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ارائه چارچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها
با استفاده از تکنیک Interval Fuzzy Electre
(مورد مطالعه :کارخانه فوالد آلیاژی ایران)
علی مروتیشریفآبادی ،1سیدعبدالعزیز یونسیفر ،2حسین آقاباقری ،*3محمدکاظم کشورشاهی
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-1استادیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
-2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
-9دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
-4کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز

چکیده:
مدیریت و اداره صحیح چالشهای پیشروی سازمانها ،از مهمترین آرمانهایی است که هددفش برودورد
موفقیت آمیز با تغییرات محیطی مداوم ،پویا و غیر قابل پیشبینی است و سازمانی چابک شناوته میشود که
بتواند چنین مدیریتی داشته باشد .در این پژوهش ،پرسشنامهای بر اساس معیارها ،زیرمعیارها و مولفههدای
چابکی طراحی و با استفاده از تکنیک  FAIبه سنجش میزان چابکی بخشهای مختلف فوالد آلیدایی یدزد
پرداوته شد .سپس برای مقایسه و رتبهبندی واحدها از تکنیک اینتروال فازی الکتدره اسدتفاده شدد .شدایان
ذکر است که این ارزیابی در یک محیط فازی انجام گرفت .در نهایت ،برای پیدا شددن مواندچ چدابکی هدر
کدام از واحدها ،یک ماتریس چهاربعدی پیشنهاد شد که از طریق آن نقاط ضعف و قوت آنهدا شناسدایی و
استراتژیهای مناسب برای برنامهریزی و تصمیمگیری در بخشهای مختلف ارائه شد.
واژهگان کلیدی :سیستم تولید چابک ( ،)AMSرویکرد فازی ،شاوص فدازی چدابکی ( ،)FAIروشهدای
 ،MCDMتکنیک .INTERVAL FUZZY ELECTRE

* نویسنده مسؤول

aghabaghery@ut.ac.ir
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 -1مقدمه

ارزیابی و تخمین فعالیتهدای فاقدد ارزش افدزوده و

در آغاز قرن بیست و یکم جهان در تمام جواندب بدا

افزایش رقابت سازمان شود .از اینرو ،سازمان چابک

تغییرات دروور توجهی روبه رو شده است ،به ویژه

به عنوان آرمانی برای سازمانهای قرن بیست و یکدم

تغییرات شگرف در کانال های ارتبداطی ،گسسدتن و

طرفداران بسدیاری دارد و بده عندوان یدک اسدتراتژی

شکستن مرزهای جغرافیدایی و سدازمانی و ندوآوری

موفقیتآمیزی در بازارهای رقابتی با تغییدرات سدریچ،

های تکنولوییک ،افزایش تقاضا و باال رفتن انتظارات

نیاز های مشتریان را برآورده می کند .فرهندگ کسدب

مشتریان و شکسته شدن بازارهای کالن به بازارهدای

وکددار امددروزی دارای ناپایددداری اسددت کدده وددود از

کوچدکتدر و محددودتر ،کده ایدن تغییدرات ،بقدای

پیامدهای فناوری و نوآوری اسدت .از ایدن رو ،افدراد

سازمانها را منوط به بازبینی عمدهای در اولویتها و

باید تمایل داشته باشند تدا بده سدرعت بدا فنداوری و

چشم انداز استراتژیک آنهدا نمدوده اسدت)شدریفی و

تکنیک های جدید منطبق شوند در غیر این صورت از

یانگ.1)2444،

دیگران عقدب ماندده و بدا کارکندان و افدراد توانمندد

چابکی به صورت یک سیستم تولیدی برای مقابلده

جایگزین میشوند(گلدمن وهمکارانش.4)1335،

با این تغییرات و بهرهمندی بهتر از فرصتها بده دنیدا

در واقچ ،چابکی را میتوان بده عندوان یکپدارچگی

معرفی شد ،در واقدچ ،چدابکی تواندایی یدک سدازمان

سازمان ،افراد با دانش و مهارت باال و تکنولوییهدای

برای رویارویی با تغییرات و نیز شناسایی فرصتها و

پیشرفته برای رسیدن به نوآوری و همکاری در پاسخ

بهره مندی مؤثر از فرصت ها بیدان مدیشدود )آرتتدا و

بدده نیازهددای مشددتریان درنظددر گرفددت .لددذا بایددد در

گیاچتی.2)2444،

قسمت های مختلف شرکت وضعیت چابکی ارزیدابی

در دهده 1334م تولیدد چابدک بده عندوان یدک

شود ،تا بدان وسیله مدیران از وضعیت شرکت آگاهی

استراتژی در پاسخ به چالشهای کسب وکار معرفدی

یابند و بتوانند تصمیمات مناسدب را اتخداذ کنندد .در

شد تا شرکتها بتوانند با بهرهگیری از آن بده عندوان

واقچ ،ضرورت و اهمیت این تفکر در این اسدت کده

یک استراتژی رقابتی ،عملکرد تولیدی وود را بهبدود

هرسازمانی برای بقا و پیشدرفت در اجتمداد در حدال

بخشند .از آن زمان به بعد ،مطالعات فراوانی بر روی

رشد و غیرقابل اطمینان امروز به سیستمهای تولیددی

تولید چابک انجام و سعی شدده تدا راههدایی عملدی

چابک وود نیاز دارد که این امر نیز مسدتلزم داشدتن

بددرای دسددتیابی بدده چددابکی تولیددد ارائدده

ابزار های توانایی است.

شود(وانگ.9)2443،
سازمان چابک به طور کلی میتواند باعد

هدف از انجام این تحقیق ،ارزیابی چدابکی واحدد
کداهش

های فوالد آلیدایی( 9واحدد) و رتبده بنددی آنهدا بدا

هزینههای تولیدی و افزایش سهم بازار  ،ارضای نیداز

استفاده از تکنیک الکتره فازی است که بدا اسدتفاده از

مشتریان ،آمادهسازی بدرای معرفدی محصدول جدیدد،

نتایج به دست آمده می توان راهکارهایی را نیز بدرای
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پیدا کردن مواندچ چدابکی هدر کددام از واحددهدا

چابکی پاسخ به چالش های تحمیل شده از طرف
محیط کسب و کاری است که با تغییر و عدم اطمینان

بدست آورد.

احاطه شده است(زین و همکارانش . )2445،

 -2مروری بر ادبیات تحقیق
معنددی لغددوی چابددک"،سددریچ،چاالو و فعددال"
است.کریستوفر 5چابکی را این گونه تعریف مدی کندد:
«چابکی توانایی یک سدازمان بدرای پاسدخ سدریچ بده
تغییرات تقاضا از نظر حجم وتنود است.
گلدمن وهمکدارانش  1335چدابکی را ایدن گونده
تعریددف مددی کننددد« :چددابکی یعنددی ارائدده ارزش بدده
مشتریان،آمادگی بدرای تغییدر ،بهدا دادن بده داندش و
مهددارت کارکنددان و شددکل دادن مؤسس دات مجددازی»
(گلدمن وهمکارانش.)1335،
آنها چهار بعد را برای چابکی مطرح می کنند:
.1اغنای هر چه بیشتر مشتریان؛

چابکی ،توانایی مدیریت وبه کارگیری مؤثر دانش
است .مشخصه های سازمان چابک می توان به دانش
9

محور بودن آن اشاره کرد(داوو. )2441،
چابکی توانایی برآمدن از عهده تغییرات پیش بیندی
نشده اسدت تدا سدازمان بتواندد در مقابدل تهدیددات
بی سابقه محیط تجاری دوام آورده ،از تغییر به عندوان
فرصت استفاده کند)هوپرو همکاران.3)2441،
مدلهای چابکی دارای سه بخش زیر هستند:
 - 1محرو های چدابکی (شددت تغییدر و عددم
اطمینان)؛
 – 2زمینهسازهای چابکی (عوامل درون سازمانی
که سازمان برای چابک بودن به آنها نیاز دارد)؛

.2همکاری برای افزایش قدرت رقابت؛
.9سازماندهی برای غلبه بر تغییر و عدم اطمینان؛
.4اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات.

 -9توانمندیهدا) مشخصده هدای قابدل سدنجش
سازمان چابک(.
ایدن سده بخدش بده صدورت ورودی ،فرایندد و
وروجددی بدده شددکل زیددر قابددل جمددچ هسددتند:

شکل  -1فرایند مدل چابکی
در این مدل ،عوامل محرو چابکی؛ یعنی تغییرات
حاکم بر محیط کسب و کدار بده عندوان ورودی بده

وروجیهای مناسدبی را بدرای ایدن سیسدتم بده بدار
میآورند (سارکیس 2441،وآیتکن.14)2442،

سیستم چابکسازی سازمان در نظر گرفته مدیشدوند.

اندازهگیری چابکی به علت چندد بعددی بدودن و

در صورتی که عوامل زمینهساز چابکی به ودوبی در

نبود معیاری معین برای اندازهگیری عوامل مدرتبط بدا

سازمان مهیا شده باشند ،توانمنددیهدای چدابکی یدا

آن ،مشددکل تلقددی مددیشددود .محققددان مختلددف از
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روشهای متندوعی بدرای سدنجش چدابکی سدازمانی

استفاده از پرسشنامه پرداوته شد .در ادامه ،با اسدتفاده

استفاده کردهاند(ون هوو و همکاران.11)2441،

از روش  FAI14چابکی واحد هدای سدهگانده فدوالد

برای اندازهگیری چابکی باید ابزاری ارائه شود که

آلیددایی (فوالدسددازی ،نددورد و عملیددات تکمیددل

هم میزان عملکرد مدورد نیداز بدرای چدابکی و هدم

وحرارتی) محاسبه و واحد های فوق توسط تکنیدک

چابکی پاسخ سازمان به محیط بدازار را انددازهگیری

اینتروال الکتره فازی رتبه بندی و در انتها یک ماتریس

کرد(وبر.12)2442،

چهار بعدی پیشنهاد شد که از طریق آن موانچ چابکی

محققان مختلف از روش های متنوعی برای سنجش
چابکی سازمانی استفاده کردهاند .روشهدای سدنجش
چابکی به سه دسته شاوص تجمعی ،تحلیدل سلسدله
مراتبددی و فددازی تقسددیمبندددی مددی شددوند .در روش
شاوص تجمعی ،امتیازات سدازمان در شداوصهدای
مختلف چابکی با یکددیگر جمدچ شدده ،امتیداز کلدی
چابکی را رایه مدی دهدد .روش سلسدله مراتبدی ایدن
شاوص ها را با هدف مقایسه سازمانها با رویکدردی
سلسله مراتبدی و در قالدب روشهدایی مانندد فرایندد
تحلیل سلسله مراتبی و یا فرایند تحلیدل شدبکهای در
بین سازمانها مقایسه می کند تا اولویت سازمانهدا را
در دستیابی بده چدابکی مقایسده کندد .در روشهدای
فازی نیز تالش می شدود تدا بدا اسدتفاده از مجموعده
متغیرهددای کالمددی و قددوانین اگددر-آنگدداه فددازی،
روش هایی برای مقابله با ابهام در برآورد شاوصهای
چددابکی سددازمانهددا توسددعه داده شددوند (لددین و
همکدداران .19)244 ،در ایددن تحقیددق ،از روش فددازی
برای سنجش چدابکی اسدتفاده شدده اسدت ،زیدرا در
سنجش چابکی ابهام وجود دارد که بهتدرین روش از
میان روش های باال برای رفچ ابهام روش فازی است.
در این مقاله ،ابتدا با استفاده از ادبیدات تحقیدق بده
اسددتخراج معیارهددا و زیرمعیارهددای ارزیددابی چددابکی
سازمانی با استفاده از مقاالت مورد مطالعده ونظرهدای
وبرگان ،سپس تعیین وزن معیارهدا و شداوصهدا بدا

مشخص شده است و واحد های سه گانه را به وسیله
آنها می توان به طور ویلی دقیق مقایسه کرد.
 -3روش تحقیق
در این تحقیق برای جمچ آوری اطالعات مورد نیاز از
روش های کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده اسدت.
ابزار جمچ آوری اطالعات پرسشنامه ارزیابی چدابکی
بخدش هدای سدده گانده فدوالد بددوده اسدت و جامعدده
پاسخگویان پرسشنامه تحقیق ،کارشناسان این بخدش
ها هستند.
نددود تحقیددق حاضددر توصددیفی -کدداربردی اسددت.
همچنین ،روش تحقیدق در ایدن پدژوهش پیمایشدی،
توصیفی و تحلیلی است .در این تحقیق ،ابتدا معیارها
و زیر معیارها و شاوصها در قالب یدک چدارچو
مفهومی برای ارزیابی چدابکی بیدان شدده ،سدپس بده
ارزیابی چابکی به روش  FAIبدر اسداس اطالعدات
پرسشنامه پرداوتده شدد و در نهایدت بدا اسدتفاده از
روش اینتروال الکتره فازی به رتبه بنددی بخدشهدای
مختلف فوالد پرداوته شده است.
پژوهش حاصل در فاصله زمدانی مهدر مداه 1993تدا
فروردین 1934انجدام گرفتده و اطالعدات مدورد نیداز
مربوط به همین دوره فعالیدت کاروانده فوالدآلیدایی
است.

ارائه چاچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از2 /...

 -4مدل اجرایی تحقیق

اولیه محصول  ،کیفیت مواد تأمینکننددگان،کیفیت در

ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق و نظریات محققان و

دوره عمر محصول ،محصدوالت دارای ارزش افدزوده

اندیشمندان در مورد چابکی ،معیارها و زیر معیارها و

قابل توجه) را مورد توجه قرار داد.

شاوص ها در قالب یدک چدارچو

مفهدومی بدرای

 -9محیط:

ارزیابی چابکی به صورت زیر بیان شدند.

منظور از محیط ،محیطی پویاست که تغییدر(فرهندگ

 -1تشریک مساعی:

تغییددر ،بهبددود مسددتمر ،تغییددر اسددتقرار تجهیددزات) و

برای ارائه سریچ محصوالت بده بدازار ،سدازمان هدای

بازار(پاسدخ بده نیازمنددیهدای متغیدر بدازار ،معرفدی

رقیب ناچارند که بدا هدم همکداری کنندد و تشدریک

محصددوالت جدیددد ،نددوآوریهددای مشددتری محددور،

مساعی داشدته باشدند.بدرای رسدیدن بده ایدن هددف،

رضایت مشتریان) از مولفههای اصلی آن است.

سازمانهدا بایدد همکداری متقابدل(اعتمداد بده تدامین

 -4کارکنان:

کنندگان ،همکاری های سازنده بدا رقبدا ،روابدط بلندد

منظور ازکارکنان ،کارکنانی توانمند و پشتیبان مدیریت

مدددت بددا تددامین کنندددگان ،انعطددافپددذیری تددامین

ارشددد اسددت .نقددش کارکنددان توانمنددد در افددزایش

کنندگان)  ،یکپارچگی ( انسجام کداری  ،یکپدارچگی

پشتیبانی از عملیدات مشدترو در موسسدات مجدازی

سیسددتم اطالعدداتی و رایانددهای ،اشددترو گذاشددتن

بسددیار بددارز اسددت .بددرای داشددتن چنددین کارکنددانی،

اطالعدددددات ومندددددابچ بدددددا دیگدددددر رقبدددددا)

مولفه های آموزش(سازمان یادگیرندده ،مندابچ انسدانی

وکارگروهی(تصمیم گیری غیرمتمرکز ،فعالیت کارکنان

منعطددف و چندگاندده ،ارتقددای مهددارت نیددروی کددار،

توانمند در تیمها ،وجود تدیمهدای کداری  ،تدیمهدای

آموزش و پرورش مستمر) ،رفاه(رضدایت کارکندان)

وودگردان) را مد نظر قراردهند.

مورد نیاز است.

 -2ساوت و تولید:

جامعه آماری تحقیق حاضر ،شامل کلیده وبرگدان در

ساوت و تولید شامل ساوتار کنترلی پویا و منعطدف

وطوط تولید سهگانه است که به علت تعداد نسبتا کم

در بروورد با محیط در حدال تغییدرو برنامدهریدزی و

وبرگان و تحمیل نشدن نظر یکی از آنهدا ،از تمدامی

کنترل تولید در محیط های عدم اطمینان اسدت .بدرای

وبرگان برای جمچ آوری اطالعدات اسدتفاده وواهدد

رسیدن به این هدف باید مهارت(مهارت کارکندان در

شد .منظور از وبرگان افرادی هسدتند کده پدنج سدال

انجام فعالیت هایشان ،مهارت در تجدارت و راه هدای

سابقه مفید در آن وط تولیدی و یا تحصدیالت فدوق

سودآور) ،کارکرد تولید(انعطافپذیری وطوط تولیدد

دیپلم به باال داشته ،به نحوی در راه اندازی و اجرای

 ،سرعت و زمان تحویدل کداال ،هزینده هدای تولیدد و

وط تولید های مورد مطالعه نقش دارند( کارگر سداده

تددددارکات ،تندددود در تولیدددد ،تولیدددد بموقدددچ ،

نیستند).

فندداوری(آگدداهی از فندداوری ،رهبددری در اسددتفاده از

در این مقاله ،محاسبه قابلیت اعتمداد بدا اسدتفاده از

فناوری روز ،فناوریهای ارتقا دهنده دانش و مهارت،

روش آلفای کرونباخ15اسدت .آلفدای کرونبداخ بدرای

فناوری تولید منعطف)،کیفیدت( کیفیدت طدرح هدای

قسمت راست پرسشنامه (عملکرد) و چپ( اهمیت) ا
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با استفاده از ندرم افدزار  SPSSبده مجدزای هدر بعدد

شماره  1به دست آمد و چون در همه موارد بیشتر از

(روابط همکاری ،محدیط ،پرسدنل و تولیدد عملیدات)

 4.است ،پس بخش اهمیدت و وضدعیت پرسشدنامه

محاسبه شده است؛ که با نمونه  1نفر مطابق جدول

پایاست.

جدول -1میزان پایایی پرسشنامه
ردیف

بعد

آلفای کرونباخ اهمیت

آلفای کرونباخ وضعیت موجود

1

تشریک مساعی

4.31

4.992

2

ساوت و تولید

4.933

4.9

9

محیط

4.341

4. 3

4

کارکنان

4.399

4.914

با توجه به مفهوم روایدی ،پرسشدنامههدای ایدن

پرسشنامه شدامل دو محدور وضدچ موجدود (وضدچ

پژوهش نیز توسط کارشناسان شدرکت و اسدتادان

کارواندده در مددورد مؤلفدده مددورد س د وال) و اهمیددت

دانشگاهی مطالعه و بررسی ،و اعتبار محتوای آنهدا

(اهمیت مؤلفه از دید کارشدناس مربوطده) اسدت .در

تایید شدده اسدت .بندابراین ،پرسشدنامههدای ایدن

ابتدا با استفاده از جدول شماره  2متغیرهدای کالمدی

پژوهش در حد مطلو

و قابل قبدول و از روایدی

به عدد فازی تبدیل میشود.

الزم برووردارند.
جدول  - 2تبدیل متغیرهای کالمی به اعداد فازی(وحدانی و هادی پور)2414،
سنجش اهمیت
عدد فازی
()W

سنجش عمل

عامل تغییر زبانی
()4,4(; 4;)1,1/5

بدترین

( )VPویلی ضعیف

()4,/5(; 1;)2/5,9/5

()P

ضعیف

()4,1/5(; 1;)4/5,5/5

()F

متوسط

()2/5,9/5(; 5;) /5, /5

()G

وو

( )VGویلی وو
()E

عالی

()4/5,5/5(; ;)9,3/5

عدد فازی
( )VLویلی پائین
( )Lپائین

( )Mمتوسط
( )FHتا اندازهای باال

()5/5, /5(; 3;)3/5,14
()9/5,3/5(; 14;)14,14

()VH

سپس به وسیلهی فرمول های زیر وزن مؤلفههدا و
معیارها و زیرمعیارها مشخص میشود.

()4,4(; 4;)1,1/5
()4,/5(; 1;)2/5,9/5

( FLتا اندازهای پائین

( )Hباال

عامل تغییر زبانی

()4,1/5(; 1;)4/5,5/5
()2/5,9/5(; 5;) /5, /5
()4/5,5/5(; ;)9,3/5
()5/5, /5(; 3;)3/5,14

ویلی باال

()9/5,3/5(; 14;)14,14

اگدر  Aijkمعدرف نظرهدای کارشناسدان وبدره در
مورد وضچ موجود سازمان مربوط به  kامین سدوال

ارائه چاچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از23/...

و  Wijkمعرف نظرهدای کارشناسدان وبدره در مدورد

.

n

اهمیت  kامین سؤال باشد ،آنگاه مقددار  jامدین زیدر

()2

معیار با رابطه شماره  1محاسبه می شود.

()1

ijk

ijk

ij

k 1

Ai

J 1

پس از محاسدبه مقددار معیارهدا ،میدزان شداوص

n

ijk

ij

k 1

n

ij

 W  A 

 W
n

 W  A 

 W

Aij

چابکی ( )FAIاز رابطه شماره  9محاسبه میشود.

k 1

 W  A 
FAI 
 W
n

مقدار  iامین معیار در صورتی که مقدار  jامین زیر

()9

معیارها و وزن زیر معیارها مشدخص شدود ،از رابطده

i

k 1

i

n

i

i 1

شماره  2محاسبه میشود.
1
α

شکل  -2تابچ عضویت اینتروال فازی
سری عبارت = {کدامال چابدک  ، DA 1بده شددت

وجود دارد که دو بخش در یک محدوده قدرار گیرندد،

چابدددک ، EA 1ویلدددی چابدددک، VA 19چدددابکی

بنابر این ،نمیتوان از این روش برای رتبهبندی استفاده

بدداال(13وددو )  ،HAچابددک24سددری  ، Aچددابکی

کرد .در نتیجه ،از روش اینتدروال فدازی الکتدره بدرای

متوسط ، FA21کمی چابک ، SA22چابکی پایینLA 29

رتبهبندی استفاده شده است.

و ضعیف(24بدون چابک)  }Sانتخدا

مدی شدود کده

مدلهای  25MADMبه منظدور انتخدا

مناسدبترین

تابچ های عضویت متناظرآنها به صورت زیر بیدان مدی

گزینه از بین  mگزینه به کار برده مدیشدوند.از عمدده

شود.

روشهای مختلدف بدرای پدردازش اطالعدات از یدک

پس از محاسدبه  FAIدر هدر بخدش از سدازمان ،بده

مسأله  ،MADMمدل های جبراندی و مددلهدای غیدر

رتبهبندی بخدشهدا بدا اسدتفاده از الگدوریتم اینتدروال

جبرانی هستند .مدلهای غیر جبرانی اغلب بده کسدب

الکتره فازی پرداوته شده است.به علت این کده روش

اطالعات از( DMتصمیم گیرنده) نیداز نداشدته ،و بده

 FAIیک روش رتبه بندی نیست و وروجی این روش

یک جوا

عینی منجر میگردندد .مددلهدای جبراندی

تنها محدوده چابکی را مشخص می کند و این امکدان

اغلب نیاز به کسب اطالد از  DMنیاز دارند که به سده
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زیر گدروه "سازشدی ،نمدره گدذاری و هدم آهندگ "

تعریف متغیر ها:
~

تقسیم می شوند .در زیر گروه هماهندگ ،وروجدیهدا

 : Xمدددددداتریس تصددددددمیمگیددددددری فددددددازی

به شکل مجموعهای از رتبدههدا بدوده ،بده نحدوی کده

 : Wijوزن شاوصها به صورت فازی

هماهنگی الزم را به مناسبترین صورت تدامین وواهدد

 : Nماتریس بیمقیاس شده فازی

نمددود .ایددن زیددر گددروه شددامل روش هددای الکتددره و

 : Vماتریس بیمقیاس شده وزن داده شده فازی

تخصددیص وطددی اسددت .شدداوصهددای موجددود در

 : Sklمجموعه هماهنگی فازی

 MADMممکن است فازی باشد .بنابراین بهتراست از

 : Dklمجموعه نا هماهنگی فازی

محاسبات فازی برای تصمیم گیری نهایی استفاده شود.

 : Iماتریس هماهنگی فازی

در این مقاله سعی شده اسدت تدا بدا اسدتفاده از روش

 :N Iماتریس هماهنگی فازی

~

~

~

~

~

~
~

الکتره فازی به رتبدهبنددی بخدشهدای فدوالد آلیدایی

 : Fماتریس هماهنگی مؤثر

پرداوته شود .در این روش به جای رتبه بندی گزینهها

 : Gماتریس ناهماهنگی مؤثر

از مفهوم جدیدی به نام غیر رتبهای استفاده می شود و

 : Hماتریس رتبهبندی(کلی)

همچنین ،با استفاده از مقایسههای غیدر رتبدهای ،کلیده

مراحل روش اینتروال فازی الکتره

گزینه ها ارزیابی و از این طریق گزینههدای غیدر مدؤثر

مرحله اول :تبدیل ماتریس تصمیم گیری فازی به یک

حذف میشوند این روش مدی تواندد بده مددیران در

ماتریس بی مقیاس شده فازی با استفاده از رابطه :4

تصمیمگیری و نیز وود ارزیابی میتواند کمک کند.
()4

رتبهبندی به روش اینتروال فازی الکتره
این روش میتواند استراتژی مهمی برای شدرکت هدا
در انتخا

بهترین تصدمیم باشدد .بدا اسدتفاده از ایدن

روش میتوان از بین چند گزینه ،آنهدا را رتبدهبنددی و
بهترین گزینه را انتخا

 

nm



برای شاوص هدای از ندود سدود بدا رابطده شدماره 5
محاسبه وواهد شد:

کرد.
()5

 cij cij 
;   ,   i  1,2,...,n 
 c j c j 

 aij aij  bij
n~ij    ,  ; 
 c j c j  c j
c ij  max c  j

و برای شاوصهای از نود هزینه با رابطه شماره است :
( )



~
~ X  aij , aij ; bij ; cij , cij  
~ xij ,
xij

 a a 
;  j , j  i  1,2,...,n 
 a a 
 ij ij 

 a a  a
n~ij   ij , ij ; j
 

 cij cij  bij
aij  min a j

ارائه چاچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از91/...

مرحله دوم :تشدکیل مداتریس بدی مقیداس وزن داده
شده فازی با استفاده از فرمول شماره :

 

()7

nm

~ ~
V  Vij

~
v~ij  n~ij  w
i
~
~
~  n~ ; w
~  n~ ; w
~  n~ , w
~  n~ 
vij  w1i  n~1ij w
1j
1ij
2j
2ij
3j
3ij
3j
3ij



()8



مرحله سوم :مشدخص نمدودن مجموعده همداهنگی
~

~

اگر شاوص های  kو  lبدین شکل تعریف شوند:

فازی(  ) Sklو مجموعه نا هماهنگی فازی( : ) Dkl
j = {j j=1,2,3,….,n} ; l ≠ k ; k,l = 1,2,3,…,m

()3
~

مجموعه هماهندگ فدازی (  ) Sklاز گزینده هدای
 Akو  ، Alشامل کلیه شاوص هایی اسدت کده Ak

بر  Alترجیح داده میشود :
()14









~
Dkl  j v~1kj , v~1kj ; v~2kj ; v~3 kj , v~3kj   v~1lj , v~1lj ; v~2lj ; v~3lj , v~3 lj

و زیر مجموعه مکمل به نام مجموعه ندا هماهندگ
فازی( ~
 ،) Dمجموعهای از شاوصها است کده بده
kl

ازای آنها چنین است :
()11









~
Dkl  j v~1kj , v~1kj ; v~2kj ; v~3 kj , v~3kj   v~1lj , v~1lj ; v~2lj ; v~3lj , v~3 lj

مرحله چهارم :محاسبه ماتریس هماهنگی فازی :
~

ارزش ممکن از مجموعه هماهندگ فدازی ( ) Sklبده
وسیله اوزان موجود از شاوصهدای هماهندگ در آن
مجموعه اندازه گیری میشود؛ بدین صورت که معیدار
همدددددداهنگی برابددددددر بددددددا مجمددددددود اوزان
~ ,w
~  ; w
~ ; w
~ , w
~ 
 wاز شاوص هایی است
1j
1j
2j
3j
3j

~

که مجموعه  Sklرا تشکیل می دهند .بدین صدورت،
معیار هماهنگی فازی(  ) I~klبین  Akو  Alبه شدکل
رابطه ( )12است.

()12





~
~ ,w
~  ; w
~ ; w
~ ; w
~ 
I kl   j~skl w
1j
1j
2j
3j
3j
معیار هماهنگی (  ) I~klمدنعکس کنندده اهمیدت
نسبی از  Akدر رابطه بدا  Alاسدت .ارزش بیشدتر از
 I~klبددان مفهدوم اسدت کده ارجحیدت  Akبدر Al

بیشتر هماهنگ است .بنابراین ،ارزش های متدوالی از

معیارهددای  I kl k  1,2,...,m, k  l مدداتریس نددا
~
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~

متقارن هماهنگی فازی (  ) lرا به این شدکل تشدکیل




( )19







میدهند:

I~ , I~  ; I~  ;I~ , I~     I~

~ ~ ~ ~
, I  ; I 21,m  ; I 31,m  , I 31,m 



1 1,m  11,m 

3 1, 2



3 1, 2

1 1, 2

2 1, 2

1 1, 2

 
~
~
~
~
~
I1m,m1 , I1m,m1 ; I 2m,m1 , I 3m,m1 , I 3m,m1



 





~ 
~ ~ ~ ~ ~
I 
I12,1 , I12,1 ; I 22,1 ; I 32,1 , I 32,1
~
 I1m,m1 , I~1m,m1 ; I~2m,m1 ; I~3m,m1 , I~3m,m1






 







~

مرحله پنجم :محاسبه ماتریس ناهماهنگی

رابطه با  Alاسدت.ایدن معیدار(  ) NI klبدا اسدتفاده از

فازی) NI (:

عناصر ماتریس  ( Vامتیدازات وزیدن شدده) بده ازای

~

~

~

مجموعه ناهماهنگ  Dklمحاسبه میگردد:

~
~
معیار ناهماهنگی فازی ( ) Nklبر عکدس معیدار I kl

نشان دهنده شدت بدتر بودن ارزیابی از  Akدر

v~ , v~ ; v~ ; v~ , v~   v~ , v~ ; v~ ; v~ , v~ 
v~ , v~ ; v~ ; v~ , v~ v~ , v~ ; v~ ; v~ , v~ 
3lj

()14

3lj

3lj

2lj

3lj

1lj

2lj

1lj

1lj

3kj

1lj

3kj

3kj

3kj

2 kj

2 kj

1kj

1kj

1kj

1kj

max jD~kl
~
NI kl 
max jJ

مرحله ششم :مشخص نمودن ماتریس هماهنگی

از ایددن رو ،مدداتریس ناهمدداهنگی بدده ازای کلیدده

مؤثر:

مقایسات زوجی از گزینهها عبارت است از:

~

ارزش های  I klاز ماتریس هماهنگی باید نسدبت بده

()15

~
NI1,m 
~ 
NI 2,m 


~ 
NI m,m  

~
NI1, 2




 
~ 
~  NI 2,1
NI 

~ 
 NI m ,1

یک ارزش آستانه سنجیده شوند تا شدانس ارجحیدت
 Akبر  Alبهتر مورد قضاوت قرار گیرد .این شدانس

~
~
در صورتی که  I klاز یک حداقل آسدتانه( ) Iتجداوز

کنددد نیددز بیشددتر وواهددد شددد؛ بدددان معنددی کدده



~



~ ~

 I . I kl  Iرا می توان به صورت متوسدط از معیدار

های هماهنگی به دست آورد ،بدین شکل که:

( )1

 mm  1









 



m m
~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
I  I1kl , I1kl ; I 2 kl ; I 3kl , I 3kl   I1kl , I1kl ; I 2 kl ; I 3kl , I 3kl

وسپس بر اساس آن یک ماتریس برلین (باعناصر
 4و ) 1به شکل رابطه (  )1تشکیل میشود:

k 1 k 1

ارائه چاچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از99/...

( )1




 
 

 
 




 
 

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
 I 1kl , I1kl ; I 2kl ; I 3kl , I 3kl  I1kl , I 1kl ; I 2kl ; I 3kl , I 3klاگر1
f kl  
~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~
 I 1kl , I1kl ; I 2kl ; I 3kl , I 3kl  I 1kl , I1kl ; I 2kl ; I 3kl , I 3klاگر0

آنگدداه هددر عنصددر واحددد در مدداتریس( Fمدداتریس

ماتریس کلی  Hنشان دهنده ترتیب ارجحیت نسبی از

هماهنگی مؤثر) نشان دهنده یدک گزیددهای مدؤثر و

گزینهها ست؛ بدان معنی که  hkl  1نشان میدهد که

مسلط بر دیگری است.

 Akبر ، Alهم از نظر معیدار همداهنگی و هدم از نظدر

مرحله هفتم:مشخص نمودن ماتریس ناهماهنگ مؤثر:

معیددار ناهمدداهنگی ارجددح اسددت .بدددین صددورت

عناصر  NI klاز ماتریس ناهماهندگ نیدز مانندد قددم

 Akهنوزممکن است تحت تسلط گزینه های دیگدری

ششم باید نسبت به یک ارزش آستانه سنجیده شدوند.

باشد .بندابراین ،شدرط اینکده  Akبدا اسدتفاده از ایدن

این ارزش آستانه  INرا مدی تدوان بدا راطده شدماره

روش ،یک گزینه مؤثر باشد ،عبارت است از:

~

19محاسبه کرد:
()19

m
m
~
NI  k 1 l 1 NI kl mm  1

سپس یک ماتریس بولین ( Gمعدروف بده مداتریس
ناهماهنگ موثر)تشکیل میشود به طوری کده عناصدر

()21
hkl  1  l  l  1,2,..., m; k  1
hkl  0  i  l  1,2,..., m; i  1

وجود این دو شرط همزمان ممکن است نادر باشد،
اما بسادگی میتوان گزینههای مدؤثر را از مداتریس H

واحد در ماتریس  Gنیز نشان دهنده روابط تسدلط در

تشخیص داد ،بدین طریق که هر سدتونی از  Hرا کده

بین گزینهها می باشد.

دست کم دارای یدک عنصدر برابدر بدا واحدد باشدد،

()13

 I kl  NIاگر 1
g kl  
 I kl  NIاگر0

مرحله هشتم :مشخص نمودن ماتریس کلی
عناصر مشترو (

) به صورت زیدر از دو مداتریس

Fو ،Gیددک مدداتریس کلددی()Hرا بددرای تصددمیمگیددری
تشکیل میدهد.
()24

می توان حذف نمدود ،زیدرا آن سدتون ،تحدت تسدلط
ردیددف یددا ردیددفهددایی اسددت(وحدددانی و هددادی
پور)2414،

2

.مورد مطالعه:
این تحقیق به عنوان نمونه در صنعت فدوالد(شدرکت
فوالد آلیایی یزد) انجام شد .فوالد آلیایی شدامل سده
بخش اصلی فوالدسازی ،  A1 نورد   A2 و عملیات

hkl  f kl  g kl

مرحله نهم:حذف گزینه های کم جاذبه

تکمیل و حرارتی   A3 است .با اسدتفاده از تکنیدک
گفته شده سطح چابکی هر کدام از بخش های فدوالد
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آلیایی محاسبه شد که محاسدبات آن بده شدکل زیدر

فرمول  Aijکه قبال گفته شد ،مقدار عدددی ایدن زیدر

است:

بعد محاسبه و سپس با توجه بده فرمدول زیدر مقددار
عددی بعد همکاری محاسبه میشود.

هفت مؤلفه اول(هفت سؤال ابتدای پرسشنامه) مربوط
به زیر بعد روابط همکداری اسدت کده بدا توجده بده

(;Ai ={[(3.95, 5.29); 6.71;( 7.71, 8.62)]  [(3.87, 4.78); 5.45;( 5.67, 5.90)]}+ {[(3.82, 5.10); 6.60
;)7.67, 8.72)]  [(2.68, 3.25); 3.67;( 3.81, 3.96)]}+…/ [(3.87, 4.78); 5.45;( 5.67, 5.90)]+ [(2.68, 3.25
])3.67;( 3.81, 3.96)]+…= [(3.75, 5.02); 6.47;( 7.54, 8.52

در ادامه مقدار عددی بعدها محاسبه شدده ،کده بده
صورت زیرآورده شده است:
جدول  -9مقادیرهای  ACو W
Wj

ACi
)(3.75, 5.02); 6.47;( 7.54, 8.52

)(6.1, 7.5); 8.5;( 8.9, 9.3

)(4.57, 5.88); 7.31;( 8.19, 9.21

)(6.8, 8.2); 9.2;( 9.6, 9.9

)(5.73, 6.99); 8.18;( 8.80, 9.51

)(6.1, 7.5); 8.7;( 9.2, 9.7

)(5.26, 6.64); 7.93;( 8.63, 9.38

)(7.1, 8.3); 9.2;( 9.5, 9.9

در نهایددت نیددز بددرای محاسددبه سددطح چددابکی
( )FAIفوالدسازی بدین صورت عمل میشود:
(;FAI ={[(3.75, 5.02); 6.47;( 7.54, 8.52)]  [(6.1, 7.5); 8.5;( 8.9, 9.3)]} + (4.57, 5.88); 7.31
(;8.19, 9.21)]  [(6.8, 8.2); 9.2;( 9.6, 9.9)]}+…/ [(6.1, 7.5); 8.5;( 8.9, 9.3)]+ [(6.8, 8.2); 9.2
])9.6, 9.9)]+…= [(4.12, 5.07); 6.02;( 6.54, 7.14

محاسبات برای دیگر وطوط بده شدکل بداال انجدام
میشود .سپس با اسدتفاده از تکنیدک Fuzzy electre

 Intervalبخشهای فوالد آلیایی رتبهبندی شدده کده
به شکل زیر است.:

ارائه چاچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از95/...



تشکیل ماتریس تصمیم فازی D~ 
X3

X4

)(5.257, 6.637, 7.931, 8.626, 9.378

X2

)(5.732, 6.989, 8.179, 8.798, 9.51

X1

)(3.748, 5.023, 6.473, 7.539, 8.524

)(4.568, 5.878, 7.306, 8.189, 9.206

A

~
D

1

)(4.218, 5.5, 6.655, 7.482, 8.168

)(4.549, 5.923, 7.218, 8.043, 8.799

)(4.007, 5.294, 6.68, 7.651, 8.588

)(4.51, 5.711, 6.969, 7.826, 8.692

)(5.109, 6.424, 7.699, 8.417, 9.214

)(3.979, 5.299, 6.787, 7.799, 8.833

)A(3.418, 4.585, 5.873, 6.934, 7.859
2

)A(3.529, 4.748, 6.22, 7.349, 8.418
3



ماتریس تصمیم بی مقیاس شده فازی
X3

X4

X1

X2

)(0.561,0.708,0.846,0.92,1

)(0.603,0.735,0.86,0.925,1

)(0.496,0.638,0.794,0.889,1

)(0.44,0.589,0.759,0.884,1

A1

)(0.45,0.586,0.71,0.798,0.871

)(0.478,0.623,0.759,0.846,0.925

)(0.435,0.575,0.726,0.831,0 .933

)(0.401,0.538,0.689,0.813,0.922

A2

)(0.481,0.609,0.743,0.834,0.927

)(0.537,0.675,0.81,0.885,0.969

)(0.432,0.576,0.737,0.847,0.96

)(0.414,0.557,0.730,0.862,0.988

A3

 جدول وزنهای فازی
X3

X4

X1

X2

)(0.706,0.829,0.92,0.95,0.988

)(0.607,0.752,0.869,0.917,0.972

)(0.679,0.82,0.922,0.955,0.993

)(0.607,0.746,0.852,0.892,0.935

A1

)(0.692,0.829,0.927,0.958,0.992

)(0.558,0.693,0.693,0.869,0.931

)(0.591,0.724,0.839,0.839,0.955

)(0.523,0.649,0.766,0.828,0.897

A2

)(0.726,0.854,0.942,0.966,0.995

)(0.674,0.799,0.896,0.934,0.977

)(0.704,0.829,0.914,0.936,0.961

)(0.634,0.765,0.863,0.897,0.936

A3

~
w

 ماتریس بی مقیاس وزن داده شده فازی
X3

X4

X2

X1

)(0.396,0.587,0.778,0.874,0.988

)(0.366,0.553,0.747,0.848,0.972

)(0.337,0.524,0.732,0.85,0.993

)(0.267,0.439,0.647,0.789,0.935

A1

)(0.311,0.486,0.658,0.764,0.864

)(0.267,0.432,0.615,0.735,0.861

)(0.257,0.416,0.609,0.743,0.891

)(0.21,0.349,0.528,0.673,0.827

A2

)(0.349,0.52,0.7,0.806,0.922

)(0.362,0.54,0.725,0.827,0.946

)(0.304,0.477,0.674,0.793,922

)(0.262,0.426,0.63,0.774,0.924

A3

 مجموعه هماهنگی فازی S kl 
~
~
~
S1,3  1,2,3,4 S3,1  1,2,3,4 S1, 2  1,2,3,4

v~ 

~
R
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مجموعه نا هماهنگی فازیD~ 
kl

~
~
~
D1,3  1,2,3,4 D3,1  1,2,3,4 D1, 2  1,2,3,4

تشکیل ماتریس هماهنگی فازی I~ 
20599,30137;30543; 30714,30888 2.599,30147;30564; 30714,30888

0,0;0; 0.0



20737,30248;30616; 30733,30869


 ماتریس ناهماهنگی فازیNI~ 
 0 1 
~ 
NI   1  1 
 0 0 



0.0;0; 0,0

0,0;0; 0.0

وحرارتی) در رتبه دوم و گزینه ( A2ندورد) در رتبده
سوم قرار دارند .
با بررسی فعالیت های مختلف مدیریت ،به وضوح
مشاهده میشود که جوهره تمام فعالیتهای مددیریت
تصمیمگیری است .در واقدچ ،حرفده مددیریت چندین

 ماتریس هماهنگی موثر) F (:

اقتضا میکند که همه مدیران با فرایندد تصدمیمگیدری

 1 1 
F   0  0 
 0 1 

س ر و کار داشدته باشدند ،امدا بدا ایدن وصدف ،بیشدتر

 ماتریس ناهماهنگ موثر()G
 1 0 
G   0  0 
 1 0 

 ماتریس کلی(رتبه بندی())H
 1 0 
H   0  0 
 0 0 

همددانگوندده کدده مالحظدده مددیشددود ،گزیندده A1

(فوالدسازی) در رتبه اول ،گزینه ( A3عملیات تکمیل

مدیران از تحلیل فرایند تصمیمگیری ودود ناتوانندد و
نیز با توجه به تغییرات روز افزون در شرایط محیطی،
نظیر شرایط اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،تکنولویی و
رقابت شدید برای دستیابی و استفاده از منابچ محددود
و کمیا  ،موضود برنامهریزی نیز از اهمیت و جایگاه
مهمی برووردار شدده اسدت.بده همدین علدت ،یدک
ماتریس چهار بعدی پیشدنهاد شدده تدا بددین وسدیله
ابددزاری در جهددت تسددهیل فراینددد تصددمیمگیددری و
دستیابی به هدف فراهم شود .در واقچ ،با توجده بده
شرایط موجود و وضعیت مطلوبی کده سدازمان بایدد
داشته باشد ،استراتژی مناسدب بدرای برنامده ریدزی و
تصمیم گیری اتخاذ می شود .ابعداد مداتریس در قالدب
شکل زیر بیان شده است.
 -1استراتژی رقابتی :چنانچده عداملی در بعدد اول از
ماتریس قرار داشته باشد ،نشان دهندده آن اسدت کده
سازمان از نظدر وضدچ موجدود در عامدل مدورد نظدر

ارائه چاچوبی مفهومی برای ارزیابی چابکی و رتبهبندی سازمانها با استفاده از9 /...

نسبت به وضعیت مطلو (آرمانی)در جایگداه ودوبی

باشد؛ یعنی گاهی ممکن است که عداملی در صدنعت

قرار دارد به همدین دلیدل ،اسدتراتژی اتخداذ شدده از

چندددان اهمیددت و ضددرورت نداشددته ،امددا سددازمان

سوی مدیر  ،استراتژی رقابتی اسدت .ایدن اسدتراتژی

وضعیت نسبتا ووبی در مورد آن عامل داشدته باشدد.

بیان می دارد که مدیران باید فعالیدتهدای واصدی را

در این مورد ،استراتژی مورد نظر از طدرف مددیریت

برای اجرای مقاصد و اهداف طراحی کنند .در واقدچ،

حفظ وضچ موجود است .این استراتژی بیان مدی دارد

عامل مذکور جزو عوامل استراتژیک و تاکتیکی اسدت

که در تدوین برنامهها و اهداف بایدد همانندد گذشدته

و باید در رده اهداف تخصصی و ویژه قرار گیرد.

عمل کدرد و تغییدر محسوسدی نبایدد ایجداد نمدود و

-9استراتژی راهبردی :چنانچه عداملی در بعدد دوم از

چنانچه در این عامل سازمان دچار تزلزل شد ،موجب

ماتریس قرار داشته باشد ،بدان معنی است که سازمان

کاهش بهرهوری سازمان می شود ،اما اثرگذری آن بده

از نظر وضدچ موجدود نسدبت بده وضدعیت مطلدو

مراتب پایینتر از عواملی است که در بعدد اول و دوم

(آرمانی) در وضعیت بدی قدرار دارد  .عامدل مدورد

ماتریس قرار دارند.

نظر جزو عوامل کلیدی است و استراتژی اتخاذ شدده

-4اولویت ثانویه بهبود :در صورتی که عاملی در بعدد

از سوی مدیریت ،استراتژی راهبدردی اسدت .در ایدن

چهارم ماتریس قرار داشته باشد ،گویای این موضدود

حالددت مدددیران عددالی نقددش تعیددین کنندددهای در

است که سازمان از لحاع وضدچ موجدود در جایگداه

برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف دارند و در مقابدل

پایینی قرار دارد ،در حالی کده عامدل مدورد نظدر نیدز

چنین عواملی باید به دو سوال پاسخ داد :اول این کده

اهمیددت چندددانی ندددارد .در ایددن حالددت مدددیریت از

چه کاری و دوم این که چگونه باید انجام شود تا بده

استراتژی اولویت ثانویه بهبود اسدتفاده مدیکندد .ایدن

وضعیت مطلو (آرمانی) نزدیکتر شد.

استراتژی بیان می دارد که چنانچه عداملی در سدازمان

-9حفظ وضچ موجدود :اگدر عداملی در بعدد سدوم از

وضعیت ووبی نداشدته ،اهمیدت و ضدرورت آن نیدز

ماتریس قرار داشت ،بده ایدن مطلدب اشداره دارد کده

ویلی زیاد نباشدد ،در تددوین برنامدهریدزی و تعیدین

سددازمان از لحدداع وضددچ موجددود نسددبت بدده وضددچ

اهداف چندان مهم و ضروری نیست.

مطلو (آرمانی) در یدک حالدت ون دی قدرار داشدته

F
10
استراتژی راهبردی

استراتژی رقابتی

P

5

10

0
اولویت ثانویه بهبود

حفظ وضع موجود
0
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، کارکرد تولیدد، ساوت و تولید (مهارت،)کارگروهی
 محدیط (تغییدر و بدازار) و کارکندان،) کیفیت،فناوری
 بدا توجده بده، در ادامده.(آموزش و رفاه) تعیین شدد
تعریددف معیارهددا و در نظدددر گددرفتن زیرمعیارهدددا
پرسشنامهای بدا محوریدت وضدچ موجدود و اهمیدت
طراحی شد تا به ارزیابی این ابعاد بپردازد و در اوتیار
 بدا اسدتفاده از، در ادامه.وبرگان سازمان قرار گرفت
 واحدهای سه گانه فدوالد آلیدایی ارزیدابیFAI روش
 سپس بده رتبدهبنددی ایدن واحددهدا بدا تکنیدک.شد
اینتروال الکتره فازی پرداوته شدکه بخش فوالدسازی
در رتبه اول و به ترتیب بخدش تکمیدل و حرارتدی و
 در.بخش نورد در رتبه هدای دوم وسدوم قرارگرفتندد
 یک ماتریس چهار بعدی ارائه شد که توسدط آن،انتها
نقدداط قددوت و ضددعف بخددش هددای مختلددف فددوالد
مشددخص و اسددتراتژی مناسددب بددرای هددر کدددام از
 در، بدرای م دال.بخش ها در هر شاوص تعیدین شدد
 در بعد اول94 و14 بخش فوالد سازی شاوص های
ماتریس قرار گرفتند که نشان دهنده آن است کده هدر
دو شاوص جدزو عوامدل کلیددی بدوده و اسدتراتژی
. استراتژی توسعه است،اتخاذ شده از سوی مدیریت
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تبدیل عدد فازی به عدد قطعی
در ادبیات فازی چندین روش برای تبدیل عدد فدازی
 روش مرکدز، از جمله،به عدد قطعی ارائه شده است
 اعدداد. مینیمم مداکزیمم وغیدره، مینیمم میانگین،ثقل
اینتروال فازی مربوط به هر شاوص از طریق فرمدول
 و در داودل.زیر تبدیل به یک عدد قطعی می شدود
.نمودار جایگذاری میشود
[( a , a
CA 

);

c  a   b  a   c  a  b  a  a  a 2 1
6

