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Abstract
Purpose: The aim of this study was to design the financial agility model of the supply chain process in companies.
Methodology: The research method is descriptive and applied. In terms of orientation, it is fundamental and in terms
of purpose, it is exploratory-qualitative. The research population included: academic and industrial experts and the sample
was selected based on the snowball sampling method. Data collection instruments were semi-structured interviews with
industrial managers and academic experts. In the data analysis, first, the codes and components of financial agility were
extracted from the interviews and formulated in the form of a conceptual Grounded theory model.
Findings: The core category was the financial agility, which was presented in three dimensions, and the causal,
contextual, and intervening conditions, and strategies and results, were formulated and then, the final model was
designed. Afterwards, the model was validated by using the Delphi model. According to the results of this study, the
main categories of the developed model included intra-organizational, technological and human factors.
Originality/Value: Therefore, based on the proposed model of this research can be the expected consequences of the
financial agility model in business companies can be understood.
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نوع مقاله :پژوهشی

طراحی الگوی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین
*،1

رضا خلیل زاده ،1پرویز سعیدی

2

 ،آرش نادریان ،1ابراهیم عباسی

1گروه حسابداری ،واحد علیآبادکتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآبادکتول ،ایران.
 2گروه حسابداری و مالی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها بارو یکرد نظریه برخواسته از دادهها انجام شده
است.
روششناسی پژوهش :روش پژوهش توصیفی-کاربردی ،از نظر جهتگیری از نوع بنیادی و از نظر هدف پژوهش از نوع مطالعات اکتشافی-
کیفی میباشد .جامعه آماری مشارکت کنندگان شامل خبرگان دانشگاهی و افراد متخصص در حوزه صنعت بوده اند که تعداد نمونهها براساس
است .در تجز یه و تحلیل دادهها ابتدا ،کدها ومولفههای چابک سازی مالی از مصاحبه ها استخراج و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدو ین
گردید.
ُ
یافتهها :مقوله محوری ،چابکسازی مالی بوده که در سه بعد ارائه و همچنین شرایط علی ،زمینه ای ،مداخله گر ،راهبردها و نتایج ،تدو ین و
الگوی نهایی ارائه گردید .سپس با روش تحلیل دلفی ،پرسشنامه طراحی الگوی اولیه توسط خبرگان اصالح ،تایید و الگوی چابکسازی مالی
فرآیند زنجیره تامین شرکتها ارائه گردید .باتوجه به نتایج این پژوهش ،مقولههای اصلی الگوی تدو ین شده ،شامل عوامل درون سازمانی،
فناورانه و انسانی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تامین شرکتها بوده است.
اصالت/ارزش افزوده علمی :از اینرو ،براساس الگوی پیشنهادی این پژوهش میتوان به پیامدهای مورد انتظار الگوی چابکسازی مالی
دست یافت.
کلیدواژهها :فرآیند زنجیره تأمین ،چابکسازی مالی ،نظریه برخواسته از دادهها.

 -1مقدمه
امروزه ،یکی از مهمترین عوامل بقا و پیشرفت سازمانها ،چابکی آن است .سازمانها در این محیط ،باید عالوه بر اینکه خود را حفظ
میکنند ،از تغییرات بیشترین سود را ببرند و هرچه بیشتر در راه پیشرفت ،گام بردارند .چابکی روشی جدید برای مقابله با این چالش است

(پو یا و خوبیان .)2014 ،1الزمه کسب چابکی ،وجود سیستم انعطافپذیر ،دارابودن نیروی کار دانشپذیر ،و ساختار مدیریتی مشوق
نوآوریهای تیمی است (شهائی .)2013 ،2بر اساس الگوی شریفی و ژانگ )۲001( 3توانمندیهای چابکی (سرعت ،انعطافپذیری،
پاسخگویی و شایستگی) شامل توانمندیهایی است که باید بهمنظور ایجاد واکنش درست و بهموقع به تغییرات ،به وجود آید .از طرفی دیگر
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

روش نمونهگیری گلوله برفی به تعداد سی نفر انتخاب شده است .ابزار گرداوری اطالعات به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده

سازمانها و مؤسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیستویکم به دنبال چابکی باشند چراکه سازمانهای مدرن با فشار فزایندهای جهت
یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پو یای جهانی مواجه هستند .چابکی ،توانایی سازمان برای عرضه محصوالت و خدمات باکیفیت
باال را ارتقا داده و درنتیجه عامل مهمی برای بهرهوری سازمان میشود .یک سازمان چابک ،با اتفاقات و تغییرات ناگهانی ،به سادگی از پا
درنمیآید .یک سازمان چابک ،سریعالسیر ،سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی ،فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهای مشتری
پاسخ سریع میدهد .سازمان چابک برای درک و پیشبینی تغییرات محیط کسبوکار طراحیشده و در این راستا به ساختاربندی خود
میپردازد .وجود تغییر ،عاملی برای نیاز به چابکی در سازمانها است .ازاینرو سازمان چابک نیاز به ظرفیتهای موجود بالقوه و تطابق
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برای مواجهه با این تغییرات ،عدم اطمینآنها در محیط تجاری دارد (بخش چناری و همکاران.)2015 ،1

بنابراین ،امروزه یکی از عوامل تأثیرگذار در رسیدن به هدف و کسب موفقیت تجاری مستمر در فضای کسب وکار کنونی ،مدیریت صحیح
منابع ومصارف مالی شرکتها از طریق هدایت کارا و اثر بخش چرخه عملیات تجاری میباشد .این امر مهم درگذشته با استفاده از
روشهای سنتی انجام میگرفت .اما امروزه با وجود تغییر وتحوالت شتابان نظیر افزایش عدم قطعیت در زنجیره تامین و وجود مسائل
سیاسی ،نوسانات تقاضا ،تغییرات تکنولوژی ،ناپایداری های مالی وحوادث طبیعی وتأکید برنیل به موفقیت مالی ،دیگر آن روشهای گذشته
ً
به تنهایی دارای کارآمدی الزم نیستند .بلکه ،شیوههای نوینی برای هدایت امور فضای کسبوکار معرفی شده که میتوانند نسبتا پاسخگوی
نیازهای مختلفی همچون نظارتی و کنترلی ،هماهنگی واثربخشی و کارایی مدیران شرکتهای کنونی باشند .بهطوری که توجه هوشمندانه

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

به این امر به نوبه خود موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتها در محیطهای متغیر و پویا میشود (رضایی دولت آبادی و مهرآذین،2
ً
 .)2013یکی از بخشهای مهم شرکتها که درسالهای اخیر دستخوش تحوالت نسبتا زیادی شده است زنجیره تأمین است .زیرا این
بخش با توجه به نفوذ فناوری و روشهای پیشرفته دیگر متکی صرف به شیوههای مدیریت پیشین نمیباشد ،بلکه ،یک رویکرد متحوالنه
جدید و پویایی تحت عنوان چابکسازی فراگیر در زنجیره تأمین دنبال میشود .اما به نظر میرسد که از بین ابعاد گوناگون نظریه چابکسازی
زنجیره تأمین محور چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تامین دارای اهمیت چندانی است .در این خصوص ،پژوهشهایی هم که درسالهای
اخیر انجام گردید به موضوعاتی همچون نحوه انجام و گزارشگری صحیح ،حسابشده و به موقع اقدامات مالی مربوط به فرآیند زنجیره
تامین ضمن توجه به سرعت پردازش باال ،هزینه کم وصرف زمان بهینه به عنوان یکی از نشانههای بارز چابکی مالی تأکید فراوانی شده
است.

همچنین ،بحث وبررسیهای مفصلی در پژوهشهای گوناگون از جمله آن استوارت ،)1997( 3بیامون ،)1998( 4گانسکاران و همکاران5

( ،)2000اوتو وکوتزاب ،)2003( 6گانسکاران و همکاران ،)2004( 7بانکر و همکاران ،)2004( 8سای و همکاران ،)2010( 9سونی
وکودالی ،)2010( 10بیگلیاردی و باتنی ،)2010( 11جاللوند و همکاران ،)2011( 12بای ،)2020( 13جوانکیانی

ومحمدجعفری14

( ،)2015صابری زنوری اصل وحسن زاده ،)2014( 15صورت گرفته که واکاوی و تحلیل آنها میتواند وجود مسأله ،عدم چابک سازی
مالی فرآیند زنجیره تأمین 16شرکتها را بیشتر نمایان سازد .ضمن اینکه ابعاد و زمینههای اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع دربین
پژوهشگران نیز افزایش خواهد یافت.

بنابراین ،تحقیقات اخیر ارتباط بین رویههای فرآیند زنجیره تامین و کسب موفقیت مالی شرکتها را مورد بحث و بررسی قرار دادند .البته،
برخی از پژوهشگران در نتایج تحقیق خود بیان کردند که به دلیل دشواری استفاده از معیارهای عملیاتی اندازه گیری زنجیره تامین یک حلقه
ا رتباطی مناسبی بین عملیات زنجیره تامین و موفقیت مالی تا کنون مطرح نگردیده است .از این رو ،این تحقیق برای پرکردن خالء بوجود
آمده درخصوص موضوع (مساله بیانشده) ،یعنی در خصوص فرآیند زنجیره تامین و کسب موفقیت مالی شرکتها با انجام بررسیهای
جامع به دنبال ایجاد یک الگوی مناسب میباشد .در واقع ،این تحقیق به دلیل اهمیت داشتن عملکرد زنجیره تامین وعملکرد مالی که بیشتر
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همان چابکسازی مالی مدنظر بوده ،به دنبال ارائه مدل چابک سازی مالی در فرآیند زنجیره تأمین با رویکرد نظریه برخاسته از دادهها
است .اما ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی میشود که در بازار سرمایه ایران ،شرکتهای سهامی به دلیل برخورداری از حجم
ً
انجام معامالت نسبتا باال نیازمند چابک سازی مالی میباشند .زیرا عدم برخورداری از چابکسازی مالی (سرعت پردازش
اطالعات مالی پایین ،دقت پایین و هزینه باال) احتمال کاهش عملکرد زنجیره تامین و درنهایت کاهش عملکرد مالی شرکتها به
دنبال خواهند داشت .از اینرو ،با توجه به مطالب فوق در این پژوهش سعی بر آن بوده که به سواالت ذیل پاسخ داده شود:
 عوامل علی مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟

 مقولههای محوری مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟
 عوامل مداخلهگر مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟
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 عوامل زمینهای مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟

 راهبردهای کلیدی مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟
 پیامدهای مورد انتظار چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟

همچنین ،ادامه مباحث مقاله بدین صورت نگارش شده است که در بخش دوم به بیان مبانی نظری و پیشینهی پژوهش ،در بخش
می پردازد.

 -2مبانی نظری پژوهش
 -2-1چابكی فرآیند زنجیره تأمین

واژه چابک در فرهنگ لغت ،به معنای حرکت سریع ،چاالک ،فعال و چابکی ،توانایی حرکت بهصورت سریع و آسان و قادربودن به تفکر
بهصورت سریع و با یک روش هوشمندانه است .ریشه و زادگاه چابکی ،ناشی از تولید چابک است و تولید چابک مفهومی است که طی
سالهای اخیر عمومیتیافته و بهعنوان استراتژی موفق توسط تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابلمالحظهای آماده
میکنند ،پذیرفته شده است .در چنین محیطی ،هر سازمانی باید توان تولید همزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر کوتاه ،طراحی
مجدد محصوالت ،تغییر روشهای تولید و توان واکنش کارآمد به تغییرات را داشته باشد .در صورت داشتن چنین توانمندیهایی ،به آن
بنگاه تولیدی ،سازمان چابک اطالق خواهد شد .باوجود تعاریف زیاد از واژه چابکی ،هیچیک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند.
ً
این تعاریف عموما ایده "سرعت و تغییر در محیط کسبوکار" را نشان میدهند .با توجه به جدید بودن بحث چابکی ،تعریف جامعی که
مورد تائید همگان باشد ،وجود ندارد (شهائی .)2013 ،از سال  1991به بعد هرکدام از محققان ،تعاریف متعددی را ارائه کردهاند:
تواناییهای تولیدکننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیرقابلپیشبینی؛ پاسخ پیش کنشی به تغییرات؛ سودآوری از محیط؛
قابلیت سازگاری و شکلدهی مجدد و سریع؛ بهرهگیری از تغییرات بهعنوان فرصتهای ذاتی نهفته درمحیطهای آشفته؛ ایجاد سازمان
مجازی و استفاده از دانش بازار؛ توانایی پاسخ مؤثر به مشتری؛ توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیرقابلپیشبینی

(فتحیان و شیخ .)2009 ،1به باور شریفی و ژانگ ( )2001چابکی به معنای توانایی هر سازمانی برای حسگری ،ادراک و پیشبینی
تغییرات موجود در محیط کاری است .چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده ،به آن¬ها بهعنوان عوامل رشد و
شکوفایی بنگرد .آنها درجایی دیگر چابکی را توانایی فائق آمدن بر چالشهای غیرمنتظره برای رو یارویی با تهدیدهای بیسابقه محیط
کاری و کسب مزیت و سود ،از تغییرات بهعنوان فرصتهای رشد و پیشرفت تعریف میکنند .ماسکل )۲001( 2چابکی را توانایی رونق
و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابلپیشبینی تعریف میکند .از این بابت ،سازمانها نباید از تغییرات محیط کاری خود

هراس داشته ،از آنها دوری کنند ،بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور کنند .ورنادات)1999( 3
معتقد است چابکی را میتوان بهصورت هم سو یی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری ،در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد.

Fathian and Sheikh
Maskell
Vernadat

1
2
3

طراحی الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره تأمین

سوم روش شناسی موضوعی ،در بخش چهارم نیز به بیان یافتهها و در بخش پنجم به بحث و نتیجهگیری و بیان برخی از پیشنهادات

در چنین سازمانی ،اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهای متغیر
مشتریان پاسخ مناسبی دهند .به عقیده گلدمن و همکاران )1995( 1چابکی سازمانی عبارت است از دادن ارزش به مشتری ،آمادگی برای
مواجهه با تغییرات ،توجه به مهارتها و ایجاد مشارکت در کارکنان .همچنین ،چابکی ،توانایی یک واحد کسب وکار برای رشد و بقاء در
یک محیط رقابتی است که تغییرات آن مستمر و غیرقابلپیشبینی بوده و نیازمند واکنش سریع به بازارهای متغیراست .به اعتقاد

کید2

( )2000بهمنظور عملیاتی ساختن پارادایم چابکی ،میتوان آن را تلفیقی از مؤسسات بیشمار دانست که هر یک مهارت یا شایستگی
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کلیدی خاصی را برای فعالیتهای مشترک دارند و میتوانند سازمان را با کمک یکدیگر برای واکنش سریع به نیازمندیهای متغیر مشتریان،
ً
آماده سازند .کامال مشهود است که منظور اصلی کید ( )2000در اینجا همان سازمان مجازی است .کید یکی از جامعترین تعاریف
چابکی سازمانی را اینگونه ذکر میکند :سازمان چابک ،یک کسبوکار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در
واکنش به تحوالت و وقایع غیرمنتظره و پیشبینی نشده ،فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد .درچنین کسبوکاری ،فرآیندها و
ساختارهایی یافت میشوند که سرعت ،انطباق و استحکام را تسهیل کرده و دارای سازماندهی هماهنگ و منظمی است که توانایی نیل به
ً
عملکرد رقابتی درمحیط کسب وکاری کامال پو یا وغیرقابل پیشبینی را دارند و البته ،این محیط با کارکردهای کنونی سازمان بیتناسب
نیست.
در حقیقت ،امروزه چابکی به منزله یك ابزار رقابتی توانمند برای تمامی سازمانها ،دریك محیط متغیر و آشفته به شمار میرود .اولین گام

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

در راستای دستیابی به سطح چابکی مطلوب ،شناسایی قابلیتهای موردنیاز سازمان برای غلبه بر تغییرات محیطی وتالش برای بهبود این
قابلیت ها ،با پیاده سازی راهبردهای مناسب است .بدیهی است درعمل این امکان وجود دارد که مدیران به طور مستقیم مجموعهای از
راهبردها را برای بهبود چابکی سازمان انتخاب و به کار گیرند ،بدون این که قابلیتها ونیازهای سازمان را مدنظر قرار دهند .در این صورت
خطر وریسك ناشی از عدم همخوانی بین راهبردها ونیازهای سازمان را باید پذیرفت .در واقع ،انتخاب صحیح وخردمندانه راهبردها ،باعث
تسهیل دستیابی به قابلیتهای چابکی موردنیاز سازمان می شود .از اینرو ،ارزیابی تأثیر استراتژیها و اولویت بندی آنها قبل از انتخاب
وپیادهسازی آن امری ضروری به نظر میرسد .مسأله اساسی در اینجا چگونگی شناسایی و تعیین استراتژیهای متناسب با نیازهای سازمان
است که درحوزه چابکی ،پژوهشهای بسیار اندکی در این زمینه انجام شده است (مولوی و همکاران .)2013 ،3البته ،در مبانی نظری

سیستمهای اطالعات ،به نقش فناوری اطالعات ،به عنوان چابکی شرکتها اشاره شده است (اووربای و همکاران .)2006 ،4زیرا فناوری
اطالعات موقعیتهای دیجیتالی را برای شرکتهایی فراهم میکند که به آنها اجازه میدهد تا به طور موثر به تغییر درمحیط کسب وکار
پاسخ دهند .شرکتهایی که فرآیندهای تجاری خود را دیجیتالی کرده اند ،گزینههایی دارند که میتوانند در ایجاد مسیرهای جدید برای
دسترسی به مشتریان ،ایجاد یکپارچگی زمان واقعی با شرکای زنجیره تامین ،بهرهمندی در عملیات داخلی و ارائه محصوالت یا خدمات

دیجیتال جدید مورد استفاده قرار گیرند (ویلر .)2002،5بهعنوان مثال ،سیسکو که فرآیندهای تجاری خود را دیجیتالی کرده است،

تامینکنندگان و تولیدکنندگان قرارداد را در یک وب سایت عرضه می کند که قادر به پاسخ سریع به تغییرات تقاضا است (تاپسکات و
همکاران ،)2000،6و بسیاری از بانکهای تجاری به فرآیندهای دیجیتالی خود بستگی دارند و ارائه محصوالت جدید به مشتریان خود

(راس و بث .)2002 ،7مطالعات تجربی اخیر عوامل زیادی را بررسی کرده اند که شرکتها را قادر میسازد تا چابک باشند (راویچندران،8

 .)2018رابرتز و گروور )2012( 9معتقدند که یک زیرساخت فناوری اطالعات شرکت میتواند آن را به طور موثر به مشتریان پاسخ دهد و
به این ترتیب باعث افزایش چابکی آن شود .لو و رامامورتی ،)2011( 10دریافتند که قابلیتهای زیرساخت فناوری اطالعات ،هم افزایی بین
فناوری اطالعات و کسبوکار و موضع پیشگیرانه فناوری اطالعات میتوانند شرکتها را به چابکی تبدیل کنند .تالون و

پینسونیولت11

( ،)2011استدالل میکنند که هماهنگی راهبردی فناوری اطالعات شرکت بر چابکی آن تاثیر میگذارد ،و این ارتباط با انعطافپذیری
فناوری اطالعات نیز تعدیل میشود .پژوهشگران دیگر نیز رفتارهای چابک در فعالیتهای خاص سیستمهای اطالعاتی ،مانند توسعه
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سیستمها را بررسی کردند (لیوتیان و رز ،)2006 ،1و همچنین ،آنها چگونگی ایجاد سیستمهای ماندگار غیرقابل انعطاف را برای
جلوگیری از رشد سریع شرکتها (ون اوستیرهوت و همکاران )2006 ،2را بررسی کردند (راویچندران .)2017 ،در این راستا ،فناوری

مالی به یکی از ابعاد سیستمهای اطالعاتی سازمانها در دهه های اخیر ،نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی بنگاهها داشتند .فناوری
مالی که به همگرایی دو مفهوم امور مالی و فناوری اشاره دارد به طورغیرمنتظره در سال  2015میالدی به عنوان یکی از واژههای تخصصی
ُپرکاربرد درآمدوکسب وکارهای مالی را با این روند به خود مشغول کرده است .بسیاری از شرکتهای مالی مشتاقانه به دنبال درک تأثیر
فناوری برگسترش عرضه وتقاضا برای محصوالت وخدمات مالی هستند (محمدی قمی و همکاران .)2016 ،3در این زمینه بورچ

وهمکاران ،)2013( 4طی پژوهشی به معرفی الگوهایی در بازار تأمین مالی انبوه پرداختند و به صراحت بیان نمود اند که تمام تراکنشهای
تأمین مالی انبوه شرکتها از طریق پلتفرمهای اینترنت -محور انجام میشود که ابزار مناسبی را برای انجام معامالت تأمین مالی شرکتها
فراهم میآورد .در این راستا ،در پژوهشهایی ،بگوات و شارما ،)2007( 5لوه ،)2008( 6ویسنر ،)2011( 7واگنر و کمرلینگ،)2014( 8
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وحدان و امام ،)2017( 9تسای و همکاران ،)2020( 10بویا ( ،)2020کریمی دستجردی و همکاران ،)2009( 11معبودی و همکاران12

( ،)2009فتحی هفشجانی و همکاران ،)2010( 13هم چابکسازی و ابعاد آن رامورد توجه قرار دادهاند.
 -2-2تأثیرچابكسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین بر موفقیت مالی شرکتها

صنعت بوده است .دو دیدگاه در این زمینه اهمیت دارد .دیدگاه ایستا که چگونگی تأثیر ساختار انعطافپذیر سازمان در توانایی انطباق
با محیط را بررسی میکند .در مقابل دیدگاه پویا بر نحوه ایجاد ،اصالح و شکلدهی مجدد قابلیتهای سازمان برای تطبیق آنها با
تغییرات محیطی تمرکز میکند (رابرت و گراور .)2012 ،بهزعم گلدمن و همکاران ( )1995چابکی به معنای استفاده ترکیبی از
فنآوریها و رویههای پیشرفته و شناختهشده تولیدی است .به عبارتی ،چابکی با تولید ناب ،مدیریت کیفیت جامع ،برنامهریزی
نیازمندیهای مواد ،مهندسی مجدد فرآیندها و توانمندسازی کارکنان ،سازگاری و انطباق دوسویهای دارد .بوگر و داس ،)2013( 14طی
پژوهشی ذینفعان اصلی تأمین مالی شرکتها را شامل کارآفرینان ،سرمایه گذاران و واسطهگران معرفی نمودند .آنها بیان کردند که این
سه گروه و تعامالت بین آنها ساختار اولیه تأمین مالی انبوه شرکتها را تشکیل میدهند .از اینرو ،براساس مباحث باال میتوان پی برد
که محیط کسب وکار معاصربا افزایش شدت رقابت وسرعت سریع تغییر در بازار و انتظارات مشتری مشخص شده است .بنابراین ،به
طور فزایندهای ،الزم است که بنگاهها به سرعت توانایی درک وتغییر در محیط زیست خود را به دست آورند و به آن عمل کنند (آلتشولر

و همکاران .)2010،15این تواناییها به عنوان چابکی (داو"،)2001 ،16چابکی راهبردی" (ویل و همکاران"،)2002 ،17چابکی رقابتی"
(گلدمن و همکاران ،)1995 ،چابکی کسب وکار (ماتیاسن و پریس-هیجه ،)2006 ،18وعالوه براین به عنوان"چابکی شرکت"(اوربای

وهمکاران ،)2006 ،معرفی شده است .به طوریکه مبانی نظری اخیر این مورد جزء عناصرکلیدی موفقیت شرکتها شناخته میشوند.
البته ،اصطالح چابکی رقابتی را زمانی می توان بکار برد که یک کسب وکار چابک بتواند مزیت رقابتی خود را از طریق جمع آوری
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این موضوع که سازمانها چگونه در محیطهای پویا و غیرقابلپیشبینی رفتار کنند ،طی چندین دهه از مباحث موردعالقه در دانشگاه و

اطالعات با سرعت باال و ایجاد تغییرات درمحیط (بازار) خود وهمچنین ،از طریق پاسخ دهی به طور موثر ایجاد کند (آلتشولر و
همکاران.)2010،

 -3روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر از نظر جهتگیری از نوع بنیادی و از نظر هدف نیز اکتشافی است .به طوریکه نوع پژوهش حاضرکیفی وراهبرد مورد
استفاده آن درتجزیه وتحلیل اطالعات نیز نیزمبتنی برنظریه پردازی داده بنیاد میباشد .نظریهپردازی داده بنیاد ،یک نوع روشی پژوهشی
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برای علوم اجتماعی بوده که توسط دوجامعهشناس آمریکایی به نام ِگ ِل ِیسر )1978( 1و کوربین و استراوس ،)1990( 2تدوین شده است

(دانایی فرد وامامی .)2007،3مشارکتکنندگان درجامعه آماری این پژوهش شامل کارمندان ،کارشناسان ،سرپرستان ،مدیران ،میانی و
مدیران ارشد که با مسائل و موضوعات شرکتها به خصوص شرکتهای بورسی در ایران و سایر بازارهای مالی آشنایی داشتند انتخاب
شدند .برای گردآوری دادهها هم از دو بخش مطالعات کتابخانههای و میدانی (توزیع پرسشنامه ومصاحبه) در بین مشارکتکنندگان جامعه
آماری این پژوهش بهره گرفته شده است .برای تجزیه وتحلیل دادهها نیز از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد استفاده شده است .بنابراین،
درجهت ارائه الگوی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین از رویکرد نظریهپردازی داده بنیاد با ابعاد تدوین شده در الگوی مفهومی پژوهش

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

استفاده شده است .شایان ذکر می باشد که در این پژوهش با توجه به وسعت جامعه که منجر به صرف هزینه و وقت بسیار و کاهش دقت
مطالعه میشود و به منظور اطمینان از اینکه نمونه مورد مطالعه معرف جامعه آماری است و مؤلفههای محاسبه شده از اعتبار الزم برای
استنباط آماری و برآورد پارامترهای جامعه برخوردار هستند ،و از آن جا که انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطالعات از
اهمیت زیادی برخوردار است ،با استفاده از روش نمونهگیری روش گلوله برفی استفاده شده است .بنابراین ،حجم مشارکت کنندگان به
تعداد ( )30نفر ،نمونهگیری با استفاده از روش گلوله برفی صورت گرفته است .به طور کلی ،مشارکت کنندگان از میان کارشناسان وخبرگان
دانشگاهی در رشتههای حسابداری و مالی ،مدیریت ،اقتصاد ،فعاالن حوزه سرمایهگذاری و مدیریت تولید ،بر اساس معیارهای ذیل انتخاب
شدند.
 کلیدی بودن :در حوزه مالی و مدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین افراد کلیدی وموثری باشند.

 شناسایی شده توسط سایرین :درحوزه مالی ومدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین مورد تأیید و اشاره خبرگان حوزه بوده اند.

 فهم نظری موضوع :درحوزه دانشگاهی ومتون تخصصی مالی و مدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین تسلط کافی داشته باشند.
 تنوع :سابقه حضور درشرکتهای متنوع و زیرشاخههای متفاوت مالی ومدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین داشته باشند.

 تمایل به همکاری :عالقه وصدق گفتار در این مورد محل توجه بوده است .در نهایت میتوان گفت که ویژگیهای کلیدی جمعیت شناختی مشارکت
کنندگان در پژوهش به شرح جدول  1میباشد (فلینت .)1999 ،4به طورخالصه در جدول  ،1خالصه نتایج مربوط به آماری توصیفی متغیرهای جمعیت
شناختی (سن ،تحصیالت ،سابقه خدمت ،رده سازمانی و رشته تحصیلی) مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر ارائه شده است.

 -4یافتههایپژوهش
 -4-1یافتههای توصیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی

در این بخش به طور خالصه نتایج مربوط به ویژگیهای کلیدی جمعیت شناختی مشارکت کنندگان پژوهش ارائه شده است .همان طور که
مشاهده میشود در این پژوهش متغیرهای جمعیت شناختی مربوط به مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل (سن ،تحصیالت ،سابقه
خدمت ،رده سازمانی و رشته تحصیلی) بوده که نتایج مربوط به آن نیز به شکل خالصه در جدول  1ارائه شده است.

1

Glaser
Corbin and Strauss
3
Danaeifard and Emami
4
Flint
2

جدول  -1یافتههای توصیفی جمعیتشناختی.
Table 1- Descriptive demographic findings.

ویژگی جمعیت شناختی
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

رشته تحصیلی

مرد

21

0/69

زن

9

0/31

کمتر از 35

5

0/18

بین  36تا 45

9

0/29

بین  46تا 55

10

0/32

بین  56تا 66

6

0/21

کارشناسی ارشد

12

0/40

دکتری و باالتر

18

0/60

کمتر از  10سال

5

0/17

بین  11تا  15سال

8

0/26

 16تا  20سال

10

0/33

 21تا  30سال

7

0/24

حوزه فناوری

3

0/10

خبرگان دانشگاهی

5

0/15

مالی و حسابداری

12

0/40

مدیریت تولید و بازرگانی

7

0/24

سازمان و مدیریت و اقتصاد

3

0/11

حسابداری مدیریت مالی و تولید

9

0/31

اقتصاد و بازاریابی

8

0/28

فنی و مهندسی صنایع

8

0/26

سایر رشتهها

5

0/15

منبع :محاسبات پژوهشگران.

در جدول  ،1توزیع جمعیت مشارکتکنندگان پژوهش حاضر برحسب جنسیت به عنوان نمونه آماری ارائه شده است .همانطور مالحظه
میشود فراوانی جنسیت پاسخگویان بدین شکل بوده که از تعداد ( )30نفر پاسخگو (خبره)  21( 69%نفر) ،از پاسخگویان مرد و
 31%یعنی ( 9نفر) ،از پاسخگویان زن میباشند .بیشترین فراوانی مطلق سن مشارکتکنندگان هم مربوط به پاسخگویان گروه سنی بین
 46تا  55سال و کمترین فراوانی مطلق نیز مربوط به گروه سنی زیر  35سال میباشند .همچنین ،در بخش توزیع فراوانی و درصد تجمعی
میزان تحصیالت پاسخگویان مالحظه میشود که بیشترین فراوانی مطلق میزان تحصیالت پاسخگویان مربوط به مقطع تحصیلی دکتری
و باالتر ( 60درصد) و کمترین فراوانی مطلق نیز مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ( 40درصد) ،میباشند .همچنین ،مطابق
توزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت تخصصی جمعیت مشارکت کننده در پژوهش منتخب مالحظه میشود بیشترین فراوانی مطلق مربوط
به گروه با سابقه فعالیت  16تا  20سال ،همچنین کمترین فراوانی مطلق مربوط به گروه با سابقه فعالیت باالی کمتر از  10سال میباشند.
عالوه براین ،مشاهده میشود که برحسب رده سازمانی بیشترین فراوانی مطلق مربوط به اساتید و خبرگان حوزه مالی و حسابداری 40%
یعنی ( 12نفر) و کمترین فراوانی مطلق آن نیز مربوط به گروه اساتید وخبرگان حوزه فناوری میباشند .درنهایت اینکه درخصوص توزیع
فراوانی نوع رشته تحصیلی جمعیت مشارکت کننده در پژوهش منتخب میتوان بیان نمود که بیشترین فراوانی مطلق مربوط به بهگروه
حسابداری ،مدیریت مالی و تولید بوده و کمترین فراوانی مطلق هم مربوط به سایر رشتههای تحصیلی میباشند.
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اساتید و خبرگان مشارکت کننده در پژوهش

فراوانی مطلق

درصد فراوانی

 -4-2یافتههای بخش کیفی (جمع آوری گزارهها در مصاحبه با خبرگان) و کدگذاری دادههای پژوهش

کوبن و استراوس ( ،)1990میالدی با تدوین کتاب «کشف نظریه دادهبنیاد» سه شیوه کدگذاری دادهها را پیشنهاد دادند :شامل کدگذاری

باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی بوده است (لی .)2001 ،1بر این اساس ،مراحل اجرایی پژوهش حاضر مبتنی بر این سه روش

کدگذاری بوده است .البته ،کدگذاری انتخابی بهعنوان بخشی از فرآیند خلق نظریه بوده که در مرحله نهایی هم مبانی نظری و هم نتایج
مصاحبه با خبرگان درخصوص کدگذاری انتخابی توضیح داده میشود .ابتدا با استفاده از روش مطالعهی کتابخانههای مستندات منتشر
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شده توسط پژوهشگران منتخب داخلی وبین المللی نظیر استوارت ( ،)1995بیامون ( ،)1999گانسکاران و همکاران (،)2000
اوتووکوتزاب ( ،)2003گانسکاران و همکاران ( ،)2004بانکر و همکاران ( ،)2004سای و همکاران ( ،)2010سونی وکودالی (،)2010
بیگلیاردی وباتنی ( ،)2010جاللوند و همکاران ( ،)2011بای ( ،)2020جوانکیانی و محمدجعفری ( ،)2015صابری وحسن زاده
( ،)2014ومصاحبه نیمهساختاریافته با کارشناسان وخبرگان دانشگاهی گزارههای مربوط به الگوی چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین
شرکتها جمعآوری و سپس با استفاده از روش داده بنیاد گزارههای استخراج شده طی سه مرحله کدگذاری گردید و مفاهیم ،مولفهها
ومقولههای اصلی الگوی پژوهش استخراج گردید.

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

عالوه براین ،با توجه به اینکه هدف تحقیق حا ضر ارائه الگوی چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها بوده به شکل م شروح از
معیاری به نام اشببباع نظری داده برای تعیین نقطه پایان اسببتفاده گردیده اسببت ،به عبارت بهتر در این وضببعیت داده جدیدی که به پژوهش
وارد می شود طبقه بندی محورهای ا سا سی چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها را تغییر نمیدهد و پی شنهادی هم برای ایجاد
طبقه جدید ایجاد نمیکند .دادههای حا صل از مطالعه متون مربوطه طی م صاحبه با ( )30نفر م شارکت کننده در دو مرحله ،پساز تبدیل
شدن به اطالعات کتبی تحلیل شدند و از آنها بالغ بر ( ،)30گزاره مرتبط با مو ضوع پژوهش بد ست آمد که به دلیل باالبودن حجم تعداد
ً
صفحات این جدول صرفا تعدادی از آنها درجدول  2ارائه شده است.
 -4-2-1کدگذاری باز و استخراج مفاهیم مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین
کدگذاری باز ،2فرآیند تحلیلی ا ست که از طریق آن ،مفاهیم شنا سایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها ک شف می شوند (کوبن و
اسببتراوس1990 ،؛ لی .)2001 ،در این مرحله ،نظریهپرداز دادهبنیاد ،مقوله های اولیه اطالعات در خصببوص پدیده درحال مطالعه را به
وسیله بخشبندی 3اطالعات شکل میدهد .پژوهشگر مقولهها را برهمه دادههای جمعآوری شده ،نظیر مصاحبهها ،مشاهدات و وقایع یا

یادداشتهای خود بنیان میگذارد (کرسول .)2002 ،4درحقیقت ،با ا ستفاده از کدگذاری بازخط به خط گزارههای بدست آمده از مرحله
قبل بازنگری شده و مفاهیم ا صلی مربوط به سوال پژوهش ا ستخراج می شود و به آن لفظ کد یا مفهوم اطالق میگردد .کد باید گویای

محتوای داده باشببد ،به طوری که محقق وخواننده ،با مشبباهده این عنوان ،تاحدود زیادی به مفهوم جمالت پیببرند (میلز و هوبرمن،5
 .)2002بنابراین ،حا صل این مرحله ا ستخراج ( )73مفهوم مرتبط به چابک سازی مالی زنجیره تأمین ا ست که درجدول  ،3ن شان داده
شده است.

1

Lee
Open Coding
3
Segmentation
4
Creswell
5
Miles and Huberman
2

جدول  -2خالصه گزارههای استخراج شده مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین.
Table 2- Summary of extracted statements related to supply chain financial agility.

1

R1

2

R2

3

R3

4

R4

5

R5

6

R6

7

R7

8

R8

9

R9

10

R10

یکی از مواردی که در بخش زنجیره تأمین و چه در سایر بخشهای یک شرکتهای (سازمانهای) حائز
اهمیت است ،موضوع اعتماد و صداقت است.
رمز موفقیت در دنیای امروز ،همان خلق ارزش و کیفیت مناسب برای محصوالت و خدمات مورد عرضه به
بازار هدف است.
توانمند سازی کارکنان ،به معنای تشویق آنان برای مشارکت بیشتر در تصمیم گیری است ،یعنی ،فضایی
برای مشارکت همه جانبه افراد در شرکت (سازمان) فراهم شود تا آنها بتوانند به عنوان یک نیروی دانشی
ایدههای جدید و خوبی را ارائه و از آن ایده در اجرا (عمل) استفاده نماید.
ارتقاء دانش ،مهارت و توانمندی نیروی انسانی (کارکنان) در انجام وظایف و ماموریتهای محوله در سطح
فردی ،سطح گروهی و در سطح سازمان ی گامی مهم در پیشبرد اهداف آموزشی برای نیل به راهبردهای
درشرکتهای بهشمار میرود.
در محیط کسبوکار همه شرکتهای (سازمانهای) به نوبه خود به عنوان مشتریانی برای شرکتهای دیگر
وتامینکنندگانی برای برخی دیگر از شرکتها محسوب میشوند.
ً
مجموعه دانش مالی در سالهای اخیر رویکردهای جدید به واقعیت های پیچیده بازارهای ماالی خصوصا
بازارهای سرمایه ارائه نموده که موضوع سطح سواد (تحصیالت) کارکنان بنگاه میتواند به نوبه خود سهم
بسزایی در نیل موفقیت به اهداف مالی زنجیره تأمین خواهد داشت.
موضوع آموزش چه در بخش زنجیره تأمین و چه در سایر بخشهای یک شرکت (سازمان) تجاری امری
بدیهی محسوب میشود .به طوریکه شرکتهای (سازمانهای) گوناگون متناسب با زمان و موقعیت به
موضوع آموزش نیروی خود میبایست توجه نمایند .زیرا آموزش مؤثر کارکنان موجب آ گاهی بیشتر آنها
نسبت به محیط کسبوکار آنها شده که این موضوع تاحد زیادی وابسته به اهداف شرکت نیز میباشد.
انعطافپذیری به میزان توانایی سازگاری ،ایستادگی و مدیریت شرایط وموقعیتهای عدم اطمینان اشاره
دارد .بنابراین ،می توان گفت که ایجاد و برخورداری از انعطاف پذیری الزم برای پیگیری و انجام امور و
فعالیتهای مالی مشخص در فرآیند زنجیره تأمین شرکتها به نوبه خود انعطاف پذیر چرخه عملیات مالی
فرآیند زنجیره تأمین را به دنبال خواهد داشت.
محیط دانشگاهی و پژوهشی می تواند با انتقال دستاوردها و نتایج پژوهشی خود در حوزه مالی مربوط به
فرآیند زنجیره تأمین شرکتهای روشهای علمی و اصول جدیدی را برای انجام اقدامات ارائه نمایند.
بهطوری که این موضوع به نوبۀ خود باعث ایجاد انعطاف پذیری الزم و به موقع در چرخه عملیات آن واحد
و من جمله چابکی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها خواهند شد.
در مبانی نظری مفهوم مدیریت تولید و مهندسی صنایع عامل بهبود کیفیت به عنوان یک عامل کلیدی برای
ایجاد چابک سازی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها محسوب میشود .حال اگر فرآیند مالی زنجیره تأمین به
واسطه کاربرد ابزارها و روشهای فناورانه و نیروی انسان دانشی برخور شود ،می توان گفت که در سطح
حداقلی از کیفیت الزم برخوردار میگردد.

محاسبات پژوهشگر.

جدول  -3خالصه نتایج مفاهیم (کدهای) استتخراج شده مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین.
Table 3- Summary of the results of extracted concepts (codes) related to supply chain financial agility.

ردیف

گزارههای استخراج شده

1
2
3
4
5
6
7
8

افزایش اعتماد و صداقت.
شبکه کسبوکاری منظم.
محیط کسب وکارهای خرد و اجزاء فناوریهای پیشرفته.
روزآمدی مهارت کارکنان.
روابط نزدیک با مشتریان و تامینکنندگان.
رشته تحیلی کارکنان بنگاه.
آموزش مؤثر کارکنان.
مهندسی مجدد فرآیندهای کاری.
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ردیف

شناسه

گزارههای استخراج شده براساس یافتههای میدانی و مصاحبه با خبرگان پژوهش (مشارکتکنندگان)

جدول ( -3ادامه).
Table 3- (Continued).
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خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

ردیف

گزارههای استخراج شده

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

محیط دانشگاهی و پژوهشی.
میزان رضایت شغلی کارکنان بنگاه.
بهبود کیفیت.
نرخ مالیات.
سرعت تحویل و انجام مأموریت.
فرهنگ تغیر محیط سازمان (شرکت).
قابلیت مدیریت ریسک.
درک وشناخت مشتریان و عرضهکنندگان در خصوص اقدامات مشترک.
حفظ همزمان کیفیت و کمیت در خوصوص محصول وخدمات تولیدشده.
برنامه ریزی راهبردی.
ارائه ارزش به مشتری (سرمایه گذاران).
رضایت مشتریان (سرمایه گذاران).
یکپارچگی و پیپیدگی کم.
میزان حمایت مدیران از ایده های نو و خالق کارکنان در بخشهای مختلف چرخه عملیات بنگاه.
قابلیتهای اینترنت.
سازمان یادگیرنده.
متحرک سازی قابلیت های اساسی.
انطالق با تغییر.
مشارکت کارکنان.
کارکنان توانمند و چندمهارته.
تغییر در فرآیندهای فنی و اداری و برونسپاری.
میزان سن کارکنان بنگاه.
سبک رهبری.
خدمات و مشوقهای دولتی.
کارکنان انعطافپذیر.
بهبود مستمر (بازار سهام).
دسترسی و دانش کارکنان به اطالعات.
زیرساخت فتاوری اطالعات.
ساختار سازمانی منعطف.
میزان بین دانش کارکنان (خلق ،توسعه ،توزیع و تسهیم).
تصمیمگیری غیر متمرکز و گروهی.
سازگاری و پذیرش فناوری.
سازمان مجازی (کارگزاریها).
برخورداری از نمودار جریان زمانی ،مکانی و مکانی فعالیت (برنامه جامع کنترل عملیات).
به اشتراکگذاشتن اطالعات شفاف.
تجربه فعالیت کارکنان بنگاه.
پاسخگویی سریع.
یکپارچه سازی منابع و اقدامات.
توانایی شبکهسازی.
فناوری مناسب.
تخصیص سریع منابع.
توانمندسازی کارکنان واحدهای گوناگون بنگاه.
رونق داشتن بازار.
چشم انداز راهبردی.
تفویض اختیار به کارکنان.
صرفهجویی در هزینهها.

جدول ( -3ادامه).
Table 3- (Continued).

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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 -4-2-2کدگذاری محوری و استخراج مفاهیم مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین
کدگذاری محوری ،1فرآیند ربط دهی مقولهها به زیر مقولهها ،وپیوند دادن مقولهها درسطح ویژگیها و ابعاد هست .این نوع
کدگذاری ،به این دلیل «محوری» نامیده شده است که کدگذاری مربوطه حول «محور» یک مقوله تحقق مییابد (کوبن و
استراوس1990،؛ لی .)2001 ،از اینرو ،در این مرحله ،مقولهها ،و یژگیها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز ،تدوینشده و سر جای
خود قرار میگیرد تا دانش فزایندهای درمورد روابط ایجاد گردد (لی .)2001 ،درمرحله کد گذاری محوری از چند اقدام اصلی بحث

(استراوس1987،2؛ لی.)2001 ،
شده است که خالصه این اقدامات نیز در جدول  ،4نشان داده شده است ِ
جدول  -4خالصه اقدامات کدگذاری محوری.
Table 4- Summary of pivotal coding actions.

ردیف

شرح

منبع

1

بیانکردن ویژگیهای یک مقوله و ابعاد آنها؛ اقدامی که حین کدگذاری باز
شروع میشود.
شناسایی شرایط گوناگون ،کنش یا برهمکنشهای گوناگون و پیامدهای
گوناگون مربوط به یک پدیده است.
ربطدهی یک مقوله به زیرمقوله هایش :از طریق گزارههایی که چگونگی ربط
آنها به همدیگر را مطرح میکنند.
های ممکن
جستجوی سرنخهایی در دادهها که بر چگونگی ربطدهی ِ
ِ
های اصلی به هم داللت دارد.
مقوله ِ

(استراوس1987 ،؛ لی2001 ،؛ به
ِ
نقل از دانایی فرد و امامی.)2007 ،

2
3
4

Axial Coding
Strauss

1
2

طراحی الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره تأمین

ردیف

گزارههای استخراج شده
توع جنسیت کارکنان بنگاه.
رویدادهای شاخص.
شرایط عمومی تسهیلگر.
یکپارچگی انجام فعالیتهای بخش مالی.
انعطاف پذیری.
شرایط عمومی محدودکننده.
ارزیابی عملکرد و ارتقاء.
راهبرد منعطف.
محیط حمایتی.
کارایی و اثر بخشی عملیاتی.
حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده.
سیاستهای آموزشی.
مدیریت تغییر فضای کسبوکار.
شرایط فیزیکی تولید و زیر ساختهای مالی بنگاه.
درک چشم اندازهای سازمانی.
سطح سواد (تحصیالت) کارکنان بنگاه.
تیمهای میان کارکردی.
نحوه ارائه خدمات رسانی به مشتریان.
نوع اتوماسیون اداری و مالی بنگاه.

بنابراین ،میتوان بیان کرد که در این مرحله ،مفاهیم استخراجشده از گزارهها ،بهصورت مداوم مقایسه و دستهبندی میشوند و زمینههای
مشترک بیشتری را میان آنها کشف و امکان طبقه بندی مفاهیم مشابه درقالب مفاهیم یکسان (مولفه) فراهم میشود که به آن (روش

مقایسه پایدار) یا (روش تطبیق وداوم) میگویند (سلدن .)2005 ،1از اینرو ،در این پژوهش هم با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار،

زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم امکان پذیر میگردد ومفاهیم فرعیتر بهدستآمده از مرحله کدگذاری باز به مفاهیم اصلی (مولفههای
کلیدیتر) مرتبط میگردند .حاصل این مرحله از فرآیند تحقیق ،شکلگیری  6مؤلفه مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین عوامل
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علی چابکسازی مالی ،مقوله محوری ،عوامل راهبردی ،عوامل مداخلهگر ،عوامل زمینهای و پیامدهای مورد انتظار گردید که جزئیات
آن به شرح جدول  5میباشد.
جدول  -5خالصه گزارههای استخراج شده مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین.
Table 5- Summary of extracted statements related to supply chain financial agility.

مولفههای کلیدی

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

عوامل علی چابک سازی
مالی

مقوله محوری
(عوامل سازمانی چابک
سازی مالی)

مقوله محوری
(عوامل انسانی چابک
سازی مالی)

مقوله محوری (عوامل
فناورانه چابک سازی
مالی)

کد (گویه) استخراج شده در مصاحبه با خبرگان
شرایط فیزیکی تولید و زیر ساختهای مالی بنگاه.
نوع اتوماسیون اداری و مالی بنگاه.
تغییر در فرآیندهای فنی و اداری و برونسپاری.
یکپارچگی انجام فعالیتهای بخش مالی.
برخورداری از نمودار جریان فعالیت (برنامه جامع کنترل عملیات).
مهندسی مجدد فرآیندهای کاری.
توانمندسازی کارکنان واحدهای گوناگون بنگاه.
شبکه کسبوکار منظم.
درک وشناخت مشتریان و عرضهکنندگان در خصوص اقدامات مشترک.
ساختار سازمانی منعطف.
تفویض اختیار به کارکنان.
روزآمدی مهارت کارکنان.
آموزش مؤثر کارکنان.
انعطاف پذیری.
پاسخگویی سریع.
سرعت تحویل و انجام مأموریت.
فرهنگ تغیر.
افزایش اعتماد و صداقت.
کیفیت و کمیت محصول وخدمات.
حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده.
یکپارچگی و پیچیدگی کم کلیه اقدامات بنگاه.
سازمان یادگیرنده.
قابلیت مدیریت ریسک.
مشارکت کارکنان.
کارکنان توانمند و چند مهارته.
تیمهای میان کارکردی.
کارکنان انعطاف پذیر.
دسترسی و دانش کارکنان به اطالعات.
زیر ساخت فناوری اطالعات.
سازگاری و پذیرش فناوری.
سازمان مجازی (کارگزاری ها).
به اشتراک گذاشتن اطالعات شفاف.
یکپارچه سازی منابع و اقدامات.
فناوری مناسب.

میانگین
پاسخها

انحراف معیار

2/78

1/23

1/08

0/98

1

0/66

2/55

0/54

3/22

0/66

2/67

0/56

2/65

0/45

2/45

0/78

1/07

0/53

1/02

0/77

2/55

1/54

2/49

1/01

4/36

0/51

2/41

0/89

4/43

0/63

2/37

0/81

1/05

0/93

3/44

0/84

4/51

0/57

2/32

0/54

4/26

0/96

2/22

9/56

1/04

0/84

2/21

0/43

3/87

0/56

3/65

0/34

4/19

0/45

3/45

0/64

2/19

0/43

2/11

0/67

2/08

0/88

4/04

0/65

3/26

0/93

2/02

0/78

Selden

1

جدول ( -4ادامه).
Table 4- (Continued).

مولفههای کلیدی

عوامل راهبردی چابک
سازی مالی
(راهبردهای مسأله
چابک سازی مالی)

عوامل زمینهای
(بسترهای) مؤثر

پیامدهای مورد انتظار

تخصیص سریع منابع.
متحرک سازی قابلیت های اساسی.
چشم انداز راهبردی.
انطباق با تغییر.
صرفه جویی در هزینهها.
مدیریت تغییر.
برنامه ریزی راهبردی.
کارایی و اثر بخشی عملیاتی.
بهبود کیفیت.
راهبرد منعطف.
روابط نزدیک با مشتریان و تامینکنندگان.
تصمیم گیری غیر متمرکز و گروهی.
بهبود مستمر (بازار سهام).
ارائه ارزش به مشتری (سرمایه گذاران).
رضایت مشتریان (سرمایه گذاران).
سبک رهبری.
میزان سن کارکنان بنگاه.
نوع جنسیت کارکنان بنگاه.
سطح سواد (تحصیالت) کارکنان بنگاه.
تجربه فعالیت کارکنان بنگاه.
رشته تحصیلی کارکنان بنگاه.
میزان رضایت شغلی کارکنان بنگاه.
میزان حمایت مدیران از ایده های نو و خالق کارکنان در بخشهای
مختلف چرخه عملیات بنگاه.
دانش کارکنان (خلق ،توسعه ،توزیع و تسهیم).
محیط حمایتی.
قابلیتهای اینترنت.
نحوه ارائه خدمات رسانی به مشتریان.
رویدادهای شاخص.
توانایی شبکه سازی.
رونق داشتن بازار.
نرخ مالیات.
پاسخگویی بهموقع به استفادهکنندگان اطالعات مالی (درون و برون
سازمانی).
ایجاد شایستگی محوری در فرآیند زنجیره تأمین شرکتها.
انعطاف پذیری فعالیتهای مالی در فرآیند زنجیره تأمین شرکتها.
بهبود سرعت پاسخگویی به مشتریان و سایر ذینفعان شرکت.
خلق مدیریت پایگاه داده دانش مالی.
ایجاد فرهنگ توانمندسازی بین کارکنان نسبت به همسوسازی عملیات
بنگاه با شرایط بازار (محیط).

1/98

0/34

1/86

1/23

3/21

1/54

4/11

1/33

3/76

1/24

3/95

0/77

2/54

0/89

3/87

0/65

3/79

0/78

3/67

0/54

1/67

0/34

1/54

0/75

1/43

0/65

3/55

0/34

3/58

0/61

3/54

1/43

3/76

1/62

3/45

0/43

3/61

0/55

3/43

0/34

1/33

0/67

1/30

0/28

1/29

0/41

3/39

0/34

1/23

0/43

3/03

0/61

2/12

0/45

4/23

0/59

3/28

0/94

2/10

0/75

1/79

0/37

1/92

1/46

3/22

1/65

4/16

1/56

3/91

1/27

3/85

0/93

2/85

0/77

457

طراحی الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره تأمین

عوامل مداخلهگر چابک
سازی مالی (متغیرهای
جمعیت شناختی)

کد (گویه) استخراج شده در مصاحبه با خبرگان

میانگین
پاسخها

انحراف معیار

به طورکلی ،در این بخش یعنی کدگذاری محوری و استخراج مفاهیم مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین طی مصاحبه و توزیع
در پرسشنامه در دو مرحله (مرحله اول و دوم دلفی) لیستی از عوامل مؤثر بر چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها بود که
از پژوهشهای پیشین و گفتگو با خبرگان مشارکتکننده در این پژوهش استخراج و ارائه گردید .البته ،خبرگان نظر خود را درباره میزان
تأثیر هریك از عوامل ،مولفهها و نتایج ارائه دادند که انتخاب آنها هم براساس یکی از گزینههای موجود درمقابل آنها و در قالب طیف
لیکرت و شامل"تأثیر بسیار کم"،1":تأثیر کم" ،"2 :تأثیر متوسط"،"3 :تأثیر زیاد"4 :و"تأثیربسیار زیاد "5 :بوده است .بنابراین ،درجدول
 5نتایج مرتبط با کدگذاری محوری واستخراج مفاهیم مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین که از محل پژوهشهای پیشین وتوزیع

458

پرسشنامه در دور متوالی دلفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخها برای هرگویه ،میانگین پاسخها ،انحراف معیار آنها هرعامل بر
اساس میانگین پاسخها بوده درج شده است .در این رابطه ضریب همبستگی کندال پاسخهای این دو دور متوالی هم به ترتیب ()0/904
و ( )0/907می باشد که نشاندهنده افزایش توافق بین اعضای خبرگان است و با توجه به اینکه ضریب توافق این دور با ضریب توافق
دوره اول تفاوت چندانی نکرده است می توان بیان داشت که ضریب توافق بین خبرگان ،باال بوده و اشباع نظری بین خبرگان در خصوص
هریک از عوامل  6گانه موثر بر چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها را شامل میشود.
 -4-2-3کدگذاری انتخابی و استخراج مفاهیم مرتبط با چابکسازی مالی زنجیره تأمین

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

کوبن و اسببتراوس ( ،)1990کدگذاری انتخابی را به همراه کدگذاری باز ومحوری اینگونه تشببریح میکنند« :در کدگذاری باز،
تحلیلگر به پدیدآوردن مقولهها و ویژگیهای آنها میپردازد وسببپس میکوشببد تا مشببخص کند که چگونه مقولهها در طول ُبعدهای
تعیین شببده تغییر میکنند .در کدگذاری محوری مقولهها به طور نظاممند بهبودیافته و با زیر مقولهها پیوند داده میشببوند .با اینحال
اینها هنوز مقولههای اساسی نیستند که در نهایت برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگتر شوند ،بهطوری که نتایج تحقیق شکل نظریه
پیدا کنند" .کدگذاری انتخابی" فرآیند یکپارچه سازی و بهبود مقولهها ا ست (کوبن و ا ستراوس1990،؛ لی .)2001،بر این ا ساس،
میتوان گفت که کدگذاری انتخابی آخرین مرحله کدگذاری است و در آن به استحکام بیشتر مولفهها پرداخته میشود و وجوه مشترک
مولفههای برآمده از مراحل قبلی ،با توجه به اشتراکات آنها در دسته بندیهای کلیتر و محدودتر ساماندهی میشود (آلن و ساندرز،1

 )2002بررسببی مولفه های 10گا نه برآمده از مرحله کدگذاری محوری حاکی از آن اسبببت که بهطور کلی عوامل  6گا نه موثر
برچابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها درسه مقوله اصلی شامل  )1عوامل سازمانی چابک سازی مالی )2 ،عوامل فناورانه
چابک سازی مالی ،و  )3عوامل ان سانی چابک سازی مالی ،وعوامل علی چابک سازی مالی ،راهبردهای م سأله چابک سازی مالی،
عوامل مداخلهگر چابکسازی مالی ،عوامل زمینهای (بسترهای) مؤثر و پیامدهای مورد انتظار میتوان خالصه کرد.

 -5مدل استخراجشده
در این پژوهش ،هدف اصلی طراحی الگوی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها بارو یکرد نظریه برخواسته از دادهها مدنظر
بوده است .بدین منظو ر ،ابتدا ،در بخش اول مطالعه و مروری بر روی مبانی نظری و پیشینهی پژوهش ،ابعاد ،مؤلفههای اصلی و فرعی،
شاخصهای کلیدی ،متغیرها و گویههای مرتبط با الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر شناسایی و احصاء گردید .سپس ،در مرحله دوم ،به
منظور احصای نهایی مدل پیشنهادی و طراحی الگوی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها ،مصاحبههای تخصصی با خبرگان
دانشگاهی در رشتههای حسابداری ،مالی ،مدیریت ،اقتصاد وفعاالن حوزه سرمایهگذاری ومدیریت تولید ،انجام و گزارههای مربوط به
الگوی پیشنهادی استخراج گردید .بهطوری که با روش داده بنیاد کدگذاری سهمرحلهای یعنی کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مدل مذکور
نهایی و احصاء گردید .بنابراین ،چارچوب نظری (مفهومی) الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر در شکل  1قابل مشاهده است.
در سوال اول پژوهش حاضر بیان شد که عوامل علی مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟ درپاسخ سوال فوق
میتوان گفت مهمترین دستاوردهای این بخش شامل :شرایط فیزیکی تولید و زیر ساختهای مالی بنگاه ،نوع اتوماسیون اداری ومالی
بنگاه ،تغییر در فرآیندهای فنی واداری و برونسپاری ،یکپارچگی انجام فعالیتهای بخش مالی ،برخورداری از نمودارجریان زمانی ،مکانی
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و مکانی فعالیت (برنامه جامع کنترل عملیات) ،مهندسی مجدد فرآیندهای کاری ،توانمندسازی کارکنان واحدهای گوناگون بنگاه ،شبکه
کسب وکاری منظم و درک و شناخت مشتریان وعرضهکنندگان در خصوص اقدامات مشترک میباشد.
در سوال دوم پژوهش حاضر بیان شد که مقولههای محوری مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟ از اینرو،
در پاسخ به سوال فوق میتوان گفت که مهمترین عوامل مقولههای محوری مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها
شامل :عوامل سازمانی چابکسازی مالی شامل (ساختار سازمانی منعطف ،تفو یض اختیار به کارکنان ،روزآمدی مهارت کارکنان،
آموزش مؤثر کارکنان ،انعطافپذیری ،پاسخگویی سریع ،سرعت تحویل و انجام مأموریت ،فرهنگ تغیر ،افزایش اعتماد و صداقت،
کیفیت وکمیت محصول وخدمات ،حذف فعالیتهای فاقد ارزشافزوده ،یکپارچگی و پیچیدگی کم کلیه اقدامات بنگاه وسازمان
یادگیرنده)؛ عوامل انسانی چابکسازی مالی (شامل قابلیت مدیریت ریسک ،مشارکت کارکنان ،کارکنان تووانمند و چندمهارته و تیم
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های میان کارکردیو کارکنان انعطاف پذیر)؛ عوامل فناورانه چابکسازی مالی (شامل دسترسی ودانش کارکنان به اطالعات ،زیرساخت
فتاوری اطالعات ،سازگاری و پذیرش فناوری ،سازمان مجازی (کارگزاری ها) ،بهاشتراک گذاشتن اطالعات شفاف ،یکپارچهسازی منابع
و اقدامات و فناوری مناسب) میباشد.

 میزان سن کمرکنمن بنگمه توع جنسیت کمرکنمن بنگمه سطح سواد (تحصیالت) کمرکنمن بنگمه تجربه فعملیت کمرکنمن بنگمه رشته تحصیلی کمرکنمن بنگمه رضمیت شغلی کمرکنمن بنگمه ح میت مدیران اا ایده همی و و خالق کمرکنمن در بخشهمی مختلف -دا ش کمرکنمن (خلق ،توسعه ،توایع و تسهیم)

پیامدهای مورد انتظار
 پم سخ گویی سریع به ا ستفمدهکنندگمن درون و برون سمامم ی
اطالعمت مملی
 ایجمد شاامیسااتگی محوری درفرایند ا جیره تأمین شرکتهم
 ا عطمف پذیری فعملیتهمی مملیدر فرا ینااد ا ج یره تااأ م ین
شرکتهم
 بهبود ساارعت پمسااخگویی بهمشتریمن و سمیر ذینفمن شرکت
 خلق ماادیریات پاامیگاامه دادهدا ش مملی
 ای جمد فرهنگ توا ندسااامایکمرکنمن سبت به ه سو سمای
ع ل یمت بن گمه بم شااارایط بماار
(محیط)

راهبردهای مؤثر
(محرکهای اساسی)
 تخصیص سریع منمبع متحرک ساااامای قمبل یت همیاسمسی
 چشم ا داا راهبردی ا طبمق بم تغییر صرفه جویی در هزینههمی بنگمه مدیریت تغییر بر ممهریزی راهبردی افزایش کمرایی و اثر بخشی بهبود کیفیت استفمده اا راهبرد کمری منعطف ا یجاامد ا م ینااه بر قراری روا بطزدیاک بام مشاااتریامن و تاممین
کنندگمن
 تصااا یم گ یری غ یر م ت رکزوگروهی
 بهبود مست ر بماار ارایه اراش به مشتریمن رضااامیت مشاااتریمن (سااارممیهگذاران)
 -ا تخمب وع سبک رهبری بنگمه

عوامل علی مؤثر
مقولههای محوری
مؤثر
عوامل درون ساامامم یچم بک ساااامای مملی
فرایند ا جیره تأمین
عوامل فنمورا ه چمبکساااامای مملی فرای ند
ا جیره تأمین
عوامل ا سااام ی چمبکساااامای مملی فرای ند
ا جیره تأمین

 شرایط فیزیکی تولید و ایر سمختهمی مملیبنگمه
 وع اتوممسیون اداری و مملی بنگمه ت غ ی یر در فرآ یناادهاامی ف نی و اداری وبرونسپمری
یکپمرچگی ا جمم فعملیتهمی بخش مملیبرخورداری اا ودار جر یمن ا مم ی ،م کم یومکم ی فعملیت (بر ممه جممع کنترل ع لیمت)
 مهندسی مجدد فرآیندهمی کمریتوا ندسااامای کمرکنمن واحدهمی گو مگونبنگمه
 شبکه کسبوکمری منظم درک و شنمخت م شتریمن و عر ضهکنندگمنبرای اقداممت مشترک

عوامل زمینهای (بسترهای) مؤثر
 ایجمد محیط ح میتی دولتی و غیردولتی توسعه قمبلیتهمی اقتصمدی بر خط به واسطه اینتر ت حوه ارایه خدممت رسم ی به مشتریمن رو یداد همی شااامخص تأثیر گذار بر ف عملیت همی مملی بن گمه در فرای ندا جیره تأمین
 توا میی شبکه سمای توسعه و رو ق داشتن بماار کمال و خدممت و بماارهمی مملی -ضریب و رخ مملیمت ستم ی فعملیتهمی اقتصمدی بنگمه

(منبع :یافتههای پژوهشگران)

شكل  -1الگوی چابکسازیمالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها.
Figure 1- Financial agility model of corporate supply chain process.

طراحی الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره تأمین

عوامل مداخلهگر مؤثر

در سوال سوم پژوهش حاضر بیان شد که عوامل مداخلهگر مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام اند؟ از اینرو ،در
پاسخ به سوال سوم پژوهش حاضر میتوان بیان نمود که مهمترین مؤلفههای (عوامل) مداخلهگر مؤثر بر چابک سازی مالی فرآیند زنجیره
تأمین شرکتها ،شامل :میزان سن کارکنان بنگاه ،تنوع جنسیت کارکنان بنگاه ،سطح سواد (تحصیالت) کارکنان بنگاه ،تجربه فعالیت کارکنان
بنگاه ،رشته تحیلی کارکنان بنگاه ،میزان رضایت شغلی کارکنان بنگاه ،میزان حمایت مدیران از ایده های نو و خالق کارکنان در بخشهای
مختلف چرخه عملیات بنگاه ،میزان بین دانش کارکنان (خلق ،توسعه ،توزیع و تسهیم) میباشد.
در سوال سوال چهارم پژوهش حاضر بیان شد که عوامل زمینهای (بسترهای کلیدی) مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها
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کدام اند؟ از اینرو ،در پاسخ به سوال چهارم پژوهش حاضر میتوان بیان نمود که مهمترین مؤلفههای (عوامل) زمینهای (بسترهای کلیدی)
مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها شامل :محیط حمایتی ،قابلیتهای اینترنت ،نحوه ارائه خدمات رسانی به مشتریان،
رویدادهای شاخص ،توانایی شبکهسازی ،رونق داشتن بازار و ضریب نرخ مالیات میباشد.
در سوال پنجم پژوهش حاضر بیان شد که راهبردهای کلیدی مؤثر بر چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتهاکدام اند؟ از اینرو،
در پاسخ به سوال پنجم پژوهش حاضر میتوان بیان نمود که مهمترین مؤلفههای (عوامل) راهبردهای کلیدی مؤثر بر چابک سازی مالی

خلیل زاده و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز  ،1400صفحه445-463 :

فرآیند زنجیره تأمین شرکتها ،شامل :تخصیص سریع منابع ،متحرک سازی قابلیتهای اساسی ،چشمانداز راهبردی ،انطالق با تغییر،
صرفهجویی در هزینهها ،مدیریت تغییر ،برنامه ریزی راهبردی ،کارایی و اثر بخشی عملیاتی ،بهبود کیفیت ،راهبرد منعطف ،روابط نزدیک
با مشتریان و تامینکنندگان ،تصمیمگیری غیرمتمرکز و گروهی ،بهبود مستمر (بازار سهام) ،ارائه ارزش به مشتری (سرمایه گذاران) ،رضایت
مشتریان (سرمایه گذاران) و سبک رهبری میباشد.
در سوال ششم پژوهش حاضر بیان شد که پیامدهای مورد انتظار مؤثر بر چابک سازی مالی فرآیند زنجیره تأمین شرکتها کدام است؟ از
اینرو ،درپاسخ به سوال ششم پژوهش حاضر میتوان بیان نمود که مهمترین مؤلفههای (عوامل) مربوط به نتایج چابک سازی مالی فرآیند
زنجیره تأمین شرکتها شامل :پاسخ گویی به موقع به استفادهکنندگان درون و برون سازمانی اطالعات مالی ،ایجاد شایستگی محوری در
فرآیند زنجیره تأمین شرکتها ،انعطافپذیری فعالیتهای مالی در فرآیند زنجیره تأمین شرکتها ،بهبود سرعت پاسخگویی به مشتریان
وسایر ذینفان شرکت ،خلق مدیریت پایگاه داده دانش مالی و ایجاد فرهنگ توانمندسازی کارکنان نسبت به همسوسازی عملیات بنگاه با
شرایط بازار (محیط) میباشد.

 -6بحث و نتیجهگیری
چابکی رویکرد مهمی بود که در سال  ۲006میالدی توسط محققان دانشگاه لیهای ایاالت متحده آمریکا مطرح گردید .به دلیل افزایش
رقابت و تبدیلشدن کسبوکارهای بزرگ به کسبوکارهای کوچک و متوسط این ایده؛ یعنی چابکی را در کسبوکار و تولید مطرح ساخت.
رویکردی که به نوبه خود امکان ایجاد تحوالت را در عرصههای پیش روی مدیریت و مختلف در اقتصاد فراهم آورد .در واقع ،رویکرد
چابکی کسبو کارها باعث گردید که به مراتب زنجیره تأمین (تهیه مواد خام ،تولید ،توزیع ،مصرف و پشتیبانی و بازخورگیری تولید و
عملیات) ،از شکل سنتی به شکل پیشرفته تبدیل گردد .البته ،در این مسیر هدف و رسالت ،فلسفه وجودی ،نوع و ماهیت فعالیت بنگاهها
هم تا حدی تعیین کننده بود .به بیان دیگر ،بنگاههایی که به صورت هدفمند به موضوع کسبوکار و بازار هدف خود مینگریستند این
رویکرد بهصورت نسبی برای آنها اهمیت بیشتری داشت ،در مقابل هم بنگاههایی که توجهی چندانی به این رویکرد نداشتند ،چه بسا تداوم
فعالیتهای آنها در محیط کسبوکار دچار چالش جدی گردید .شرکتهایی که هم اکنون به دلیل ورود شرکتهای کوچک و متوسط به
بازارهای هدف بین المللی سهم بازار خود را از دست دادند .بنابراین ،به نظر می رسد که بررسی و توجه کافی به زنجیره تأمین شرکتها در
محیط کسبوکار نسبت به گذشته نه چندان دور ،امری ضروری به نظر میرسد .زیرا امکان دارد که بی توجهی چه سهوی و یا غیر سهوی،
پیامدهای مورد انتظار شرکتها که از جمله مهمترین آنها نظیر سودآوری ،سهم بازار بیشتر و ایجاد ثروت و آورده بیشتر برای سهامدارانش
بوده را تحت شعاع قرار بدهد و حتی دچار چالش جدی نماید .اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر میکند چابکسازی مالی فرآیند
زنجیره تأمین است .زیرا برخورداری زنجیره تأمین مالی از یک چرخه مالی منسجم و هدفمند و چابک باعث میشود که عملیات الزم و
کافی به منظور مدیریت مصارف و منابع مالی در این زنجیره با سرعت ،دقت و هزینه کمترو کیفیت و سرعت پردازش اطالعات به همراه
پاسخگویی به ذینفعان به میزان باالتری انجام گیرد .همچنین ،چابکی مالی موجب ایجاد مزیت رقابتی و حفظ جایگاه شرکت در بازار هدف

 با توجه به اهمیت موضوع چابکی در فرآیند زنجیره تأمین شرکتها در، از اینرو.از طریق نیل به نتایج مورد انتظار آن خواهد شد
کسبوکارها و شرایط گوناگون اقتصادی در این پژوهش به موضوع طراحی الگوی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تأمین با رویکرد نظریه
 براساس رویکرد داده بنیاد ابعاد و، ابتدا، در مرحله تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش، در این راستا.برخواسته از دادهها پرداخته شد
 استخراج و،مولفههای الگوی مفهومی چابکسازی مالی از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و افراد متخصص در حوزه صنعت
، راهبردها و نتایج، مداخلهگر، زمینهای، چابکسازی مالی در سه ُبعد و همچنین شرایط علی، به صورتی که مقوله محوری.تدوین گردید
 تایید و الگوی، پرسشنامه طراحی الگوی اولیه توسط خبرگان اصالح، سپس با روش تحلیل دلفی.تدوین و الگوی نهایی ارائه گردید
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 شامل، مقولههای اصلی الگوی تدوینشده، باتوجه به نتایج حاصل، بنابراین.چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تامین شرکتها ارائه گردید
 براساس الگوی مفومی، از اینرو. فناورانه و انسانی چابکسازی مالی فرآیند زنجیره تامین شرکتها بوده است،عوامل درون سازمانی
حاصل شده میتوان انتظار داشت که کاربست آن الگوی تدوین شده به پیامدهای مورد انتظار که همان چابکسازی مالی فرآیند زنجیره
.تأمین بوده دست یافت
 و کیفیت و سرعت پردازش اطالعات باالتر به همراه، دقت و هزینه کمتر، پیشنهاد میشود که شرکتها بهمنظور ایجاد سرعت،همچنین

طراحی الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره تأمین

پاسخگویی بیشتر به ذینفعان خود از نقش و جایگاه الگوی تدوینشده بهمنظور دستیابی به پیامدهای مورد انتظار که همان چابکسازی
 عوامل، مقولههای محوری، پیشنهاد میشود که نقش هرکدام از عوامل علی، البته. دست پیدا کنند،مالی فرآیند زنجیره تأمین بوده
. عوامل زمینهای (بسترهای کلیدی) و راهبردهای کلیدی در راستا نیل به ان پیامدهای مورد انتظار مؤثر مد نظر قرار گیرد،مداخلهگر
: در این بخش به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی به موضوعات زیر بپردازند،عالوه براین
. طراحی و تبیین نقش ایجاد زنجیرههای بلوکی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی فرآیند تولید و عملیات بنگاههای اقتصادی پرداخته شود

 بررسی و تبیین اثرات فناوریهای مالی نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای خبره بر چابکی مالی فرآیند زنجیره تامین شرکتها پرداخته شود و
.همچین نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد
 به بررسی و تبیین نقش و جایگاه تغییر قوانین و مقررات بازارهای مالی بر چابکی مالی فرآیند زنجیره تامین شرکتها پرداخته شود و همچین نتایج آن با
.نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد
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