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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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 مقدمه -1

خود را حفظ  ینکهعالوه بر ا یدبا یط،مح ینها در اسازمانآن است.  یها، چابکسازمان یشرفتعوامل بقا و پ ینتراز مهم یکیامروزه، 
 چالش است ینا امقابله ب یبرا یدجد یروش یگام بردارند. چابک یشرفت،در راه پ یشترسود را ببرند و هرچه ب یشترینب ییراتاز تغ کنند،یم

مشوق  یریتیو ساختار مد یر،پذکار دانش یرویبودن ندارا یر،پذانعطاف یستموجود س ی،الزمه کسب چابک (.2014 ،1وبیانو خ یا)پو
پذیری، ی چابکی )سرعت، انعطافهای( توانمند۲001) 3الگوی شریفی و ژانگ بر اساس (.2013، 2شهائی) است یمیت هایینوآور

 یگرد یاز طرف. دیآ به وجود به تغییرات، موقعبهمنظور ایجاد واکنش درست و به دیبایی است که هایتوانمند شامل پاسخگویی و شایستگی(

                                                             

1 Pouya and Khobian 
2 Shahaii 
3 Sharifi and Zhang 

                       

 و تحقیق در عملیات گیریتصمیم 
  445-463(، 1400)، 3، شماره 6دوره  

       www.journal-dmor.ir 

 پژوهشی نوع مقاله:

 زنجیره تأمین فرآیندسازی مالی طراحی الگوی چابک

 2ابراهیم عباسی ،1آرش نادریان ،                       ،*1پرویز سعیدی ،1رضا خلیل زاده 

 .رانیا کتول،آبادیعل ،یدانشگاه آزاد اسالم کتول،آبادیواحد عل ،یگروه حسابدار1
 .رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،یو مال یگروه حسابدار 2

ده ها انجام شبرخواسته از داده یهنظر یکردها باروشرکت ینتأم یرهزنج فرآیند یمال یسازچابک یالگو یپژوهش حاضر با هدف طراح  هدف:
 است.
 -یو از نظر هدف پژوهش از نوع مطالعات اکتشاف یادیاز نوع بن یریگاز نظر جهت ی،کاربرد-یفیتوصروش پژوهش  شناسی پژوهش:روش

راساس ها بکه تعداد نمونه و افراد متخصص در حوزه صنعت بوده اند یمشارکت کنندگان  شامل خبرگان دانشگاه ی. جامعه آمارباشدیم یفیک
نجام شده ا یافتهساختار  یمهاطالعات به صورت مصاحبه ن ینتخاب شده است. ابزار گرداورنفر ا یس ادبه تعد یگلوله برف یریگروش نمونه

 نیتدو یادداده بن یاز مصاحبه ها استخراج و در قالب مدل مفهوم یمال یچابک ساز یهاها ابتدا، کدها ومولفهداده یلو تحل یهاست. در تجز
 . یدگرد

و  ینتدو یج،مداخله گر، راهبردها و نتا ی،ا ینهزم ی،عل یطشرا ینبوده که در سه ُبعد ارائه و همچن یمال یسازچابک ی،مقوله محور ها:یافته
 یمال یسازکچاب یو الگو ییدتوسط خبرگان اصالح، تا یهاول یالگو یطراح پرسشنامه ی،دلف یل. سپس با روش تحلیدارائه گرد یینها یالگو

 ،یشده، شامل عوامل درون سازمان ینتدو یالگو یاصل یهامقوله پژوهش، ینا یجباتوجه به نتا .یدها ارائه گردشرکت تامین یرهزنج فرآیند
 ها بوده  است. شرکت ینتام یرهزنج فرآیند یمال یسازچابک یفناورانه و انسان

 یمال یسازچابک یمورد انتظار الگو یامدهایبه پ توانیم الگوی پیشنهادی این پژوهشبراساس  رو،یناز ا اصالت/ارزش افزوده علمی:
 .یافتدست 

 .هانظریه برخواسته از داده ،سازی مالیزنجیره تأمین، چابک فرآیند ها:کلیدواژه

 چکیده

 

 

Jo
u
rn

al
 o

f 
D

ec
is

io
n
s 

an
d

 

O
p
er

at
io

n
s 

R
es

ea
rc

h
 

 Jo u
r

n
a

l o
f 

D ec is
i

o n
s 

an d
  O p
e

ra ti o n
a

l R es ea rc h
 

mailto:dastam66@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9457-0949


 

 

 

446 

ران
مکا

و ه
ده 

ل زا
خلی

/ 
میم

تص
ت، 

لیا
عم

در 
یق 

حق
و ت

ی 
گیر

وره 
د

6 ،
اره 

شم
3 ،

ییز
پا

 
14

00
حه: 

صف
 ،

46
3

-
44

5
 

 

جهت  اییندهمدرن با فشار فزا یهاسازمانباشند چراکه  یبه دنبال چابک ویکمیسترقابت در قرن ب یمؤسسات ناچارند که براها و سازمان
 فیتیعرضه محصوالت و خدمات باک یبرا سازمان ییتوانا ی،مواجه هستند. چابک یجهان یایرقابت کارآمد در بازار پو یدجد یهاراه یافتن

از پا  یبه سادگ ی،ناگهان ییراتچابک، با اتفاقات و تغ سازمان یک. شودیم سازمان یوربهره یبرا یعامل مهم یجهرنتباال را ارتقا داده و د
 یشترم هاییازمندیبازار و ن یدجد یهافرصت ی،ناگهان ییراتسازگار و قدرتمند است و به تغ السیر،یعچابک، سر سازمان یک. آیدیدرنم

خود  یراستا به ساختاربند ینو در ا شدهیوکار طراحکسب یطمح ییراتتغ بینییشدرک و پ یچابک برا سازمان. دهدیم یعسر اسخپ
موجود بالقوه و تطابق  هاییتبه ظرف یازچابک ن سازمان روینها است. ازاسازماندر  یبه چابک یازن یبرا یعامل ییر،. وجود تغپردازدیم

 (.2015، 1ی و همکاراندارد )بخش چنار یتجار یطدر مح هاینآنعدم اطم ییرات،تغ ینمواجهه با ا یبرا
کسب موفقیت تجاری مستمر در فضای کسب وکار کنونی، مدیریت صحیح  امروزه یکی از عوامل تأثیرگذار در رسیدن به هدف وبنابراین، 

امر مهم درگذشته با استفاده از باشد. این ها از طریق هدایت کارا و اثر بخش چرخه عملیات تجاری میمنابع ومصارف مالی شرکت
امروزه با وجود تغییر وتحوالت شتابان نظیر افزایش عدم قطعیت در زنجیره تامین و وجود مسائل  اماگرفت. های سنتی انجام میروش

کید برنیل به موفقیت مالی، دیگر  تغییرات تکنولوژی، نوسانات تقاضا، سیاسی، های گذشته روش آنناپایداری های مالی وحوادث طبیعی وتأ
توانند نسبتًا پاسخگوی وکار معرفی شده که میهای نوینی برای هدایت امور فضای کسببه تنهایی دارای کارآمدی الزم نیستند. بلکه، شیوه

مندانه توجه هوش که طوریهای کنونی باشند. بهکارایی مدیران شرکت کنترلی، هماهنگی واثربخشی و نیازهای مختلفی همچون نظارتی و
 ،2آبادی و مهرآذین دولت )رضایی شودهای متغیر و پویا میها در محیطخود موجب ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت هبه این امر به نوب

این  رایزهای اخیر دستخوش تحوالت نسبتًا زیادی شده است زنجیره تأمین است. ها که درسالهای مهم شرکت(. یکی از بخش2013
د متحوالنه بلکه، یک رویکر ،باشدهای مدیریت پیشین نمیهای پیشرفته دیگر متکی صرف به شیوهنفوذ فناوری و روش بخش با توجه به

سازی رسد که از بین ابعاد گوناگون نظریه چابکبه نظر می اما شود.تأمین دنبال می هسازی فراگیر در زنجیرجدید و پویایی تحت عنوان چابک
های هایی هم که درسالپژوهش در این خصوص،دارای اهمیت چندانی است.  جیره تامینزن فرآیندمالی زنجیره تأمین محور چابک سازی 

زنجیره  فرآینددامات مالی مربوط به شده و به موقع اقحساب، شگری صحیحرازگ انجام و هاخیر انجام گردید به موضوعاتی همچون نحو
کید فراوانی شده تامین ضمن توجه به سرعت پردازش باال، هزینه کم وصرف زمان بهینه به عنوان یکی از نشانه های بارز چابکی مالی تأ

 است.
 5و همکاران(، گانسکاران 8199) 4(، بیامون7199) 3های گوناگون از جمله آن استوارتهای مفصلی در پژوهشهمچنین، بحث وبررسی

(، سونی 1020) 9همکاران و سای (،2004) 8و همکاران (، بانکر2004) 7همکاران وگانسکاران  (،2003) 6وکوتزاب (، اوتو0200)
 14ومحمدجعفری (، جوانکیانی2020) 13ای(، ب2011) 12همکاران و (، جاللوند2010) 11(، بیگلیاردی و باتنی2010) 10وکودالی

تواند وجود مسأله، عدم چابک سازی ها میتحلیل آن گرفته که واکاوی و (، صورت2014) 15وحسن زاده زنوری اصل (، صابری2015)
ضرورت بررسی این موضوع دربین  های اهمیت وابعاد و زمینه کهها را بیشتر نمایان سازد. ضمن اینشرکت 16زنجیره تأمین فرآیندمالی 

 پژوهشگران نیز افزایش خواهد یافت.
ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. البته، زنجیره تامین و کسب موفقیت مالی شرکت فرآیندهای بنابراین، تحقیقات اخیر ارتباط بین رویه

 هبرخی از پژوهشگران در نتایج تحقیق خود بیان کردند که به دلیل دشواری استفاده از معیارهای عملیاتی اندازه گیری زنجیره تامین یک حلق
جود رو، این تحقیق برای پرکردن خالء بو ینا رتباطی مناسبی بین عملیات زنجیره تامین و موفقیت مالی تا کنون مطرح نگردیده است. ازا

های ها با انجام بررسیو کسب موفقیت مالی شرکت زنجیره تامین فرآیندیعنی در خصوص  ،شده(آمده درخصوص موضوع )مساله بیان
یشتر وعملکرد مالی که ب باشد. در واقع، این تحقیق به دلیل اهمیت داشتن عملکرد زنجیره تامینیک الگوی مناسب میجامع به دنبال ایجاد 

                                                             

1 Bakhsh Chenari et al. 
2 Rezaei Dolatabadi and Maher Azin 
3 Stewart 
4 Beamon 
5 Gunasekaran et al. 
6 Otto and Kotzab 
7 Gunasekaran et al. 
8 Banker et al. 
9 Cai et al. 
10 Soni and Kodali 
11 Bigliardi and Bottani 
12 Jalalvand et al. 
13 Bui 
14 Javan Kiani and Mohammad Jafari 
15 Saberi Zanuri Asl and Hassanzadeh 
16 Supply chain management (SCM)  
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ها زنجیره تأمین با رویکرد نظریه برخاسته از داده فرآیندسازی مالی مدنظر بوده، به دنبال ارائه مدل چابک سازی مالی در همان چابک

های سهامی به دلیل برخورداری از حجم شرکت ،شود که در بازار سرمایه ایرانقیق از آنجا ناشی میضرورت انجام این تح امااست. 
)سرعت پردازش  سازی مالیباشند. زیرا عدم برخورداری از چابکانجام معامالت نسبتًا باال نیازمند چابک سازی مالی می

به  هاعملکرد زنجیره تامین و درنهایت کاهش عملکرد مالی شرکت( احتمال کاهش باال اطالعات مالی پایین، دقت پایین و هزینه
 فوق در این پژوهش سعی بر آن بوده که به سواالت ذیل پاسخ داده شود: با توجه به مطالب رو،دنبال خواهند داشت. از این

 ؟اندها کدام زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی عوامل علی مؤثر بر چابک 
 ها کدام اند؟زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی مؤثر بر چابکهای محوری مقوله 

 ها کدام اند؟زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی گر مؤثر بر چابکعوامل مداخله 

 ها کدام اند؟زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی ای مؤثر بر چابکعوامل زمینه 

 ها کدام اند؟زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی راهبردهای کلیدی مؤثر بر چابک 

 ها کدام اند؟زنجیره تأمین شرکت فرآیندچابک سازی مالی مورد انتظار  پیامدهای 

ی پژوهش، در بخش شده است که در بخش دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه نگارش، ادامه مباحث مقاله بدین صورت همچنین
گیری و بیان برخی از پیشنهادات در بخش پنجم به بحث و نتیجهو  هانیز به بیان یافته، در بخش چهارم موضوعیسوم روش شناسی 

 می پردازد.

 مبانی نظری پژوهش -2

 زنجیره تأمین فرآیندچابكی  -1-2

تفکر بودن به و آسان و قادر یعصورت سرحرکت به ییتوانا ی،چاالک، فعال و چابک یع،حرکت سر یواژه چابک در فرهنگ لغت، به معنا
 یه طاست ک یچابک مفهوم یدچابک است و تول یداز تول یناش ی،و زادگاه چابک یشهروش هوشمندانه است. ر یکو با  یعصورت سربه

آماده  یاحظهمالعملکرد قابل یشافزا یکه خودشان را برا یدکنندگانیموفق توسط تول یعنوان استراتژه و بهیافتیتعموم یراخ یهاسال
 یزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر کوتاه، طراحهم یدتوان تول یدبا یسازمانهر  یطی،مح یناست. در چن شدهته یرفپذ کنند،یم

ه آن ب هایی،یتوانمند ینرا داشته باشد. در صورت داشتن چن ییراتکارآمد به تغ واکنشو توان  یدتول یهاروش ییرمجدد محصوالت، تغ
. تندیسن یکدیگرها مخالف و ناقض از آن یکیچه ی،از واژه چابک یادز یفچابک اطالق خواهد شد. باوجود تعار سازمان یدی،بنگاه تول

که  یامعج یفتعر ی،بودن بحث چابک ید. با توجه به جددهندیوکار" را نشان مکسب یطدر مح ییر"سرعت و تغ یدهعمومًا ا یفتعار ینا
 اند:را ارائه کرده یمتعدد یفبه بعد هرکدام از محققان، تعار 1991سال  از (.2013ی، ائهمگان باشد، وجود ندارد )شه یدمورد تائ
یط؛ از مح ت؛ سودآوریییرابه تغ یش کنشیپ بینی؛ پاسخپیشیرقابلو غ یناگهان ییراتبه تغ یعواکنش سر یبرا یدکنندهتول هایتوانایی
 سازمان ایجاد آشفته؛ هاییطنهفته درمح یذات یهاعنوان فرصتبه ییراتاز تغ گیرییع؛ بهرهمجدد و سر یدهو شکل یسازگار قابلیت

 بینیپیشرقابلیمداوم و غ ییراتبا تغ یطیدر مح یشرفتبقا و پ ی؛ تواناییپاسخ مؤثر به مشتر توانایی و استفاده از دانش بازار؛ یمجاز
 بینییشادراک و پ ی،حسگر یبرا یسازمانهر  ییتوانا یبه معنا ی( چابک2001و ژانگ ) یفیباور شر به (.2009، 1یخو ش یان)فتح

و  عنوان عوامل رشدها به¬داده، به آن یصرا تشخ یطیمح ییراتبتواند تغ یدبا یسازمان یناست. چن یکار یطموجود در مح ییراتتغ
 یطحم سابقهیب یدهایبا تهد یاروییرو یبرا یرمنتظرهغ یهافائق آمدن بر چالش ییرا توانا یچابک یگرد ییها درجابنگرد. آن ییشکوفا

رونق  ییرا توانا یچابک( ۲001) 2. ماسکلکنندیم یفتعر یشرفترشد و پ یهاعنوان فرصتبه ییراتو سود، از تغ یتو کسب مز یکار
خود  یکار طیمح ییراتاز تغ یدها نباسازمانبابت،  ین. از اکندیم یفتعر بینیپیشیرقابلمداوم و غ ییرتغ یدارا یطدر مح ییو شکوفا

( 1999) 3بازار تصور کنند. ورنادات یطدر مح یرقابت یتکسب مز یبرا یرا فرصت ییرتغ یدبلکه با ،کنند یها دورهراس داشته، از آن
کرد.  فیتعر یرقابت یتدر جهت کسب مز ی،کار یرمتغ یازهایبا ن سازمان یکنزد ییصورت هم سوبه توانیرا م یمعتقد است چابک

                                                             

1 Fathian and Sheikh 
2 Maskell 
3 Vernadat 
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 یرغمت یازهایدرصدد هستند تا به ن یکدیگردو توأم با  ینراستا قرار داشته و ا یکدر  سازماناهداف کارکنان با اهداف  ی،سازمان ینندر چ
 یبرا یآمادگ ی،مشتر هعبارت است از دادن ارزش ب یسازمان ی( چابک1995) 1گلدمن و همکاران یدهدهند. به عق یپاسخ مناسب یانمشتر

 رشد و بقاء در یوکار برا واحد کسب یک ییتوانا ،یچابک ین،مشارکت در کارکنان. همچن یجادها و اتوجه به مهارت ییرات،مواجهه با تغ
 2یداعتقاد ک هب .یراستمتغ یبه بازارها یعواکنش سر یازمندبوده و ن بینیپیشیرقابلآن مستمر و غ ییراتاست که تغ یرقابت یطمح یک

 گییستشا یامهارت  یکدانست که هر  شماریاز مؤسسات ب یقیآن را تلف توانیم ی،چابک یمساختن پارادا یاتیمنظور عمل( به2000)
 یان،مشتر ریمتغ هاییازمندیبه ن یعواکنش سر یبرا یکدیگررا با کمک  سازمان توانندیمشترک دارند و م هاییتفعال یرا برا یخاص یدیکل

 یفتعار ینتراز جامع یکی یداست. ک یمجاز سازمانهمان  ینجا( در ا2000) یدک یآماده سازند. کاماًل مشهود است که منظور اصل
گاهانه است که قابلکسب یکچابک،  سازمان: کندیذکر م گونهینرا ا یسازمان یچابک در  عیسر یسازگار یتوکار با سرعت، سازگار و آ

و  هارآیندف ی،وکارکسب ینرا دارد. درچن یمشتر هاییازمندیبازار و ن یهافرصت نشده،بینی یشنتظره و پیرمغ یعواکنش به تحوالت و وقا
به  یلن ییاست که توانا یهماهنگ و منظم یدهسازمان یکرده و دارا یلکه سرعت، انطباق و استحکام را تسه شوندیم یافت ییساختارها

 ناسبتیب سازمان یکنون یبا کارکردها یطمح ینا ،را دارند و البته بینیپیشیرقابل وغ یاکاماًل پو یکارو کسب یطدرمح یعملکرد رقابت
 .یستن

ن گام رود. اولیها، دریك محیط متغیر و آشفته به شمار میسازمانامروزه چابکی به منزله یك ابزار رقابتی توانمند برای تمامی در حقیقت، 
ین برای غلبه بر تغییرات محیطی وتالش برای بهبود ا سازمانهای موردنیاز بکی مطلوب، شناسایی قابلیتیابی به سطح چادر راستای دست

ای از ها، با پیاده سازی راهبردهای مناسب است. بدیهی است درعمل این امکان وجود دارد که مدیران به طور مستقیم مجموعهقابلیت
را مدنظر قرار دهند. در این صورت  سازمانها ونیازهای و به کار گیرند، بدون این که قابلیتانتخاب  سازمانراهبردها را برای بهبود چابکی 
وخردمندانه راهبردها، باعث  را باید پذیرفت. در واقع، انتخاب صحیح سازمانخوانی بین راهبردها ونیازهای خطر وریسك ناشی از عدم هم

ها قبل از انتخاب ها و اولویت بندی آنرو، ارزیابی تأثیر استراتژیمی شود. از این سازمانهای چابکی موردنیاز یابی به قابلیتتسهیل دست
 ازمانسهای متناسب با نیازهای تعیین استراتژی اینجا چگونگی شناسایی و له اساسی درأرسد. مسضروری به نظر می یسازی آن امروپیاده

(. البته، در مبانی نظری 2013، 3همکاران )مولوی و ین زمینه انجام شده استهای بسیار اندکی در ااست که درحوزه چابکی، پژوهش
فناوری  رایز(. 6200، 4همکاران واووربای ) ها اشاره شده استهای اطالعات، به نقش فناوری اطالعات، به عنوان چابکی شرکتسیستم

دهد تا به طور موثر به تغییر درمحیط کسب وکار ها اجازه میکند که به آنهایی فراهم میهای دیجیتالی را برای شرکتاطالعات موقعیت
توانند در ایجاد مسیرهای جدید برای هایی دارند که میگزینه های تجاری خود را دیجیتالی کرده اند،فرآیندهایی که پاسخ دهند. شرکت

عملیات داخلی و ارائه محصوالت یا خدمات  مندی دربهره سترسی به مشتریان، ایجاد یکپارچگی زمان واقعی با شرکای زنجیره تامین،د
های تجاری خود را دیجیتالی کرده است، فرآیندسیسکو که  عنوان مثال،(. به5،2002)ویلر دیجیتال جدید مورد استفاده قرار گیرند

اپسکات و )ت کنندگان قرارداد را در یک وب سایت عرضه می کند که قادر به پاسخ سریع به تغییرات تقاضا استکنندگان و تولیدتامین
 های دیجیتالی خود بستگی دارند و ارائه محصوالت جدید به مشتریان خودفرآیندهای تجاری به (، و بسیاری از بانک6،2000همکاران

 ،8)راویچندران سازد تا چابک باشندها را قادر میمل زیادی را بررسی کرده اند که شرکتمطالعات تجربی اخیر عوا (.2002 ،7)راس و بث
تواند آن را به طور موثر به مشتریان پاسخ دهد و ( معتقدند که یک زیرساخت فناوری اطالعات شرکت می2012) 9گروور (. رابرتز و2018

هم افزایی بین  های زیرساخت فناوری اطالعات،(، دریافتند که قابلیت2011) 10ورتیمبه این ترتیب باعث افزایش چابکی آن شود. لو و راما
 11ونیولتسنو پی نها را به چابکی تبدیل کنند. تالوتوانند شرکتکار و موضع پیشگیرانه فناوری اطالعات میوفناوری اطالعات و کسب

پذیری گذارد، و این ارتباط با انعطافر چابکی آن تاثیر میکنند که هماهنگی راهبردی فناوری اطالعات شرکت ب(، استدالل می2011)
های اطالعاتی، مانند توسعه های خاص سیستمشود. پژوهشگران دیگر نیز رفتارهای چابک در فعالیتفناوری اطالعات نیز تعدیل می

                                                             

1 Goldman et al. 
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3 Molavi et al. 
4 Overby et al. 
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ی ماندگار غیرقابل انعطاف را برای هاها چگونگی ایجاد سیستمهمچنین، آن (، و2006، 1رز)لیوتیان و  ها را بررسی کردندسیستم

(. در این راستا، فناوری 2017، )راویچندران ( را بررسی کردند0620، 2همکاران )ون اوستیرهوت و هاجلوگیری از رشد سریع شرکت
د. فناوری ها داشتنبنگاهها در دهه های اخیر، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی سازمانهای اطالعاتی مالی به یکی از ابعاد سیستم

های تخصصی میالدی به عنوان یکی از واژه 2015 فناوری اشاره دارد به طورغیرمنتظره در سال مفهوم امور مالی و مالی که به همگرایی دو
تأثیر  نبال درکهای مالی مشتاقانه به دُپرکاربرد درآمدوکسب وکارهای مالی را با این روند به خود مشغول کرده است. بسیاری از شرکت

. در این زمینه بورچ (2016، 3همکاران )محمدی قمی و فناوری برگسترش عرضه وتقاضا برای محصوالت وخدمات مالی هستند
های به صراحت بیان نمود اند که تمام تراکنش و پرداختند انبوه تأمین مالی در بازار الگوهایی معرفی (، طی پژوهشی به2013) 4وهمکاران

ها شود که ابزار مناسبی را برای انجام معامالت تأمین مالی شرکتمحور انجام می -های اینترنتها از طریق پلتفرمتأمین مالی انبوه شرکت
(، 2014) 8کمرلینگ (، واگنر و2011) 7(، ویسنر2008) 6لوه (،2007) 5شارمابگوات و  ،یهایپژوهشدر ، در این راستاآورد. فراهم می

 12(، معبودی و همکاران2009) 11و همکاران کریمی دستجردی (،2020بویا ) (،2020) 10تسای و همکاران (،2017) 9امامو وحدان 
 .انددادهمورد توجه قرار راسازی و ابعاد آن چابکهم (، 2010) 13و همکاران (، فتحی هفشجانی2009)

 هازنجیره تأمین بر موفقیت مالی شرکت فرآیندسازی مالی تأثیرچابك -2-2

 و دانشگاه در موردعالقه مباحث از چندین دهه طی کنند، رفتار بینیپیشغیرقابل و پویا هایمحیط در چگونه هاسازمان که موضوع این
 انطباق توانایی در سازمان پذیرانعطاف ساختار تأثیر چگونگی که ایستا دیدگاه .دارد اهمیت زمینه این در دیدگاه دو است. بوده صنعت

 با هاآن برای تطبیق سازمان هایقابلیت مجدد دهیشکل و اصالح ایجاد، نحوه بر پویا دیدگاه مقابل در کند.بررسی می را محیط با
 از ترکیبی استفاده معنای به چابکی (1995) و همکاران گلدمن زعمبه (.2012گراور،  کند )رابرت ومی تمرکز محیطی تغییرات

 ریزیبرنامه جامع، کیفیت مدیریت ناب، تولید با چابکی عبارتی، به است. تولیدی شدهشناخته و پیشرفته هایرویه و هاآوریفن
(، طی 2013) 14بوگر و داسدارد.  ایدوسویه انطباق و سازگاری کارکنان، توانمندسازی و هافرآیند مجدد مهندسی مواد، هاینیازمندی

ها بیان کردند که این . آننمودندگران معرفی کارآفرینان، سرمایه گذاران و واسطه شاملرا ها شرکتپژوهشی ذینفعان اصلی تأمین مالی 
ی برد توان پرو، براساس مباحث باال میدهند. از اینها را تشکیل میها ساختار اولیه تأمین مالی انبوه شرکتتعامالت بین آن سه گروه و

محیط کسب وکار معاصربا افزایش شدت رقابت وسرعت سریع تغییر در بازار و انتظارات مشتری مشخص شده است. بنابراین، به  که
ولر )آلتش خود را به دست آورند و به آن عمل کنندها به سرعت توانایی درک وتغییر در محیط زیست ای، الزم است که بنگاهطور فزاینده

 (،"چابکی رقابتی"2002، 17و همکاران )ویل (،"چابکی راهبردی"2001، 16)داو ها به عنوان چابکی(. این توانایی15،2010همکاران و
(، وعالوه براین به عنوان"چابکی شرکت")اوربای 2006، 18هیجه-)ماتیاسن و پریس (، چابکی کسب وکار1995، و همکاران )گلدمن

شوند. ها شناخته میکه مبانی نظری اخیر این مورد جزء عناصرکلیدی موفقیت شرکت(، معرفی شده است. به طوری2006، وهمکاران
توان بکار برد که یک کسب وکار چابک بتواند مزیت رقابتی خود را از طریق جمع آوری البته، اصطالح چابکی رقابتی را زمانی می

                                                             

1 Lyytinen and Rose 
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)آلتشولر و  ز طریق پاسخ دهی به طور موثر ایجاد کنداطالعات با سرعت باال و ایجاد تغییرات درمحیط )بازار( خود وهمچنین، ا
 (.2010همکاران،

 شناسی پژوهشروش -3

که نوع پژوهش حاضرکیفی وراهبرد مورد گیری از نوع بنیادی و از نظر هدف نیز اکتشافی است. به طوریروش پژوهش حاضر از نظر جهت
شی پردازی داده بنیاد، یک نوع روشی پژوهباشد. نظریهپردازی داده بنیاد میاستفاده آن درتجزیه وتحلیل اطالعات نیز نیزمبتنی برنظریه 

 تدوین شده است (،1990) 2ن و استراوسیبرکو ( و1978) 1شناس آمریکایی به نام ِگِلیِسربرای علوم اجتماعی بوده که توسط دوجامعه
، مدیران، میانی و سرپرستان کارمندان، کارشناسان، شاملکنندگان درجامعه آماری این پژوهش مشارکت (.3،2007)دانایی فرد وامامی

های بورسی در ایران و سایر بازارهای مالی آشنایی داشتند انتخاب ها به خصوص شرکتارشد که با مسائل و موضوعات شرکت  مدیران 
کنندگان جامعه ومصاحبه( در بین مشارکت )توزیع پرسشنامه های و میدانیهناها هم از دو بخش مطالعات کتابخشدند. برای گردآوری داده

پردازی داده بنیاد استفاده شده است. بنابراین، ها نیز از رویکرد نظریهگرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل داده آماری این پژوهش بهره
ابعاد تدوین شده در الگوی مفهومی پژوهش پردازی داده بنیاد با زنجیره تأمین از رویکرد نظریه فرآیندسازی مالی الگوی چابک ارائهدرجهت 

 کاهش دقت باشد که در این پژوهش با توجه به وسعت جامعه که منجر به صرف هزینه و وقت بسیار واستفاده شده است. شایان ذکر می
شده از اعتبار الزم برای های محاسبه که نمونه مورد مطالعه معرف جامعه آماری است و مؤلفهبه منظور اطمینان از این شود ومطالعه می

جا که انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطالعات از استنباط آماری و برآورد پارامترهای جامعه برخوردار هستند، و از آن
ان به کت کنندگم مشارحجگیری روش گلوله برفی استفاده شده است. بنابراین، اهمیت زیادی برخوردار است، با استفاده از روش نمونه

 ت. به طور کلی، مشارکت کنندگان از میان کارشناسان وخبرگانگیری با استفاده از روش گلوله برفی صورت گرفته اسنمونه ( نفر،30) تعداد
خاب نتمدیریت تولید، بر اساس معیارهای ذیل ا گذاری ومدیریت، اقتصاد، فعاالن حوزه سرمایه مالی، های حسابداری ودانشگاهی در رشته

 شدند.

 .کلیدی بودن: در حوزه مالی و مدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین افراد کلیدی وموثری باشند 
 شده توسط سایرین: درحوزه مالی ومدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین مورد تأیید و اشاره خبرگان حوزه بوده اند.شناسایی 
  ومتون تخصصی مالی و مدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین تسلط کافی داشته باشند.فهم نظری موضوع: درحوزه دانشگاهی 
 های متفاوت مالی ومدیریت تولید و به خصوص بخش زنجیره تأمین داشته باشند.های متنوع و زیرشاخهتنوع: سابقه حضور درشرکت 

  های کلیدی جمعیت شناختی مشارکت توان گفت که ویژگیاست. در نهایت میتمایل به همکاری: عالقه وصدق گفتار در این مورد محل توجه بوده
، خالصه نتایج مربوط به آماری توصیفی متغیرهای جمعیت 1 جدول(. به طورخالصه در 9199 ،4)فلینت باشدمی 1جدول کنندگان در پژوهش به شرح 

 شده است. ارائهی و رشته تحصیلی( مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر سازمانسن، تحصیالت، سابقه خدمت، رده ) یشناخت

 پژوهشهاییافته -4

 توصیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی هاییافته -1-4

ور که همان ط. شده است ارائههای کلیدی جمعیت شناختی مشارکت کنندگان پژوهش خالصه نتایج مربوط به ویژگیدر این بخش به طور 
مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل )سن، تحصیالت، سابقه  مربوط به متغیرهای جمعیت شناختیشود در این پژوهش مشاهده می

 شده است. ارائه 1جدول در به شکل خالصه ی و رشته تحصیلی( بوده که نتایج مربوط به آن نیز سازمان رده خدمت،
 
 
 

                                                             

1 Glaser 
2Corbin and Strauss  
3 Danaeifard and Emami 
4 Flint 
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.شناختیجمعیتهای توصیفی یافته -1جدول   

Table 1- Descriptive demographic findings. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 محاسبات پژوهشگران. منبع:                      
 
ه طور مالحظشده است. همان ارائهبرحسب جنسیت به عنوان نمونه آماری پژوهش حاضر  گانکنند، توزیع جمعیت مشارکت1جدول در 
 نفر(، از پاسخگویان مرد و 21) 69( نفر پاسخگو )خبره( %30شود فراوانی جنسیت پاسخگویان بدین شکل بوده که از تعداد )می
ن یکنندگان هم مربوط به پاسخگویان گروه سنی بمشارکتباشند. بیشترین فراوانی مطلق سن نفر(، از پاسخگویان زن می 9) یعنی %31

باشند. همچنین، در بخش توزیع فراوانی و درصد تجمعی سال می 35کمترین فراوانی مطلق نیز مربوط به گروه سنی زیر  سال و 55تا  46
ری یزان تحصیالت پاسخگویان مربوط به مقطع تحصیلی دکتشود که بیشترین فراوانی مطلق مظه میمیزان تحصیالت پاسخگویان مالح

باشند. همچنین، مطابق درصد(، می 40) کمترین فراوانی مطلق نیز مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد درصد( و 60باالتر )و 
ق مربوط شود بیشترین فراوانی مطله در پژوهش منتخب مالحظه میتوزیع فراوانی میزان سابقه فعالیت تخصصی جمعیت مشارکت کنند

باشند. سال می 10همچنین کمترین فراوانی مطلق مربوط به گروه با سابقه فعالیت باالی کمتر از  سال، 20تا  16به گروه با سابقه فعالیت 
 40وط به اساتید و خبرگان حوزه مالی و حسابداری %ی بیشترین فراوانی مطلق مربسازمانشود که برحسب رده براین، مشاهده می عالوه
درخصوص توزیع  کهباشند. درنهایت ایننفر( و کمترین فراوانی مطلق آن نیز مربوط به گروه اساتید وخبرگان حوزه فناوری می 12) یعنی

گروه ه بهفراوانی مطلق مربوط بتوان بیان نمود که بیشترین فراوانی نوع رشته تحصیلی جمعیت مشارکت کننده در پژوهش منتخب می
 باشند.های تحصیلی میکمترین فراوانی مطلق هم مربوط به سایر رشته تولید بوده و حسابداری، مدیریت مالی و

 درصد فراوانی فراوانی مطلق ویژگی جمعیت شناختی

 جنسیت
 0/69 21 مرد

 0/31 9 زن

 سن

 0/18 5 35کمتر از 

 0/29 9 45تا  36بین 

 0/32 10 55تا  46بین 

 0/21 6 66تا  56بین 

 تحصیالت
 0/40 12 کارشناسی ارشد

 0/60 18 دکتری و باالتر

 سابقه خدمت

 0/17 5 سال 10کمتر از 

 0/26 8 سال 15تا  11بین 

 0/33 10 سال 20تا  16

 0/24 7 سال 30تا  21

 اساتید و خبرگان مشارکت کننده در پژوهش

 0/10 3 حوزه فناوری

 0/15 5 خبرگان دانشگاهی

 0/40 12 مالی و حسابداری

 0/24 7 بازرگانیمدیریت تولید و 

 0/11 3 و مدیریت و اقتصاد سازمان

 رشته تحصیلی

 0/31 9 حسابداری مدیریت مالی و تولید

 0/28 8 اقتصاد و بازاریابی

 0/26 8 فنی و مهندسی صنایع

 0/15 5 هاسایر رشته
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 های پژوهشکدگذاری داده ها در مصاحبه با خبرگان( وهای بخش کیفی )جمع آوری گزارهیافته  -2-4

ها را پیشنهاد دادند: شامل کدگذاری سه شیوه کدگذاری داده« بنیادکشف نظریه داده» تدوین کتاب(، میالدی با 1990کوبن و استراوس )
مراحل اجرایی پژوهش حاضر مبتنی بر این سه روش این اساس،  (. بر2001 ،1)لی کدگذاری انتخابی بوده است محوری و یکدگذار باز،

نهایی هم مبانی نظری و هم نتایج  هخلق نظریه بوده که در مرحل فرآیندعنوان بخشی از . البته، کدگذاری انتخابی بهکدگذاری بوده است
های مستندات منتشر انهی کتابخشود. ابتدا با استفاده از روش مطالعهمصاحبه با خبرگان درخصوص کدگذاری انتخابی توضیح داده می

(، 2000)و همکاران گانسکاران  (،1999(، بیامون )1995) استوارت وبین المللی نظیر داخلیمنتخب شده توسط پژوهشگران 
(، 2010) (، سونی وکودالی2010) سای و همکاران (،2004) و همکاران (، بانکر2004) و همکاران گانسکاران (،2003) اوتووکوتزاب

، صابری وحسن زاده (2015و محمدجعفری ) یانیجوانک (،2020) ای(، ب2011همکاران ) وند وجالل (،2010بیگلیاردی وباتنی )
یره تأمین زنج فرآیندهای مربوط به الگوی چابک سازی مالی ساختاریافته با کارشناسان وخبرگان دانشگاهی گزارههم(، ومصاحبه نی2014)

ها کدگذاری گردید و مفاهیم، مولفههای استخراج شده طی سه مرحله سپس با استفاده از روش داده بنیاد گزاره آوری وها جمعشرکت
 استخراج گردید.پژوهش های اصلی الگوی ومقوله

ضر عالوه براین،   شرکت فرآیندسازی مالی الگوی چابک ارائهبا توجه به اینکه هدف تحقیق حا شروح ازنجیره تأمین  شکل م ز ها بوده به 
داده برای تعیین نقطه پایان اسببتفاده گردیده اسببت، به عبارت بهتر در این وضببعیت داده جدیدی که به پژوهش  یمعیاری به نام اشببباع نظر

سی چابکوارد می سا شرکت فرآیندسازی مالی شود طبقه بندی محورهای ا شنهادی  ودهد ها را تغییر نمیزنجیره تأمین  د برای ایجاهم پی
صکند. دادهطبقه جدید ایجاد نمی صاحبه با )طی ل از مطالعه متون مربوطه های حا شارکت کننده 30م از تبدیلپسدر دو مرحله، ( نفر م

شدند و از آن ست آمد که به دلیل باالبودن حجم تعداد 30ها بالغ بر )شدن به اطالعات کتبی تحلیل  ضوع پژوهش بد (، گزاره مرتبط با مو
 ه شده است.ارائ 2 جدولها درصفحات این جدول صرفًا تعدادی از آن

 سازی مالی زنجیره تأمینکدگذاری باز و استخراج مفاهیم مرتبط با چابک -1-2-4

شده و ویژگی فرآیند، 2کدگذاری باز سایی  شنا ست که از طریق آن، مفاهیم  شف میداده ها درو ابعاد آن هاتحلیلی ا )کوبن و  شوندها ک
های اولیه اطالعات در خصببوص پدیده درحال مطالعه را به بنیاد، مقولهپرداز داده(. در این مرحله، نظریه2001، لی ؛1990، اسببتراوس

ها، مشاهدات و وقایع یا شده، نظیر مصاحبه آوریهای جمعداده هها را برهمدهد. پژوهشگر مقولهشکل می اطالعات 3بندیوسیله بخش
 مرحله از آمده بدست هایگزاره خط به بازخط ستفاده از کدگذاری(. درحقیقت، با ا2200، 4)کرسول گذاردهای خود بنیان مییادداشت

صلی مربوط مفاهیم و شده بازنگری قبل ستخراج پژوهش سوال به ا  گویای باید کد گردد.می اطالق مفهوم یا کد لفظ آن به و شودمی ا
، 5هوبرمن و )میلز ببرندپی جمالت مفهوم به زیادی تاحدود عنوان، این مشبباهده با وخواننده، محقق که طوری به محتوای داده باشببد،

ستخراج )2002 صل این مرحله ا ست که در( مفهوم مرتبط به چابک73(. بنابراین، حا شان داده 3 جدولسازی مالی زنجیره تأمین ا ، ن
 شده است.
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2 Open Coding 
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 ین.تأم یرهزنج یمال یسازهای استخراج شده مرتبط با چابکخالصه گزاره -2جدول 

Table 2- Summary of extracted statements related to supply chain financial agility. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محاسبات پژوهشگر.

 

 ین.تأم یرهزنج یمال یساز)کدهای( استتخراج شده مرتبط با چابک یممفاه یجخالصه نتا -3جدول 

Table 3- Summary of the results of extracted concepts (codes) related to supply chain financial agility. 

 

 

 

 

 

 کنندگان(های میدانی و مصاحبه با خبرگان پژوهش )مشارکتهای استخراج شده براساس یافتهگزاره شناسه ردیف

1 1R های( حائز سازمان) هایهای یک شرکتیکی از مواردی که در بخش زنجیره تأمین و چه در سایر بخش
 اهمیت است، موضوع اعتماد و صداقت است.

2 2R  رمز موفقیت در دنیای امروز، همان خلق ارزش و کیفیت مناسب برای محصوالت و خدمات مورد عرضه به
 بازار هدف است.

3 3R ضایی فتر در تصمیم گیری است، یعنی، توانمند سازی کارکنان، به معنای تشویق آنان برای مشارکت بیش
ها بتوانند به عنوان یک نیروی دانشی ( فراهم شود تا آنسازمانبرای مشارکت همه جانبه افراد در شرکت )

 و از آن ایده در اجرا )عمل( استفاده نماید. ارائههای جدید و خوبی را ایده
4 4R های محوله در سطح یتارتقاء دانش، مهارت و توانمندی نیروی انسانی )کارکنان( در انجام وظایف و مامور

ی گامی مهم در پیشبرد اهداف آموزشی برای نیل به راهبردهای سازمانفردی، سطح گروهی و در سطح 
 رود.شمار میهای بهدرشرکت

5 5R های دیگر های( به نوبه خود به عنوان مشتریانی برای شرکتسازمانهای )وکار همه شرکتدر محیط کسب
 شوند.ها محسوب میی دیگر از شرکتکنندگانی برای برخوتامین

6 6R های اخیر رویکردهای جدید به واقعیت های پیچیده بازارهای ماالی خصوصًا مجموعه دانش مالی در سال
هم تواند به نوبه خود سنموده که موضوع سطح سواد )تحصیالت( کارکنان بنگاه می ارائهبازارهای سرمایه 

 بسزایی در نیل موفقیت به اهداف مالی زنجیره تأمین خواهد داشت.
7 7R ( تجاری امری سازمانهای یک شرکت )موضوع آموزش چه در بخش زنجیره تأمین و چه در سایر بخش

های( گوناگون متناسب با زمان و موقعیت به سازمانهای )رکتکه ششود. به طوریبدیهی محسوب می
گاهی بیشتر آن رایزبایست توجه نمایند. موضوع آموزش نیروی خود می ها آموزش مؤثر کارکنان موجب آ

 اشد.بها شده که این موضوع تاحد زیادی وابسته به اهداف شرکت نیز میکار آنونسبت به محیط کسب
8 8R اره های عدم اطمینان اشپذیری به میزان توانایی سازگاری، ایستادگی و مدیریت شرایط وموقعیتانعطاف

توان گفت که ایجاد و برخورداری از انعطاف پذیری الزم برای پیگیری و انجام امور و دارد. بنابراین، می
عطاف پذیر چرخه عملیات مالی ها به نوبه خود انزنجیره تأمین شرکت فرآیندهای مالی مشخص در فعالیت
 زنجیره تأمین را به دنبال خواهد داشت. فرآیند

9 9R تواند با انتقال دستاوردها و نتایج پژوهشی خود در حوزه مالی مربوط به محیط دانشگاهی و پژوهشی می
نمایند.  ارائههای علمی و اصول جدیدی را برای انجام اقدامات های روشزنجیره تأمین شرکت فرآیند

که این موضوع به نوبۀ خود باعث ایجاد انعطاف پذیری الزم و به موقع در چرخه عملیات آن واحد طوریبه
 ها خواهند شد.زنجیره تأمین شرکت فرآیندو من جمله چابکی مالی 

10 10R  در مبانی نظری مفهوم مدیریت تولید و مهندسی صنایع عامل بهبود کیفیت به عنوان یک عامل کلیدی برای
ه مالی زنجیره تأمین ب فرآیند اگرشود. حال ها محسوب میزنجیره تأمین شرکت فرآیندایجاد چابک سازی 

، می توان گفت که در سطح های فناورانه و نیروی انسان دانشی برخور شودواسطه کاربرد ابزارها و روش
 گردد.حداقلی از کیفیت الزم برخوردار می

 های استخراج شدهگزاره ردیف
 .افزایش اعتماد و صداقت 1
 .وکاری منظمشبکه کسب 2
 .های پیشرفتهمحیط کسب وکارهای خرد و اجزاء فناوری 3
 .روزآمدی مهارت کارکنان 4
 .کنندگانروابط نزدیک با مشتریان و تامین 5
 .رشته تحیلی کارکنان بنگاه 6
 .آموزش مؤثر کارکنان 7
 .های کاریفرآیندمهندسی مجدد  8
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 ادامه(.) -3جدول  
Table 3- (Continued). 

 های استخراج شدهگزاره ردیف
 .محیط دانشگاهی و پژوهشی 9

 .بنگاهمیزان رضایت شغلی کارکنان  10
 .بهبود کیفیت 11
 .نرخ مالیات 12
 .سرعت تحویل و انجام مأموریت 13
 .)شرکت( سازمانفرهنگ تغیر محیط  14
 .قابلیت مدیریت ریسک 15
 .کنندگان در خصوص اقدامات مشترکدرک وشناخت مشتریان و عرضه 16
 .شدهحفظ همزمان کیفیت و کمیت در خوصوص محصول وخدمات تولید 17
 .برنامه ریزی راهبردی 18
 .سرمایه گذاران() یمشترارائه ارزش به  19
 .سرمایه گذاران() انیمشتررضایت  20
 .یکپارچگی و پیپیدگی کم 21
 .های مختلف چرخه عملیات بنگاهمیزان حمایت مدیران از ایده های نو و خالق کارکنان در بخش 22
 .های اینترنتقابلیت 23
 .یادگیرنده سازمان 24
 .متحرک سازی قابلیت های اساسی 25
 .انطالق با تغییر 26
 .مشارکت کارکنان 27
 .مهارتهکارکنان توانمند و چند 28
 .سپاریهای فنی و اداری و برونفرآیندتغییر در  29
 .میزان سن کارکنان بنگاه 30
 .سبک رهبری 31
 .های دولتیخدمات و مشوق 32
 .پذیرانعطافکارکنان  33
 .بهبود مستمر )بازار سهام( 34
 .دسترسی و دانش کارکنان به اطالعات 35
 .زیرساخت فتاوری اطالعات 36
 .ی منعطفسازمانساختار  37
 .میزان بین دانش کارکنان )خلق، توسعه، توزیع و تسهیم( 38
 .گیری غیر متمرکز و گروهیتصمیم 39
 .اورینسازگاری و پذیرش ف 40
 .ها(مجازی )کارگزاری سازمان 41
 .برخورداری از نمودار جریان زمانی، مکانی و مکانی فعالیت )برنامه جامع کنترل عملیات( 42
 .گذاشتن اطالعات شفافبه اشتراک 43
 .تجربه فعالیت کارکنان بنگاه 44
 .پاسخگویی سریع 45
 .یکپارچه سازی منابع و اقدامات 46
 .سازیتوانایی شبکه 47
 .فناوری مناسب 48
 .تخصیص سریع منابع 49
 .توانمندسازی کارکنان واحدهای گوناگون بنگاه 50
 رونق داشتن بازار. 51
 چشم انداز راهبردی. 52
 تفویض اختیار به کارکنان. 53
 ها.در هزینه جوییصرفه 54
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 سازی مالی زنجیره تأمینکدگذاری محوری و استخراج مفاهیم مرتبط با چابک -2-2-4

ها و ابعاد هست. این نوع ها درسطح ویژگیها، وپیوند دادن مقولهها به زیر مقولهربط دهی مقوله فرآیند، 1کدگذاری محوری
)کوبن و  یابدیک مقوله تحقق می« محور»نامیده شده است که کدگذاری مربوطه حول « محوری»به این دلیل  کدگذاری،
سر جای  شده وها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز، تدوینیژگیو ها،مقوله رو، در این مرحله،. از این(2001 لی، ؛1990استراوس،

(. درمرحله کد گذاری محوری از چند اقدام اصلی بحث 2001 )لی، ای درمورد روابط ایجاد گرددگیرد تا دانش فزایندهخود قرار می
 (.2001، لی ؛2،1987)اسِتراوس ان داده شده استش، ن4جدول که خالصه این اقدامات نیز در  شده است

 ی.خالصه اقدامات کدگذاری محور -4جدول 
Table 4- Summary of pivotal coding actions. 

                                                             

1Axial Coding 
2 Strauss 

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

 های استخراج شدهگزاره ردیف
 توع جنسیت کارکنان بنگاه. 55
 رویدادهای شاخص. 56
 گر.شرایط عمومی تسهیل 57
 های بخش مالی.یکپارچگی انجام فعالیت 58
 انعطاف پذیری. 59
 شرایط عمومی محدودکننده. 60
 ارزیابی عملکرد و ارتقاء. 61
 راهبرد منعطف. 62
 محیط حمایتی. 63
 کارایی و اثر بخشی عملیاتی. 64
 های فاقد ارزش افزوده.حذف فعالیت 65
 های آموزشی.سیاست 66
 وکار.مدیریت تغییر فضای کسب 67
 های مالی بنگاه.شرایط فیزیکی تولید و زیر ساخت 68
 ی.سازماندرک چشم اندازهای  69
 سطح سواد )تحصیالت( کارکنان بنگاه. 70
 های میان کارکردی.تیم 71
 نحوه ارائه خدمات رسانی به مشتریان. 72
 نوع اتوماسیون اداری و مالی بنگاه. 73

 منبع شرح ردیف

ها؛ اقدامی که حین کدگذاری باز های یک مقوله و ابعاد آنکردن ویژگیبیان 1
 شود.شروع می

به  ؛2001؛ لی، 1987)اسِتراوس، 
 (.2007نقل از دانایی فرد و امامی، 

های گوناگون و پیامدهای کنششناسایی شرایط گوناگون، کنش یا برهم 2
 گوناگون مربوط به یک پدیده است.

هایی که چگونگی ربط دهی یک مقوله به زیرمقوله هایش: از طریق گزارهربط 3
 کنند.ها به همدیگر را مطرح میآن

ممکِن هاِی دهیها که بر چگونگی ربطهایی در دادهجستجوی سرنخ 4
 هاِی اصلی به هم داللت دارد.مقوله
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های شوند و زمینهبندی میصورت مداوم مقایسه و دستهها، بهشده از گزارهتوان بیان کرد که در این مرحله، مفاهیم استخراجمی بنابراین،

ش شود که به آن )روولفه( فراهم میها کشف و امکان طبقه بندی مفاهیم مشابه درقالب مفاهیم یکسان )ممشترک بیشتری را میان آن
رو، در این پژوهش هم با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار، (. از این2005 ،1)سلدن گویندمقایسه پایدار( یا )روش تطبیق وداوم( می

های مولفه) یاصلآمده از مرحله کدگذاری باز به مفاهیم دستتر بهگردد ومفاهیم فرعیزمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم امکان پذیر می
سازی مالی زنجیره تأمین عوامل مؤلفه مرتبط با چابک 6ی گیرتحقیق، شکل فرآیندگردند. حاصل این مرحله از تر( مرتبط میکلیدی

گردید که جزئیات  دهای مورد انتظارای و پیامزمینه عوامل گر،مداخله عوامل سازی مالی، مقوله محوری، عوامل راهبردی،علی چابک
 .باشدمی 5جدول آن به شرح 

 ین.تأم یرهزنج یمال یسازهای استخراج شده مرتبط با چابکخالصه گزاره -5جدول 
Table 5- Summary of extracted statements related to supply chain financial agility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 Selden 

 در مصاحبه با خبرگان( استخراج شده کد )گویه های کلیدیمولفه
 میانگین

 هاپاسخ
 انحراف معیار

عوامل علی چابک سازی 
 مالی

 1/23 2/78 .های مالی بنگاهتولید و زیر ساخت فیزیکی شرایط

 0/98 1/08 .نوع اتوماسیون اداری و مالی بنگاه

 0/66 1 .سپاریهای فنی و اداری و برونفرآیندتغییر در 

 0/54 2/55 .های بخش مالیفعالیتیکپارچگی انجام 

 0/66 3/22 .)برنامه جامع کنترل عملیات( برخورداری از نمودار جریان فعالیت

 0/56 2/67 .های کاریفرآیندمهندسی مجدد 

 0/45 2/65 .توانمندسازی کارکنان واحدهای گوناگون بنگاه

 0/78 2/45 .وکار منظمشبکه کسب

 0/53 1/07 .کنندگان در خصوص اقدامات مشترکعرضهدرک وشناخت مشتریان و 

 
 

 مقوله محوری
ی چابک سازمان)عوامل 

 سازی مالی(

 0/77 1/02 .ی منعطفسازمانساختار 

 1/54 2/55 .تفویض اختیار به کارکنان

 1/01 2/49 .روزآمدی مهارت کارکنان

 0/51 4/36 .آموزش مؤثر کارکنان

 0/89 2/41 .انعطاف پذیری

 0/63 4/43 .پاسخگویی سریع

 0/81 2/37 .سرعت تحویل و انجام مأموریت

 0/93 1/05 .فرهنگ تغیر

 0/84 3/44 .افزایش اعتماد و صداقت

 0/57 4/51 .کیفیت و کمیت محصول وخدمات

 0/54 2/32 .های فاقد ارزش افزودهحذف فعالیت

 0/96 4/26 .یکپارچگی و پیچیدگی کم کلیه اقدامات بنگاه

 9/56 2/22 .یادگیرنده سازمان

 مقوله محوری
)عوامل انسانی چابک 

 سازی مالی(

 0/84 1/04 .قابلیت مدیریت ریسک

 0/43 2/21 .مشارکت کارکنان

 0/56 3/87 .کارکنان توانمند و چند مهارته

 0/34 3/65 .های میان کارکردیتیم

 0/45 4/19 .کارکنان انعطاف پذیر

محوری )عوامل مقوله 
فناورانه چابک سازی 

 مالی(

 0/64 3/45 .دسترسی و دانش کارکنان به اطالعات

 0/43 2/19 .زیر ساخت فناوری اطالعات

 0/67 2/11 .سازگاری و پذیرش فناوری

 0/88 2/08 .مجازی )کارگزاری ها( سازمان

 0/65 4/04 .به اشتراک گذاشتن اطالعات شفاف

 0/93 3/26 .منابع و اقداماتیکپارچه سازی 

 0/78 2/02 .فناوری مناسب
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 ادامه(.) -4جدول 
Table 4- (Continued). 

 ( استخراج شده در مصاحبه با خبرگانکد )گویه های کلیدیمولفه
 میانگین

 هاپاسخ
 انحراف معیار

عوامل راهبردی چابک 
 سازی مالی

 )راهبردهای مسأله
 مالی(چابک سازی 

 0/34 1/98 .تخصیص سریع منابع

 1/23 1/86 .متحرک سازی قابلیت های اساسی

 1/54 3/21 .چشم انداز راهبردی

 1/33 4/11 .انطباق با تغییر

 1/24 3/76 .هادر هزینه صرفه جویی

 0/77 3/95 .مدیریت تغییر

 0/89 2/54 .برنامه ریزی راهبردی

 0/65 3/87 .کارایی و اثر بخشی عملیاتی

 0/78 3/79 .بهبود کیفیت

 0/54 3/67 .راهبرد منعطف

 0/34 1/67 .کنندگانروابط نزدیک با مشتریان و تامین

 0/75 1/54 .تصمیم گیری غیر متمرکز و گروهی

 0/65 1/43 .بهبود مستمر )بازار سهام(

 0/34 3/55 .)سرمایه گذاران( ارائه ارزش به مشتری

 0/61 3/58 .)سرمایه گذاران( مشتریانرضایت 

 1/43 3/54  سبک رهبری.

گر چابک عوامل مداخله
سازی مالی )متغیرهای 

 جمعیت شناختی(
 

 1/62 3/76 میزان سن کارکنان بنگاه.

 0/43 3/45 .کارکنان بنگاه نوع جنسیت

 0/55 3/61 .کارکنان بنگاه سواد )تحصیالت( سطح

 0/34 3/43 .کارکنان بنگاه فعالیت تجربه

 0/67 1/33 .کارکنان بنگاه رشته تحصیلی

 0/28 1/30 میزان رضایت شغلی کارکنان بنگاه.

های میزان حمایت مدیران از ایده های نو و خالق کارکنان در بخش
 0/41 1/29 مختلف چرخه عملیات بنگاه.

 0/34 3/39 دانش کارکنان )خلق، توسعه، توزیع و تسهیم(.

ای عوامل زمینه
 )بسترهای( مؤثر

 0/43 1/23 ی.تیحما طیمح

 0/61 3/03 های اینترنت.قابلیت

 0/45 2/12 نحوه ارائه خدمات رسانی به مشتریان.

 0/59 4/23 .شاخص یرویدادها

 0/94 3/28 سازی. شبکه توانایی

 0/75 2/10 .رونق داشتن بازار

 0/37 1/79 .اتینرخ مال

 پیامدهای مورد انتظار

درون و برون) یمالکنندگان اطالعات موقع به استفادهیی بهگواسخپ
 1/46 1/92 ی(.سازمان

 1/65 3/22 .هاشرکت نیتأم رهیزنج فرآیندی محوری در ستگیشاایجاد 

 1/56 4/16 .هاشرکت نیتأم رهیزنج فرآینددر فعالیتهای مالی  رییپذ انعطاف

 1/27 3/91 پاسخگویی به مشتریان و سایر ذینفعان شرکت. سرعتبهبود 

 0/93 3/85 مالی. دانش پایگاه داده تیریمدخلق 

بین کارکنان نسبت به همسوسازی عملیات  توانمندسازی فرهنگایجاد 
 0/77 2/85 بنگاه با شرایط بازار )محیط(.
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سازی مالی زنجیره تأمین طی مصاحبه و توزیع مفاهیم مرتبط با چابکبه طورکلی، در این بخش یعنی کدگذاری محوری و استخراج 
که  ها بودزنجیره تأمین شرکت فرآینددوم دلفی( لیستی از عوامل مؤثر بر چابک سازی مالی  در دو مرحله )مرحله اول و هدر پرسشنام
میزان  هنظر خود را دربار خبرگان رائه گردید. البته،ا کننده در این پژوهش استخراج وکترگفتگو با خبرگان مشا های پیشین واز پژوهش

در قالب طیف  ها وهای موجود درمقابل آنها هم براساس یکی از گزینهها و نتایج ارائه دادند که انتخاب آنمولفه تأثیر هریك از عوامل،
" بوده است. بنابراین، درجدول 5"و"تأثیربسیار زیاد: 4"،"تأثیر زیاد: 3"، "تأثیر متوسط: 2،"تأثیر کم: 1تأثیر بسیار کم:"لیکرت و شامل"

توزیع های پیشین وسازی مالی زنجیره تأمین که از محل پژوهشنتایج مرتبط با کدگذاری محوری واستخراج مفاهیم مرتبط با چابک 5
ها هرعامل بر ها، انحراف معیار آنها برای هرگویه، میانگین پاسخفی که شامل مواردی مانند تعداد پاسخدر دور متوالی دل هپرسشنام

( 904/0های این دو دور متوالی هم به ترتیب )ها بوده درج شده است. در این رابطه ضریب همبستگی کندال پاسخاساس میانگین پاسخ
که ضریب توافق این دور با ضریب توافق افق بین اعضای خبرگان است و با توجه به ایندهنده افزایش تو( می باشد که نشان907/0و )

ان در خصوص برگباال بوده و اشباع نظری بین خ ،دوره اول تفاوت چندانی نکرده است می توان بیان داشت که ضریب توافق بین خبرگان
 .شودمیشامل ها را مین شرکتزنجیره تأ فرآیندگانه موثر بر چابک سازی مالی  6هریک از عوامل 

 سازی مالی زنجیره تأمینکدگذاری انتخابی و استخراج مفاهیم مرتبط با چابک -3-2-4

باز ومحوری این1990کوبن و اسببتراوس ) به همراه کدگذاری  باز،» کنند:گونه تشببریح می(، کدگذاری انتخابی را   در کدگذاری 
ها در طول ُبعدهای کوشببد تا مشببخص کند که چگونه مقولهپردازد وسببپس میها میهای آنویژگی ها وآوردن مقولهگر به پدیدتحلیل

حال نشببوند. با ایها پیوند داده میمند بهبودیافته و با زیر مقولهها به طور نظامکدگذاری محوری مقوله کنند. درتعیین شببده تغییر می
که نتایج تحقیق شکل نظریه  طوریت برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگتر شوند، بههای اساسی نیستند که در نهایها هنوز مقولهاین

سازی و بهبود مقوله فرآیند "کدگذاری انتخابی"پیدا کنند.  ستراوس،ا هیکپارچه  ست )کوبن و ا ساس،  (. بر2001لی، ؛1990ا این ا
ترک شود و وجوه مشها پرداخته میستحکام بیشتر مولفهتوان گفت که کدگذاری انتخابی آخرین مرحله کدگذاری است و در آن به امی

، 1و ساندرز )آلن شودتر و محدودتر ساماندهی میهای کلیها در دسته بندیهای برآمده از مراحل قبلی، با توجه به اشتراکات آنمولفه
فه (2002 به10هایبررسببی مول که  حاکی از آن اسبببت  کدگذاری محوری  له  مده از مرح نه برآ مل  طورگا نه موثر  6کلی عوا گا

( عوامل فناورانه 2سازی مالی، ی چابکسازمان( عوامل 1ها درسه مقوله اصلی شامل زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی برچابک
سانی چابک3 و سازی مالی،چابک سأله چابک( عوامل ان سازی مالی، راهبردهای م  سازی مالی،سازی مالی، وعوامل علی چابک 
 خالصه کرد.توان می ای )بسترهای( مؤثر و پیامدهای مورد انتظارسازی مالی، عوامل زمینهگر چابکمداخله عوامل

 شدهمدل استخراج -5

 مدنظر هابرخواسته از داده یهنظر یکردها باروشرکت ینتأم یرهزنج فرآیند یمال یسازچابک یالگو یطراحاصلی هدف در این پژوهش، 
اصلی و فرعی،  هایپژوهش، ابعاد، مؤلفه یر، ابتدا، در بخش اول مطالعه و مروری بر روی مبانی نظری و پیشینهبوده است. بدین منظو

و احصاء گردید. سپس، در مرحله دوم، به های مرتبط با الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر شناساییهای کلیدی، متغیرها و گویهشاخص
های تخصصی با خبرگان ، مصاحبههاشرکت ینتأم یرهزنج فرآیند یمال یسازچابک یالگو یطراحمنظور احصای نهایی مدل پیشنهادی و 

مربوط به  یهاگزارهانجام و  ید،تول یریتومد گذارییهاقتصاد وفعاالن حوزه سرما یریت،مد ی،مال ی،حسابدار یهادر رشته یدانشگاه
ای یعنی کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل مذکور مرحلهد کدگذاری سهکه با روش داده بنیا طوریی پیشنهادی استخراج گردید. بهالگو

 قابل مشاهده است. 1 شکل نهایی و احصاء گردید. بنابراین، چارچوب نظری )مفهومی( الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر در

وق سوال ف ؟ درپاسخاندکدام  هاشرکت زنجیره تأمین فرآیندسازی مالی در سوال اول پژوهش حاضر بیان شد که عوامل علی مؤثر بر چابک
 یومال یادار یونبنگاه، نوع اتوماس یمال یهاساخت یرو ز یدتول یزیکیف یطترین دستاوردهای این بخش شامل: شرامهمتوان گفت می

 یمکان ،یزمان یاناز نمودارجر یبرخوردار ی،بخش مال هاییتانجام فعال یکپارچگی ی،سپارو برون یوادار یفن هایفرآینددر  ییربنگاه، تغ

                                                             

1 Allen and Saunders 
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بکه گوناگون بنگاه، ش یکارکنان واحدها یتوانمندساز ی،کار هایفرآیندمجدد  ی(، مهندسیات)برنامه جامع کنترل عمل یتفعال یمکان و

 .باشدیکنندگان در خصوص اقدامات مشترک موعرضه یانشناخت مشتر منظم و درک و یوکارکسب 

رو، ؟ از ایناندها کدام زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی های محوری مؤثر بر چابکدر سوال دوم پژوهش حاضر بیان شد که مقوله
ها زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی های محوری مؤثر بر چابکعوامل مقولهترین توان گفت که مهمفوق میدر پاسخ به سوال 

 اختیار به کارکنان، روزآمدی مهارت کارکنان، ضیتفو ی منعطف،سازمان)ساختار  سازی مالی شاملی چابکسازمانشامل: عوامل 
، اعتماد و صداقت شیافزا انجام مأموریت، فرهنگ تغیر، پذیری، پاسخگویی سریع، سرعت تحویل وانعطاف مؤثر کارکنان، آموزش

 سازمانیدگی کم کلیه اقدامات بنگاه وچافزوده، یکپارچگی و پیهای فاقد ارزشفعالیت حذف کیفیت وکمیت محصول وخدمات،
مهارته و تیم سازی مالی )شامل قابلیت مدیریت ریسک، مشارکت کارکنان، کارکنان تووانمند و چندیادگیرنده(؛ عوامل انسانی چابک

سازی مالی )شامل دسترسی ودانش کارکنان به اطالعات، زیرساخت ردیو کارکنان انعطاف پذیر(؛ عوامل فناورانه چابکهای میان کارک
سازی منابع اشتراک گذاشتن اطالعات شفاف، یکپارچهمجازی )کارگزاری ها(، به سازماناوری، نفتاوری اطالعات، سازگاری و پذیرش ف

 باشد.و اقدامات و فناوری مناسب( می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشگران()منبع: یافته

 .هاشرکت نیتأم رهیزنج فرآیندی مالیسازچابک یالگو -1شكل 
Figure 1- Financial agility model of corporate supply chain process. 

های محوری مقوله
 مؤثر

 یساامامم درون عوامل -
بک سااااما  یممل یچم

 نیتأم رهیا ج ندیفرا
مل- بک  عوا چم نمورا ه  ف

 ندیفرا یممل یسااااما
 نیتأم رهیا ج

چمبک  یا سااام  عوامل-
 ندیفرا یممل یسااااما

 نیتأم رهیا ج

 مؤثر یراهبردها
 های اساسی()محرک

 منمبع عیسر صیتخص -

 یهم تیقمبل یسااااما متحرک -
 یاسمس

 یا داا راهبرد چشم -

 رییبم تغ مقبا ط -

 ی بنگمههمهنیدر هز ییجو صرفه -

 رییتغ تیریمد -

 یراهبرد یزیربر ممه -

 یو اثر بخش ییش کمرایافزا -

 تیفیک بهبود -

 منعطفکمری  راهبرداستفمده اا  -

قراری  - بر ینااه  م یجاامد ا بطا  روا
 نیو تامم منیابام مشاااتر کیا زد

 کنندگمن

کز  ریغ یریگمیتصااا  - ت ر م
 یوگروه

 مست ر بماار بهبود -

 منیاراش به مشتر هیارا -

 هیسااارمم) منیمشاااتر تیرضااام -
 گذاران(

 ی بنگمهرهبر سبکا تخمب  وع  -
 

 ای )بسترهای( مؤثرعوامل زمینه
 

 دولتیی دولتی و غیرتیح م طیمحایجمد  -

 نتر تیااقتصمدی بر خط به واسطه  یهمتیقمبلتوسعه  -

 منیبه مشتر یخدممت رسم  هیارا  حوه -

هم - یداد گمه در شااامخص یرو مملی بن همی  عملیت گذار بر ف  ندیفرا تأثیر
 نیتأم رهیا ج

 یشبکه سما ییتوا م -

 کمال و خدممت و بماارهمی مملی داشتن بماار رو قتوسعه و  -

 همی اقتصمدی بنگمهستم ی فعملیت متیممل  رخضریب و  -

 مؤثرعوامل علی 
 

 یملم یهمسمخت ریو ا دیتول یکیزیف طیشرا -
 بنگمه

 بنگمه یو ممل یادار ونیاتوممس  وع -

غ - یت فرآ ری ن یناادهاامیدر  و  یو ادار یف
 یسپمربرون

 یبخش ممل یهمتیا جمم فعمل یکپمرچگی-

مم  منیاا   ودار جر یورداررخب- کم  ،یا  یم
 (متیبر ممه جممع کنترل ع ل) تیفعمل یومکم 

 یکمر یندهمیمجدد فرآ یمهندس -

گو مگون  یکمرکنمن واحدهم یتوا  ندساااما-
 بنگمه

 منظم یوکمرکسب شبکه -

شتر درک - شنمخت م ضه منیو کنندگمن و عر
 اقداممت مشترک برای

 پیامدهای مورد انتظار
سخ گو - ستفمد سریع ییپم ه به ا

سمامم   یکنندگمن درون و برون 
 یاطالعمت ممل

در  یمحور یسااتگیشاام جمدیا -
 همشرکت نیتأم رهیا ج ندیفرا

 یلمم یتهمیفعمل رییپذ ا عطمف -
فرا ج ناادیدر  م رهیا   نیتااأ
 همشرکت

 به ییساارعت پمسااخگو هبودب -
 تشرک نفمنیذ ریو سم منیمشتر

داده  گاامهیپاام تیااریمااد خلق -
 یدا ش ممل

فرهنگ توا  ندسااامای  جمدیا -
سما سو سبت به ه   یکمرکنمن  

بم شااارا متیع ل گمه   بماار طیبن
 (طی)مح

 

 گر مؤثرمداخلهعوامل 

 سن کمرکنمن بنگمه زانیم -
 کمرکنمن بنگمه تیجنس توع -

 ( کمرکنمن بنگمهالتیسواد )تحص سطح -

 کمرکنمن بنگمه تیفعمل تجربه -

 کمرکنمن بنگمه یلصیتح رشته -

 کمرکنمن بنگمه یشغل تیرضم -

 مختلف یهم و و خالق کمرکنمن در بخش یهم دهیاا ا رانیمد تیح م -
 (میو تسه عیکمرکنمن )خلق، توسعه، توادا ش  -
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 در ،رو؟ از ایناندها کدام زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی گر مؤثر بر چابکپژوهش حاضر بیان شد که عوامل مداخلهدر سوال سوم 
زنجیره  فرآیندگر مؤثر بر چابک سازی مالی عوامل( مداخله) یهاتوان بیان نمود که مهمترین مؤلفهپاسخ به سوال سوم پژوهش حاضر می

ها، شامل: میزان سن کارکنان بنگاه، تنوع جنسیت کارکنان بنگاه، سطح سواد )تحصیالت( کارکنان بنگاه، تجربه فعالیت کارکنان تأمین شرکت
ای هبنگاه، رشته تحیلی کارکنان بنگاه، میزان رضایت شغلی کارکنان بنگاه، میزان حمایت مدیران از ایده های نو و خالق کارکنان در بخش

 باشد.مختلف چرخه عملیات بنگاه، میزان بین دانش کارکنان )خلق، توسعه، توزیع و تسهیم( می

ها تزنجیره تأمین شرک فرآیندسازی مالی ای )بسترهای کلیدی( مؤثر بر چابکشد که عوامل زمینهدر سوال سوال چهارم پژوهش حاضر بیان 
ای )بسترهای کلیدی( های )عوامل( زمینهترین مؤلفهتوان بیان نمود که مهموهش حاضر میرو، در پاسخ به سوال چهارم پژاز این ؟اندکدام 

تریان، خدمات رسانی به مش ارائههای اینترنت، نحوه ها شامل: محیط حمایتی، قابلیتزنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی مؤثر بر چابک
 باشد.تن بازار و ضریب نرخ مالیات میرونق داش سازی،رویدادهای شاخص، توانایی شبکه

 رو،؟ از ایناندهاکدام زنجیره تأمین شرکت فرآیندسازی مالی شد که راهبردهای کلیدی مؤثر بر چابکدر سوال پنجم پژوهش حاضر بیان 
ثر بر چابک سازی مالی های )عوامل( راهبردهای کلیدی مؤترین مؤلفهتوان بیان نمود که مهمدر پاسخ به سوال پنجم پژوهش حاضر می

انداز راهبردی، انطالق با تغییر، های اساسی، چشمشامل: تخصیص سریع منابع، متحرک سازی قابلیتا، هزنجیره تأمین شرکت فرآیند
نزدیک  طرواب ریزی راهبردی، کارایی و اثر بخشی عملیاتی، بهبود کیفیت، راهبرد منعطف،ها، مدیریت تغییر، برنامهدر هزینه جوییصرفه

ان(، رضایت سرمایه گذار) یمشترارزش به  ارائهگیری غیرمتمرکز و گروهی، بهبود مستمر )بازار سهام(، کنندگان، تصمیمبا مشتریان و تامین
 باشد.سرمایه گذاران( و سبک رهبری می) انیمشتر

از  ها کدام است؟زنجیره تأمین شرکت فرآیندبیان شد که پیامدهای مورد انتظار مؤثر بر چابک سازی مالی در سوال ششم پژوهش حاضر 
 فرآیندهای )عوامل( مربوط به نتایج چابک سازی مالی ترین مؤلفهتوان بیان نمود که مهمبه سوال ششم پژوهش حاضر می رو، درپاسخاین

ی اطالعات مالی، ایجاد شایستگی محوری در سازمانکنندگان درون و برون به موقع به استفادهشامل: پاسخ گویی  هازنجیره تأمین شرکت
ها، بهبود سرعت پاسخگویی به مشتریان زنجیره تأمین شرکت فرآیندهای مالی در پذیری فعالیتها، انعطافزنجیره تأمین شرکت فرآیند

مدیریت پایگاه داده دانش مالی و ایجاد فرهنگ توانمندسازی کارکنان نسبت به همسوسازی عملیات بنگاه با  خلق وسایر ذینفان شرکت،
 باشد.)محیط( می شرایط بازار

 گیریبحث و نتیجه -6

افزایش  دلیلهای ایاالت متحده آمریکا مطرح گردید. به میالدی توسط محققان دانشگاه لی ۲006مهمی بود که در سال  چابکی رویکرد
کار و تولید مطرح ساخت. وکارهای کوچک و متوسط این ایده؛ یعنی چابکی را در کسبوکارهای بزرگ به کسبوشدن کسبرقابت و تبدیل

مختلف در اقتصاد فراهم آورد. در واقع، رویکرد  های پیش روی مدیریت و رویکردی که به نوبه خود امکان ایجاد تحوالت را در عرصه
کارها باعث گردید که به مراتب زنجیره تأمین )تهیه مواد خام، تولید، توزیع، مصرف و پشتیبانی و بازخورگیری تولید و وکسبچابکی 

ها عملیات(، از شکل سنتی به شکل پیشرفته تبدیل گردد. البته، در این مسیر هدف و رسالت، فلسفه وجودی، نوع و ماهیت فعالیت بنگاه
نگریستند این وکار و بازار هدف خود میبه صورت هدفمند به موضوع کسب هایی کهه بود. به بیان دیگر، بنگاههم تا حدی تعیین کنند

چه بسا تداوم  هایی که توجهی چندانی به این رویکرد نداشتند،ها اهمیت بیشتری داشت، در مقابل هم بنگاهصورت نسبی برای آنرویکرد به
کوچک و متوسط به  هایهایی که هم اکنون به دلیل ورود شرکتکار دچار چالش جدی گردید. شرکتوها در محیط کسبهای آنفعالیت

ها در بازارهای هدف بین المللی سهم بازار خود را از دست دادند. بنابراین، به نظر می رسد که بررسی و توجه کافی به زنجیره تأمین شرکت
امکان دارد که بی توجهی چه سهوی و یا غیر سهوی،  رایزرسد. مری ضروری به نظر میکار نسبت به گذشته نه چندان دور، اومحیط کسب

ها نظیر سودآوری، سهم بازار بیشتر و ایجاد ثروت و آورده بیشتر برای سهامدارانش ترین آنها که از جمله مهمپیامدهای مورد انتظار شرکت
 فرآیندسازی مالی کند چابکچه اهمیت این موضوع را بیشتر میآن اما. بوده را تحت شعاع قرار بدهد و حتی دچار چالش جدی نماید

شود که عملیات الزم و برخورداری زنجیره تأمین مالی از یک چرخه مالی منسجم و هدفمند و چابک باعث می رایززنجیره تأمین است. 
نه کمترو کیفیت و سرعت پردازش اطالعات به همراه کافی به منظور مدیریت مصارف و منابع مالی در این زنجیره با سرعت، دقت و هزی

مالی موجب ایجاد مزیت رقابتی و حفظ جایگاه شرکت در بازار هدف  یچابک پاسخگویی به ذینفعان به میزان باالتری انجام گیرد. همچنین،
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ر ها دزنجیره تأمین شرکت فرآیند رو، با توجه به اهمیت موضوع چابکی درمورد انتظار آن خواهد شد. از این از طریق نیل به نتایج

نظریه  زنجیره تأمین با رویکرد فرآیندسازی مالی کارها و شرایط گوناگون اقتصادی در این پژوهش به موضوع طراحی الگوی چابکوکسب
براساس رویکرد داده بنیاد ابعاد و ابتدا،  ی این پژوهش،هاتحلیل دادهوتجزیهمرحله در ها پرداخته شد. در این راستا، برخواسته از داده

و استخراج افراد متخصص در حوزه صنعت،  خبرگان دانشگاهی وبا مصاحبه طریق سازی مالی از چابکالگوی مفهومی های مولفه
و نتایج،  راهبردها گر،ای، مداخلهو همچنین شرایط علی، زمینه عدبُ سه سازی مالی در مقوله محوری، چابکبه صورتی که تدوین گردید. 

لگوی ا خبرگان اصالح، تایید و اولیه توسطالگوی پرسشنامه طراحی  تدوین و الگوی نهایی ارائه گردید. سپس با روش تحلیل دلفی،
های اصلی الگوی تدوینشده، شامل مقوله ،حاصلباتوجه به نتایج بنابراین، ها ارائه گردید. زنجیره تامین شرکت فرآیندسازی مالی چابک

الگوی مفومی براساس رو، است. از این ها بودهزنجیره تامین شرکت فرآیندسازی مالی ی، فناورانه و انسانی چابکسازماندرون عوامل 
زنجیره  فرآیند سازی مالیچابککه همان به پیامدهای مورد انتظار انتظار داشت که کاربست آن الگوی تدوین شده  توانمی حاصل شده
 دست یافت.تأمین بوده 

کیفیت و سرعت پردازش اطالعات باالتر به همراه  و منظور ایجاد سرعت، دقت و هزینه کمتر،ها بهشود که شرکتهمچنین، پیشنهاد می
سازی چابککه همان به پیامدهای مورد انتظار منظور دستیابی شده بهپاسخگویی بیشتر به ذینفعان خود از نقش و جایگاه الگوی تدوین

عوامل ، های محوریمقوله، عوامل علیشود که نقش هرکدام از ره تأمین بوده، دست پیدا کنند. البته، پیشنهاد میزنجی فرآیند مالی
 مد نظر قرار گیرد.پیامدهای مورد انتظار مؤثر در راستا نیل به ان راهبردهای کلیدی  وای )بسترهای کلیدی( عوامل زمینه، گرمداخله

 های آتی به موضوعات زیر بپردازند:شود که در پژوهشهشگران آتی پیشنهاد میعالوه براین، در این بخش به پژو

 تولید و عملیات بنگاههای اقتصادی پرداخته شود. فرآیندبر عملکرد مالی  های بلوکی زنجیره تأمینطراحی و تبیین نقش ایجاد زنجیره 
 پرداخته شود و  هازنجیره تامین شرکت فرآیندمالی چابکی های خبره بر های مالی نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامبررسی و تبیین اثرات فناوری

 همچین نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد.
 پرداخته شود و همچین نتایج آن با  هازنجیره تامین شرکت فرآیندمالی چابکی بر  به بررسی و تبیین نقش و جایگاه تغییر قوانین و مقررات بازارهای مالی

 نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد.
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