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چکیده 
يىي اظ اضظـّبی هحيُي زض نحٌِ ضلبثت ثييالولل ،تَاًبيي ذلك هعيت ًؿجي ٍ ضلبثتي زض هحيٍ
پَيب ٍ پطتحَل نٌؼت اهطٍظی اؾت .زض ايي ضاثُِ اؾتفبزُ اظ ؾيؿتنّبی هٌؼُف ٍ چبثه زض هحهَالت
ٍ فطآيٌس تَليس هَضز تأويس ثَزُ ٍ ثطای ضؾيسى ثِ آى تَجِ هؿتوط ثِ ويفيت ٍ ًيبظّبی هكتطيبى
اجتٌبةًبپصيط اؾت .ثٌبثطايي ثطای ايٌىِ ؾبظهبىّب ٍ ثِذهَل قطوتّبی نٌؼتي ثتَاًٌس ثِ هحيٍ پَيب
ٍ پيچيسُ ذَز پبؾد زٌّس ،ثبيس ثتَاًٌس ايي اضظـّبی هحيُي ضا ٍاضز ؾبظهبى وطزُ ٍ ثب فطاگيطوطزى
اجطای هؿتوط ،آى ضا ثِنَضت يه پيف فطو اؾبؾي ٍ اضظـ زضٍىؾبظهبًي زضآٍضًس .اًؼُبفپصيطی زض
نٌبيغ تَليسی وكَض ،ذهَنبً زض نٌبيغ ذَزضٍؾبظی وِ اظ تغييطات ٍ پَيبيي ثباليي ثطذَضزاض اؾت،
ثِػٌَاى يه يطٍضت هُطح هيقَز .اظ يه ؾَ اًؼُبفپصيطی هفَْهي فطاگيط ٍ چٌس ثؼسی ثَزُ ٍ اظ
ؾَی زيگط هسلي ثطای اًساظُگيطی آى ٍجَز ًساضز .ثٌبثطايي ًىتِ اٍل ،ػسم ٍجَز هسل يىتب ٍ ًىتِ زيگط،
ػسم ؾٌجف ٍ اًساظُگيطی آؾبى آى ثب ضٍـّبی هؼوَلي اؾت .زض ايي همبلِ هؿألِ انلي اضائِ هسلي
ثطای اًساظُگيطی اًؼُبفپصيطی ؾبظهبًي ٍ همبيؿِ ًتبيج حبنل اظ حل هسل ثب ٍيؼيت ٍالؼي قطوت
ايطاى ذَزضٍ اؾت.
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.1مقدمه

ضلبثت ضٍظافعٍى ،ثبظاضّبی جْبًي ٍ هكتطيبى چبلكيتط ّوگي اظ ػٌبنط هحيٍ تجبضی اهطٍظ
ٍ ووه وٌٌسُ ثِ تغييطپصيطی ٍ ػسم لُؼيت ثبالتط ّؿتٌس .اًؼُبفپصيطی تَليس ثطای تؼسيل اثطات
ايي چبلفّب پيكٌْبز قسُ اؾت [ .]6اًؼُبفپصيطی تَليس يه ػٌهط هْن اظ ضاّجطز ػوليبتي
قطوت اؾت ّوبىگًَِ وِ يىي اظ اٍلَيتّبی ضلبثتي انلي اؾت وِ هؼوَالً هَضز اؾتفبزُ لطاض
هيگيطز [ .]5ايي زيسگبُ ذَز اًؼُبفپصيطی ضا ثِػٌَاى يه ّسف هكرم هيؾبظز .زيسگبُ
زيگطی اظ اًؼُبفپصيطی يه تَاًبؾبظ اؾت ،يه ٍؾيلِ ثطای فطاّن وطزى لبثليت پبؾرگَيي
ؾطيغ ثِ تغييطات ثبظاض [.]11
ثطای ثمب ٍ وبهيبثي زض هحيٍّبی هتالَن ٍ غيطلبثل پيفثيٌي ،اًؼُبفپصيطی ثِػٌَاى
ػبهلي هْن زض ًظط گطفتِ هيقَز [ .]9قطوتّبی تَليسی ثب ضلبثتّبی قسيسی ضٍثِضٍ
هيقًَس ،تَاًبيي پطزاذتي ثِ ثيثجبتيّبی زاذلي ٍ ذبضجي ،ؾطًَقت ٍ تَؾؼِ يه قطوت ضا
هكرم هيوٌس [ .]10اًؼُبفپصيطی ثِ ظطفيت يه قطوت ثطای تٌظين تغييطات ٍ ثْطُثطزاضی
وطزى اظ فطنتّبی ًبقي اظ تغييطات هحيُي هطثٌَ هيقَز [.]9
هؿألِ انلي تحميك حبيط ،چگًَگي هسلؾبظی اًؼُبفپصيطی ثِػٌَاى يىي اظ هؤلفِّبی
وليسی ٍ هْن يه ؾيؿتن تَليسی يب حولًٍمل ،زض لبلت يه هسل ضيبيي اؾت ٍ هْنتطيي
اّساف ٍ وبضثطزّبی آى ػجبضت اؾت اظ:
 .1پػٍّف زض ظهيٌِ اًؼُبفپصيطی ٍ چبثىي ٍ همبيؿِ تكبثْبت ٍ تفبٍتّبی آىّب.
 .2قٌبؾبئي هؤلفِّبی هؤثط ثط اًؼُبفپصيطی زض ؾيؿتنّبی تَليسی يب حولًٍمل.
 .3اضائِ يه هسل ضيبيي ثطای اًساظُگيطی اًؼُبفپصيطی ؾيؿتن هَضز هُبلؼِ.
.2مبانيوچازچوبنظسیتحقیق 

انؼطافپريسی .تؼطيف ٍاحس ٍ هكرهي وِ زض ذهَل اًؼُبفپصيطی هَضز پصيطـ ّوگبى

ٍالغ قَزٍ ،جَز ًساضز ٍ تؼبضيف هَجَز ّط وسام جٌجِّبی هحسٍزی ضا تحت پَقف لطاض هيزٌّس
[ .]10هبؾىبضًْبؼ اًؼُبفپصيطی ضا ثِػٌَاى تَاًبيي ؾيؿتن تَليسی ثطای همبثلِ ثب تغييطات
هحيُي تؼطيف هيوٌس [ .]14وبوؽ اًؼُبفپصيطی ضا تَاًبيي قطوت زض پبؾرگَيي چبثه ثِ
تغييطات زض قطايٍ ثبظاض هيزاًس [ً .]7بگبضٍض اًؼُبفپصيطی ضا زض ؾُح تَليس زاذلي ثِػٌَاى
تَاًبيي ؾيؿتن تَليسی ثطای همبثلِ ثب تغييطاتي ّوبًٌس هحهَل ،فطآيٌس ،ثبض ٍ ذطاثي هبقييآالت
تؼطيف هيوٌس [ .]17
زتًَي ٍ تًَچيب هؼتمسًس وِ تؼبضيف اًؼُبفپصيطی زض هجبًي ًظطی ضا هيتَاى ثِػٌَاى تؼطيفي
ػوَهي زض ًظط گطفت يؼٌي اظ زيسگبُ ػوَهي ،اًؼُبفپصيطی ثِػٌَاى:
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 يه هكرهِ اضتجبَي هبثيي ؾيؿتن ٍ هحيٍ ذبضجي آى؛ زض ايي هَضز ،اًؼُبفپصيطیثِػٌَاى فيلتطی ػول هيوٌس وِ ؾيؿتن ضا اظ آقفتگيّبی ذبضجي ههَى ًگِ هيزاضز ،زض
ًتيجِ اًؼُبفپصيطی ثِػٌَاى جصة وٌٌسُ ثيثجبتي ػول هيوٌس.
 يه زضجِ اظ وٌتطل هتَاظى ٍ وبضايي پَيب اظ يه ؾيؿتن (ثط َجك تؼطيف ثَلسيٌگ) لبثليت تُبثك/تغييط [.]8ثط َجك ًظط ًبضاؾيوْبى ٍ ّوىبضاى ازثيبت اًؼُبفپصيطی تَليس ثِ  4هَيَع ٍ زؾـتِ هجـعا
اهب هطتجٍ ثِ ّن تمؿين هيقَز .زؾتِ اٍل ثـِ ػَاهـل ظهيٌـِای اًؼُـبفپـصيطی تَليـس هـطتجٍ
هيقَز ،وِ هسػي اؾت ًيبظ ثِ همبثلِ ثب ثيثجبتيّبی هحيُي هطثـٌَ ثـِ حجـن ٍ تٌـَع زليـل
انلي گؿتطـ اًؼُبفپصيطی اؾت .هَيَع زٍم توطوع ثط هطاجغ ٍ ؾبثمِ اًؼُـبفپـصيطی تَليـس
زاضز وِ اثطات ظيطؾبذتبضی ٍ ؾبذتبضی وليسی هبًٌس فٌبٍضی ٍ وبضگط تَليـس پيكـطفتِ ٍ هـسيطيت
ظًجيطُ تأهييَ ،طاحي وبض ٍ وٌتطل تَليـس ضا هكـرم هـيوٌـس .ؾـَهيي هَيـَع ضاثُـِ ثـيي
اًؼُبفپصيطیّبی تَليس ٍ جٌجِّبی هكرم ػولىطز تَليسی ضا هَضز آظهـبيف لـطاض هـيزّـس.
چْبضهيي هَيَع َجمِثٌسیّبی هرتلف اًؼُبفپصيطی تَليس ضا هَضز ثحث لطاض هيزّس وـِ ثـط
هبّيت چٌسثؼسی ايي ؾبظُ تأويس هيوٌس [.]18
اثؼبز اًؼُبفپصيطی ،هجٌب يب حَظُ هكتطوي ثيي ذَز زاضًس وِ ػٌبنـط اًؼُـبفپـصيطی ًبهيـسُ
هيقًَس .وبؾتِ ٍ هبلَْتطا چْبض ػٌهط ثطای اًؼُبفپصيطی اضائِ هيوٌٌس:
 .1زاهٌِ :ػجبضت اظ تؼساز اًتربةّبی هوىي اؾت وِ يه ؾيؿـتن يـب هٌجـغ هـيتَاًـس تحمـك
ثجركسّ .ط چِ زاهٌِ ثيكتط ثبقس ،اًؼُبفپصيطی ثيكتط ذَاّس ثَز.
 .2هيعاى ػسمتجبًؽ زاهٌِ :ايي ػٌهط ،زضجِ تفبٍت ثيي اًتربةّب ضا ًكـبى هـيزّـس .هيـعاى
ػسمتجبًؽ زاهٌِ ثيكتط ،هطتجٍ ثب اًؼُبفپصيطی ثيكتط اؾت.
 .3تحطنً :وبيبًگط ؾَْلتي اؾت وِ ثب آى ؾبظهبى هيتَاًس اظ يه ٍيؼيت ثِ ٍيـؼيتي زيگـط
حطوت وٌس.
 .4ثجبت (ػولىطز) :ايي ػٌهط ًكبىزٌّسُ هيعاى تكبثِ ًتبيج ػولىطز (هبًٌس وبضآيي ،ثْـطٍُضی،
ويفيت ،ظهبى يب ّعيٌِ پطزاظـ) زض زاهٌِ اؾت.
اضائِ هميبؼ اًساظُگيطی ثطای اًؼُبفپصيطی ،هيتَاًس وبضثطزی ثطای ايـي ػٌبنـط ثبقـسّ .وبًٌـس
اثؼبز اًؼُبفپصيطی ،ثيي ػٌبنط اًؼُبفپصيطی ًيع هوىي اؾت تجبزل ٍ تمبثلي ٍجَز زاقـتِ ثبقـس
[.]13ٍ 4
چابکي .تَليس چبثه ثب ّسفّبيي هبًٌس :اغٌبی هكتطی ،اّطهي وطزى اثط اَالػبت ٍ افطاز ،تؿلٍ
ثط تغييطات ٍ ػسماَويٌبى ٍ افعايف ضلبثتپصيطی اظ َطيك ّوىبضی ثِ ضٍی وبض هيآيس.
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تبضيرچِ چبثىي ثِ زٍضُ ضوَز نٌبيغ ايبالت هتحسُ ثطهي گطزز .ثب تَجِ ثِ ضوَز نٌبيغ تَليسی
ايبالتهتحسُ ٍ اظ زؾت زازى ضلبثتپصيطی زض ََل زِّ 1980وِ ثِ ذَثي هؿتٌس قسُ ثَز ،زض
ؾبل 1990وٌگطُ آهطيىب تهوين گطفت تب الساهبتي يطٍضی زض ايي هَضز اًجبم زّس .زض ًتيجِ
وٌگطُ ثِ ٍظاضت زفبع زؾتَض زاز وِ آغاًؿي ضا ايجبز وٌس تب نٌؼت تَليس ايبالت هتحسُ ضا ثب ّسف
ضلبثتيتط وطزى آىّب ،هَضز ثطضؾي لطاض زّس.
زض ٍالغ ثب هكبّسُ ايٌىِ ًطخ تغييط زض هحيٍ وؿتٍوبض ثيكتط اظ ًطخ ؾبظگبضی ثب هحيٍ
اؾت ،گطٍّي اظ هترههبى ٍ زاًكگبّيبى زض زاًكگبُ ليّبی زض ايبلت پٌؿيلَاًيب ،اظ َطف ٍظاضت
زفبع ثب ايي ّسف وِ چِ ؾيؿتن ٍ اؾتطاتػیّبيي زض نٌؼت هَفكتط ذَاٌّس ثَز ،گطز ّن آهسُ ٍ
نٌؼت تَليس ايبالت هتحسُ ضا هَضز ثطضؾي لطاض زازًسً .تيجِ تالـّبی ايي گطٍُ گعاضقي
زٍجلسی ثبػٌَاى "اؾتطاتػی ثٌگبُّبی تَليسی لطى "21ثَزُ وِ زض ؾبل  ،1991زض ايي زاًكگبُ
هٌتكط قسُ ٍ ًبم "چبثه" ثط ضٍی ايي گعاضـ لطاض گطفت [.]20ٍ12

ًوَزاض  .1ضًٍس تغييطات پبضازاينّبی تَليسی []2

تؼبضيف هتؼسزی ثطای چبثىي اضائِ قسُ اؾت وِ ّيچ يه اظ ايي تؼبضيف ،زض تًبز ثب يىسيگط
ًجَزُ ٍ يىسيگط ضا ًمى ًويوٌٌس .ػوَهبً ايي تؼطيفّب ،ايسُ ؾطػت ٍ تغييط زض هحيٍ وؿتٍوبض
ضا ًكبى هيزٌّس .ثب تَجِ ثِ جسيس ثَزى ثحث چبثىي ،تؼطيف جبهؼيوِ هَضز تأييس ّوگبى ثبقس،
ٍجَز ًساضز .ثِثبٍض قطيفي ٍ غاًگ چبثىي ثِهؼٌبی تَاًبيي ّط ؾبظهبًي ثطای حؿگطی ،ازضان ٍ
پيفثيٌي تغييطات هَجَز زض هحيٍ وبضی اؾت .چٌيي ؾبظهبًي ثبيس ثتَاًس تغييطات هحيُي ضا
تكريم زازُ ،ثِ آىّب ثِػٌَاى ػَاهل ضقس ٍ قىَفبيي ثٌگطز .آىّب زض جبيي زيگط چبثىي ضا
تَاًبيي فبئك آهسى ثط چبلفّبی غيطهٌتظطُ ثطای ضٍيبضٍيي ثب تْسيسّبی ثيؾبثمة هحيٍ وبضی ٍ
وؿت هعيت ٍ ؾَز اظ تغييطات ثِػٌَاى فطنتّبی ضقس ٍ پيكطفت تؼطيف هيوٌٌس [.]19
هبؾىل چبثىي ضا تَاًبيي ضًٍك ٍ قىَفبيي زض هحيٍ زاضای تغييط هساٍم ٍ غيطلبثل پيفثيٌي
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تؼطيف هيوٌس .اظ ايي ثبثت ،ؾبظهبىّب ًجبيس اظ تغييطات هحيٍ وبضی ذَز ّطاؼ زاقتِ ،اظ آىّب
زٍضی وٌٌس؛ ثلىِ ثبيس تغييط ضا فطنتي ثطای وؿت هعيت ضلبثتي زض هحيٍ ثبظاض تهَض وٌٌس
[ٍ .]15ٍ3ضًبزات هؼتمس اؾت :چبثىي ضا هيتَاى ثِنَضت ّنضاؾتبيي ًعزيه ؾبظهبى ثب ًيبظّبی
هتغيطوبضی زض جْت وؿت هعيت ضلبثتي تؼطيف وطز .زض چٌيي ؾبظهبًيّ ،سفّبی وبضوٌبى ثب
ّسفّبی ؾبظهبى زض يه ضاؾتب لطاض زاقتِ ٍ ايي زٍ تَأم ثب يىسيگط زضنسز ّؿتٌس تب ثِ ًيبظّبی
هتغيط هكتطيبى پبؾد هٌبؾجي ثسٌّس [.]22
الجتِ تؼبضيف زض ظهيٌِ ؾيؿتن تَليسی چبثه ثؿيبض ظيبز هيثبقس اهب يىي اظ تؼبضيف هفيس ٍ
جبهغ تؼطيف هؤؾؿِ يبوَوب هيثبقس وِ ثِ قىل ظيط تؼطيف قسُ اؾت:
ؾيؿتن تَليسی چبثه ،ؾيؿتوي ثب تَاًوٌسیّبی فَقالؼبزُ (قبهل تَاًوٌسیّبی زاذلي،
تىٌَلَغیّبی ؾرت ٍ ًطم ،هٌبثغ اًؿبًي ،هسيطيت تحهيل وطزُ ،اَالػبت) اؾت وِ اظ آى زض
جْت ثطآٍضزُ وطزى ًيبظّبی ثِ ؾطػت زض حبل تغييط ثبظاض اؾتفبزُ هي قَز .ايي ػول اظ َطيك
هسلّبی هتٌَع هحهَل يب تغييط ثيي ذٌَُ تَليس هحهَل ٍ زض حبلت ايسُ آل ،پبؾرگَيي آًي
ثِ تمبيبّبی هكتطی (ًيبظّبی هكتطی) اًجبم هي گيطز [.]23
مقايػه انؼطافپريسی و چابکي .زض اثتسا الظم اؾت ثِ ايي ًىتِ تَجِ قَز وِ ثؿيبضی اظ
هحممبى هبًٌس ؾَآفَضز ٍ پتطؾَى ،چبثىي ٍ اًؼُبفپصيطی ضا  2همَلِ جسا اظ يىسيگط ثِ حؿبة
هيآٍضًس ثِگًَِای وِ اظ ًظط آىّب ،اًؼُبفپصيطی ثِ هؼٌبی تَاًبئي تغييط يب ٍاوٌف ًؿجت ثِ
تغييط اؾت وِ اظ ًظط ظهبى ،تالـّ ،عيٌِ يب ػولىطز ثب جطيوِ ّوطاُ هيثبقس ،زضحبليوِ چبثىي
ػجبضت اؾت اظ تَاً بئي ثطای ضقس ٍ قىَفبئي زض هحيٍ ضلبثتي ،يب ثْجَز هؿتوط ٍ همبثلِ ثب
تحَالت پيف ثيٌي ًكسُ زض جْت ٍاوٌف ؾطيغ ٍ هؤثط ثِ ثبظاضّبی هتغيط ثط حؿت اضظـگصاضی
هحهَالت ٍ ذسهبت هجتٌي ثط هكتطی [ .]21ٍ1
اهب گطٍّي هبًٌس قطيفي ٍ غاًگ يب هَضلَن ٍ چبًگ هيبى چبثىي ٍ اًؼُبفپصيطی توبيعی
لبئل ًجَزُ ٍ آىّب ضا ثِ جبی يىسيگط اؾتفبزُ هيوٌٌس ٍ تؼطيف آىّب ػجبضتؿت اظ:
تَاًبئي ؾيؿتن زض تؼسيل ٍ ؾبظگبضی ثب تغييطات ذبضجي ،زض حبلي وِ ػولىطز ؾيؿتن ضا ثِ
نَضت ضيبيتثركي حفظ وٌس [.]16
زض ايي همبلِ ثطای ؾٌجف اًؼُبفپصيطی تَؾٍ هسل َطاحي قسُ ضٍيىطز زؾتِ زٍم هَضز
تَجِ لطاض گطفتِ اؾت ،اهب زض لؿوت هجبًي ًظطی هُطح قسُ ّط زٍ زيسگبُ هَضز ًظط لطاض گطفتِ
قس.
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.زوؼؾناغيتحقیق

3

ضٍـ هَضز اؾتفبزُ زض پػٍّف ،ضٍـ تَنيفي-تحليلي هيثبقس وِ ثطای َطاحي هسل
ضيبيي اًؼُبفپصيطی اظ ضٍـّبی هرتلفي ثِ قطح ظيط زض تحميك اؾتفبزُ قسُ اؾت:
 .1ضٍـ تحميك وتبثربًِای ثِهٌظَض زؾتطؾي ثِ ازثيبت تحميك اًؼُبفپصيطی ضٍـ تحميك
هيساًي جْت جوغ آٍضی اَالػبت هَضز ًيبظ ثطای پبضاهتطّب ٍ ؾبيط ػَاهل تأثيطگصاض هسل.
 .2ضٍـ تحميك تَنيفي-تحليلي جْت َطاحي هسل ضيبيي اًؼُبفپصيطی ٍ تؼييي ؾبذتبض
آى.
اَالػبت هَضز ًيبظ جْت تحميك اظ َطيك ههبحجِ ثب ذجطگبى ٍ وبضقٌبؾبى ،پطؾفًبهِ ٍ
هُبلؼِ اؾٌبز ٍ هساضن هَجَز جوغ آٍضی ٍ تٌظين گطزيس.
1
پؽ اظ گطزآٍضی اَالػبت ٍ َطاحي هسل ،ثب حل هسل تَؾٍ ًطمافعاض ليٌگَ ٍ همبيؿِ ًتبيج
آى ثب ٍيؼيت ٍالؼي قطوت ايطاى ذَزضٍ اػتجبض هسل هَضز ؾٌجف لطاض هيگيطز.
قلمسومکانيوشمانيتحقیق.نٌبيغ ذَزضٍؾبظی وكَض يىي اظ پيف لطاٍالى نٌؼت تَليس ٍ
نبزضات وكَض اؾت ٍ تحميك حبيط ًيع زض قطوت َطاحي هٌْسؾي ٍ تأهيي لُؼبت ايطاى ذَزضٍ
(ؾبپىَ) ٍ ايطاى ذَزضٍ ٍ زض فبنلِ ظهبًي ظهؿتبى  1387تب پبييع  1388نَضت گطفتِ اؾت .اهب
زازُّبی ثِوبض ضفتِ زض هسل ثِ ّفتِّبی  6هبِّ زٍم  1387اذتهبل زاضز .
قطوت ايطاى ذَزضٍ زاضای ؾبيتّب ،ذٌَُ هًَتبغ ٍ هحهَالت هتٌَػي اؾت وِ ثبهكَضت ٍ
تَنيِ ذجطگبى ٍ وبضقٌبؾبى وبضذبًِ 5 ،ذٍ هًَتبغ اظ ثيي آىّب هسًظط تحميك حبيط اؾت .ايي
ذٌَُ قبهل ذٌَُ ٍ 4 ٍ 2 ٍ1الغ زض تْطاى ثِّوطاُ ذٌَُ هًَتبغ ذطاؾبى ٍ تجطيع اؾتّ .ط
يه اظ ذٌَُ اقبضُ قسُ هحهَالت هرتلفي ضا هًَتبغ هيوٌٌس وِ  6هبقيي پػٍ  ،405ثبضزٍ
(ٍاًت) ،ضٍآ ،پػٍ پبضؼ ،ؾوٌس ٍ پػٍ  206ثب اًسيؽّبی  1تب  6زض هسل هب زض ًظط گطفتِ قسُاًس.
طساحيمدلزياضيانؼطافپريسی .زض ايي لؿوت ثِ اضائِ هسل هٌبؾجي ثطای اًؼُبفپصيطی

زض ؾيؿتنّبی تَليسی پطزاذتِ قسُ اؾت .الظم ثِ شوط اؾت وِ ايي هسل توبهي اثؼبز
اًؼُبفپصيطی ضا زض ثط ًويگيطز .ثلىِ ثب تَجِ ثِ هحيٍ ػوليبتي ؾيؿتن تَليسی هَضز ًظط ٍ
ّوچٌيي اّساف ٍ هحسٍزيتّبی زيگط هَجَز زض تحميك ؾؼي قسُ اؾت وِ اثؼبز هْنتط ٍ
وبضثطزیتط زض هسل گٌجبًسُ قَز.
اظ ثيي ضٍـّبی هَجَز ثطای َطاحي هسل ،ضٍـّبی تحميك زض ػوليبت ٍ اظ ثيي آىّب
ضٍـ ثطًبهِضيعی آضهبًي اظ اٍلَيت ثباليي زض اًتربة ثطذَضزاضًس ،ػلت آًؿت وِ ثطذي اظ
1. Lingo
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ضٍـّبی ثطًبهِضيعی ضيبيي ّوچَى ثطًبهِضيعی ذُي ٍ ػسز نحيح ثِ جَاةّبی ثْيٌِ
هٌتْي هيقًَس ٍ ًطمافعاضّبی هطثٌَ ثِ اييگًَِ ثطًبهِّبی ضيبيي هبًٌس ليٌسٍ ٍ 1ليٌگَ ثِ
ذَثي تَؾؼِ زازُ قسُاًسّ .وچٌيي ثب ثِوبضگيطی ثطًبهِضيعی آضهبًي هيتَاى اثؼبز هرتلف
اًؼُبفپصيطی ضا زض لؿوتّبی هرتلف ؾيؿتنّبی تَليسی ثِ نَضت يىجب زض هسل گٌجبًس.
اوٌَى ثؼس اظ تَييحبتي زض هَضز ثطًبهِضيعی آضهبًي ٍ زليل اؾتفبزُ اظ آى زض ايي تحميك ثِ
تكطيح هسل ،هحسٍزيتّب ،اًسيؽّب ٍ هفطٍيبت آى هيپطزاظين:
مدلهای زياضي انؼطافپريسی .زض هؿبئل ٍ هسلّبی
بهکاز گسفته ؾده دز  
آزمانهای  

ضيبيي اًؼُبفپصيطی هؼوَالً ثطآٍضزُ وطزى ٍ پبؾدگَيي ثِ هَاضز ظيط هَضز تَجِ لطاض هيگيطز :
 ظهبى (تَليس ،هًَتبغ ،حولًٍمل ٍ)... ًيطٍی وبض (ؾبػبت ػبزی ٍ ايبفِ وبض) تؼساز ٍ ظطفيت زؾتگبُّب هَاز اٍليِ زٍضُّبی وبضی (ضٍظاًِّ ،فتگي ،هبّبًِ ٍ)...وِ زض ّط هؿألِ ثب تَجِ ثِ هحيُي وِ هَضز ثطضؾي لطاض هيگيطز؛ ثطذي اظ هَاضز ثبال
ثِػٌَاى اّساف يب هحسٍزيت هَضز تَجِ لطاض هيگيطز ٍ ؾبيط هَاضز ثِػٌَاى پيففطوّبی ثبثت
هسل زض ًظط گطفتِ هيقَز.
انديعهای بهکازگسفتهؾدهدزمدل.زض هسل هَضز ًظط تحميك حبيط اظ ؾِ زؾتِ اًسيؽ

هرتلف اؾتفبزُ قسُ اؾت :
زؾتِ اٍل) ايي زؾتِ ثِ تؼساز ذٍّبی تَليسی ٍ هًَتبغ ثِوبض گطفتِ قسُ زض وبضذبًِ يب
ؾيؿتنّبی تَليسی هرتلف اقبضُ زاضز) i = 1, … , m( .
زؾتِ زٍم) زؾتِ زٍم اقبضُ ثِ ًَع هحهَالت ٍ وبالّبی گًَبگًَي زاضز وِ زض ّط ذٍ تَليس يب
هًَتبغ هَضز پطزاظـ لطاض هيگيطز) j = 1, … , n( .
زؾتِ ؾَم) ايي زؾتِ ثِ ّفتِّبی وبضی تَليس اقبضُ زاضز) k = 1, … o( .
بهکازگسفتهؾدهدزمدل .1.ووجَز لُؼِ ٍ ًيطٍی وبض ٍجَز ًساضز .2 .هَاز
فسضهای  


پیؽ
اٍليِ ثِ همساض الظم هَجَز اؾت .3 .تؼساز ٍ ظطفيت زؾتگبُّبی تَليس ٍ هًَتبغ زض هحسٍزيت

1. Lindo
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ظطفيت تَليس ّط ذٍ هًَتبغ زيسُ قسُ اؾت .4 .ثب فطو ٍجَز ثبظاضّبی فطٍـ زض اؾتبىّبی
ّوجَاض ّط ذٍ هًَتبغّ ،عيٌِ حولًٍمل ثطای تحَيل وبال ثِ هكتطی ٍجَز ًساضز.
متغیسهایبهکازگسفتهؾدهدزمدل 


 : xijkتؼساز هحهَل تَليس قسُ ًَع  jام زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : d ik  , d ik اًحطاف اظ آضهبى ػطيِ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : d jk  , d jk اًحطاف اظ آضهبى تمبيبی ثبظاض ثطای هحهَل  jام زض ّفتِ  kام.
 : d ik  , d ik اًحطاف اظ آضهبى ّعيٌِ هًَتبغ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : d ik  , d ik اًحطاف اظ آضهبى ظهبى هًَتبغ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : dtik  , dtik اًحطاف اظ آضهبى ػطيِ ثط اؾبؼ حساوثط ظهبى هًَتبغ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض
ّفتِ  kام
پازامتسهایبهکازگسفتهؾدهدزمدل 


 : S ikظطفيت آضهبًي هحهَل زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : D jkتمبيبی آضهبًي هحهَل  jام زض ّفتِ  kام.
ّ : Cikعيٌِ آضهبًي هًَتبغ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
ّ : cijkعيٌِ هًَتبغ هحهَل  jام زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : Tikظهبى آضهبًي هًَتبغ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : tijkظهبى هًَتبغ هحهَل  jام زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.
 : STikظطفيت آضهبًي هحهَل ثطاؾبؼ حساوثط ظهبى هًَتبغ زض ذٍ هًَتبغ  iام زض ّفتِ  kام.


(اهداف)آزمانيبهکازگسفتهؾدهدزمدلّ.وبىگًَِ وِ زض لؿوتّبی

تهای 
محدودي 
لجل اقبضُ گطزيس ،ثِزليل ثطآٍضزُ وطزى اّساف چٌسگبًِ زض ظهيٌِ اثؼبز هرتلف اًؼُبفپصيطی،
ثطًبهِضيعی آضهبًي هَضز اؾتفبزُ لطاض هيگيطز .ثِّويي زليل اّساف گًَبگَى زض لبلت
هحسٍزيتّبی هرتلفي زض هؿألِ آٍضزُ قسُ اؾت ٍ اًحطاف ًبهؿبػس هثجت يب هٌفي آىّب ثؿتِ
ثِ ًَع ّسف ،اًتربة قسُ ٍ زض تبثغ ّسف آٍضزُ قسُ اؾتّ .سف ًْبئي ،هيٌيون وطزى اييگًَِ
اًحطافبت اؾت .ثب تَجِ ثِ پيففطوّبی اقبضُ قسُ اّساف (هحسٍزيتّبی) هَضز ًظط ثِ قطح
ظيط اؾت :
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ّسف (هحسٍزيت) اٍلّ :سف اٍل ،تَليس هحهَالت زض هحسٍزُ ظطفيت تَليس ّط ذٍ هًَتبغ زض
ّفتِ اؾت .اًحطاف ًبهؿبػس آى  d ik  , d ik اؾت.
i, k

 d ik   d ik   S ik

 xijk
j

ّسف (هحسٍزيت) زٍم ّ :سف زٍم ،پبؾدگَيي ثِ تمبيبی ّفتگي ثبظاض اؾت وِ اًحطاف
ًبهؿبػس آى d jk  , d jk  ،اؾت.
j, k

 D jk

 xijk  d jk   d jk   d jk 1
i

ّسف (هحسٍزيت) ؾَم ّ :سف ؾَم ،هيٌيون وطزى ّعيٌِّبی هًَتبغ ّفتگي ّط ذٍ هًَتبغ
اؾت ٍ اًحطاف ًبهؿبػس آى dik  ،اؾت.
   d ik
   Cik
 d ik

i, k

 cijk * xijk
j

ّسف (هحسٍزيت) چْبضم ّ :سف چْبضم ،هيٌيون وطزى ظهبى هًَتبغ ّط ذٍ هًَتبغ زض ّفتِ اؾت


ٍ اًحطاف ًبهؿبػس آى dik ،اؾت.

 tijk * xijk  d ik   d ik   Tik

i, k

j

الظم ثِ شوط اؾت وِ ثب تَجِ ثِ ًظطات وبضقٌبؾبى ايطاى ذَزضٍ ٍ ؾبپىَ ثِهٌظَض ًعزيىتط
وطزى هسل ثِ قطايٍ ٍالؼي زض آى قطوت ،هحسٍزيتّبی آضهبًي اٍل ٍ چْبضم ثِ زليل اضتجبٌ
ًعزيه ثب ّوسيگط ،ثب يىسيگط تطويت قسُ ٍ آضهبى آى تجسيل ثِ "ظطفيت هًَتبغ ثطاؾبؼ حساوثط
ظهبى هًَتبغ" قسُ اؾت ٍ ّسف (هحسٍزيت) آى ثِ نَضت ظيط قىل گطفتِ اؾت:

 xijk  d ik   d ik   STik

i, k

j

تابغهدف :
i, j , k











Min( d ik  d ik ), (d jk  d jk ), d ik

آزمانها .ثبظاض ذَزضٍ زض وكَض هب ٌَّظ تب اقجبع قسى فبنلِ ظيبزی زاضز ثِ

اولويتگرازی 

ّويي زليل ّطچِ ظطفيت وبضذبًجبت تَليس ذَزضٍ افعايف يبثس تمبيب ثطای آى زض ثبظاض ٍجَز
ذَاّس زاقت .ثِ ّويي زليل زٍ آضهبى اٍل هسل هب وِ اقبضُ ثِ ظطفيت هًَتبغ ٍ ثطآٍضزُ وطزى
تمبيب زاقت زاضای اٍلَيت يىؿبًي ّؿتٌس .زض هَضز وبّف ّعيٌِ ٍ ظهبى هًَتبغ ذَزضٍّب ًيع ّط
چِ ظطفيت تَليس ذَزضٍ ثبال ضٍز زض پي آى ثبيس ظهبى هًَتبغ ذَزضٍ وبّف ثيبثس ٍ ثب ايي وبض ثِ
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زليل افعايف تَليس ذَزضٍ ثب وبّف ّعيٌِّب ضٍثِضٍ ذَاّين ثَز؛ وِ ثب ايي وبض زٍ آضهبى زيگط
هسل ًيع ثطآٍضزُ ذَاّس قس .ثِ ّويي زليل  4آضهبى هسل اًؼُبفپصيطی يبز قسُ زاضای اٍلَيت
يىؿبًي ّؿتٌس .الجتِ ثب تغييط قطايٍ ثبظاض ،اٍلَيتّبی يبز قسُ هيتَاًس زچبض تغييط قًَس .


نؼطافپريسی .
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افتههایپطوهؽ 
.تحلیلدادههاوي 

4

زض ايي لؿوت ًتبيج حبنل اظ هسل ضيبيي پيكٌْبزی ثب ٍيؼيت ٍالؼي هَضز همبيؿِ لطاض
گطفتِ تب وبضايي ٍ اػتجبض هسل ثطای ذَزضٍّبی هرتلف هَضز ثطضؾي لطاض گيطز .ثطای اػتجبضؾٌجي
هسلّبی ضيبيي چٌسيي ضاُ حل ٍجَز زاضز وِ اظ هْنتطيي آًْب هيتَاى ثِ هَاضز ظيط اقبضُ ًوَز:
 اؾتفبزُ اظ هسلّبی ضيبيي پبيِ هؼتجط وِ اػتجبض اييگًَِ هسلّب ثب تَجِ ثِ قرم ٍ هٌجغاضائِزٌّسُ آى ؾٌجيسُ هيقَز.
 اؾتفبزُ اظ ًظط ذجطگبى ٍ اّل في زض هَضز هسل اضائِ قسُ. همبيؿِ ًتبيج حبنل اظ حل هسل ثب ٍيؼيت هَجَز يب ٍالؼي هحل اجطا.ثطای اػتجبضؾٌجي هسل ،همبيؿِ ًتبيج حبنل اظ حل هسل ثب ٍيؼيت ٍالؼي ايطاى ذَزضٍ زض
قف هبِّ زٍم ؾبل  1387ثطای ّط ذَزضٍ ،هَضز ًظط لطاض گطفتِ اؾت .ثِ ّويي هٌظَض ثِزليل
جلَگيطی اظ اَبلِ والم ،اظ  6ذَزضٍی زض ًظط گطفتِ قسُ تٌْب جسٍل همبيؿِ ثطًبهِ ّفتگي هسل
اًؼُبفپصيطی ثب ٍيؼيت ٍالؼي ثطای ذَزضٍی پػٍ  405اضائِ قسُ اؾت ٍ ًتبيج ؾبيط ذَزضٍّب زض
جسٍل زيگطی ثِنَضت ذالنِ آهسُ اؾت.
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جسٍل  .1همبيؿِ ثطًبهِ ّفتگي هسل اًؼُبفپصيطی ثب ٍيؼيت ٍالؼي ثطای ذَزضٍی پػٍ 405
هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

تولیدواقؼي

جوابمدل

1270
1519
2185
2508
2093
2640
1865
2152
2438
2476
2870
2275
2918
2641
3012
2493
2345
2910
2829
3005
3385
3199
3526
3138
1952
2742
2311
3376
2638
3225
1935
2568
3393
3689
2037
3390
2560
3845
3508
4125
3279
3446
3445
3859
3678
3523
4713
3524
4758
3735
3709
3416
تؼساز ّفتِّبی ووجَز ذَزضٍ

فسوؼ

موجودی/کمبودواقؼي

موجودی/کمبودمدل

1270
2185
2092
1866
2438
2877
2918
3011
2346
2829
3385
3526
1950
2313
2638
1935
3393
2037
2560
3508
3279
3445
3678
4713
4758
3872

249
323
548
286
38
-602
-277
-518
564
176
-186
-388
792
1063
587
633
296
1353
1285
617
167
414
-155
-1189
-1023
-456
9

0
0
1
-1
0
-7
0
1
-1
0
0
0
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-163
5
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جسٍل  .2همبيؿِ ٍيؼيت ٍالؼي ثب ًتبيج حل هسل
نتايجناؾياشحلمدل

وضؼیتواقؼي
تؼدادهفته 

کمبود

تولیدبیؽ

موجودی

کمبود

تولیدبیؽ

موجودی

خودزو

خودزو

اشتقاضا

صفس

خودزو

اشتقاضا

صفس

پطو405

9

17

0

5

3

18

بازدو(وانت)

10

16

0

5

6

15

زوآ

15

11

0

6

2

18

پطوپازظ

11

15

0

1

0

25

غمند

11

15

0

6

4

16

پطو206

12

14

0

4

4

18

مجموع

68

88

0

27

19

110

ثب تَجِ ثِ جَاةّبی حبنل اظ هسل ٍ همبيؿِ آى ثب ٍيؼيت قطوت ايطاى ذَزضٍ زض قف
هبِّ زٍم ؾبل  ،1387وبضايي هسل تحميك زض ثْجَز تهوينگيطیّب ٍ ثطآٍضزُ وطزى اّساف ثبثت
قس .زض هجوَع اؾتفبزُ اظ هسل ضيبيي آضهبًي اًؼُبفپصيطی ًتبيج ظيط ضا هيتَاًس زض پي زاقتِ
ثبقس:
 .1اؾتفبزُ اظ هسل آضهبًي هعثَض ايي اجبظُ ضا ثِ قطوت هيزّس تب ثِ جبی زًجبل وطزى ّسفي
ذبل هبًٌس وبّف ّعيٌِ يب افعايف ظطفيت تَليس ،چٌسيي ّسف هرتلف ضا ثب يىسيگط زض ًظط
ثگيطز .ثسيْي اؾت هسل فَق هيتَاًس ثب تَجِ ثِ اٍظاى اّويت اّساف ٍ ؾبيط هحسٍزيتّب تب
آًجب وِ هوىي اؾت اّساف هَضزًظط ضا ثطآٍضزُ ؾبظز.
 .2ثب اي ي تَجِ وِ هسل هب ثط هجٌبی تَليس ثطاؾبؼ تمبيبی هكتطی َطاحي قسُ اؾت؛ هَجَزی
اًجبض زض ّفتِّبی هتَالي ثِ نفط يب ًعزيه ثِ نفط هيضؾس ٍ ذَاة ؾطهبيِ وبّف هييبثس.
ثِگًَِای وِ اظ ّ 156فتِ هَجَز ثطای  6هحهَل هرتلف ،تؼساز ّفتِّبيي وِ هَجَزی اًجبض ثِ
نفط ضؾيسُ اؾت ثِ ّ 110فتِ ٍ تؼساز ّفتِّبيي وِ قطوت ًتَاًؿتِ زض ّوبى ّفتِ ثِ تمبيبی
هكتطيبى پبؾد زّس اظ ّ 68فتِ ثِ ّ 27فتِ ضؾيسُ اؾت.
ً .3ساقتي هَجَزی هبظاز اظ َطف زيگط ثبػث هيقَز وِ ويفيت ذَزضٍّبی ؾبذتِ قسُ زض اثط
هطٍض ظهبى زض اًجبضّب وبّف پيسا ًىٌس ٍ يب زچبض اؾتْالن ًكًَس .ثب ايي وبض ضيبيت هكتطيبى ًيع
وِ زض ؾيؿتنّبی تَليس ًَيي ًمف اؾبؾي ضا زض ثطًبهِضيعی قطوتّب ايفب هيوٌٌس ثيف اظ پيف
ثطآٍضزُ هيقَز.
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.5

تَاًبيي زض تغييط ٍ اًجبم تَليسات هتٌَع ،ؾَز لبثل تَجْي ضا ثطای تَليسوٌٌسگبى ثِّوطاُ
ذَاّس زاقت .قطوتّبيي وِ تىٌَلَغی تَليس اًؼُبفپصيط ضا ثِ تىٌَلَغی ؾٌتي تطجيح هيزٌّس،
ثْتط ٍ ؾطيغتط زض ثطاثط تغييطات ثبظاض ٍاوٌف ًكبى هيزٌّس .زض جلت ضيبيت هكتطيبى هَفكتط
ّؿتٌس ٍ ثسييتطتيت اظ زضنس ؾَز ثبالتطی ثطذَضزاض ذَاٌّس قس.
ثب تَجِ ثِ ايٌىِ وكَض هب زض آؾتبًِ ٍضٍز ثِ ؾبظهبى تجبضت جْبًي هيثبقس ٍ ّسف آى ايفبی
ًمف اٍل التهبزی هٌُمِ ذبٍضهيبًِ زض ؾبل  1404هيثبقس ،تٌْب ضاُ ثطای ثمبی نٌبيغ تَليسی ٍ
ذسهبتي اظ جولِ نٌبيغ ذَزضٍؾبظی چبثىي ؾبظهبًي ٍ تَليس اًؼُبفپصيط ذَاّس ثَزّ .وبىگًَِ
وِ تَييح زازُ قس تؼطيف ٍاحس ٍ هكرهي وِ هَضز پصيطـ ّوگبى ٍالغ قَز زض ايي ظهيٌِ
ٍجَز ًساضز ٍ زض هَضز هسلّبی ضيبيي ثب هَيَع اًؼُبفپصيطی ًيع ثؿتِ ثِ هحيُي وِ هسل زض
آى هَضز آظهَى ٍ ؾٌجف لطاض هيگيطز ،اثؼبز ذبني هسًظط لطاض هيگيطز.
زض ايي همبلِ ،هسل اضائِ قسُ ثِ زليل ضٍيىطز ولًگط ذَز ،هيتَاًس ثب اًسوي تغييطات زض
اّساف ٍ هحسٍزيتّب ثطای ؾبيط قطوتّب ٍ ؾبظهبىّبی تَليسی هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز ٍ ثب
تَجِ ثِ ًتبيج حبنل قسُ وِ وبضايي ٍ اػتجبض آى زض همبيؿِ ثب قطايٍ ٍالؼي اثجبت قس ،ايي
اهىبى ضا ثطای نبحجبى نٌبيغ ايجبز ذَاّس ًوَز وِ ثتَاًٌس تهويوبت يىپبضچِ ٍ ثْيٌِای ضا زض
قطوت ذَز اتربش وطزُ ٍ زض ػيي حبل اّسافي چٌسگبًِ ضا تَأهبى پيگيطی ًوَزُ ٍ زض ًتيجِ
افعايف تَاى ضلبثتي ذَز ضا فطاّن آٍضًس .ثسيْي اؾت وِ اضائِ اييگًَِ هسلّب ظهبًي هفيس ٍالغ
هيقًَس وِ نٌؼت ٍ هسيطاى ،پصيطای آى ثبقٌس.












66

0931  سمستان- 4  شماره-چشمانداس مديزيت صنعتي

 منابغ
: تْطاى، همسهِای ثط چبثىي ؾبظهبًي ٍ تَليس چبثه.)1386(  ثٌْبم، احوس؛ ٍ قْبئي،جؼفطًػاز
.هؤؾؿِ وتبة هْطثبى ًكط
ٍ  چبضچَة: ؾيؿتن تَليسی چبثه.)1381(  ػلي، احوس؛ ٍ هحمط، غالهطيب؛ جؼفطًػاز،ذَـ ؾيوب
. زاًكگبُ يعز، زٍهيي وٌفطاًؽ هلي هٌْسؾي نٌبيغ،تَاًبؾبظًسُّب
 تيط،194 ُ قوبض، هجلِ تسثيط، ٍيػگيّب ٍ هًبهيي، تؼطيفّب: پبضازاين چبثىي.)1387(  ثٌْبم،قْبئي
.18-14 ، ؾبظهبى هسيطيت نٌؼتي،ُهب
ٍ  هسيطيت، هسلي هفَْهي: اًؼُبفپصيطی تَليس.)1381(  آلفطز، اثَالفًل؛ ٍ ؾطويؿيبى،وعاظی
.12 ُ قوبض،ِتَؾؼ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

.1
.2
.3
.4

Boyer, K.K., & Leong, G.K. (1996). Manufacturing flexibility at the plant level,
Omega, 24(5), 495-510.
Chandra, C., Everson, M. & Grabis, J. (2005). Evaluation of enterprise-level
benefits of manufacturing flexibility, Omega, 33(1), 17-31.
Cox, J.T. (1989). Towards the measurement of manufacturing flexibility,
Production and Inventory Management Journal, First Quarter, 68-72.
De Toni, A., & Tonchia, S. (2005). Definitions and linkages between
operational and strategic flexibilities, Omega, 33, 525-540.
Dreyer, B., & Gronhaug, K. (2004). Uncertainty, flexibility, and sustained
competitive advantage, Journal of Business Research, 57, 484-494.
Gong, Z., & Hu, S. (2008). An economic evaluation model of product mix
flexibility, Omega, 36, pp. 852-864.
Hallgren, M., & Olhager J. (2009). Flexibility configurations: Empirical
analysis of volume and product mix flexibility, Omega, 37, 746-756.
Kidd, P.T. (1994). A 21st century paradigm in agile manufacturing: forging new
frontiers, Addison-Wesley, Wokingham.
Koste, L.L., & Malhotra, M.K. (2000). Tradeoffs among the elements of
flexibility: a Comparison from the Automotive Industry, Omega, 28(6), 693710.
Mascarenhas, B. (1981). Planning for flexibility. Long Range Plan, 14, 78-82.
Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing, Supply Chain
Management: An International Journal, 6(1), 5-11.
Morlok, E. K. & Chang, D. J. (2004). Measuring capacity flexibility of a
transportation system, Transportation Research Part A, 38, 405-420.
Nagarur, N. (1992). Some performance measures of flexible manufacturing
systems, International Journal of Production Research, 30(4), 799-809.
Narasimhan, R., Talluri, S., & Das, A. (2004). Exploring flexibility and
execution competencies of manufacturing firms, Journal of Operations
Management, 22, 91-106.
Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in
manufacturing organization, International Journal of Production Economics,
62, 7-22.
Sharp, J.M., Irani, Z., & Desai, S. (1999). Working towards agile
manufacturing in the UK industry, International Journal of Production
Economics, 62, 155-169.

63

... طزاحي مدل رياضي انعطافپذيزي سيستم توليدي

21. Swafford, P.M., Ghosh, S., & Murthy, N.N. (2006). A framework for assessing
value chain agility, International Journal of Operation & Production
Management, 26(2), 118-140.
22. Vernadat, F. (1999). Research agenda for agile manufacturing, LGIPM,
ENIM/University, International Journal of Agile Management Systems, 1/1, 3740.
23. Yusuf, M.A. (1994). Editorial, International Journal of Operations and
Production Management, 14(11), 4-6.

