه جییی، ازین  

کننیۀ خیما  لشسدکی  طدر  سدو  ارائد   ک  توسط تأمین   می  است لشسکی  برپایۀ قرارداداای طوالنی 
توانندی  اا، دارای داند  تصصصدی در همیند  امداانگی مندابص اقکصدادی اسدکنی و می شود. این شرکت می 

کنندیۀ خدیما  لشسدکی  طدر  سدو ، ید   اای جیییی را برای تولییکننیگان خلق کنندی. تدأمین فرصت 
اای تشداری  اای لشسکیکی را اه طر  بنگاه ، و اجرای فعالیت کننیۀ خارجی است ک  مییریت، کنکرل تأمین 

کم  بررسی پیشدینۀ  دای. در این مقال ، افت بعی اصلی توانمنیساهاای لشسکی  طر  سو ، ب  انشا  می 
کم   نفر اه خبرگدان صدنعت لشسدکی  بد    16اای تصصصی با  پژوا ، تحلیل محکوای مکنی، و مصاحب  

بر تحلیدل  کم  تکنی  دیمکل مبکنی است؛ سپس، این توانمنیساهاا، ب  مشصص شیه    MAXQDAافزار  نر  
ادا  دای و روابط میدان آن افزار اکسل، وهن ساهی در نر  اای هوجی و پیاده و انشا  مقایس    (DANP)ای  شبک  

شدیه اسدت کد  روایدی و  ساخکۀ هوجی اسدکفاده  اای محقق نام  اا اه پرس  کشف شی. برای گردآوری داده 
اندی اه:  ترتیب عبار  تدرین توانمنیسداهاا بد  دادی کد  مهم آن نیز تأییی شی. نکدای  تحلیدل نشدان می   پایایی 
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 سپاری برون ای،  بر تحلیل شبک  لشسکی  طر  سو ، توانمنیساهی، دیمکل مبکنی   :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1
لشسددکی  اه قابلیددت فراوانددی برخددوردار المللددی، در حددوهۀ  عنوان ی  گددذرگاه بینایران، ب 

و امچنددین   1دانیگان لشسددکی  طددر  سددو  توانی با توانمنیساهی ارائ رو، میاست؛ اهاین
المللی، سطح عملکرد لشسکی  خود شناسایی نیاهاا و انکظارا  امسایگان و باهاراای بین

ن پررنددک کددردن ترتیب، ب  تحکیم موقعیت خود کم  کددرده و ضددماینرا بهبود بصشی و ب 
نق  خود در مناسبا  جهانی، بر بهبود وضعیت سیاسی، اقکصادی، و فرانگی خددود تددأثیر 

گدداای اه اامیددت لشسددکی  در 97،  1393بگذارد )غتمی و اکبددری جوکددار،   (. افددزای  آ
وبی  اقددیاماتی در راسددکای توسددعۀ لشسددکی  در اای اخیر، موجب شیه است ک  کمسال

توان ب  پییی آمددین جمل  میرو در سطح دنیا انشا  شود ک  اه آناای پی کشوراا و شرکت
اددا اشدداره کددرد. بنددا بددر اای لشسکی  طر  سو  و گسکر  اسددکقبال عمددومی اه آنشرکت

اای شددود کدد  سدداهماناایی گفکدد  میاای لشسکیکی طر  سو ، ب  شرکتتعریف، شرکت
سددپاری(. سپارنی )بروناا میآن تولییی یا خیماتی، بصشی یا کل امور لشسکیکی خود را ب 

تواننددی ونقل و انبددارداری مکصصددص اسددکنی و میاای حملاا معمواًل در حوههاین شرکت
خیما  خود را با انواع گوناگون و مکنوعی اه محصددوال  اماانددک کننددی. کددارکرد اصددلی 

(. 300،  2006،  2اای یادشیه، توهیص فیزیکی کاال و خیمت است )بوتانی و ریددزیشرکت
اای بزرگ تولییی و خددیماتی، بددر اای لشسکی  در شرکتسپاری فعالیتبا گسکر  برون

 (. 4827،  2012و امکاران،   3افزوده شیه است )فلسینی اامیت توسعۀ صنعت 
عنوان اای لشسکیکی طر  سو  در کشورمان، بدد توان اه توسعۀ شرکتاساس، میبراین

وکاراا اه طریددق کدداا  توانی تأثیر بسزایی در افزای  کارایی کسددبضرورتی نا  برد ک  می
کننیگان، افددزای  دای بدد  مشددکریان و مصددر  اای لشسکی  و افزای  سطح خیمتازین 

گرایی توهیص کشور داشک  باشی. با توج  بدد  رویکددرد صددادرا   کارآفرینی، و نیز اصتح نظا 
شددیه در بصدد  صددنعت، معددین، و تشددار  کشددورمان، صددادرکننیگان و گرفک درپی 
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شددان را تولییکننیگان بایی با تمرکز بر اصتح فراینیاای تولییی، کیفیت محصوال  تولییی
، نگددران امددور اای  رکتاای لشسددکی  خددود بدد  شدد سپاری فعالیتباال ببرنی و با برون

ترتیب، ایناددا( نباشددنی. بدد ونقل، انبددارداری، و تشددریفا  قددانونی آنلشسکی  خود )حمل
همددان، فراینددیاای تولیددیی و لشسددکیکی را بهبددود بصشددیی و بددا کدداا  طور امتوان ب می

 محور را بددا شددکاش بیشددکری سوی تولیددی صددادرا اا در این دو حوهه، مسیر حرکت ب ازین 
داننی ک  برای کسب مزیددت رقددابکی در شددرایط کنددونی اقکصددادی و پیمود. تولییکننیگان می

اددای اساسددی خددود تمرکددز کننددی و مددییریت مانین در مییان مسابق ، بهکر است بر فعالیت
اای لشسکیکی طر  سو  واگددذار کننددی شان را ب  شرکتاای لشسکیکی و پشکیبانیفعالیت

ونقددل اددای حملاا تنها فعالیتک  پیشکر، شرکت(. درحالی299،  2006)بوتانی و ریزی،  
ای اه سددپاری تمددا  یددا بصدد  عمددیهکردنی، در حددال حاضددر، برونسپاری میخود را برون

وکاراای اایی کدد  امددروهه کسددباای لشسکیکی موردتوج  است. برخی اه فعالیتفعالیت
یریت جریان مواد داخددل سدداهمان انی اه: میکننی، عبار  سپاری میتولییی و خیماتی برون

جایی اددا، مددییریت فراینددیاای دریافددت و جابدد )مییریت تددیارکا (، مددییریت موجودی
ونقل، انبارداری، فناوری اطتعا ، و... )فلسددینی و بنیی، حملاای مشکری، بسک سفار  

گوندد  رغم نیدداه فددراوان بدد  ایندرحالی است ک  مکأسفان  ب   (؛ این4825،  2012امکاران،  
انیاهۀ کافی ب  توسع  و العادۀ ایران، ب اا در کشور و با وجود موقعیت لشسکیکی فوقشرکت

اا در ایددران و گون  شرکتاایی توج  نشیه است. رسمیت نیافکن اینانیاهی چنین شرکتراه
اا کدد  در مددورد ای برای راابری و کنکرل آنشیهنبود مکولی مشصص و مرجص قانونی تعریف

ر مشوهاددا، اعمددال متحظددا  قددانونی موردنیدداه، و نیددز نظددار  بددر اجددرای درسددت صیو
گوندد  اینگیری و توسددعۀ اددا مسددئول باشددی، اه دالیددل اصددلی عددی  شددکلاددای آنفعالیت
رو، اله  آینی؛ اهایددنشمار میاا( ب اای تصصصی در کشور )با وجود نیاه مبر  ب  آنشرکت

منظور اصتح نظا  توهیص کشور )ک  کشوراای دیگر و ب است با درنظر داشکن پیشینۀ موفق  
آیددی(، اقددیاما  اله  بددرای شددمار میگانۀ طرح تحددول اقکصددادی ب یکی اه محوراای افت

ای گوندد توانددی ب اددا میاا انشا  شددود، هیددرا بهبددود آنگون  شرکتبهبود و توانمنیساهی این
 ونقل شود. نعت حملاای سنگین لشسکیکی در صچشمگیر سبب کاا  ازین 
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 . پیشینه پژوهش2
اایی اسددکنی کدد  خددیما  لشسددکیکی  دانیگان خیما  لشسکیکی طددر  سددو ، شددرکت ارائ  

اا انشددا   شیه را در قالب قرارداداای مشصص و معمواًل بلنیمددی ، بددرای شددرکت سپاری برون 
رۀ تددأمین  اا معمواًل قسمکی یا گاای کددل کارکرداددای مددییریت هنشیدد گون  شرکت دانی. این می 

اددای خددیما   تر، شددرکت بیان روشددن گیرنددی. بدد  عهددیه می اای طر  قرارداد خود را ب  شرکت 
اای تولییی یا خیماتی، بصشددی  شود ک  ساهمان اایی گفک  می لشسکی  طر  سو ، ب  شرکت 

ونقددل  اای حمل اا معمواًل در حوهه سپارنی. این شرکت اا می یا کل امور لشسکیکی خود را ب  آن 
نبددارداری مکصصددص اسددکنی و قادرنددی خددیما  خددود را بددا انددواع گوندداگون و مکنددوعی اه  و ا 

اای  تددوان اه توسددعۀ شددرکت اساس، می براین   (. 130،  1395محصوال  منطبق کننی )مفاخر،  
توانددی تددأثیر بسددزایی در  عنوان ضددرورتی نددا  بددرد کدد  می لشسکی  طر  سو  در کشورمان، بدد  

دای  اای لشسکی  و افزای  سطح خددیمت طریق کاا  ازین  وکاراا اه  افزای  کارایی کسب 
کننیگان و نیز اصتح نظا  توهیص کشور داشک  باشی. بددا توجدد  بدد  رویکددرد  ب  مشکریان و مصر  

شیه در بص  صنعت، معین، و تشار  کشورمان، صددادرکننیگان و  گرفک  گرای درپی  صادرا  
شان را بدداال  تولییی، کیفیت محصوال  تولییی   تولییکننیگان بایی با تمرکز بر اصتح فراینیاای 

اای لشسکیکی طددر  سددو ، نگددران  اای لشسکی  خود ب  شرکت سپاری فعالیت برده و با برون 
تددوان  ترتیب، می این اا( نباشنی. بدد  ونقل، انبارداری، و تشریفا  قانونی آن امور لشسکی  )حمل 

اا در ایددن دو  بود بصشیی و با کاا  ازیندد  همان، فراینیاای تولییی و لشسکیکی را به طور ام ب  
 محور را با شکاش بیشکری پیمود. سوی تولیی صادرا  حوهه، مسیر حرکت ب  

اای لشسددکی  (، ارهیددابی شددرکت1997با توج  ب  الگوی موردنظر سین  و النگلددی )
ظرفیددت، اا،  شود. معیاراایی ماننی ازین طر  سو  با ساخکن معیاراای انکصاش شروع می

کننددیگان دانیگان یددا تأمینطور معمول برای ارهیابی ارائ اای تحویل، ب کیفیت، و مهار  
اایی گویی بدد  ایددن معیاراددا اه شدداخصرونی. سین  و النگلی برای پاسدد کار میتوهیص ب 

انددی. عمددق ماننی: مشکریان فعلی، قیر  مالی ساهمان، و سدداهگاری فرانگددی اسددکفاده کرده
پددذیری عامددل و قیمددت نیددز نقدد  اای نظا  اطتعاتی، و انعطا ریت، قابلیتمهار  میی

ای ماننی شددهر  و کننی. غربالگری در آغاه برپایۀ عوامل و اطتعا  کیفیمهمی را ایفا می
شود. اای غیررسمی انشا  میاای کتمی ب  درخواستپاس 
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   انددی اه:عبار    اای لشسددکی  طددر  سددو ،اای اصلی هنشیرۀ اره  در شرکتفعالیت
خددیما  ( 3 المللددی و انبددارداری؛ ونقددل بینحمل( 2 ونقددل بددومی و انبددارداری؛ حمل (1

مییریت ارتباط با مشکری )اددافمن (  4و    افزوده مشکری؛ خیما  اره    مییریت لشسکی ؛ 
(. 16،  2017، 1و اسکروالیر

دانیۀ فعالیددت اصددلی نشددان(، نواحی دارای رنددک خاکسددکری تیددره  1در شکل شماره )
اددای جددانبی شددرکت، و دانیۀ نددوع فعالیترنددک نشدداناددای خاکسددکری کمشددرکت، رنک

اای سفیی نشانگر عی  فعالیت یا فعالیت محیود شرکت در آن همینۀ خدداه اسددکنی. خان 
ونقل و انبارداری بومی، بیشکرین فعالیت را دارد کننیۀ اسکانیارد محلی در همینۀ حملفراام

کننددیۀ اسددکانیارد در همینددۀ مددییریت خددیما  لشسددکی  نیددز کمددی فعالیددت دارد. فراامو 
المللی، بیشکرین فعالیددت را دارد و در همینددۀ ونقل و انبارداری بینالمللی در همین  حملبین

ونقددل و انبددارداری بددومی و مددییریت خددیما  لشسددکی  نیددز کمددی فعالیددت دارد. حمل
ای در همینددۀ مددییریت خددیما  لشسددکی ، منطقدد   مکصصصان خیما  بومی و محلی یددا

افزودۀ مشکری، و مییریت ارتباط با مشددکری بیشددکرین فعالیددت را دارنددی، در خیما  اره  
ونقددل و دانددی، و در همینددۀ حملونقل و انبارداری بومی فعالیت کمی انشا  میهمینۀ حمل

المللددی، در یما  بیندانددی. مکصصصددان خدد المللی ایچ فعالیکی انشا  نمیانبارداری بین
افددزودۀ مشددکری، و مددییریت ارتبدداط بددا همینۀ مییریت خیما  لشسکی ، خددیما  اره  
ونقددل و ونقل و انبددارداری بددومی و حملمشکری، بیشکرین فعالیت را دارنی و در همینۀ حمل

 (. 13،  2017دانی )اافمن و اسکروالیر، المللی، فعالیت کمکری انشا  میانبارداری بین
 

یتمدی  بااا   ارتبااا   ر
 مشتری

 ارزش خاااادمات
 مشتری  افزوده

یت  خاادمات ماادیر
 لجستیک

 انبااارداری و نقل  و  حمل
 المللیبین

 و نقاااال و حماااال
 ارزش  زنجیره بومی  انبارداری

 محلی   اسکانیارد   کننیه   فراام      
 المللی بین   اسکانیارد   کننیه   فراام      
 داخلی   خیما    مکصصصین      
 المللی بین   خیما    مکصصصین      

 وکار در زنجیرۀ ارزش های تجاری کسب های عمومی الگو . فعالیت 1شکل  
 سفیی: عی  فعالیت   ؛ خاکسکری کمرنک: فعالیت تکمیلی ؛خاکسکری تیره: فعالیت اصلی 

 14، 2017منبص: اافمن و اسکروالیر:
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اطتعددا  ( در مقالدد  خددود تحددت عنددوان ونقدد  فندداوری  2017اافمن و اسکروالیر )
اای لشسددکی  طددر  سددو ا، بدد  ایددن اای تشاری شرکتعنوان ی  توانمنیساه در الگوب 

کننددیۀ بسددیاری اه توانددی جددایگزین یددا کاملنکیشدد  رسددییه انددی کدد  فندداوری اطتعددا  می
 اای لشسکی  باشی. فعالیت

مراتبی در ارهیددابی سلسل راینی تحلیلی  ف( در پژواشی با عنوان و2015)  1بیرگل و نیهان
دانیه تیارکا  لشسکی  طددر  سددو : مطالعدد  مددوردی در شددرکت معیاراای انکصاش ارائ 

اای لشسددکیکی طددر  سددو  کننیه فناوری اطتعا ا، عوامل مؤثر بر ارهیابی شرکتتوهیص
پددذیری، اساس، معیاراددای انعطددا انی. براینبنیی کردهدر صنعت فناوری اطتعا  را رتب 

بلیت اطمینان، اعکماد و تسهیم اطتعا ، تحویل ناقص، نظا  ذخیره، ازینددۀ انبددارداری، قا
ونقددل، وضددعیت اقکصددادی، خددیما  رضددایت مشددکری، سددرعت عملیدداتی، نظددا  حمددل

فرو ، ارائ  ملزوما  ب  مشکری، عملکددرد تحویددل، توانمنددیی فندداوری اطتعددا ، اهپس
و مسددئولیت محیطددی را در انکصدداش  گوییمسددئولیت اجکمدداعی، ازینددۀ توهیددص، پاسدد 

 انی. اای لشسکیکی مهم دانسک شرکت
وارهیابی لشسکی  طر  سددو  بددر اسدداس   ( در پژوا  خود، با عنوان2017)  2جونک

پاییاری اجکماعیا لشسکی  طر  سو  را با درنظر گددرفکن پایددیاری اجکمدداعی، بررسددی و 
کی، قیمت ارائددۀ خددیما ، خددیما  انی. براساس نکای  پژوا  آنان، بشردوسارهیابی کرده

اددای یددادگیری سدداهمانی، اای مییریکی )شامل برنام منطبق با خواست مشکری، و سیاست
احکرا  ب  حقوق دیگران، ستمت کارکنان، و مکوسط حقددوق(، اهجملدد  معیاراددای مهددم در 

 (. 8،  2017آینی )جونک،  شمار میارهیابی لشسکی  طر  سو  ب 
( در مقالدد  خددود بددا عنددوان 1395اددای داخلددی، صددفائی ) امچنین، در میددان پژوا

ومطالع  موردی انکصاش مراکز پص  ی  شرکت لشسکیکی طر  سو ا ب  منظور انکصدداش 
ریزی مراکز پص  شرکت لشسددکیکی طددر  سددو  کدد  محصددوال  شددرکت کالدد  را برنامدد 

اای شریان  ونقل، دسکرسی ب کننی، اه معیاراای ازین ، در دسکرس بودن امکانا  حملمی
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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اصلی ارتباطی، سطح ترافی ، پوش  حیاکثری نقاط مصکلف در سطح کشددور، دسکرسددی 
ونقل، قابلیت توسع  یا تغییر در تسهیت ، و باهگشت سرمای  اسددکفاده اای حملب  ساهمان

 کرده است.  
کاراددای تبددییل ( در مقالدد  خددود بددا عنددوان وبررسددی راه1393غتمی و اکبری جوکار )

مددوردی، شددرکت   اای لشسکیکی طر  سددو ؛ مطالعدد لشسکیکی سنکی ب  شرکت  اایبنگاه
فددارسا، تصصددص در یدد  صددنعت خدداه، توانددایی المللددی خلی ونقددل بینحمل

پددذیری واکنشددی، و مددییریت تقاضددا را اه ساهمانی، انعطا ساهی فراینیاای میانیکپارچ 
اددای اطتعددا  و مددییریت نظا پذیری با مشددکریان و عوامددل عوامل مؤثر بر قابلیت انطباق

رسددانی، اسکانیاردسدداهی خددیما ، و اطتعددا ، پوشدد  جغرافیددایی و دامندد  خیمت
نگر را اه عوامل مؤثر بر توانایی اماانگی با مشکریان در ارائدد  خددیما  پذیری پی انعطا 
(، بدد  چنددی مددورد اه 1در جیول شددماره )  انی. اای لشسکیکی طر  سو  معرفی کردهشرکت

 شیه است.  شیه در مورد موضوع پژوا  اشارهاای داخلی و خارجی انشا پژوا 
 

 شدههای انجام . خالصۀ پژوهش 1جدول  

3PLمتغیرهای موردبررسی در عنوانپژوهشگر

 (1395الفت )

سددپاری سدداهی عوامددل مددؤثر بددر برونالگو
لشسددکی  بدد  رو  معددادال  سدداخکاری 

 تفسیری 

اددا، اسددکراتژی سدداهمان،  گذاری، توسددع  ظرفیت سددرمای  نیدداه بدد   
آهادسدداهی منددابص، اقددیا  مشدداب  رقبددا، انددیاهه سدداهمان، حساسددیت  

پددذیری، کیفیددت خددیما ،  اطتعددا ، صددرف  بدد  مقیدداس، رقابت 
پددذیری خددیما ، سددرعت خددیما ، حمایددت مددییریت،  انعطا  

 توسع  باهار، دان  جییی، و نوآوری 

 جوکارغتمی و اکبری  
(1393) 

ادددای بررسدددی رااکارادددای تبدددییل بنگاه
اای لشسدکیکی لشسکیکی سنکی بد  شدرکت 

 طر  سو 

سدداهی فراینددیاای  تصصددص در صددنعت خدداه، توانددایی یکپارچ  
پذیری واکنشی و مدییریت تقاضدا را اه عوامدل  ساهمانی، انعطا  میان 

ا  و  اای اطتع پذیری با مشکریان و عوامل نظا  مؤثر بر قابلیت تطبیق 
رسددانی،  مددییریت اطتعددا ، پوشدد  جغرافیددایی و دامندد  خیمت 

نگر را اه عوامدل مدؤثر  پذیری پی  اسکانیاردساهی خیما ، و انعطا  
معرفدی    3PLبدر تواندایی امداانگی بدا مشدکریان در ارائد  خدیما   

 انی. کرده 

 (1391الفت و براتی )
سددپاری گیری برونارائدد  الگددوی تصددمیم

 3PLخیما  لشسکی   

سدنشی  گیری شدامل گدا  نصسدت، امکان دو گا  اساسی برای تصمیم 
راابردی، قانونی و گا  دو ، ارهیابی براساس معیاراای ازین ، کیفیت،  

 پذیری دسکرسی و پوش  جغرافیایی، انعطا  
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3PLمتغیرهای موردبررسی در عنوانپژوهشگر

نژاد و عمددل نیدد  بدداقری 
(1390) 

ترین ارائدد  الگددویی بددرای انکصدداش مناسددب 
اای لشسکی  طر  سو  در گزین  اه شرکت 

 ایران

کیفیت خیما  عملیاتی و تداککیکی، ظرفیدت موردانکظدار بدرای 
بهبود وضدص مدوردنظر، سدهولت موردانکظدار اه انشدا  تشدار ، 
دان  و خبرگی و نوآوری برای بهبدود فرایندیاای هنشیدرۀ تدأمین، 

 ، منطق  تحت پوش  3PLسکی   نظا  اطتعاتی لش

 (2017ااسون جونک )
بددا  3PLدانددیه اای ارائ ارهیددابی شددرکت 

 درنظر گرفکن ثبا  اجکماعی 

گذاری در جامعدۀ محلدی، یدادگیری عوامل بشردوسکان ، سدرمای 
ساهمانی، مشارکت و حقدوق انسدانی، امنیدت و سدتمت شدغلی 

 اا و فراینیاای آموهشی کارکنان، برنام 

اددددافمن و اسددددکروالیر 
(2017) 

در عصر دیشیکدال: حرکدت   3PLدانیۀ  ارائ 
 سوی ی  عرصۀ رقابکی جییی ب 

 شین فراینیاا دیشیکالی 

 (2015بیرگل و نیهان )

کم  بدد  3PLبررسددی معیاراددای انکصدداش 
مراتبی )مطالعدد  مددوردی تحلیددل سلسددل 

 دانیه فناوری اطتعا (اای ارائ شرکت 

پدذیری، قابلیدت اطمیندان، اعکمداد و تسدهیم اطتعدا ، انعطا 
ادای ذخیدره اطتعدا ، ازیندۀ انبدارداری، تحویل نداقص، نظا 

ونقدل، وضدعیت رضایت مشکری، سرعت عملیاتی، نظدا  حمدل
و ، ارائد  ملزومدا  بد  مشدکری، فدراهاقکصدادی، خدیما  پس 

عملکددرد تحویددل، توانمنددیی فندداوری اطتعددا ، مسددئولیت 
 گویی، و مسئولیت محیطی اجکماعی، ازینۀ توهیص، پاس 

 1دومینگدددز و امکددداران
(2015) 

چدارچوش جدامعی بدرای سدنش  عملکدرد 
3PL 

اای موقص، تعدیاد اسدکل اا، تحویل بد حشم معامت ، تصاد 
ایل نقلید ، ظرفیدت و حشدم کاالادا، فراواندی باربری، تعیاد وسد 

 شیه، سود و بهبود چرخۀ همان انشا  کارحشم معامت  انشا 

 3PLاای  ساهی فعالیت بهین  (2019رابینسون )

فرانک، بهبود مسدکمر، توسدعۀ فنداوری اطتعدا  بدا تمرکدز بدر 
نددوآوری، توسددع  اسددکعیاداا و نگهیاشددت اسددکعیاداا و اددو  

 تشاری

 2سادیا سمر علی و دابدی 
(2014) 

 3PLتحلیل چارچوش روابط پاییار با 

اای لشسدکیکی، ، کداا  ازیند 3PLتمرکز بر مهدار  اصدلی  
بهبود کیفیدت خدیما ، گسدکر  جغرافیدایی و دامندۀ خدیما ، 

 ظهوراای درحالافزای  گرد  موجودی، دسکرسی ب  فناوری

 (2014)  3یانک
مدددروری جدددامص بدددر چگدددونگی انکصددداش 

 3PLاای  شرکت 

گویی، خیما ، ثبا  مالی، ثبدا  مدالی، ازین ، عملکرد، پاس 
 پذیری میاری، انعطا ساهگاری فرانگی، مشکری 

 (2016)  4پارک و ژئونک
ادای 3PLوتحلیل تشربدی عملکدرد  تشزی 

 صادرکننیه کره جنوبی 

  گسکر  سطح خدیما ، گسدکر  و تضدمین کیفیدت و کداا 
 اا ازین 

 صفائی و امکاران
 (1395) 

مطالع  مدوردی انکصداش مراکدز پصد  ید  
 شرکت لشسکیکی طر  سو 

ادای اصدلی ارتبداطی، سدطح ونقل، دسکرسی بد  راهازین  حمل
اای ترافیدد ، پوشدد  حددیاکثری تقاضددا، دسکرسددی بدد  سدداهمان

ونقددل، قابلیددت توسددع  یددا تغییددر در تسددهیت  و باهگشددت حمل
 سرمای 
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 روش پژوهش.  2
لحاظ رو  پددژوا ، در اای کاربردی، و ب لحاظ ای ، در قالب پژوا این پژوا ، ب 

نظران در کمی است. جامعۀ آماری پددژوا ، دربردارنددیۀ صدداحبداای کیفیهمرۀ پژوا 
حوهه لشسکی ، اهجمل  مییران و مکصصصان این حددوهه اسددت. در مراحددل گوندداگون ایددن 

ایفمنی اسکفاده شیه است. برای شناسایی خبرگان )ب  پیشنهاد   گیری نمون   پژوا  اه رو  
تر(، اه معیاراددای مربددوط بدد  مددیرک اددای دقیددقمنظور دسکرسی بدد  دادهمییران صنایص و ب 

تحصیلی و پیشددینۀ فعالیددت، اسددکفاده شددیه اسددت. در مرحلددۀ نصسددت، در پددی شناسددایی 
اای علمی و اسناد و مددیارک ش مقال توانمنیساه اصلی را با انکصا  7توانمنیساهاا اسکیم و  

ایم. در مرحلددۀ دو ، مصاحب  با خبرگان صنعت، شناسایی کرده  16مرتبط و امچنین، انشا   
دای و ارتبدداط (، وهن1ای )دنپبر تحلیل شبک توانمنیساهاا را ب  رو  ترکیبی دیمکل مبکنی

 ایم. کرده  بین معیاراا و هیرمعیاراا را مشصص
 

 معیارهای شناسایی خبرگان . 2جدول  

یت صانعتی، نوع مدرک )رشته های مهندسی صانای،، مادیر
های مرتبط با لجستیک(تولید یا رشته

ین پیشینۀ فعالیت در زمینۀ لجستیک )سال( کمتر

8کارشناسی 

4کارشناسی ارشی 

1دککرا

 
لشسکی  طددر  سددو ، اای  برپایۀ اطتعا  انشمن لشسکی  ایران، تقریبًا تما  شرکت

سددبب، نمونددۀ پددژوا ، اه میددان امیندارای مرکزیت یا نماینیگی در شهر تهران اسکنی؛ ب 
اای لشسددکی  طددر  سددو ی دارای مرکزیددت یددا نماینددیگی در تهددران و بدد  رو  شددرکت

 است.   شیهغیرتصادفی ایفمنی اه نوع قضاوتی انکصاش 
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کددیاای محددوری پددژوا ، شناسددایی اددای منظور تعییندر مرحلددۀ نصسددت، بدد 
شددیه اسددت. بددرای تعیددین   توانمنیساهاا، و ارهیابی پایایی پژوا ، اه ضریب کاپا اسددکفاده

بددر پژواشددگر ترتیب کدد  افزوناینشود؛ ب پایایی، اه رو  توافق بین دو کیگذار اسکفاده می
دیگددری نیددز امددان اا کرده است، پژواشددگر  اا و مصاحب ک  اقیا  ب  کیگذاری اولیۀ مقال 

مکنی را ک  خود پژواشگر کیگذاری کرده اسددت، بددیون اطددتع اه کددیاای او و جیاگاندد ، 
دانیۀ توافق بدداالی بددین دو کیگذاری کرده است؛ نزدی  بودن کیاای دو پژواشگر، نشان

(، شدداخص کاپددا 3(. جیول شماره )40،  1960،  1کننیۀ پایایی است )کوانکیگذار و بیان
دای ک  توسط پژواشگر و خبددره کیگددذاری شددیه اسددت. شدداخص کاپددا می  کوان را نشان

داددی، دست آمیه است ک  نشددان میب  739/0برابر  2اساسپیافزار اسکوان ب  کم  نر  
شیه توافق بسیار باالیی دارنی. در مرحلۀ دو ، روابط گروه خبرگان، در مورد کیگذاری انشا 

اا بددا رویکددرد تحلیددل صددوری، نام ، و روایی پرسدد دای و تحلیلبین توانمنیساهاا، وهن
اای هوجددی، اه طریددق محاسددبۀ نددر  اای مقایسدد نام تأییی شی. امچنین، پایایی پرسدد 

دسددت آمددی، پایددایی ب  039/0ناسدداهگاری بررسددی شددی. اهآنشاکدد  نددر  ناسدداهگاری برابددر 
 اا در سطح مطلوبی بود و تأییی شی. نام پرس 

کی بدداه اسددکصرا    245پیشینۀ پژوا  و انشا  مصاحب  با خبرگان لشسکی ،  با بررسی  
 12(،  3ایدیکیددوافزار مکسشیه اه نر  اا )براساس نکای  اسکصرا شیه است ک  اه میان آن

کددی   78اای التین،  کی ب  مقال   76اای التین،  نام کی ب  پایان  36اای مرتبط،  کی ب  ککاش
اای تصصصی با خبرگان مربوط بوده است ک  کی نیز ب  مصاحب   43  اای فارسی، وب  مقال 

مقولدد  یددا بعددی اصددلی توانمنیسدداهی  6کددی محددوری، و سددرانشا ، در قالددب  17در قالددب 
انددی اه: توانمنیسدداهاای بعی اصددلی عبار    6انی. این  شیهبنیی  لشسکی  طر  سو ، دسک 

انسددانی، توانمنیسدداهاای راابددردی، فنی، توانمنیسدداهاای تولیددی، توانمنیسدداهاای نیددروی 
توانمنیساهاای باهاریابی و مییریت پروژه، و توانمنیساهاای مالی. 
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 آمده از تحلیل کیفی دست. توانمندسازهای لجستیک طرف سوم: کدهای محوری به3جدول  

یر معیار معیار اصلی  منب،ز

A 
توانمنیسداهی 

 فنی 

(2013(، جوی و امکاران )2006)  1موان(، سوای و 2017جونک )تشهیزا  لشسکیکی 
( 2007(، آگیوژال ) 1391(، کسایی ) 2017جونک )   (، 1393)   جوکار   اکبری   و   غتمی تصصص در صنعت خاه و تشرب 

(1395الفت )  (، 1393) جوکار  اکبری  و  غتمی اا تبادل امن الککرونیکی داده

B 
توانمنیسداهی 

 تولییی

(2006، )2(، فاسوال2016نژاد )(، ملکوتی 2017اافمن و اسکروالیر )دانیگان لشسکی  دیگرارائ ارتباط با 
( 2013، جوی و امکاران ) ( 2004)   3االیرسون   (، 1393)   جوکار   اکبری   و   غتمی  سرعت و توج  ب  اسکانیارداا 

پذیری و نوآوریانعطا 
  رابینسددون (، 1393)  جوکددار  اکبددری   و  غتمددی   (، 2010)  4پددوتر  و  ریددی،   نعددیم، 

(2003)  5ارتز،  (2015)

C 
توانمنیسداهی 

 راابردی

(2011)  6(، انیرسون و امکاران2011(، تزوکا )1395الفت )حمایت مییریت ارشی 
گیوژال )  (، 1393) جوکار  اکبری  و  غتمی نگرنگاه سیسکمی و آینیه (2007آ

(1393) جوکار  اکبری  و  غتمی حقوقی و مالیاتی آشنایی با قوانین  

D 
توانمنیسداهی 

 مالی 

(2013(، جوی و امکاران )2017(، جونک )1395باقرنژاد )ثبا  مالی 
 (2013(، جوی و امکاران )2017جونک )گذارجذش سرمای 
گیوژال )2006)  8(، کومار و امکاران2013)  7راج  و امکاراناای عملیاتی کاا  ازین  (2007(، آ

E 
توانمنیسداهی 
باهاریددددابی و 

 فرو 

 (2011(، تزوکا )2014سادیا سمر علی و دابی )حفظ تعامت  بلنیمی  با مشکری 
( 2016)   نژاد ملکوتی   (، 1393)   جوکار   اکبری   و   غتمی   (، 2008)   9اسکا     و   میکرا پوش  جغرافیایی و باهاراای جییی 

مهار  در مذاکرا  عادالن 
گیددوژال )1999) 10باتندداگر نژاد و (، بدداقری 2009) 11(، ادداو و ونددک2007(، آ

(1390صادق عمل نی  )

F 
توانمنیسداهی 
 نیروی انسانی 

یادگیری ساهمانی و آموه  طرفین
(، لیددو و 2017) 13(، میسدیمر و امکدداران2017)، جونددک (2015)  12رابینسدون

(2009)  14وانک

ایمنی و ستمت کارکنان
(، انیرسدون و امکداران  2010)   16(، ولدف و سدورینک 2015)   15ااری  و امکداران 

 (2011 ) 
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 هاوتحلیل داده . تجزیه3
انی. در داددی و تحلیددل شددیه، وهندر این بص ، توانمنیساهاا با اسکفاده اه تکنی   

)برای هیرمعیاراا( و   اه ماتریس ارتباط کامل    این رو ، نکای ، براساس مفهو  پایۀ  
آیددی؛ بنددابراین، دددد بدد  دسددت میشونیوسیل  دیمکددل محاسددب  میک  ب )برای معیاراا( دد  

منظور ساخکن الگوی ساخکار شبک  برای ار معیار و بعی، و نیز برای بهبود تکنی  دیمکل، ب 
(. ایددن تکنیدد ، در 2013،  1رود )چیو و امکددارانکار میسنکی، ب   ساهی  رونی نرمال

اای سنکی، بسیار مناسب بوده و وابسکگی میان یای واقعی در مقایس  با رو  مورد مسائل دن
اای مؤثر و تعیین وهن  منظور تشکیل  گیرد. سرانشا ، دیمکل، ب معیاراا را درنظر می

(. در 2013، 2ترکیب شیه اسددت )لددو و امکدداران ار بعی و معیار، با اسکفاده اه رو  
اددای روابط شبک ، با اسکفاده اه تکنیدد  دیمکددل و تعیددین وهن  ادام ، مراحل تشکیل ساخکار

ترتیب، مراحددل تکنیدد  اینبرپایۀ ماتریس ارتباط کامل، تشریح شیه است. ب   مؤثر  
 (:2012،  3انی اه )اسو و امکاراندنپ عبار  

یی نزرساانجی از پاساا  در گددا  نصسددت، اه اددر  دهندگان:مرحلااه نتساات، ساااخت ماااتر
دارد،   بددر عنصددر    نظر وی، عنصددر  شود ک  اثر مسکقیمی را کدد  بدد دانیه خواسک  میپاس 

مشصص کنی. اله  است دقت کنیم ک  در دنپ، تما  هیرمعیاراا با یکییگر مقایسۀ هوجددی 
شونی و پس اه شناسایی اثرا  هیرمعیاراا، اثرا  معیاراا بر ام محاسددب  خوااددی شددی. می

اساس، عددید توانی با امکیاه اعیاد صحیح بین صفر تا چهار نشان داده شود. براینین اثر میا
دای ک  تددأثیر کمددی نشان می  1تأثیری نیارد، عید    بر عنصر    دای ک  عنصر  صفر نشان می

داددی کدد  تددأثیر هیددادی نشددان می  3دای ک  تأثیر مکوسطی دارد، عید  نشان می  2دارد، عید  
 تأثیر خیلی هیادی دارد.  بر  دای ک  عنصر  نشان می 4دارد، و عید  

یی تصمیم دددد اه نامیممی  ک  آن را  ایددن مدداتریس دددد  گیری اولیه:مرحله دوم، ساخت ماتر
آیددی. اریدد  اه دسددت میخبره در گددا  پیشددین ب  اای تعیاد میانگین حسابی سادۀ دییگاه
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خبددره اسددت کدد  در مقایسدد  هوجددی اه   16حسددابی  دانیۀ میانگین  اعیاد این مرحل ، نشان
سدداهی مدداتریس، جمددص شیه است. در مرحلۀ بعی اله  است کدد  بددرای نرمالخبرگان گرفک   

 آیی و ماکزیمم این مقادیر مشصص شود.   دستاا ب سطراا و سکون
یی اثر اولیه: اه طریددق نرمدداالیز کددردن   مدداتریس اثددر اولیدد     مرحله سوم، محاسبۀ ماتر

 آیی. دست میب  ریس تصمیم اولی  مات
یی کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم: چنانچ  تددوان مدداتریس اثددر   مرحله چهارم، استتراج ماتر

(، اثرا  مسکقیم مسئل  کاا  پییا ∞افزای  یابی )برای مثال،  اولی  
کنددی؛ بنددابراین، تضددمین میاای امگرا ب  مدداتریس معکددوس را  حلکنی ک  این امر، راهمی
 توانیم ی  مشموعۀ نامکناای اه اثرا  مسکقیم و غیرمسکقیم ایشاد کنیم. می

اای دیگر، برابر صفر ، و درای 1ماتریس واحی است ک  قطر اصلی، برابر    در این رابط ،  
 ، ماتریس هیر ب  دست خواای آمی. است. با معکوس کردن ماتریس 

توان ماتریس کامل اثددر برپایۀ رابطۀ هیر می و آمیه ستدبا ضرش دو ماتریس ب 
 دست آورد. مسکقیم و غیرمسکقیم را ب 

یرمعیارهااا:  𝑟𝑖شدداخص    مرحله پاانجم، رساام نقشااۀ اثاار ارتبااا  و تحلیاال باارای هاار دسااته از ز
𝑟𝑖ا  است. شاخص  بیانگر مشموع سکون    𝑟𝑗ا  و  دانیۀ مشموع سطر  نشان + 𝑑𝑗   اه حاصل

ا  (. این شاخص بیانگر میزان اامیت معیددار  آیی )دست میا  ب ا  و سکون  جمص سطر  
𝑟𝑖ای مشاب ، شاخص  گون است. ب  − 𝑑𝑗    ا  بددوده و ا  و سددکون  حاصل تفاضل جمص سددطر

𝑟𝑖است. در حالت کلی، چنانچدد   دانیۀ تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری معیار  نشان − 𝑑𝑗  مثبددت
𝑟𝑖(، معیار، و جزء دسکۀ معیاراای علی یا تأثیرگددذار اسددت. چنانچدد  اشی )ب − 𝑑𝑗  منفددی

ا ، جزء گروه معیاراای تأثیرپذیر است. نمودار علی برپایۀ دو شاخص (، معیار  باشی، )
تددوان ترسیم است ک  ب  نقشۀ روابط اثر، معددرو  اسددت. برپایددۀ ایددن نقشدد  مییادشیه قابل

و (. بایی دقت کنیم ک  مقادیر 1391  معیاراا چگون  بهبود یابنی )کسایی، تصمیم گرفت ک
در  ، اه طریق جمص کردن اعیاد، در محل تتقی سطر و سکون هیرمعیاراای مربددوط بدد  

آییدست میب  ماتریس 
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یی کامل اثر  و   . محاسبه 4جدول    در ماتر

 

( ( و اثددر )و تعامددل )  ( میزان ارتباط10شماره )توان در جیول  طور ختص  میب 
 مکغیراا را نشان داد. 

 
یرمعیارهای توانمندسازها 5جدول    . میزان ارتبا  و اثر ز

r-d 
 )اثر: محور عمودی(

r+d 
یرمعیارها  c R )ارتبا : محور افقی(  ز

0.056803 2.386067 1.164632 1.221435 a1 

-0.14838 2.634005 1.391193 1.242812 a2 

0.091577 2.441954 1.175188 1.266766 a3 

0.140923 2.405249 1.132163 1.273086 b1 

-0.10579 2.54642 1.326104 1.220317 b2 

-0.03514 2.578283 1.30671 1.271573 b3 

0.003263 1.636983 0.81686 0.820123 c1 

-0.01774 1.461169 0.739457 0.721713 c2 

0.014481 1.85308 0.919299 0.933781 c3 

0.091328 1.961266 0.934969 1.026297 d1 

0.087663 1.719688 0.816013 0.903676 d2 

-0.17899 1.847597 1.013294 0.834303 d3 

-0.16932 1.869371 1.019346 0.850025 e1 

0.091255 1.95403 0.931387 1.022643 e2 

0.078065 1.883221 0.902578 0.980643 e3 

0.000628 1.260434 0.629903 0.630531 f1 

-0.00063 1.06328 0.531954 0.531326 f2 

توان روابط باالتر اه حی آسکان  را در و تعیین حی آسکان ، می  و    با توج  ب  مقادیر  
، تنها عناصددری   1ارتباطدمنظور کاا  پیچییگی نقشۀ اثرمشصص کرد. ب   جیول  

اه اره  آسکان  بیشددکر اسددکنی. حددی   اا در ماتریس  کنیم ک  سطح تأثیر آنرا انکصاش می
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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یا اینک  مییر، مقیار مشصصی را شود،شصص میم کم  میانگین کل ماتریس آسکان  ب 
 شونی. شکل هیر رسم میاثر برای هیرمعیاراا ب داای ارتباط. سرانشا ، نقش کنیانکصاش می

 
 توامندسازهای تولیدی فنیتوامندسازهای

 مالیتوامندسازهای راهبردیتوامندسازهای

یت پروژه توامندسازهای یابی و مدیر  نیروی انسانی توامندسازهای بازار

 
یرمعیارها ا . نمودارهای ارتبا   2شکل   اثر توانمندسازها و ز
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دای. اگددر )میزان اثر( را نشان می  اثر، محور عمودی، مقیار    د  در نموداراای ارتباط
این مقیار مثبت باشی، یعنی مکغیر، تأثیرگذار است و اگر منفی باشی، یعنی مکغیر، تأثیرپذیر 

دای. )میزان ارتباط با مکغیراای دیگر( را نشان می  +است. امچنین، محور افقی، مقیار  
 با مکغیراای دیگر، بیشکر است.  ارچ  این مقیار بیشکر باشی، میزان تعامل و ارتباط مکغیر

 . تحلیل توانمندسازهای فنی1-3

توان فهمیی ک  تشهیددزا  لشسددکیکی و اثر در توانمنیساهاای فنی، میدکم  نموار ارتباطب 
تصصص در ی  صنعت خاه، جزء توانمنیساهاای تأثیرگذار اسکنی، هیرا محور عمودی، 

گددذارد. اددا تددأثیر میل امددن الککرونیکددی دادهدای کدد  بددر تبددادمقیار اثر مثبکی را نشان می
اا، نسبت ب  دو مکغیر دیگر، تعامل و ارتباط بیشکری با امچنین، تبادل امن الککرونیکی داده

 مکغیراای دیگر دارد. 
 . تحلیل توانمندسازهای تولیدی 2-3

عامل تأثیرگددذار دانیگان لشسکیکی دیگر،  در نمودار توانمنیساهاای تولییی، ارتباط با ارائ 
توانی بددر مکغیددر سددرعت، کنکددرل کیفیددت، و توجدد  بدد  اسددکانیارداای و مهمی است ک  می

سدداهی، پددذیری، نددوآوری، و شصصیتولییی، تأثیر بسزایی داشک  باشی. امچنددین، انعطا 
 مکغیراای تأثیرپذیری اسکنی ک  تعامل و ارتباط هیادی با مکغیراای دیگر دارنی. 

 توانمندسازهای راهبردی. تحلیل  3-3

در نمودار توانمنیساهاای راابردی، دو مکغیر حمایت مددییریت ارشددی و آشددنایی بددا قددوانین 
حقوقی، بیم ، و مالیاتی جزء توانمنیساهاای تأثیرگذاری اسددکنی کدد  بددر نگدداه سیسددکمی و 

، بیشددکرین میان، مکغیر آشنایی با قددوانین حقددوقی و مالیدداتیگذارنی. درایننگر تأثیر میآینیه
 تعامل و ارتباط را با مکغیراای دیگر دارنی. 

 . تحلیل توانمندسازهای مالی4-3

در نمودار توانمنیساهاای مالی، ثبا  مالی و جذش سرمای ، اه توانمنیساهاای تأثیرگددذار، 
بددراین، ثبددا  مددالی اه اای تولیددیی اه مکغیراددای تأثیرپددذیر اسددکنی. افزونو کاا  ازین 
 ی است ک  بیشکرین ارتباط و تعامل را با مکغیراای دیگر دارد. توانمنیساهاای
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 . تحلیل توانمندسازهای بازاریابی و مدیریت پروژه5-3

اای نمودار توانمنیسدداهاای باهاریددابی و مددییریت پددروژه، پوشدد  جغرافیددایی و برپایۀ داده
امت  بلنیمی  مهار  در مذاکرا  عادالن  اه توانمنیساهاای تأثیرگذار، و مکغیر حفظ تع

با مشکری اه مکغیراای تأثیرپذیر است. امچنین، پوش  جغرافیایی و دسکرسی ب  باهاراای 
 جییی، اه توانمنیساهاایی است ک  تعامل و ارتباط بیشکری با مکغیراای دیگر دارد. 

 . تحلیل توانمندسازهای نیروی انسانی6-3

یادگیری ساهمانی و آمددوه  کارکنددان   در نمودار توانمنیساهاای نیروی انسانی، توانمنیساه
عنوان مکغیددر عنوان توانمنیساه تأثیرگذار و مکغیددر ایمنددی و سددتمت کارکنددان، بدد طرفین، ب 

انی. امچنین، یادگیری ساهمانی و آموه  کارکنان، تعامددل و ارتبدداط تأثیرپذیر شناخک  شیه
بیشکری با مکغیراای دیگر دارد. 

 عیار و هیرمعیاراا، اله  است مراحل هیر را ادام  دایم. اای مؤثر ار مبرای یافکن وهن
یی ارتبا  کامل ابعاااد )مرحله ششم، محاسبه و نرمال 𝑻𝑫سازی ماتر

تددوان اساس میبراین (:∝
اا و محاسددبۀ راحکی اثرپذیری و اثرگذاری معیاراای اصلی را اه طریق جمص سطر و سکونب 

 اثر معیاراای اصلی را ترسیم و تحلیل کرد. دمشصص، و نقشۀ ارتباط و  مقادیر 
 

 . میزان ارتبا  و اثر توانمندسازها 6جدول  

 
)اثر: محور  

عمودی( 

 
)ارتبا : محور افقی( معیارهای اصلی
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یرمعیارها ا. نمودارهای ارتبا  3شکل   اثر توانمندسازها و ز

 

، ،  18/0، توانمنیساهاای فنی با میزان اثددر  اثر، مکغیراای  دبا توج  ب  نقشۀ ارتباط
، توانمنیسدداهاای راابددردی بددا میددزان اثددر ، و  15/0توانمنیساهاای تولییی با میزان اثددر  

اسکنی. امچنددین، مکغیراددای هیددر نمددودار اثددر،   اه اثرگذارترین توانمنیساهاای    08/0
، توانمنیسدداهاای مددالی، و ، توانمنیساهاای نیددروی انسددانی،  دربردارنیۀ مکغیراای  

، توانمنیسدداهاای باهاریددابی و فددرو ، اه تأثیرپددذیرترین مکغیراددا اسددکنی. امچنددین، 
سبب داشکن بیشکرین میزان ارتباط )محور ایکددس( ب   و تولییی    توانمنیساهاای فنی  

 در نمودار، بیشکرین تعامل و ارتباط را با مکغیراای دیگر دارنی. 
و تقسیم ار عنصر بر عناصر مربوط   جمص ار سطراه طریق محاسبۀ حاصل  ماتریس  

𝑇𝐷صددور   ب   𝑇𝐷شددیه  شود. ماتریس ارتباط کامددل نرمالب  سطر خود ، نرمال می
نشددان   ∝

 شود. داده می
𝑇𝐶ساهی ماتریس ارتباط کامل معیاراا )نرمال  مرحله هفتم:

با مشموع   𝑇𝐶ساهی  ( نرمال  ∝
𝑇𝐶درجا  تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیاراا و ابعاد جهت اککساش  

∝ . 
یی ناموزون   در این گا ، ترانهادۀ ماتریس ارتباط کامددل   :Wمرحله هشتم، تشکیل سوپرماتر

 آیی؛ چنانچ  برای مثددال، ماتریسددی ماننددی مدداتریس دست میب   شیه و ماتریس  نرمال
 خالی و یا صفر باشی، ب  این معنی است ک  ماتریس مورد نظر مسکقل است. 
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یی موزون: منظور اه تشکیل سوپرماتریس موهون این است   مرحله نهم، تشکیل سوپرماتر
𝑇𝐷ک  ماتریس ارتباط کامل نرمددال  

، ترانسددپوه شددیه و در سددوپرماتریس ندداموهون، ضددرش ∝
 شود. می

یی موزون   توان رسددانین، سوپرماتریس موهون را اه طریق ب   حدی:مرحله دهم، سوپرماتر
مرحل ( و ب    3ک  سوپرماتریس، امگرا شود )کنیم، تاجاییمحیود می  ب  ی  عید بزرگ  

خواای بود.   اای مؤثرثبا  برسی. خروجی این گا  وهن
یرمعیارهااا ترتیب، عددید حددیی در ردیددف این: بدد مرحله یازدهم، محاساابۀ وزن معیارهااا و ز

نصست، وهن هیرمعیار اول، عید حیی در ردیف دو ، وهن هیرمعیار دو ، و عید حددیی در 
کنی. برای محاسبۀ وهن معیاراا اله  است کدد  ا  را مشصص میا ، وهن هیرمعیار  ردیف  

وهن   تددوانوهن هیرمعیاراای مربوط  با یکییگر جمص شددود. براسدداس مدداتریس محددیود می
دسددت آورد و بددا جمددص وهن هیرمعیاراددای اددر کم  اعیاد سطری حیی ب هیرمعیاراا را ب 

 شود. معیار اصلی، وهن معیاراای اصلی نیز مشصص می
 

یرمعیارها به. وزن 7جدول    کمک تکنیک دنپ های نهایی معیارها و ز

وزن معیار  معیار اصلی
یرمعیار  اولویت  اصلی  ز

کد مربو   
به معیار 

 فرعی
یر معیار   اولویت  وزن ز

A 
توانمندسازی  

 فنی 
178634/0 2 

 1a 058332/0 10 تشهیزا  لشسکیکی 

تصصص در صنعت خاه 
 2a 060392/0 6 و تشرب 

تبادل امن الککرونیکی 
 3a 059911/0 8 اا داده

B 
توانمندسازی  

 تولیدی 
180222/0  1 

دانیگان ارتباط با ارائ 
 1b 053128/0 14 لشسکی  دیگر

سرعت و توج  ب   
 2b 064514/0 3 اسکانیارداا 

 3b 06258/0 4 پذیری و نوآوری انعطا 

C 
توانمندسازی  

 راهبردی
14878/0 6 

 1c 048743/0 16 حمایت مییریت ارشی

 2c 03886/0 17 نگر نگاه سیسکمی و آینیه
آشنایی با قوانین حقوقی و 

 3c 061177/0 5 مالیاتی 
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وزن معیار  معیار اصلی
یرمعیار  اولویت  اصلی  ز

کد مربو   
به معیار 

 فرعی
یر معیار   اولویت  وزن ز

D 
توانمندسازی  

 مالی 
164928/0 4 

 1d 054477/0 12 ثبا  مالی 
 2d 051614/0 15 گذار جذش سرمای 
 3d 058838/0 9 اای عملیاتیکاا  ازین 

E 
توانمندسازی  

یابی و   بازار
 فروش

169766/0 3 

حفظ تعامت  بلنیمی  با  
 1e 060131/0 7 مشکری 

پوش  جغرافیایی و  
 2e 055218/0 11 باهاراای جییی

 3e 054417/0 13 مهار  در مذاکرا  عادالن  
F 

توانمندسازی  
 نیروی انسانی

157636/0 5 
یادگیری ساهمانی و آموه   

 1f 082706/0 1 طرفین 

 2f 07493/0 2 ایمنی و ستمت کارکنان

اای لشسکی  توانمنیساهی شرکتترتیب، توانمنیساهاایی ک  بیشکرین وهن را در  اینب 
انددی اه: توانمنیسدداهاای تولیددیی، توانمنیسدداهاای فنددی، ترتیب عبار  طر  سو  دارنی، ب 

توانمنیساهاای باهاریابی و فرو ، توانمنیساهاای مالی، توانمنیساهاای نیروی انسددانی، و 
 . انیشیهتفکی  وهن هیرمعیاراا نیز مشصص  توانمنیساهاای راابردی، ک  ب 

 
 های پژوهش. یافته4
تددوان اریدد  اه روابددط را بررسددی کددرد و اقددیاما  آمیه در الگو میدستکم  روابط ب ب 

 عملیاتی مناسب برای توانمنیساهی لشسکی  را ارائ  داد. 
 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی فنی بر توانمندسازی تولیدی 1-4

توانددی نقدد  بسددیار هیددادی در  نگهیاری و تعمیددرا  لددواه  لشسددکیکی، می کارگیری سامانۀ  ب  
اا تنها ب  ازیندد  محددیود  شیۀ محصول نهایی داشک  باشی، اما این اثرگذاری کاا  قیمت تما  

نبوده و در سرعت ارائۀ محصول در کل هنشیرۀ تددأمین، کیفیددت محصددول، قابلیددت اطمینددان،  
اددا  ز تأثیراای خاصی خواای داشت ک  اریدد  اه آن دست نی چابکی ساهمان، و عواملی اهاین 

اددای گوندداگون نگهددیاری و  توان ب  نق  مهم و تأثیرگددذار راابرد رو، می تأمل است؛ اهاین قابل 
سددبب ایددن موضددوع را بایددی اددم  امین وکار ی  بنگاه اقکصادی پی بددرد و ب  تعمیرا  در کسب 

 (. 2006،  1ن درنظر داشت )پینشاال لحاظ آموه  ب  کارکنا ریزی و ام ب  لحاظ برنام  ب  
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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نامۀ خود بددا عنددوان وبررسددی رابطددۀ بددین مددییریت تعمیددرا  و ( در پایان2011)  1گیون
کیی بر مییریت تعمیر و نگهیاری تشهیددزا ، نگهیاری و کیفیت و بهره  وری ساهمانا، با تأ

اایی ماننددی بهبددود توان ب  اددی ب  این نکک  اشاره کرده است ک  با تقویت این مییریت می
اای پذیری، کاا  ازین وری شرکت، افزای  انعطا   بهره کیفیت خیما  و کاال، افزای

(. 2011اددای کارکنددان، دسددت یافددت )گیددوون،  تولییی، رشددی تشدداری، و کدداا  بیکاری
کیی بر تسهیم دان  و نق  آن در نوآوری هنشیرۀ تأمین، مواردی 2017)  2سوتواکوسکا ( با تأ

م داندد  میددان کارکنددان را بررسددی ماننی اامیت دان ، هنشیرۀ دان  و موانص و دالیل تسددهی
دوسددکی، و شددهر  )سددلیمی و ، نوع3مثلبدد کرده اسددت. اه دیددیگاه ایددن پژواشددگر، مقابل 

 آینی. شمار میاای تولییی ب ( اه دالیل تسهیم دان  در ساهمان70،  1390امکاران،  
 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی فنی بر توانمندسازی راهبردی2-4

منی و نهادین  کددردن آن،  منظور حرکت در مسیر تفکر نظا  با درک شرایط باهار تشاری و ب  
ساهی این تفکددر نیدداه  اله  است ک  اصل تغییر در طول همان را بپذیریم و در راسکای پیاده 

است ک  مکناسب با نیاهاای مشکریان، اه دان  و تصصددص موجددود در سدداهمان اسددکفاده  
(. ی  شرکت لشسکی  طر  سو  بایددی نقشددۀ کامددل و  2017،  4ران کنیم )کارلی و امکا 

اای اطتعددا   بسددکان جامعی ک  دربردارنیۀ نوع خیما ، سطح تشهیددزا ، شددرایط بیه 
ای مددیون،  گوندد  انگا  ارائۀ خیما ، منطق  جغرافیددایی ارائددۀ خددیما ، و... اسددت را ب  

خرییار اه ایددن طریددق، اه شددرایط کامددل  مسکنیساهی کنی و دراخکیار خرییار قرار دای تا  
گاای داشک  باشی. در قرارداداای منعقیشیه بایی مشصص باشددی کدد  چدد    ارائۀ خیما  آ

کنی، چارچوش همددانی ارسددال و تحویددل  کسی اطتعا  را برای طرفین تهی  و ارسال می 
شددود  کاال، اطتعا ، و ... چگون  است، و انکقددال اطتعددا  بدد  چدد  روشددی انشددا  می 

 (. 10،  1390آراسک  و معماری،  ) 
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 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی تولیدی بر توانمندسازی نیروی انسانی 3-4

(، محافظت اه کارکنددان را در گددرو  2011)   1بسیاری اه پژواشگران، اهجمل  سیمونو و امکاران 
سدداه کدداا   داننددی و نیددز اسددکفاده اه اسددکانیارداا را همین  پیگیری و انشا  اصول ایمنی کار می 

خطراا برای کارکنان عنوان کرده انی تا اه این طریق بکددوان نیددروی انسددانی توانمنددیتری داشددت.  
اای لشسددکی  طددر  سددو ،  شددرکت براین، پژواشگران بددرای افددزای  قددیر  یددادگیری  افزون 

اای دیگددر  اا، ارتبدداط بددا شددرکت انی ک  یکی اه مؤثرترین این رو  رااکاراای فراوانی ارائ  داده 
اای جییی کسددب داندد  را بددرای  دانیۀ خیما  لشسکی  است تا اه این طریق بکوانیم راه ارائ  

شسکی ، بار دانشی ساهمان را  اای باهار ل نیروی انسانی باه کنیم و با مشاایۀ نوآوری و ختقیت 
 (. 2002،  2تری داشک  باشیم )چن تر، و ختق ارتقا دایم، و نیروی کار قیرتمنیتر، دانشی 

 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی تولیدی بر توانمندسازی بازاریابی و فروش 4-4

تعامت  با مشکری اشدداره دارد کدد  رونددی دسک  اه رفکاراای مربوط ب  ارتباط با مشکری، ب  آن
شیه ادعا اای انشا کنی. در بسیاری اه پژوا ایشاد و حفظ روابط با مشکری را تسهیل می

شددود کدد  سدداهمان، سددود شیه است ک  گسکر  مرهاای سدداهمانی تددا مشددکری، باعددث می
ن تعامددل و بیشکری ب  مشکریان داخلی و خارجی برسانی. اما آنچدد  مشددکری را بدد  ادامددۀ ایدد 

ازیندد ، و خددیما  نددوین لشسددکیکی کنی، ارائۀ خیما  باکیفیددت، کمامکاری ترغیب می
است. بددرای فعالیددت در بدداهار لشسددکی ، انشددا  کاراددایی ماننددی سددنش  بدداهار و ارتبدداط 

کدد    3اای کانونیگون  روابط، ضروری است. شرکتمنظور بهبود اینبلنیمی  با مشکری ب 
کیی میبر گسکر  مرهاای ساه کننی، ب  ارتباطا ، کار گروای،ایشاد کمیکۀ دائمی، مانی تأ

 (. 2002،  4و مییریت یکپارچ  توج  هیادی دارنی )چن
 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی راهبردی بر توانمندسازی تولیدی 5-4

( در مقالددۀ خددود تحددت عنددوان ولسددشکی  طددر  سددو  2009) 5ایگزیددایو و امکدداران
دانددیۀ خددیما  اای ارائ بنیان و شددرکتاای دان بنیانا با اشاره ب  پیونی بین شرکتن دا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

83 
سنجش تعامالت  

 توانمندسازهای  
 ...   لجستیک 

 

عنوان یدد  بنیددان بدد اای دان توان اه شرکتانی ک  میکرده  لشسکیکی ب  این موضوع اشاره
اای شرکت لشسکی  طر  سو  اسکفاده کرد و دان  موردنیاه را بددا امکدداری ایددن شددرکت

رو، اله  است با حمایت مییریت اه ارتباط داشددکن بددا سددایر آورد؛ اهایندست  بنیان ب دان 
اای تولییی، بلک  شددرکتداای خیماتیتنها شرکتاای لشسکیکی، ن دانیگان شرکتارائ 

ترتیب، همینۀ کسددب داندد  و نددوآوری را فددراام کددرد. اینبنیان را نیز درنظر گرفت و ب دان 
اای تولییی دیگددر دارنددی، سبب ارتباطی ک  با شرکتنیان، ب باای دان براین، شرکتافزون

تواننی پددل ارتبدداطی مناسددبی بددین شددرکت لشسددکی  طددر  سددو  و مشددکریان خددیما  می
 (. 2009لشسکیکی دیگر باشنی )ایگزیایو و امکاران،  

 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی راهبردی بر توانمندسازی نیروی انسانی 6-4

داشکن مشاور حقوقی برای تنظیم قرارداداای لشسکیکی اه مباحث مهمی است ک  مددییریت بایددی  
اا، و اخکیددارا  فسدد  و  اا، مسددئولیت آن را پیگیددری کنددی. مشدداور حقددوقی بایددی تمددا  خسددار  

بینی و ارگون  مورد حقوقی مربوط ب  قرارداد )اعددم اه  اای عقی را در قرارداد پی  اا و شرط ضمانت 
نفعددان  اا، و مباحث مالی( را نیز مددییریت کنددی. مشدداور حقددوقی بدد  مددییران و ذی ، سفک  اا چ  

اای کیفددری، حقددوقی، جزایددی، و انکظددامی  کنی تا ضددمن توجدد  بدد  مسددئولیت ساهمان کم  می 
تری بگیرنددی و امچنددین، در رویددارویی بددا مسددائل حقددوقی  اای درسددت اایشان، تصمیم تصمیم 

 .  ( 1393رسانی )نوروهی و امکاران،  ل مسائل و مشکت  یاری می وفص اا در حل ساهمانی ب  آن 
 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی راهبردی بر توانمندسازی بازاریابی و فروش 7-4

ای اه برای دسکرسددی بدد  باهاراددای جییددی و افددزای  پوشدد  جغرافیددایی اله  اسددت شددبک 
ر و کشددوراای دیگددر تأسددیس شددود؛ البکدد  اای هیرمشموع  در نقاط گوناگون کشددوشرکت
اای سیاسددی دسکرسددی بدد  ای، و شاخصاای قانونی، ازین اا بایی ابکیا محیودیتشرکت

المللی را بررسی کننی. امچنین، شرکت لشسکیکی طر  سو  بایی بددا حضددور باهاراای بین
کری و ارائددۀ منظور حفددظ مشدد در این باهاراا، بررسی و نیاهسنشی بدداهار در حددال و آینددیه بدد 

خیما ، نیاهاای باهار ای  را شناسایی کرده و مکناسب با آن نیاه، برای کسب تصصص یا 
 (. 1393نسب،  خریی تشهیزا  اله  اقیا  کنی )غفاری
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 . اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی بازاریابی و فروش بر توانمندسازی مالی 8-4

( در بررسی عناصر مؤثر بددر ارتقددای خددیما  لشسددکیکی، بدد  2004)  1وییینک و جورییو
اای انی. این دو پژواشگر بر این نظرنی کدد  شددرکتکردهباهاریابی برای جذش سرمای  اشاره  

اددای گذاری بایددی انگیزه گذاران ب  سددرمای لشسکیکی طر  سو ، برای جلب اعکماد سرمای 
مای  و سود را با دادن اطتعا  بهنگا  و مفیی پذیری صنعت در باهگشت سررفکاری و توجی 

اای مهم در باهاریددابی بددرای جددذش سددرمای ، گذاران، افزای  دانی. یکی اه نکک ب  سرمای 
گذاری در ارائدد  اله  است شیوه قیمت  گذار است. مهار  باهاریابی و دادن اعکماد ب  سرمای 

گددذاری، قیمددت ه شددود. سدداخکار قیمتفهم( ب  خرییار توضیح دادای قابلگون خیما  )ب 
دقت اای گوناگون، بدد صور  واحی )ار ساعت، ار کامیون، و...(، یا بسک ارائۀ خیما  ب 

 (. 2019اا با مشصصا  کامل در اسناد آورده شونی )رابینسون،  بیان شود و صورتحساش
 ندسازی مالی. اقدامات عملیاتی در مسیر تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر توانم9-4

مییریت منابص انسانی بایی بکوانی سددطح تشربدد  و خبرگددی کارکنددان و مددییران شددرکت را بددا 
اددای آموهشددی بهبددود بصشددی و ایددن خبرگددی را بدد  گددو  خریددیار برسددانی. برگزاری کارگاه

امچنین، مواردی ماننی آموه  کارکنددان و مددییران بددرای خوانددین، نوشددکن، درک مطلددب، 
اددای اای غیربومی در صور  نیاه، آموه  و افزای  سطح مهار  هبانآشنایی با فرانک و 

ارتباطی کارکنان و مییران، جذش نیروی مکصصص در صور  نیاه، بررسی سددابقۀ کارکنددان 
الملددل، و... اه جییی، اسکفاده اه کارکنان با توانایی مکالم  ب  هبددان انگلیسددی در واحددی بین

(. در صور  نیاه ب  افزای  سطح یددادگیری و 2019وظایف این مشموع  است )رابینسون،  
آمادگی کارکنان دو طر  )شرکت لشسکی  و خریددیار( در راسددکای اعمددال تغییددرا ، بایددی 

ساهی در راسکای جلوگیری اه ای برای کارکنان برگزار کننی. آموه  و ایمناای آموهشیدوره
ی در ارائۀ خیما  بهکر، مفیی توانشیه نیز میمکناسب با خطرا  احکمالی ارهیابیخطرا ،  

 (. 2012،  2باشی )ونبرگ 
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

https://www.amazon.com/Mike-Weinberg/e/B008QHR28C/ref=dp_byline_cont_book_1
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 گیری بحث و نتیجه.  5
خبددره   17اای تصصصی با  در این پژوا ، پس اه بررسی پیشینۀ پژوا  و انشا  مصاحب 

و کارشددناس لشسددکیکی، توانمنیسدداهاای لشسددکیکی را شناسددایی و مشددصص کددردیم. 
هیرمعیار، شناسددایی شددینی. توانمنیسدداهاای   17توانمنیساه اصلی در قالب    6راسکا،  دراین

 انی. شیهاای بسیار محیودی معرفی اای لشسکی  طر  سو  در پژوا شرکت
سدداهی ای بددا عنددوان وفراترکیددب عوامددل موفقیددت تشاری( در مقالدد 1393پور )حاجی

عنوان توانمنیسدداه را بدد   18مقالدد ،    118محصوال  با فندداوری پیشددرفک ا، پددس اه بررسددی  
اای انددی اه: مؤلفدد سدداهی معرفددی کددرده اسددت کدد  عبار  ل موفقیددت تشاریعوامدد 

اا، رقبا، نهاداای حمددایکی، اقکصادی، عوامل قانونی، عوامل اجکماعی، هیرساختدسیاسی
تشرب ، شصصیت مییریت، منابص انسانی، منابص مددالی، توانمنیسدداهی فنددی، توانمنیسدداهی 

باهاریابی و فرو ، مییریت پددروژه، توانددایی تولییی، اسکراتژی ، ظرفیت جذش ساهمانی،  
اای پژوا  یادشیه بددا اساس، یافک فردی مییریت. برایناای بینذانی مییریت، و توانایی

شیه را توان توانمنیساهاای شناساییراسکا است؛ بنابراین، میاای پژوا  حاضر، امیافک 
بددود عملکددرد سدداهمانی اای لشسددکی  طددر  سددو ، بلکدد  بددرای بهتنها بددرای شددرکتندد 

شددیه در پیشددین ، بسددیاری اه اددای بررسیکار برد. براساس پژوا اای دیگر نیز ب ساهمان
اای لشسکی  طر  سو ، حکایت اه این دارنددی کدد  یکددی اه اای مربوط ب  شرکتپژوا 

سپاری لشسکی  و امچنین، یکددی اه معیاراددای ارهیددابی و انکصدداش ترین عوامل برونمهم
؛ غتمددی و 2010پذیری و نوآوری )نعیم، ریی، و پوتر،  اا، میزان انعطا ساهمان  برای  

ای و خددیما  مشدداوره ( و ارائدد 2003؛ ارتددز، 2015؛ رابینسددون، 1393اکبددری جوکددار، 
اای نوین، توج  ب  اسکانیارداا، و حفظ ستمت و ایمنی کارکنان )ااری  و امکاران، اییه

گوندد  کدد  مشدداایه ( است. امان2011نیرسون و امکاران،  ؛ ا2011،  1؛ ساسیکومار2015
آینددی؛ شددمار میترین توانمنیسدداهاا ب شود، این معیاراا در پژوا  حاضر نیز جزء مهممی

راسددکا بددودن پددژوا  حاضددر بددا دانیۀ تأییددی پددژوا  و امتوانددی نشددانای کدد  مینککدد 
 اای پیشین باشی. پژوا 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 



 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 
 86 

 1،  شماره  13  دوره 
 1399زمستان   

 49پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اای اخیر ک  موجب افزای  قیمددت کاالاددای در سال  ااوجود آمین ناخواسکۀ تحریمب 
اای لشسکی  طر  سو  تددا بکواننددی بددا خارجی شیه است، شایی فرصکی باشی برای شرکت

جای اا در تهیۀ کاال و خیما  ملددی بدد اای دیگر، ب  آنانشا  بصشی اه فراینیاای ساهمان
محددور، اای دان همانکم  سدداتوانی بدد کاال و خیما  خارجی کم  کننی؛ گامی ک  می

توانمنددی را برپایدد   بایددی بکددوان یدد   راسددکااینسددرعت و شددکاش بیشددکری بگیردپیر
منظور بهبددود شددود، بدد شیه ایشدداد کددرد؛ بنددابراین، پیشددنهاد میتوانمنیساهاا و الگوی ارائ 

 وضعیت لشسکی  طر  سو  در ایران ب  موارد هیر بیشکر توج  شود:
 توانی در آن موفق باشی؛ امور لشسکیکی ک  شرکت میشناخت صنایص و ( 1
اای موردنیاه و مسکنیساهی دان  برپایۀ مییریت دان ؛ توسع  و بهبود تصصص( 2
افزاری با توج  ب  نیاه مشکری؛ بهبود امکانا  سصت( 3
ویژه بددا مکصصصددان، در اای لشسکیکی دیگر بدد اتصاذ راابرد خریی یا ادغا  با بنگاه(  4

اای لشسکیکی جییی؛ منظور کسب تواناییافزوده در صنایص گوناگون ب یما  اره  ارائۀ خ
منظور اای صددنعکی بدد اای لشسددکیکی در نددواحی مددره و شددهرک عضویت در پارک (  5

اای لشسکی ؛ اای تولییکننیه و بنگاهارتباط بیشکر با شرکت
منظور حفددظ د، بدد شددوبا توج  ب  اامیت ارتباطا  بلنیمی  با مشکری پیشددنهاد می(  6

و گددروه روانشناسددان و مکصصصددان در  افزاراددای ارتباطا  بلنیمی  با مشکری اه نر  
تشربدد  بددا سددطح علمددی کددم امور مییریت ارتباطا  اسکفاده شود و در این امر اه افددراد کم

اسکفاده نشود؛ 
( و پددذیری داخلددیپذیری در پذیر  تقاضددا و امددور اداری )انعطا افزای  انعطا (  7

کم  افزای  تعیاد تشهیزا  لشسکیکی و پذیری در ارائ  خیما  و تولیی ب افزای  انعطا 
پذیری خارجی(. روه )انعطا دان  تصصصی ب 
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 منابع
 . تهران: ساهمان مییریت صنعکی. تحقیق در عملیا  نر  (.  1395جتلی، رضا ) و  ، عادل؛ خسروانی، فرهان ؛  آذر

اای دانشگاای: (. بررسی عوامل بنیادی مییریت دان  در محیط1390، حمییرضا؛ معماری، سعییه )آراسک 
 1-13، 23 ،ای در علااا   انساااان رشااا  فصااالهام  مطالعاااا  میان .ای مدددوردیمطالعددد 

ترین گزیند  اه (. ارائد  مدیلی جهدت انکصداش مناسدب1390محسدن )  ، جواد؛ و صادق عمل نی ،نژادباقری
چهارمین کهفرانس مل  لجس یک الملل  و  دومین اجالس بین اای لشسکی  طر  سو  در ایران،شرکت

 . تهران، موسس  امای  صنعتو زنجیره تأمین
(. الگدوی شایسدکگی مدییران روابدط 1395رنشبدر، محبوبد  )و  ، مهیخت؛ فرقانی، محمیمهیی؛  بروجردی

ای رش  فصلهام  مطالعا  میان .م ارتباطا منیی اه رویکرداای نظری علم مییریت و علعمومی با بهره
  .146-129(، 1)9 ،در عل   انسان 

(. تسهیم دان  بین اعضدای 1390ابوالقاسمی، محمود )و  فرد، حسن؛  ، قاسم؛ صباغیان، هارا؛ داناییسلیمی
ای در علا   رشا  فصالهام  مطالعاا  میانایرشک اای دانشگاای؛ نگاای میانعلمی در محیطایئت

 . 51-74(، 23)3 ،انسان 
مطالع  مدوردی انکصداش (.1395دال، قاسم )، عبیالسکار؛ محمیپور الریمی، احمی؛ و افضلی حاجیصفائی

.4-13(، 53)18، مدیریت زنجیره تأمینمراکز پص  ی  شرکت لشسکیکی طر  سو . 
اای لسدشکی  طدر  سدو  )رسدال  (. طراحی شبک  لشسکی  اداش بدرای شدرکت1393، نادر )نسبغفاری

یران.دککری در رشک  مهنیسی صنایص(. دانشگاه علم و صنعت، تهران ا 
اای لشسدکیکی سدنکی کاراای تبییل بنگاه(. بررسی راه1393، امیرابراایم؛ اکبری جوکار، محمیرضا )غتمی

 فدارس.خلی المللی ونقل بینموردی: شرکت حمل ، مطالع اای لشسکیکی طر  سو ب  شرکت
 91-103(، 1،1)1-30 ، مههدس  صهایع و مدیریت

ساهی ساخکاری تفسدیری. سپاری لشسکی  با اسکفاده اه میل(. الگوی عوامل تصمیم برون1395، لعیا )الفت
  .1-29(، 42)11فصلهام  عل   مدیریت ایران. 

اای تولییی بنیی و انکصاش توانمنی ساهنیه(. رتب 1391کسایی، مسعود؛ فر ، مشکبی؛ و طتیی، حمییرضا )
ل )مطالع  موردی: گروه بهمن موتور(، اای ای.ان.پی و دیماتیبرای رسیین ب  تولیی چاب  ب  کم  رو 

،  152-135(، 2)4. تهران مجل  مدیریت صهع   دانشگاه 
 انکشارا  پرتوک.اای لشسکیکی طر  سو  )چاپ اول(. تهران: (. شرکت1395، جواد )مفاخر

(. ارائد  چدارچوبی اه 1393اللد  )هاده، علیرضا؛ حداجی حسدینی، حشت، ناصر؛ الهی، شعبان؛ حسننوروزی
.103-124(، 2)3 مدیریت ن آوری ابزاراای سیاسکی علم و فناوری، با اسکفاده اه رویکرد فراترکیت.
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