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چکیده
تأثیرات مخرب بحرانها بر عملکرد زنجیره تأمین شرکتها ،متخصصان سازمانی را بر آن داشته تا بیشازپیش
به مطالعه درباره مفهوم ریسک در زنجیره تأمین و چگونگی راههای مقابله با آن ترغیب شوند .از جدیدترین
مفاهیم در این رابطه در حوزه زنجیره تأمین ،بحث تابآوری و چگونگی اجرای استراتژیهای آن است .با توجه به
اهمیت این موضوع ،این پژوهش درصدد است تا بر اساس جدیدترین مطالعات در زمینه تابآوری در زنجیره
تأمین ،استراتژیهای مناسب را برای اجرا در یک شرکت تولیدی با مشارکت متخصصان سازمانی ،شناسایی کند.
در این راستا از یک رویکرد ترکیبی نوآورانه از مدل نظریه بازیها و فنون تصمیمگیری چندمعیاره در محیط فازی
بهره گرفته شد .بدین منظور برای یافتن بهترین ترکیب استراتژی از میان استراتژیهای تعادل نش یکسان (تعادل
نش چندگانه) ،با شناسایی معیارهای مناسب ،به ترتیب برای تعیین درجه اهمیت معیارها و انتخاب بهترین استراتژی
تابآوری از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی ( )FAHPو ویکور فازی ( )FVIKORاستفاده شد .در این
راستا نتایج نشان داد از دیدگاه متخصصا ن سازمانی برای انتخاب بهترین استراتژی ،معیار هزینه اجرای استراتژی
دارای باالترین درجه اهمیت است؛ همچنین از میان سه ترکیب استراتژی تعادلی بهدستآمده ،استراتژیهای
افزایش رویتپذیری و افزایش سرعت بازیابی بهعنوان بهترین ترکیب استراتژی برای افزایش تابآوری زنجیره
تأمین برگزیده شدند.
کلیدواژهها :ريسک در زنجیره تأمین؛ تابآوری؛ نظريه بازی؛ تعادل نش چندگانه؛ تصمیمگیری
چندمعیاره.
تاریخ دریافت مقاله ،1396/09/04 :تاریخ پذیرش مقاله.1398/06/08 :
* استاد ،دانشگاه تهران.
** دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
E-mail address: neda_rajabani@ut.ac.ir

*** دانشجوی دکتری ،دانشگاه تهران.
**** دانشجوی دکتری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی.
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 .1مقدمه

در بازار جهانی امروز ،شرکتها بیشتر به زنجیرههای تأمین خود متکی هستند تا رقابت را
حفظ کنند .رقابت شدید موجب شده است شرکتها از بازارهای جدید و هزینههای تولید کمتر از
طریق توسعه زنجیرههای تأمین خود که به ایجاد زنجیرههای تأمین جهانی پیچیدهتر منجر می
شود ،بهره ببرند [ .]19امروزه این پیچیدگیها ،زنجیره تأمین را در برابر انواع مختلفی از خطرات
آسیبپذیر کرده است [ .]18یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از این آسیب پذیری بدان
پرداخته میشود تابآوری است .تابآوری به شرکتها این امکان را میدهد که شکستهای
زنجیره تأمین را مدیریت کنند [ .]40دو مورد از جامعترین تعاریف زنجیره تأمین تابآور ،تعریف-
هایی هستند که توسط پونیس و کرونیس ( )2012و پونومارو ( ،)2012ارائه شدهاند .برای مثال،
این دو تعریف اغلب مشخصههای زنجیره تأمین تابآور شامل قابلیت و ظرفیت انطباق یا
سازگاری ،آمادهسازی ،پاسخگویی ،ارتباط و کنترل و همچنین بازیابی بهموقع به حالت اصلی یا
ترجیحاً به یک حالت بهبودیافته را در بر میگیرند .اگرچه مشابه تمام تعریفهای موجود ،این دو
تعریف نیز جنبه هزینه-اثربخشی را نادیده میگیرند .زنجیره تأمین تابآور توانایی برنامهریزی و
طراحی فعاالنه شبکه زنجیره تأمین برای پیشبینی رویدادهای منفی مخرب غیرقابلانتظار و
پاسخگویی انطباقی به اختالالت است؛ درحالیکه کنترل بر روی ساختار و عملکرد را حفظ می-
کند و اگر حالت مطلوبتری نسبت به قبل از آن رویداد امکانپذیر باشد به یک حالت پایدارتری
از عملیات دست پیدا میکند و بنابراین یک مزیت رقابتی بهدست میآورد [ .]36زنجیره تأمین
تابآور قابلیت انطباقی زنجیره تأمین بهمنظور آمادهشدن برای رویدادهای غیرقابلانتظار،
پاسخگویی به اختالالت و بازیابی از آنها از طریق حفظ تداوم عملیات در سطح مطلوبی از
ارتباط و کنترل بر روی ساختار و عملکرد است [ .]37زنجیره تأمین تابآور بهعنوان توانایی این
سیستم برای بازگشت به حالت اصلی خود بعد از ایجاد اختالل در آن در یک دوره زمانی قابل-
قبول ،تعریف میشود [ .]8زنجیره تأمین تابآور ،توانایی زنجیره تأمین برای مواجهشدن با
اختالالت غیرقابلانتظار است [ .]4تعاریف زنجیره تأمین اشاره میکنند که زنجیره تأمین تابآور
را میتوان از چهار جنبه شامل آماده سازی برای یک رویداد مخرب ،پاسخگویی به یک رویداد،
بازیابی یا بهبود بعد از رویداد ،و افزایش مزیت رقابتی بعد از رویداد ،ارزیابی کرد؛ بهطوریکه
استراتژیها یا قابلیتهای زنجیره تأمین تابآور باید تضمین کنند که این جنبهها در یک روش
بهنگام و با حداقل هزینه حداکثر میشون؛ به عالوه قابلیت انطباق ،این چهار جنبه را پشتیبانی
میکند .انطباق به این معنا است که زنجیره تأمین دارای یک توانایی نهفته بهمنظور ایجاد
جوابهای مختلف برای مطابقت با ماهیت تهدیدهایی است که با آنها مواجه میشود [.]46
در مبانی نظری مرتبط با این مفهوم به استراتژیهای متنوعی برای تابآورکردن زنجیره
تأمین پرداخته شده است .با توجه به اهمیت موضوع تابآوری در این پژوهش کوشیده میشود
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تا ابتدا با شناسایی استراتژیهای مناسب اجرای تابآوری در زنجیره تأمین یک شرکت تولیدی،
با استفاده از رویکردی ترکیبی از نظریه بازیهای و روشهای تصمیمگیری چندمعیاره 1به
بهترین استراتژی موردنظر شرکت دست یافت .گفتنی است که روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره نیز در محیط فازی 2مورداستفاده قرار گرفتند تا با عدماطمینان موجود در مسائل دنیای
واقعی و نیز عدماطمینان ناشی از قضاوت های انسانی ،با استفاده از متغیرهای زبانی فازی تا حد
ممکن مقابله شود.
با توجه به آنچه ذکر شد ساختار پژوهش پیش رو به این صورت است که ابتدا مرور کوتاهی
بر مبانی نظری نظریه بازیها و کاربردهای آن ،روشهای تصمیم گیری چندمعیاره و همچنین
ترکیب مدل نظریه بازی و تصمیمگیری چندمعیاره صورت گرفته است است .در ادامه پس از ارائه
روش شناسی پژوهش ،به تعریف تعادل نش در بازی دو نفره با جمع غیرثابت و معرفی استراتژی
های بازی پرداخته و درنهایت تحلیل یافتههای پژوهش و نتیجهگیری ارائه شده است.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

تابآوری در زنجیره تأمین .زنجیره تأمین تابآور ممکن است کمهزینهترین زنجیره تأمین
نباشد؛ اما قادر به غلبه بر عدماطمینانها و اختاللها در محیط کسبوکار است .مزیت رقابتی
زنجیره تأمین تنها به هزینههای پایین ،کیفیت باال ،کاهش زمان تأخیر و سطح باالی خدمات
بستگی ندارد؛ بلکه به توانایی زنجیره در دوریکردن از فجایع و غلبه بر شرایط بحرانی بستگی
دارد و این همان تابآوری زنجیره تأمین است [.]4
تابآوری ،توانایی زنجیره تأمین برای غلبه بر حوادث غیرقابلپیشبینی است .هدف از ایجاد
تابآوری در زنجیره تأمین ،جلوگیری از حرکت زنجیره به سمت شرایط نامطلوب است .اتفاقاتی
همچون حادثه اخیر فوران آتشفشان در ایسلند ،شرکتها را از اینکه چه کنترل اندکی بر ریسک
هایی که با آنها مواجه هستند ،دارند آگاه کرد .امروزه شرکتهایی وجود دارند که بعد از بروز
اختالالت و نوسانات شدید قادر به بازگشت به حالت اولیه و نرمال و یا حتی حالت بهتر از قبل
هستند.
مفهوم تابآوری زنجیره تأمین بیانکننده یک پدیده چندبعدی است .تعریف زیر بر اساس
استفاده از منظرهای گوناگون بینرشتهای ارائه شده است« :قابلیت تطبیقی زنجیره تأمین به
منظور آمادگی برای حوادث غیرمنتظره ،پاسخگویی به اختالالت و بازیابی از آنها توسط حفظ
پیوستگی عملیات در سطح مطلوب ارتباط و کنترل بر ساختار و عملکرد» .تعریف جامع دیگری از
تابآوری عبارت است از« :شناسایی منابع بالقوه ریسک و اجرای استراتژیهای مناسب از طریق
)1. Multi Criteria Decision Making (MCDM
2. Fuzzy environment
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یک رویکرد هماهنگ در میان اعضای زنجیره تأمین بهمنظور کاهش آسیبپذیری زنجیره
تأمین» [.]17
بهزادی و همکاران )2018( 1در پژوهشی با عنوان «استراتژیهای استوار و تابآور برای
مدیریت اختالالت عرضه در زنجیرهی تأمین کسب وکار کشاورزی» ،مجموعهای از
استراتژیهای تابآور و استوار را بهصورت ترکیبی ارائه کردند .بدین منظور ،یک مدل برنامه
ریزی تصادفی دومرحلهای تدوین شد  .این مدل با درنظرگرفتن سود موردانتظار ،استراتژهای
مدی ریت ریسک بهینه را در زنجیره تأمین کشاورزی شناسایی کرده است .در ادامه یک مطالعه -
موردی برای ارزیابی اثربخشی مدل صورت گرفت که نتایج حاکی از مناسببودن استراتژیهای
شناساییشده و کارایی مدل برای تابآورکردن زنجیرهتأمین مربوطه بود [.]7
رضاپور و همکاران ،)2017( 2در پژوهشی با عنوان «طراحی شبکه زنجیرهتأمین تابآور در
شرایط رقابتی :مطالعهموردی» ،به تجزیهوتحلیل یک مورد واقعی در زنجیره تأمین رقابتی صنعت
اتومبیل پرداختند .آنها با دو ریسک اصلی و مهم روبهرو بودند که یکی شامل اختالل تأمین
کنندگان و دیگری رقابت با رقیبان بود .بدین منظور ،آنها به بازطراحی تابآوری زنجیره
پرداختند که در این راه سه استراتژی نگهداشت ذخیره اضطراری در خردهفروشان ،بهکارگرفتن
ظرفیت پشتیبانی در تأمینکنندگان و منبعیابی از چندین منبع را اتخاذ کردند و با استفاده از یک
روش خطی دقیق ،مدل حاصل را حل نمودند .با توجه به یافتهها در صورتی که تأمینکنندگان
غیرقابلاتکا باشند ،استراتژی ذخیره اضطراری در پایین زنجیره تأمین برای مقابله با ریسک و
افزایش تابآوری مناسبترین استراتژی خواهد بود [.]43
مدیریت زنجیره تأمین باید با بهکارگیری استراتژیهای خالقانه ،از پاسخگویی بهتر به
نیازهای مشتریان در یک محیط نامطمئن پشتیبانی کند؛ ازاینرو زنجیره تأمین باید چابک باشد و
قابلیت غلبه بر اختالالت را نیز داشته باشد و این بدین معنا است که زنجیره تأمین باید تابآور
باشد .3نکته مهم ،بررسی این است که چگونه بهکارگیری همزمان رویکردهای چابکی و تاب
آوری موجب توسعه عملکرد و رقابتپذیری 4زنجیره تأمین میشود.
گروه مدیریت کرانفیلد ،)2003( 5در گزارشی چهار اصل زیربنایی تابآوری را این گونه بیان
کردهاند:

1. Behzadi et al.
2. Rezapour et al.

 .3در قسمتهای قبل رویکردهای تابآوری و چابکی بهطور مفصل بیان و مقایسه شدهاند.
4. competitiveness
1. School of Management Cranfield University
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ـ مالحظات ریسک باید بر طراحی و ساختار زنجیره تأمین اثرگذار باشند؛ بنابراین (باز) مهندسی
زنجیره تأمین بهمنظور اعمال ویژگیها در زنجیره تأمین اهمیت دارد؛
ـ مدیریت ریسک باید بر مبنای سطح باالیی از رؤیتپذیری و همکاری میان همه اعضای
زنجیره تأمین باشد؛
ـ تابآوری زنجیره تأمین بر چابکی داللت دارد؛ زیرا قادر به پاسخگویی سریع به نوسانات در
محیط های با عدماطمینان باال است؛
ـ ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک در زنجیره تأمین ،تابآوری را توسعه خواهد داد ].[17
آزودو و همکاران ( ،)2012بهمنظور دستیابی به تابآوری زنجیره تأمین در صنایع خودرو
سازی شاخصهای کلیدی عملکردی را بهصورت زیر در نظر گرفتند:
• استراتژیهای منبعیابی بهمنظور ایجاد امکان تعویض تأمینکنندگان؛
• موجودی استراتژیک؛
• کاهش زمان تاخیر؛
• ایجاد رؤیتپذیری جامع زنجیره تأمین
• حملونقل انعطافپذیر؛
• برنامهریزی مشترک با مشتریان ].[5
5
4
3
گلوسوپ )2007(2سه بُعد اطمینان ساختاری  ،قابلیتهای سازمانی و پیوستگی فرآیندی را
بهعنوان ابعاد تابآوری سازمان در دو بخش صنعت و خدمات در نظر گرفته است .به گفته
گلوسوپ ( ،)2007موقعی که سازمان اطمینان ساختاری دارد ،درحقیقت دارای نوعی افزونگی 6در
سه حوزه فنی ،اجتماعی و اقتصادی است که در نتیجه این ویژگی ،دانش فنیای 7ایجاد شده که
به وابستگی به هر فرد ،دستگاه و یا هر نقش کارکردی منجر میشود .به عقیده وی ،سیستمهایی
که قابلیتهای سازمانی دارند ،در حقیقت دارای قابلیتهای فنی (بازار) ،اجتماعی (مولد )8و
اقتصادی (ریسک) هستند؛ همچنین پیوستگی فرآ یندی تضمینی بر جریان پیوسته منابع فنی،
اجتماعی و اقتصادی است ].[14
توکاموهابوا و همکاران ( ،)2015در مطالعهای جامع با مرور مقالههای مختلف در حوزه تاب
آوری زنجیره تأمین ،کلیه استراتژیهای ارائهشده توسط پژوهشگران در راستای اجرای مالحظات

2. (re) engineering
3. Glassop
4. Structural reliance
5. organizational capabilities
6. processual continuity
7. redundancy
8. know-how
9. Productive
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1

تابآوری در زنجیره تأمین را شناسایی و به دو دسته طبقهبندی کردند :استراتژیهای پیشگیرانه
و استراتژیهای واکنشی .]46[ 2استراتژیهای شناسایی مربوط به هر یک از دو دسته یادشده به
همراه توضیحات هر استراتژی در جدول  ،1ارائه شده است؛ اگرچه بعضی از استراتژیهای خاص
بسته به اینکه چه موقع و به چه دلیل بهکار روند هم میتوانند پیشگیرانه باشند و هم واکنشی.
برای مثال ،همکاری میتواند از طریق تسهیل بهاشتراکگذاری اطالعات و استفاده از سایر
استراتژیها مثل ایجاد امنیت و توسعه تأمینکننده به کاهش اختالالت قبل از وقوع آنها کمک
کند؛ اما می تواند برای کمک به بازیابی بعد از یک اختالل از طریق توانمندسازی عامالن زنجیره
تأمین برای بهاشتراکگذاشتن و فراهمکردن یک پاسخ یا واکنش هماهنگ نیز مورداستفاده قرار
گیرد []45 ،33؛ همچنین بعضی از این استراتژیها مرتبط هستند؛ درحالیکه سایر استراتژیها
یکدیگر را تقویت میکنند .برای مثال ،میتوان ایجاد سرمایه اجتماعی و شایستگیهای مرتبط را
بهعنوان تسهیلکنندههای همکاری در نظر گرفت .رؤیتپذیری و سرعت بازیابی میتواند از
چابکی پشتیبانی کند [.]9
جدول  .1جمعبندی از استراتژیهای پیشگیرانه و واکنشی زنجیره تأمین تابآور []46
نوع استراتژی

استراتژیهای تابآوری
زنجیرهتأمین

انتخاب تأمینکننده مناسب

ایجاد قابلیتهای لجستیک

استراتژیهای
پیشگیرانه

ایجاد امنیت
ایجاد سرمایه اجتماعی و
شایستگی ارتباطی
همکاری با رقبای تجاری
عقد قراردادهای توافقی
مناسب
شرکای عمومی و خصوصی

توضیح

بهکارگیری معیارهای مناسب که میتواند به کمکردن اخـتالل و
اثرات آن کمک کند؛ مانند ثبات سیاسی در مکان تأمینکنندهها،
کیفیت ،قابلیتها (برخورداری از فناوریهای مناسب) ،ثبات مالی،
تداوم کسبوکار ،قابلیت اطمینان و غیره.
ایجاد قابلیتهایی برای مدیربت عرضه و جریانهـای اطالعـات
برای کاهش آسیبپذیری ضروری است؛ مانند قابلیتهای مقابله
با ریسک ،بهروزکردن فناوری اطالعات و بههمرسانی اطالعاتی.
اقداماتی برای محافظت از زنجیـره تـأمین در مقابـل اخـتالالت
عمدی مانند سرقت ،تروریسم و نفوذ تقلب.
ارتباط اثربخش و بههمرسانی اطالعات قبل از افزایش رویدادهای
ریسک ،آگاهیرسانی در مورد ریسک و محدودکردن آسیبپذیری
در مواردی مانند ارتباط ،همکاری ،اعتماد متقابل و غیره.
ایجاد و حفظ همکاری بین رقبا برای شکلدادن به هـمافزایـی و
غیره و همچنین بههمرسانی منابع برای ایجاد امنیت و تابآوری
قرادادهای بلندمدت و کوتاهمدت میتواند به قابلیتهای انعطـاف
پذیری در عرضه بهمنظور کاهش کمبودها کمک کند.
قراردادهای توافقی بین آژانسهای عمـومی و بخـش خصوصـی
برای بههمرسانی مهارتها و داراییها ،ریسکها و پاداشهـا بـه
1. Proactive
2. Reactive
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استراتژیهای تابآوری
زنجیرهتأمین
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توضیح

منظور ارائه خدمات یا تسهیالت به بخش عمـومی .ایـن مسـئله
تمایل دولت را به سوی نهادهای خصوصی زنجیـرههـای تـأمین
افزایش میدهد.

ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک

افزایش نوآوری
افزایش رؤیتپذیری
مدیریت موجودی
مدیریت دانش
تنوع پورتفولیو
توسعه تأمینکننده
همکاری زنجیره تأمین
طراحی و ساختار زنجیره تأمین
برآوردن پایداری

بهکارگیری فناوری اطالعات

ایجاد قابلیت های لجستیک
استراتژیهای
واکنشی

ایجاد سرمایه اجتماعی و
شایستگیهای مرتبط

اطمینانحاصل کردن از اینکه اعضای سازمان ،مـدیریت ریسـک
زنجیره تأمین را پذیرفتهاند که الزمه ی آن حمایت مدیریت سطح
باال و یکپارچگی و کار گروهی در سازمان است.
انگیزش و قابلیت برای کشف و خلق ایدههای کسبوکار جدیـد؛
مانند محصوالت جدیدی ،فناوریها ،فرآیندها و استراتژیهایی که
میتواند آسیبپذیری را کاهش دهد.
توانایی برای مشاهده کل زنجیره تأمین (همه گرهها و روابط) که
میتواند به شناسایی تهدیدهای بالقوه کمک کند.
هماهنگی استراتژیک مدیریت موجودی در بهکـارگیری رویکـرد
گسترده سیستمی به کاهش ریسکهای موجودی.
توســعه دانــش و درک ســاختارهای زنجیــره تــأمین (فیزیکــی و
اطالعاتی) و توانایی برای یادگیری از تغییرات و همزمان آموزش
به بقیه نهادهای زنجیره.
فعالیت برای ارائه محصوالت متنوع بهمنظور کاهش وابستگی به
محصوالت و تأمینکنندگان خاص.
اعطای تسهیالت به تـأمینکننـدگان بـا انگیزاننـدههـای مـالی،
آموزشی و دانش فنی برای بهبود کارایی ،تعهد و قابلیت اطمینان.
توانایی کار اثربخش با نهادهای زنجیرهتأمین برای کسب منفعت
متقابل؛ مانند بههمرسانی اطالعات و دیگر منابع برای کاستن از
آسیبپذیری.
ساخت شبکه زنجیرهتأمین
متناسب با الزامات اقتصادی ،اجتمـاعی و زیسـتمحیطـی بـرای
مقابله با ریسکهای زنجیره تأمین مـرتبط؛ ماننـد ریسـکهـای
اعتباری.
فناوری اطالعات ،ارتباط و پشتیبانی دیگر استراتژیهای تابآوری
را ارتقا میدهد مانند قابل رؤیتبودن و همکاری که میتواند بـه
عالمتدهی اختالالت بالقوه کمک کند.
قابلیتهایی برای جریانهای عرضه و اطالعـات ماننـد کـاهش
زمان گردش ،افزایش قابلیت تحویل ،مـدیریت دانـش و خـدمت
مشتری برای بازیابی و ترمیم سریع از یک اختالل.
ارتباط اثربخش ،اعتماد و بههمرسانی اطالعات میتواند دسترسی
سریع به منابع ضروری برای بازیابی را فراهم کند؛ مانند ارتباطات،
همکاری ،اعتماد متقابل و غیره.
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استراتژیهای تابآوری
زنجیرهتأمین

برنامهریزی اقتضایی

ایجاد افزونگی

مدیریت تقاضا
تضمین چابکی زنجیره تأمین
افزایش انعطافپذیری
افزایش سرعت بازیابی
افزایش رؤیتپذیری
همکاری در زنجیره تأمین
بهکارگیری فناوری اطالعات

توضیح

پیشبینی رویدادهای بالقوه و مشخصکردن اقدامات برای مقابله
با ریسکهای زنجیرهتأمین و اختالالت قبل از آنکه واقعا اتفـاق
بیفتد؛ مانند پیشبینی و پایش عالمتهای هشدار اولیه.
استفاده استراتژیک و ان تخابی از ظرفیت و موجودی کمکـی کـه
میتواند برای مقابله با اختالالت استفاده شـود؛ ماننـد موجـودی
احتیاطی ،کار با چندین تأمینکننده و امکانات اضافی.
مقابله با اثر اخـتالالت از طریـق تأثیرگـذاری کلـی بـر انتخـاب
مشتریان؛ مانند قیمتگذاری پویـا ،برنامـهریـزی بـرای طبقـات
مختلف افراد و چرخشهای قیمتی بیصدای محصول.
توانایی برای پاسخ سریع به تغییرات غیرقابلپیشبینی در تقاضا و
یا عرضه.
توانایی بنگاه و زنجیره تأمین برای وفقدادهشدن با تغییر الزامات
با کمترین زمان و تالش.
آهنگ انطباق انعطافپذیر که میتوانـد سـرعت بازیـابی زنجیـره
تأمین از اختالالت را تعیین کند.
توانایی برای مشاهده کل زنجیرهتأمین (همه گرهها و روابط) کـه
میتواند به شناسایی تهدیدهای بالقوه کمک کند.
توانایی کار اثربخش با نهادهای زنجیره تأمین برای کسب منفعت
متقابل؛ مانند بههمرسانی اطالعات و دیگر منابع برای کاستن از
آسیبپذیری.
قابلیت ارتباط و پشتیبانی دیگر استراتژیهای تـابآوری را ارتقـا
میدهد که میتواند به هماهنگی پاسخها به اختالالت کمک کند.

با وجود اینکه پژوهشهای اخیر در حوزه زنجیره تأمین توجه ویژهای به مفهوم تابآوری و
نیز ارائه استراتژیهای مناسب برای دستیابی به آن داشتهاند [ ،]7باید به این نکته توجه داشت
که احتماالً هر استراتژی برای اجرا در یک زنجیره تأمین خاص ،استراتژی بهینه و مناسب نیست؛
بنابراین انتخاب بهترین استراتژی همواره حلقه مفقوده بسیاری از سازمانها است .با توجه به
اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر به دنبال پیشنهاد روشی است که بتوان بهترین استراتژی برای
دستیابی به یک زنجیره تأمین تابآور را انتخاب کرد.
نظريه بازیها .نظریه بازیها رویکردی برای تحلیل موقعیت شرکت و رقبا و بهینهسازی
متغیرهای تصمیم برای توانمندسازی در بازار رقابتی است .نظریه بازیها در تالش است توسط
ریاضیات ،رفتار را در شرایط راهبردی یا بازی که در آنها موفقیت فرد در انتخاب کردن ،وابسته به
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دیگران است بهدست آورد [ .]39ابزارهای متفاوتی در برخورد با تعارضهای استراتژیک وجود
دارند []22؛ منشأ تمامی این ابزارها نظریه بازیها است .این ابزارها عبارتند از تجزیهوتحلیل
متاگیم ،تجزیهوتحلیل هایپرگیم ،تجزیه و تحلیل تعارض ،مدل گراف برای تفکیک تعارض
( ،1)GMCRنظریه درام و نظریه حرکات [ .]16یک بازی استراتژیک عناصر متفاوتی شامل
مجموعه بازیکنان ،استراتژیهای هر بازیکن و پیامد هر ترکیب استراتژی دارد .استراتژی به
عنوان روش خاصی تعریف می شود که یک بازیکن باید تحت شرایط مشخص به آن روش عمل
کند [ .]6 ،2نظریه بازی در بسیاری از حوزهها همچون اقتصاد ،علوم سیاسی و روانشناسی،
منطق و زیستشناسی بهکار میرود [.]31 ،22 ،16
نظریه بازی ،ابزارهای ریاضی مفیدی را به منظور توضیح استراتژیهایی که افراد در بازی
های رقابتی یا همکارانه باید اتخاذ کنند ،ارائه میدهد .در علوم اجتماعی (بهطور عمده اقتصاد)،
زیست شناسی ،مهندسی ،علوم سیاسی ،روابط بینالملل ،علم رایانه و فلسفه [ ،]9حوزههایی وجود
دارد که می توان این شاخه از علوم ریاضی کاربردی را در آنها مورداستفاده قرار داد .در هر
موقعیت ،عامالن تصمیمهایی را اتخاذ میکنند و بر مبنای آنها نت ایج مشخصی حاصل میشود؛
در نتیجه هر عامل روش مواجه با پیامدهای شدنی خود را دارد [.]13
هدف نظریه بازی ،مدلسازی موقعیتهایی است که در آن تعداد زیادی شرکتکننده که
تعامالت آنها بر پیامدهای یکدیگر تأثیر میگذارد ،مشارکت میکنند [ .]32نظریه بازی لزوماً به
معنای کسب یک راهحل خارج از دسترس نیست؛ بلکه تسریعبخشیدن به تفکر استراتژیک با
هدف حل مسئله تصمیم است .برای مثال ،فرمولبندی نظریه بازی زمان را به فرآیند تصمیم
اضافه میکند [ .]42ثابت شده است که نظریه بازی ،ابزاری باارزش در مدلسازی و تجزیهو
تحلیل بسیاری از پدیدهها است که دربرگیرنده تعامل بین چندین عامل هستند [.]41
عناصر برجسته یک بازی شامل  .1بازیکنان .2 ،ترجیحات یا استراتژیهایی که بازیکنان
اتخاذ میکنند .3 ،اطالعاتی که بازیکنان در دست دارند .4 ،ترتیب بازی و  .5پیامد بازی است که
به وسیله چهار عامل قبلی تحت تأثیر قرار دارد .یک بازی حداقل دو بازیکن دارد که تصمیماتی
را اتخاذ میکنند .این بازیکنان میتوانند افراد ،جوامع ،شرکتها و یا دولت باشند .هر بازیکن
ترجیحات و استراتژی خود را دارد که به معنای «برنامه کامل عمل است که توصیف میکند یک
بازیکن در تمام شرایط ممکن چه خواهد کرد» [.]21 ،12
مسائل نظریه بازی اغلب مسائلی با چندین تصمیمگیرنده با معیارهای چندگانه هستند .به
منظور حل چنین مسائلی بهوسیله روشهای بهینهسازی متداول ،معموالً مسئله بهطور کامل به
یک مسئله با یک تصمیمگیرنده با یک تابع هدف مرکب یا ترکیبی برای کل سیستم نظیر تابع

1. Graph model for conflict resolution
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رفاه اجتماعی یا اقتصادی کل یا یک تابع چندهدفه مقید موزون تغییر میکند [ .]24با توجه به
کتاب اصلی جانوننیومن و اسکارمورگناسترن )1994( 1با عنوان «نظریه بازیها و رفتار
اقتصادی» ،2نظریه بازی را معموالً به دو گروه عمده موقعیتهای تعاملی (که بازی نامیده می
شوند) شامل بازیهای غیرهمکارانه و بازیهای همکارانه تقسیم میکنند .بازیهای غیر
همکارانه ،موقعیتهایی را مطالعه میکنند که در آنها بازیکنان بهسختی به توافق در خصوص
یک تعارض میرسند؛ در ضمن در بازیهای همکارانه امکان انواع توافق در میان بازیکنان وجود
دارد [ .]29در بازیهای غیرهمکارانه هر بازیکن تمایل دارد که بنا بر عالقه خود رفتار کند تا
اینکه این نکته را در نظر بگیرد که پیامد یک بازی تحت تأثیر اعمال تمام بازیکنان درگیر در
بازی است .بازیکنان می توانند به طور همزمان عمل کنند (مثل بازی سنگ ،کاغذ ،قیچی یا بازی
تطبیقدادن سکهها) یا در چندین زمان (مثل شطرنج و تخته نرد) [ .]27کاربرد عمده بازیهای
ماتریسی در انتخاب گزینهها است که یک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره است [،26 ،25 ،20
.]48 ،35 ،34 ،28 ،27
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( .)MCDMروشهای تصمیمگیری چندمعیاره سنتی
گزینههایی را بهمنظور انتخاب بهترین راهحل فراهم میکند .باوجوداین سیمون ،3برنده جایزه
نوبل اقتصاد در سال  ،1978ادعا میکند که تصمیمگیری لزوم ًا از اصول اساسی «انسان
منطقی» ،تبعیت نمیکند .انسانها مسائل را از طریق حداکثرکردن مطلوبیت حل نمیکنند ،بلکه
افراد قانعی هستند که سطوح آرمانی را که یک راهحل باید برآورده کند ،تعیین میکنند .اگر
انسانها بتوانند راهحلی شناسایی کنند که سطوح آرمان یادشده را برآورده کند ،آن راهحل را می
پذیرند [.]23
با توسعه  ،MCDMتمرکز از رتبهبندی و انتخاب گزینهها به بهبود عملکرد آنها معطوف
شده است .مدلهای قدیمی تنها میتوانند پژوهشگران را در شناسایی اختالف بین گزینههای
رقیب کمک کنند [ .]23تصمیمگیری چندمعیاره که معموالً به عنوان پشتیبانی تصمیم چندمعیاره
( 4)MCDAو تجزیه و تحلیل چندمعیاره ( 5)MCAشناخته شده است ،مجموعهای از روشها
است که به وسیله آن اجتماع و درنظرگرفتن تعداد زیادی معیار (اغلب متضاد) برای انتخاب ،رتبه
بندی ،طبقهبندی یا توصیف مجموعهای از گزینهها بهمنظور کمک به فرآیند تصمیمگیری
امکانپذیر میشود [.]49 ،30
1. John von Neumann & Oskar Morgenstem
2. Theory of Games and Economic Behavior
3. Simon
4. Multi Criteria Decision Aid
5. Multi-Criteria Analysis
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رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور ارزیابی مزایا و معایب گزینهها بر اساس معیارهای
چندگانه بهکار میرود؛ بهخصوص زمانی که گزینههای متنوع با ابعاد بالقوه متضاد چندگانه وجود
دارد که نمیتوانند بهوسیله اندازهگیری ساده یک بُعد موردارزیابی قرار گیرند [ .]47 ،41تصمیم
گیری چندمعیاره با مسائل تصمیمگیری پیچیده با چندین معیار متضاد یا متناقض سروکار دارد.
این روش با هدف بده-بستان بین معیارهای موردنظر بهدنبال راهحلها و گزینههای مؤثر است.
عموماً چهار عنصر یا جزء اساسی در فرمولبندی یا تحلیل مسائل با  MCDMوجود دارد .این
چهار عنصر شامل مجموعهای از گزینهها (اقدامات ،تصمیمها یا راهحلها) ،مجموعهای از معیارها
و یک سازوکار تجمعی برای ترکیب نتایج ارزیابی و ساختار اولویتها برای انتخاب گزینهها است.
مجموعه گزینهها انتخابهای مختلف تصمیم را نشان میدهند .مجموعه معیارها برای ارزیابی
گزینهها بهکار میروند؛ به ویژه هر گزینه بر اساس هر معیار در مجموعه موردارزیابی قرار می-
گیرد .سازوکار تجمعی ،ارزیابیهای مختلف برای یک گزینه را بر اساس معیارهای چندگانه به-
منظور تعیین اثربخشی کل هر گزینه ترکیب میکند [.]3
ترکیب مدل نظريه بازی و تصمیمگیری چندمعیاره .در نظریه بازیها بازیکنان بر اساس
مطلوبیتها و پیشبینیهایی که از عکسالعملهای حریف دارند ،استراتژی مناسب را تا رسیدن
به تعادل نش که بهترین و مطلوبترین استراتژی ممکن برای دو بازیکن است ،انتخاب میکنند.
بر همین اساس ممکن است بازیکنان در یک بازی به بیش از یک تعادل نش دست یابند؛ اما در
چنین شرایطی پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که آیا اجرای هر یک از تعادلهای
نش بهدست آمده برای بازیکنان یکسان است یا بر اساس شرایط ،امکانات و معیارهایی که در
ذهن بازیکنان و پیشروی آنهاست ،میتوان یک استراتژی را به استراتژیهای دیگر ترجیح
داد؟!! در چنین شرایطی به نظر میرسد که با استفاده از یک روش مکمل مانند روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره میتوان مطلوبترین استراتژی را که به تعادل نش منتهی میگردد،
انتخاب کرد و این یعنی استراتژیای برای اجرا انتخاب میشود که نهتنها بیشترین پیامد را دارد،
بلکه بر اساس معیارهای موجود هم باالترین مطلوبیت ممکن را برای اجرا دارد .در مبانی نظری
موضوع ،مطالعات اندکی وجود دارد که به ترکیب نظریه بازیها و روشهای تصمیمگیری چند
معیاره پرداخته باشند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
آپالک و سوگت ( ،)2013رویکرد جدیدی از نظریه بازی در حوزه انرژی ارائه کردند .آنها در
این مطالعه پس از شناسایی استراتژی های مناسب در حوزه انرژی برای تعیین پیامدهای هر یک
از زوج استراتژیهای ممکن از روش تاپسیس فازی بهره بردند و درنهایت با تشکیل مدل نظریه
بازی ،استراتژهای منجر به تعادل نش را شناسایی کردند [ .]2هاشمخانی و همکاران (،)2015
کاربرد جدیدی از فنون تصمیمگیری چندمعیاره را ارائه کردند .آنها از فنون تصمیمگیری
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چندمعیاره برای ارزیابی استراتژیهای منتهی به تعادل نش در یک مورد بازی دو نفره با جمع
غیرثابت استفاده کردند .در این مطالعه آنها ابتدا با حل مدل بازی که از نظرهای خبرگان حاصل
شده بود ،به سه تعادل نش ممکن دست یافتند؛ در ادامه برای ارزیابی استراتژیهای منتخب با
تعریف معیارهای مناسب و وزندهی به معیارها با استفاده از روش  ،1SWARAبا بهکارگیری
روش  ،2WASPASبهترین استراتژی را از میان استراتژیهای نش موجود انتخاب کردند [.]16
 .3روششناسي پژوهش

در این پژوهش ترکیبی از نظریه بازیها و روشهای تصمیمگیری چندمعیاره برای یافتن
بهترین ترکیب استراتژی تابآوری در زنجیره تأمین شرکت تولیدی آلفا بهکار گرفته شده است.
دلیل استفاده از این روش برای شناسایی استراتژی مناسب تابآوری این است که در شرکت
موردبررسی وضعیتی پیشرو قرار داشت که عدهای از متخصصان سازمانی بر اجرای استراتژی
های پیشگیرانه و عدهای نیز بر بهکاربستن استراتژیهای واکنشی برای افزایش قابلیت تابآوری
زنجیره تأمین شرکت ،تأکید داشتند که برای هر یک از این نظرها مستندات و استداللهایی
قابلاعتنا وجود داشت .با توجه به شرایط پیشآمده به نظر میرسید بهترین رویکرد برای مقابله با
این وضعیت که به فضای بازی تعریفشده در نظریه بازیها نزدیک است (وجود دو گروه بازیکن
که دارای استراتژیهای مشخص و پیامد قابلمحاسبه بودند) و با توجه به توضیحات ارائهشده،
استفاده از نظریهبازیها و دست یافتن به یک نقطه تعادلی که مالحظات هر دو گروه را تا
حدزیادی موردتوجه قرار دهد ،مناسب است .از طرفی چون در ادامه وضعیت تعادل چندگانه نش
بهوجود آمد و ازآنجاکه برای اجرای استراتژیهای موردنظر مالحظه یکسری از معیارها ضروری
به نظر میرسد ،با همفکری با متخصصان سازمانی این راهحل حاصل شد که با تعریف معیارهای
مناسب و با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در محیط فازی (برای نزدیکتربودن به
دنیای واقعی) به انتخاب بهتریناستراتژی پس از تعیین درجه اهمیت این معیارها پرداخته شود.
در همین راستا روش پژوهش این مطالعه بدین ترتیب طرحریزی شد که ابتدا استراتژیهای
مناسب ایجاد تابآوری با استفاده از مرور مبانی نظری مرتبط و نظرهای خبرگان شرکت
(خبرگان در این مطالعه شامل متخصصان و مدیران حوزه زنج یره تأمین و استراتژی و هچنین
برخی مشاوران شرکت موردبررسی هستند) را شامل میشوند ،شناسایی و با استفاده از مدل
نظریه بازیها با جمع غیرثابت ،تعادلهای نش که همان بهترین استراتژیهای پیش روی
شرکت هستند ،شناسایی شده است؛ سپس و با توجه به اینکه در این مسئله بیش از یک تعادل
نش یکسان وجود دارد ،با بهکارگیری روشهای تصمیمگیری چندمعیاره تالش شده است تا
1. Step-wise weight assessment ratio analysis
2. Weighted aggregates sum product assessment
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برای انتخاب بهترین استراتژی ،مالحظات و دیدگاه خبرگان شرکت موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین
پس از شناسایی معیارهای مناسب و تعیین درجه اهمیت آنها توسط روش فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی فازی 1با بهکارگیری روش ویکور فازی 2بر اساس مطالعهی صفائی و همکاران (،)2014
بهترین ترکیب یا زوج استراتژی انتخاب شده است [ .]44شکل  ،1روششناسی ترکیبی پژوهش
حاضر را به وضوح نشان میدهد.
در ادامه تعادل نش در بازیهای دو نفره با جمع غیرثابت و هر یک از روشهای تصمیم
گیری چندمعیاره بهکاررفته در این پژوهش تشریح شده و نتایج آنها ارائه شده است.

1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process
2. Fuzzy VIseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje
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شناسايي استراتژی های مناسب با استفاده از مرور
ادبیا و بر اسا نظر خبرگا

تشکی مدل بازی با جم یر ابت و ماتريس پیامد
بازيکنا

ح مدل بازی و شناسايي تعادل های نش يکسا

شناسايي معیارهای مناسب برای انت اب ب ترين
ترکی ب استراتژی تاب آوری

تعیین درجه اهمیت معیارها به وسیله تکنیک FAHP

انت اب ب ترين ترکیب استراتژی تعادل نش با
استفاده از FVIKOR

شکل  .1مراحل روششناسی رویکرد ترکیبی نظریه بازی-تصمیمگیری چندمعیاره

تعادل نش در بازیهای دو نفره با جم

یر ابت .فرض کنید ماتریس بازی دو نفره که

شامل استراتژیها و پیامدهای بازیکنان است بهصورت جدول  ،1باشد.
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جدول  .2ماتریس بازی دو نفره
بازیکن 2
𝑆𝑛2

⋯

𝑆22

𝑆12

استراتژی

) 𝑛(𝑎1𝑛 , 𝑏1
) 𝑛(𝑎2𝑛 , 𝑏2
⋮
) 𝑛𝑚𝑏 (𝑎𝑚𝑛 ,

⋯
⋯
⋱
⋯

) (𝑎11 , 𝑏11
) (𝑎22 , 𝑏22
⋮
)(𝑎𝑚2, 𝑏𝑚2

) (𝑎11 , 𝑏11
) (𝑎21 , 𝑏21
⋮
)(𝑎𝑚1, 𝑏𝑚1

𝑆11
𝑆21
⋮
1
𝑚𝑆

بازيکن 1

با توجه به جدول  ،2بازیکن  1یک مجموعه استراتژیهای محدود با  mعنصر (  ) S1و با
تابع پیامد )  u1 (s1 ,s2و بازیکن  2نیز یک مجموعه استراتژیهای nتایی (  ) S2با تابع پیامد
)  u2 (s1 , s2در اختیار دارد که این دو تابع پیامد حاصلضرب دکارتی این دو مجمعه استراتژی
هستند؛ یعنی داریم . ( s1 , s2 ) ∈ S1 × S 2 :با توجه به ماتریس بازی گفته میشود استراتژی si
بازیکن  1غالب است بر استراتژی  s jبازیکن  1اگر برای هر استراتژی بازیکن  2دا شته باشیم:
) ، u1 (si , s) ≥ u1 (s j , sآنگاه زوج استراتژی  (s1* , s2* ) ∈ S1 × S2تعادل نش بازی است اگر [ 1و
:]2
رابطه ()1
∗
∗
∗
𝑢1 (𝑠1 . 𝑠2 ) ≥ 𝑢1 (𝑠. 𝑠2 ) ∀ 𝑠 ∈ 𝑆1
𝑢2 (𝑠1∗ . 𝑠2∗ ) ≥ 𝑢1 (𝑠1∗ . 𝑠) ∀ 𝑠 ∈ 𝑆2
 .4تحلی دادهها و يافته های پژوهش

تشريح استراتژیهای بازی و شناسايي معیارها .توکاموهابوا و همکاران ( ،)2015در
مطالعهای جامع کلیه استراتژیهای تابآوری زنجیرهتأمین معرفیشده از سوی پژوهشگران
مختلف را جمعبندی کردند؛ بر این اساس خبرگان و کارشناسان شرکت درصدد برآمدند تا با به
کارگیری برخی استراتژیهای منتخب ارائهشده توسط توکاموهابوا و همکاران ( ،)2015قابلیت
تابآوری زنجیره تأمین شرکت را ارتقا بخشند؛ بنابراین پس از مطالعه و بررسی کامل استراتژی
های مورد نظر ،از میان استراتژیهای موجود و بر اساس اجماع نظر خبرگان ،شش استراتژی
پیشگیرانه و شش استراتژی واکنشی بهعنوان استراتژیهای مطلوب شرکت انتخاب شدند که
عبارتاند از:
 )1استراتژیهای تابآوری پیشگیرانه منت ب :شامل ایجاد قابلیتهای لجستیک ( ،)S11
ایجاد امنیت (  ،)S12ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک (  ،)S13افزایش نوآوری ،افزایش رویتپذیری
(  ،)S14مدیریت موجودی (  )S15و بهکارگیری فناوری اطالعات ( .)S16
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 )2استراتژیهای تابآوری واکنشي منت ب :شامل برنامهریزی اقتضایی (  ،)S21ایجاد
افزونگی (  ،)S22مدیریت تقاضا (  ،)S23تضمین چابکی زنجیره تأمین (  ،)S24افزایش انعطاف
پذیری (  )S25و افزایش سرعت بازیابی ( .)S26
با توجه به اینکه مدیریت شرکت در آغاز راه ایجاد تابآوری زنجیره تأمین بوده و با توجه به
محدودیت منابع مالی و زمانی بهدنبال اجرای یک زوج استراتژی تابآوری پیشگیرانه و واکنشی
بوده است ،باید از میان شش زوج استراتژی مطلوب پیشنهادی از جانب خبرگان و متخصصان
شرکت ،یکی را به عنوان استراتژی منتخب برای اجرا برگزیند .بدین ترتیب مدل نظریه بازی این
پژوهش پس از برگزاری جلسه با خبرگان و متخصصان و دستیافتن به اجماع در مورد پیامدهای
حاصل از اجرای هر استراتژی در یک طیف از  10تا  20نمرهای به صورت جدول  ،2ارائه شده
است که با حل آن ،سه استراتژی تعادلی نش حاصل میشود.
جدول  .3استراتژیها و پیامدهای ناشی ازآن
𝟔𝟐𝐒

𝟓𝟐𝐒

𝟒𝟐𝐒

𝟑𝟐𝐒

𝟐𝟐𝐒

𝟏𝟐𝐒

 17و 16

 18و 17

 17و 15

 14و 16

 16و 17

 15و 16

𝟏𝟏𝐒

 16و 16
 17و 14

 15و 15
 16و 16
 18و 17

 16و 15
 17و 16

 13و 15
 15و 16
 16و 17

 16و 15
 17و 15
 18و 17

14و 15
 15و 16
 17و 17

𝟐𝟏𝐒

 14و 15
 13و 16

 15و 15
 14و 17

 16و 14
 14و 15

 18و 18
 17و 15
 18و 16

 16و 15
 18و 18

 18و 18
 17و 16
 17و 17

𝟑𝟏𝐒
𝟒𝟏𝐒
𝟓𝟏𝐒
𝟔𝟏𝐒

با توجه به نتایج جدول  ،2سؤال این است که کدام یک از سه استراتژی تعادلی نش موجود
برای اجرا مناسبتر است؟ برای انتخاب بهترین استراتژی از دیدگاه شرکت موردبررسی ،با بهره
گیری از نظر متخصصان و خبرگان سازمانی ،معیارهای اثرگذار و بااهمیت شناسایی شد .پس از
طی جلسههای مباحثه با خبرگان شرکت در مورد این سؤال که برای اجرای استراتژیهای تاب-
آوری در شرکت چه معیارهایی باید لحاظ شود ،پنج معیار شناسایی شد.
معیار نخست نشاندهنده مدت زمانی است که اجرای این زوج استراتژیها به طول می-
انجامد که قطعاً یک معیار کاهشی خواهد بود ( .)𝐶1
معیار دوم هزینه اجرای هر استراتژی است که مقدار پایینتر آن مطلوب بوده ،بنابراین
معیاری کاهشی است ( .)𝐶2
معیار سوم ،وضعیت نیروی کار و متخصصان دردسترس سازمان برای اجرای هر یک از این
استراتژیها است که وضعیت مناسبتر مطلوب میباشد ( .)𝐶3
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معیار چهارم به بحث مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط میشود ،یعنی میزانی که شرکت
میتواند با اجرای این استراتژی ها به انتظارات جامعه نسبت به خود پاسخی درخور دهد و یا به
عبارتدیگر سرمایه انسانی کسب کند ( .)𝐶4
درنهایت آخرین معیاری که متخصصان سازمانی موردتوجه قرار دادند ،فرصتهایی است که
اجرای هر یک از این استراتژیها میتواند برای آینده کسبوکار شرکت ایجاد کند؛ بهعبارتدیگر
اینکه اجرای این استراتژیها چه بستری را برای پیشرفت شرکت مهیا خواهد کرد و یا تا چه
میزان میتواند برای اجرای استراتژیهای موردتوجه شرکت در تابآوری و یا حوزههای دیگر راه
را هموار سازد ( .)𝐶5
تعیین درجه اهمیت معیارها و انت اب ب ترين استراتژی .همانطور که پیشتر اشاره شد،
برای تعیین درجه اهمیت معیارها از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی استفاده میشود.
ماتریس مقایسات زوجی بر اساس متغیرهای زبانی ارائهشده در جدول  3و بر اساس نظرهای
خبرگان تشکیل شد که در جدول  ،4آمده است .نتایج حاصل از روش  FAHPدر جدول  ،5نشان
داده شده است .از بین پنج معیار موردنظر ،معیار هزینه اجرای استراتژی (  )𝐶2در انتخاب
استراتژیهای تابآوری زنجیره تأمین در شرکت موردبررسی دارای باالترین درجه اهمیت است.
پس از تعیین درجه اهمیت معیارها ،با استفاده از روش ویکور فازی ،استراتژیهای تعادل نش
حاصلشده از مدل بازی ارزیابی شد .نمرات عملکردی هر یک از استراتژیهای موردنظر با
استفاده از طیف اعداد فازی ارائهشده در جدول  6و بر اساس نظر خبرگان در جدول  ،7نشان داده
شده است.
در روش ویکور فازی ،مقادیر ثابت  vمیتواند در بازه ] [ 0,1تغییر کند؛ بنابراین برای تحلیل
حساسیت نتایج ،عالوه بر مقدار  v = 0.5که معموالً در مقالههای مختلف در نظر گرفته میشود،
از مقادیر  v = 0.9, v = 0.75, v = 0.25, v = 0.1نیز بهره گرفته شده است که ارزیابی اولیه را
تأیید میکند .با توجه به جدول  ،8از میان سه ترکیب استراتژی تعادل نش ،ترکیب استراتژی
(  ،)𝑆14 −𝑆26یعنی افزایش رؤیتپذیری و افزایش سرعت بازیابی بهعنوان بهترین ترکیب
استراتژی از دیدگاه خبرگان و متخصصان شرکت انتخاب شد؛ زیرا هر دو شرط مزیت قابلقبول
و ثبات قابلقبول در تصمیمگیری در روش ویکور را برآورده ساخته است.
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جدول  .4متغیرهای زبانی برای انجام مقایسات زوجی
های زباني

مقیا

فازی مثلثي

مقیا

فازی مثلثي متقاب

مقیا

بهشدت مهمتر

)(8, 9, 10

)(1/10, 1/9, 1/8

بینابین

)(7, 8, 9

)(1/9, 1/8, 1/7

خیلی مهمتر

)(6, 7, 8

)(1/8, 1/7, 1/6

بینابین

)(5, 6, 7

)(1/7, 1/6, 1/5

مهمتر

)(4, 5, 6

)(1/6, 1/5, 1/4

بینابین

)(3, 4, 5

)(1/5,1/4,1/3

کمی مهمتر

)(2, 3, 4

)(1/4,1/3,1/2

بینابین

)(1, 2, 3

)(1/3, 1/2, 1

اهمیت یکسان

)(1, 1, 1

)(1, 1, 1

جدول  .5ماتریس مقایسه زوجی معیارها
فرصت 𝟓𝑪

𝟒𝑪

سرمايه
اجتماعي

نیروی

هزينه 𝟐𝑪

𝟑𝑪

زما

𝟏𝑪

کار

)3

2

(1

)4

3

(2

)1

1

(1

)1

1/2

(1/3

)1

1

(1

𝟏𝑪

)3

2

(1

)4

3

(2

)3

2

(1

)1

1

(1

)1

2

(3

𝟐𝑪

)4

3

(2

)3

2

(1

)1

1

(1

)1

1/2

(1/3

)1

1

(1

𝟑𝑪

)1

½

(1/3

)1

1

(1

)1

1/2

(1/3

)1/2

1/3

(1/4

)1/2

1/3

(1/4

𝟒𝑪

)1

1

(1

)3

2

(1

)1/2

1/3

(1/4

)1

1/2

(1/3

)1

1/2

(1/3

𝐶5

CR=0.0360

جدول  .6درجه اهمیت معیارهای انتخاب استراتژیهای تابآوری
درجه اهمیت

معیارها

0/2566
0/3427
0/2566
0/0325
0/1116

𝟏𝑪
𝟐𝑪
𝟑𝑪
𝟒𝑪
𝟓𝑪
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جدول  .7طیف اعداد فازی برای اولویت¬بندی استراتژی¬ها
ب ترين ()B

)(7.5, 10, 10

معمولي ()F

خوب ()G

)(5, 7.5, 10

ضعیف ()P

)(2.5, 5, 7.5

بدترين ()W

)(0, 0, 2.5

)(0, 2.5, 5

مقیا

زبا شناسي

اعداد فازی مثلثی

جدول  .8نمرات عملکردی فازی هر یک از استراتژی¬های مورد نظر با توجه به هر معیار
𝟓𝑪

𝟒𝑪

𝟑𝑪

𝟐𝑪

𝟏𝑪

)(5, 7.5, 10
)(2.5, 5, 7.5
)(7.5, 10, 10

)(5, 7.5, 10
)(2.5, 5, 7.5
)(7.5, 10, 10

)(5, 7.5, 10
)(5, 7.5, 10
)(2.5, 5, 7.5

)(0, 2.5, 5
)(7.5, 10, 10
)(5, 7.5, 10

)(2.5, 5, 7.5
)(5, 7.5, 10
)(2.5, 5, 7.5

𝟐𝟐𝑺𝑺𝟏𝟒 -
𝟔𝟐𝑺𝑺𝟏𝟒 -
𝟓𝟐𝑺𝑺𝟏𝟔 -

جدول  .9نتایج حاصل از ویکور فازی جهت ارزیابی استراتژی¬های منتخب
V=0.9
Q

V=0.75
Q

V=0.25
Q

V=0.1
Q

V=0.5
Q

رتبه

رتبه

R

رتبه

S

استراتژی

1.0285
0.0000

1.0314
0.0000

1.0413
0.0000

1.0443
0.0000

1.0364
0.0000

3
1

3
1

0.3711
0.1302

3
1

0.6903
0.1680

𝟐𝟐𝑺𝑺𝟏𝟒 -
𝟔𝟐𝑺𝑺𝟏𝟒 -

0.8054

0.7536

0.5810

0.5292

0.6673

2

2

0.2566

2

0.6084

𝟓𝟐𝑺𝑺𝟏𝟔 -

با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ( FAHPو
 )FVIKORاستفاده شده است بهمنظور شناسایی استراتژیها و معیارهای مناسب برای رتبه
بندی این استراتژی ها از نظر خبرگان و متخصصان این حوزه استفاده شده و برای اطمینان از
سازگاری در قضاوت ها و نظر خبرگان ،نرخ سازگاری ماتریس مقایسات زوجی محاسبه شده است
که با توجه به اینکه مقدر آن کمتر از  0/1بهدست آمد ( ،)CR=0.0360سازگاری در قضاوتها
قابلقبول است .ه مچنین روایی پژوهش حاضر بسته به تأیید مراحل و نتایج پژوهش توسط
خبرگان امر است .با توجه به اینکه تمامی مراحل با نظر و توافق خبرگان پیش رفته ،پژوهش
حاضر دارای روایی مناسب است.
 .5نتیجهگیری و پیشن ادها

در این مطالعه یک رویکرد ترکیبی از نظریه بازیها و تصمیمگیری چندمعیاره در محیط
فازی بهمنظور یافتن بهترین ترکیب استراتژی ایجاد تابآوری در زنجیره تأمین ارائه شد که پیش
از این مشابه آن در مطالعات داخلی دیگر مشاهده نشده است .در برخی شرایط ممکن است یک
مسئله نظریه بازی به بیش از یک تعادل نش بیانجامد که در این صورت میتوان از روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین استراتژی استفاده کرد؛ زیرا این روشها قادرند
دیدگاهها و مالحظات ذی نفعان مسئله را به بهترین شکل ممکن و بر اساس معیارهای مربوط در
انتخاب استراتژی تعادلی ،مدنظر قرار دهند .در این پژوهش مسئله اصلی در شرکت موردمطالعه،
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انتخاب بهترین استراتژی تابآوری برای بهکارگیری است .با توجه به اینکه تصمیمگیران در
انتخاب بهترین استراتژی دارای نظرهای متفاوت بوده و رقابتی بین آنها برای بهکرسینشاندن
نظرهایشان اتفاق افتاده بود ،نظریه بازی برای مدیریت این وضعیت بهکار گرفته شد و از آنجا که
بیش از یک تعادل نش (استراتژی توافقی) حاصل شد ،برای انتخاب استراتژی برتر از میان سه
استراتژیهای نش حاصل ،پس از تعریف معیارهای مناسب ،از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره
بهرهگیری شد؛ بنابراین پس از تشکیل ماتریس پیامد بازی و حل آن و دستیابی به سه تعادل
نش یکسان ،با استفاده از ترکیب دو روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و ویکور فازی،
بهترین تعادل نش انتخاب شد .یافتههای این مطالعه نشان داد از دیدگاه خبرگان و متخصصان
سازمانی شرکت آلفا برای انتخاب بهترین استراتژی ،معیار هزینه اجرای استراتژی از باالترین
درجه اهمیت برخوردار است؛ همچنین از میان سه ترکیب استراتژی تعادلی بهدستآمده،
استراتژیهای افزایش رؤیتپذیری و افزایش سرعت بازیابی بهعنوان بهترین ترکیب استراتژی
برای افزایش تابآوری زنجیره تأمین برگزیده شدند؛ یعنی شرکت بهتر است برای افزایش قابلیت
تابآوری زنجیره تأمین خود از بین استراتژیهای پیشگیرانه ،استراتژیهای رؤیتپذیری و از بین
استراتژیهای واکنشی ،استراتژی افزایش سرعت بازیابی را بهطور همزمان موردتوجه قرار دهد.
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Identifying and Ranking Appropriate Resilience
Supply Chain Strategies, Hybrid Approach of
Game Theory and Fuzzy MCDM
Ahmad Ja'farnejad Chaqooshi*, Neda Rajabani**, Saber
Khalili Esbuei***, Narges Hakimi****
Abstract1
Happening various crisis on efficiency and effectiveness of
enterprises and organizations supply chain, has made organizational
researchers and expertise so willing for more attention and studies on
the concept of risk in supply chain and how to confronting with that.
Resiliency and its strategies are one of the newest concept in supply
chain is as an approach for facing and managing probable risk in
supply chain. As the importance of subject, this paper by using
organizational expert’s ideas to identification of proper strategy for
implementation in a manufacturing company based on recent
resilience supply chain studies. For this purpose an innovative hybrid
approach of Game Theory model and multi criteria decision making
(MCDM) methods in the fuzzy environment has been applied. At first
pay-off matrix with non-constant sum game was formed then multiple
criteria has been identified for finding best strategies between multiple
Nash equilibrium. Then FAHP and FVIKOR has been used for
determining weight of criteria and choosing best strategy respectively
and with respect to expert’s vieppo ints. In this regard, the results
showed that from the point of view of experts and organizational
experts to choose the best strategy, the criterion of the cost of
implementing the strategy has highest importance degree, as well as
among the three equilibrium combinations strategy, increasing
visibility and increasing velocity strategy is the best strategy
combination to enhance supply chain resiliency.
Keywords: Risk in Supply Chain; Resilience; Game Theory;
Multiple Nash Equilibrium; Multiple Criteria Decision Making.
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