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 2؛ آرش آرمون1مسعود موحدی

 24/01/1400 :تاريخ پذيرش                                                                                         12/11/99 :تاريخ دريافت

 چکیده
پتذير،    ا عطافآوتاد   پتتبینا ا بتا بررستا ادبیتار وربته  بته  ته    اين تحقیق برآن استت تتا

. ايتن تحقیتق ا  احتا  نتیبنتی،  رتنتهشناسايا   را  ینا اآواد   پتب پذير،ا عطاف ها، تاثیرگذاررانپیش

 ته  جاوعه آوار، تحقیق يک سا وان  ظاوا بتهد  حلیلا   ا  احا  هیف  اربرد، است.ت -ر ش تهصیفا

ویتاان    ا تی فتر بترا، تیمیتر پرستتناوه ا بشتا  شتی  54گیتر، در دستبرت تعتیاد با اسبفاد  ا   مه ه

ها ونبنتا بتر اایته، بنی، وهافتهدستبه. در ايتن تحقیتق گرديتیها بررستا انرپیشتاثیرگذار، هر يک ا  

ا  وتی  تاثیرگتذار، تعیتین بنتی،   را، ا اهيتبتخر جا( استت    -رآينی/پردا شف-سیسبما ) ر د،

FANP عتی  »وبغیتر    ر د، ته   ا  تحقیق  بیتا یر ايتن استت  ته در  ر بايج  اص .  استاسبفاد  شی

ر رتنته د 78/17با   ن  هتايا « اقال    تجهیاار هيرها، تأخیر  عی  اطمینان در تحاناطمینان  سنت به  و

پردا ش /در ورتنه آخر قرار گرفبه است. در  ته   فراينتی 41/16با رتنه « ريا، بلنیویربر اوه»ا     وبغیر 

بتا « آالرواشتین وهضهعار وربه  به فرآينی عملیار   یر ،  ار  خريی»وبغیر  FANPبر اسات رتنه بنی، 

اتمتا   ر ع تتاشتعی  اطمینان  سنت به  وتان بتین »در رتنه ا   قرار گرفبه است   وبغیر  01/17  ن  هايا 

 ستنت بته  عتی  قطعیتت»در ورتنه آخر قرار گرفبه است. در  ه   خر جتا وبغیتر  62/10با رتنه « فرآينی

گ فرهنت»تنه ا   قترار گرفبته استت   وبغیتر در ر 09/32با   ن  هايا « ها، وحیطاها  تالطمتقاضا، رد 

 .در رتنه آخر قرار گرفبه است 08/15با رتنه « هابین رد  سا وا ا وتبرک

 

 پذير،  ابعاد   وهافهها، ا عطافرانپیش ا  اجسبیک  ظاوا  پذير،  آواد   پتبیناا عطاف ها:کلیدواژه
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 مقدمه
رد   ن همرا  هسبنی چنا چه ببها نی ا  ر يیطمینااها، اور  ،  ه در وحیطا با عی  سا وان

در  هد راخراهنردها،  هين براسات ديیگا  سیسبما اسبفاد   ننی قادر خهاهنی بهد تا سا وان 

  اين این يیا     جیر  تأو آواد   پتبینا اراسبا، بهنهد   تعااا هیايت  ماينی. بر اين اسات 

 را، ا جا بيافبه است. هر سا وا ا  ياد، تیاور  طا چنی دهه اخیر پیترفت  ر يیردها است  ه 

ه   هم هد دار بواوهريت اصلا   رسیین به اهیاف وهرد  ظر بايی ا  پتبینا ا عملیاتا وناسب برخهر

  ه وناسب  نی به  حبرآ رد   نی تا اين  ا یها ببها ا،را به گه ها بیاجار  ا یها، عملیاتا خهد 

  ی. اه بپردا قابر قنهاا به اجرا،  ظايف وحه

با تهیه  تأوین  اال   خیوار   جذ    تشصیص ونابع ال   برا، ا جا  اين وهم  آواد   پتبینا ا

ها   ر وا   ر وايش دفاعا   ر وا يا عملیار غیر ها،وأوهريت سر    ار دارد. در عرصه  ظاوا  یا

برا، ايجاد    فظ    یهیار، تهان ها به طهر وعمه  به ونابع  ياد،  یا  دارد  اا ونابع وهجهد تمرين

ا  خصهصیار بار  آواد   پتبینا ا قابلیت در همین راسبا  يیا ر   تقريناً همهار  وحی د است. 

ها داشبه ببها ی پتبینا ا ویا     وسبمر ا  يیان   وبغیر ا عطاف است  يعنا اينیه در شرايط وشبلف

افه قیرتمنی، است  ه عملیردها، پايیار را تحت وؤ 1پذير،ا   قطه  ظر عملیرد،  ا عطاف .باشی

تها ی به عنهان يک اسبراتژ، برا، بهنهد پذير، واسا د. افاايش ا عطافپذير واشرايط وبغیر اویان

پذير،   اقیا  ونبنا بر وقبضیار  وان در وحیطا ا عطافشهد. در  اقع   پاسشیهيا به تغییرار تلقا

 ها است. سا وانعنهان يک اصر  لا وی ظر همه  شیر  اپايیار است به  ه تغییرار در آن وسبمر   به

ها، رفع  شرهايا وا نی؛ تغییر در آواد   پتبینا ا در سطح راهنرد، بايی در وقابر  ضعیت

یار   حیط عمل  ارائه خیوار وییا ا  تغییر در  هع وأوهريت سا وان   تغییر در و ها یا ونی،

طع شی  در يک وق ها، آواد، شناسايا یا ونی، ی.  خهد ا عطاف  تان دهافعاایت شرايط صحنه 

تها ی وایا   اشيا چا ا   وان يا عملیار  ومین است در وقطع ديیر، تغییر  ننی. تغییر  هع تهیيی

 منضن وقااه ايبراين اسات  ا ی.ها، خاصا را ايجا   نی  ه پیش ا  اين  جهد  یاشبه یا ونی،

ها، ها   وحرکرانپیششناسايا به پذير، آواد   پتبینا ا  ر وربه  به ا عطافور ر ادبیا

 پردا د. وا  رتنه بنی، آ ها پذير، در آواد   پتبینا ا ا عطاف

با  آواد،ها، سا وانها   ايجاد   تهسعه سیسبم تهان به اهمیتدر اهمیت اين تحقیق وا

اشار   رد. ا جا  اين تحقیق یر وبغیر اور  ، پذير،  سنت به شرايط به شقابلیت ا عطاف

                                                           
1- Flexibility 
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راهنرد،   ارايه راهیارها،  ها،گیر،به فروا یهان  ویيران   وسئهاین در تصمیمتها ی وا

بنهع پیش ر    وتهیيیار با    وبناسبها،  هينها، قیيما با ر ش  جايیاينا ر ش  یرآينی 

تیبیر، اوهر بینا   پیش،  اونظم  ه اویان پیشی ها، پیچیپهيايا همرا  با عی  اطمینان در وحیط

  رد    وثمر ثمر باشی. مک   پذير استبه سشبا اویان

   شرايط واهیتايجاد آوادگا ال   برا، وهاجهه با ضر رر ا جا  تحقیق اين است  ه 

نی  آي ها،چااشهمرا  است. واهیت   ها با دشهار،آها، وشبلف آتا   اویان تغییر دشمنا

 رر   بنابراين ضر را  است  ه با عی  قطعیت   تغییرار گسبرد  همرا  هسبنیبصهرر  اهمبه

ها فهاد  وهاا ابع ماينی. فروا یهان   ویيران عااا بونعطف بهدن برا، هرگه ه وهاجهه را ايجا  وا

پذير، است فآواد   پتبینا ا با  يژگا ا عطادهنی  يک اایه، وناسب ا  هايا  ه  تان  شاخص

گیر، صمیمتها، وبفا ر   شرايط تغییر وأوهريت   وحیط با وتیر آشنا  نهد    اذا در  ضعیت

وا نران  ظاعملیار وتبرک چنی  یر يا  ه اور    خیلا وهرد تهجه راههمچنین شه ی. وهاجه وا

پذير، در ی ا عطاف یا ون  یارها، اقیا    عملتهجه به افاايش  وان   هاينهبا گیرد واقرار 

 ها است. ها   راهنردها   پتبینا ابیارگیر، ر ش

ها، سا واندر  آواد   پتبینا ادر  ه     ها، وفصر ار رغم ا جا بهتهان گفت وادر وجمهع 

پذير،   ا  جمله در ايران   در وهرد ا عطافپذير،  ظاوا   غیر ظاوا   همچنین  ه   ا عطاف

با ر   ا  اين  يژ  در  ه    ظاوا( تحقیقار قابر تهجها ونبتر  تی  است.نا ا )بهدر آواد   پتبی

آتا   ه با شرايط آشهبناک    وتیالر   وسائرها   تنهع تهجه به گسبر   سیع وأوهريت

شناسايا   وعرفا به د نا  در اببیا اين تحقیق ها،  اپايیار   غیرونظم همرا  است  وحیط

اشار  ها به عهاولا رانپیشاست. آواد   پتبینا ا  پذير، در هر بشش سیسبمطافها، ا عرانپیش

همرا  با پذير، در آ ها وسیر ر  به جله،  ه در سا وان صلنیت ايجاد  رد    با ايجاد ا عطاف دارد

تعیین  به د نا اين تحقیق سپس شهد. همهار واها   اوهر تسهیر فعاایت ا طريقپیترفت سا وان 

آواد است  ه به وهجب آن اهمیّت  پذير،ها، ا عطافرانپیشبنی، بنی،   ا اهيترتنهه یا چی

پذير، در پتبینا ا ا  عملیار در سطح  الن   راهنرد، وهرد تأ یی قرار   پتبینا ا   ا عطاف

برا، ویيران   فروا یهان در  وان  یا    بهبر گیر، وهقع   تصمیمرفبه   اویان تتشیص بهگ

  راهیارها، پیتنهاد،    ها، تعیین شی براسات ا اهيت. گردداضطرار با سههات بیتبر، فراهم 

شه ی  قا  تمر ا فیر،   عملا ها بیان وا ربینا شی    ه در قااب تها منیسا ها   را پیش

 ه ترين وسائلا  اقع برا، فروا یهان  وهم درگرد ی. ویيران   فروا یهان برجسبه   آشیار وا
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هايا  ه  رپذير، سا وان وهرد تهجه قرار گیر ی وتشص شی    را بايست در بهنهد ا عطافوا

در ا بها برخا  بايج برجسبه   وهم تهضیح داد  گرد ی. تها نی وؤثر   راهیتا باشنی وعرفا واوا

 شه ی.وا

 نظری مباني

 شناسيپیشینه -الف
هرد هايا با وهضهع وقااه  اضر دار ی واديیاها    در  ير بشتا ا  تحقیقاتا  ه وتابهت

 ا ی:بررسا قرار گرفبه

پذير،   جیر  تأوین  عی  قطعیت   ا عطاف»با عنهان  ا،در وقااه( 2011  همیاران ) 1نشمور

پذير،   جیر  تأوین   ، بین عی  اطمینان وحیطا  ا عطافبه بررسا رابطه «عملیرد شر ت

آ ر، شر ت تهایی، آاما ا جمع 85ها، وهرد  یا شان را ا  داد  عملیرد شر ت پرداخبنی. آ ها

برا، ویاسا ، وعاداه ساخبار، اسبفاد   (2PLS) رد  بهد ی   ا  ر يیرد  یاقر وربعار جائا

هايا  ه عی  اطمینان پايین است شر ت بهبر ها، آ ها بیا یر آن است  ه در وحیط رد ی. بررسا

هايا  ه عی  اطمینان باالست شر ت بهبر است اوا در در وحیط  ر، تمر ا  نیاست ر ، بهر 

پذير، باال  بهبر   جیر  تأوین با ا عطاف پذير، تمر ا  نی  يرا در وحیطا  اوطمئن ر ، ا عطاف

 .(2011ن   همیاران  شم)ور  نیعمر وا

جیر  تأوین  ها،   رابطه بین اسبراتژ،»در وقااه خهد باعنهان ( 2201)  همیارا ش  3فا با،

پذير،  ه به سعا  رد ی تا عناصر، ا  ا عطاف« پذير، اجسبیک   عملیرد   جیر  تأوینا عطاف

شه ی را شناسايا  ننی. عناصر،  ه ا   ظر وتبر، دارا، افاايش عملیرد   جیر  تأوین ونجر وا

به همین ونظهر  دهنی.ار ش افا د  هسبنی   به طهر وسبقیم وتبريان شر ت را تحت تأثیر قرار وا

پذير،   جیر  تأوین پرداخبنی. ا   ظر آ ها ، ا عطاف، ادبیار وهجهد در  وینهآ ها به وطااعه

 -2 پذير، تأوین  ننی  ا عطاف -1باشنی: عناصر اساسا   وهم در اين  وینه به اين ترتیب وا

 -5 پتبینا ا پذير، ا عطاف -4 پذير، ساخت ا عطاف -3 پذير، سیسبم اطالعار ا عطاف

 (2012  فا با،   همیاران) ا،ها،   جیر پذير، سیسبما عطاف -6  پذير، با ار  ا عطاف

پذير،   جیر  شناسايا   ار يابا علّا ا عطاف»حقیق خهد با عنهان تدر ( 2019  همیاران ) 4سینگ

                                                           
1 Merschmann 

2 Partial Least Squares 

3 Fantazy 

4 Singh, Modgil, Acharya 
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اسبفاد   وی  پهيايا سیسبمپذير،   جیر  تأوین ا  طريق ا  يک ر ش وبمايا برا، ار يابا ا عطاف« تأوین

ا ی. وی  آ ها همرا  با عملیرد  لا   جیر    وی  را در يک وحیط تهایی، وهرد بررسا قرار داد   رد 

ها، آ ها اایهيا برا،  هسا ار يافبه .دهیوا پذير، قابر  صه  شر ت را  تانتأوین  ویاان ا عطاف

دهی.  یبه جااب اين است  ه وا  تی  را  تانفصلا تقاضا، وحصه  بسبه بنی، شی    بسبه بنی، 

شهد. اگر شر ت يابی  تقاضا، دسبه ديیر با  نی، وهاجه واوا  قبا تقاضا، وحصه  يک دسبه افاايش

 ها، تأخیر ونجر به بهنهد عقب وا یگا يا شیاف تهایی شهد اقیاواتا را ا جا  دهی تا ا  طريق تغییر  وان

دهی  ه با تغییر ویاان وا ها همچنین  تاناوین ا عطاف پذير را ارتقاء داد. يافبهتهان عملیرد   جیر  توا

 . (2019)سینگ   همیاران   تهان  بايج بهنهد يافبه به دست آ ردوا سفارش

به د نا  « پذير، اسبراتژيک: ور ر ادبیارا عطاف»با عنهان در تحقیق خهد   (2016) 1بر   يک

پیه ی ها، اصلا آن  با شناسايا  يژگاراهنرد، پذير، وربه  به ا عطاف ونی ادبیارتحلیر  ظا 

ها، وشبلف به يییيیر در يک چارچه  وفههوا جیيی   در  ظر گرفبن اباار ا یا   دادن جننه

را در ادبیار راهنرد، پذير، ها، وشبلف ا عطافاين وی  تحلیلا جاوع  جننه گیر، آن است.

ونی   ا بقاد، اين وقااه ديیگا  جیيی، در درک نابراين  ر يیرد  ظا ب  نی.وا وربهطه تحلیر

دهی   با ارائه تلفیقا ا  ادبیار    تان دادن وسیرها، تحقیق در وا ارائه راهنرد،پذير، ا عطاف

پذير، راهنرد، ها، ا عطاف نی. اين تحقیق ضمن برشمار، ویا یسموا آينی   به اين  وینه  مک

دهی  ه بیتبر ادبیار قنلا در اين  وینه ر ابط وثنت بین ها، راهنرد،  تان وانه  ونابع گاي

پذير، راهنرد،   وايت رقاببا را در  ظر راهنرد،   عملیرد برتر   ا عطاف پذير،ا عطاف

ا، ا  اتصاالر   پیه یها، ا ی   ویاا برا، تحقیقار بااقه  آينی  باتهجه به وجمهعه پیچیی گرفبه

 . (2016بر   يک  ) دهیپذير، اسبراتژيک ارائه واها، ا عطافنهبین جن

پذير، تهایی   اسبراتژ، رابطه ا عطاف»(  در وقااه خهد با عنهان 2019  همیاران ) 2د،

  ساخت يک تها ايا سا وا ا اساسا برا،  مايت ا  اهیاف پذير،ا عطافوعبقی ی  «سا وا ا

خهاهنی در وحیط عی  اطمینان ا  رقنا بهبر عمر  ننی. واهیت وا هايا است  هسا وان راهنرد،

ها، وشبلف تهایی، به اهیاف سا وانپذير،  تان داد  شی  تهسط ها، ا عطافخاص  يژگا

هايا  ه به د نا  تهایی ا نه  )يا اسبراتژ، سا وانسا وا ا د نا  شی  آ ها بسبیا دارد. راهنرد، 

به د نا  تمايا )يا اسبراتژ، جسبجهگر( هسبنی   هايا  هسا وانویافع( هسبنی  در وقايسه با 

                                                           
1 Brozovic 

2 Somen Dey 
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 ه هیچ وطااعه پذير،  اوالً وبمايا، برا، ساخت وحصهالتتان دار ی. آ ها براين با ر ی ا عطاف

پذير، تهایی ا، برا، پرداخبن به رابطه  یاتا بین يک اسبراتژ، خاص    هع وننع ا عطافبرجسبه

ثنار  رقابت   عملیرد گرا بهدن تأ یی  رد. هیف تحقیق ترسیم   بررسا  بايی بر  جهد  یارد.

پذير، تهایی است. چارچه   ظر،  رابطه بین اسبراتژ، سا وا ا د نا  شی    ا عطاف

ها، گیرد  ه  مايا یر فعاایتوا پذير، ساخت را به عنهان يک سا   چنی بعی، در  ظرا عطاف

 .(2019ن  )د،   همیارا وشبلف درگیر است

يابا پذير، وننععهاور تعیین  ننی  ا عطاف»در وقااه خهد با عنهان (  2018  همیاران ) 1 اگنر

يابا را به عنهان يیا ا  وهمبرين عناصر سا  ی  پذير، وننعا عطاف  «  تأثیر آن بر عملیرد

بر تئهر، پردا ش ی. اين تحقیق  ه ونبنا ندهپذير،   جیر  تأوین وهرد وطااعه قرار واا عطاف

پذير، ها را در ايجاد ا عطافتها نی شر توا  نی  ه د  ویا یسموا اطالعار است  اسبیال 

  تحلیر رگرسیهن  يابا پتبینا ا  نی. وی  سا ، آ ها براسات تینیک  یاقر وربعار جائاوننع

ها، چیا سیسبمدهی  ه ار يابا   ا بشا  تاوین  ننیگان   يیپاروا سلسله وراتنا   تان

پذير، يابا دارد. ا عطافپذير، وننععرضه  ننی   تأثیر وثنبا بر ا عطاف-اطالعاتا در رابطه خريیار

در هايت عملیرد تحهير بر عملیرد  شهد.وا يابا  به  هبه خهد  به عملیرد تحهير وربه وننع

يابا  عملیرد تحهير   وننع پذير،ارتناطار قه، بین ا عطاف گذارد.وا وااا وحصه  تأثیر وثنت

يابا شايسبه تهجه ویيران   جیر  تأوین پذير، وننع نی  ه ا عطافوا عملیرد وااا وحصه  تأ یی

 . (2018) اگنر   همیاران   در هنیا  تصمیم گیر، برا، ا بشا  تأوین  ننی    خريی است

عی  قطعیت ا  طريق ویيريت »در تحقیق خهد با عنهان ( 2014  همیاران ) 2ر،   گیا 

به د نا  يافبن بینتا « دسبا هپذير،   جیر  تأوین: ر يیردها،  ا نتا در وقابر پیشا عطاف

ها، تهایی، برا، يافبن بیارگرفبه شی  شر تراهنرد  ردربار   هع شناسا عی  اطمینان د

دست يافبنی: ا     به  بايج  ير . آ ها در وطااعه خهدپذير،   جیر  تأوین بهبر بهد یا عطاف

سا ، وهقت به جا، ها، ذخیر راهنردپذير، بهبر بايی ر ، ا عطافها برا، دسبیابا به شر ت

ها تماير دار ی ر ، عملیار داخلا ها، طرا ا وجید )فعا ( تمر ا  ننی؛ د    شر تراهنردها،

ر   جیر  تأوین   هع   ها، خارجا تمر ا  ننی؛ سه   ساخبار قیرر دبه جا، همیار، با بشش

 .(2014)ا یر،   گ   همیاران    نیوا جیر  تأوین را تابع خهد پییربنی، وجید  

                                                           
1 Wagner 
2 Angkiriwang 
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 نظری ادبیات -ب

 پشتیبانيو  آماد-۱

در  یر ها، وسلح جمههر، اسالوا ايران به عنهان جايیاينا برا، « آواد   پتبینا ا» اژ  

گیرد. اگرچه اخبالفاتا بین وهرد اسبفاد  قرار واها است  ه در  ظر گرفبه شی    سا « اجسبیک»

ا یيتمنیان داخلا درخصهص پهشش وفههوا اين د   اژ   جهد دارد   بعضاً با اخبالفاتا همرا  

بهد  است  اا پذيرش  هايا اتفاق افباد    ابالغیاتا جهت جايیاينا اين د   اژ  ا جا  شی  

با ريته يه ا ا « 1الجسبییس»وعاد  ا یلیسا آن ا، است  ه   اژ« آواد   پتبینا ا»است. 

ها، در آخر  اژ  Sآخر  اژ  ا یلیسا  هما نی  رف « S»باشی.  رف وا« 2الجِسبییهت»

وعنا طنیعیار   رياضیار بهد   يعنا آ چه وربه  به  ه   اين  به« 4َوبمَبییس»  « 3فیايیس»

 اژ  در د   ه    ظاوا   غیر ظاوا هم ا نهن اين  (.1389 د دا یه   میی، ) عله  است

بردار، ها، آن در هر د   ه    ضمن بهر  اربرد، بسیار  سیع پییا  مهد    وفاهیم    ار رد

 وبقابر  ا  رشی قابر تهجها برخهردار گرديی  است. 

یار ا عنارر ا  رسا ین وحصه / اال، وناسب  به وقوعر ف آواد   پتبینا ا طا تعريف

، وتبر فیت وناسب  به ویان وناسب  در  وان وناسب  با قیمت وناسب  به دستوناسب  با  ی

ن  ها، وبعید، ا  جمله اسبا یاردسا ، اقال   برآ رد  تأوی ار رد   (1392  آروهن)وناسب است 

  .شهدوارا شاور  غیر  تعمیرار  با يافت    سا ،   یهیار، ذخیر  ته يع   مر    قر 

 یریپذانعطاف -۲
ا، افاايش يافبه است. وطااب پذير، بطهر عمی ها، اخیر  ادبیار وهضهع ا عطافدر سا 

گیر، بنی،   ا یا  نقهپذير، همچهن تعاريف  طافها، گه اگهن ا عطونبتر شی  جننه

را بررسا پذير،   ا هاع ا عطافپذير، ها  تفسیر   تقاضاها برا، ا عطافپذير،  گاينها عطاف

. در ا یداشبه پذير،ا عطافا ا  وشبلفها، برداشت   وبشصصان وشبلف سنیگاني هی.  ننوا

 آن ارائه شی  است. ها، وشبلفبا تهجه به جننه  پذير،ا عطاف، ا  وبعید فيتعار اریادب

                                                           

1 Logistics   

2 Logistikos   

3 Physics   

4 Mathematics   
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 ک وسئله يا  ضعیتيااتعاع ها اغلب تحتبنیان  هادن تعريفا دقیق دشهار است  يرا تعريف

پذير، يیا ا  عهاور اساسا برا، وعبقی است ا عطاف (2009) آپبهن .ر دار یویيريبا خاص قرا

تعاريف  خالصه برخا ا  1سا ، وهفقیت آویا اببیارار ویيريت   جیر  تأوین است. جی   پیاد 

 ر است.بنی،  هيسنیگان  اضتعريف در اين جی    جمع دهی. سبهن  وینهپذير، را  تان واا عطاف
 

 پذیریخالصه برخی تعاریف انعطاف :1شماره جدول

 زمینه تعریف پذیریتعریف انعطاف نویسنده ردیف

1 

 2009آپبهن  

 نش با پذير،  تان دهنی  تها ايا يک  ظا  برا، تغییر يا ا جا   اا عطاف

 صرف  یاقر  وان  تالش  هاينه يا عملیرد است.

پذير،  ا عطاف

  ا نتا

2 

عر برا، ر يار يا   ر   قابلیت باافپذير، اغلب به عنهان ا عطاف

ر بردار، ا  ولا وار جیيی  وبفا ر  غیرقابفصر  ا طناق    با بهر 

 شهد واا بظار   وبغیر در  ظر گرفبه 

پذير، ا عطاف

  لا

3 
   1 یااسماعیلا

 2014همیاران  

 یوار. اال   خ افتيدر اي وان  مر    میتنظ در سا وان/شر ت کي تها ايا

 هاينه ه  بايیپارچه برا، ته يع   تحهير وحص آواد   پتبینا ا ايا سیسبم تها

 يا.اقبصاد،   بی ن صرف  وان اضافه ا  تأوین وهاد خا  تا وتبر،  ها

پذير، ا عطاف

 تأوین  جیر 

4 
سا چه، 

(2003) 

يا تها ا نهانعتها ايا برا، اداوه  ار رد وؤثر بی ن تهجه به تغییرار  يا به 

 غییر دادن   تنظیم  ردن تهایی با شرايط جیيیبرا، ت

پذير، ا عطاف

 تهایی

5 
 2گر ته

(2008) 

ها، آوین بر ا هاع  یا برا، فائق خصهصیبا ا  يک فنا ر، سیسبما 

 وحیطا آن

پذير، ا عطاف

 سیسبما

6 
دا الت   

 2003همیاران  

وا عنهان اقیابا تغییر    ه به صهرر هم وعنابهپذير، ا عطاف

 پیتییرا ه برا، فائق آوین بر تغییرار    هسا ار است

پذير، ا عطاف

 سا وا ا

7 

هرر   

همیاران 

(2001) 

ها، جیيی وحسه  تها ايا پاسخ دها يا تطنیق يافبن با  ضعیت

صهرر ورتنط با فرآينی  وحصه  يا  يرساخبار طنقه بهشهد   وعمهالً وا

 گرددبنی، وا

پذير، ا عطاف

 سیسبما

8 
وارسیا   

 2009همیاران  

ها    رفبار ششص  با شرايط   تها ايا سا گار، ا ساسار  ا یيته

 ها، وبغیروهقعیت

پذير، ا عطاف

 ر ا تناخبا

9 
   3راسر

  4ر وسهک

ها، پذير، يک تها ايا وهم برا، به  یاقر رسا ین اثرار تالطما عطاف

ا، پاسشیهيا سريع   وقر ن به خارجا ا طريق اجا   دادن به سیسبم بر

پذير، ا عطاف

  لا

                                                           
1 Esmaeilikia 

2  Groote 

3 Russell 

4 Ruamsook 
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 صرفه به عی  اطمینان در وحیط خهد است. 2020

10 

   1آ یا   گ

همیاران 

(2019) 

ا، به يع    رفه  تها ايا شر ت در  ا نش سرآواد   پتبینا اپذير، ا عطاف

ینا    ظارر بر باين اور با پیش  ها است. یا ها، ته يع  خیوار   رسییگا

 ایی تاه تهان   همچنین ذخیر  سا ،  ارها   االها   وهاد وربهطه ا   قطجري

 شهدوحر وصرف  اصر وا

پذير، ا عطاف

آواد   

 پتبینا ا

ها، وشبلفا تهان ا  طريق چارچه پذير، در ادبیار وهضهع را واا هاع ا عطافهمچنین 

آ ها  في ه تعار شناسايا شی پذير، وبفا ر هع ا عطاف 70  اديک به ور ر  رد. در اين تحقیق

در وجمهع  .نیسبیهم   دستار يکاصطال  برخا ا  اين فيتعار ا  گاه سبنی ی قیدق تهیهم

؛ 3200 همیاران   2ا یرسهن) اریعمل سبمیس پذير،ا عطافتحت عنا ين؛ برخا ا  وهمبرين آ ها 

 پذير،ا عطاف ( 1997  فیتر هاوه ی   همیاران) پذير، با ارا عطاف  (2004يهسف   همیاران  

ژا گ   ا )یيایف تاوین پذير،ا عطاف(  2017  همیاران   3يه  ا ؛2016)بر   يک   کیاجسب

 ( 2006ژا گ   همیاران  ) یيپذير، خرا عطاف(  2018  همیاران   4؛ هه با2006همیاران  

 تيريپذير، ویفا عطا(  2016؛ بر   يک  2006ژا گ   همیاران  ) ایيایف ته يع پذير،ا عطاف

؛ 2015تايهار،   همیاران  )   جیر  تاوینپذير، ا عطاف(  2006ژا گ   همیاران  ) تقاضا

  همیاران    اا؛ 2009وارسیا   همیاران  ) اسا وا  پذير،ا عطاف(  2018  همیاران   5عنیایال

 اها، اطالعاتبمسیپذير، سا عطاف(  2015  همیاران   6 یلهبا) پذير، ویيريباا عطاف(  2006

(  1995بنجافر   همیاران  ) گیر، وبهاااپذير، در تصمیما عطاف(  2015تايهار،   همیاران  )

 ه هر یا  تعاريف    شه ی ا  برد  وا (   غیر 2012  همیاران   7چیا گ) ییتها پذير،ا عطاف

 وفاهیم وشصهص به خهد را داشبه   ا   هصله اين وقااه خارج است.

ها، بحرا ا   جنگ به تهسعه ها، وسلح در  وانها    یر نيیابا تهجه به اينیه هع در وجم

آواد   پتبینا ا  یا بايی قابلیت پاسشیهيا به تغییر    به تنع آن   ننیواظرفیت سا وا ا اقیا  

يا ا جا  پذير، به وعنا تها ايا تغییر پذير، را داشبه باشی در اين تحقیق ا عطاف تحه    تهسعه

                                                           
1 Aunyawong 

2 Anderson 
3 Yu, K 

4 Huo, B. 

5 Abdelilah 

6 Kilubi 

7- Chiang 
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  به عنهان قابلیبا برا، ها است ا، به  یا ها، ته يع  خیوار   رسییگاسريع    رفه ا نش 

اين اور با  شهد.وار يار يا با تغییر   ا طناق با شرايط جیيی  وبفا ر   وبغیر در  ظر گرفبه 

طه ا   قطه تأوین تا سا ،  ارها   االها   وهاد وربهبینا    ظارر بر جريان   همچنین ذخیر پیش

 .شهدها با صرف  یاقر  وان  تالش  هاينه   عملیرد  اصر واوحر وصرف رد 

 خروجي(   -رآیندف -آماد و پشتیباني )ورودیدر  سیستميمدل  -3 
ا، است ا  اجااء ورتنط  يیپارچه   وبعاور  با  ار رد، وجمهعهآواد   پتبینا ا سیسبم 

 .باشیوا ها   وحیط پیراوه ا خهدها، وتشص ا  ساير سیسبمور   ا ی  هیفا وتبرک   دارا،

 ها را آ نی تا وابرا، اداوه  یار خهد اویا ار   ونابعا را ا  بیر ن جذ  وا نی هر سیسبم ديیر 

شه ی. او شناخبه )در ن داد  داد ( ، ر د ار گیرد  ه تحت عنهان در جهت رسیین به اهیافش به

. استآن  با وحیط سا وان  نش   بر هم اارتناط ا   ا ا  بشتا در  اقع سبم آواد   پتبینا اسی

 به   پايیار ا  وحیط   يینهاختویا   جريان يک برقرار، ویان در اين آواد   پتبینا ا  ظیفهاذا 

 .باشیوا بیر ن وحیط به     ا  داخرسا وان داخر

ارد   یسبم قرار د  پتبینا ا عنارر است ا   لیه عهاور   عناصر،  ه در خارج ا  س آوادوحیط 

ها، وشبلفا دهی. وحیط سیسبم ا  بشش ها عملیرد سیسبم را تحت تاثیر قرار واآهر  هع تغییر در 

بر یا  هر   تتییر شی  است. وا نی وحیط اقبصاد،  سیاسا  فرهنیا  اجبماعا    غیر   ه تاثیرار

آواد   تهان گفت سیسبم وار ، سیسبم بر اسات اهیاف سیسبم  ساد  يا پیچیی  است. بنابراين 

 ارتنا  وبقابر است.   سا وان با وحیط در  نش   بر هم اارتناط  ا ا عنهان پتبینا ا به

ير ال    ها، وربهطه   ا جا  تغییر   تنیها، سیسبم پس ا  عنهر ا  فرآينیها    ر د،داد 

)بر ن داد   اجخر شه ی.  ه تحت عنهان سبم به وحیط خارج واصهرر خر جا ا  سیبه

آواد   آواد   پتبینا ا در  اقع  بیجه   هیف سیسبم ها، سیسبم شه ی. سبا ی وا شناخبه ی ( سبا

ه   ر سه  ها براسات واهیت سا وان وهرد وطااعه دپتبینا ا است. در اين تحقیق  لیه وؤافه

 شه ی.بنی، وادسبه 1 ر د،  فرآينی/پردا ش   خر جا به شرح شیر شمار  
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 شمای کلی از  ترکیب و عناصر سیستم :1شمارهشکل 

 -شفرآينی/پردا -ها ونبنا بر اایه، سیسبما ) ر د،بنی، وهافهدسبهدر اين تحقیق 

یار بیتبر، را   جائ2پذير، در شیر خر جا( است  ه  مهدار چارچه  وفههوا ا عطاف

   مايش خهاهی داد.

 ي پذیری در آماد و پشتیبانانعطافها و توانمندسازهای رانپیش -4

 ها و توانمندسازها رانپیشچارچوب مفهومي  -4-۱
   بعاون   ننی وا ايجا به ا عطاف را  ا یهسبنی  ه   اطيشرا ايپذير، عهاور ا عطافها، رانپیش

. ی شهپذير، وا ه باعث ا عطاف هسبنی اا، ا  اقیاوار خاصوجمهعهپذير، ا عطاف سا ها،تها منی

 ار  یبدست پايین رانپیش .همرا  است تیعی  قطع اتأوین با  هع ر ی  ج ،ريپذا عطاف رانپیشهر 

 سیاق  به همینتقاضا است    تیاست  ه وسئه  عی  قطع ،وتبر  تأوین ر یپذير، در   جا عطاف در

   باشی ريتحه تیعی  قطع ه   ومین است وسئاست  ننی تأوین ه   ار  یباالدست ب رانپیش

 کي فظ به  اي   هیف سهق دهی ،ا  با ارها 1به وهقع درست یيخرسمت  ها را بهسا وان تها یوا

وهر    نی.  هیتیونابع  ، اهیاف وربه  بهبرا   ننی ک تأویني   ه تنها به    ننیگانا  تأوین وجمهعه

 ر ی  ج ،ريپذ بی   اهش آس سبمیپذير، در سا عطاف وهرد  یا  تتريح ویاان ،برا (2008) 2سهباش

 يارا شناسا «ها  وهار ننی   ها  تها منیسا هارانپیش»ا تحت عنهان اصل ،ايپه ،ر یسه    تأوین

ر ابط  بررسا ر  نيار ارائه  رد   ا  ا   سب طیخارج ا  وح ايتهان در داخر وا را ر های  ني رد ی. ا

 وهرد تهجه قرار گیرد.تأوین  ر ی  ج ،ريپذا عطاف  ارگیر،به   هاونی،ا یدرک   ،برا یيآ ها با نیب

ی. به عنهان  گذاروا وبفا ر ارریپذير، تاثبر ا هاع وشبلف ا عطاف نانیعناصر وشبلف عی  اطم

پذير، . ا عطافگذارداثر واتأوین  ر ی  ج لیت سا وان   د تقاضا بر خهدر  نانیعی  اطميک وثا   

  ا نش تیطعقعی   نيدر سراسر   جیر  تأوین به ا جار، ها،پذير،  ا عطاف سا وانوهجهد در 

پذير، لف ا عطافا هاع وشب ت یعناصر وشبلف عی  قطع ،برا ب یترت نی. به همدهنی تان واوبفا ر 

ن تأوی ر ی  ج ،ريپذا عطاف تهان  بیجه گرفت  هوا ني. بنابرار ییگوا رارق ریتحت تاث ابه طهر وبفا ت

 . (2014)تیهار،   همیاران   دارد طیوهجهد در وح نانیبر عی  اطم ،ا ننی  رياثر تعی

 کيپذير، اسبراتژ سب    ار وهجب ا عطاف طیدر وح رارییتغ برخا وحققین وعبقی ی  ه

 اي ا آشفبیهمرا  با ویا      ا نیبشیقابر پ ریغ اي انیبشی ی قابر پتهااو رارییتغ نيا .شهداو

                                                           
1 just-in-time (JIT) 

2 More& Subash Babu 
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ا  عی    يژ (. برخا اوا به2016شه ی )بر   يک    وبجلا یاريتهی  ها فرصت صهرربه

     همیاران ر )پ ارقابب ،ر های    (2015؛ ا آ هآک   همیاران  2005فردريیس )ها قطعیت

پذير، ا عطاف جاديا باعثتها نی  ه واها عی  قطعیتونابع  ی.ا صحنت به ویان آ رد  (2012

در  اي اتها ی رقاببها واعی  قطعیتومین است وبفا ر باشی. به عنهان وثا    شه ی کياسبراتژ

 ،تقاضا رارییتها نی ا  تغآ ها وا اي(  2012درير   گر  ها گ  )  ننی  باشینیتاو ارتنا  با

  .(2001گر ا    تا سههاج ) فنا ر،  تأر بییر ی ترفتی تی    پانیبشیپ

در با ار   افعل تيريها، ویه یشین  ش اجها هايا چهن  يژگابا  ی یچیپ طيشرا نيا

 انیبشیر پقاب ری  غ یيشی راریی ننی   تغوصرف ترجیحاردر  رارییتغ ر یاخ ،اقبصاد ها،بحران

ظههر  شنیه ار ش  ایگیچیپ  ا  خارج اخلها، داطیدر وح تبریب رارییدر تقاضا   عرضه  تغ

   ،ا وتبرب  ا بقا  قیرر به سمت تعاور  ادر وقررار د اب راریی  تغفنا ر،ها، را   ر

  .(2014تهوات ؛ 2012  درير   گر  ها گ؛ 2012   هونا) ا ی، همرا  شی ها، همیارشنیه

  وثا ،را)ب طیدر وح رارییتغ ا اقع ه بی ن در  ظر گرفبن ونابع  تهان ادعا  ردوا به طهر خالصه

  ا ابرخ . ننی هاتیقطع وقابله با عی  ، خهد را آواد یيبا هاسا وان(  ایگیچیپ اي تیرقابت  عی  قطع

ر  ظر د هایيتهی ايها به عنهان فرصت  برخا ونبظر  ریغ   وهرد ا بظاررد ابه عنهان وه رارییتغ نيا

 وهجهد ظم  ،  نی رهمب  شی   اقع  بار کي ، باشی  ه فقطیادير تها ی وا رییتغيک  ا ی.شی  گرفبه

یرد وشبلف عمل ها،سا وانشهد. در هر صهرر   ع اقتها ی به طهر ویا   در طه   وان وا اي شهد  

( آنفبن گر ی ي اد اي) هاتها منیسا  ،تهسعه آ ها با ايجاد   دار ی؛ يیسان رارییتغوبفا تا در قنا  

 .  ننیفراهم واپذير، را ا عطاف ارگیر، ا هاع وشبلفا ا  وهجنار به

، تها منیسا ها  ، راهنرد،تها منیسا ها تها نی به ا هاع وشبلفا ا  جملهواتها منیسا ها 

  غیر  دسبه بنی، شه ی.  ورتنط با ونابع ،تها منیسا ها سا وان  هنگ  فر ،ریگجهت ورتنط با

 در قاابرا  اتأوین در سطح جها  ر ی  ج ،ريپذا عطاف یسا ها،تها من( 2008 هوار   همیاران )

 با وی  کي. آ ها  رد ی بنی،  طنقه ياشناسا عملیردوحهر   ا اتیعمل  ،راهنردتها منیسا ها، 

 رد ی   تها سبنی  جادياتها منیسا ها  نيا انیر ابط وبقابر   تعاور و جاديا ،برا 1،ریساخبار تفس

تها منیسا ها در  اقع  ننی.  تها منیسا ها بنا نيا تیبا تهجه به اهم اوراتنوی  سلسله کي

 درپذير، آ ها ا عطاف شيافاا ،ها براسا وان ه وعمهال تهسط هسبنی هايا ر شها    ررا 

 .ی شهوا اتشاذ نانیها   عی  اطمسکيروقابله با 

                                                           
1 Interpretive structure model (ISM( 
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اسات آواد   پتبینا ا بر   جیر پذير، در ا عطاف رانپیشدر اين بشش ا  تحقیق  لیه عهاور 

شی   ها، ا جا وطااعه اسناد   ویارک   بررسا  ضع وهجهد   وراجعه به ونابع علما   وصا نه

بنی،   ورتب دسبه  بینا شی  برا، آواد   پتبینا اا صاء گرديی   در قااب وی  سیسبما پیش

ا ی. یان شی ب 4   3  2در جیا   شی. بشتا ا  ونابع علما اسبفاد  شی  برا، غنا، اين تحقیق  

 ر ال   برا،  ها، به دست آوی   ونابع تها منیسا  يا در  اقع رارانپیشسپس برا، هريک ا  

پذير، وهجهد بررسا   تف   پیتنهاد گرديی. شیر رهايا ا  صلنیت  اصر ا  عی  ا عطاف

ها در سه رانپیشبنی، بر دسبهپتبینا ا ونبنا  پذير، در آواد  چارچه  وفههوا ا عطاف 2شمار 

 دهی.  جیر  آواد   پتبینا ا را  تان وا«  ر د،  فرآينی/پردا ش   خر جا» ه   

 
 هارانپیشپشتیبانی مبتنی بر موضوع  وپذیری در آماد چارچوب مفهومی انعطاف :2شمارهشکل 

 زنجیره آماد و پشتیباني « ورودی»پذیری در افانعطهای حلمنابع توانمندساز/ راه-4-۲
ها،   جیر  هايا  ه ا  قنر در  ه    ر د،رانپیشضمن تهجه به عنا ين  2شمار جی   

ها برا،  رپذير،/ را بنی،   وعرفا شی  بهد  ونابع تها منیسا  ا عطافآواد   پتبینا ا دسبه

ه   وهرد تحقیق را وتشص  رد  است.  لیه پذير، در  رهايا ا  صلنیت  اصر ا  عی  ا عطاف

 آواد   پتبینا اوهارد براسات تیقیق در ونابع علما   وقاالر وعبنر دا تیاها  تجار  خنرگان 

  وفهه   ارگتايا  ه  دفاعا    وتاهیار وحققان تی ين شی  است. در  اقع ا  هر  لیی اژ 

نا ين بهد   اسبفاد  شی  است. همچنین وبذ ر وهضهع تحقیق بهد    راهنمايا برا، اسبشراج ع

 زنجیره آماد و پشتیبانی

ی
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 پذیری در آماد و پشتیبانیهای انعطافرانپیش

منابع 
توانمندساز 

پذیریانعطاف
 هاحلراه /

 ماموریتی:

 اقالم و تجهیزات

 منابع

 نیروی انساني

 اصلی:

 تدارک

 ونقلحمل

 سخت:

 تجهیزات اقالم و

 خدمات

 :مدیریتی

مدیریت و 

 قرماندهي

 ساختاری:

 سازارکان جهت

 راهبردها

 نرم:

 خدمات

 پشتیبانی:

نتایج 

کلیدی 

 عملکرد

رضایتمند

 ی ذینفعان

توصیف 

محیط 

 مأموریتي

ی غیدر کننددهتأمینزنجیره: باالدست 
ی غیرقابددل کنندددهپاسددو،وت تأمین
اطمینان در تحویددلت اعتمددادت عدددم

ها ت ریسککنندهبست،ي به یک تأمینوا
هات عددم اطمیندان در و قطع همکاری

 های آمیوته یا مولوطحجم

های پشتیباني رده)دست پایین
عدددم قطعیددت (: شددونده

و )فدددرار ها درخواسدددت
تغییرپذیر بودنت فصلي بودنت 

 بیني(پیش یخطاها

عدم آمادرساني: 
نسبت به اطمینان 

ت های تأخیرزمان
نان در عدم اطمی
اقددالم و  تحویددل
 تجهیزات

ها: اهداف و اسدتراتژی
هات ثبددات در اسددتراتژی

هدای بینيتکیه بده پیش
ریزی دقیدد ت برنامدده

بلندمدددتت صددلبیت در 
 تدوین اهداف

ه بد مربدوط مشکالت
کنتدددرل سیسدددتمت 

جایي بههماهن،يت جا
مددوادت نیددروی کددارت 

ت آالتخریددد ماشددین
 فرآیند عملیات

مسائل مربوط بده 
سهیم اطالعداتت ت

و توسددددددعه 
انددددددازی راه

های سدددددامانه
 تجدید

عدددم اطمینددان 
زمان بین نسبت به 
اتمدام  تداشروع 
 فرآیندت

عددم آمادرساني: 
نسبت بده اطمینان 

ت هددای تددأخیرزمان
عدددم اطمینددان در 

اقالم و  تحویلتاریخ 
 تجهیزات

گیری تمرکددز تصددمیم
عملیدداتيت تددأخیر در 

گیریت تصدمیمات تصمیم
سدداختار  بلندمدددتت

تصمیمت ساختار و سلسدله 
 مراتب سازماني

های شیوه
نامناسب 
حمل و نقل 

کنترل  و
 حرکات

عدم قطعیت نسدبت 
هدات به تقاضای رده

کیفیددت و زمددان 
انتظار تأمین اقالمت 

 های محیطي تالطم

تیم مدیریتي 
یکدسددت بددا 

هددای مهارت
ثابتت فرهنگ 
سدددازماني 

 مشترک

تنوع زیاد 
اقدددالم و 
تجهیددزات 

ورد نیاز م
 هارده

کوتاه بدودن 
چرخه عمدر 
برخي اقالم و 

 تجهیزات

اختالف و ندابرابری در 
های های ردهنیازمندی

پشتیباني شونده به ویژه 
در سددرعت و سددط  

 خدمات مورد نیاز

ثباتي بي

در 

سفارشات 

 هارده

مشترک نبدودن 

)اسددددتاندارد 

نبددودن( اجددزا  

های اقالم و مولفه

 تجهیزات

های گویه
پذیری نعطافا

آماد و 
 پشتیبانی
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 عرضه شی  است. 2شمار ونابع پتبینا ا  ننی  ا  وفاهیم اسبشراج شی  در جی   
 

 زنجیره آماد و پشتیبانی« ورودی»پذیری در های انعطافرانپیش :2شمارهجدول 

 انی کنندهمنابع پشتیب هاحلپذیری/ راهمنابع توانمندساز انعطاف پذیری انعطاف رانپیش

 سنت عی  اطمینان آمادرسانی: 

طمینان   عی  اها، تأخیربه  وان

 اقال    تجهیاار در تحهير

آواد   دهنی  خیوار يیپارچیا با ارئه

   اجسبیک ششص ثااثپتبینا ا

؛ 1389  پتبینا ا   آواد جاوع سیسبم

؛  هوار 2014  همیاران   ا یريها گ

  2  هاثیث  یلهبا؛ 2014  1بار  

 2014؛ سینگ   آچاريا  2015

، غیتر  ننتی تأوینزنجیره: باالدست 

پاسشیه/ غیرقابر اعبماد  عی  اطمینان 

ها، آویشبه يتا در  جم   در تحهير

  ننی  يک تأوین وشله    ابسبیا به

 هار،ها   قطع همیاريسک

يابا ونظهر   وننعيابا چنیوننع

بهنهد  ننی   پذير  ویيريت تأوینا عطاف

  یهیار، ننی   پاسشیهيا در تأوین

ها، ا بیاطا  تسهیم اطالعار  ذخیر 

  شفافیت وبقابر

؛ 1389  پتبینا ا   آواد جاوع سیسبم

؛ سینگ   2014 هوار   همیاران  

؛ ا یريها گ   همیاران  2014آچاريا  

 2009  3؛ پا ی،   گارگ2014

ثنتار در ها: اهداف و استتراتیی

ها، بیناتییه به پیش ها اسبراتژ،

ريا، بلنیوتتیر  دقیتتق  بر اوتته

 صلنیت در تی ين اهیاف

يک در وهاجهه اسبراتژها، اسبفاد  ا  ر يیرد

اسبراتژ، چنیگا ه  وثر؛ شرايط عی  قطعیت 

 ريا، غلطان اسبراتژ، پیيیار شه ی   بر اوه

 ا،  اسبراتژ، فا اسبراتژ،  اسبراتژ، ور له

 پابرجاشیر دهنی   اسبراتژ، 

  پتبینا ا   آواد جاوع سیسبم

؛ 2014؛  هوار   همیاران  1389

  5؛  يلنی2015  همیاران   4راجش

 2009فا با ،   همیاران   ؛2013

 آماد و پشتیباني سیستم « فرآیند/پردازش»پذیری در انعطاف  منابع توانمندساز -4-3
در  «فرآينیها يا پردا ش»ها،  اظر به  رپذير،   را ونابع تها منیسا  ا عطاف 3شمار جی   

 دهی. سیسبم     جیر  آواد   پتبینا ا را  مايش وا
 سیستم آماد و پشتیبانی« فرآیند/پردازش»پذیری در انعطاف رانپیش :3شماره جدول

 منابع پشتیبانی کننده هاحلپذیری/ راهمنابع توانمندساز انعطاف پذیری انعطاف رانپیش

وربه  به  نبر   وتیالر

جايا بههنیا  جاهما   سیسبم

وهاد   یر ،  ار  فرآينی 

وسائر وربه  به   عملیار

سا ، هماهنیا  همیار، داخلا  يیپارچهايجاد 

 ،     با ستااطالعتار  سیسبم  تسهیم بالدر گ

آوتتاد   پتتتبینا ا ستتاخباربنی، وجتتید   جیتتر  

   سترعت بشتتا بته تهیته  وبناسب با تغییترار

؛ 1389  پتبینا ا   آواد جاوع سیسبم

    یلهبا ؛2014سینگ   آچاريا  

؛ اا   همیاران  2015هاثیث  

 2009پا ی،   گارگ  ؛ 2015

                                                           
1 Kumar and  Bhat 
2 Kilubi and Haasis 

3 Pandy and Garg 

4 Rajesh 

5 Wieland 
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  تسهیم اطالعار  تهسعه 

  جیيیها، ا یا ، ساوا هرا 

 اگتتذار، اقتتال    تجهیتتاار بتتا  یفیتتت  ايجتتاد 

ها،  تر   ا طناق با تغییرار در پهيايا سا گار،

   جیر  آواد   پتبینا ا

 وتان بتین  سنت به عی  اطمینان 

هتا، شتیه  اتما  فرآينی  تاشر ع 

 اوناستتب  متتر    قتتر بتتی ن 

  نبر   ر ار

  قتتر وتتتار با  اجستتبیک وتتیيريت  مر

 ها، جايیاين  مر    قرششص ثااث  شیه 

 با هاينه ونطقا

 هوار  ؛1393پهربقا    همیاران  

    یلهبا؛ 2014  همیاران  

 2015هاثیث  

تتتیم وتتیيريبا يییستتت بتتا 

 ها، ثابتوهارر

ها، ذهنا تیم ها   پیش  وینهگه اگه ا تجربه

 ویيريت عااا

؛  هوار 2019ن  سینگ   همیارا

 2014  همیاران  

گیر،  تأخیر در تصمیم

تصمیمار بلنیویر  ساخبار 

تصمیم  ساخبار   سلسله 

 تب سا وا اورا

گیر، در سطح عملیتار  اهش تمر ا تصمیم

اهیاف  همراسبايا  افاايش در سطح راهنرد  

ها  رعايتتت عقال یتتت   ونطتتق در   بر اوتته

تصتتمیمار  تفتتهيت اخبیتتار در تتتتشیص 

پتتذير،  برطتترف  تتردن ارجحیتتار ا عطاف

گیتر،  صمیمها در ر  ی تتیريجا وحی ديت

جاعا ه  ته گیر، شها با تصمیمرفع وحی ديت

شتهد  اجتا   دادن بته تغییتر واونجر به تغییر 

 اهیاف برا،  صه   بیجه رضايبنشش

   1؛ اهوهت1392پنا    يادان

؛ 2009  2؛  ينیلر2003همیاران  

 2019سینگ   آچاريا  

 

 

 زنجیره آماد و پشتیباني « خروجي»پذیری در انعطاف منابع توانمندساز -4-4
ها در سیسبم   ها،  اظر به خر جا رپذير،   را ا منیسا  ا عطافونابع ته 4شمار جی   

 دهی.  جیر  آواد   پتبینا ا را  مايش وا
 زنجیره آماد و پشتیبانی« یخروج»پذیری در انعطاف رانپیش: 4شماره جدول

 منابع پشتیبانی کننده هاحلپذیری/ راهمنابع توانمندساز انعطاف پذیری انعطاف رانپیش

عتتی  اطمینتتان آمادرستتانی: 

  هتا، تتأخیر ستنت بته  وان

تتتتاريخ عتتتی  اطمینتتتان در 

 اقال    تجهیاار تحهير

رچیا يیپا  ها، وها ،با رد  شرا ت

با سیسبم باالدست  اتصا  راهنرد، به 

 ها، وأوهريبا آواد   پتبینا اشر ت

؛ پهربقا    1393 هجهان   همیاران  

   وادآ جاوع سیسبم؛ 1393  همیاران

  همیاران  ا یريها گ ؛ 1389  پتبینا ا

    یلهبا؛ 2014 بار؛  هوار   2014

 2015هاثیث  

؛  هوار   1393  پهربقا    همیارانايجاد ساخبارها، رسما   غیررسما عتتی  قطعیتتت  ستتنت بتته 

                                                           
1 Lummus 
2 Winkler 
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هتتا   یفیتتت   تقاضتتا، رد 

 وتتان ا بظتتار تتتأوین اقتتال   

 ها، وحیطاتالطم

برا، شناخت شرايط وحیط  وحیط 

آ ر،   شناسا داخلا   بیر  ا  جمع

 دائما اطالعار وحیط تحلیر

؛ 2011؛ يا   همیاران  2014باث  

 2019ا  يسینگ   آچار

های پشتیبانی ردهدست )پایین

ها درخهاستعی  قطعیت (: شونده

)فرار   تغییرپذير بهدن  فصلا 

 بینا(ها، پیشبهدن  خطا

ی گذار، اطالعار وا نبه اشبراک

بینا تقاضا، فهر،   یهیار، پیش

 ینهها، ا بیاطا بهذخیر 

؛ دا ا  2005د  گ   همیاران   ن

 ؛2009؛ چا یرا   همیاران  2009

بین  فرهنگ سا وا ا وتبرک

 هارد 

ها با رد   يیسا ا  شیلا هم اهش 

 ها  سنت به هم؛ تغییر هنجارها، رد يییيیر

؛  ادن   2013سینگ   آچاريا  

 2013ان  همیار
 

 روش شناسي
. جاوعه پیمايتا است -پژ هش  اضر براسات هیف   اربرد،   ا   ظر ر ش  تهصیفا

 ا تهجهت   بگیر، در دسبرآوار، وهرد وطااعه يک سا وان  ظاوا است. با اسبفاد  ا  ر ش  مه ه

 فر ا   65ر ا  مب ا  ویان  بهد ی جاوعه اصلا  يژگا  ه بیان  ننی  ا،خنر  افراد بهدن وحی د به

 برا، تیمیری  ه بیتبرين ارتنا  را با وهضهع تحقیق داشبن فر  54تعیاد  خنرگان شناسايا شی  

آواد    (تسبهشاغر   با  )ا  ویان ویيران    شنیان  ، جاوعهاعضااسبفاد  شی  است.  پرستناوه

تنط   ا ورشا   پژ هتویيران   فروا یهان    ارشناسان ورا ا آوه   یر ها،  ظاوا  پتبینا ا

 دهنیگانپاسخ شی ی. ا   ر  جم  مه هگاينش  یر ها، وسلح همچنین راهنرا ا ا  سباد  ر 

 باشی:افراد به شرح  ير وا ها، وشبلف يژگا
 درصد حوزه توصصي درصد شغل سال سابقه اجرایي درصد تحصیالت

 40/7 سیاسی 96/12 استاد دانشگاه 12 در دانشگاه 29/46 کارشناس

 74/40 دفاعی 11/11 مدیر دولتی 15 در بدنه دولت 48/31 ک. ارشد

 81/14 امنیتی 70/53 مدیرنظامی 14 در امور نظامی 22/22 دکتری

 11/11 اقتصادی 96/12 کارشناس 13 سایر  

 55/5 فناوری 52/9 سایر    

 اندگرد شده 0.1اعداد با خطای 
 11/11 ژئوپلیتیک

 25/9 سایر
 

 رستناوهپدر اين پژ هش اباار اصلا سنجش  پرستناوه است. اين آوری اطالعات: عابزار جم

 ست.رديی  اسها  تتییر   با اسبفاد  ا  طیف اییرر به عنهان وقیات وهرد  ظر طرا ا گ 47ا  
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ین واوعمهال تهسط افراد، وبشصص در وهضهع وهرد وطااعه تعی اينیارروایی پرسشنامه: 

ین باببیا  تناوه. برا، اين ونظهر پرسر وحبها به قضا ر دا ران بسبیا داردشهد. ا  اين ر  اعبنا

ديی. ، آشنا با آواد   پتبینا ا سا وان وهرد وطااعه ته يع گر ظران خنر  فر ا  اساتیی   صا ب 10

ايا شناسبرا، شی  گرفبه  ظر در شی. شرايط اسبفاد  ال شه ر ش  ا ر ايا آن سپس برا، تعیین 

 ظران  ه تعیاد، ا  افراد وطلع   وبشصص   همچنین اساتیی   صا ب بهد صهرربیين خنر  

تحصیالر دارا،  ارشی رتنه دارا، درجه/ سا   35باال، سن دارا،  ه   آواد   پتبینا ا  ه 

 ا باشی ا بشا  شی ی. آواد   پتبینا سا  در 10  یاقر سابقه دارا،  باالتر يا ارشی  ارشناسا 

اسبفاد  گرديی  ه در  هايت سهاالتا ا   (CVI) وحبهار ايا  شاخص ا بررسا ر ايا برا، 

  سهاالر با  مر   مبر  وهرد پذيرش قرار گرفبه گرفبنیرا  0.79باالتر ا    CVI مر پرستناوه  ه 

 ا  پرستناوه  ذف شی ی. 0.79ا  

  هسط  رونظهر سنجش پايايا پرستناوه ا  ضريب آافا  ر  ناخ  ه ت بهپایایی پرسشنامه: 

ی  ه ش 88/0ا وحاسنه گرديی  اسبفاد  شی   وقیار آن برا، سهاالر پرستناوه برابر ب SPSSافاار 

 باشی.وقیار  وناسنا ا   ظر اطمینان ا  پايا بهدن پرستناوه وا

 ا ر  ير طا شی  است:ها، تحقیق وربرا، ا بشا  وؤافههای تحقیق: مؤلفه

رفبه داخلا   خارجا  ه در  یطه وهضهع تحقیق صهرر گوقاالر در ور له ا   به بررسا 

 يی؛ ها، وهرد اسبفاد  در اين وطااعار اسبشراج گردبهد پرداخبه شی   ابعاد   وؤافه

ر    صهرالسا ،   اوبیا دها  ار يابا ها، ونبشب  با بهوادر ور له د   ا  ویان وؤافه

 اد  شی  است.دپذير، پژ هش  تان ها، ا عطافرانپیشها، وؤافه 4   3  2   اپذيرفت. در جی

 تجزیه و تحلیل اطالعات: 

ا، هها به وؤافهدپذير،  فرآينی   نا عطاف رانپیشها، برا، تعیین اهمیت   ا اهيت وؤافه

دارا، د  FANP ی  صهرر گرفبه است. و FANP فا ، ياANP ر ش تحقیق با اسبفاد  ا  

 بشش اصلا است:

-ابعاد   وؤافه 1افاار ایار بشش ا  : در اين بشش با اسبفاد  ا  تحلیر عاولا تايیی،   در  ر 

 ها، تتییر دهنی  هر يک ا  ابعاد شناسايا گرديی؛

ا، اسبفاد  شی  تا  بايج به دست آوی  ا  بشش د  : در اين بشش ا  فرآينی تحلیر شنیه

                                                           
1 LISREL 



 

 

138 

ین
ر ب

اعا
طا

ا و
لم

 ع
اوه

صلن
ف

شبه
ر

ر  
ما

 ش
 ،

رد
اهن

ش ر
 دا 

ا،
50 

ار 
به

14
02

 

ضرايب اهمیت  سنا  ANPا، تنیير شهد   با اسبفاد  ا  ر ش ا به يک وی  شنیهتحلیر عاول

ها، تنیین  ننی  ها، تنیین  ننی  وهضهع وهرد بررسا  با در  ظر گرفبن ارتنا  بین وؤافهوؤافه

ها با هم تلفیق شی      ن  هايا وؤافه 1وطلبافاار وهضهع  وحاسنه شی ی. سپس با اسبفاد  ا   ر 

ها اهمیت   رتنه پذير، تعیین گرديی   براسات ویاان اهمیت هر يک ا  وؤافهها، ا عطافوؤافه

 پذير، وتشص گرديی.هر وؤافه در فرآينی ا عطاف

 های پژوهشیافته
رد هان( وهرها، پنها )وبغیپذير( را با عاورها )وبغیر وتاهی تحلیر عاولا تايیی، ارتنا  گهيه

هبا ، پنهان را به خقع تا ثابت  تهد سهاالر پرستناوه  وبغیرهادهی. در  ابررسا قرار وا

ها، ه وبغیرار اينیتهان ر ابط وبغیرها را بررسا  رد. بنابراين جهت اثنا ی   ماگیر،  رد ا یا  

ین برابطه  ا ی ا  تحلیر عاولا تايیی، اسبفاد  شی  است. قیررگیر، شی پنهان درست ا یا  

 . شهدپذير بهسیله بار عاولا  تان داد  وان(   وبغیر وتاهی عاور )وبغیرها، پنها

 
 پذیری آماد و پشتیبانی در حالت استانداردتحلیل عاملی متغیرهای انعطاف :3شمارهشکل 

باشی رابطه ضعیف در  ظر  3/0بار عاولا وقیار، بین صفر   يک است. اگر بار عاولا  مبر ا  

باشی قابر قنه  است   اگر  6/0تا  3/0د. بار عاولا بین شهگرفبه شی    ا  آن صرف  ظر وا

                                                           
1 MATLAB 
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ها، ونیرج در پییان اتصا  وبغیر داد  3باشی خیلا وطله  است. در شیر شمار   6/0بارگبر ا  

پذير همان بارها، عاولا هسبنی. بار عاولا وتاهی  در تماوا وهارد وقیار، پنهان به وبغیر وتاهی 

پذير با وبغیر پنهان دهی همنسبیا بین وبغیرها، وتاهی  ه  تان وا است 6/0بارگبر يا  اديک به 

وقیار بار عاولا بیست آوی  برا، هريک ا   5  جی   شمار   3قابر تهجه است. شیر شمار  

عاور  هايا  اهش  4وبغیر  به  19دهنی. با به  ارگیر، تحلیر عاولا تعیاد ها را  تان واوبغیر

  ننی.ا   ر  اريا س را تننین وا درصی 9/47يافبه است  ه 

  FANPدر ور له بعی برا،  تان دادن اهمیت وبغیرها، شناسايا شی   در چارچه  وفهه  

حلیر قرار وهرد ت ANPها، آ ها با اسبفاد  ا  ر ش عهاور اسبشراج شی  ا  تحلیر عاولا   وبغیر

 ( وحاسنه شی.9 تا 7گرفت     ن  هايا آ ها وطابق جیا   )

 

 

 
 

 درصد تغییرات استخراج شده _بارعاملی  _عوامل :5شمارهجدول 

 بارعاملی شاخص
درصد 
 تغییرات

 عامل

 792/0 اراقال    تجهیا ها، تأخیر  عی  اطمینان در تحهيرعی  اطمینان  سنت به  وان

 ورودی 84/17

 728/0 ، غیرقابر اعبماد ننی ، غیر پاسشیه  تأوین ننی تأوین

 732/0 ها،ها   قطع همیار  ريسک ننی تنها يک تأوین ه ابسبیا ب

 751/0 ها، آویشبه يا وشله عی  اطمینان در  جم

 775/0 یافها  صلنیت در تی ين اهثنار در اسبراتژ،

 718/0 ها، دقیقبیناتییه به پیش

 ./813 ريا، بلنیویربر اوه

 623/0 جايا وهاد  بههنیا  جااهموربه  به  نبر  سیسبم    وتیالر

23/15 
 فرآیند/

 پردازش

 784/0 آالروهضهعار وربه  به فرآينی عملیار   یر ،  ار  خريی واشین

 741/0 ها، جیيی ا یا ، ساوا هوسائر وربه  به تسهیم اطالعار  تهسعه   را 

 692/0 اتما  فرآينی   عی  اطمینان  سنت به  وان بین شر ع تا

 698/0 قر بی ن  نبر   ر ار ها،  اوناسب  مر   شیه 

 752/0 ها، ثابت تیم ویيريبا يییست با وهارر
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 781/0  اگیر،  تصمیمار بلنیویر  ساخبار تصمیم   سلسله وراتب سا واتأخیر در تصمیم

 663/0 جهیاارت اقال    ها، تأخیر  عی  اطمینان در تاريخ تحهيرعی  اطمینان  سنت به  وان

 خروجی 83/14

 654/0 ها، وحیطاها  تالطمعی  قطعیت  سنت به تقاضا، رد 

 743/0  یفیت    وان ا بظار تأوین اقال  

)فرار   ها عی  قطعیت درخهاست(: های پشتیبانی شوندهدست )ردهپایین

 بینا(ها، پیشتغییرپذير بهدن  فصلا بهدن  خطا

 

752/0 

 749/0 هابین رد  ا وا ا وتبرکفرهنگ س

 

   اقال  ها، تأخیر  عی  اطمینان در تحهيرعی  اطمینان  سنت به  وان»بر اين اسات وبغیر 

ريا، بر اوه» در رتنه ا   در عاور  ر د، قرار گرفبه است   وبغیر 78/17با   ن  هايا « تجهیاار

 است.در رتنه آخر قرار گرفبه  41/16با رتنه « بلنیویر

 وزه ورودیح -پذیری در آماد و پشتیبانی مبتنی بر الگوی سیستمیهای انعطافرانپیش: 6شمارهدول ج

 رتبه درصد وزن نهایی ضریب اهمیت عنوان

طمینان در   عی  اها، تأخیر سنت به  وانعی  اطمینان 

 اقال    تجهیاار تحهير
0.1778 0.1778 78.17 1 

 2 14.49 0.1449 0.1449 هاها   قطع همیار،  ريسک ننی ینتنها يک تأو  ابسبیا به

 3 13.86 0.1376 0.1376 ماد ، غیرقابر اعب ننی ، غیر پاسشیه  تأوین ننی تأوین

 7 10.93 0.1093 0.1091 ريا، بلنیویر بر اوه

 4 16.41 0.1641 0.1642 ها  صلنیت در تی ين اهیافثنار در اسبراتژ،

 5 14.89 0.1489 0.1487 ها، دقیق بیناشتییه به پی

 6 11.64 0.1164 0.1154 ها، آویشبه يا وشله عی  اطمینان در  جم

  100 1 0.997 جمع کل

لیار  فرآينی عم»وبغیر وهضهعار وربه  به  FANPبنی، بر اسات رتنه «فراينی»در  ه   

عی  »  قرار گرفبه است   وبغیر نه ا در رت 01/17  با   ن  هايا«آالر یر ،  ار  خريی واشین

 .رار گرفبه استقدر رتنه آخر  62/10با رتنه   «اتما  فرآينی اطمینان  سنت به  وان بین شر ع تا
 پردازش/حوزه فرآیند -پذیری در آماد و پشتیبانی مبتنی بر الگوی سیستمیهای انعطافرانپیش: 7شمارهجدول 

 رتبه درصد وزن نهایی ضریب اهمیت عنوان

ا یا ،   را وسائر وربه  به تسهیم اطالعار  تهسعه 

 جیيیها، ساوا ه
0.1378 0.1378 13.78 5 
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 2 15.49 0.1549 0.1549 ها،  اوناسب  مر    قر بی ن  نبر   ر ارشیه 

 6 13.76 0.1376 0.1376 ها، ثابتیيريبا يییست با وهاررتیم و

 1 17.01 0.1701 0.1693 آالر یر ،  ار  خريی واشین  وهضهعار وربه  به فرآينی عملیار

گیر،  تصمیمار بلنیویر  ساخبار تصمیم  تأخیر در تصمیم

 ساخبار   سلسله وراتب سا وا ا
0.1441 0.1481 14.81 4 

 3 14.53 0.1453 0.1473 جايا وهادبههنیا  جاهما   وربه  به  نبر  سیسبم وتیالر

 7 10.62 0.1064 0.1064 اتما  فرآينی تابین شر ع   وان سنت به عی  اطمینان 

  100 1 0.997 جمع کل

 

ها  د عی  قطعیت  سنت به تقاضا، ر»وبغیر  FANPبر اسات رتنه بنی،  «خر جا»در  ه   

ا وا ا سفرهنگ »در رتنه ا   قرار گرفبه است   وبغیر  09/32  با   ن  هايا «ها، وحیطاتالطم

 در رتنه آخر قرار گرفبه است. 08/15با رتنه   «هابین رد  وتبرک

 

 

 
 وزه خروجیح -پذیری در آماد و پشتیبانی مبتنی بر الگوی سیستمیهای انعطافرانپیش-(9جدول )

 رتبه درصد وزن نهایی ضریب اهمیت عنوان

 5 15.08 0.1508 0.1498 هابین رد  فرهنگ سا وا ا وتبرک

ها درخهاستعی  قطعیت (: دههای پشتیبانی شونردهدست )پایین

 بینا(ها، پیش)فرار   تغییرپذير بهدن  فصلا بهدن  خطا
0.1661 0.1681 16.81 3 

 4 16.01 0.1601 0.1601  یفیت    وان ا بظار تأوین اقال 

مینان در   عی  اطها، تأخیر سنت به  وانعی  اطمینان 

 اقال    تجهیاار تحهيرتاريخ 
0.2001 0.2001 20.01 2 

 1 32.09 0.3209 0.3212 ها، وحیطاها  تالطمعی  قطعیت  سنت به تقاضا، رد 

  100 1 0.997 جمع کل

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 گیرینتیجه -الف
آواد   پتبینا ا به عنهان سبهن فقرار عملیار  ظاوا بايی قادر به رسییگا به شرايط وبغیر   
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آواد   پتبینا ا در سطح  الن ها، است  ه ساخبار   تها ايا وبفا ر باشی   اين اور به وعنا آن

ها   ا جا  اوهر  تأثیر ونفا بر ر ، آن پذير باشنی  ه تغییر در  یا ونی،بايی به  حه، ا عطاف

پذير، در   جیر  آواد   پتبینا ا براسات ا عطاف رانپیشدر اين تحقیق  لیه عهاور  یاشبه باشی. 

ها، ا جا  شی  یارک   بررسا  ضع وهجهد   وراجعه به ونابع علما   وصا نهوطااعه اسناد   و

 بینا شی  برا، آواد   پتبینا ا ) ر د، ا صاء گرديی   در قااب وی  سیسبما پیش

ها، به دست رانپیشبنی،   ورتب شی. سپس برا، هريک ا  فرآينی/پردا ش  خر جا(  دسبه

پذير،  ر ال   برا، رهايا ا  صلنیت  اصر ا  عی  ا عطافع را آوی   ونابع تها منیسا  يا در  اق

 وهجهد بررسا   تف   پیتنهاد گرديی. 

ین  ا   مايی  اا در عها، يینهاخت  وعمهالً عملیار آواد، را وؤثرتر واثنار ر يه   ر ش

ريت را وأوه ا،ها، غیرونبظر  قابلیت اجرها    ضعیتآواد   پتبینا ا بايی در وقابر  یا ونی،

ها بايی عهاور ا، خهدجهش   غیراراد،  یست  بلیه سا وانپذير، پیيی ا عطافداشبه باشی. 

دهی  ه عاور ها، تحقیق  تان وايافبه . ها را ايجاد  ننیآپذير، را شناسايا   اثرگذار بر ا عطاف

   در  ه« تجهیااراقال     طمینان در تحهيرها، تأخیر  عی  اعی  اطمینان  سنت به  وان»

، ها، ورتنط با ویيريت تأخیر در اجرا ر د، با بیتبرين   ن  اهمیت  ياد، دارد   چااش

سیر خصهص تحهير اقال    تجهیاار همهار  عاولا وهم در وفرآينیها، آواد   پتبینا ا   به

 باشی. ها واتعااا سا وان   اجرا، به وهقع وأوهريت

در  ه   « آالرفرآينی عملیار   یر ،  ار  خريی واشین»به ا  طرفا وهضهعار وربه  

اخلا  دتهان با ايجاد هماهنیا   همیار، فرآينی/پردا ش سیسبم  بیتبرين اهمیت را دارد   وا

   یت   اگذار، اقال    تجهیاار با  یف شتا به تهیهبسا ،   تسهیم اطالعار  سرعت يیپارچه

یسبم ملیرد سعآواد   پتبینا ا وبناسب با تغییرار  بهنهد پییربنی، وجید   جیر   درصهرر  یا 

 را رقم  د.

در  ه   خر جا  « ها، وحیطاها  تالطمعی  قطعیت  سنت به تقاضا، رد »همچنین عاور 

خت بايست ايجاد ساخبارها، رسما   غیررسما برا، شنابیتبرين   ن را دارد   بنابراين وا

   طالعار وحیطدائما ا آ ر،   تحلیربیر  ا  جمع شرايط وحیط  وحیط شناسا داخلا  

ها، ا بیاطا به طهر ویا   در ها    یهیار، ذخیر بینا تقاضاها، فهر، رد وراقنت در پیش

 دسبهر  ار قرار گیرد.

ها، وهرد  یا  در ها، ال   برا، پتبینا ا  وینهوأوهريت آواد   پتبینا ا  ا جا   لیه فعاایت
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ونابع  اقعا تغییرار در وحیط )وا نی رقابت  عی  اطمینان يا . استسا وان  جهت تحقق اهیاف

طهر  لا پیچییگا(   ا هاع وشبلف اين تغییرار )ا جمله اخبالالر  تغییرار ویا   يا تغییرار به

 ه  دهنی تان واپذير،  ها، ا عطافرانپیشوهرد ا بظار   غیرونبظر ( با تهجه به ور ر 

در وهاجهه با يک  هع تغییر وبفا ر عمر  ننی. به عال   اين وفاهیم تها نی والف ها، وشبسا وان

تیبیر،     با  یا  پیشدسبا ه   فعا  پیش ر يیردپذير، با ها، ا عطافگسبردگا ویا یسم بر

  آوادگا قنلا تأ یی دار ی.

لا در اين  وینه  دهی  ه وتابه اغلب ادبیار قنها، اين تحقیق به طهر ضمنا  تان وابررسا

ن در وجمهع ايپذير،   عملیرد برتر     وايت رقاببا  جهد دارد. ر ابط وثنت بین ا عطاف

ادبیار  پذير، را فراهم آ رد    يکتحقیق ا  ونظر،  هين   وینه ارائه وفاهیما  ه ا  ا عطاف

   نا اپتبی جاوع بر اسات يک چارچه  تحلیلا جیيی   يیپارچه در تلفیق با ادبیار آواد  

ها وبمر ا رانیشپعمی  تحقیقار قنلا به  یرر بر وهضهع دهی. ویيريت   جیر  تأوین ارائه وا

اق   ا طن يژ  ا ونظر  یاشت تجربیار خنرگان داخلا شی  است   ا  اين جهت تحقیق  اضر به

 با وحیط جمههر، اسالوا ايران قابر تهجه است. 

 

 پیشنهادات -ب
 پذير،. ها در ویاان   ر ش ا عطافها، وشبلف تغییرار   ا هاع وحیطتبررسا تأثیر واهی 

 پذير، وبناسب با در  وینه ا عطاف 1دسبا هوطااعه   پژ هش درخصهص ديیگا  پیش

 ها، آشهبناک  نه اوحیط

   ا وانپذير،  لا   راهنرد، ستها منیسا ها    حه  تأثیرگذار، آ ها در ا عطاف پژ هش در  ه 

 پذير، راهنرد،   درک چیه یا   دایر بر   برخا ا  ر خصهص وها ع ا عطافتحقیق د

 پذير، بايج ونفا دسبیابا به ا عطاف

 

                                                           
1 proactive 
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