
 
 

91بهار،24، شماره نهمفصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات مديريت صنعتي سال   
22تا1صفحات  

 فازي ارزيابي چابكي با استفاده از متغيرهاي كالمي در منطق
نقطه ثقل ورتبه بندي اعداد فازي با استفاده از تكنيك 

  تاپسيسمركزي و
  شركت فوالد آلياژي استان يزد) (مطالعه موردي:

  
  

  چكيده
 ي ارزيابي چابكيمقاله سعي شده تمامي نظرات محققان پيشين در زمينهاين در  
و يك روش  جديد براي سنجش چابكي با استفاده از منطق فازي  آوري شده جمع

به دليل شود.  سطح چابكي سازمان محاسبه مي FAIارائه شود ابتدا با استفاده ازروش 
در ادامه با استفاده از تكنيك  گيريبندي اعداد فازي در تصميماهميت و نقش رتبه
شود. در واقع با اين كار اعداد فازي رتبه بندي مي تاپسيس نقطه ثقل مركزي و

شود. اين موانعي كه موجب شده تا ميزان چابكي سازمان پايين بيايد شناسايي مي
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 روش به مدیران درتصمیم گیری بسیارکمک می کند.
(، منطق فازی، شاخص فازی چابکی  AMSسیستم تولیدی چابک ) :واژگان كليدی

(FAI) 

 مقدمه

ها از موفقیت و  طی روزافزون،اطمینان سازمانو تغییرات محی 12با ورود به قرن      
های هزاره سوم این است که  ترین سؤال برای سازمان شده است. بنیادی بقا سخت تر 

بینی، با موفقیت  توانند با تغییرات محیطی مداوم، پویا وغیر قابل پیش   چگونه می
متغیر  مفهوم چابکی با هدف تقابل با محیط پویا و 2992در سالبرخورد کنند.

 [8,12] های گوناگونی از آن ارائه شد. طرح و پس از آن تعاریف و برداشت ،رقابتی
پذیری به عنوان  سرعت و انعطاف مفهوم مشترك تمامی تعاریف چابکی بر 

بیش از  گروهی 2992در سال [21]های اولیه یک سازمان چابک تاکید دارد. ویژگی
شرکت کردند. نتایج این د چابکی در مورمدیر اجرایی صنعت در یک تحقیق  251

"های چابک وسازمان مجازیرقابت"درکتاب تحقیق
2

که  منتشر شد 2995درسال 
در آن توضیح داده شده بود که رقابت در مؤسسات تولیدی ایاالت متحده آمریکا  

 .[21,12]های آینده چگونه خواهد بود در سال

بودند، تحقیق دیگری را گلدمن، ناجل و پریس که ازاعضای گروه اصلی تحقیق  
 در زمینه چابکی انجام دادند. آنها در انتها مزایای زیر را برای چابک بیان نمودند:

در حالی که زمان یک عامل کلیدی رقابتی  کوتاه شدن زمان از تولید تا فروش .2
بینی  شود. همچنین کاهش در قیمت و موجودی نیز قابل پیش محسوب می

 باشد؛ می

 ری در قیمت و مزایای متعاقب آن؛آوردن رهب دست به .1

 وری افراد و روحیه باالتر کارکنان؛ افزایش در بهره .3

 از بازار؛باالتر افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه سهم  .4

 ها که منجر به سرمایه موردنیاز کمتر خواهد شد ؛  برداری بهتر از دارایی بهره .5

                                                                                                                   
1- Agile Competitors & Virtual Organization 
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 تر و حرکت پیشاپیش رقبا ، مزیت رقابتی مناسب .6

 . ]21,32,14[واضح بین شرکت و رقبایشتمایز  .1

تولید چابک روزبه روز توجه بیشتری را چه از جانب دانشگاهیان و چه از جانب  
های گسترده ای برای ترویج و اشاعه  کند. برنامه گران به خود جلب می صنعت

هایی از مؤسسات با  مباحث مرتبط با تولید چابک در حال اجرا هستند تا بتوانند نمونه
 یستم تولید چابک را به معرض ظهور برسانند.س

 مروری برادبيات تحقيق

 توليد چابک
بجاست اولین تعریف را از گلدمن و همکارانش ارائه دهیم. این تعریف که  
ترین و نیز آغازین تعاریف دانست، مورد استناد بسیاری در  را از اساسی توان آن می

آمادگی برای  ،یعنی ارائه ارزش به مشتریانمقاالت محققان قرار گرفته است. چابکی 
اولین . بها دادن به دانش و مهارت کارکنان و شکل دادن مؤسسات مجازی ،تغییر
به  ملزم ،مداری است. بقا در عصر جدید در این تعریف اصل معروف مشتری اصل

 ] 21,8[رضایت مشتریان است

کننده محصول و چابکی را به صورت توانایی یک تولید ور و همکارانش دی 
خدمات برای انجام عملیات به صورت سودآور در یک محیط رقابتی با تغییرات مداوم 

چابکی را توانایی واکنش  و جوشی ویرامانی [21] کنند. بینی تعریف می غیرقابل پیش و
که .کاساردا و روندینلی اعتقاد دارند [19] دانند. سریع  و مؤثر برای رضایت مشتریان می

توانایی یک شرکت برای کامیاب شدن در یک محیط رقابتی با تغییرات و چابکی 
چابکی  کهکند سرکیس نیز با تعریفی مشابه اشاره می [29]. اطمینان مستمر است عدم

 توانایی کامیاب شدن در محیطی با تغییرات پیوسته و اغلب غیرقابل پیش بینی است.
[15] 
که شاید بتوان عناصر اساسی  ده استشاز این مفهوم ارائه دیگری نیزتعاریف   

 .زیر خالصه نمود صورتتعاریف ارائه شده را به 
 ؛ پاسخ به تغییر و عدم اطمینان .2
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 ؛های اساسی ایجاد شایستگی .1

 ؛عرضه محصوالت کامالً سفارشی .3

 ؛های مختلف ترکیب فناوری .4

 [ .28,32,5]انسجام بین سازمانی و درون سازمانی .5
مبتنی بر توانمند دیدن تقاضا، پاسخ منعطف و چابکی را  آیتکن و همکارانش 

 [2] .دانند زمان می سریع و عملیات هم
چابکی پاسخ به  .دانند این تغییرات را تحمیلی و اجباری می زین و همکارانش 

وسیله محیط کسب و کاری است که خود توسط تغییر و عدم ه های تحمیل شده ب چالش
در واقع می توان گفت که هرچند تعاریف زیادی در  [33]اطمینان احاطه شده است.  

این حوزه در مورد چابکی وجود دارد اما این تعاریف با هم متناقض نیستند وجه 
سازمانی است که با   این تعاریف این است که یک سازمان چابک، مشترك تمامی 

 [11]د یگو های بازار پاسخ می تغییرات احاطه شده و به سرعت به نیازمندی

بندی تعاریف ارائه شده و درك بهتر این معانی، بجاست به نظریه تکامل  برای جمع 
ها در طول زمان تغییر  دهد که گونه داروین مراجعه نماییم. داروین در کتابش توضیح می

های قویتریا  مانند، گونه هایی که باقی می کنند تا با محیط متناسب شوند و گونه می
 [9]نهایی هستند که بیشتر و بهتر به تغییرات پاسخ دهندتر نیستند, بلکه آ باهوش

های تأثیرگذار بر آن را به سه بخش  با مطالعه و بررسی مطالب فوق می توان بخش
، 2های چابکی عمده تقسیم نمود. این سه بخش به ترتیب مطرح شدن، محرك

 .نام دارند 3و توانمندسازهای چابکی 1چابکی های قابلیت

 های چابكی محرک

این بخش، عناصر محیطی و فشارهای بیرونی هستند که به نحوی سازمان ها را  
تغییرات محرك چابکی را  کنند. ژانگ و شریفی برای بقا ناگزیر از چابک شدن می

                                                                                                                   
1- Drivers 
2- Capabilities 
3- Enablers 
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تکنولوژیکی و اجتماعی دسته بندی  ،های مشتریان نیازمندی ،رقابتی ،بازاربه عوامل 
که سازمانهای امروزی با آن  ییری راجان و همکارانش محرك های تغ [11]می کنند

.دسترسی همه جایی به 2:  روبرو می باشند به صورت زیر دسته بندی می کنند
. گسترش سریع دسترسی به 3 ؛ینده توسعه تکنولوژیآ. سرعت فز1تکنولوژی 

تغییر در مهارت های شغلی و  .5 ؛رقابت تجاریجهانی سازی بازارها و  .4 ؛تکنولوژی
افزایش انتظارات  .1 ؛پاسخگویی محیطی و محدودیت منابع .6 ؛جهانیدستمزدهای 

 .[16]گوناگون ارائه شده استهای  متفاوت وجنبههای  ها به شکل این محرك مشتریان.

  چابكی های قابليت

 هایی که یک سیستم تولید چابک  چابکی یعنی آن دسته از توانمندیهای  قابلیت 
 بدین چابکی راهای  قابلیتو همکارانش پاتریک . مند باشده باید ازآن بهر

 [1] سرعت.، انعطاف، گویی، شایستگی صورت بیان می دارند. پاسخ
پذیری،  گویی، انعطاف چابکی )پاسخهای  قابلیتبا اشاره به  لین و همکارانش 

بعد به صورت زیر دسته بندی  چهارهای چابکی را در  مشخصهسرعت و شایستگی( 
حساسیت به بازار و ،  اطالعات انسجام، انسجام فرایند، همکارانه . روابطاند کرده

 [12] مشتری

 توانمند سازهای چابكی

دسته از عناصری که سازمان برای رسیدن به سطح مطلوبی از  عبارت است از آن 
 و شامل: چابکی بدان نیازمند است

 بنگاه مجازی. 2
 دور از هم و جغرافیایی لحاظ از که است هایی شرکت شامل مجازی بنگاه مفهوم

 [26] هستند پراکنده
 تجارت الکترونیک. 1

 تجارت در الکترونیکی تجهیزات الکترونیکی،استفاده از تجارت ومفهوم معنا

 [24میباشد. ]
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 ساخت سریع نمونه اولیه. 3
. گویند سریع صورت به محصول از نسخه یک ایجاد و طراحی را اولیه سازی نمونه

تنها  و محصول را داشته باشدهای  ندارد که حتماً همه ویژگیواین نمونه ضرورتی 
  2پیشرفته فن آوری کمک با اولیه سازی مهم وکلیدی کافی است نمونههای  ویژگی
 CAE، CAD

CAMو1
 [24گیرد. ] می انجام 3

    افرادتوانمند. 4

 تشکیل باشد( نیاز که )زمانی را رسمی غیر شبکه افرادی هستندکه شامل توانمند کارکنان

 [11باشند] داشته را کار انجام این توانایی موثر طور به و داده
 دارای چند مهارتافراد منعطف و . 5

 دانش، بر داشتن عالوه افراد هستند. این آموزشی های برنامه نتیجه این دسته افراد

 وظایف انجام در سریع پذیری انعطاف دارای، خود شغل لیاقت درانجام و مهارت

 [18هسنتد.]دیگران 

 کارهای تیمی. 6
 کاری اهداف از ای و مجموعه مشترك هدف یک به که است اعضایی شامل تیم

 .هستند متعهد
 زمان مهندسی هم. 1

 ها  رایندف و محصوالت هم زمان طراحی به نظام مند رویکردی زمان هم مهندسی

 [24است. ]
 ریسک مدیریت تغییر و. 8

  [18باشد] می عملی سنتیهای  شیوه و ها ارزش از سازمانی فرهنگ تغییر فرایند شامل

 سیستم اطالعاتی یکپارچه کسب و کار/ تولید/ محصول. 9
 تولید اطالعاتیهای  نظام تولید، موثر کنترل برای چابک، تولیدی محیط یک در 

 [24باشند] داشته دسترسی داده منابع به باید

جدید برای سنجش  شناسیروشضمن ارائه  هدف آن است کهدر این تحقیق  

                                                                                                                   
1- computer aided engineering 
2- Computer Aided Design 
3- computer aided manufacturing 
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محققان صاحب نظر های  دستاوردهای پیشین بتوان تمامی گفته چابکی با استفاده از
 . ادکلی ارائه د روشرا در قالب یک 

 چابكی سازمانی ارزیابی

چابکی سازمانی استفاده  ارزیابیهای متنوعی برای  محققان مختلف از روش 
چابکی را به سه دسته شاخص تجمعی،  ارزیابیهای  روش نمودند. لین و همکارانش

در روش شاخص تجمعی،  .کنند بندی می تحلیل سلسله مراتبی و فازی تقسیم
های مختلف چابکی با یکدیگر جمع شده و امتیاز کلی  امتیازات سازمان در شاخص 

ها  ها با هدف مقایسه سازمان مراتبی این شاخص روش سلسله در د.شو چابکی ارائه می
مراتبی و یا  هایی مانند فرایند تحلیل سلسله مراتبی و در قالب روش با رویکردی سلسله

تا اولویت  شود و درنهایت میها مقایسه  ای در بین سازمان فرایند تحلیل شبکه
فازی نیز تالش   . در روشگیرد میها در دستیابی به چابکی مورد مقایسه قرار  سازمان

فازی،  (آنگاه-اگر)و قوانین   شود تا با استفاده از مجموعه متغیرهای کالمی می
های چابکی  شاخصبا استفاده از آن و دست آید  هب هایی برای مقابله با ابهام روش

های  شاخص  ها، این روش  ها توسعه داده شوند. اما عنصر مشترك در تمامی سازمان
[ 12,8]اند شده تدوین متفاوتیهای  هستند که در تحقیقات مختلف به شکل چابکی

 . در این مقاله از روش فازی برای سنجش چابکی استفاده شده است
 .است نشان داده شده 2صورت نمودار شماره  تحقیق به مراحل انجام
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 چارچوب كلی تحقيق .9نمودار 
 

غازین هر تحقیق، بررسی ادبیات نظری است تا درسایه آن مسیرهای طی آگام  
تبیین شوند. در این مرحله پیشین تحقیقات  ضعفشده توسط سایرمحققین ونیز نقاط 

تحقیق )تولید چابک و سازمان چابک( مورد کنکاش و بررسی های  از تحقیق، سازه
سازمان چابک بود که های  واقع شدند. حاصل این مطالعه، استخراج ابعاد و شاخص

در این تحقیق با جمع  چابکی سازمان ها می باشد. ارزیابی در مراحل بعد، مبنای
کلی طبقه  دسته چهارچابکی به  ارزیابی ی نظراتی که گفته شد عواملبندی تمام

  نمودیم.بندی 
 این چارچوب دارای چهار بعد اصلی به شرح زیر می باشد:

 همکاری .2
رقیب ناچارند که با هم همکاری های  برای ارائه سریع محصوالت به بازار، سازمان

 )اعتماد به تامین همکاری متقابلها باید  برای رسیدن به این هدف، سازمان کنند.

 های سازمان تدوین ابعاد و شاخص
 چابک

 محاسبه شاخص
 (FAI)چابکی

0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 های چابک رتبه بندی سازمان

 بررسی ادبيات چابكی:

 چابكی
 سازمان چابک

 منطق فازی 
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سازنده با رقبا، روابط بلند مدت با تامین کنندگان، انعطاف های  کنندگان، همکاری
یکپارچگی سیستم اطالعاتی و رایانه ، کنندگان(، انسجام )انسجام کاریپذیری تامین

گیری  تصمیمای، به اشترك گذاشتن اطالعات ومنابع با دیگر رقبا( وتیم سازی)
های  تیم، کاریهای  ، وجود تیمها فعالیت کارکنان توانمند در تیم، متمرکزغیر

 خودگردان( را مد نظر قراردهند.
 تولید و عملیات  .1

درحال تغییرو تولید شامل ساختارکنترلی پویا و منعطف در برخورد با محیط
برای رسیدن به این  عدم اطمینان است.های  ریزی و کنترل تولید در محیط برنامه

شان، مهارت در تجارت و های  )مهارت کارکنان در انجام فعالیت هدف باید مهارت
سرعت و زمان ، انعطاف پذیری خطوط تولید) عملکرد تولیدسود آور(، های  راه

 فن آوری، (تولید و تدارکات، تنوع در تولید، تولید به موقعهای  تحویل کاال، هزینه
ء ارتقا های وریآ فن روز،  وریآ فن ازرهبری در استفاده   وری،آ )آگاهی از فن

های اولیه  کیفیت )کیفیت طرح تولید منعطف(، وریآ فن  ، دانش و مهارت دهنده
کیفیت در دوره عمر محصول، محصوالت  کنندگان، کیفیت مواد تأمین، محصول

 را مورد توجه قرار داد. دارای ارزش افزوده باال(
 محیط  .3

محیطی پویا است که تغییر)فرهنگ تغییر، بهبود مستمر، تغییر  محیط،منظور از  
معرفی محصوالت   های متغیر بازار، )پاسخ به نیازمندی بازار استقرار تجهیزات( و

 اصلی آن های  های مشتری محور، رضایت مشتریان( از مولفه نوآوری  جدید،
 باشد. می

 کارکنان  .4

د و پشتیبان مدیریت ارشد است. نقش کارکنان منظور ازکارکنان،  کارکنانی توانمن
توانمند در افزایش پشتیبانی از عملیات مشترك در موسسات مجازی بسیار بارز است 

سازمان یادگیرنده، منابع انسانی ) آموزشهای  برای داشتن چنین کارکنانی مولفه
 رفاه ،منعطف و چند گانه، ارتقاء مهارت نیروی کار، آموزش و پرورش مستمر(
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مشاهده بین متغیرها در شکل زیر ارتباط  مورد نیاز می باشد. )رضایت کارکنان(
 : شود می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        گفته "بعد " آنهابه  ،برای سهولت در بیان)بعد از دسته بندی کلی این عوامل  
سری  یکبعدها به  همچنین این زیر و سری زیر بعد این بعد ها به یک (.شود می

 می شود.دسته بندی  که به صورت زیر شدهمؤلفه تقسیم 
 سازی( تیم انسجام، همکاری،)روابط هایمؤلفه شامل همکاری بعد .2
  عملکرد تولید، تکنولوژی، کیفیت( مهارت،) هایمؤلفهشامل تولیدوعملیاتبعد .1
 )تغییر، بازار( هایمؤلفهشامل محیط بعد .3

 )رفاه، آموزش( هایمؤلفهشامل پرسنلبعد .4

 است. اصلی محور دو شامل کهسپس این مؤلفه ها را به صورت پرسشنامه

 .است آن مؤلفه درمورد کارخانه خود وضع به مربوط موجودکه وضع .2

با استفاده از  و است درآورده مربوطه کارشناس دید از مؤلفه آن اهمیت ؛ اهمیت .1
 .پرداخته می شودوزن زیربعدها و بعدها  روش زیر به محاسبه

ACijk  منظورازهاi,j,k  یعنیk امین مولفه ازj  امین زیربعد مربوط بهi  امین
)سوال سوم  یعنی مقدار عددی مولفه سومAC123 بعداست. به طور مثال 

 

 
 

 ریهمکا محیط

 ری

 تولیدوعملیات پرسنل

 محیط همکاری

 
 

 چابکی
 

 سازمان    

    

 

 چارچوب مفهومی برای ارزیابی چابكی . 2نمودار 
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 پرسشنامه( از زیر بعد دوم )انسجام( مربوط به بعد اول)همکاری( می باشد.
سؤاالت پرسشنامه هستند که توسط کارشناس سازمان در مورد وضع موجود 

ها سؤاالت پرسشنامه هستند که توسط      سازمان پاسخ داده شده است.
درادامه با استفاده از  همیت آن پاسخ داده شده است.کارشناس خبره در مورد ا

 .پرداخته می شود) )بعدها    و) )زیربعدها     زیر به محاسبه های  فرمول
 .شودها آنگاه میزان شاخص چابکی محاسبه می     بعد از محاسبه

 
 
 
 
 

 FAI)چابكی) محاسبه شاخص فازی

گیری مدیریت پیدا کرده است. با این  منطق فازی کاربرد وسیعی در تصمیم 
دیدگاه برای یاری دادن مدیران برای دستیابی به یک سازمان چابک، یک مدل 

اندازه گیری چابکی سازمان و براساس منطق فازی پیشنهاد شده و به عنوان ابزار 
رتبه بندی  ،گیرد. در این رویکرد شناسایی موانع اساسی بهبود مورد استفاده قرار می

عملکرد و اهمیت اوزان ظرفیتهای چابکی به وسیله متخصصان در اصطالحات زبان 
شناختی بیان شده است. بنابراین از اعداد فازی مناسب برای نشان دادن ارزشهای 

شود و عملیات ساده ریاضی برای یکسان کردن این اعداد  ختی استفاده میزبان شنا
شاخص چابکی فازی  ،شود که به این عدد فازی به یک عدد فازی به کار گرفته می

گفته می شود. همچنین این شاخص چابکی فازی با عبارات مناسبی ترکیب و باعث 
 . [4,6,3]دشده است که سطح چابکی در عبارات زبان شناختی بیان شو
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 شود.استفاده می   2شماره متغیرهای کالمی به اعداد فازی از جدول 

 تبدیل متغيرهای كالمی به اعداد فازی. 9جدول

 سنجش عمل                         سنجش اهميت                    

 عامل تغيير زبانی فازیعدد   عامل تغيير زبانی عدد فازی

(Wبدترین ) (1و  5/1و  5/2)  (VLخیلی پائین ) (1و 15/1و 25/1) 

(VPخیلی ضعیف ) (2و  1و  3)  (L ) (2/1و 1/1و 3/1) پائین 

(P ) (1و  5/3و  5) ضعیف  (FLتا اندازه ای پائین ) (1/1و 35/1و5/1) 

(F ) (3و  5و  1) متوسط  (Mمتوسط ) (3/1و 5/1و  1/1) 

(G ) (5و  5/6و  8) خوب  (FH) (5/1و65/1و 8/1) تا اندازه ای باال 

(VGخیلی خوب ) (1و  8و  9)  (H ) (1/1و 8/1و 9/1) باال 

(E ) (21و  5/9و  5/8) عالی  (VHخیلی باال ) (85/1و 95/1و 2) 

 
خواهیم ببینیم سطح چابکی تا چه می، (FAIبعد ازمحاسبه سطح چابکی ) 

 .استای  اندازه

چند روش برای تطبیق تابع عضویت یا عبارات زبانی مطرح شده است. در اصل   
 سه روش وجود دارد:

  2ای روش فاصله . 2 
  1تخمین متوالی . 1
 .[22]3تجزیه واقع گونه . 3 

چون شهودی ترین روش  ،استفاده شود ایپیشنهاد می شود که روش فاصله   
، DAت}کامالً چابک ادر این مورد سری عبار.ادراك انسان از تقریبی بودن است 

چابکی ، A،چابک  HA چابکی باال )خوب(، VAچابکخیلی ، EAشدت چابکهب
 {Sو ضعیف )بدون چابک(  LA،چابکی پایین  SAکمی چابک، FAمتوسط

 [23]انتخاب می شود

                                                                                                                   
1- Euclidean 
2- successive approximation 
3- piecewise decomposition 
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به هر عضو در سری محاسبه  FAIفاصله از ،سپس با استفاده از روش فاصله ای
از هم  5/1ها را  درواقع برای اینکه تمام اعداد فازی پوشش داده شود فاصله شود. می
  گرفته می شودنظر  در

 0)و5/1و 2و 5/2و 1و 5/1و 3و 5/3و 4و 5/4و5و..........و 21 (

 
 

      
 
 
 

 شاخص فازی چابكیكالمی های  تبدیل عبارت  .9شكل             

 9/1)زباشد فاصله آن ا=FAI  (5/1و65/1و8/1) به طور مثال در صورتی که  
 .می آیددست ه ببدین صورت  =EA  (1/1و 8/1و

16.))10()10(....())2()2(())5.1(

)5.1(())1()1(())5/0()5/0(()(.)(.)(),(

2

)(

2

)()(

22

)(

2

)(





AEFAIAEFAIAE

FAIEAFAIAEFAIAEFAIEAFAID





 رتبه بندی سازمان چابک

سازمان، به دلیل اهمیت و نقش رتبه بندی اعداد فازی در FAI بعد از محاسبه  
 TOPSISوتکنیک  COG)با استفاده ازروش نقطه ثقل مرکزی ) ،تصمیم گیری

 [1شده است. ]اعدادفازی رتبه بندی 

 مرحله اول:استاندارد سازی اعداد فازی مثلثی)ذوزنقه ای(

 باشد uیک عدد فازی ذوزنقه ای در مجموعه جهانی Aفرض کنید 
U=[-m,m]           A=(a,b,c,d:w)     

 
 )m ≥ max   ׀a׀,׀b׀,׀c׀,׀d׀(

همچنین پیشنهاد . هم منطبق هستند بررویb,c چنانچه عدد مورد نظر مثلثی باشد   
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 .گرفته شوددر نظر  Aبرابر با بزرگترین  عدد در مجموعه  mمی شود که 

 ̅=(
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
) 

  

 اعداد فازی ذوزنقه ای استاندارد .2شكل 

 COGتعيين نقطه  مرحله دوم:

 آید هر عدد فازی ذوزنقه ای بدین صورت بدست می  COGدر این مرحله نقطه 

A=(                

y*= (   {

(
     
     

  )

 
                    

 

 
                                  

 

       (       (      (         

(          

 مرحله سوم:تعيين نقطه ایده آل مثبت وایده آل منفی

P=(1,1,1,1:1)              N=(-1,-1,-1,-1:1) 
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(          (  
 

 
                  (          (   

 

 
  

 محاسبه فاصله از ایده آل مثبت و منفی: مرحله چهارم:

   √(           (           

   √(           (           
 

 :Cمحاسبه ضریب  مرحله پنجم :
 .را تعیین کرد cبا استفاده ازفرمول زیر می توان ضریب 

CA=   /(   +  )  
 

توان  واز این طریق می که بزرگتر باشد در رتبه باالتری قرار می گیردCAهر کدام از
 . اعداد فازی را رتبه بندی کرد

 ها آوری و تحليل داده جمع

چه میزان چابک است وتا چه دهد که یک سازمان به  این مقاله به این سؤال پاسخ می
 حد از چابکی فاصله دارد؟

 دارای دو مزیت عمده است: رفتهکار هروش ب
ای از  در دامنه FAI. دهدگر می وآگاهی دهنده به تحلیلواقعی اطالعات نسبتاً . 2

 . دهد شود و تصویر کاملی در مورد چابکی سازمان می مقادیر بیان می
رو این روش نیز از این .در یک سازمان را می شناسدبه طور منظم عوامل ضعیف . 1

 تواند استفاده شود.ارزیابی می در خود
این تحقیق به عنوان نمونه در صنعت فوالد)شرکت فوالد آلیاژی یزد( انجام شد  

 تکمیل عملیات و   ) نورد،    )فوالدسازی فوالد آلیاژی شامل سه بخش اصلی
کنیک گفته شده سطح چابکی هر کدام از باشد. بااستفاده تمی    )وحرارتی

دست ه که نتایج ب شده استفوالد آلیاژی را محاسبه و سپس رتبه بندی های  بخش
 د.آمده به شرح زیر می باش
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 اول كه مربوط به زیر بعد روابط همكاری است. مؤلفه. نظرات خبرگان در مورد 2جدول 

 وضع مطلوب وضع موجود
 (5.5 و 5.5و  00) (3/0و5/0و  7/0)
 (7و  5و  5) (5/0و55/0و5/0)
 (5.5و  5.5و  00) (3/0و5/0و  7/0)
 (7و  5و  5) (7/0و 5/0و 5/0)
 (7و  5و  5) (7/0و 5/0و 5/0)
 (5.5و  5.5و  00) (55/0و55/0و 0)

 (5.5و  5.5و  00) (7/0و 5/0و 5/0)

 (5و  5.5و 5) (2/0و35/0و5/0)
 (5.5و  5.5و  00) (7/0و 5/0و 5/0)

 (5.5و  5.5و  00) (7/0و 5/0و 5/0)

 (7و  5و  5) (3/0و5/0و  7/0)

 
)سوال اول پرسشنامه( در بخش  تعداد یازده نفر خبره در مورد مولفه اول 

فوالدسازی جواب دادند که میانگین نظرات آن ها در مورد وضع موجود، مقدار 
و میانگین نظرات آن ها در رابطه با وضع مطلوب  (54/1و68/1و  8/1)عددی

می باشد. مقدار عددی تمامی مولفه  (1,64و  8,68و  9,45) )اهمیت(، مقدار عددی
 ها بدین صورت بدست می آید. 

)هفت سوال ابتدای پرسشنامه( مربوط به زیر بعد روابط همکاری  هفت مولفه اول 
بال گفته شد مقدار عددی این زیر بعد به که ق    می باشد که با توجه به فرمول 

 صورت زیر محاسبه می شود.

     [ (1,64و  8,68و  9,45)  (              ] [(               (              ]  

/[(                (                ]  (                
مقدار عددی زیربعدهای بعد همکاری به  شوددر ادامه همانطور که مشاهده می  

 شده است. 3صورت جدول 
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 . مقدار عددی زیر بعدهای بعد همكاری3جدول 

Wij ACij بعدهای بعد همکاری زیر 

 روابط همکاری                )                )

 انسجام                )                )

 تیم سازی                )                )

 
که گفته شد مقدار عددی بعد همکاری به      در ادامه با توجه به فرمول  

  صورت زیر به دست می آید

    [(               
 (               ] [(                (               ]   

/[(                (                 ]  (                

 . مقدار عددی بعدها4جدول 

Wj ACi ابعاد چابكی 

 همكاری                )                )

 توليد و عمليات               )                )

 محيط                )             )

 پرسنل                )              )

 
 ( بدین صورت عمل می شودFAIنهایت نیز برای محاسبه سطح چابکی )در 

     [(               
 (               ] [(                (              ]  /

[(                (                 ]  (                

فوالد آلیاژی های  بخش TOPSIS-نقطه ثقل مرکزی نیکدر ادامه با استفاده از تک
 . رتبه بندی می شود

ی رتبه بندی، طبق مطالب گفته شده با استفاده از تکنیک نقطه ثقل برای محاسبه
  TOPSIS-مرکزی

 گیرد.محاسبات زیر صورت می
 . سطح چابکی بخش فوالد آلیاژی می باشد     
 . سطح چابکی بخش نورد می باشد   :
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 . سطح چابکی بخش نورد می باشد   :
A1=(                

   

  [(   (               ((          (      )] 

 =0.665      

       

   √((          (                  

  

   √((          (                  
CA1=1.673/(0.375+1.673)=0.816 

CA2=0.792                                 

CA2=0.795                                 

         
 

اول از لحاظ چابکی و   طور که مشاهده می شود فوالدسازی در رتبههمان 
 بعدی قرار دارد.های  عملیات تکمیل و حرارتی و نورد به ترتیب در رتبه

 گيری بحث و نتيجه

فازی بندی اعداد  در این مقاله چارچوبی برای ارزیابی چابکی و همین طور رتبه 
ی تحقیق ابعاد چابکی با بررسی ادبیات تحقیق تعیین شد.  در اولین مرحله ارائه شد.

)روابط  همکاریابعاد نهایی چابکی که مورد ارزیابی قرار گرفتند عبارت بودند از: 
، ی، کیفیت(آور فن)عملکرد تولید،  عملیات و تولید، سازی( همکاری، انسجام، تیم

. برای ارزیابی این ابعاد در سه واحد )رفاه، آموزش(رکنان و کا )تغییر، بازار( محیط
ای تنظیم شد و در اختیار خبرگان سازمان قرار  نامه بزرگ، پرسش ی یک کارخانه

گرفت. برای ارزیابی این ابعاد از متغیرهای کالمی در منطق فازی استفاده شد. در 
نهایی چابکی هرواحد ی  ی فازی هر یک از ابعاد، نمره نهایت پس از ترکیب نمره

ی چابکی هر کارخانه، به کمک تکنیک  ی نمره کارخانه محاسبه شد. پس از محاسبه
 بندی نهایی اعداد فازی  انجام شد. رتبه TOPSISی ثقل مرکزی و  نقطه
)فوالد سازی(     با توجه به نتایج به دست آمده می توان فهمید که به چه علت  
)نورد( از لحاظ چابکی در رتبه باالتری قرار دارد.    )تکمیل و حرارتی( و    از 

ها مشخص شد وتوصیه هایی را  بااین روش نقاط ضعف و قوت هر کدام از بخش
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آل نیز ارائه شد. به طور مثال در بخش نورد  برای رسیدن به چابکی در سطح ایده
د مشخص شد که در بحث فناوری تولید منعطف که مربوط به زیر بعد عملکرد تولی

فوالدسازی و تکمیل وحرارتی های  از بعد تولید و عملیات می باشد نسبت به بخش
در وضعیت خوبی قرار ندارد در حالی که این مولفه ازدید خبرگان دارای اهمیت 
)وضع مطلوب( باالیی می باشد. مولفه مذکور یکی از عواملی است که باعث کاهش 

ضع مطلوب( آن در درجه باالیی سطح چابکی بخش نورد شده است زیرا اهمیت )و
چنانچه . قرار دارد در حالی که وضع موجود بخش نورد در این مولفه پائین است

بخش نورد در بحث فناوری تولید منعطف به سطح مطلوبی برسد در باال رفتن سطح 
کند. به همین روش می توان کلیه عواملی که  می چابکی آن نقش فزآینده ای را ایفا 

آمدن سطح چابکی هر بخش شده است را بیرون آورد و راهکارهای  موجب پائین
   در رتبه باالتر نسبت به     توان علل قرار گرفتن  می مقتضی را ارائه داد. همچنین

 رامشخص کرد.   و 
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