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 چکیده
امروزه نقش خرده فروشان در تهیه کاالهای اساسی و مایحتاج مردم بر 

هیچ کس پوشیده نیست. خرده فروشان نقش بارزی در تأمین نیازهای 

کاالیی مردم ایفا نموده و با حذف واسطه های غیر ضرور سعی در خدمت 

د. از طرف دیگر رسانی به مشتریان با کیفیت بیشتر و قیمت پایین تر دارن

ریسک ها و اختالالت جزء جدا نشدنی زنجیره تامین بوده و می تواند در 

فرایند خدمت رسانی خرده فروشان ایجاد مشکل نموده و زنجیره تامین 

فروشان را با چالش های گوناگونی مواجه سازند که از کاالی خرده

اگیر، آتش مهمترین این موارد می توان به سیل، زلزله، بیماری های فر

سوزی، جنگ و ... اشاره کرد. رویکرد تاب آوری زنجیره تامین جهت 

مواجهه با این چالش های غیر منتظره و بهبود و بازگشت عملکرد زنجیره 

تامین به حالت قبل از وقوع چالش ها معرفی گردیده است. لذا در این 

شده  مقاله سعی بر طراحی الگوی تاب آوری زنجیره تامین خرده فروشی 

فروشان به شناسایی انواع است که می تواند کمک شایانی به خرده

ها جهت بازگشت به عملکرد استاندارد و اختالالت و راه های مقابله با آن

 در نهایت کسب مزیت رقابتی از این طریق کند.  
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Abstract 

Today, the role of retailers in the preparation of basic 

commodities and the necessities of the people is not 

hidden. Retailers have a significant role in meeting 

the commodity needs of the people and by 

eliminating unnecessary intermediaries, they try to 

serve the higher quality customers and lower prices. 

On the other hand, the risks and disorders are 

inseparable from the supply chain and can cause 

problems in the retailers service process and face the 

supply chain of retailers to various challenges, the 

most important of which are floods, earthquakes. He 

pointed to pervasive diseases, fires, war, and so on. 

The Supply Chain Resilience Approach to face these 

unexpected challenges and improve and return the 

supply chain performance to the pre -challenge state 

has been introduced. Therefore, in this article, it has 

tried to design a retail supply chain resilience pattern, 

which can help retailers identify a variety of 

disorders and ways to deal with them to return to 

standard performance and ultimately gain 

competitive advantage of this. The way. 
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  مقدمه

است که  ییها و روش ها تیمجموعه فعال نیتام رهیزنج تیریمد
 نیکاال از تام انیموثر و بهره ور جر تیریمد یشرکت ها برا

نقش پر رنگ  گری.  از طرف درندیگ یبه کار م انیکنندگان  به مشتر
خرده  تیقابل انکار است و اهم ریغ نیتام رهیخرده فروشان در زنج

. خرده فروشان از شودیم شتریبه روز ب زرو نیتام رهیفروشان در زنج
در  یکشور هستند که نقش بارز عینظام توز یهاحلقه نیمهمتر

 رضرور،یغ یهامحصوالت و حذف واسطه عیتوز رهیکوتاه کردن زنج
 تاًیو نها هامتیکنترل و کاهش ق ع،یتوز یهانهیکاهش هز

.   امروزه کندیم فایا ییکننده نهادر وقت و پول مصرف ییجوصرفه
 سکیخود با ر نیتأم رهیزنج تیریفروشان  در مددر کشور ما خرده

روبرو هستند که می تواند زنجیره تأمین آن  یها و اختالالت  مختلف
ها را با  مشکالت عدیده ای مواجه ساخته و خدمت رسانی خرده 
فروشان به مشتریان را دچار نقصان کند. هرچند احتمال وقوع این 
اختالالت کم می باشد اما در صورت وقوع زنجیره تأمین خرده 

همترین این ماز فروشی را با چالش های مهمی روبرو می سازند. 
کمبود  اینبود  ،یاقتصاد یشوک ها م،یتحر اختاللت می توان به 

زلزله، اغتشاشات،  ل،یس ر،یهمه جا گ یها یماریب ،یضرور یکاالها
از  یکیخرده فروشان به عنوان  نی. بنابرااشاره کردو...  یآتش سوز

 تیریمد تیو ظرف تیاز قابل دیکشور با عینظام توز یاصل یاعضا
و بهبود  ییپاسخگو ،یخود جهت سازگار نیتام رهیزنج اتیعمل موثر

 نشده برخوردار باشند. ینیب شیدر مواجه با اختالالت و حوادث پ
نهایتاً مسئله اصلی پیش روی در این تحقیق افزایش اختالالت و 
تالطم محیطی در زنجیره تامین خرده فروشی است که طراحی 

فزایش سازگاری با تغییرات الگویی جهت مواجهه با این اختالالت، ا
پیش بینی نشده و بازگشت به حالت اولیه که در اصل همان طراحی 
الگوی تاب آوری زنجیره تامین در صنعت خرده فروشی می باشد، 

 می تواند بسیار موثر باشد. 
 

 اهمیت و ضرورت موضوع:
تاب آوری قابلیتی است که زنجیره تامیت را قادر می سازد تا 

ت را مدیریت کنند و ریسک های ناشی از آن را کاهش دهند. اخالال
جدا  یاز اجرا یکی نیتام رهیزنج یتاب آور( . 9، ص9102راجش، (

بهره مندی  کل نگر است.   سکیر تیریمد یها یاستراتژ ینشدن
از تاب آوری زنجیره تامین موجب بازگشت به وضعیت اولیه یا حتی 
وضعیتی مناسب تر و بهتر بعد از بروز اختالل می شود. ) چن و 

مقابله  ییکه توانا یخرده فروشان(.  لذا  3، ص 9191همکاران، 
داشته باشند به نحو بهتری می توانند نیاز  کردن با اختالالت را

محکوم به شکست و  پاسخ دهند و در غیر این صورت مشتریان را 
که  یخرده فروشان همچنینخروج از صحنه رقابت خواهند بود.  

 دیتهد لیهستند امکان تبد خود نیتأم رهیدر زنج یتاب آور یدارا
بهتر نسبت به رقبا و  یابی گاهیتوانند با جا یبه فرصت را دارند و م

 کنند. تیب مزبوجود آمده کس طیواکنش بهتر در شرا
اهمیت تاب آوری زنجیره تامین تا حدی است که امروزه از آن به  

عنوان قلب زنجیره تامین یاد می شود. )جهانی به نقل از ملنیک، 
تاب آور نه تنها  نیتام رهیاز زنج یبهره مند ( .  9، ص 0321

 یکنترل و کاهش م ،ییرا شناسا نیتام رهیها و اخالالت زنج سکیر
گردد.  یباال م یاثربخش نهیو با هز عیسر نشدهد بلکه موجب واک

محکم و متحول کننده خرده فروشان  ط،یلذا اقدامات متناسب با شرا
سود  شیتواند به بهبود عملکرد آن ها، افزا یم یبحران طیدر شرا

منجر  یفروشدر عرصه خرده یریرقابت پذ تیو بهبود قابل یآور
 نیتام رهیزنج یآور بعوامل موثر بر تا ییرو شناسا نیگردد. از ا

تواند  یم تیمز نیاز ا یحاصله از برخوردار جیخرده فروشان و نتا
 یم فایکشور ا عیتوز رهیدر زنج یخرده فروشان که نقش مهم یبرا

و توانایی آن ها برای سازگاری با  باشد تیحائز اهم اریبس ،کنند
تغییرات پیش بینی نشده و بازگشت به حالت اولیه را افزایش داده و 

  از کاهش کیفیت خدمت رسانی به مشتریان جلوگیری کند.

 :تعاریف تاب آوري زنجیره تامین
 تعریف تاب آوري زنجیره تامین نویسنده

 (9112باکشی و کلیندورفر )
 ینزمان مع کیاست که در  یاختالالت از یناش یبه اثرات منف شدر واکن امینت رهیزنجیی توانای به معنا تامین رهیزنج یتاب آور

 .حفظ شود تامین رهیاهداف زنج هد تادیرخ م

 و هولکامپانامارف 
(9112) 

( یمنف یدادهای)رو رمنتظرهیتا اختالالت غ نیتام رهیشبکه زنج انهیکنشگرا یزیو برنامه ر یطراح ییتوانا نیتام رهیزنج یتاب آور
حالت  کیسازگار به اختالالت بدهد و فراتر از آن به  یکند تا هم زمان با کنترل بر ساختارها و عملکردها پاسخ ینیب شیرا پ

 است. یرقابت تیمز کیآن کسب  جهیتر برسد که نتحالت مطلوب کیبه  اندر صورت امک ایاستوار  و 

 داتا
(9112) 

 یگیژاست؛ بلکه از و برخوردارل خود در مواجهه با اختال یعملکرد راتغییبر ت لحفظ کنتر ییتاب آور نه تنها از توانا تامین  رهیزنج
 .برخوردار است یننامع یو در قالب تقاضاها یطیمح یناگهان قابل توجه و راتغییدر برابر ت داریپا ییپاسخگو تیو قابل یسازگار

 کریستوفر و پک
(9110) 

 توانایی سیستم برای بازگشت به وضعیت اولیه یا وضعیتی مطلوب تر و جدیدتر از گذشته پس از بروز اختالل

 فالسکو و همکاران
(9112) 

توانایی زنجیره تامین در کاهش احتمال اختالل و پیامدهای آن در زمان بروز اختالل و نیز کاهش زمان بازیابی عملکرد معمولی 
 زنجیره تامین. 

به سطح عملکرد قبلی یا حتی یک زنجیره ای توانا برای پاسخگویی سریع به رویدادهای غیرمنتظره به طوری که عملیات خود را  براندون جونز و همکاران
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 سطح جدید و بهتر بازگرداند. (9100)

 پونیز
(9109) 

 زنجیره ای است توانا در برنامه ریزی و طراحی شبکه خود برای پیش بینی 
غیرمنتظره )منفی(، سازگار با اختالالت و همزمان با حفظ نظارت بر ساختار و عملکردها و دستیابی به شرایط مطلوب تر قبل وقایع 

 از رویداد.

 پیشینه تحقیق:

 تحقیقات خارجی:

(، به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر 9191) واالیننوگلکچی و ک
تاب آوری زنجیره تامین پرداختند. آن ها تاثیر سرمایه اجتماعی بر 
تاب آوری زنجیره تامین را با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت 
جذب دانش و نقش تعدیل کننده هماهنگی میان زنجیره تامین و 

طبق یافته های این پژوهش، بازاریابی مورد واکاوی قرار قرار دادند. 
سرمایه اجتماعی یکی از پیش نیازهای اصلی و مهم تاب آوری 

باشد اما نقش آن مستقیم و جهان شمول نیست. زنجیره تامین می
آن ها همچنین پیشنهاد می کنند شرکت هایی که در محیط متالطم 
و شرایط دائماً در حال تغییر فعالیت می کنند به ایجاد سرمایه 

اعی از طریق ظرفیت جذب دانش و نوآوری توجه ویژه داشته اجتم
باشند. این تحقیق همچنین بیان می کند هماهنگی زنجیره تامین و 
بازاریابی جهت استفاده موثر از ظرفیت جذب جهت مقابله به عدم 

 اطمینان محیطی بسیار ضروری است. 

ی در (،  در مطالعه ای به بررسی بکارگیری رویکرد فاز9102راجش )
تحلیل سطح تاب آوری در زنجیره تامین پرداخت. هدف از این 
تحقیق شناسایی، تعیین، اندازی گیری و بهبود سطح تاب آوری بوده 
است. همچنین استراتژی ها و ویژگی های کمک کننده به تاب 
آوری زنجیره تامین را مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق 

تولید لوازم الکترونیکی کورد مطالعه قرار زنجیره تامین شرکت های 
گرفته اند و از یک سیستم اندازه گیری فازی برای دستیابی به سطح 

 تاب آوری مورد نیاز استفاده شده است.
(، در تحقیقی به اندازه گیری تاب آوری  9191چن و همکاران )

سیستم های زنجیره تامین با در نظر گرفتن اختالالت سیستم های 
سایبری پرداختند. در این مطالعه یک نشانگر کیفی بر  –ی فیزیک

مبنای هزینه برای اندازه گیری تاب آوری زنجیره تامین مطرح می 
شود و اندازه گیری های تاب آوری زنجیره تامین با توجه به تفاوت 
نیاز مشتریان تحلیل می شود. همچنین ارتباط بین نشانگر تاب آوری 

ن مورد بحث قرار می گیرد. از یک مثال و تاب آوری زنجیره تامی
 عددی نیز جهت قابلیت اجرای این روش استفاده شده است. 

( در مقاله ای تحت عنوان اندازه گیری موانع در 9102راجش )
زنجیره تامین های تولیدی با استفاده از خوشه بندی خاکستری و 

ه بیان ریوکرد ویکور به مطالعه در این حوزه پرداخت. در این مطالع
می شود موانع بر سر راه تاب آوری زنجیره تامین موضوعی غیر قابل 
انکار است. متدولوژی خوشه بندی خاکستری و رویکرد ویکور در این 
تحقیق به کار گرفته شده است. در این تحقیق موانع با توجه به تاثیر 
در کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین اولویت بندی می شوند و 

استفاده از این رویکرد می توانند ریسک های مرتبط با مدیران با 

زنجیره تامین خود را کاهش دهند. چارچوب پیشنهادی این تحقیق 
جهت ایجاد زنجیره تامین مستحکم به این شرح است: شناسایی 
ریسک های زنجیره تامین، شناسایی موانع بر سر راه تاب آوری 

ر آن ها، شناسایی زنجیره تامین و اولویت بندی و مدیریت موث
محرک های ریسک های زنجیره تامین و اولویت بندی و کمینه 
کردن تاثیر آن ها و در نهایت دستیابی به یک زنجیره تامین 

 مستحکم.
را  یگراف، مدل هیبا استفاده از نظر(، 9100) و همکاران یسون

تاب  یتوانمندسازها یتمام جانبه همه نهاد کردند که به طوریشپ
 ینفرد بودن ا منحصربه. کند یم یآن ها را بررس ینو روابط ب یآور
 لهیبه وس یتاب آور کردنی کمّ یآن برا ییتوانا هیبر پا لمد

مطالعه  یندر ا یتاب آور یتوانمندسازها. است واحدی شاخص کمّ
درآمد،  میتسه سک،یر ،یداریاطالعات، پا میتسه ،یهمکار ،یچابک

و ساختار  بیقتط تیقابل سک،یر تیریفرهنگ مد ت،یاعتماد، شفاف
 .بود
را در نظر گرفتند که  هشت راهبرد (،9100)و همکاران  کیملن

 -0اطالعات؛  -3؛ کشف -9 م؛یرمستقیغی گذار هیسرما -0شامل: 
 یریپذ انعطاف - 1؛ )بافرها(  رهایضربه گ -5؛ تامین رهیزنج یطراح
را به  یآن ها تاب آور ین؛ همچن یآمادگ -2و  تیامن -2 ؛یاتیعمل

و  ی )تثبیت(اسازیکردند: اجتناب، مهار، پا میتقس چهار مرحله
دادند که چگونه  قرار یبررس موضوع را مورد ین؛ سپس ا تشبازگ

 یرا به روش ها یرد، چهار مرحله تاب آوربدر هر راه یگذارهیسرما
 .دهد یقرار م تاثیر تحت مختلف

 تحقیقات داخلی:

 ریتاث یبررس(، در تحقیقی با عنوان 0322آقاجانی و رمضانیان )
تاب  یگر یانجیبر عملکرد آن با م نیتام رهیزنج ییایپو یها تیقابل
به مطالعه در مورد تاب آوری زنجیره تامین  نیتام رهیزنج یآور

بر  نیتام رهیزنج ییایپو هایتیقابل ریتاث قیتحق نیر اپرداختند. د
و  نیتام رهیزنج آوریتاب یگریانجیبا م نیتام رهیعملکرد زنج

 آوریبر تاب نیتام رهیزنج ییایپو هایتیقابل میمستق راتیتاث نیهمچن
قرار  یمورد بررس یتوسط معادالت ساختار نیتام رهیو عملکرد زنج

 و انعطاف یکپارچگی هایتیمثبت قابل ریثتا ج،یطبق نتا گرفته است.
و  دییتا آوریتاب یگریانجیبا م نیتام رهیعملکرد زنج یبر رو یرپذی
 گرییانجیبا م نیتام رهیبر عملکرد زنج یخارج هایتیقابل ریتاث

 آوریمثبت تاب راتیتاث جینتا ن،ی. همچنشده استرد  آوریتاب
و  نیتام رهیزنج عملکردبر  یرپذیانعطاف تیو قابل نیتام رهیزنج
و  د؛ییرا تا آوریبر تاب یرپذیو انعطاف یکپارچگی هایتیقابل
 یخارج هایتیو قابل آوریبر تاب یخارج هایتیمثبت قابل راتیتاث
 .شده استرا رد  نیتام رهیبر عملکرد زنج یکپارچگیو  
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 یبند تیو اولو ییشناسا(،  در تحقیقی به 0322فرامرزی و صفایی )
 میتصم کردیتاب آور با استفاده از رو نیتام رهیکنندگان در زنج نیتام
 طهیپژوهش از نظر هدف در حپرداختند. این  یفاز ارهیچند مع یریگ

پژوهش  کیو روش،  تیو بر اساس ماه یکاربرد قاتیتحق
عوامل  نینشان داد مهمتر قیتحق نیا جیاست. نتا یشیمایپ-یفیتوص

تاب آور  نیتام رهیکنندگان در زنج نیتام یبند تیموثر بر اولو
کنندگان،  نیتام ییعملکرد، پاسخگو ی هیعبارت است از: عوامل اول

کنندگان و  نیتام سکیر زانیکنندگان، م نیتام یفن یبانیشتپ
 کیعوامل از تکن نیا یبند تیکنندگان. جهت اولو نیتام یداریپا

 اریاساس مع نیاستفاده شده است. برا ی( فازANPشبکه ) لیتحل
 یدر بررس نیاول قرار گرفت. همچن تیعملکرد در اولو هیعوامل اول

مشخص  ز،ین متلید کیتکن اساسشاخص ها بر  انیم یروابط درون
برخوردار  یرگذاریتاث نیشتریعملکرد از ب هیعوامل اول اریمع دیگرد

 قیتحق یشاخص ها یینها یبند تیدر اولو نیاست. همچن
 نیباالتر یدارا نیتام ی رهیشاخص سرعت زنج دیمشخص گرد

 باشد. یم تیاهم
مدل  یطراح(، تحقیقی با عنوان 0321جهانی، مقبل باعرض و آذر )

معادالت  یسازمدل کردیبا رو نیتأم رهیزنج یسنجش تاب آور
 شتریهرچه ب یپژوهش ضمن بررسانجام دادند. در این  یساختار

 نای در گرفتهو مطالعات صورت  نیتأم رهیزنج آوریمفهوم تاب
با  نیتأم رهیزنج آوری تاب زانیسنجش م یجامع برا یحوزه، مدل

 شده است.ارائه  یمعادالت ساختار یسازمدل کردیاستفاده از رو
 یهاواحد یستاد نکارشناسا هیپژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمار

منظور است و به «خودرورانیشرکت ا»و فروش  عیتوز د،یتول
سؤال با  02پژوهش از ابزار پرسشنامه، شامل  یهاداده یآورجمع

مدل  یاجرا جی. نتاه استاستفاده شد کرتیل یانهیپنج گز فیط
 سک،یر تیریفرهنگ مد ،یرپذیانعطاف  هایرینشان داد که متغ

 نیینقش را در تب نیشتریب بترتی به یابکو چ یافزونگ ،یهمکار
 شیدارند و مدل پژوهش توانسته ب نیتأم رهیزنج آوریتاب  راتییتغ
 کند. نییرا تب راتییتغ نیدرصد از ا 22از 

 نییو تب یطراح( تحقیقی با عنوان 0322صدیق پور و همکاران )
انجام دادند.  رانیا یداروساز عیتاب آور در صنا نیتام رهیزنج یالگو

موضوع ، مصاحبه با خبرگان  اتیپـژوهش ضمن تعمق در ادبدر این 
 یرتاب آو یمولفه ها و شاخصها ،یاز روش دلف یریو بهره گ

راستا  نی. در اه استدیو استخراج گرد ییشناسا نیتام رهیزنج
صنعت دارو قرار  یجامعه آمار اریو در اخت یطراح یپرسشنامه ا
و نرم افزار  یساختار یمدلساز کیبا استفاده از تکن جیگرفت. نتا

 یعوامل، الگو نیارتباطات ب نییشده و با تب لیو تحل هیتجز زرل،یل
 رینظ ییمولفه ها نیالگو روابط ب نیشد. ا دییپژوهش تا یشنهادیپ

و  نیتام رهیزنج یها و توانمند سازها تیقابل ها،یریپذ بیمحرکها، آس
نشان  جیرا مورد مطالعه قرار داده است. نتا گریکدیآنها بر  ریتاث
بهره  ای جادیا قیاز طر توانندیم یداروساز عیصنا رانیمد دهد؛یم

که  یضمن کاهش عوامل سازها،توانمند  تیها و تقو تیاز قابل یریگ
الزم در مواجهه با  یتاب آور ند،ینما یشرکتها را مستعد اختالل م

 .ندیآنها را کسب نما
 یابیمدل ارز یطراح(، در تحقیقی با عنوان 0322آذر و همکاران )

: ختهیآم کردیصنعت برق با استفاده از رو نیتأم رهیزنج یآورتاب
به طراحی مدلی در این زمینه ارزیابی تاب  یعامل لیتم ـ تحل لیتحل

 یپژوهش، طراح نیا یهدف از اجراآوری زنجیره تامین پرداختند. 
 .بوده استصنعت برق  نیتأم رهیزنج یآورتاب یابیارز یبرا یمدل

 یآورتاب یابیارز یبرا یمدل یمنظور طراحپژوهش به نیا روش
 یعامل لیتم ـ تحل لیتحل ختهیآم کردیصنعت برق، رو نیتأم رهیزنج
 .است بوده
متخصص در صنعت برق که 05مصاحبه با  قیپژوهش از طر نیدر ا
از تجربه  نهیزم نیارشد و باالتر بودند و در ا یمدرک کارشناس یدارا

 یابیارز یبرا یتم، مدل لیتحل کردیو دانش الزم برخوردار بودند و رو
سپس با ، ه استشد یصنعت برق طراح نیتأم رهیزنج یآورتاب

 Smart PLS افزارکمک نرمو به یعامل لیتحل کیاستفاده از تکن

 رهایمتغ نینفر، روابط ب 393نظر  یآورنامه و جمعپرسش عیو توز
 یارهایپژوهش نشان داد که مع جینتا .ه استشد لیو تحل یبررس

 یصنعت برق به دو دسته کل نیتأم رهیزنج یآورمؤثر بر تاب
 یارهای. در دسته معشوندیم یبنددسته یو خارج یداخل یارهایمع

قرار  یو چابک یریپذانعطاف ،یندیسه بعد مهم مسائل فرا یداخل
مسائل  گران،یباز ئلابعاد مسا ،یخارج یارهایدارد و در دسته مع

 مهم و مؤثرند. یطیو مسائل مح یاقتصاد

 روش تحقیق: 
تحقیق از  ش اینرواین تحقیق از جهت هدف آن بنیادی بوده و  

نوع کیفی می باشد و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش تحلیل 
 شده در مصاحبه یگردآور یها داده لیتحل. شده استتم استفاده 

. گرفته استقرار  لیو تحل هیتم مورد تجز لیتحل ها، بر اساس روش
 یضرورت م یزمان تم لیروش تحل ژهیوه ب یفیاستفاده از مطالعات ک

مورد مطالعه وجود داشته  دهیدر مورد پد یاندک یها که داده ابدی
انجام شده در ارتباط با  یمطالعات و پژوهشها در نکهیا ایباشد و 

جامع به  یا گونه به که یچارچوب نظر کیموضوع موردنظر، فقدان 
لذا با وجود تحقیقات اندکی که موضوع بپردازد، مشهود باشد.  نییتب

یره تامین در صنعت خرده فروشی صورت درمورد تاب آوری زنج
پذیرفته شده است استفاده از این روش جهت طراحی الگوی تاب 

هدف  نهایتاً با توجه به آوری زنجیره تامین استفاده شده است. 
بر  طراحی الگوی تاب آوری زنجیره تامین خرده فروشیپژوهش، 

از روش تحلیل تم برای تجزیه تحلیل  است یفیک یها افتهیاساس 
 داده ها استفاده شده است.

 جامعه تحقیق: -قلمرو مکانی
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قلمرو مکانی این تحقیق خرده فروشی های سطح شهر تهران و 
جامعه آماری تحقیق مدیران و  متخصصین زنجیره تامین خرده 

 . هستندفروشی 

 قلمرو زمانی تحقیق:
تحقیق از ابتدای اردیبهشت تا پایان مرداد سال زمانی این قلمرو  

 می باشد.  0322

 روش نمونه گیري و تخمین حجم جامعه: 
به دلیل کمیاب بودن متخصصین که دارای اطالعات ارزشمند در 

فروشی باشند روش نمونه گیری حوزه تاب آوری زنجیره تامین خرده
شد و پس از این تحقیق روش غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب 

انتخاب اولین متخصص و با توجه به شناخت و معرفی سایر 
متخصصین مصاحبه ها به ترتیب انجام انجام گردید. حجم نمونه نیز 

انجام گردید و رسیدن به اشباع تئوریک در مصاحبه ها با توجه به 
 .مصاحبه اتمام پذیرفت 00فرایند مصاحبه پس از انجام 

 روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن: 
قیق از مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری اطالعات در این تح

برای استفاده در ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده شده است. همچنین 
ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش جهت تحلیل اطالعات با 

و بوده صاحبه نیمه ساختار یافته استفاده از روش تحلیل تم، م

ها با توجه با شرایط خاص بیماری کرونا عموماً از طریق مصاحبه 
 .پذیرفته شده استصورت تماس تصویری 

 روشهاي تحلیل داده ها:
این تحقیق کیفی بوده و از مصاحبه برای گردآوری از آنجا که روش 

برای تحلیل لذا از  روش تحلیل تم  ه است اطالعات استفاده شد
.  پس از انجام مصاحبه ها از گردیدداده ها و استخراج نتایج استفاده 

کد گذاری های باز، محوری و انتخابی جهت رسیدن به مضامین 
. مراحل این روش ه استاصلی و نهایتاً الگوی مورد نظر استفاده شد

در این تحقیق به ترتیب آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، 
عریف و تجستجوی کدهای گزینشی، شکل گیری تم های فرعی، 

 .ارائه چارچوب مورد نظر بوده استنام گذاری تم های اصلی و 
 یافته های پژوهش: -0

نجام کد گذار مختلف ا 9پس از انجام مصاحبه کدگذاری های توسط 
گردید و مضامین و تم های اصلی و فراگیر، مضامین و تم های 
فرعی و نهایتا کدها و مضامین پایه جهت ارائه الگوی تاب آوری 

فروشی شناسایی شدند که در جدول ذیل زنجیره تامین صنعت خرده
قایل مشاهده است. در پایان با توجه به جدول ارائه شده الگوی تاب 

 ر صنعت خرده فروشی طراحی گردید.آوری زنجیره تامین د
 

  مضامین الگوي تاب آوري زنجیره تامین خرده فروشی:

 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه ردیف

0 
زنجیره تامین، واکنش اضطراری،  رویت پذیریسرعت زنجیره تامین، 

 پاسخگویی زنجیره تامین
 چابکی زنجیره تامین

 توانمندسازها

9 
استانداردسازی، کارایی انعطاف پذیری فرایندها، انعطاف پذیری حمل و نقل،

 ، منبع یابی منعطففرایندهای موازیخودتنظیمی،  زنجیره تامین، 
 تامینانعطاف پذیری زنجیره 

3 
اعتماد، اشتراک گذاری اطالعات، برنامه ریزی، پیش بینی و بازتهیه سازی 

ریزی اقتضایی، ارتباطات با تامین کنندگان، تسهیم ریسک مشترک، برنامه 
 با تامین کنندگان، هوش زنجیره تامین، قرارداد شفاف با تامین کنندگان

 همکاری

0 
تامین کنندگان پشتیبان، شبکه های حمل و نقل پشتیبان،  ظرفیت مازاد، 

 فیزیکی در مکان های مختلف  هایذخیره احتیاطی، توزیع دارایی
 افزونگی

5 
هم ترازی وظایف، توزیع قدرت متوازن، مالحظات در تصمیم گیری عوامل 

 مخاطره آمیز، استقرار سیستم کنترل ریسک
 فرهنگ مدیریت ریسک

 بازمهندسی زنجیره تامین طراحی زنجیره تامین، درک زنجیره تامین، توسعه استراتژی تامین محور 1

2 
های اقتضائی زنجیره تامین، آموزش  آموزش کارکنان جهت اجرای برنامه

منابع انسانی جهت درک هزینه منفعت در مدیریت ریسک زنجیره تامین، 
 تربیت کارکنان چند وظیفه ای، افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان

 آموزش منابع انسانی

2 
سیل، زلزله، آتش سوزی، رانش زمین، طوفان، خشکسالی، رعد و برق، 

 های فراگیربیماری
 بالیای طبیعی

 چالش های سیاسی جنگ، تروریسم، تحریم، اعتراضات، اعتصابات 2 اختالالت

 چالش های اقتصادی نوسانات تقاضا، تغییرات مستمر قیمت ها، نوسانان نرخ ارز،  01
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 مضامین فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه ردیف

 چالش های تکنولوژیکی خرابی زیر ساخت ها، نارسایی های فناوری اطالعات و ارتباطات  00

09 
مشتریان، وفاداری مشتریان، رفع نیاز بموقع مشتریان، رضایتمندی 

 ، ارائه ارزش بیشتر به مشتریانپاسخگویی بهتر به نیاز مشتریان
 کسب مزیت رقابتی

 افزایش سودآوری کسب مشتریان بیشتر، جذب مشتریان رقبا 03 تایجن

00 
بازیابی ثبات، پاسخگویی مناسب به اختالالت، بازگشت به وضعیت اولیه، 

 بازگشت به وضعیت جدید و مطلوب تر
 بهبود و بازیابی

 الگوی تاب آوری زنجیره تامین صنعت خرده فروشی:
، الگوی تاب آوری زنجیره تم های استخراج شده  با توجه به جدول

 تامین خرده فروشی را می توان به این شکل ارائه کرد:

 نتیجه گیري:
و استخراج تم ها و الگوی تاب آوری با توجه به نتایج کد گذاری 

زنجیره تامین خرده فروشی مشخص گردید جهت عملکرد هرچه 
بهتر زنجیره تامین خرده فروشی در مواجهه با چالش ها و اختالالت 

ره، خرده فروشان باید به دو حوزه اختالالت و توانمندسازها غیر منتظ
انواع اختالالت توجه ویژه ای داشته باشند. از یک طرف به شناسایی 

دیگر  طرفپرداخته تا آمادگی مقابله با آن ها را داشته باشند و از 
قابلیت ها و توانمندی های  موثر خود را جهت مقابله هرچه بهتر با 
این چالش ها و اختالالت افزایش دهند. مهمترین اختالالت که 

 زنجیره تامین خرده فروشی را دچار نارسایی می کنند شامل بالیایی
طبیعی، چالش های سیاسی، چالش های اقتصادی و چالش های 

تکنولوژیکی بوده که پیش بینی برنامه های مقتضی برای پاسخگویی 
از طرف دیگر  به هر کدام از این موارد می تواند بسیار مثمرثمر باشد.

توجه به توانمندسازهای تاب آوری زنجیره تامین، توانایی زنجیره 
به اختالالت و بازگشت به وضعیت گذشته و  تامین را در پاسخگویی

مطلوب افزایش می دهند که مهمترین توانمندسازهای شناسایی شده 
در این زمینه جهت بهبود تاب آوری زنجیره تامین خرده فروشی 

پذیری، افزونگی، همکاری، مدیریت شامل افزایش چابکی، انعطاف
انی می باشد ریسک، بازمهندسی زنجیره تامین و آموزش منابع انس

که ارتقاء عملکرد در هر کدام از این حوزه ها توانایی زنجیره تامین 
به پاسخگویی هرچه بهتر به اختالالت را افزایش می دهد و در 
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نتیجه در مواقع اختالالت و بحران ها خرده فروشان به طریق 
مناسب تری می توانند به وضعیت مطلوب بازگشته و رضایت 

را  دمزایای رقابتی خوده و از این طریق مشتریان را کسب نمو
 افزایش داده و سود بیشتری کسب نمایند. 
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