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و سایر نقاط جهان در شرایط بحرانی و بخصوص  رانیا زنجیره تامین در صنایع مختلف درعوامل موثر بر هدف از این تحقیق بررسی 

این مقاله از نوع توصیفی  .ه استاستفاده شد یشیمایو پ یاطالعات از دو روش کتابخانه ا یروش جمع آور شرایط کرونا می باشد. در

جیره کم بر آن و اهمیت زن: به تعریف مفهوم زنجیره تامین، مدیریت مرتبط با زنجیره تامین ،اصول و نظام حا در مرحله اول میباشد.

تامین می پردازد . در مرحله دوم : به تعریف تاب آوری و تعاریف مرتبط با آن اشاره شد. نظریه های مرتبط با تاب آوری بررسی گردید 

ش نق ست .و ابعاد تاب آوری و مفاهیم مربوط با خود تاب آوری از دیگر موضوعاتی است که در ادامه این مقاله به آنها اشاره شده ا

فرهنگ در تاب آوری و ارتقای خود تاب آوری توضیح داده شد. تاب آوری در زمانهای بحران و علی الخصوص دوران کرونا شاه کلید 

و موضوع اصلی این مقاله می باشد که به صورت مبسوط بررسی گردید و راهکارهای مقابله با آن در کاهش تاثیرات مربوط به آن در 

های بسیاری از رهبران زنجیره اولویت های برخاسته از آندگرگونی گیری ویروس کرونا وشیوع و همه داده شد . زنجیره تامین شرح

گارتنر،  رهای اخیای که در یکی از نظرسنجیگونهآور نموده است. بههای تابها را وادار به استفاده از استراتژیتامین را تغییر داده و آن

ی ها انتظار دارند که طآور هستند و بیش از نیمی از آنای بسیار تابها امروز دارای شبکهگان اظهار داشتند که آناز پاسخ دهند ۱۲٪

. ایجاد و توسعه انبارداری احتیاطی، طراحی شبکه زنجیره تامین متنوع ، ایجاد منابع چند منظوره ، آور باشنددو تا سه سال بسیار تاب

های اکوسیستم از راهکارهایی میباشند که تاب آوری زنجیره تامین شرکت ها ه، ایجاد پلتفرم و مشارکتکنندنزدیک شدن به مصرف

 و سازمانهای مختلف را در شرایط بروز بحران و کرونا افزایش خواهند داد.
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 مقدمه -1

سال است که مردم سراسر دنیا را درگیر و زندگی فردی و اجتماعی بشر را دچار مشکل و دو ویروس کرونا، بیش از 
ایی هتغییر کرده است. شیوع کرونا بر اقتصاد ایران بیش از هر چیز بر معیشت افراد تاثیرگذار بود چرا که کرونا بخش

 ه در آن شکل گرفته بود، تحت تاثیر قرار داد. از طرف دیگر ایناز اقتصاد را که بیشترین اشتغال طبقات پایین جامع
به شدت رفتار مصرف کنندگان در صنایع مختلف را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اما موضوع مهمی که باید  ویروس

 یمقوله تاب آوری به معن .این است که ویروس کرونا به معنای نابودی کسب و کارها نیست هبه آن توجه داشت
و  های راه اندازی و تاسیس، مدیریت ریسکها است، این مفهوم با فعالیتتوانایی مقاومت در برابر بحران و آشفتگی

ر کند که در هاست و به کسب وکارها کمک می طبحران و برنامه ریزی کسب وکار و مدیریت استراتژیک مرتب

بحران کرونا، یکی از مهمترین  طمناسب به شرای به منظور واکنش .شرایطی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند
ا از جنبه وی کسب و کارهرها و شرکت های مختلف بایستی به بررسی تاثیرات این بیماری برموضوعاتی که سازمان

توان برای ها در این دوره از زمان، نمیهای مختلف بپردازند زیرا بدون شناخت موضوعات پیش آمده برای سازمان
ا، ه، سعی بر این شده تا بر اساس موقعیت پیش آمده برای سازمانکتابها برنامه ریزی کرد. در این ی آناقدامات آت

و نیز راهکارهای برون رفت از بحران ایجاد شده  شرایط کرونادر  در زنجیره تامینهای تاب آوری برخی از استراتژی
-و شرکتا هتوانند قابلیت کاربرد برای اکثر سازمانل، میها با مقداری تعدیارائه گردد. بدیهی است که این استراتژی

 .های مختلف را داشته باشددر موقعیتهای درگیر 

 

 بیان مسئله  -2

 آن تعاریف و تأمین زنجیره مفهوم
های مورد نیاز برای ارائه یک محصول مشترک به مشتری زنجیره تأمین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیت

 رهینجز ها در زنجیره تأمین است در تعریفی دیگر،مدیریت زنجیره تأمین در واقع مدیریت این فعالیتنهایی بوده و 
صورت  شوند که بهتأمین به عنوان یک شبکه ای از موسسات تجاری مستقل یا نیمه مستقل در نظر گرفته می

ت مانند خدمات پس از فروش های مرتبط با محصوالو توزیع محصول و فعالیت ساخت جمعی مسئول فراهم کردن،
باشند. زنجیره تأمین تمامی اتفاقاتی که بر روی محصول رخ می دهد و شامل مراحل قبل از تولید تا مرحله ی می

نی زنجیره تامین چیزی بیش از تعاریف فوق یع اصوالً .(از مواد اولیه تا تبدیل شدن به زباله)پس از مصرف می باشد 
ی پول و یجابجا تأمین شامل اطالعات، رهیزنج زمین تا بازگشت دوباره به زمین است. جابه جایی فیزیکی کاال از

ن شامل زنجیره تأمی نیبنابرا شود است.سرمایه و تخصیص سرمایه هوشی یا همان چیزی که کار فکری نامیده می
 که در جهت ارضایی و جریان دانش فکری مال ،اطالعات های سیکل عمر در مقایسه با جریانات فیزیکی،فرآیند

لیل د به باشد.گیرد مینیازهای مشتریان نهایی به وسیله محصوالت و خدمات از چندین حلقه عرضه صورت می
، حمل و دیولت ها شامل منابع یابی،طیف وسیعی از فعالیت نیبنابرا گردد،اینکه زنجیره تآمین از فرآیندها تشکیل می

ی برنامه هادیدگاه تولیدی زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه است که فعالیت از گیرد.نقل و فروش را در برمی
 نیا و کنترل جریان مواد و قطعات را از تأمین کنندگان تا مصرف کنندگان نهایی به عهده دارد. تدارکات ریزی،

ر این بین باشد که دمی توزیع و....... تیریمد عملیات، تیریمد تعریف در بر گیرنده مفاهیمی مانند مدیریت موجودی،
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جعفر نژاد و است )مدیریت موجودی و توجه به جریان اطالعات در کل زنجیره از اهمیت خاصی برخوردار 
 (.2۱: ۲831همکار،

زنجیره تأمین آرایش نهادی است که کسب و کار داخل یا خارج بنگاه را به منظور ارائه محصوالت و خدمات پس  
 آرایش نهادی، لفظ سازد.دهد و به همکاری وادار میه نهایی با یکدیگر ارتباط میها به مصرف کننداز فروش آن

هد دها مانند آنچه در واژه زنجیر روی میمعناست که دلیلی برای به دنبال هم بودن نهادها یا سری بودن آن بدان
ن نیز أمین و از این قبیل واژگاتوان به جای لغت زنجیره از شبکه تأمین یا حتی گروه توجود ندارد بلکه در اصل می

( در تولید ناب JIT(. زنجیره تأمین یکی از ابزارهای استقرار بخشی )۲41: ۲833طبیبی و همکار، کرد )استفاده 
سیر های تحت کنترل مبه موقع، و هزینه لیتحو تأمین مناسب به معنای تولید به موقع، رهیزنج گردد.محسوب می

مک مؤثری تواند کایجاد یک سیستم اندازه گیری عملکرد در زنجیره تأمین می لذا است.از تأمین کننده تا مشتری 
 (.۲: ۲832معنوی زاده و همکاران، باشد )در مسیر تولید و تحویل به موقع و ارزان یک سازمان 

به  و مالیهای کاالیی، اطالعاتی زنجیره تأمین از دو یا بیش از دو سازمان مجزا تشکیل شده که از طریق جریان
 ها ممکن است یکی از گروه های زیر باشد:هم پیوند یافته اند این سازمان

 های تهیه کننده مواد اولیهشرکت 
 تولید کننده محصوالت نیمه ساخته 
 سازندگان محصوالت نهایی 
 عمده فروشان و توزیع کنندگان 
 خرده فروشان 

ننده دانست کننده و توزیع ک دیتول عرضه کننده مواد اولیه،های توان زنجیره تأمین را شبکه ای از شرکتبنابراین می
این مواد به محصوالت نیمه ساخته و نهایی و توزیع محصوالت نهایی را به  لیتبد های خرید مواد اولیه،که فعالیت

 (.2: ۲83۱منصوری،دهند )مشتریان نهایی انجام می

 

 تأمین زنجیره مدیریت نظام اصول
 داخلی، اتیعمل کنندگان عمده، نیتأم مدیریت زنجیره تأمین دامنه وسیعی دارد که شامل: تأمین کنندگان جزء، 

های رکتش تأمین در کارخانه های تولیدی، رهیزنج باشند.جزء و مصرف کنندگان نهایی می انیمشتر عمده، انیمشتر
مایند نظیر زنجیره تقاضا و یا زنجیره ارزش نیز معرفی میخدماتی و حتی منازل نیز وجود داشته و آن را با عباراتی ن

 نظام مدیریت زنجیره تأمین عبارت اند از: اصول که هدف اصلی آن ایجاد ارزش برای مصرف کننده نهایی است.
ها و طراحی و انتخاب زنجیره تأمین و عرضه مناسب اصل اول: تقسیم بندی مشتریان بر اساس خدمات مورد نیاز آن

 های مختلف، سود دهی مناسب و موردنظر را داشته باشد.در بخش ونه ای که ارائه خدمات به مشتریانبه گ
 اصل دوم: تنظیم شبکه پشتیبانی با توجه به نیازهای مشتریان و اصل سود دهی.

ا استفاده ب اصل سوم: توجه به اطالعات بازار و هم راستا نمودن زنجیره تأمین یا به عبارت دیگر برنامه ریزی تقاضا
 های مستمر و تخصیص بهینه منابع.از پیش بینی

های مشتری و باال بردن سرعت پذیرش تغییرات اصل چهارم: طراحی و تولید محصول با گرایش به نظرات و خواسته
 در زنجیره تأمین.
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 اصل پنجم: مدیریت راهبردی منابع عرضه به منظور کاهش هزینه مواد و خدمات مرتبط با آن.
ششم: طراحی راهبردی زنجیره عرضه به گونه ای که قادر به پشتیبانی سطوح مختلف تصمیم گیری بوده و  اصل

 (.26-23: ۲831جعفرنژاد و همکار، دهد )و اطالعات را ارائه  خدمات بتواند نمایی شفاف از جریان محصوالت،

زنجیره تأمین دربرگیرنده برنامه ( مدیریت CSCMPطبق تعریف انجمن خبرگان مدیریت زنجیره تأمین آمریکا )
 یک است.های مدیریت لجستو همۀ فعالیت دیتول های درگیر در منبع یابی و تدارکات،ریزی و مدیریت تمامی فعالیت

-شرکت ا،هواسطه تأمین کنندگان، شامل زنجیره تأمین هماهنگی و همکاری با شرکای کانال، تیریمد طور کلی، به

کرد  توان عنوانتوجه به مباحث ارائه شده می با گیرد.لجستیک و مشتریان را نیز در برمیهای ارائه دهنده خدمات 
 و توزیع است: دیتول که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش اصلی تدارکات،

 تأمین زنجیره یک کلی طرح
ه تأمین را ی زنجیربرخ اند.ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تأمین ارائه کرده محققان و نویسندگان مختلف، نگرش

چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان  که در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اند،
 های تأمین )پایگاه هایدیگر به زنجیره تأمین دید وسیع تری داده و آن را شامل تمام سرچشمه گروه تمرکز دارد.

........ و سوم ،دوم تأمین شامل تمام تأمین کنندگان رده اول، رهیزنج ند. با این تعریف،دانبرای سازمان می (تأمین
نگرشی به زنجیره تأمین تنها به تحلیل شبکه تأمین خواهد پرداخت. دید سوم، نگرش زنجیره  نیچن خواهد بود.

ارائه یک محصول یا خدمت به های مورد نیاز برای ارزش پورتر است که در آن زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت
ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کاال و  توابع مشتری نهایی است. با نگرش یاد شده به زنجیره تأمین،

ت اسو توزیع  دیتول تأمین شامل سه حوزه تدارک، رهیزنج شود در واقع با این دید،خدمات به زنجیره اضافه می
 (.۲6: ۲83۱منصوری، )

 آوری تاب

تاب آوری نخستین بار توسط روانشناسان تحولی در مطالعه کودکانی که در شرایط ناگوار قادر بودند زنده بمانند، 
های آن اخیرا در علوم اجتماعی بیشتر مورد بر نیروهای انسانی نسبت به ضعف تمرکز (.۲338گارمزی، شد )بررسی 

عالقه به  بخشش و سرسختی ب آوری، بهزیستی روانی،های شخصیتی مثبت از قبیل تاسازه توجه قرار گرفته است.
 تحقیق در علوم اجتماعی را افزایش داده و این مفاهیم را از آسیب شناسی به سمت بهداشت روانی تغییر داده است.

ات مختلف این هیجان شوند،بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله و حمله نیروهای تروریستی باعث هیجانات منفی می
آوری شاخصی از سازگاری خوب به دنبال شرایط ناگوار همانند  تاب این است که انسان بیشتر تاب آور باشد. نیازمند

 (.۱1۲1، ۲کاریرمگاست )وقایع آسیب زا یا تنگ دستی 
ه با ها زمانی کها مفهوم تاب آوری را برای توصیف اینکه چگونه افراد و اکوسیستمها و اکولوژیستروان شناسان

چگونگی  های مشخصی بین تعاریف وبردند. اما تفاوتبکار می توانند به حالت اولیه برگردند،شوند، میرو میچالش روب
 (.۱1۲1استفاده از مفهوم تاب آوری وجود ندارد )دنهاردت، 

های کودکان خاصی که علی رغم شماری از در روانشناسی اصطالح تاب آوری نخستین بار برای توصیف ویژگی
کار ب کند،رشد و پیشرفت می ناک جدی که باعث بروز بوجود آمدن مشکالت چشم گیری می شوند وعوامل خطر

                                                           
1 Karaimak 
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های ی چگونگی پرورش تاب آوری در کودکان پر اهمیت توانش اجتماعی شامل توانایی فراخواندن پاسخرفت. مطالعه
شامل توانایی  ارت حل مسأله،مه های ارتباطی و احساس شوخی،مهارت همدلی، انعطاف پذیری، مثبت از دیگران،

ند کخالقیت و رشد آگاهی انتقادی از منابع ظلم و راهکارهای غلبه بر آنها تأکید می  تفکر انتقادی، برنامه ریزی،
 (.۲331بنارد، )

ی روان تحلیلگری تمایل دارند تا از اصطالحاتی کنند پژوهشگران حیطه( بیان می۲362) یآرتمورفی و مورفی 
در  هارتمنهای هینزدو اصطالح تسلط و سازگاری از مفهوم سازه هر دفاع و سازگاری استفاده کنند. همچون تسلط،
اند. در حال حاضر استفاده از اصطالحات بدست آمده ۲313های مستقل من در سال های من و عملکردمورد مکانیسم

به نقل از دارد )ی از تاب آوری وجود به جای تاب آوری به صورت مکرر نیست و عموما مطالعات قبلی مفهوم ساز
 (.۱113ووال ویچ، 

ده از ناکارآمد باشد استفا است، زمانی که این انکار، تاب آوری همچنین متکی بر انکار و سرکوب موجود در گذشته
ابق تهدید و خطر را )تط های دفاعی ممکن است یا موقتی باشد یا دائم، آشنایی با نوع استرس واردشده،مکانیسم

 می دهد. ( کاهشمنفی
ظرفیت جستجوی  تاب آوری همچنین شامل تصور فرد از خودش و تجارب مربوط به تاب آوری اش در گذشته،

 (.۱113کمک و حرکت به سوی زندگی گروهی است )به نقل از ووال ویچ، 

 آوری تاب تعاریف
است. در فرهنگ لغت، این کلمه، خاصیت کشسانی، بازگشت پذیری و ارتجالی  Resilienceتاب آوری معادل واژه 

 یاتری است.گومعنا شده است، ولی در متون بهداشت روانی تاب آوری معادل 
یک فرایند توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شرایط تهدید »( تاب آوری را ۱112و ماستن ) ۱گارمزی

 یدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد.تهدها و یدگیتنکه نقش مهمی در مقابله با د ان تعریف نموده «کننده
)به نقل از حسام پور، ت کند که تاب آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار اسیم( بیان ۱11۲) 8والر

۲833.) 
( معتقد است که تاب آوری نقش مهمی در بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر ۲333) 4کامپفر

 (.۲83۲ ،ه نقل از کیخاونی و همکاراند )بکنیمدارد و از این رو، سازگاری مثبت و موفق را در زندگی فراهم 
ده یست، بلکه فرد تاب آور، مشارکت کننها یا شرایط تهدید کننده نیبآستاب آوری صرف مقاومت منفعل در برابر 

، در روحی -روانی -و سازنده محیطی پیرامونی خود است. تاب آوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی 1فعال
(؛ نوعی ترمیم خود که با پیامدهای مثبت هیجانی، ۱118باشد )کانر و دیویدسون، یممقابل شرایط مخاطره آمیز 

 2توان آن را معادل بهبودیینم(. از این رو ۲333؛ راتر، ۱11۲؛ ماستن، ۲33۲است )گارمزی، عاطفی و شناختی همراه 

                                                           
2Garmezy, N.M 
3 Waller, A 
4 Kumpfer, K. L 
5 Active participant 
6 Recovery 
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، 6ه نقل از با نانو)بکند یمدانست چون در بهبودی فرد پیامدهای منفی و مشکالت هیجانی و عاطفی را تجربه 
۱114.) 

جامع و مقبول، تاب آوری را به عنوان فرایندی پویا توصیف کرده است که شامل  نسبتاً( در یک تعریف ۲331) 3راتر
یدادهای ناگوار زندگی روی هانشانهتعامل میان عوامل خطر زا و عوامل محافظتی درونی و بیرونی، برای بهبود 

 (.۲833ه نقل از حسام پور، د )بباشیم

ها از انجام این ری جسمانی و تاب آوری پرداختند. هدف آن( در پژوهشی به بررسی بیما۱1۲4جانستون و همکاران )
ها چند تعریف از تاب آوری که ی از تعاریف تاب آوری بیماری جسمانی را ارائه دهند. آنادامنهپژوهش این بود که 

 در اکثر مطالعات مشترک بود را ارائه دادند:

 بایست به منظور نشان دادن تاب آوری تجربه شود.یمیک سختی  .۲

تاب آوری توانایی حفظ سطح سالم عملکرد در طول زمان با وجود سختی است یا برگشتن به عملکرد  .۱
 طبیعی بعد سختی است.

 تاب آوری یک مفهوم پویا است نه یک ویژگی ثابت شخصیتی. .8

 بنابراین بهتر است در تبیین تاب آوری به این نکات توجه کنیم:
o .تاب آوری روندی پویا است 

o  های یتموقعتاب آوری وابسته به اوضاع است. یعنی یک رفتار سازگارانه در یک موقعیت، ممکن است در
 دیگر ناسازگار باشد.

o  های شخصیتی با عوامل محیطی است.یژگیوتاب آوری محصول تعامل 

o  شود.یمتاب آوری در شرایط پرمخاطره، دشوارتر 

 تاب آوری قابل یادگیری است.

 

 :آوری تاب ارتقای هایراه
های فردی که در مورد تاب آوری بیان شد، ذکر این مطلب مهم به نظر می رسد که برخی از عالوه بر ویژگی

 ها عبارتند از:های محیطی در رشد و پرورش افراد تاب آور موثر هستند. این ویژگیمولفه
 روابط حمایت گر و توام با توجه و وجود شبکه ای از افراد که از یکدیگر حمایت -۲

 کنند.می
 باال اما معقول خانواده و جامعه در مورد رفتار فرد. ها و انتظاراتمعیار-۱
  های اجتماعی توسط والدین برای فرزندانایجاد فرصت مشارکت در فعالیت-8

 
 

 جهانی تامین زنجیره و ویروس کرونا

                                                           
7 Bonanno 
8 Rutter, M 
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بر روی زنجیره تامین جهانی و همچنین بررسی مسائل مهمی که باید در  ۲3به تاثیر ویروس کوئید  قسمتاین 
مالی را  هایهای عملیاتی، جنبهها عالوه بر در نظر گرفتن جنبهپردازد، این ارزیابیزنجیره تامین ارزیابی شود، می

کنندگان اصلی دچار مشکل شدیم، زنجیره تامین در خصوص تامیننیز مدنظر قرار داده است. به طور مثال: اگر در 
ی که یم. سناریوهای احتمالی از نظر عملیاتی و مالیگیری نماباید درخصوص استفاده از تامین کننده دیگری تصمیم

ناریوها س م که مشتریانمان با اینییم و همچنین بررسی نماییممکن است برایمان اتفاق بیافتد را باید ارزیابی نما
 های خواهند شد؟متحمل چه هزینه

یره های بیشتری در زنجشود و موجب نگرانیو کارها بیشتر نمایان می بر کسب کرونا ویروس هر روز دامنه تاثیر 
هایی که به دلیل عدم بهبود و به روز نمودن زیر گردد؛ بخصوص برای شرکتتامین کسب و کارها می

جانبه این اختالل در کل  در معرض خطر بیشتری هستند، لذا بررسی تاثیر همهخود   زنجیره تامین هایساخت
پایش  کنندگان نهایی باید مورد ارزیابی وکنندگان اصلی و فرعی تا مشتریان و مصرفزنجیره تامین شامل تامین

 .قرار گیرد مجدد

از نظر  و هم عملیاتی هم از نظر بُعد تواند با تدوین سناریوهای احتمالی به کاهش تاثیر این اختاللها میشرکت 

 .دهای خود بپردازنگذاری به توسعه و بهبود زیر ساختبپردازند. همچنین در بلند مدت با جذب سرمایه مالی بُعد

جهانی و همچنین بررسی مسائل مهمی که باید در زنجیره  زنجیره تامین این مقاله به تاثیر ویروس کرونا بر روی
نیز مدنظر  ار های مالیهای عملیاتی، جنبهها عالوه بر در نظر گرفتن جنبهپردازد، این ارزیابیند، میتامین ارزیابی شو

کنندگان اصلی دچار مشکل شدیم، باید در قرار داده است. به طور مثال: اگر در زنجیره تامین در خصوص تامین
مکن ای احتمالی از نظر عملیاتی و مالی که مگیری نماییم. سناریوهکننده دیگری تصمیمخصوص استفاده از تامین
ل یم و همچنین بررسی نماییم که مشتریانمان با این سناریوها متحمید را باید ارزیابی نماناست برایمان اتفاق بیافت

 های خواهند شد؟چه هزینه

شان میندر زنجیره تاها باید به اختالل تاثیر ویروس کرونا بر روی جنبه اقتصادی نشان داده است، که چطور شرکت

ایم. یکی از نتایج این بوده کسب و کارهای جهانی الگوی رشد در جریان گذشته شاهد دهه چهار در  .پاسخ بدهند

ها بیشتر به دلیل اتفاقات تعداد زیادی از شرکت ت.ها بوده اسرشد، افزایش پیچیدگی در زنجیره تامین شرکت
ه تا به نسبت اتفاقات از قبل طراحی شده. این مسئله باعث شده ک اند،هبینی نشده، گرفتار این پیچیدگی شدپیش

 .گرفتار شوند  (third party) شبکه قرارداد با پیمانکار ثالث ها درشرکت

کنندگان، ها و مصرفاند که مشتریاجازه داده هااند. آنکسب و کارهای بسیار کمی خود را با این شرایط تنظیم کرده
 و حمل هایآژانس و کنندگانتوزیع ها،آن هایمجموعه زیر و تولیدی هایشرکت شامل ه تامیندر طول زنجیر

 .بگیرند قرار بررسی مورد درستی به هستند، واقعیت در نهایی قرارداد انجام از بخشی مسئول که کسانی

تواند با هر نوعی از مینشان داده است، که چقدر زنجیره تامین جهانی   Covid-19 اتفاقات اخیر بخصوص شیوع

 میزان هر با و اندازه هر در کسب و کارها .باشد پذیرآسیب اختالل؛ از قبیل اختالل سیاسی، اقتصادی و انسانی؛
ها هستند؛ با درنظر گرفتن این نکته که چطور آن های ذاتیریسک کامل درک برای زمانی صرف مستلزم پیچیدگی،

 .نشان بدهندشان واکنشی قطعی و متناسب با اختالل زنجیره تامین تواند در صورت بروز اختالل درمی

 

 آوریشش استراتژی اصلی را برای ایجاد تاب
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 ایجاد و توسعه انبارداری احتیاطی

ها سقوط کرد که علت آن عدم پاسخگویی در برآورده کردن با شیوع ویروس کرونا ارزش سهام برخی از شرکت
راه برای  ترینگیری کرونا بود. انبارداری احتیاطی سادهناگهان افزایش یافته حاصل از همهنیازهای بازار و تقاضای 

کند. ظرفیت انبارداری اصطالحی است که به دلیل در آینده را فراهم می هامواجهه با بحران آوری جهتافزایش تاب
ود که شبسته بندی( حفظ و باعث می عدم اطمینان در عرضه و تقاضا برای کاهش خطر عرضه )کمبود مواد اولیه یا

 .کار مطابق با برنامه از پیش تعریف شده پیش برودوعملیات کسب

 طراحی شبکه زنجیره تامین متنوع

اند. برای برخی، این به معنای تغییر به تامین یابی خود کردهمجاری منبع متنوع ساختن ها شروع بهبسیاری شرکت

این امر تشدید نیز یافته است. به عنوان مثال  شرایط کرونایی خود بوده است، که در کنندگان جدید در خارج از کشور
رویال بانک کانادا در طراحی شبکه زنجیره تامین این دیدگاه را دارد که با طراحی یک زنجیره تامین متنوع صدماتی 

 .که به بازار جهانی وارد می شود را از بین ببرد

 ایجاد منابع چند منظوره

های تأمین در سراسر جهان را مختل کرد و اعتماد بیش بالیای طبیعی بزرگ در ژاپن و تایلند زنجیره ۱1۲۲ال در س
ها به تأمین منابع منفرد را آشکار ساخت. به همین منظور منابع چندمنظوره یک روش آشکار برای از حد شرکت

 .کاهش این خطر است

 کنندهنزدیک شدن به مصرف

های جهانی خود کاهش خواهند وابستگی جغرافیایی را در شبکهها میچند منظوره، برخی از شرکتفراتر از منابع 
 تر موجودی کاال فراهم ودهند و زمان چرخه محصوالت نهایی را کوتاه کنند. این امر امکان کنترل بیشتر و بهینه

 .کندکننده نهایی نزدیک میمحصول را به مصرف

 ایجاد پلتفرم

ر ها و بازیگران مختلفی را در سراسن وارد دوران پلتفرم شده است؛ دورانی که ذینفعان، سیستم عاملزنجیره تأمی
کند. در این محیط ها صدها هزار های فیزیکی و اطالعاتی روان به هم متصل میزنجیره برای ایجاد عملیات، جریان

 .و نقل و فاکتورها را به اشتراک بگذارند توانند موجودی کاال، اطالعات حملشریک در یک زنجیره تأمین می

 های اکوسیستممشارکت

در حالی که سونامی تغییر دیجیتال همچنان در اطراف ما با شیوع کرونا شدت یافته است، روند جدیدی از اتوماسیون 
غییر نداز تادهد. به صورتی که اگر چشمتر و چشمگیرتری را میکند و نوید تحوالت عمیقو تبادل داده طغیان می

سنتی به  های تامین خطیآوری باال تحقق یابد، یک عنصر اساسی، انقالب زنجیرهعظیم دیجیتال و استراتژی با فن
تریان محور شبکه وسیعی از مشهای فناوریهای زنجیره تامین یکپارچه خواهد بود. این اکوسیستمسوی اکوسیستم

های کردن سیاستنگارنده، برخی از راهکارهای پیشنهادی در اجراییاز نگاه .کنندو تامین کنندگان را یکپارچه می
 ، به شرح زیر است:در این شرایط کلی اقتصاد مقاومتی

 کنندگان کشوری با مشخصات زیر:اندازی بانک اطالعات منابع و تأمینراه
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، اس زمینۀ فعالیتوجوی موضوعی براسهای فعال با امکان جستکنندگان و کارگاهالف( مشخصات و نام تأمین

 .شده به صنایعبندی و ارزیابیهای برتر رتبهبنیان و معرفی شرکتهای دانشخصوص شرکتبه

گذاری و صرفۀ اقتصادی. )اطالعات فوق های صنایع هر استان براساس اولویت و میزان سرمایهب( معرفی نیازمندی

 .صنایع استانی باشدبندی کارگروه فنی از نیازهای دریافتی تواند حاصل جمعمی
کردن های وابسته بگیرند؛ فراهمتوانند از صنایع و شرکتگذاران و مردم میج( معرفی فهرست خدماتی که سرمایه

تصادی ها و افزایش دانش فنی و اقوکار متناسب با نیازهای روز صنایع معدنی و تولیدی استانزمینۀ گسترش کسب

 .دستی، بر مبنای محصوالت صنایع مادر فراهم شودد صنایع پایینکه توسعه و بهبوطوریمورد نیاز؛ به

 
جاد ارتباط ای که با ایگونهشده از طرف شرکت نمایشگاهی استان؛ بهریزیهای تخصصی برنامهبرگزاری نمایشگاه -

 کنندگان، در رفع موانع تولید و شناساییگذاری و رفع موانع تولید با تأمینمناسب بین کارگروه خدمات سرمایه
ایع را صن« آوریتاب»دی گام برداشت و در نتیجۀ آن، گذاری و در زمینۀ مشارکت فنی و اقتصاهای سرمایهفرصت

 .افزایش داد
های پرداخت تسهیالت مناسب بدون سود و صرفاً در قالب کارمزد، مانند عملیات پرداخت تسهیالت توسط صندوق -

اتی با ارککننده و تدهای تأمیندار و بهبود نقدینگی شرکتدار و صالحیتکنندگان اهلیتالحسنه، به تأمینقرض

تهیه و  -.های بازار را کمتر حس کندکننده نوسانات و تکانه و شوکای که تأمینگونهداخلی؛ به LC امکان گشایش
ف وپاگیر با مشارکت صنواصناف و رفع مقررات دست های اجرایی مناسب برای تسهیل فعالیتنامهتدوین آیین

و مجلس شورای اسالمی و پیگیری جهت تصویب و اجرایی های دولتی مختلف، با همکاری نمایندگانی از دستگاه

 .هاشدن آن

سال جهای کوچک تولیدی حداقل پننامۀ مالیاتی مربوط به معافیت کارگاهشدن آیینپیگیری جهت اجرایی -
 تأسیس های تازهکارگر و تخفیف در نرخ مالیات صنوف و کارگاه ۲1های تولیدی تا و ارفاق معافیت کارگاه

 .در مناطق محروم یا فعال

های تولیدی و خدماتی کوچک و زودبازده که با فرهنگ عمومی و تجربی منطقه لزوم توسعۀ کارگاه -
و  زاییها را در مناطق روستایی جهت اشتغالریزی، کارگاهتوان با برنامهطور خاص میهماهنگ باشد. به

 .کرد کاهش مهاجرت روستاییان به شهر فعال

های آموزشی عمومی کردن تفکر جهادی در فعالیت اصناف و بازاریان، از طریق برنامهنهادینهترویج و  -
های تولیدی برای تولید بدون عیب و نقص و باال بردن صالحیت هکارگران و متخصصان واحدها و کارگا

 .دارفنی آنان با ارائۀ گواهی صالحیت

ای ایجاد برتری اقتصاد ایران، با الگو گرفتن از یافتۀ تخصصی برهای آموزشی سازماناجرای برنامه -
که دلیل این قوت اقتصاد ژاپنی و آلمانی، نظام « استحکام صنعت آلمانی»و « ظرافت و دقت ژاپنی»

 .کندشود نظام آموزشی است که دارد این فرهنگ را ایجاد میشان است. تأکید میآموزشی مستحکم

های مختلف و پرهیز از جای برگزاری همایشصاد مقاومتی بهکردن اقتمنظور عملیاقدام اجرایی به -

 .اقدامات شعاری در این زمینه

 .های اقتصادی در شهرها و روستاهاتخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به زیرساخت -

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                    133تا  313 ، صفحه: از1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 324              کیوان شعبان بلقیس آباد                                                        کروناتاب آوری زنجیره تامین درشرایط 

 

 کنندگان که امکانبه تأمین ها و معضالت موجود در صنایع و مبتالوتحلیل آسیببررسی و تجزیه -

 .و بازاریان در رفع مشکالت مزبور را کم کرده است آفرینی اصنافنقش

 

 نتیجه گیری   -2

هایی هم چون بیماری کرونا در هر لحظه جامعه بشریت و حوزه کسب و کار را تهدید می کند. لذا وجود بحران
آوری در هایی می توانند در مواجهه با چنین بحران هایی به حیات خود ادامه دهند که استراتژی های تاب شرکت

کسب و کارها در مجموع در یکی از دو دسته   مقابله با چنین رخدادهایی را داشته باشند. در دوران پسا کرونا
دهند و امیدوارند چنین های تجاری و بازرگانی قرار خواهند گرفت. کسب و کارهایی که کاری انجام نمیفعالیت
ها با هر آن های تامینهپذیرند و زنجیرک بسیار خطرناکی را میها ریسلی دوباره هرگز اتفاق نیفتد. این شرکتاختال

بحرانی دوباره ویران خواهد شد؛ در مقابل شرکت هایی وجود دارند که به درس این بحران توجه کرده و برای ترسیم 
ها قراردادهای نکنند تا در هنگام بروز بحران مقاوم تر باشند. آنقشه جدید شبکه زنجیره تامین خود سرمایه گذاری می

ده ها موجود و پیش بینی شبه سرعت راه حل ختاللخود را با شرکای تجاریشان بازنویسی کرده تا در صورت بروز ا
همه گیری  د.ها در دراز مدت برنده واقعی فضای کسب و کار ایران خواهند بودر قرارداد را جایگزین کنند. این شرکت
یاتی های حهای بهداشتی و سایر سیستماد که چقدر زنجیره تأمین، مراقبتویروس کرونا و اتفاقات اخیر نشان د

تمدن امروز شکننده و آسیب پذیر است. بسیاری از رهبران و مدیران کسب وکارها اظهار داشته اند که کسب وکارشان 
د چگونه امکان فراین دانند که اینکنند اما بسیاری نمیرا نسبت به گذشته تاب آور تر و مستحکم تر سازمان دهی می

را برای کسب  در زنجیره تامینشان تاب آوری ثپذیر است. امروزه تعداد معدودی از موسسات در سطح دنیا مبح
ود به شاه در این موسسات بیشتر موردتوجه قرار گرفته و تدریس میگمی دهند؛ ابزارهای مدیریتی  شوکارها آموز

با توجه به مقوله تاب آوری که به یکی از موضوعات کلیدی در  .شودمدیریت و عملکرد مالی کسب وکار منتهی می
س، های راه اندازی و تاسیباشد و با توجه به کاربرد آن در زمان بروز بحران، این مفهوم با فعالیتامر کسب و کار می

ب و و به کس ریت استراتژیک در ارتباط و تعامل بودهمدیمدیریت ریسک و بحران و برنامه ریزی کسب و کار و 

 .دبتوانند به فعالیت خود ادامه دهن طکند که در هر شرایکارها کمک می
 

 مراجع  

 ( .بررسی نقش پیش بینی 1333بحری، سیده لیال؛ دهقان منشادی، ماریه، دهقان منشادی، زبیده .)

و  تعلیمنشریه کننده تاب آوری و حمایت اجتماعی در سالمت روانی والدین کودکان نابینا و ناشنوا. 

 .3-12(: 123) 1سال چهارم، شماره  تربیت،

  ،جوادی، رحم خدا؛ آقا بخشی، حبیبغ رفیعی، حسن؛ عسگری، علی؛ بیان معمار، احمد؛ و عبدی زرین

(. رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مصرف مواد در دانش آموزان پسر 1334سهراب. )

-000: 01، سال یازدهم، شماره پژوهشی رفاه اجتماعی-فصلنامه علمیدبیرستانی مدارس پر خطر. 

021. 
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 ( .1311حسام پور، مریم .)های هویت در میان روابط اجتماعی و تاب اوری در نقش واسطه ای سبک

 . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.دانشجویان دانشگاه شیراز

 ( .رابطه بین جهت گیری مذهبی و تاب آوری 1334حسینی قمی، طاهره و سلیمی بجستانی، حسین .)

سال چهارم، شماره سوم:  مجله روان شناسی و دین.در بین مادران دارای فرزندان مبتال به بیماری. 

12-93. 

 ( .تاثیر آسیب شنوایی بر واکنش1312شریفی درآمدی، پرویز .) .دانش و پژوهش های عاطفی خانواده

 .121-102شماره پانزدهم:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(،در روان شناسی، 

  ،کیخاونی، ستار؛ محمدزاده، جهانشاه؛ محمدی، جالل؛ نصراللهی، عباس؛ پیراحمدوند، مهرداد؛ رضایی

ی در برابر مواد مخدر در (. رابطه تاب آوری و سالمت روان با آسیب پذیر1331راحله؛ و رضایی، کبری. )

، سال چهارم، فصلنامه تاریخ پزشکی. 13-34دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ایالم در سال تحصیلی 

 .96-10، 13شماره 

 ( .مقایسه تاب آوری، رضایت 1331میکائیلی، نیلوفر؛ گنجی، مسعود؛ و طالبی جویباری، مسعود .)

 ،مجله ناتوانی یادگیریزناشویی و سالمت روان در والدین با کودکان دارای ناتوانی یادگیری و عادی. 

 .124-136: 1، شماره 2دوره 

 ماهنامه (. افراد تاب آور این گونه اند.... 1313. )نوری زاده، مریم؛ حسین پور، فاطمه؛ و غنی آبادی، کاظم

، شماره پیام مشاور: نشریه مشترک دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ومرکز مشاوره دانشگاه تهران

 ، سال دهم.31

 ( .1336هافمن، کارل؛ ورنوری، مارک؛ و ورنوری، جودیت .) از نظریه تا کاربرد() یعمومروان شناسی .

(، جلد دوم، چاپ چهارم، 1319و همکاران ) بحیرایی، مهرداد پژهان، یحیی سید محمدیترجمه: هادی 

 تهران: ارسباران.

  ،نقش (. 1313) نیحسازقندی، لیال وصفریRFID .در زنجیره تأمین 

  های خرید، انبارداری و توزیع، انتشارات دانشگاه پیام نور، ستمیس (.1312اصغر )انواری رستمی، علی

 چاپ اول.

 ،تحقق مدیریت زنجیره ی  اتیمقتض (.1334) اهلل روح ،خداوردیی، عل ،آبادی فیروز خاتمی، ایلع الفت

 .2 ششم شماره سال ایران، مدیریت علوم فصلنامهتأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران، 

  ،های بازرگانی.(. نقش بندی در پیشبرد فروش، ماهنامه بررسی1361محمد )بلوریان تهرانی 

  ،(. ارائه مدلی زمان پیوسته بهینه سازی 1316داود )بهدانی، بهزادی، پیشوایی، محمودرضا، رشتچیان

زمان بندی تولید در فرآیندهای آمیخته پیوسته و ناپیوسته، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 

 .3، شماره 29دوره 

 ( پیش بینی بودجه یک1311تشرفی، محمد، ابراهیم پورزندی، محمد .)  بانک دولتی برای عرضه در

، شماره 13بازار سرمایه با استفاده از یک مدل ریاضی، مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی، سال 

2/60. 

  ،های توزیع زنجیره تأمین چند سطحی با (. حداقل کردن هزینه1331) ریامتارخ، محمد جعفر و ناصری

 .1شماره  09تخصصی مهندسی صنایع دوره رویکرد الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی، نشریه 

 ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. انتشارات (. مدیریت تولید و عملیات نوین،1313احمد ) جعفرنژاد 
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  ،(. بهبود زنجیره تأمین شرکت ایساکو با استفاده از مدل 1313) یعلجعفرنژاد، احمد و شاه حسینی

 .31امه بازرگانی شماره موجودی و توزیع غیر متمرکز، فصلنامه پژوهشن

  ،(. ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به روش تحلیل 1313) یعلجعفری، عزیز اله، فرقانی، محسن، فرقانی

 .31سلسله مراتبی فازی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 

  ،تأمین  (. شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره1334) رجیاجوادیان، نیکبخش، خانی، مهدی، مهدوی

 های سیستم.و بهبود آن با استفاده از روش پویایی

 ،مطالعه موردی شرکت ) نیتأمرابطه اعتماد و تعهددر مدیریت زنجیره  مطالعه (.1332) ومرثیک حسینی

 ی.تحصیالت تکمیل دانشکده آزاد کرمانشاه، دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد، برق منطقه ای غرب(،

  ،(. راهبرد زنجیره تأمین و انتخاب 1313) رسامانیمحسینی، سیدمحمود، محمدی، امیرساالر، پیشوایی

 .2سامانه تولید، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 

  ،(. تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین در 1331نرگس )حسینی، سید محمود، شیخی

 .14راهبردی، شماره بهبود عملکرد شرکت، مطالعات مدیریت 

  ،(. الگوی پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و 1316) یهادحیدری قره بالغ

 .16ها و مراکز رشد، شماره متوسط فصلنامه تخصصی پارک

 ،مطالعه و تدوین کتب  سازمان (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،1319محمدرضا ) حافظ نیا

 سمت(.ها )علوم انسانی دانشگاه

 ،فوژان :تهران تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، روش (.1331غالمرضا ) خاکی. 

 ،بازتاب.تهران تحقیق در مدیریت، روش (.1316غالمرضا ) خاکی : 

  ،(. 1332) یرمضانعلرمضانیان، محمد رحیم، رحمانی، زهرا، حسینی جو، سید عباس، مباشر امینی

عه مطالها )برخورد با پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیت

 .2شماره  16های مدیریت در ایران دوره موردی: یک شرکت تولید کننده کاغذ(، پژوهش

  سازمان مطالعه و تدوین (. 1313) یابیبازارروستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، مدیریت

 تحقیق و توسعه علوم انسانی. سمت(، مرکزها )کتب علوم انسانی در دانشگاه

  ،های مالی بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین بانک سپه استان (. تأثیر بحران1334) دیناهرشیدبیگی

 تحصیالت تکمیلی. دانشکده آزاد کرمانشاه، دانشگاه ایالم، پایان نامه کارشناسی ارشد،
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 .19علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره  زنجیره تأمین کسب و کار، فصلنامه

  ،کاال  های طبقه بندی و کد گذاری(. نقش سیستم1316) یسیععباسی رائی، علی و نخعی کمال آبادی
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 .01پژوهشنامه بازرگانی شماره 

  ،(. نگرشی جامع برمدیریت زنجیره تأمین، انتشارات دانشگاه 1313) یمهدغضنفری، مهدی وفتح اله

 علم و صنعت ایران.
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 (. ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین 1313) یمهددی، علی، کدیور، فتاحی، فرانک، شاهنده نوک آبا

مطالعه موردی صنعت گوشت(، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه ) ییغذامواد 

 صنعتی اصفهان.

 ،حبیب رودساز، سینا  ترجمه های اطالعات مدیریت،(. سیستم2414) یپی، الودن، جین کنس الودن

 محمدنبی، امیرحسین بهروز، دانشگاه عالمه طباطبایی.

  ،(. شناسایی عوامل 1313داود )مانیان، امیر، دهقانی نیری، محمود، اخوان انواری، محمدرضا، قربانی

 مطالعه موردی قطعه سازی خودرو(.) نیتأممؤثر بر عملکرد زنجیره 

 ثر بر مدیریت تقاضادر زنجیره تأمین)مطالعه موردی شرکت(. بررسی عوامل مؤ1332) زدانمنصوری، ی-

آزاد  اهدانشگ نامه کارشناسی ارشد، انیپا های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه،

 تحصیالت تکمیلی. دانشکده کرمانشاه،

 ،عملکرد زنجیره  (. اندازه گیری1319جعفر )ی، رزم معنوی زاده، ندا، ربانی، مسعود، رضایی، کامران

 مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دانشکده فنی. گروه تأمین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایرن،

  ،یک دیدگاه استراتژیک(، مجله آن )(. مدیریت زنجیره تأمین و فرآیندهای 1313) زیچنگوالمحمدی

 .113-110مدیریت شماره 

  ،ترجمه دکتر محمدعلی عبدالوند، دکتر نیکومرام، (. بازاریابی صنعتی، 1313) شناکیکرهاوالدار

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.

  ،محسن شیخ سجادیه و محمد رضا  ترجمه (. اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین،1334) کلیماهوگس

 آدینه. انتشارات اکبری جوکار،

 ،(. مطالعه نقش و کاربرد فناوری 1334رسول ) یاسمیRFID ،انیپا بر کارایی مدیریت زنجیره تأمین 

 تحصیالت تکمیلی. دانشکده آزاد کرمانشاه، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد،
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