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Abstract: 
Unexpected changes in the business environment due to varying needs of the customers 

lead the organizational attention to agility as the essential characteristic for their survival and 

competitiveness in survival in turbulent and volatile markets. On the other hand an 

organization’s agility depends on its supply chain be agility. The purpose of this paper is to 

identify the key process variables of supply chain agility and employing them in a synthetic 

approach of classical concepts of agility and Interpretive Structural Modeling(ISM). Thereby 

this variables are structured to determine their relationships and to reach a new conceptual 

model for improving supply chain agility in the distribution industry. Eventually 23 main 

factors have been identified and categorised in the classical model of agility and their 

relationships and their levels has been studied with ISM method. 
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 زنجیره تامین و توزیع چابک با رویکردی تلفیقی از  یطراحی الگو

 ساختاری :  ـ سازی تفسیریکی و الگومفاهیم كالسیک چاب

 نگاهی فرایندی به چابکی سازمانی )مورد مطالعه: صنعت پخش(
 

 (6/89/6979پذیرش: ، تاریخ 80/87/6976)تاریخ دریافت: 
 

 

 9ـ علیرضا غضایری 9ـ  حمیدرضا خسروانیان 6محمد آقایی

 

 چکیده
ا هبینی نشده در محیط کنونی کسب و کار، به دلیل نیازهای مت یر مشتریان، منجر به توجه سازمانبروز ت ییرات پیش

حیات و رقابت آنها در بازارهای متالطم شده است. از سوی  به مفهوم چابكی به عنوان یک ویژگی اساسی برای ادامه
 دیگر، چابكی یک سازمان به چابكی رنجیره تامین آن بستگی دارد. 

رکیبی کارگیری آنها در یک رویكرد تتامین و توزیع چابک و به هدف از این پژوهش، شناسایی مت یرهای فرآیندی زنجیره
رها به باشد. بر این اساس، این مت یساختاری می -و رویكرد الگو سازی تفسیریهای کالسیک چابكی از مفاهیم و الگو

ابک در تامین و توزیع چ منظور بهبود زنجیرهیابی به یک الگو مفهومی جدید، بهمنظور تعیین روابط بین آنها و دست
 ی کالسیک چابكیالگوعامل فرآیندی اصلی شناسایی و در قالب  99اند. در مجموع صنعت پخش، ساختاردهی شده

بندی شدند. روابط بین مت یرها و سطوح الگو، توسط رویكرد الگوسازی تفسیری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته طبقه
 است.
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 مقدمه

ظهور عصر جدید کسب و کار که ت ییر را به عنوان یكی از خصوصیات اصلی با خود دارد، تضمین  با
ترین موضوع در عصر جدید توان گفت مهم[. می9شود ]تر میها سختموفقیت و بقای سازمان

 تمدیریت سازمان، توانایی برخورد با ت ییرات غیر قابل پیش بینی به منظور نجات سازمان از تهدیدا
باشد صت میعنوان فریابی به مزیت رقابتی حاصل از ت ییرات بهی محیط کسب و کار و دستسابقهبی
و  هایی فراتر از هزینهها به مزیت[. در تالش برای مبارزه با بی ثباتی بازار، در حال حاضر شرکت64]

ویی به نیازهای گرای پاسخهایی بکنند. سرعت، کیفیت و انعطاف پذیری، به عنوان ابزارکیفیت توجه می
گو بودن، یک مهارت مهم [. پاسخ90اند. ]منحصر به فرد مشتریان و بازارها مورد توجه قرار گرفته

قابتی های رگویی به چالشها، در محیط اقتصادی امروز است. توانایی سازمان برای پاسخبرای سازمان
[. 98ای موفقیت در بازار جهانی امروز است ]و ماندگاری و ثبات مزیت رقابتی آن یک عنصر کلیدی بر

پارادایم جدید با عنوان چابكی، به عنوان راه حلی برای حفظ و نگهداری مزیت رقابتی سازمان ترویج 
نظور معنوان یک عامل اساسی به[. طبیعت پویا و مت یر محیط بازار، ضرورت چابكی را به64شده است ]

معتقد است که  6[. گوناسكاران98کند ]ت سازمان توجیه مییابی به موفقیت و حیات بلندمددست
چابكی توانایی پیشرفت و بقا در محیط رقابتی دائما در حال ت ییر و غیر قابل پیش بینی است . به این 

گو هستند و بر اساس طراحی صورت که بازارهای در حال ت ییر به صورت سریع و اثربخش پاسخ
طور طبیعی، چابكی سازمان، به چابكی [. به90کنند ]حرکت میمدار محصوالت و خدمات مشتری

بل گویی به حوادث غیر قاها با زنجیره تامین چابک، در پاسخزنجیره تامین آن بستگی دارد. سازمان
تر هستند. به عالوه، زنجیره تامین چابک به طور ذاتی، بازارگراتر است، چون توانایی بینی موفقپیش

های مشتریان و [. بروز ت ییرات در نیازمندی98گ کردن تامین و تقاضا دارد ]بهتری برای هماهن
های زنجیره تامین چابک به منظور رقابت پذیری نموده قابلیت ها را وادار به توسعهفناوری، سازمان

ست تامین یكسارچه ا یابی به زنجیرهتامین، دست یابی به چابكی در زنجیره[. هدف از دست90است]
 نمایند. از طریق رویكرد سیستمی، عناصرکنند و عمل میدر آن تمام شرکا به صورت واحد فكر می که

یابی به اهداف کلی سازمان، با موثرترین روش و کمترین هزینه و ها برای دستفردی و زیر سیستم
ای موجود ه[. یكی از صنایعی که فعالیت67گردند]شوند و با یكدیگر هماهنگ میپیچیدگی طراحی می

در زنجیره تامین و توزیع آن از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به شرایط کنونی کسب و کار، 
ای هباشد، صنعت پخش است. از جمله ضرورتنیازمند چابک سازی در فرایند تامین توزیع خود می

ها با پیچیدگی عتسازی فرآیندهای عملیاتی در صنعت پخش، به سبب رویارویی مستقیم این صنچابک
ن های رقیب در ایشرکت     و ت ییرات محیطی از یک سو و گستردگی و نزدیكی رقابت و تعدد 

دلیل هسازد. بباشد که سازمان را به داشتن ساختاری منعطف و پویا ملزم میصنعت از سوی دیگر می

                                                           
1 . Gunasekaran 
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بسیاری از  رشد چابكی در پیچیدگی و روابط متقابل پنهان در بین پارامترهای سیستم و نیز به دلیل
تند. گو نیسها پاسخهای الگوسازی معمول برای نشان دادن این پیچیدگیاهداف کسب و کار، چارچوب

های چابكی در هر فرآیند نیز یكی از از طرفی نگاه فرآیندمحور به مفهوم چابكی و تعریف شاخص
ر کمتر به آن پرداخته شده است. لذا دباشد که الزامات در توسعه و عملیاتی کردن چابكی سازمانی می

و  های کالسیک چابكیاین پژوهش سعی گردیده است تا با نگاهی فرآیندی و با تلفیق دیدگاه
های قبلی جبران شود و به نگاهی نو های الگو، تاحدود زیادی کاستی6الگوسازی تفسیری ساختاری
 در این زمینه دست یافت.

 مبانی نظری پژوهش

تولید و به ویژه تولید  هعنوان یـک مفهوم کســـب و کـار، برای نخســـتین بـار در زمینچـابكی بـه 
ر کسب تهای گستردهانعطاف پذیری در تولید به سایر موقعیت پذیر مطرح شد. بعد از آن ایدهانعطاف

و  9[. هو 7عنوان یک ویژگی ســـازمانی ظهور پیدا کرد ]و کار گســـترش یافت و مفهوم چابكی به
گویی به نیازهای پویای بازارها ، مفهوم چابكی را یک مفهوم در حال رشد و متمرکز بر پاسخهمكاران

،  به بررسی این 9آیكوکا ، یک گروه از محققان موسـسه6776[. در سـال 69دانند ]و مشـتریان  می
در  اتواند برتری تولیدی خود را بازیابد. آنهآمریكا چگونه می موضـــوع پرداختنـد کـه ایـالـت متحده

گزارش خود، ســازگاری با پارادایم تولید چابک را پیشــنهاد کردند. از زمان انتشــار گزارش آیكوکا، 
[. با تحول تكاملی محیط 68منتشـر شد ] تولید در قالب کتاب های زیادی از چابكی در زمینهنوشـته

ا، شروع هر رشتهکسب و کار از محیط عمومی به یک موقعیت با ت ییرات سریع و مداوم، محققان سای
عنوان راه حلی برای حفظ مزیت رقابتی در یک محیط در حال ت ییر به گســـترش پارادایم چابكی به

نند کمدیریت زنجیره تامین اشاره نمود که ادعا می توان به محققان حوزهمی نمودند. به عنوان نمونه
دی گره یریت زنجیره تامین راهبرطور بسیار نزدیكی با اثر بخشی مدچابكی به عنوان یک ویژگی، به

های جدیدی را پیش روی مدیریت زنجیره محیط کســب و کار امروزی، چالش .[91خورده اســت ]
رونی و تواند خود را با ت ییرات سریع دتامین سنتی قرار داده است. زنجیره تامین با ساختار سنتی نمی
تامین سنتی، زنجیره تامین چابک دارای  بیرونی محیط سـازمان سـازگار نماید. در مقایسـه با زنجیره

و  4[. به اعتقاد ســونگ91باشــد ]مندی در توســعه شــرکت میمزیت در معماری، پویایی و رضــایت
همكـاران، دو تفـاوت بین زنجیره تامین چابک و زنجیره تامین معمولی وجود دارد: یكی ســـرعت و 

[. 99تامین چابک انعطاف پذیری است ] دیگری انعطاف پذیری. به اعتقاد آنها ویژگی اساسی زنجیره
ــخ به تپذیری باال و قابلیت پیكرهیک زنجیره تامین چابک نیازمند انعطاف  ییرات بندی مجدد در پاس
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و همكاران، گاهی اوقات چابكی با مفاهیمی مشابه اما  6به اعتقاد چارلز [.0محیط کسب و کار است ]
نان و که چابكی توانایی مقابله با عدم اطمیشود. در حالییپذیری اشتباه گرفته ممتفاوت مانند انطباق
ــتفاده از مزیت ــد، انطباقهای آن میاس ــتر در مورد ت ییرات عمیق میان مدت به کار باش پذیری بیش

ود را خ کند و زنجیره عرضهرود. زنجیره تامین چابک خود را برای سازگار شدن با بازار تنظیم  میمی
 [.1] نمایدهای محصوالت و فناوری ها اصالح و سازگار میهبردبرای سازگاری با را

 پژوهش پیشینه 

هـای مختلفی از چابكی زنجیره تامین توســـط محققان ، مولفـهدر تحقیقـات مختلف انجـام گرفتـه
مختلف، پیشــنهاد شــده اســت. کریســتوفر، اولین ویژگی مورد نیاز برای یک زنجیره تامین چابک را 

های مورد اشاره او، مجازی سازی، یكسارچگی فرآیند نماید. سایر ویژگیمعرفی میحسـاسیت به بازار 
[. هو  و همكاران نیز، بر همین چهار ویژگی به عنوان اقدامات زنجیره 67باشد ]و شبكه مداری  می

های چابكی زنجیره تامین را به چهار [. لین و همكاران، قابلیت69کننـد ]تـامین چـابـک تـاکیـد می
نند و کپذیری و قابلیت سازگاری و سرعت، تقسیم میگویی، شایستگی، انعطافی اصـلی پاسخمولفه

ها، یكسارچگی فرآیند، فناوری اطالعات، حساسیت به بازار یابی به این قابلیتمنظور دستاز طرفی به
 .  [1]کنند و هماهنگی و ارتباطات را به عنوان توانمندسازهای چابكی معرفی می

ملكرد ع گروال و همكاران، هزینه، کیفیت، زمان انتظار و سطح سرویس، عوامل تعیین کنندهبه زعم آ
ابعاد  پذیری،های اطالعاتی و انعطافزنجیره تامین  و حساسیت به بازار، یكسارچگی فرآیند، محر 

 لفهترین موپذیری را مهم. سوآفورد و همكاران، انعطاف[9]باشد عملكرد زنجیره تامین چابک می
پذیری زنجیره دانند و در پژوهش خود چارچوبی فرآیند محور برای انعطافزنجیره تامین چابک می

9ای)و همكاران، با استفاده از رویكرد تحلیل شبكه 9[. وادهوا98کنند ]تامین معرفی می
ANP الگوی ،)

ین عوامل پیچیده و ضمنی باند تا روابط خویش، مبنی بر الگو سازی زنجیره تامین چابک را توسعه داده
 تاثیر گذار بر چابكی سازمانی را تفسیر نمایند.

اند و با استفاده از عامل اصلی را برای چابكی زنجیره تامین معرفی کرده 61آگروال و همكاران،  
فناوری  اند. در الگوی آنها،ساختاری ترتیب و توالی آنها را مشخص نموده -رویكرد الگو سازی تفسیری

  های چابكی زنجیره تامین ریزی هماهنگ جز و زیربناها و پایهعات، ادغام فرآیندها و برنامهاطال
 [. 60باشد ]می

پذیری و فناوری اطالعات را در چابک سازی زنجیره تامین مورد سوآفورد و همكاران، تاثیر انعطاف
و  1[. لی98اند ]تشبیه کرده 4دومینو ، به بازیاند و ارتباط آنها با یكدیگر را در چابكیبررسی قرار داده
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گویی(، را در دو همكاران، در پژوهشی متفاوت از سایر محققان، دو بعد از چابكی)هشیاری و پاسخ
بودن  هنگامجهت گیری )محیط درونی و بیرونی( و دو حالت)فعال و منفعل(، در دو مقیاس متفاوت )به

. پندی [91] انداهبردی، عملیاتی و ضمنی توسعه دادهو انعطاف پذیری(، در قالب الگوی در سه سطح ر
عامل موثر بر چابكی را انتخاب نموده و با استفاده از رویكرد الگو سازی تفسیری  69، 6و گار 

اند. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان داد که سطح دست آوردهساختاری، ترتیب و توالی آنها را به
بات ث را، استفاده از فناوری اطالعات، خودکارسازی و در  عدم چابكی()توانمندسازهای  ای الگوپایه

چالز و همكاران با استفاده از رویكرد الگو سازی نمادین، به ارزیابی و [.94دهند ]بازار تشكیل می
ابكی ترین رکن چپذیری مهماند. به زعم آنها انعطافگیری سطح چابكی زنجیره تامین پرداختهاندازه
لیت پذیری، شایستگی و قابگویی، سرعت، واکنشآنها، پاسخ و سایر ویژگی های مورد اشاره باشدمی

 . [1] باشددید می
ند. انگرش منبع محور برای زنجیره تامین، توسعه داده یو همكاران، الگویی مفهومی بر پایه 9گای

چابكی زنجیره تامین را در سه دسته  های مورد نیاز برای توسعهآنها در پژوهش خود شایستگی
  .[7] نداهای مدیریت جای دادههای فناوری اطالعات و شایستگیهای عملیاتی، شایستگیشایستگی

زند حسامی و همكاران، چارچوبی فرایند محور از چابكی زنجیره تامین با استفاده از مفروضات الگو 
9

SCORاند.، الگو زنجیره ارزش پورتر پیشنهاد کرده 
یعنی تامین، تولید و تحویل، یک  SCORفرایند الگو در چارچوب مفهومی این پژوهش عالوه بر سه  

و  آذر .ستکار گرفته شده افرآیند اصلی الگو زنجیره ارزش پورتر یعنی فرآیند توسعه محصول نیز به
ل چابكی زنجیره عام 66همكاران با استفاده از رویكرد الگوسازی تفسیری ساختاری، ارتباطات بین 

اند و فناوری اطالعات، توانمندسازی کارکنان و برنامه ریزی متناسب، سه رکن تامین را تعیین نموده
 [.6اند ]اساسی در چابكی زنجیره تامین معرفی شده

 کالسیک چابکی: الگوی شریفی و ژانگ یالگو

یابی به چابكی در دستمعرفی روشی برای "، در پژوهشی به عنوان 6777شریفی و ژانگ در سال 
، ضمن تاکید بر لزوم سازگاری و انطباق با ت ییرات موجود در محیط کسب و "های تولیدیسازمان

ی در  بهتر آنها این الگو برا اند. به گفتهیابی به چابكی سازمانی توسعه دادهکار، الگویی را برای دست

                                                           
1 . Pandey and Garg 
2 . Ngai  
3 . Supply Chain Operations Reference) SCOR( model 



 

 2930، تابستان 02سال هفتم، شماره  61

ای مورد نیاز هموقعیت کنونی و تعیین قابلیت های چابكی، ارزیابیمفاهیم چابكی و تعیین  نیازمندی
 باشد:برای چابک گشتن طراحی شده است. این الگو شامل سه بخش اصلی می

باشند که شرکت را به یک موقعیت جدید : همان ت ییرات محیط کسب و کار می6های چابكیمحر 
 کند.یابی به مزیت رقابتی هدایت میدر کسب و کار خود برای دست

 کنند.گویی به ت ییرات را ایجاد می: قدرت الزم برای پاسخ9های( چابكیمندیهای)توانقابلیت

های چابكی دست یافت که از توان به قابلیت: توسط آنها می9های )توانمندسازهای( چابكیدهندهارائه
 .شوند: سازمان، افراد، فناوری، نوآوریچهار حوزه تامین می

 
 

 
 

 [(99]: روش چابک شدن )منبع: 6شكل 

 

به اعتقاد آنها، هر سـازمانی باید شـرایط و مقتضیات واقعی و تهدیدات ناشی از محیط کسب و کار و 
ــت ــود، در  کند. این مفاهیم با یكدیگر در قالب هایی را که باعث پیروزی و موفقیت آن میفرص ش

 هایی که منجر به حل مسائلکسب و کار، گامگیرند که یک فهم واقعی از محیط یک روشی قرار می
هد دها پیشنهاد مییابی به مزیت حاصل از فرصتهایی برای دستشود و راهو مشكالت سازمان می

[64  .] 
 4. رویکرد الگوسازی تفسیری ساختاری2-3

مطرح شد، یک روش برای ایجاد و فهم روابط  1ساختاری، که به وسیله وارفیلد -سـازی تفسیریالگو
ی باشد. الگو سازی تفسیری ساختاری، یک فرآیند یادگیری تعاملمیان عناصر یک سیستم پیچیده می
مند های مستقیم و متفاوت در قالب یک الگو جامع روشای از مولفهاسـت که از طریق آن مجموعه

                                                           
1 . Agility Drivers 
2 . Agility capabilities 
3 . Agility providers 

 
4 . Interpretive structural modeling 
5 . Warfield 
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ه، مبحث یا ســیســتم پیچیده را با طراحی یک گیرد. این رویكرد، ســاختاری از یک مســالشــكل می
6کشد. روش الگوی گرافیكی دقیق به تصـویر می

ISMکند تا یک نظم و جهتی مشخص ، کمک می
 [.4ها تحمیل گردد ]به پیچیدگی روابط بین مولفه

 ISM، گیرنده، در خصوص چگونگی ارتباط مت یرها های گروه تصمیمرویكردی تفسـیری از قضاوت
بندی و تعیین سـطح عناصـر یک سیستم اقدام کند که کمک تواند به اولویتهمچنین میباشـد. می

[. این رویكرد در درجه نخست 6کند ]بسیار شایانی به مدیران برای اجرای بهتر الگو طراحی شده می
 یزرا به صورت انفرادی نتوان آنشود، اما میبه عنوان یک فرآیند یادگیری گروهی در نظر گرفته می

با شـناسـایی مت یرهای مربوط به یک مسـاله یا موضـوع مشخص شروع  ،ISM[. 94به کار گرفت ]
 ، زمینه6در جدول  [.4شود ]گروهی توسعه داده می کارهای حل مسالهشـود و سـسس توسـط راهمی

 اند، ارائه شده است.بهره گرفته ISMتحقیقاتی تعدادی از محققان که در پژوهش خود از 

 ISM   زمینه تحقیقاتی برخی محققان در حوزه. 6جدول

 زمینه تحقیقاتی محقق ردیف

 مدیریت ضایعات شهری (9866و همكاران) 9چاندرامویل 6

 لجستیک معكوس (9869و همكاران) 9گاویندن 9

 ریسک زنجیره تامین (9866و همكاران) 4کریستین 9

 مدیریت دانش (9889و همكاران) 1شانكار 4

 فناوری اطالعات (9880و همكاران) 1تاکار 1

 روش شناسی تحقیق

در این تحقیق سعی شده است تا ادبیات کالسیک چابكی و مفاهیم معمول چابكی را که در الگوهایی 
صورت فرآیندمحور و با در نظرگرفتن عوامل (، ارائه شده است، به 6777شریفی و ژانگ) ینظیر الگو

توزیع به کار گرفته شود و با تلفیق آن با رویكرد الگو سازی تفسیری چابكی در طول زنجیره تامین و 
ای از عناصر مختلف در یک الگو منظور ساختاربندی مجموعهساختاری، که یک فرآیند متعامل به

                                                           
1 . Interpretive Structural Modeling 
2 . Chandramowli 
3 . Govindan 
4 . Christian 
5 . Shankar 
1 . Thakkar 
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ی چابک سازی سازمانی دست یافت. الگوی شریفی مند و جامع است، به یک نگاه جدید در حوزهروش
ی هایای در حوزه چابكی سازمانی است که در اکثر مطالعات و پژوهشهای پایه(، از الگو6777و ژانگ)
اند، از اصول و مبانی این الگو بهره گرفته شده است. از جمله این های بعد از آن انجام شدهکه در سال

( و تی سینگ و 9887(، گنگلی و همكاران)9881توان به الگوی لین و همكاران)ها، میالگو
 یابی به هدف نهایی(، اشاره کرد. بر این اساس، به کاربردن این الگو، محققان را در   دست9866لین)

پژوهش یعنی شناسایی مت یرهای کلیدی زنجیره تامین و توزیع چابک و ساختاردهی آن در قالب 
-یگنماید. از دیگر ویژها و توانمندسازهای چابكی(، یاری میها، توانمندیسطوحی از مت یرها)محر 

ند تامین و توزیع چابک فرآی ، به کارگیری مفهوم چابكی و طراحی الگو زنجیرهبارز این پژوهشهای 
های چابكی مختص این صنعت می باشد که از صنایع شاخصمحور در صنعت پخش و استخراج 

 آید.کسب و کار به حساب می خدماتی در حوزه
مند علت و معلولی بین یابی به روابط روشدست کارگیری این رویكرد، در درجه نخست،هدف از به
های سطوح مختلف الگو منطبق با الگوهای کالسیک چابكی مورد اشاره )اهداف و محر  های مولفه

های  چابكی و توانمندسازهای چابكی(، و سسس طبقه بندی مت یرها با توجه به چابكی، توانمندی
، باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهشهداف چابكی مییابی به اقدرت وابستگی و نفوذ آنها در دست

طور که اشاره شد، گام چند شرکت فعال در حوزه پخش در سطح شهر تهران و حومه می باشد. همان
باشد. با توجه به هدف اصلی ، شناسایی مت یرهای مربوط به موضوع میISMنخست در طراحی الگو 
رای بهبود چابكی زنجیره تامین و توزیع در صنعت پخش، با الگو فرایندمحور ب پژوهش یعنی توسعه

های تامین کاال، بازاریابی و فروش و بررسی ادبیات پژوهش و انجام مطالعات میدانی مرتبط، فرآیند
طریق  شود. در گام بعدی ازفرایند توزیع کاال، به عنوان سه فرایند اصلی در صنعت پخش شناختهمی

 ها شناسایی شد و الگو مفهومی اولیه شكل گرفت.مفهومی بین مت یر کسب نظرات خبرگان، روابط

 
س ساختاری و بر اسا -کارگیری مفروضات رویكرد الگو سازی تفسیریدر ادامه این مت یرها با به

یابی، سطح بندی شدند و به این صورت الگوی نهایی پژوهش های پیش نیاز و دستتعریف مجموعه
قدرت هدایت و وابستگی مت یرها مورد  MICMACطراحی شد. در نهایت با استفاده از تحلیل 

 تحلیل قرار گرفت.
 [.4باشد ]می 9شكل مراحل اجرای پژوهش به شرح 
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 تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش

 ـ  اجرای الگو1

گردد. در سه گام نخست، مت یرهای الگو بر اساس ادبیات الگوی پژوهش طی پنج گام اصلی اجرا می
 شود. در گام چهارمپژوهش، سطوح الگو در قالب الگو شریفی و ژانگ و روابط بین آنها تعریف می

گردد و در نهایت الگو نهایی ترسیم تعیین می ISMبندی مت یرها بر اساس منطق حاکم بر اولویت
 شود.می

 گام اول: تعیین سطوح و متغیرهای الگو

 شود. در این بخش به معرفی هریک از سطوح و مت یرهای هر سطح پرداخته می
 های( چابكی:. اهداف)محر 6سطح 
[. به 99شوند نیاز به چابكی در فرایند احساس شود ]باعث میهای چابكی، عواملی هستند که محر 

هـایی مـانند بهبود هزینه، بهبودکیفیت عملكرد، کاهش زمان تحویل و ثبات و عبـارت دیگر محر 
توان به عنوان انتظارات یا اهداف مورد نظر از ایجاد یک سیستم چابک به حساب آورد. پایداری را می
 ها را به همراه مطالعات مرتبط، نشان می دهد.، این مولفه9جدول شماره 

 
 
 

شكل   
 . مراحل اجرای پژوهش9

شكل   
 پژوهش. مراحل اجرای 9
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 اهداف چابكی درمطالعات مختلف . 9جدول

 6ها(ی چابكیها)قابلیت. توانمندی9سطح 
نند. به کگویی به ت ییرات را ایجاد میهای چابكی، عواملی هستند که قدرت الزم برای پاسختوانمندی

[. جدول زیر مطالعات مرتبط 99باشند]ی باال یا پایین بودن چابكی فرآیند میدهندهعبارت دیگر نشان

 . دهدهای چابكی را نشان میبا هریک از  توانمندی
 چابكی در مطالعات مختلفهای مندی. توان 9جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 . Agility capabilities 

 اهداف چابكی

( ، گنگلی 9881(، لین و همكاران)9887آگروال و همكاران)
( پندی و 9881(، آگروال و همكاران)9866و همكاران)

(، آذر و 6900(، زند حسامی و همكاران)9887گار )
 (6907همكاران)

 6 (6Oهزینه)

( ، گنگلی 9881لین و همكاران)(، 9887آگروال و همكاران)
( پندی و 9881(، آگروال و همكاران)9866و همكاران)

(، آذر و 6900(، زند حسامی و همكاران)9887گارگ)
 (6907همكاران)

کیفیت 

 (9Oعملكرد)

9 

( ، گنگلی 9881(، لین و همكاران)9887آگروال و همكاران)
( پندی و 9881(، آگروال و همكاران)9866و همكاران)

 (6900(، زند حسامی و همكاران)9887گ)گار

 9 (9Oزمان تحویل)

(، آگروال 9866( ، گنگلی و همكاران)9881لین و همكاران)
 (9866(، تی سینگ و لین)9881و همكاران)

 پایداری و ثبات

(4O) 

4 

 ها(ی چابكیها )قابلیتمندیتوان

(، شریفی و 9881لین و همكاران)
(، 9866(، گنگولی و همكاران )6777ژانگ)

(،  زند حسامی و 9881آگروال و همكاران)
 (6900همكاران)

 
 

 پاسخگویی

 

 
6 

(، شریفی و 9881لین و همكاران)
(، 9866(، گنگولی و همكاران )6777ژانگ)

(، زند حسامی و 9881آگروال و همكاران)
 (6907(،آذر و همكاران)6900همكاران)

 
 

 پذیریانعطاف

 
 
9 

(، شریفی و 9881لین و همكاران)
(، 9866(، گنگولی و همكاران )6777ژانگ)

(،  زند حسامی و 9881آگروال و همكاران)
 (6907(، آذر و همكاران)6900همكاران)

 
 سرعت

 
 
9 

(، زند حسامی و 9881همكاران)آگروال و 
 (.6907(، آذر و همكاران )6900همكاران )

 

  توسعه محصول
4 
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های فرآیندی چابكی، ابتدا از طریق ادبیات پژوهش و در پژوهش حاضر به منظور تعریف توانمندی

ناسایی و شهای فرآیندی چابكی سسس نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان صنعت پخش، توانمندی
ابكی های چسسس میزان اهمیت آنها در قالب پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت توانمندی

 مطابق جدول زیر استخراج شد. 

 
 های چابكی فرایند. توانمندی4جدول

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
، پس از مشورت و مصاحبه با خبرگان های تعیین شدهالبته الزم به ذکر است که برخی از توانمندی

طور ویژه، مختص عملیات مربوط به صنعت پخش و ادبیات پخش پخش، بومی سازی شده و به حوزه
 باشدمی

 چابكی 6ها(یسازها )ایجاد کننده. توانمند9سطح 
افت. به های چابكی دست یتوان به قابلیتتوانمندسازهای چابكی عواملی هستند که به کمک آنها می

[. در جدول زیر 99یابد ]آنها، میزان چابكی فرایند افزایش می عبارت دیگر عواملی هستند که با تقویت
 عوامل اصلی توانمندسازهای چابكی به همراه مطالعات مربوط به آنها، آورده شده است.

 

                                                           
1 . Agility providers 

های چابكی فرآیند تامین و مندیتوان های چابكی فرآیند توزیعمندیتوان

 تدارکات

 (6D)کارایی تحویل

 (9D)سرعت تحویل

 (9D)کیفیت عملكرد تحویل

 (4Dانعطاف پذیری در توزیع)

 (6Sقابلیت توسعه سبد کاال)

 (9Sروابط با تامین کننده)

 (9Sقابلیت پیش بینی بازار تامین)

 (4Sانعطاف پذیری در تامین)

 های چابكی فرآیند بازاریابی و فروش توانمندی

   ،  (9M)فروشرقابت پذیری در بازار ،  (6M)گوییپاسخ

 ، (4Mمدیریت ارتباط با مشتری)، ( 9Mانعطاف پذیری در فروش)

 (1M)کیفیت عملكرد فرآیند ویزیتوری ،  (1M)بهبود سهم بازار
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 مندسازهای چابكی در مطالعات مختلف. توان 1جدول
 توان مندسازهای چابكی

(، ون 6777(، ون هو  و همكاران)9888کریستوفر)
(، شریفی و 9887(،آگروال و همكاران)9888هو )
 گای و همكاران (،9887(، پندی و گار )6777ژانگ)
(9866). 

 
فناوری اطالعات و 

 (6Pارتباطات)

 
6 

(، آذر و 9866(، گای و همكاران)6777شریفی و ژانگ)
 (6907همكاران)

توانمندسازی 
 (9Pکارکنان)

9 

(، ون 6777همكاران)(، ون هو  و 9888کریستوفر)
 (، لین و همكاران9887آگروال و همكاران) (،9888هو )
(، 9866(، گنگولی و همكاران)6777شریفی و ژانگ)، (9881)

گای و  (،9887پندی و گارگ) ،(9881آگروال و همكاران)
(،آذر و 6900(،زند حسامی و همكاران)9866همكاران)
 (6907همكاران)

 
 

یكسارچگی 
 (9Pفرایند)

 
 
9 

(، 9887) (، آگروال و همكاران6777ون هو  و همكاران)
(، زند حسامی 9887) (، پندی و گار 6777شریفی و ژانگ)
 (6907) (،آذر و همكاران6900و همكاران)

 
ریزی برنامه

 (4Pهماهنگ)

 
4 

 (،ون هو 6777(، ون هو  و همكاران)9888کریستوفر)
، (9881همكاران)(، لین و 9887آگروال و همكاران) (،9888)

(، آگروال 9866(، گنگولی و همكاران)6777شریفی و ژانگ)
(، زند حسامی و 9887( پندی و گار )9881و همكاران)
 (6907(،آذر و همكاران)6900همكاران)

 
 
 حساسیت
 (1Pبه بازار)

 
 
1 
 

 

تبیین روابط باشد. به منظور می 9پژوهش به شرح شكل  مفهومی اولیه یبا توجه به مطالب فوق، الگو
 بین مت یرهای سطوح الگو، از ادبیات پژوهش و نظرسنجی از خبرگان بهره گرفته شده است.
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 : الگوی مفهومی اولیه پژوهش 9شكل 

 
 

 1تعاملی ساختاری(-گام دوم: تعیین روابط بین سطوح و متغیرهای الگو)ماتریس خود

ومی آنها با استفاده از روابط مفه های فرآیندی و مقایسهماتریس خود تعاملی ساختاری از ابعاد و شاخص
باشد که در سطر و ستون اول آن، مت یرها به تشكیل شده است. این ماتریس به ابعاد مت یرها می

دهایی ی نماترتیب ذکر شده اند. آنگاه روابط دو به دوی آنها از طریق نظرسنجی خبرگی به وسیله
دهندگان خواسته شد تا با توجه به ای طراحی و از پاسخپرسشنامه شود. برای این منظورمشخص می
 (، نوع ارتباط بین آنها مشخص گردد. V,A,X,Oنمادهای)

(6 )V  مت یر :i  منجر به مت یرj شود.    می 
 (9 )A  مت یر :j  منجر به مت یرi شودمی. 

(9) X بین مت یرهای : i  وj ، ارتباط دو طرفه وجود دارد.  
 (4 )O  هیچ ارتباطی بین :i  وj  وجود ندارد. 

 رائه شده است. 1نتایج حاصل از این مرحله در جدول 

 
 
 

                                                           
1 . Structural Self-Interaction matrix(SSIM( 
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 . ماتریس خودتعاملی ساختاری مربوط به مت یرهای الگو   1جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1گام سوم: ماتریس دستیابی

 ارزشی صفر و یک با عنواندر این مرحله ماتریس خود تعاملی ساختاری تبدیل به یک ماتریس دو 
 به شرح زیر است: V,A,X,O گردد. قواعد جانشینی صفر و یک به جای عالیم ماتریس دست یابی می

  اگر خانه(i , j)  در ماتریسSSIM نماد ،V  ــد، خانه ــت  (i , j)گرفته باش در ماتریس دس
 گیرد.عدد صفر می (،j , i)و خانه  6یابی عدد 

  اگر خانه(i , j)  در ماتریسSSIM نماد ،A  ــد، خانه ــت  (i , j)گرفته باش در ماتریس دس
 گیردمی 6عدد  (،j , i)و خانه  8یابی عدد 

 اگر خانه (i , j ) در ماتریسSSIM نماد ،X  ــد، خانه ــت  (i , j)گرفته باش در ماتریس دس
 گیردمی 6عدد  (،j , i)و خانه  6یابی عدد 

  اگر خانه(i , j)  در ماتریسSSIM نماد ،O  ــد، خانه ــت  (i , j)گرفته باش در ماتریس دس
 گیردعدد صفر می (،j , i)یابی عدد صفر و خانه 

ــطرها، تمام تبدیل از پس ــله نتیجه س ــودمی نامیده اولیه ماتریس دریافتی حاص ــسس   .ش س
، Iیر باشد که اگر مت گردد. سازگاری به این صورت میسـازگاری روابط بین مت یرها کنترل می

                                                           
1 . Reachability matrix 
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شود. می Kمنجر به مت یر  Iشـود، مت یر  Kهم منجر به مت یر  Jشـود و مت یر  Jنجر به مت یر م
 باشد.می 7صورت جدول یابی نهایی پژوهش بهماتریس دست
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D
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D
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P
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P
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P

9 

P

4 

P

5 

O2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

O

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

O

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

O

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

D

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

D

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

D

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 گام چهارم: تعیین سطوح و اولویت متغیرها 

 مت یر تعیین هر برای نیاز، پیش مجموعه و یابیدست مجموعه مت یرها، اولویت و سطح تعیین برای

 توانمی مت یر این طریق از که شودمی مت یرهایی شامل مت یر، هر یابیدست ی. مجموعهشودمی

 این به توانمی آنها طریق از که شودمی مت یرهایی شامل نیاز، پیش یمجموعه و رسید آنها به

 یابیدست مجموعه تعیین از شود. پسمی انجام یابیدست ماتریس از استفاده با کار رسید. این مت یر

 مت یر هر برای نیاز پیش و یابیدست مجموعه در مشتر  عناصر مت یر، هر برای نیاز پیش و

 به نوبت مشتر  عناصر و یافتن دست و نیاز پیش های مجموعه تعیین از پس .شوندمی شناسایی

مجموعه  که باشدمی سطح باالترین دارای مت یری جدول اولین در رسد.مت یرها می سطح تعیین
 از را آنها هایا مت یر مت یر باشند. پس از تعیین اینمی یكسان کامالً آن مشتر  عناصر و یابیدست
 نیز دوم جدول در دهیم.می تشكیل را بعدی جدول باقیمانده های مت یر بقیه با و کرده حذف جدول

 مت یرها همه سطح تعیین تا را کار کنیم. اینمی مشخص را دوم سطح مت یر اول جدول همانند

منظور خالصه کردن نتایج، تمام مراحل فوق در قالب جدول زیر ارائه شده  به [.6دهیم ] می ادامه
 است. 
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 گام پنجم: رسم الگو

 یرها رسد. برای این منظور، متپس از تعیین روابط و سطح هریک از مت یرها، نوبت به ترسیم الگو می
شوند. در پژوهش حاضر مجموعه از باال تا پایین تنظیم می (، به ترتیب0بر حسب سطح آنها )جدول 

یرند. گتر قرار میها و توانمندسازها و در دوازده سطح جزئیمت یرها در سه سطح کلی اهداف، توانمندی
از این دوازده سطح، دو سطح اول الگو مربوط به اهداف چابكی، سطوح سه تا هشت مربوط به 

 (.4)شكل باشدمربوط به توانمندسازهای چابكی می ها و چهار سطح آخرتوانمندی
 

 . تعیین سطوح و اولویت مت یرها0جدول

 مجموعه پیش نیاز مجموعه دسترسی متغیر
فصل 

 مشترک
 سطح

 9و6 هزینه
و61و64و68و7و0و7و1و4و9و9و6

 60و67و61
 سطح اول 9و6

 4و9و9و6 کیفیت عملكرد
6و66و68و7و0و7و1و1و4و9و9و6

 60و67و61و61و64و69و9
 سطح اول 4و9و9و6

 4و9و9و6 و پایداری ثبات
69و66و68و7و0و7و1و1و4و9و9و

 60و67و61و61و64و69و
 سطح اول 4و9و9و6

 4و9و9و6 زمان تحویل
61و61و64و69و66و7و1و4و9و9

 60و
 دوم 4و9و9

 توسعه
 سبد کاال

66و68و7و0و7و1و1و9و9و6
 69و

 سطح هفتم 0و1و1 99و99و96و67و69و0و7و1و1

 روابط با
 کنندهتامین 

 60و61و0و7و1و1و4و9و9
96و98و67و69و68و7و0و7و1و1

 99و
 سطح پنجم 0و7و1و1

بینی پیش
 ت ییرات
 بازار تامین

69و68و7و0و7و1و1و9و9و6
 60و61و

 سطح هشتم 0و7و1 99و99و96و98و67و0و7و1

انعطاف پذیری 
 در تامین

 

66و68و7و0و7و1و1و9و9و6
 60و61و61و69و69و

96و67و69و69و68و7و0و7و1و1
 99و99و

و0و7و1و1
و69و68و7

69 
 سطح پنجم

 گوییپاسخ

 
6و66و68و7و0و1و4و9و9و6
 60و67و61و61و64و69و9

6و61و64و69و66و68و7و0و7و1
 99و99و96و98و67و60و67و1

6و68و7و0
و64و69و6
67و61و61
 60و

 سطح ششم

 رقابت پذیری

 
69و69و66و68و7و0و9و9و6

 60و67و61و61و64و

6و64و69و69و66و68و7و0و7و1
9و99و96و98و67و60و67و61و1

9 

6و68و7و0
و69و69و6
61و61و64
 60و67و

 سطح سوم

انعطاف پذیری 
در بازاریابی و 
 فروش

6و69و69و66و68و7و4و9و9
 60و4

و60و64و69و69و66و68و7و0و1
 99و99و96و67

و66و68و7
64و69و69
 60و

 سطح سوم

 روابط با مشتری

 
69و69و66و68و7و0و4و9و9

 60و67و61و64و
61و61و64و69و69و66و68و7و0

 99و98و60و67و

6و68و7و0
و69و69و6
67و61و64
 60و

 سطح سوم
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 بهبود سهم بازار

 
 61و69و69و66و68و0و9و9

6و64و69و69و66و68و7و0و7و1
9و99و96و98و67و60و67و61و1

9 

و66و68و0
 61و69و69

 سطح سوم

کیفیت عملكرد 
 فرایند ویزیتوری

6و69و69و66و68و7و9و9و6
 60و67و61و61و4

 67و98و64و69و66و68و7
و66و68و7
 67و64و69

 سطح پنجم

 کارایی تحویل

 
61و69و69و68و7و4و9و9و6

 60و67و61و
60و67و61و61و64و69و68و7و0

 98و

و69و68و7
67و61و61
 60و

 سطح چهارم

 سرعت تحویل

 
61و69و69و68و7و4و9و9و6

 60و67و61و
6و61و64و69و66و68و7و0و7و1

 98و60و67و1

و69و68و7
67و61و61
 60و

 سطح چهارم

کیفیت عملكرد 
 تحویل

 

6و61و69و69و68و7و9و9و6
 60و67و1

9و60و67و61و61و64و69و68و7
8 

و69و68و7
67و61و61
 60و

 سطح چهارم

پذیری در انعطاف
 توزیع

 

69و69و66و68و7و4و9و9و6
 60و67و61و61و

6و61و64و69و66و68و7و0و7و1
 99و96و67و60و67و1

و66و68و7
61و61و69
 60و67و

 سطح چهارم

 فناوری اطالعات

 
60و69و66و68و7و0و7و1و1

 99و96و67و
 سطح یازدهم 67 98و67

توانمندسازی 
 کارکنان

 

و61و64و69و69و68و7و7و1
 99و98و67و67و61

 سطح دوازدهم 98 98

یكسارچگی 
 فرایند

60و69و66و68و7و0و7و1و1
 99و99و96و

 سطح دهم 99و96 99و96و67

ریزی برنامه
 هماهنگ

9و96و69و66و68و7و0و7و1
9 

 سطح نهم 99و96 99و96و98و67

 حساسیت
 بازار به

 فروش/تامین

69و69و66و68و7و0و7و1و1
 99و60و

 سطح نهم 99 99و99و96

 

 MICMACتجزیه و تحلیل  -

، تعریف و تجزیه و تحلیل مت یرها بر اســـاس MICMACدر این پژوهش، هـدف از تجزیه و تحلیل 
[. بر اساس 4باشد ]تامین و توزیع چابک می ها به سمت زنجیرهآن 9و قدرت وابستگی 6قدرت هدایت

 قدرت هدایت دهندهدر هر سطر و ستون، به ترتیب  نشان 6یابی، مجموع اعداد جدول ماتریس دست
 (.7باشد)جدولو وابستگی مت یرها می

 

 . قدرت هدایت و وابستگی مت یرها7جدول

 

                                                           
1 . Driving Power 
2 . Dependence Power 
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 ی اول، شاملشـوند. دسـتهمت یرها بر حسـب قدرت هدایت و وابسـتگی به چهار دسـته تقسـیم می
شـود که دارای قدرت هدایت و وابسـتگی ضعیف هستند. این مت یرها اغلب نسبت به مت یرهایی می

هستند و دارای ارتباطات اندکی هستند، هرچند که این ارتباطات قوی باشند. به  سـیستم غیر متصل
نشــان داده شده است،  7طور که در جدول [. همان4گویند ]می 6این مت یر ها مت یرهای خود کنترل

( در این دســـته جای گرفته اســـت. 9Sاز بین مت یرهـای پژوهش، تنها مت یر روابط با تامین کننده)
دوم، مت یرهایی هستند که دارای قدرت هدایت ضعیف و قدرت وابستگی قوی هستند. این  یدسـته

، زمان (9O، کیفیت عملكرد)(6Oگویند. مت یرهای هزینه)می 9دســته از مت یرها را مت یرهای وابســته
 گیرند. جزو این دسته قرار می(، 1Mو بهبود سهم بازار) (4O، ثبات و پایداری)(9Oتحویل)
ــكیل می مت یرهای ــته عمدتاً همان نتایج یا اهداف چابكی زنجیره تامین و توزیع را تش هند داین دس

[. 6] شوندکه برای ایجاد آنها عوامل زیادی دخیل هستند و خود کمتر زمینه ساز مت یرهای دیگر می
 یرهای متین مت یرها را ت هدایت و وابستگی زیادی دارند. ای سوم، مت یرهایی هستند که قدردسته
گویند. این مت یرها غیر ایسـتا هسـتند و هر ت ییری بر روی آنها سایر مت یرها را تحت تاثیر  9اتصـال
ــخقرار می (، روابط با 9M(، انعطاف پذیری در فروش)9Mپذیری)(، رقابت6Mگویی)دهد. مت یرهای پاس

( و 4Dتوزیع)پـذیری در (، انعطـاف9D(، ســـرعـت تحویــل)6D(، ، کـارایی در تحویـل)4Mمشـــتری)
 اند. (، جزو این دسته از مت یرها جای گرفته4Sپذیری در تامین)انعطاف
رها باشد. این دسته از مت یی چهارم، شامل مت یرهای با قدرت هدایت زیاد و وابستگی اند  میدسته

ـــكیل باشـند که پایه و اساس شكلتوانمندسـازهای چابكی می اغلب همان ـــابكی را تشـ گیری چـ
ــهمی ــا توجـ ــتن یک سیستم چابک، ابتدا باید به این مت یرهـ رها نمود. این مت ی دهند و برای داشـ

ریزی (، برنامه9P(، یكسارچگی فرآیند)9P(، توانمندسازهای کارکنان)6Pاند از فناوری اطالعات)عبارت
(، 9Sســبد کاال) (، توســعه6Sبینی ت ییرات بازار تامین)(، پیش1P( ، حســاســیت به بازار)9Pهماهنگ)

(. بـه این دســـتـه مت یرها، 9D( و کیفیـت عملكرد تحویـل)1Mکیفیـت عملكرد فراینـد ویزیتوری)
ارائه  فوقدر شكل  MICMACگویند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نیز می 4مت یرهای مستقل

 شده است.
 گیریبحث و نتیجه

ها و روابط بین مت یرهای چابكی از ویژگیمنظور چابک سـازی سازمان، در  برای تدوین راهبرد به
ــت. این هدف به نوبه تامین در تمام ابعاد و فرآیندها  خود چابكی  زنجیره اهمیت باالیی برخوردار اس

کارگیری رویكرد الگو ســازی تفســیری ســاختاری در این پژوهش، ســازد. هدف از بهرا ضــروری می
 اوالً به صورت فرآیندی در طول زنجیره تامین و توزیعیابی به سلسله مراتبی از مت یرهاست که دست

                                                           
1 . Autonomous variables 
2 . Dependent Variables 
3 . Linkage Variables 
4 . Independent Variables  
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یابی به هدف نهایی)چابكی( مشخص نماید تعریف شـده باشند و نقش هریک از فرآیندها را در دست
(، به تبیین 6777و ثـانیاً در قالب مفاهیم و الگوهای کالســـیک چابكی نظیر الگو شـــریفی و ژانگ)

ها، توانمندی ها و توانمندسازهای چابكی و روابط علت حر تر و آشكارتر هریک از اهداف و مدقیق
ر تکارگیری الگوی کالسـیک چابكی شریفی و ژانگ، موجب روشنو معلولی حاکم بر آنها بسردازد. به

ــدن مفاهیم مربوط به چابكی می ــحیحی از کارکرد و نقش هریک از مت یرها در ش ــود و در  ص ش
 آورد. این مت یرها از اهمیت باالیی در زنجیرهارم ان میگر به فراینـد چـابک ســـازی برای پژوهش

د از بهبود توانتامین و توزیع برخوردار هستند، به این دلیل که هر سازمانِ نیازمند به چابک شدن، نمی
 نیاز باشد. چابكی ابعاد مختلف زنجیره تامین بی

ش و نظرســنجی از خبرگان چابكی بر اســاس ادبیات پژوه مولفه 99در پژوهش حاضــر، در مجموع 
ســطح جای  69ها در مجموع در صـنعت پخش انتخاب شـد. نتایج پژوهش نشـان داد که این مولفه

ــطح اول مربوط به اهداف چابكی، ســطوح می های فرآیندی مربوط به توانمندی 0تا  9گیرند. دو س
 د.باشچابكی میچابكی و سه سطح آخر نیز مربوط به توانمندسازهای چابكی یا ارائه دهندگان 

با توجه به نتایج حاصـل از پژوهش، توانمندسـازهای کارکنان ضرورتی غیر قابل انكار و قدم نخست 
تواند در قالب آموزش مســـتمر کارکنان و باشـــد. بهبود  توانمندی کارکنان میدر ایجـاد چابكی می

 های مربوط بهتخصــصی به کارگیری فناوری اطالعات و ســایر افزایش دانش فنی آنان در زمینه
ــمیم ــئولیت به آنان برای واکنش گیری و مهارتحرفه، بهبود توانایی تص های چندگانه و اعطای مس

ــعه ــورت پذیرد. در گام بعدی، کارکنان توانمند باعث توس ــریع به ت ییرات محیطی ص ارگیری کبه س
متعامل به فرآیندهای  گردند. از ســوی دیگر لزوم نگرش یكسارچه وفناوری اطالعات در ســازمان می

ریزی مشــارکتی و هماهنگ بین ابعاد مختلف ســازمانی و نگاهی ســیســتمی به این فرآیندها، برنامه
ســازد. این امر خود ناشــی از بهبود ســطح توان کارکنان و به دنبال آن بهبود فرآیند را ضــروری می

 باشد. کارگیری فناوری اطالعاتی میسطح به
ازهــای چـابكی موجــب تــاثیرگـذاری بر مت یرهـای مختلفی از توانــایی هریـک از این توانمنـدســـ

تامین، بازاریابی و فروش و توزیع و بهبود آنها  گانههـا(ی چـابكی در فرآینـدهای ســـههـا)قـابلیـت
طور که نشـان داده شد، این فرآیندها به نوبه خود به صورتی تنگاتنگ و با ارتباطات گردند. همانمی

كر و گذارند. این امر لزوم تفتعامل هســـتند و به شـــدت بر روی یكدیگر تاثیر میزیاد با یكدیگر در 
یابی به اهداف نهایی چابكی ضـــروری منظور دســـتدیدگاهی یكسارچه و هماهنگ بین آنها را    به

های چابكی، یكی از اهداف چابكی را مشخصی از این توانایی سـازد. در نهایت بهبود در مجموعهمی
زد. از طرفی باید توجه داشت که بین این اهداف چهارگانه نیز روابطی متقابل وجود دارد سامحقق می

طور که در الگو نهایی تحقیق و ســـایر  دهد.  همانو یک هدف ســـایر اهداف را تحت تاثیر قرار می
ی اتامین باید در راستاجزای زنجیره های انجام شـده در این زمینه نشان داده شده است، همهتحقیق
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اهدافی مشخص و مشتر  با یكدیگر هماهنگ باشند و سعی در چابک سازی آنها گردد، تا با بهبود 
 گویی سـیستم به نیازهای مت یر بازار بهبود یابد و در نهایت به سیستمیها، قابلیت پاسـخاین قابلیت

 قابل رقابت با بازار دست یافت.
 

 
 

 وابستگی-. نمودار قدرت هدایت1شكل
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