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 چکیده
استراتژی کلیدی برای مقابله با  عنوانبهچابک  نیتأم، از زنجیره ایپویط تجاری درمح هاسازمان

چابک با روش  نیتأمادبیات زنجیره  مندنظامهدف این پژوهش مرور  .کنندیماستفاده  هایثباتیب
هفت  در این تحقیق روش فراترکیب با شیوه. باشدیمفراترکیب جهت ارائه مدلی جامع در این حوزه 

این روش و  یهاگاماست. بدین منظور پس از طی  شدهانجام  (200۶سندلوسکی و بارسو ) یاهمرحل
کد استخراج شده است. پس  1۶7و مقاله مورد بررسی قرار گرفته  41تجزیه و تحلیل مقاالت در نهایت 

 رهینجزبر چابکی و پیامدهای چابکی که بر  مؤثرسه دسته ابعاد چابکی، عوامل  کدها، یبنددستهاز 
که در نهایت یک  اندشده؛ برای ارائه الگو معرفی رندیگیم ریتأثگذاشته و از آن  ریتأث چابک نیتأم

مفهوم کلی مزیت رقابتی برای پیامدهای چابکی، شش مفهوم کلی حساسیت به بازار، یکپارچگی 
ی و پنج مفهوم اطالعات/تکنولوژی، انعطاف، یکپارچگی، شراکت استراتژیک و رهبری برای ابعاد چابک

 .اندشدهبر چابکی شناسایی  مؤثرکلی اقتصاد، بازار و رقابت، محیط، اجتماع و تکنولوژی برای عوامل 
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 مقدمه -1
شرایطی مانند عدم اطمینان محیطی و رقابت شدید امروزی برای ادامه فعالیت با  یهاسازمان

 نیازهای پویای مشتریان و همچنین تغییرات تکنولوژیکی ایجاد شده، مواجه هستند لیدلبهکه 
مفهومی  عنوانبه، چابکی کنندیمدر آن فعالیت  هاسازمانپویایی که  یهاطیمح. در [1]

 .[2] گرددیماساسی برای ادامه حیات و رقابت معرفی 
 دیگر شرکای با ادغام طریق از تا دهدیم را امکان این هاشرکت به تأمین زنجیره مدیریت

 ینیبشیپ غیرقابل تقاضای یکپارچه ساخته و را خود تجارت ارزش، زنجیره سراسر در
خود را با سایر شرکای زنجیره  نیتأمسازمانی که زنجیره  .سازند برآورده را نهایی مشتری

منحصر به فردی برای مقابله با ابهامات محیطی  نیتأمو یا دارای روش ادغام کرده  نیتأم
 باشد، این امکان را خواهد داشت تا تقاضای مشتریان را به روش سودآوری برآورده سازد.

روند  و کنندگاننیمأت با ضعیف ارتباط ،کپارچهیریغ تولید فرآیندهای دیگر، طرف از
 بر مبتنی رقابت بحث در. است تجاری یهابنگاه ستشک اساسی عوامل از توزیع، غیریکپارچه

 در و کند آماده تحویل ترکوتاهرا در زمان  مشتری تقاضای بتواند باید تأمین زنجیره زمان،
 ،در راستای تحقق این امر. داشته باشد را عرضه هماهنگی الزم برای تقاضا، اوج زمان

 قدرت و سرعت پاسخگویی، از بتواند تا باشد بازار نیازهای پاسخگوی باید تأمین زنجیره
 .[3]شود  برخوردار معنی دیگری از چابکی هستند، باالتر، که مانور

امروز، همکاری  کار و کسب فضای در رقابتی مزیت به دستیابی یهاراه نیترمهم از یکی
از دیگر استانداردهای  .است عملیات بهبود برای رقبا، یحت و مشتریان ،کنندگاننیمأتبا 

چابک این است که برای واکنش به تغییرات عرضه و تقاضا، اعضای  نیتأمبنیادین زنجیره 
 .[4] باید قادر به هماهنگی سریع با یکدیگر باشند نیتأمزنجیره 

 شرکای و نیتأمزنجیره  توانایی" عنوانبهچابک را  نیتأمزنجیره  [5]شریفی  و اسماعیل
 و پویا نیازهای با ای مواجههبر نیتأمزنجیره  یهااتیعمل و هاشبکه سریع همسویی در آن

 امکان این هاشرکت بهچابک  نیتأمزنجیره  حقیقت، در. کنندیم تعریف "تقاضا شبکه آشفته
محصوالت را  داشته باشند، ترکوچک یهابخش تقاضای از یترقیدق ینیبشیپ تا دهدیم را
 سرعتبهه و کرد یبنددستهرفتارهای مشتری  ینیبشیپ براساسمنحصر به فرد  صورتبه

 .[۶]رویکردهای خود را در برابر مشتریان تغییر دهند 
 با یاگسترده یهاپژوهشچابک تاکنون مطالعات و  نیتأمدر خصوص زنجیره 

. اما تاکنون اندشدهرویکردهای مختلف صورت گرفته و متغیرهای مختلفی نیز شناسایی 
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نموده و مدلی جامع ارائه نماید، انجام نشده است. در  یبنددستهکه این متغیرها را  یامطالعه
با روش فراترکیب این  میاداشتهسعی  چابک نیتأم رهیارائه مدل زنجاین پژوهش با هدف 

بر چابکی و پیامدهای  مؤثربررسی و متغیرهای مربوط به ابعاد چابکی، عوامل مطالعات را 
 چابکی را جهت ارائه مدل پژوهش استخراج و در نهایت طی یک مدل ارائه نماییم.

 
 

 مرور ادبیات -2
. این [7]توسط مشاورین مدیریتی ابداع شد  1980در دهه  SCیا همان  1نیتأمواژه زنجیره 

کار داخلی، به مدیریت ورا از مدیریت فرایندهای کسب هاشرکتمقوله از آن زمان توجه 
( با چندین فایده SCM) 2نیتأمتشکیالت اقتصادی معطوف نموده است. عبارت مدیریت زنجیره 

صنعت محبوب شود.  اندرکاراندستکه باعث شده است نزد محققین و  گرددیمذاتی توصیف 
 مؤسساتدر بین افراد یا  هاتیفعالبه جریان خدمات، منابع، اطالعات و  SCMف، از لحاظ تعری

 به یدهخدمت و کیفیت بهبود ،هانهیهز کاهش یبرا تأمین زنجیره مدیریت. [8] شودیماطالق 
 .[9]است  یافته اهمیت بسیار ،یمشتر یریپذرقابت بهبود همچنین مشتری و

اشاره داشتند که الزم  یاندهیفزاو همکاران در پژوهش خود، به نگرانی  3گوویندان
کار به وزیستی موجود در جهان رقابتی کسب اجتماعی و محیط-مسائل اقتصادی نمودیم

 یانهیزمبه  توانیمرا  SCدیگر، شبکه  عبارتبه. [10]ادغام گردند  نیتأم یهارهیزنجدرون 
مختلف بر سر فواید مشترک با  کنندهنیتأم یهاشرکتکار توصیف نمود که در آن واز کسب

و  هالیپتانسبا تشریک منابع و تقویت  هاشرکت. از طریق این همکاری، ندینمایمهم همکاری 
بر این نکته تاکید  [11]همکاران  و 4لینگ. گاسرسانندیمخود به یکدیگر یاری  یهایکارآمد

. ردیگیمشکل  هاآندر هم ادغام شده و روابط نزدیکی بین  SC یهاشبکهداشتند که اعضای 
پیدا توسعه چابکی شود، ضروری است که به فکر  یزیربرنامهرکتی بخواهد وارد چنانچه ش

 SCادغام فرایند و نهادها بین شرکای  درصددمتحدین استراتژیک بوده و همچنین کردن 
و پژوهشگران این است که ارتباطات بین  اندرکاراندستباشد. در حال حاضر، هدف 

. [12]کشف نموده و بسط دهند  درازمدت ایشان را در SCو اعضای شبکه  هاشرکت
ه به متغیرهای موجود سازنده باید بالفاصل یهاشرکتبه قدرت رقابتی،  یابیدست منظوربه

 SCو چابکی در شبکه  یریپذانعطافکار واکنش نشان دهند. از طریق تقویت ودر بستر کسب
با چابکی و  توانیمرا  نیتأم. پاسخگویی زنجیره [13]به این مهم دست یافت  توانیم
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روی داده در زنجیره  یهاوقفهنامطلوب  ریتأثبهبود داد که خود باعث کاهش  یریپذانعطاف
توسعه محصول  یهانهیهزنشان داد که چابکی باعث کاهش  1بوتانی. [14] گرددیم نیتأم

و نیز قدرت رقابتی  دهدیمشده، رضایت مشتری را افزایش داده، کارآمدی عملیاتی را ارتقا 
این موضوع  دادننشانی از تحلیل تجربی برا و همکاران 2گلیگور. [15] دینمایمرا تقویت 

. این [1۶]دارد  هاآنمثبتی بر عملکرد عمومی  ریتأث هاشرکتکه چابکی  اندنمودهاستفاده 
ولیدی در ارتباط با استراتژیک و ت یریپذانعطافبه نقش چابکی بر تاثیرات  توانیمویژگی را 

داخلی  یهالیپتانسچابکی را از منظر  1990عملکرد یک شرکت منسوب دانست. در دهه 
ک ویژگی رقابتی اصلی در کار امروزی یو. اما در محیط کسب[17] ستندینگریم هاشرکت

یک عضو  صرفاًو نه  SCاعضای تمامی  یهاتیظرفو  هالیپتانسکار عبارت از وجهان کسب
باید  یک شرکت کارآمد باشد، کهنیا. از این رو، برای [18]خاص در طول زنجیره هستند 

خارجی برقرار نماید.  یهاسازمانذاتی خود، ارتباطاتی را با  یهاتیقابلتکیه بر  یجابه
. همانطور که [19] اندنموده SCدلیل محققین تاکید فراوانی بر چابکی بین شرکای  نیهمبه

، هنوز فاصله زیادی با اجرای کامل چابکی توسط اندکردهبیان  [20] یوسف و همکاران
یک واحد اقتصادی چابک قادر است تا حد زیادی بر هدف  اکنونهمصنایع داریم. هرچند که 

با میزان چابکی هر شریک  SCبگذارد. عملکرد و ویژگی رقابتی کل شبکه  ریتأثکاهش قیمت 
تا حد زیادی به بقای کل شبکه  تواندیم. الگوی چابکی [20]در سراسر شبکه ارتباط دارد 

SC ،با توجه به آنچه گفته  .[21]بازار یاری رساند  ثباتیبو  نظمیبدر شرایط مبهم،  ژهیوبه
مبیّن یکی از اجزاء اصلی دستیابی به مزیت رقابتی  SCچابکی شبکه  رسدیم نظربهشد، 

است. با وجود این، برای دستیابی به چنین حاشیه رقابتی، اهمیت بسیاری دارد که عوامل 
 .[22]به دقّت مشخص گردد  SCبهبود و اصالح آن درون شبکه  یهاروشبر چابکی یا  مؤثر

 .اندگرفتهمطالعات مختلف در حوزه چابکی، ابعاد مختلفی را برای بررسی چابکی در نظر 
بر چابکی و  مؤثردر این مقاله سعی شده است این مطالعات از سه بعد ابعاد چابکی، عوامل 

منظور از ابعاد چابکی متغیرهای درون  گردند. یبندطبقهبررسی و  پیامدهای چابکی
و  [23]و همکاران  3نمونه، برخی مقاالت مانند پیا عنوانبهکی است. بر چاب مؤثرسازمانی 

بر  مؤثر. عوامل اندنموده، در مطالعات خود ابعاد چابکی را بررسی [24]رحمان و همکاران 
زمان اشاره دارد. برخی مقاالت مانند یوسف و چابکی خارج از سا یهامحرکچابکی به 

بر چابکی را  مؤثردر بخشی از مطالعات خود عوامل  [13]و همکاران  4و دوبی [25]همکاران 
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و  [2۶] 2و یاناماندرا 1چابکی نیز مقاالت الزوبیپیامدهای  . در خصوصاندنمودهبررسی 
متغیرهای  هادادهتحلیل ودر قسمت تجزیه مناسبی هستند. یهامثال [14]شکاریان و همکاران 

چابکی که از مطالعات مختلف و پیامدهای  بر چابکی مؤثرمربوط به ابعاد چابکی، عوامل 
 ، ارائه شده است.اندشدهاستخراج 

 
 

 تحقیق یشناسروش -3
 این از کیی. است محققین دسترس در کیفی یهاافتهی بررسی برای مختلفی یهاروش

 کاربه خاص زمینه یک در شده انجام مطالعات ادغام برای که است فراترکیب روش ،هاوهیش
، شرح یسازیتئورسه هدف کلی در روش فراترکیب وجود دارد که عبارتند از . رودیم

 .[27]و در نهایت توسعه مفهوم  جادشدهیاتئوری 
 ایجاد فراترکیب روش از هدف داد، ارائه 1985 سال در 3استرن که تعریفی به توجه با

 توضیح و درک دنبالبه دیگر یهاروش کهیدرحال. است هایخروج در خصوص اطمینان
-تجزیه با که است سیستماتیک مطالعات قوی برای روشی فراترکیب .[28]هستند  پدیده

 این اصلی اهداف از یکی. [29]سازدیم سیستماتیک را مطالعات از آمده دستبه نتایج وتحلیل،
 با توجه به. تاس مفاهیم توسعه همچنین و باال سطوح در یبندجمع و یپردازهینظر روش

 فراترکیب هفت روش ،۶200 سال در 5باروسو و 4سندلووسکی چونهم پژوهشگرانی تعریف
 یبندطبقه و شناسایی ، برایاندشدهنشان داده  1 شکل در مراحل که این. [30]دارد  مرحله

 بخش در. شوندیم استفاده چابکیپیامدهای بر چابکی و  مؤثرابعاد چابکی، عوامل  متغیرهای
انجام  فراترکیب یامرحلهروش هفت  از استفاده با کیفی یهاداده وتحلیلتجزیه فرآیند بعدی،

 .شده است
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اطالعات 
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ترکیب 

یافته های 
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کیفیت

ارائه یافته
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 پژوهش سؤالطرح گام اول:  -3-1
 چهار با محقق مرحله این در. است تحقیق سؤاالت بیان مرحله اولین فراترکیب، روش در
 به که است "چه چیزی؟" سؤال اولین .بدهد پاسخ هاآن به باید که است مواجه اصلی سؤال

مطالعه شامل  این در است که "چه کسی؟" دوم سؤال. دارد اشاره تحقیق اصلی سؤاالت
 چه"سوم  سؤال. گرددیم( 2و وب آو ساینس 1)اسکوپوس علمی جستجوی موتور دو بررسی
 این در. دهدیم نشان را تحقیق در آن انجام شده است زمانی که دوره که است "زمانی؟
 تعاریف اولین زیرا است، 2020 تا 1980سال از  هاپژوهشزمانی بررسی  بازه مطالعه،
در  است که "چگونه؟" سؤال آخرین در نهایت،. است شده ارائه 1980 سال در چابکی رویکرد

 استفاده مرور ادبیات از مطالعه این در .دهدیمتحقیق را نشان  یهادادهروش گردآوری  واقع
 به مطالعه این اصلی سؤال . بنابراین،[31] شودیم گفته 3تحلیل اسنادی آن به که شده است،

 :است زیر شرح
 

 پژوهش سؤاالت 1جدول 
 

 سؤال پارامتر

 متغیرهای ابعاد چابکی کدامند؟ چه چیزی؟
 بر چابکی کدامند؟ مؤثرمتغیرهای عوامل 

 ای پیامدهای چابکی کدامند؟متغیره

 در این پژوهش دو موتور جستجوی علمی اسکوپوس و وب آو ساینس بررسی شده است. چه کسی؟

 2020تا سال  1980از سال  چه زمانی؟

 ، استفاده شده است.ندیگویمدر این پژوهش از مرور ادبیات که به آن تحلیل اسنادی  چگونه؟

 
 

 ادبیاتد مرور ساختارمنگام دوم:  -3-2
 در شده ارائه متون تحقیق، سؤال با مرتبط کلیدی کلمه انتخاب با مرحله، این در

 .است شده ارائه 2 جدول در مرتبط کلیدی کلمه. اندشده معتبر جستجو علمی یهاگاهیپا
 
 
 
 

 
1 Scopus  

2 Web of Science 

3 Document analy sis 
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 ی جستجو شدههاواژه 2جدول 
 

 

 .اندشده ارائه 3 جدول در مطالعه، این در شده بررسی معتبر علمی یهاگاهیپا
 

 در هر پایگاه داده شدهافتی اتمطالعفراوانی  3جدول 
 

 یافت شدهمطالعه تعداد  پایگاه داده

 129 اسکوپوس
 ۶3 وب آو ساینس

 192 مجموع

 
 
 

 مناسب یهامقالهجستجو و انتخاب گام سوم:  -3-3
 هامتن از برخی مختلف معیارهای طبق .شودیمانجام  متون راترکیبف سوم، مرحله در

 گردد. تعریف هامتن رد یا پذیرش برای مرحله باید معیارهایی این در. [32]شوند  حذف باید
 کلمات از استفاده با ابتدا متون. است شدهلیتحل متون اطمینان قابلیت مطالعه این معیار در

، طی سه مرحله یترنانیاطمقابل منابع برای یافتن هامتن و سپس شده یآورجمع ،کلیدی
. مطالعات است چکیده و عنوان دوم بررسی گام .رندیگیم بررسی قراربعدی مرور و مورد

 مقاالت کیفیت بررسی سپس و قبل مرحله از ماندهیباق مطالعات محتوای بررسی سوم گام
 انجام چهار مرحله در که است 1ارزیابی حیاتی یهامهارت برنامه از استفاده با ماندهیباق
 شاخص 10 از حیاتی ارزیابی یهامهارت رنامهمطلوب، ب نتیجه به دستیابی منظوربه. شودیم

( منطق روش تحقیق 2، هشوپژاف هد( ا1: از عبارتند هاشاخص این. است شده تشکیل
 کیفیتروش و ( 5، مقالهگیری در روش نمونه( 4، سیربررد مو مقالهح طر( 3پژوهش، 

 یهاوردستاو د جنتای بسطن مکاا دهندهنشان) یریپذانعکاس (۶ی پژوهش، هاداده یآورجمع
( صحت و دقت 8، هشیوپژن متو ینوتد مینهدر ز یجرا خالقیت انکا توجه بهان میز( 7، مقاله

 2 . شکل[33]( ارزش کلی پژوهش 10، هاافتهی ( بیان واضح9، هادادهتحلیل ودر تجزیه
 .است مقاالت انتخاب و جستجو روند دهندهنشان

 
1 Critical appraisal skil ls program (CASP)  

 ی کلیدیهاواژه
 چابک نیتأمزنجیره 

(Agile Supply Chain) 
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مقاالتی که بر  یافتن برای علمی داده پایگاه دو ،شودیم مشاهده 3 جدول در که همانطور
 غربالگری از . پساندگرفته، مورد بررسی قرار اندداشتهچابک تمرکز  نیتأمحوزه زنجیره 

زنجیره  حوزه با ارتباطی و نبوده فوق رهایمعیا با مطابق که مقاالت از تعدادی مقدماتی،
 و حیاتی ارزیابی یهامهارت برنامه روش براساس سپس،. شدند حذف نداشتند، چابک نیتأم

 دقیق و سیستماتیک روشی به اساسی یهاداده کلیه کیفیت، معیار به توجه با مقاالت انتخاب
 .[30]شدند  بازیابی

 به توجه با و گرفته قرار مطالعه مورد تحقیقات منتخب روش، این از استفاده در راستای
 مقیاس در. شودیم داده 5 تا 1 بین امتیازی هاآن از یک هر به شده، ذکر خصوصیات داشتن

 و ابداع را زیر امتیازدهی سیستم پژوهشگر حیاتی، ارزیابی یهامهارت برنامه امتیازی 50
-31) خوب ،(50-41) خوب بسیار: است کرده یبندطبقه هاآن امتیاز اساس بر را مطالعات

 .(0-11) ضعیف بسیار ،(20-11) ، ضعیف(30-21) متوسط ،(40

 الذکرفوق امتیازدهی سیستم از پژوهشگر حیاتی، یابیارز یهامهارت برنامه براساس
 از پس .[34] اندشده حذف( 31)زیر  از خوب ترنییپا امتیاز با تحقیقات کلیه و کرده استفاده

 روش در تحقیق 41 و شده در تحقیق 3 سرانجام تحقیق، هر خصوصیات به امتیاز تخصیص
 تحقیق امتیاز 11 به و خوب بسیار امتیاز تحقیق 30 به هاآن بین از که شدند پذیرفته ارزیابی

 .شده است داده خوب
 
 

 
 الگوریتم انتخاب مطالعات نهایی 2شکل 

 

آمده از  دستبهتعداد کل مقاالت 
 192ی داده:هاگاهیپا

 

آمده پس از  دستبهتعداد کل مقاالت 
 81بررسی عنوان و چکیده:

آمده پس از بررسی  دستبهتعداد کل مقاالت 
 50محتوا: 

آمده پس از  دستبهکل مقاالت  تعداد
 44بررسی روش پژوهش: 

برنامه آمده پس از اجرای  دستبهتعداد کل مقاالت 
 41: حیاتی ارزیابی یهامهارت
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 استخراج اطالعات مقاالتگام چهارم:  -3-4

تحقیق مورد بررسی قرارگرفته  سؤاالتبه مقاله منتخب به دقّت و با توجه  41در این مرحله 
مقاله  41. مشخصات اندشده یبندطبقهاز مقاالت کدگذاری و  شدهیآورجمع یهادادهو 

 پیوست آورده شده است. 1منتخب در جدول 
 

 

 کیفی یهاافتهیتحلیل و ترکیب گام پنجم:  -3-5
 مرور ادبیات عمیقی در ،200۶ سال در بروسو و ساندلوفسکی به مطالعه توجه با مرحله، این در

 تعیین پژوهشگر توسط موضوعات دراین بخش،. ردیگیمصورت  شده، استخراج آنچه مورد
 موضوع، هر برای. گرددیم هاافتهی برای یبندطبقه ایجاد به منجر امر و در نهایت این شودیم

 بخش در که . همانطور[30] شودیم تعریف آن مفهوم دادننشان برای مشابهی یهایبنددسته
. شودیم داده اختصاص کد یک داده هر به مرحله این در ،بیفراترک روش طبق شد، ذکر قبلی

 با مرحله، این در واقع، در. رندیگیم قرار گروه زیر یک در و شده شناسایی همشاب سپس کدهای
 براساس بعدی، مرحله در. شودیم انجام توصیفی وتحلیلتجزیه داده، مفاهیم نزدیکی به توجه
 جدول در کدها این یبندگروه. کندیم دریافت نیز را جدیدی کد گروه زیر هر الگو، تحلیل و تجزیه

 است شده هداد نشان 4
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 کدها یبندگروه 4جدول 

الن
 ک

مل
وا

ع
 

رد
 خ

مل
وا

ع
 

 کدها

کی
چاب

ی 
ها

مد
پیا

 

تی
قاب

 ر
ت

زی
م

 

ی
ار

تج
د 

کر
مل

ع
 

 عملکرد هزینه عملکرد عملیاتی عملکرد تجاری

 اهداف عملکرد عملیاتی عملکرد شرکت
ی مشترک با زیربرنامه

و  کنندگاننیمأت
 مشتریان

عملکرد چابک 
 نیتأمزنجیره 

 نیتأمعملکرد زنجیره  ودآوریس

   عملکرد بازار کارایی هزینه

نی
ما

از
س

ی 
تگ

س
شای

 

 یریپذانعطاف پاسخگویی عملکرد رقابتی

 1به تعویق انداختن شایستگی مزیت رقابتی

 استراتژی تمایز سرعت عمل ساختار شبکه

ی زیربرنامه
مشترک با 

 کنندگاننیمأت
 2نیتأمتناسب زنجیره 

با  شارکت استراتژیکم
 کنندهنیتأم

 کنندگاننیتأمچابکی  چابکی رقبا شفافیت

  

ی
تر

ش
ی م

برا
ش 

رز
ا

 

 چابکی مشتریان
ی و جلب رضایت سازیغن

 مشتریان
 پاسخگویی به مشتری

 خدمات مشتری پاسخ تقاضا اثربخشی مشتری

     ارتباط با مشتری

ل 
وام

ع
ثر

مؤ
 

کی
چاب

ر 
ب

 

  

اد
ص

اقت
 

عملکرد  معیارهای
 اقتصادی

 تغییرات خارجی بخش اقتصادی

ت
قاب

 ر
 و

ار
از

ب
 

 کنندگاننیمأتخالقیت  ی مشتریهاخواسته پویایی صنعت

 شایستگی طرف عرضه نیتأمی ریپذانعطاف معیارهای رقابت

شایستگی طرف 
 تقاضا

 
   بازار

 
سفارشابزاری کارآمد برای متعادل ،استراتژی تعویق 1 سخ سریع  یسازیکردن  رکی )هم یامحصول واسطه در این روش .استو پا ا ومشت ند رنگ، اندازه و نوع( تولید ممخت یهایژگیخانواده( که در مرحله نخست، ب )مان نه یهاتیولی فعال شوندیلفی  لید مانند، رنگرزی، ترکیب، مونتاژ  ستهخط تو ندایی، ب به تعویق م هاآن یب یعنی رسیدن سفارش مشتریان   .افتدیتا رسیدن مرحله دوم، 

رت است از نیتأم رهیتناسب زنج 2 ول تقاضای و عرضه یهایژگیو بین استراتژیک سازگاری عبا ال عنوان به) محص رش، زمان محصول، تنوع زندگی، چرخه تقاضا، ینیبشیپ مث ند) نیتأم زنجیره طراحی و( بازار ویژه نیازهای و خدمات تدارک سفا ودی کاال استراتژی محصول، طراحی استراتژی مان هنیتأم انتخاب یهاجنبه و موج  (کنند
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الن
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پیچیدگی محیط 
 زیست

 پویایی محیطی
خیرخواهی به محیط 

 زیست

معیارهای عملکرد 
     محیطی

ی
وژ

ول
کن

ت
 

ی هاینوآور
     یآورفن

اع
تم

اج
 

پارامترهای 
     اجتماعی

کی
چاب

اد 
بع

ا
 

  

ار
از

ه ب
ت ب

سی
سا

ح
 

 ارتباط با مشتری
توانایی پاسخگویی به قوانین و 

 مقررات دولت
 خرید به موقع

 طراحی محصوالت قابلیت پیکربندی مجدد نوآوری

حساسیت به 
 مشتری / بازار

  

ی
وژ

ول
کن

ت/ت
عا

طال
م ا

غا
اد

 

ی سازمان هاتیقابل
در خصوص 

 ی اطالعاتآورفن
 یآورفنادغام 

ی گذاراشتراکبه 
 اطالعات

 ادغام مجازی
ی آورفنی سازکپارچهی

 ی اطالعاتیهاستمیس
ی آورفنپذیرش 

 اطالعات و ارتباطات

 مدیریت اطالعات
ی پیشرفته / رآوفناستفاده از 

 مدرن
 یآورفنی سازکپارچهی

 اطالعات و ارتباطات

  

ی چابکی هاتیقابل 
 نیتأمزنجیره 

ی هاداده لیوتحلهیتجزقابلیت 
 (BDAC) بزرگ

 شرکت دانش محور

 1ظرفیت جذب ادغام اطالعات بنگاه مجازی

تعامل بین 
ی اطالعاتی هایآورفن

و ابتکارات سازمانی 
 زنجیره تأمین

 یی فرایندهاسوهم
قابلیت هوش تجاری 

 زنجیره تأمین

 
خت در شرکت توانایی به جذب ظرفیت 1 نش زشار شنا  دارد. اشاره آن یسازیتجارو  خارجی جدید دا
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 کدها

یی سوهم
 استراتژیک

 بهبود ساختار سازمانی 1قابلیت مشهود بودن

ی
یر

پذ
ف 

طا
نع

ا
 

ی در ریپذانعطاف
 توزیع / تدارکات

 یریپذانعطاف نیتأمی زنجیره ریپذانعطاف

ی ریپذانعطاف
 خارجی

 نیتأمی زنجیره ریپذانعطاف
ی تولید ریپذانعطاف

ی دامنه و ریپذانعطاف)
 پاسخ(

ی در ریپذانعطاف
حمل و نقل و 

 تدارکات

ی استراتژیک ریپذانعطاف
 ی منابع و هماهنگی(ریپذانعطاف)

  

ام
دغ

ا
 

 ادغام فرایندها
تأثیرات تعاملی اتصال فرایندهای 

 داخلی و خارجی
 اتصال فرایندهای داخلی

 ادغام داخلی
 نیتأمزنجیره  ی لجستیکهاتیقابل
 شدهادغام صورتبه

 ادغام شبکه

ی و زیربرنامه
 کنترل عملیات

 بهبود و ادغام فرآیندها همکاری داخلی در داخل سازمان

ی فرآیند هاتیقابل
     داخلی

ک
ژی

رات
ست

ی ا
ار

مک
ه

 

اتصال فرآیندهای 
 خارجی

همکاری خارجی با شرکای 
 نیتأمزنجیره 

 قابلیت همکاری خارجی

ادغام خارجی با 
اصلی  کنندگاننیتام

 و مشتریان اصلی
 همکاری عملیاتی یی در شبکهسوهم

 ادغام مشتری روابط همکاری
اعتماد به اعضای 

 نیتأمزنجیره 

مشارکت 
استراتژیک با 

 کنندگاننیمأت
 کنندگاننیمأتادغام  ی استراتژیکابیمنابع

 
ودن زنجیره  1 شهود ب S) نیتأمقابلیت م CV) هایی مقصد تا کننده تولید از نقل و حمل حال در محصوالت یا اجزا قطعات، امکان رصد  .است ن
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الن
 ک

مل
وا

ع
 

رد
 خ

مل
وا

ع
 

 کدها

 کنندهنیتأمارزیابی 
در خرید / تأمین ی ریپذانعطاف

 منابع
 کنندگاننیتأمروابط با 

ی  
بر

ره
 

مدیریت سطح 
 کارگاه

 ی غیررسمیزیربرنامه تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد

 صالحیت مدیریت مدیریت منابع انسانی مدیریت سازمان

 ی اصلیهایستگیشامدیریت  مدیریت استراتژیک
ی مدیریت هاتیقابل

 تقاضا و لجستیک
ی انمندسازتو

 کارکنان
 صالحیت کارمندان فرهنگ سازمانی

 
 کنترل کیفیت: ششمگام  -3-6

 برنامه روش از استفاده با. است کیفیت کنترل بیفراترک روش یهاجنبه نیترمهم از یکی
 ارزیابی برای. اندشده ارزیابی مقاالت کیفیت سوم، مرحله حیاتی در ارزیابی یهامهارت
 که شودیم استفاده هنگامی ضریب این. کرد استفاده کاپا ضریب از انتویم کدگذاری، روایی

 ارزیابی آن هدف و کنند یبندرتبه را هاپژوهشجداگانه  طوربه کنندیم تالش دهندهیرأ دو
 شدهیکدگذار یهامتنهدف،  این به دستیابی برای. است دهندهیرأ دو بین سازگاری درجه

 اطالع بدون و جداگانه وی توسط تا شدهداده تحویل گریدی محقق به اصلی پژوهشگر توسط
پژوهشگر  دو توسط شده تولید کدهای بودن نزدیک .شود کدگذاری اصلی محقق کدهای از

 نسبت محاسبه منظوربه. است پایایی کدگذاری بیانگر و را نشان داده هاآن سازگاری
 دوم و اول محقق کدگذاری توضعی. شودیم استفاده کاپا ضریب از رمزگذار، دو سازگاری

 ۶ جدول در SPSS آماری افزار نرم توسط آمده دستبه وتحلیلتجزیه نتایج و 5 جدول در
آمده برای  دستبه، عدد معناداری شودیمکه مشاهده  طورهمان. است شده داده نشان

است، بنابراین فرض استقالل کدهای استخراجی رد و  05/0از  ترکوچکشاخص کاپا 
ادعا کرد که ابزار  توانیم، بنابراین شودیم دییتأتگی کدهای استخراجی به یکدیگر وابس

 .اندبودهمورد استفاده برای استخراج کدها از پایایی کافی برخوردار 
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 متقاطع کدگذار اول و دوم 5جدول 
 

 مجموع کدگذار اول
 نظر کدگذار دوم

 
 بله خیر

 بله 1۶0 4 1۶4
 نظر کدگذار اول

 خیر 0 3 3
 مجموع کدگذار دوم 1۶0 7 1۶7

 
 مقادیر اندازه توافق 6جدول 

 

 عدد معناداری مقدار 

 0.000 0.710 کاپای مقدار توافق

  1۶7 تعداد موارد

 

 
 پژوهش یهاافتهیگام هفتم:  -3-7

 41 که آنجا از. شودیم ارائه است، شده تحلیل و بررسی قبلی مراحل در آنچه مرحله، این در
 کدگذاری هاآناز  شدهاستخراجو متغیرهای  گرفته قرار بررسی مورد شده انتخاب مقاله
ابعاد  دسته سه شده در یکدگذاراین متغیرهای  تحقیق، رویکرد به توجه ، در نهایت بااندشده

 سرانجام(. 4 جدول) اندشده یبندگروه بر چابکی و پیامدهای چابکی مؤثرچابکی، عوامل 
. است شده داده نشان 3 شکل در و ارائه مدل صورتبه متغیرها این یاثربخش و یریاثرپذ

 گرفته نظر در چابکی ابعاد برای( کد 90 با) کلی زیرمفهوم شش مشهود است، که همانطور
 ،یریپذانعطاف فناوری، /اطالعات یسازکپارچهی بازار، حساسیت به شامل که اندشده

 عنوانبه چابک نیتأمزنجیره  بر مفاهیم این. دباشیماستراتژیک  ادغام و مشارکت رهبری،
 پنج ،بر چابکی مؤثرعوامل  مورد در. گذارندیم تأثیر سازمانی درون عناصر و چابکی ابعاد

 محیط، رقابت، و بازار اقتصاد، شامل که است شده گرفته نظر در( کد 22 با) کلی زیرمفهوم
 یهازهیانگ ،گذارندیماثر  چابکی بر که یعناصر عنوانبه مفاهیم این. است یآورفن و اجتماع
 یک( کد 55 با) چابکی پیامدهای برای در نهایت،. شوندیم محسوب سازمانی برون چابکی
مشتری  ارزش برای سازمانی، شایستگی تجاری، عملکرد شامل که) رقابتی مزیت کلی مفهوم

 .گرفته شده است نظر در( است
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 مدل تحقیق 3شکل 

 

 بارتند از:ع چابکی ابعاد

همراه  همچنین و مشتری یهاخواسته به پاسخگویی و درک توانایی: بازار حساسیت به
 بازار. اطمینان عدم و بودن با تغییرات

برای اطالعات یآورفن ابزارهای یریکارگبه توانایی: یآورفن /اطالعات یسازکپارچهی 
 است که این امر خود باعث ایجاد کنندگاننیمأت و مشتریان بین اطالعات اشتراک گذاشتن به

 .[35] شودیم مجازی تأمین زنجیره

دهندهنشان که دارد اشاره ییهاتیقابل به نیتأم زنجیره یریپذانعطاف: یریپذانعطاف 
 در خود تولیدات کیفیت و کمیّت در راستای تغییر نیتأم زنجیره مدیران یریگمیتصمچگونگی 

 .[3۶] تقاضای بازار است و عرضه نوسانات به واکنش

است اجتماعی تأثیرگذاری فرآیند رهبری: رهبری. 

[37] دارد تأکید اطالعاتی و لجستیکی ارتباطات با شرکت اتصال به: یکپارچگی. 

قراردادهای با غالباً  که است تجاری نهاد دو ارتباط دهندهنشان: استراتژیک مشارکت 
 .شودیم برقرار تجاری
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 بارتند از:ع بر چابکی مؤثرعوامل 

:های مانند بورس، نرخ بهره و نرخ تورم، سیاستاقتصادی  یهاشاخص اقتصاد
 و سازمان فعالیت نحوه در ییسزابه تأثیراقتصادی و عملکرد اقتصادی، نرخ ارز و غیره 

 .دارند درآمد کسب

صنعت، پویایی مانند بازارها خاص شرایط به رقابت و بازار عوامل: رقابت و بازار 
 .دارد اشاره غیره و مشتری نیاز رقابت، هایمعیار

گازهای هوا، آلودگی شرایط آب و هوایی، خصوصدر  مشتریان : تحلیل اطالعاتیمحیط 
 طبیعی است. و محیطیزیست مسئله نوع هر و ایگلخانه

کندیم توصیف را مردم مشترک یهادگاهید و باورها اجتماعی عوامل: اجتماع. 

تأثیر مدیریت و بازاریابی بر مختلف طریق سه از توانندیم فنی عوامل: یآورفن 
 و محصوالت توزیع جدید یهایاستراتژ خدمات، و کاالها تولید جدید یهاروش بگذارند.
 .هدف بازارهای با ارتباط ایجاد جدید یهاروش خدمات،

 
 :عبارتند از چابکی پیامدهای

کاربه سایر رقبا توسط که را یارزش ایجاد استراتژی شرکتی که هنگامی: رقابتی مزیت 
 .[38] ابدییمدست  رقابتی مزیت به ؛دینمایمرا اجرا  شودینم گرفته

دارد اشاره مختلف منابع از دستیابی قابل کمی معیارهای مجموعه به: تجاری عملکرد 
 یک موجود وضعیت تا سازدیم قادر را مدیریت مناسب، تحلیلی فرآیند یک با همراه که

 .کند ارزیابی و پیگیری را خاص ژهپرو یا فرآیند تجارت،

برای سازمان یک در نیاز مورد یهاتیصالحعبارت است از : سازمانی شایستگی 
 رقابت. حفظ و بازار در برتری

ازای  در آمده دستبه خالص سود خصوص در مشتری برداشت: ارزش برای مشتری
 .[39] شودیم تعریف نظر مورد دریافت منافع یهانهیهز
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 یریگجهینت -4
، اما اندپرداختهچابک  نیتأمتحقیقات مختلفی به مرور سیستماتیک ادبیات حوزه زنجیره 

و ارائه  یبندطبقهمرور سیستماتیک و جامع پژوهش حاضر با رویکرد فراترکیب منجر به 
بر چابکی و پیامدهای چابکی  مؤثرر سه دسته ابعاد چابکی، عوامل متغیرهای حوزه چابکی د

در مطالعات قبلی وجود ندارد و در نهایت منجر به ارائه یک  یبندمیتقسشده است که چنین 
الگوی جدید شده است. در هر کدام از سه دسته ارائه شده در خصوص متغیرهای چابکی که 

ی و پیامدهای چابکی هستند، سعی شده است تا بر چابک مؤثرشامل ابعاد چابکی، عوامل 
متغیرها رفع گردد و متغیرها از لحاظ محتوایی با هم متفاوت بوده و هریک ابعاد  یپوشانهم

. همچنین این سازدیمکه همین امر آن را از مطالعات گذشته متمایز  سنجندیممختلفی را 
چابک را پوشش  نیتأمزنجیره پژوهش، آخرین و جدیدترین مطالعات انجام شده در حوزه 

اجمالی مورد بررسی قرار  صورتبهدر بخش پایانی، برخی از مطالعات قبلی داده است. 
 .رندیگیم
 

 از مطالعات مروری یانمونه 7جدول 

 

 منبع  روش ردیف

1 
مرور 

 سیستماتیک

 کارکرد توضیح برای تالش چابک در نیتأمزنجیره  یکپارچه و کامل تحلیل
توصیفی، از  روش چابک با نیتأمبه زنجیره  مربوط تحقیقات در یآورفن

 بوده متنوعی موضوعات از جامع بررسی این تحقیق. اهداف این پژوهش است
 سازی مفهوم بر تأکید و شده چابک مطرح نیتأمزنجیره  تئوری در که
 کلی دارد. ساختار به توجه با یآورفن

[۶] 

2 
مرور 

 سیستماتیک

چابکی صورت  و یریپذانعطاف بعدی چند مفاهیم کردنروشندر این تحقیق 
 یهامشابهت و اختالفات کردنمشخص مطالعه این هدف این، بر عالوه. ردیگیم

 و یریپذانعطاف مورد در دانش مجزای ینهادها ادغام طریق از مفهوم این دو
 بعد شش ایجاد باعث موضوع این دو بین پیچیده پیوند بررسی .است چابکی
 کردنفعال محیط، بررسی عملیات، در تسریع سریع، تغییر توانایی) اصلی

 (هاشرکت بین و داخل فرآیندهای ادغام و عملیات و هاکیتاکت تغییر مشتریان،
 برای بعد شش ،بیترتنیهمبه. شودیمبه چابکی  یابیدستکه آن نیز باعث 

 ،هاتالطممقابله با  تغییرات، برابر در مقاومت/بقا توانایی) یریپذانعطاف
 و هاکیتاکت اصالح عملیات، در تسریع اختالل، پی در اصلی شکل به بازگشت
 یریپذانعطاف که دریافتند هاآن. شده است مشخص( محیط بررسی و عملیات

 تسریع عملیات، و هاکیتاکت اصالح توانایی) دارند مشترک بعد سه چابکی و

[4] 
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 منبع  روش ردیف

 بررسی محیط(. و عملیات

3 
مرور 

 سیستماتیک

 است و یریپذانعطاف و چابکی مورد در سوءبرداشت توضیحاین پژوهش 
 اجزای و هازهیانگ زمان، طول در یریپذانعطاف و چابکی بررسی دنبالبه

 یریپذانعطاف. است هاآن ارتباط و اجزا این بین ترسیم مرزهای ،هاآن مختلف
 تژیکاسترا توانایی یک چابکی اما ،شودیم تلقی عملیاتی قابلیت یک عنوانبه

 بلند را در استراتژیک اندازچشم یک تا دهدیم امکان شرکت یک به که است
 از غیر چابکی توانایی بیانگر یریپذانعطاف واقع، در. کند شناسایی مدت
 یریپذانعطاف از متنوعی انواع. است پاسخگویی یا سرعت مانند ییهاتیقابل
 استفاده چابکی یندسازهاتوانم عنوان به یا چابکی، یهارمجموعهیز عنوانبه
چابکی  عنصر یک یریپذانعطاف که بخشدیم اعتبار مفهوم این به که ،شوندیم

 است.

[40] 

4 
مرور 

 سیستماتیک

 زنجیره چابکی به دستیابی در تقاضا مدیریت دخیل بودن نحوه تحقیق این
نامعلوم  گرفتن نظر در با چابکی یهاچارچوب اکثر. کندیم بررسی را ینتأم

این رویکرد را  که کسانی. کنندیم اتخاذ را رویکرد عرضه تقاضا، بودن
 این توسط که همانطور. نیستند جانبه همه چارچوبی ارائه به قادر ،رندیپذیم

 دارکاتت و توزیع تولید، یهاستمیس داشتن است، شده عنوان مطالعه
 براین مقاله این. نیست کافی چابک نیتأمزنجیره  به دستیابی برای ریپذانعطاف
 به دستیابی برای شرکت در عرضه و تقاضا که یکپارچگی است استوار اساس

 مهم است. بسیار چابک نیتأمزنجیره 

[41] 

 
 

 پیشنهادها  -5
  آمده است در  دستبهرکیب نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد فرات گرددیمپیشنهاد

 کیفی با نظرات خبرگان مقایسه گردد. یهاروشآتی با استفاده از  یهاپژوهش

  کمّی و استفاده از ابزار  یهاروشنتیجه پژوهش حاضر با استفاده از  گرددیمپیشنهاد
 پرسشنامه در جوامع بزرگتر مورد بررسی قرار گیرد.

  چابک در  نیتأماز مرور ادبیات حوزه زنجیره نتیجه تحقیق حاضر که  گرددیمپیشنهاد
 آمده است؛ در صنعت مشخصی مورد استفاده قرار گیرد. دستبهصنایع مختلف 
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 هانوشتپی -6
1. Supply chain 

2. Supply chain management 

3. Govindan 

4. Gosling 

5. Bottani 

6. Gligor 

7. Piya 

8. Dubey 

9. Alzoubi 

10. Yanamandra 

11. Stern 

12. Sandelowski 

13. Barroso 

14. Scopus 

15. Web of Science 

16. Document analysis 

17. Critical appraisal skills program (CASP) 

در این  .سازی و پاسخ سریع استکردن سفارشیاستراتژی تعویق، ابزاری کارآمد برای متعادل .18
های مختلفی )مانند خانواده( که در مرحله نخست، با ویژگیای مشترکی )همروش محصول واسطه

های خط تولید مانند، رنگرزی، ترکیب، مونتاژ نهایی، شوند ولی فعالیتوع( تولید میرنگ، اندازه و ن

 افتد.تا رسیدن مرحله دوم، یعنی رسیدن سفارش مشتریان به تعویق می هابندی آنبسته
های عرضه و تقاضای محصول سازگاری استراتژیک بین ویژگی تناسب زنجیره تأمین عبارت است از .19

بینی تقاضا، چرخه زندگی، تنوع محصول، زمان تدارک سفارش، خدمات و نیازهای پیش)به عنوان مثال 
ویژه بازار( و طراحی زنجیره تأمین )مانند استراتژی طراحی محصول، استراتژی موجودی کاال و 

 کننده(های انتخاب تأمینجنبه

آن اشاره  سازیظرفیت جذب به توانایی شرکت در شناخت ارزش دانش جدید خارجی و تجاری .20
 دارد.

امکان رصد قطعات، اجزا یا محصوالت در حال حمل و  (SCV) قابلیت مشهود بودن زنجیره تأمین .21
 نقل از تولید کننده تا مقصد نهایی است.
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