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در طول سیسال گذشته ،لجستیک دستخوش تغییر عظیمی شده است و از یک عملکرد صرفاً عملیاتی که به فروش
یا تولید منتهی میشد و بر تضمین تأمین در خطوط تولید و تحویل به مشتریان متمرکز بود ،با همراهی فناوریهای
تحولآفرین و هوشمند به یک عملگر حرفهای و مستقل در مدیریت زنجیرهتأمین تبدیل شده است .در دنیای
امروزی نسل چهارم صنعتی شرکتها را ملزم کرده است تا در نحوه طراحی زنجیرهتأمین خود تجدیدنظر کنند .در
این حالت ،عالوه بر نیاز به انطباق ،زنجیرههای تأمین همچنین این فرصت را دارند که به افق اثربخشی عملیاتی
برسند ،از مدلهای تجاری زنجیرهتأمین دیجیتال در حال ظهور استفاده کنند و شرکت را به زنجیرهتأمین دیجیتال
تبدیل کنند .یکی از فناوریهای تحولآفرین که در این راستا تأثیر شگرفی بر زنجیره تأمین داشته است ،فناوری
اینترنت اشیا میباشد .این فناوری بهعنوان یکی از بزرگترین منابع تولید دادهها میتوانند تسهیلکننده فرایندهای
زنجیرهتأمین در همه ابعاد آن باشد .اما بهواسطه حضور اینترنت و قرارگرفتن اجزای زنجیرهتأمین در بستر شبکههای
اطالعاتی ،همواره این زنجیرهتأمین دیجیتال با چالشهای اساسی روبر میباشد .ازاینرو در این مقاله کوشیده شد
تا مهمترین چالشهای پیادهسازی یک زنجیرهتأمین  4/0با استفاده از یک روش تحلیل سلسلهمراتبی غیرخطی مورد
بررسی و اولویتبندی قرار گیرد . .بهمنظور بررسی این چالش ها از نظرات خبرگان فعال در زنجیره تأمین صنایع
تند مصرف ( )FMCGبهعنوان مطالعه موردی و همینطور برخی از متخصصان دانشگاهی بهره گرفته شد .نتایج
نشان داده که عدم وجود زیرساختهای تکنولوژیکی و چالشهای امنیتی از مهمترین چالشهای پیادهسازی
زنجیرهتأمین  4/0در عصر تحوالت دیجیتالی میباشند که باید برای یک پیادهسازی موفق توجه ویژهای بدانها
داشت.
کلمات کلیدی :زنجیرهتأمین دیجیتال ،چالشهای پیادهسازی زنجیرهتأمین دیجیتال ،زنجیرهتأمین مبتنی بر اینترنت

اشیا ،زنجیرهتأمین .4/0
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 1مقدمه
مدیریت زنجیرهتأمین شامل برنامهریزی و مدیریت تمام فعالیتهای مرتبط با تأمین منابع و تدارکات
و تمامی فعالیتهای مدیریت لجستیک است .مهمتر از همه ،این امر شامل هماهنگی و همکاری با
شرکای کانالهای مختلف است که میتوانند تأمینکنندگان ،واسطهها ،ارائهدهندگان خدمات
شخص ثالث و مشتریان باشند .در اصل ،مدیریت زنجیرهتأمین ،مدیریت عرضه و تقاضا را در داخل
و بین شرکتها یکپارچه میکند .مدیریت زنجیرهتأمین یک عملکرد یکپارچه با مسئولیت اصلی
برای پیوند دادن عملکردهای تجاری اصلی و فرایندهای تجاری در داخل و بین شرکتها به یک
مدل تجاری منسجم و با عملکرد باال است .این شامل تمام فعالیتهای مدیریت لجستیک ذکر شده
در باال و همچنین عملیات تولیدی است و هماهنگی فرایندها و فعالیتها با بازاریابی ،فروش ،طراحی
محصول ،امور مالی و فناوری اطالعات را به همراه دارد (نوذری و همکاران.)2019 ،
زنجیرهتأمین دیجیتال بهصورت متداول برای بحث در مورد چگونگی توسعه و اجرا و بهکارگیری
فناوریهای دیجیتال پیشرفته (اینترنت اشیا ،بالکچین ،یادگیری ماشین ،هوشمصنوعی،
تجزیهوتحلیل پیشبینیکننده و غیره) در فرایندهای زنجیرهتأمین استفاده میشود (قهرمانی نهر
و همکاران .)2021 ،بهعبارتدیگر "مدیریت زنجیرهتأمین دیجیتال" در واقع فقط مدیریت
زنجیرهتأمین با الیهای از فناوریهای دیجیتال است که بدان اضافه شده است .این فناوریها به
تحلیل و پیشبینی برای بهینهسازی تخصیص موجودی و پیشبینی تقاضا و همینطور راهحلهای
تکمیل خودکار برای سرعت بخشیدن به مونتاژ یا چیدمان در زنجیرهتأمین کمک میکنند .این
زنجیرهتأمین هوشمند شده با استفاده از فناوریهای تحولآفرین مانند هوشمصنوعی و اینترنت
اشیا ،زنجیرهتأمین  4/0نامیده میشود .بدیهی است که چرا برای شرکتها اینقدر مهم است که
زنجیرهتأمین دیجیتال را بهدرستی پیادهسازی کنند :وقتی یک مدل زنجیرهتأمین قوی توسط
بهترین فناوریها (مانند اینترنت اشیا ،هوش مصنوع یو یادگیری ماشین) پشتیبانی میشود،
شرکتها را در برابر تغییر در زنجیرهتأمین انعطافپذیر میکند .این امر به انعطافپذیری کلی
سازمان کمک میکند ،که در شرایط اقتصادی نامطمئن ،مانند شرایطی که در حال حاضر با آن
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روبرو هستیم ،حیاتی است .همچنین شرکتها را قادر میسازد تا برای پاسخگویی به شرایط
مختلف بازار ،انعطافپذیر و سازگار باشند و از پتانسیل رشد و فرصتها برای تولیدکنندگان و
زنجیرهتأمین بهعنوان یک کل حمایت کنند (نوذری و همکاران.)2021 ،
در عصر تحوالت دیجیتالی سیستمهای برنامهریزی منابع سازمانی ،مدلهای زنجیرهتأمین را قادر
میسازد تا قویتر کار کنند .گرایش به سمت سرویسدهی که در آن کسب و کارها از طریق
خدمات اضافی ،مانند مراقبتهای بیشتر ،به ارزش ارائه محصول خود میافزایند ،با پیوند دادن
کارکردهای تجاری الزم در زنجیره امکانپذیر شده است .روندهای جدیدتر  -از جمله اقتصاد
دایرهای که بر بازسازی و بازیافت مواد متمرکز شده است  -با اشتراکگذاری دادههای کارآمد در
سراسر شبکه زنجیرهتأمین افزایش شدید کارایی را به همراه دارد .زنجیرههای تأمین دیجیتال به
روشی محبوب برای تقویت زنجیرههای تأمین سنتی تبدیل شدهاند .در سطح پایه ،تفاوتهای
بسیار کمی بین یک زنجیرهتأمین سنتی و یک زنجیرهتأمین دیجیتال وجود دارد .هر دو شامل
تأمین منابع ،تبدیل مواد به محصول ،توزیع محصول و سپس فروش محصول است .با این حال،
زنجیرههای تأمین دیجیتال میتوانند این وظایف را از طریق فرآیندهای دیجیتالی خودکار ردیابی
و تکمیل کنند که کارایی بیشتری را ممکن میسازد .تجزیهوتحلیل پیشبینیکننده در
برنامهریزی تقاضا صدها تا هزاران متغیر تأثیرگذار بر تقاضای داخلی و خارجی (مانند آبوهوا،
روندهای شبکههای اجتماعی ،دادههای حسگر) را با رویکردهای شبکه بیزی و یادگیری ماشین
برای کشف و مدلسازی روابط پیچیده و استخراج دقیق تجزیه و تحلیل میکند (بنرجی 1و
همکاران .)2021 ،یک زنجیرهتأمین دیجیتال مؤثر به سازمانها کمک میکند تا با افزایش
تقاضای کسبوکار همراه باشند – اما بسیاری از آنها در ایجاد و بهینهسازی زنجیرهتأمین
دیجیتال خود با مشکل مواجه هستند .برخی محققان نشان دادند که شرکتهایی که اکثر
زنجیرهتأمین خود را دیجیتالی میکنند ،میتوانند درآمد خود را  3/2درصد و رشد درآمد ساالنه
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خود را بهطور متوسط  2/3درصد افزایش دهند .با زنجیرهتأمین دیجیتال ،سازمانها قرار است از
افزایش درآمد ،بهبود تصمیمگیری و فرایندهای چابکتر لذت ببرد .ولی متأسفانه ،سازمانها
معموالً هنگامی که دیجیتالی کردن زنجیرهتأمین خود را آغاز میکنند ،با چالشهای مختلفی
مواجه میشوند .در این مقاله کوشیده شده است که مهمترین چالشهای اساسی یک
زنجیرهتأمین داخلی با تاکید بر مرور ادبیات و بررسی نظرات خبرگان استخراج و اولویتبندی
شود همچین در این مطالعه از نظرات خبرگان فعال در صنایع تند مصرف (شرکتهای دارویی و
غذایی) به دلیل دسترسی مؤلفان به این شرکتها و همینطور آشنایی این متخصصان با
فناوریهای تحولآفرین بهعنوان مطالعه موردی بهره گرفته شده است .برای تحلیل این موضوع
از یک ر وش تحلیل سلسله مراتبی غیرخطی (میخایلوف) استفاده شده است .درک درست و
اولویت صحیح چالشها میتواند به پیادهسازی مؤثر یک زنجیرهتأمین دیجیتال و افزایش رشد و
در عین حال بهرهوری سازمانی و تسهیل فعالیتها کمک نماید .همچنین بررسی و اولویتبندی
این چالشها مخصوصا در صنایع تند مصرف (به واسطه نوع و اهمیت باالی محصوالت و طیف
عظیم مخاطبان) میتواند به سازمانها کمک نماید تا با رفع چالشهای پر اهمیتتر ،از بیشینه
امکانات و تسهیالت زنجیرهتأمین دیجیتال استفاده نموده و چابکی و تابآوری زنحیرهتأمین را
در سازمان افزایش دهند.
ساختار این مقاله به این صورت تدوین شده است .در بخش دوم مرور ادبیات مرتبط با
زنجیرهتأمین دیجیتال و زنجیرهتأمین  4/0مورد واکاوی قرار گرفته است .در بخش سوم
چالشهای اساسی پیادهسازی یک زنجیرهتأمین مبتنی بر فناوریهای دیجیتال ارائه میگردد .در
بخش چهارم روش پژوهش مطرح میشود .در بخش پنجم مدل کمی ایجاد شده و یافتههای
پژوهش ارائه میگردد و در نهایت در بخش ششم نتیجهگیری بیان خواهد شد.

 2پيشينه تحقيق
در دهه اخیر فناوری اطالعات و انواع فناوریهای تحولآفرین مانند هوشمصنوعی و یادگیری
ماشین ،تحلیلی دادههای بزرگ و علوم دادهها ،اینترنت اشیا و سایر فناوریها ،تأثیر بسیار زیادی بر
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موقعیت و عملکرد بسیاری از بخشهای جوامع بشری ،سازمانها و افراد جامعه گذاشته و تغییرات
عظیمی در این زمینه بوجود آمده است.درک درست این فناوریها و بلوغ سازمانی برای استفاده
کامل از این فناوریها در راستای هوشمندسازی همواره میتواند مزایای بسیاری برای سازمانها به
همراه داشته باشد .ولی به دلیل حضور شبکه و به هم پیوستگی که این فناوریها همواره به همراه
خود دارند ،بنابراین پیادهسازی درست این فناوریها و هوشمند کردن سازمانها همواره میتواند با
چالشهایی نیز همراه باشد .درک درست این چالشها خود میتواند کمک کند تا بتوانیم با رفع
آنها از مزایای حداکثری این این فناوریهای هوشمندساز استفاده نموده و تسهیالت بیشتری را
برای زندگی خود و اطرافیان فراهم آوریم .در سالهای اخیر تحقیقات مختلفی در خصوص بررسی
چالشهای پیادهسازی سیستمهای هوشمند صورت گرفته است که خود نشان از اهمیت بررسی
چالشها و جذاب بودن این مفاهیم دارد .بهعنوان مثال سیلوا 1و همکاران ( )2018در پژوهشی به
بررسی چالشهای باز در پیادهسازی شهرهای هوشمند پرداختند .لیم 2و همکاران ( )2018نیز در
پژوهشی به چالشهای مبتنی بر دادههای عظیم در شهرهای هوشمند دیجیتال پرداختهاند و مدلی
نیز برای پیادهسازی ارائه دادند .چن 3و همکاران ( )2017ابعاد و مؤلفهها و چالشهای پیادهسازی
یک کارخانه هوشمند دیجیتال را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند .پیروو و زامفرسکو)2017( 4
چالشها و فرصتهای پیادهسازی یک کارخانه هوشمند دیجیتال را در کشور رومانی مورد بحث
قرار داده و شاخصهای کلیدی را بر اساس نظرات خبرگان در این کشور استخراج کردند .یی و
ژورنگ )2021( 5به بررسی چالشهای امنیتی مرتبط با پیادهسازی کارخانههای هوشمند پرداختند
و اهمیت این چالشها را نیز بررسی کردند .در خصوص بررسی چالشهای زنجیرهتأمین مبتنی بر
فناوریهای تحولآفرین نیز برخی پژوهشها در طی سالیان اخیر صورت گرفته است .در این راستا
صالح 6و همکاران ( )2019چالشهای حضور فناوری بالک چین در زنجیرهتأمین دیجیتال را بررسی
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شاو1

و همکاران ( )2021نیز با بررسی چالشهای پیش روی یک زنجیرهتأمین دیجیتال در

عصر فناوریهای نوین ،چارچوبی را برای پیادهسازی یک زنجیرهتأمین قدرتمند دیجیتال ارائه دادند.
اسادی )2021( 2نیز با توسعه زنجیرهتأمین دیجیتال در یک بیمارستان هوشمند به بررسی
چالشهای پیادهسازی آن در سیستمهای درمانی پرداخته است .بنابراین بهنظر میرسد که بررسی
این چالشها میتواند راهگشای مؤثری برای بهینهسازی فرایندهای زنجیرهتأمین بهعنوان یکی از
اساسیترین بخشهای سازمانها (بهخصوص سازمانهای تند مصرف) باشد .شکاف تحقیقاتی
مرتبط با موضوع پژوهش در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)1مروری بر برخی از تحقیقات انجامشده درخصوص چالشهای پیادهسازی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال
نویسنده

سال

حوزه

مطالعه
موردی

زنجیرهتأمین

2021

صنایع
هوشمند

صنعت
هتلداری

✓

2018

نسل
چهارم
صنعتی

صنایع
تولیدی
هند

✓

ویویدی
و
همکاران

2019

کمر

3

لوترا و
همکاران
4

فناوری
هوشمصنوعی

×

×

فناوری
اینترنت

رویکرد

اشیا
×

×

ارائه سیستم
پشتیبان
تصمیمگیری
AHP

کسب و
کار
هوشمند

×

✓

✓

×

بررسی
مروری

صالح و
همکاران

2019

صنایع
هوشمند

×

✓

✓

×

بررسی
مروری

5

2015

شهر
هوشمند

×

×

×

×

بررسی
مروری

هسیجا 6و
همکاران

2020

شهر
هوشمند

×

×

×

×

بررسی
مروری

مونزون

1 Shao
2 ESSAAIDI
3 Kamar
4 Dwivedi
5 Monzon
6 Hasija
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ادامه جدول ()1
نویسنده

سال

حوزه

مطالعه
موردی

زنجیرهتأمین

فناوری
هوشمصنوعی

فناوری
اینترنت

رویکرد

اشیا

باکر 1و
همکاران

2017

درمان
هوشمند

×

×

×

✓

ارائه مدل

شاه و
2
بات

2020

درمان
هوشمند

×

×

×

✓

ارائه
چارچوب
مفهومی

2019

کارخانه
هوشمند

صنایع
تولیدی

×

×

✓

بررسی
مروری

کیم 4و
همکاران

2019

کارخانه
هوشمند

×

✓

×

✓

بررسی
مروری

نتو  5و
همکاران

2020

کارخانه
هوشمند

×

×

×

✓

تحلیل
سلسله
مراتبی

تحقیق
حاضر

2021

صنایع
هوشمند

صنایع

✓

✓

✓

تحلیلی
سلسله
مراتبی
غیرخطی
فازی

روب و
باهمیا

3

FMCG

"زنجیرهتأمین  4/0بهعنوان مجموعهای از فعالیتهای بههمپیوسته مربوط به هماهنگی،
برنامهریزی و کنترل محصوالت و خدمات بین تأمینکنندگان و مصرفکنندگان" تعریف شده
است .هدف آن ایجاد راههای جدید برای ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و تأمینکنندگان و
ایجاد درآمد بیشتر از طریق یکپارچه سازی و هماهنگی فرایندها است (رسول 6و همکاران،

1 Baker
2 Shah & Bhat
3 Rüb & Bahemia
4 Kim
5 Neto
6 Rasool
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 .)2021شش ویژگی یک زنجیرهتأمین دیجیتال و هوشمند که باید تمامی مشتریان و
تأمینکنندگانی که زنجیرهتأمین را تشکیل میدهند را پوشش دهد توسط وو 1و همکاران ارائه
شده است .این ویژگیها در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول( :)2ویژگیهای زنجیرهتأمین هوشمند ( 0/4وو و همکاران)2017 ،
مشخصات

شرح

ابزار مند

سیستمهایی با حسگرها ،برچسبهای  ،RFIDمتر و سایر اجزای یکپارچه
که قادر به تولید داده برای تصمیم گیری هستند.

به هم پیوسته

اعضای زنجیرهتأمین ،از جمله داراییها ،سیستمهای فناوری اطالعات،
محصوالت و سایر اشیاء هوشمند ،کامالً به هم متصل هستند.

هوشمند

سیستمهای هوشمند قادر به تصمیم گیری به منظور بهینه سازی عملکرد
جهانی خود با جمع آوری و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از دادهها هستند.

خودکار

فعالیتهای خودکار متعددی که با هدف جایگزینی منابع کمتر کارآمد (از
جمله نیروی کار) مورد استفاده قرار میگیرند.

یکپارچه

فعالیتهای زنجیرهتأمین یکپارچه ،شامل همکاری بین اعضا ،تصمیم گیری
با یکدیگر ،استفاده از سیستمهای مشترک و به اشتراک گذاری اطالعات.

خالقانه

توانایی توسعه و تجمیع ارزشهای جدید از طریق راهحلهای کارآمدتر.

این ویژگیها به دلیل فناوریهای فعال شده توسط نسل چهارم صنعتی است .چهار مورد از این
فناوریها اساس فناوری نسل چهارم صنعتی در نظر گرفته میشوند:
•

اینترنت اشیا :هدف اینترنت اشیا گسترش و اتصال اشیاء فیزیکی به اینترنت با ادغام

حسگرها ،محرکها و سایر دستگاههایی است که دادهها را جمعآوری ،انتقال و پردازش
میکنند .در یک زنجیرهتأمین دیجینال ،این فناوری برنامههای تجاری و وب (مانند
رسانههای اجتماعی) را با ماشینها ،دستگاهها ،محصوالت ،مواد و افراد کنار هم میآورد و
ایجاد یک شبکه هوشمند را ممکن میسازد که در تمام فرآیندهای کارخانه و مشتریان و
تأمینکنندگان گسترش مییابد (مارول.)2021 ،2
•

سیستمهای سایبری فیزیکی :شامل ماشینها ،سیستمهای ذخیرهسازی و امکانات

تولیدی میشوند که بهصورت دیجیتالی توسعه یافتهاند و یکپارچهسازی سرتاسری را بر
1 Wu
2 Marwedel
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اساس فناوریهای اطالعات و ارتباطات ارائه میکنند .آنها با تمرکززدایی ،انطباق و رفتار
مستقل مشخص میشوند و فرصتهای زنجیرهتأمین را برای نظارت بر شرایط تولید و
فعالیتهای لجستیکی در زمان واقعی ارائه میدهند و امکان پیشآگهی و تشخیص و کنترل
از راه دور را فراهم میکنند (رادانلیو 1و همکاران.)2021 ،
•

رایانش ابری :با هدف ادغام فناوریها یا معماریها برای ارائه یک پلتفرم یا ارائه راهحل

از طریق اینترنت ،امکان دسترسی به آنها را در هر زمان و هر مکان فراهم میکند و دید،
بینش و انعطافپذیری بیسابقهای را نیز ایجاد مینماید (صدیق 2و همکاران.)2021 ،
•

کالن دادهها :مجموعه بزرگی از دادهها را از منابع مختلف ،چه سنتی و چه دیجیتال،

تشکیل میدهند ،جایی که میتوان تحلیلها و اکتشافات مداوم را انجام داد .کالن دادهها
در پنج بعد  -حجم ،تنوع ،سرعت ،صحت و ارزش -متمایز میشوند و میتوانند برای
تحلیلهای توصیفی ،پیشبینی و تجویزی استفاده شوند .در زنجیرهتأمین ،کالن دادهها
برنامههایی را ارائه میدهند که شامل جریانهای مواد (مانند وضعیت تولید ،نظارت بر فرآیند
و کیفیت ،مدیریت موجودی ،لجستیک ،تحقیق و توسعه ،و راهحلهای جمعی در
عملکردهای تهیه و توزیع) ،جریانهای اطالعاتی (مانند مدیریت تقاضا ،مدیریت رویداد
زنجیرهتأمین ،مذاکره فروشنده ،مدیریت ریسک ،شناسایی مشکل ،پشتیبانی تصمیمگیری
خودکار و مدیریت مشتری) و جریانهای مالی (مانند تقسیمبندی مشتری ،مدلسازی تقاضا،
طراحی مدل کسبوکار جدید ،قیمتگذاری و مجموعه ،و جنبههای مالی منابع انسانی)
میشود (نوذری و همکاران.)2021 ،
فناوریهای دیگری مانند ساخت افزودنی ،اتوماسیون و رباتهای صنعتی ،واقعیت افزوده ،امنیت
سایبرنتیک ،بالک چین ،اینترنت دادهها ،افراد و خدمات ،فناوریهای معنایی و شبیهسازی و
مدلسازی که بر زنجیرهتأمین تأثیر میگذارند نیز منبع مزیت رقابتی برای زنجیرهتأمین میباشند
و آن را به یک مجموعه هوشمند تبدیل میکنند .به لطف این فناوریها و زیرسیستمها و
دستگاههای آنها ،میتوان کل زنجیرهتأمین (نه تنها مشتریان و تأمینکنندگان ،بلکه داراییها،
1 Radanliev
2 Sadeeq
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محصوالت و محیط عملیاتی آنها) را یکپارچه کرد و حجم بیشتری از دادهها را با کیفیت و سرعت
بیشتر تولید کرد .عالوه بر این ،فناوریها سازمانها را قادر میسازند تا انعطافپذیری ،بهره وری،
قابلیت اطمینان و پاسخگویی را در عملیات خود افزایش دهند .عالوه بر این ،با فعال کردن
سازماندهی مجدد کل عملیات در زمان واقعی ،سازمانها امکان کاهش اثر شالقی و هزینههای
مرتبط با عملیات زنجیرهتأمین را دارند.

 3مباني نظري
 3-1چالشهاي پيادهسازي زنجيرهتأمين 4/0
فناوری بهعنوان نیروی محرکه در تسریع فرآیندها در مواجهه با انواع فعالیتها ،نقش عمدهای را
در دنیای امروزی ایفا میکند ،یکی از این شاخههای مهم فناوری ،فناوریهای اینترنت اشیا و
هوشمصنوعی است که امروزه نقش بسزایی در صنایع مختلف ایفا میکنند .اما همچنان این
فناوریها مانند سایر فناوریهای نوظهور با چالشهایی مواجه هستند که در این مقاله سعی شده
است چالشهای موجود در استفاده از اینترنت اشیا و هوشمصنوعی در زنجیرهتأمین بهعنوان
یکی از مهمترین بخشهای سازمانهای تولیدی بررسی شود .اگرچه مفهوم صنایع هوشمند تنها
چند سالی است که با حضور فناوریهایی مانند اینترنت اشیا و توسعه مفهوم و ابزارهای تجزیه و
تحلیل دادههای بزرگ مطرح شده است و تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است ،اما پیادهسازی
یک زنجیرهتأمین مبتنی بر اینترنت اشیا در نسل چهارم صنعتی چالشهای زیادی را نیز بههمراه
دارد (دی وس 1و همکاران .)2021 ،در این بخش ،با استفاده از مرور سیستماتیک ادبیات و
مطالعات منتشر شده ،مهمترین چالشهای تأثیرگذار شناسایی و خالصه شدند.
بدین منظور در گام نخست سؤال پژوهش صورتبندی گردید .در این تحقیق سؤاالت پژوهش
عبارتاند از :چالشهای اصلی تأثیرگذار بر پیادهسازی یک زنجیرهتأمین هوشمند دیجیتال مبتنی
بر اینترنت اشیا چه هستند؟ و دارای چه طبقهبندیای میباشند؟ در همین گام ،تعیین جامعهی

1 de Vass
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آماری و بازهی زمانی جستجو نیز تعیین گردید .برای تعیین جامعهی آماری ،مقاالت نمایه شده
در پایگاههای نمایهسازی اسکوپوس ،گوگل اسکوالر و آی اس آی وب او ساینس مدنظر قرار
گرفت .همچنین با توجه به جدید بودن مفهوم زنجیرهتأمین نسل  4مقاالت نمایه شده بین
سالهای  2015تا  2021نیز بهعنوان بازهی زمانی مدنظر قرار گرفت.
درگام دوم مطالعات مرتبط با سؤاالت تحقیق شناسایی شدند .برای این منظور باید کلیدواژه
مناسب برای جستجو تعیین گردد .کلیدواژههای موردنظر برای جستجو ،پیادهسازی زنجیرهتأمین
دیجیتال ،چالشهای پیادهسازی اینترنت اشیا ،چالشهای زنجیرهتأمین هوشمند ،چالشهای
زنجیرهتأمین مبتنی بر اینترنت اشیا ،چالشهای زنجیرهتأمین مبتنی بر تحوالت دیجیتالی تعیین
شدند .بهمنظور استخراج مطالعات مرتبط در این حوزه به پایگاههای نمایهسازی اسکوپوس ،گوگل
اسکوالر و آی اس آی وب او ساینس مراجعه شد .پس از جستجوی کلیدواژهها در این پایگاهها
از ابتدای سال  2015تا  2021میالدی 1تعداد  250عنوان مستند یافت شد.
در گام سوم با تعیین معیارهای شمول ،مطالعاتی که باید بررسی گردند شناسایی شدند .معیارهای
شمول عبارتاند از ،زبان انگلیسی ،دارابودن یافتههای کیفی ،انتشار در بازهی زمانی  2015تا
 2021و تأکید بر چالشهای اصلی تأثیرگذار بر پیادهسازی یک زنجیرهتأمین دیجیتال و هوشمند
مبتنی بر اینترنت اشیا؛ بنابراین از تعداد  250مقاله منتشر شده در طی سالهای بررسی20 ،
مورد که به زبانهایی غیر از زبان انگلیسی نوشته شده بودند از لیست بررسی حذف شدند .پس
از بررسی عنوان مقاالت و چکیدهی  230مقالهی باقیمانده باتوجهبه معیارهای شمول و موضوع،
سؤال و هدف پژوهش 130،مقاله حذف شد و  100مقاله برای بررسی محتوی کامل مقاله در
نظر گرفته شد .با بررسی محتوی مقاالت 60 ،مقاله ویژگیهای الزم برای استفاده در تحقیق
حاضر را نداشته و از روند مطالعه حذف شدند و  40مقاله دارای ویژگیهای الزم برای بررسی
عمیقتر و استفاده در این تحقیق ،شناسایی شد.

 1تاریخ جستجو 2021/10/12
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در گام چهارم کیفیت مقاالت مورد ارزشیابی انتقادی قرار گرفت .برای این منظور از روش «برنامه
مهارتهای ارزشیابی حیاتی »1استفاده گردید .این ابزار با طرح سؤاالتی بر سه مقولهی استحکام،
اعتبار و ارتباط متون تمرکز مینماید .برای این منظور با طرح  10معیار دررابطه با هر مقاله
شامل :وضوح اهداف و اهمیت پژوهش ،تناسب و تطابق روش پژوهش ،تناسب و تطابق طرح
پژوهش ،تناسب روش انتخاب مشارکت کنندگان ،تناسب روش جمعآوری دادهها ،رابطة پژوهشگر
و مشارکت کنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیهوتحلیل ،بیان روشن یافتهها و ارزش پژوهش،
کیفیت کلی مقاله را ارزیابی مینماید .برای این منظور به هر یک از این معیارهای دهگانه برای
هر مقاله عددی بین  1تا  5داده میشود و در نهایت مقاالتی که در مجموع معیارهای دهگانه
عددی باالتر از  4دریافت کنند با کیفیت مناسب ارزیابی میشوند .در این تحقیق از میان 40
مقالهی بررسی شده توسط شاخص کسپ ،کیفیت  32مقاله بسیار باال ارزیابی گردید .پس از
بررسی مقاالت تعداد  30چالش از متون استخراج گردید که بر پیادهسازی زنجیرهتأمین نسل 4
اثرگذار میباشند.
سپس با استفاده از روش دلفی اصالحشده و با بهرهگیری از طیف لیکرت  5سطحی مطرح شده
توسط (آزادی و همکاران )2020 ،با نظرخواهی از خبرگان چالشهای اصلی تأثیرگذار بر پیادهسازی
زنجیرهتأمین نسل  4استخراج شدند .برای این منظور یک پرسشنامه با پاسخهای بسته شامل یک
طیف لیکرت  5سطحی برای خبرگان این حوزه ارسال گردید .به دلیل دسترسی مؤلفان به
شرکتهای  ،FMCGچند شرکت فعال در این حوزه بهعنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند.
خبرگان در میان افراد شاغل با سابقه کاری باال در حوزه زنجیرهتأمین و با دانش باال در زمینه
فناوری اطالعات و آشنا با مفاهیم تحوالت دیجیتالی و اینترنت شیا و هوشمصنوعی انتخاب
گردیدند .در دور اول دلفی از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در رابطه با میزان اهمیت 30
چالش استخراج شده بر مبنای مقیاس =4 :خیلی مهم =3 ،مهم =2 ،نسبتا با اهمیت=1 ،کم اهمیت،
 =0بی اهمیت بیان کنند .در پایان دور اول دادهها تحلیل شد و برای اجرای دور دوم دلفی مورد

)1. Critical Appraisal Skills Program (CASP
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استفاده قرار گرفت .چالشهایی که موفق به کسب  75درصد از اجماع جمعی  =4خیلی مهم و
 = 3مهم شدند موردپذیرش قرار گرفتند و سایر موارد که اجماع جمعی کمتری داشتند برای دور
دوم دلفی در نظر گرفته شدند .از میان  30چالش شناسایی شده 7 ،چالش در دور اول مورد
تأیید خبرگان قرار گرفتند .در دور دوم دلفی نیز مانند دور اول عمل شد و در نتیجه  3چالش
دیگر مورد تأیید خبرگان قرار گرفتند و سایر چالشها از تحقیق حذف شدند .در نتیجه در مجموع
 10چالش اصلی در  3دسته بندی شناسایی گردید که در جدول ( )3قابل مشاهده میباشند.
جدول ( :)3مهمترین چالشهای پیادهسازی یک زنجیرهتأمین دیجیتال و هوشمند (زنجیرهتأمین )4/0
چالش

کد

رفرنسها

دسته

1

پیچیدگی سیستمها

(پاپس و همکاران)2021 ،
(شارما 2و همکاران)2021 ،
(نوذری و همکاران)2018 ،

W11

چالشهای تحلیلی و
حجم محاسباتی باال

(مباریک 3و همکاران)2021 ،
(نایال 4و همکاران)2021 ،
(پنتا 5و همکاران)2020 ،
(قد 6و همکاران)2020 ،

W12

چالش
امنیت و حریم خصوصی
چالشهای اتصال

ادامه جدول ()3
رفرنسها
(لزوچ 7و همکاران)2020 ،
(کومار 8و همکاران)2021 ،
(بگ 9و همکاران)2021 ،
(لی 10و همکاران)2019،
(چتری 11و همکاران)2018 ،

چالشهای تکنیکی

کد

W1

دسته

W13
W14

1 Pappas
2 Sharma
3 Mubarik
4 Nayal
5 Peña
6 Ghode
7 Lezoche
8 Kumar
9 Bag
10 Lee
11 Chhetri
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ریسکهای محیطی

مدیریت انرژی

هزینه سرمایه گذاری
عدم اعتماد
عدم وجود دانش و مهارت
عدم وجود زیرساختهای
مناسب

(داو 1و همکاران)2019 ،
(یاداو 2و همکاران)2020 ،
(هیدالگو 3و همکاران)2019،
(قج 4و همکاران)2020 ،
(دوسو)2018 ،5
(سونی و نایک)2019 ،6
(عمر 7و همکاران)2021 ،
(گوپتا 8و همکاران)2020 ،
(ایوانف 9و همکاران)2018،
(که 10و همکاران)2019 ،
(مولر 11و همکاران)2019 ،
(که و همکاران)2019 ،
(مبارک و پتریت)2020،12
(شاو 13و همکاران)2021،
(لیبونی 14و همکاران)2019 ،
(مکتدیر 15و همکاران)2018 ،
(داسیلوا 16و همکاران)2020 ،
(رادانلیو 17و همکاران)2019 ،
(لوترا 18و همکاران)2020 ،

W21

W22

چالشهای
محیطی،مالی،فرهنگی
W2

W23
W24
W31

W32

چالشهای تکنولوژیکی
W3

در ادامه این چالشها را به صورت مختصر شرح داده شدهاند.
•

پیچیدگی سیستمها :مفهوم زنجیرهتأمین هوشمند و دیجیتال در درجه اول

فرایندهای زنجیرهتأمین را بهعنوان یک سیستم که دارای زیرسیستمهای متعدد است،
بررسی میکند این عملکرد زیرسیستم بهعنوان یک کل در نهایت به آنها اجازه میدهد که
به شیوه هوشمند و هماهنگ رفتار کند .به عبارتی همچنان که زنجیرهتأمین یک سیستم
پیچیده متشکل از روابط متقابل متنوع و غیرقابل پیش بینی بین زیرسیستمهای آن است،

1 Daú
2 Yadav
3 Hidalgo
4 Ghadge
5 Dossou
6 Sony & Naik
7 Umar
8 Gupta
9 Ivanov
10 Koh
11 Müller
12 Mubarak & Petraite
13 Shao
14 Liboni
15 Moktadir
16 Da Silva
17 Radanliev
18 Luthra
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افزوده شدن فناوریهای دیجیتالی و انواع تکنولوژیهای متفاوت بر پیچیدگی این سیستم
میافزاید و بنابراین برقراری ارتباط با این سیستمهای پیچیده میتواند یک چالش اساسی
برای زنجیرههای تأمینی باشد که با استفاده از اینترنت اشیا دادهها را دریافت میکنند ،و
تحلیلهای آنها مبتنی بر هوشمصنوعی و یادگیریهای ماشینی است(پاپس و همکاران،
.)2021
•

چالشهای تحلیلی و حجم محاسباتی باال :با پیشرفت تکنولوژی و افزایش روزافزون

جریان عظیمی از تولید داده به واسطه حضور فناوری تحول آفیرینی به نام اینترنت اشیا
بهعنوان بزرگترین منابع تولید دادههای بزرگ و تشکیل پایگاههای دادهای مختلف ،تعداد
فعالیتهای محاسباتی در یک زنجره تأمین که خود همواره با چالشهای محاسباتی بسیاری
در بخشهای تأمین و تولید و فروش دارد ،بینهایت افزایش مییابد .بنابراین مدیریت کردن
این محاسبات و نظارت بر عملکرد صحیح محاسباتی میتواند یک چالش مهم در یک
زنجیرهتأمین هوشمند و دیجیتال باشد که باید برای آن تمهیدات معقولی در نظر گرفته
شود(موهنتا 1و همکاران.)2021 ،
•

امنیت و حریم خصوصی :از آنجاییکه ترکیبی از سیستمهای فیزیکی و دیجیتال در

یک کارخانه هوشمند و بر این اساس ،در یک زنجیرهتأمین هوشمند که عالوه بر تولید و
نگهداری دادهها با استفاده از فناوری اینترنت اشیا ،از هوشمصنوعی برای تجزیه و تحلیل
استفاده میکند و امکان همکاری بالدرنگ را برای همه سیستمهای در حال فعالیت فراهم
میکند مشغول به کار هستند ،لذا همواره خطراتی برای این سیستمها وجود دارد .گسترش
سطح حمله با چندین ماشین و دستگاه متصل به یک یا چند شبکه در فرآیندهای هوشمند
از جمله این خطرات است .آسیبپذیریها در هر یک از این دستگاهها میتوانند سیستم را
برای حمله مجدد و توسط عوامل متفاوت باز کنند .بنابراین شرکتها باید هم
آسیبپذیریهای سیستم سازمانی و هم آسیبپذیریهای عملیاتی در سطح ماشین را
پیشبینی کنند .بسیاری از شرکتها همیشه آمادگی مقابله با این تهدیدات امنیتی را ندارند

1 Mohanta
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و این خود از مهمترین چالشهایی است که در پیادهسازی یک زنجیرهتأمین دیجیتال و
هوشمند باید بدان توجه ویژه ای نمود (فالح و نوذری.)2020 ،
•

چالشهای اتصال :اتصال سیمی در دنیای صنایع سنتی بسیار محبوب است ،ولی با

سوق دادن اینترنت اشیا به اتصال بی سیم در ابعاد مختلف صنایع ،این امر میتواند نشان
دهنده تغییر در طراحی زیرساخت شبکه باشد .استفاده از شبکههای بی سیم ممکن است
به نگرانیهای امنیتی نیز منجر شود .در اینترنت اشیا ،دستگاههای دیجیتال از طریق اینترنت
به یکدیگر متصل میشوند و با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و در شبکههای کوچک و چند
دستگاهی ،اتصالها کامال یکپارچه است .اما زمانی که اینترنت اشیا در مقیاس جهانی مورد
استفاده قرار میگیرد و تعداد دستگاهها و حسگرها به هم متصل شده و با یکدیگر ارتباط
برقرار میکنند ،مشکالت اتصال به وجود میآید .میدانیم که اینترنت فقط یک شبکه نیست،
بلکه شامل شبکههای ناهمگن با برجهای سلولی ،اتصال آهسته ،اتصال سریع ،سرورهای
پروکسی و فایروالها و شرکتهای مختلف با استانداردها و فناوریهای مختلف است که
میتوانند ارتباط را مختل کنند .اتصال بهعنوان یکی از اجزای مهم اینترنت اشیا در نظر
گرفته میشود زیرا انتقال داده به یک اتصال خوب بستگی دارد .همچنین تجزیه و تحلیل
کالن داده با استفاده از هوشمصنوعی و با ارتباطات بسیار ،پیچیدگیهای خاص خود را دارد
و یکی از چالشهای اصلی زنجیرهتأمین مبتنی بر این فناوریها است(رحیم و همکاران،
.)2021
•

ریسکهای محیطی :مشاغل بهطور فزایندهای در برابر خطرات زیستمحیطی و

تغییرات آب و هوایی آسیبپذیر هستند .یک زنجیرهتأمین هوشمند که از اینترنت اشیا و
هوشمصنوعی پشتیبانی میکند باید دارای سیستمهای مدیریت بالیا بسیار واکنشگر و
چابک باشد ،مانند هشدار دادن به ذینفعان در مورد اقدامات پیشگیری از خطر و کاهش
سطح آلودگی .هوشمصنوعی و اینترنت اشیا را میتوان در مرحله طراحی برای به حداقل
رساندن خطرات زیستمحیطی در محیط کسب و کار و همچنین توسعه محصول مورد
استفاده قرار داد .پهپادهای خودکار در زمینههای مختلفی مانند شناسایی و ثبت خطرات
زیستمحیطی ،تنظیم ترافیک برای توزیع محصوالت و نظارت بر آلودگیهای محیطی مورد
استفاده قرار گرفتهاند .سنسورهای کیفیت هوا در پلتفرمهای آنالین در فرآیندهای
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زنجیرهتأمین ،به ویژه در تولید ،میتوانند از اندازهگیری خطرات زیست محیطی پشتیبانی
کنند (مونرا 1و همکاران.)2021 ،
•

مدیریت انرژی :مزیت دستگاههای اینترنت اشیا این است که اتوماسیون را فعال

میکنند ،با این حال ،مقدار قابل توجهی انرژی برای اتصال میلیاردها دستگاه متصل به
یکدیگر مورد نیاز است .این نیاز به انرژی ،مگر اینکه مدیریت شود ،میتواند مانعی برای
اجرای کامل سیستمهای اینترنت اشیا باشد .پیشرفتهای فناوری و تغییرات در عادات
مصرفکننده منجر به افزایش تقاضای انرژی میشود و تولیدکنندگان انرژی اکنون به دنبال
کمک هوشمصنوعی و اینترنت اشیا برای بهینهسازی توزیع انرژی مورد نیاز

هستند(ونگ2

و همکارن.)2021 ،
•

هزینه سرمایه گذاری :رکن اصلی پیاده سازییک زنجیرهتأمین هوشممند مبتنی بر

اینترنت اشیا و فناوری هوشمصنوعی ،تجهیز لوازم و دستگاهها به حسگرها و قطعات سخت
افزاری است که دادهها را به پلتفرم اینترنت اشیا مخابره مینمایند و ابزارهایی که توان
محاسباتی باال دارند .ولی هزینه قطعات موجود نیز بسیار باال است .از آنجا که برای داشتن
یک سیستم یکپارچه هوشمند باید تعداد زیادی از حسگرها را به کار برد ،تهیه و نصب آنها
بسیار هزینه بر خواهد بود و بنابراین چالش هزینه بر بودن امکانان همواره بر سر راه پیادسازی
زنجیرههای تأمین دیجیتال است(دی وس و همکارن.)2021 ،
•

عدم اعتماد :اعتماد اغلب در سطح روابط بین فردی است .در زندگی مدرن هوشمند

امروزی ،اعتماد بین مردم بهطور فزاینده ای اعتماد سیستمی است .عدم اعتماد به
هوشمصنوعی و اینترنت اشیا ممکن است اجرای آنها را در توسعه یک زنجیرهتأمین قوی
و هوشمند کند نماید .اما با مرور ادبیات موضوع میتوان دریافت که یکی از ویژگیهای
اساسی سیستمهای مبتنی بر هوشمصنوعی ،قابلیت اطمینان باالی آنهاست .با این حال،
مطالعات نشان میدهد که همیشه نگرانی و بی اعتمادی نسبت به سیستمهای هوشمند
مبتنی بر متن در اینترنت اشیا وجود دارد .به ندرت ادعا میشود که یک سیستم اینترنت

1 Múnera
2 Wang
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اشیا برای هر محیط ،زمینه و هر رویداد غیرمعمولی که سیستم میتواند تجربه کند کامالً
دقیق عمل میکند .اعتماد به این معنی است که ارزیابی قابلیت اطمینان به شدت به دانش
دقیق از زمینه و محیط و انعطافپذیری برای رسیدگی به رویدادها و دادههای غیر معمول
بستگی دارد .به ندرت چنین دانشی وجود خواهد داشت و انعطافپذیری کامل را فراهم
میکند(الدوواه 1و همکاران.)2021 ،
•

عدم وجود دانش و مهارت :درست است که اینترنت اشیا و فناوریهای تحولآفرین

بهعنوان یک رویکرد بسیار پرطرفدار در دنیا مطرح است اما همجنان این مفهوم در میان
بسیاری از مردم ،ناآشنا بوده و آگاهی کافی نسبت به آن وجود ندارد .برای مثال مزایایی که
اینترنت اشیا در صرفه جویی منابع انرژی به همراه خواهد داشت برای بسیاری از صاحبان
کسب و کارها شفاف نشده است .از این رو بدیهی است که تمایل چندانی برای استفاده از
این فناوری در بازارهای داخل وجود نداشته و تأمینکنندگان این نوع محصوالت باید وقت
و هزینه زیادی برای یادگیری مصرف کنندگان و جلب توجه آنان بپردازند(چاروال.)2021 ،2
•

عدم وجود زیرساختهای مناسب :یکی دیگر از چالشهای بسیار مهمی که در

رابطه با پیادهسازی زنجیرهتأمین دیجیتال و هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا و فناوریهای
تحولآفرین وجود دارد ،نیاز به پلتفرمهای نرمافزاری است که دارای قابلیتهای باالیی در
گردآوری داده حسگرها ،ذخیرهسازی ،پردازش و تحلیل آنها در بازه زمانی اندک باشند.
ابزراهای تحلیلی قدرتمند همواره به زیر ساختهای قدرتمند و همینطور هزینه کالن نیاز
دارند .عدم وجود زیرساختهای با قدرت باال و با توان رقابتی همواره میتواند چالش بزرگی
برای پیادهسازی فرایندهای هوشمند در زنجیرهتأمین بوده و از جمله دالیل شکست
پروژههای مبتنی بر فناوریهای دیجیتال است(هی.)2021 ،3

1 Aldowah
2 Chawla
3 He
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 4روش تحقيق
این پژوهش با رویکردی کمی به دنبال بررسی چالشهای پیادهسازی یک زنجیرهتأمین دیجیتال
هوشمند و مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا به منظور کمینهسازی چالشها در پیادهسازی موفق و
مؤثر میباشد .در این پژوهش بهمنظور بررسی چالشها ابتدا با استفاده از بررسی ادبیات موضوع
و نظرات خبرگان فعال و با استفاده توزیع پرسشنامه و بر مبنای طیف لیکرت  5سطحی 10
چالش بهعنوان مهمترین چالشها استخراج گردیدند 25 .خبره با توجه به دسترسی مؤلفان از
میان افراد فعال در شرکتهای مواد غذایی و دارویی و باتوجه به میزان تجربه و مهارت در خصوص
زنجیرهتأمین و فناوری اطالعات و تحوالت دیجیتالی انتخاب شدند .همچنین  13تن از اساتید
خبره از دانشگاههای برتر ایران نیز مورد نظرسنجی قرار گرفتند .به منظور اولویتبندی مهمترین
چالشهای پیش رو پیادهسازی یک زنجیرهتأمین  4/0از یک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی
استفاده گردید .در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامههای
مربوطه و با استفاده از نرمافزار  spssاستفاده شده است .مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامهها
هم در کل  0.921بدست آمد که مطلوب ارزیابی میشود .با توجه به اینکه در این پژوهش 10
چالش بهعنوان مهمترین چالشها انتخاب شدهاند ،لذا برای هر کدام از چالشها تحلیل عاملی
جداگانهای صورت گرفته است .شکل ( ،)1متدلوژی تحقیق را نشان میدهد.
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شرو

مرور ن امند ادبیات

اعمال ن ر خبرگان

استخرا چالشهای پیاده سازی
زنجیره تامین هوشمند مبتنی بر
اینترنت اشیا

تشکی ماتریس مقایسات زوجی فازی

پاالیش چالشها و به گزینی

تحلی سلسله مراتبی یر خطی فازی

نرمال کردن وزن ها

ی

اعمال ن ر خبرگان
لیکرت  5سحی و روش دل ی

تعیین رتبه چالشهای پیاده سازی

پایان

شک ( :)1متدولوژی تحقیق

در ادامه روش تحلیل کمی استفاده شده در این پژوهش تشریح شده است.
 4-1روش یرخطی رتبهبندی فازی میخایلوف
در این پژوهش از یک روش تحلیل سلسله مراتبی غیر خطی فازی که به روش میخایلوف معرف
است (فالح و نوذری ،)2020 ،بهمنظور اولویتبندی مهمترین چالشهای پیادهسازی یک
زنجیرهتأمین دیجیتال مبتنی بر فناوریهای دیجیتال استفاده شده است .مراحل استفاده از این
روش به شرح زیر است:
 -1ترسیم ساختار سلسله مراتبی :که در جدول ( )1نشان داده شده است.
 -2تشکیل ماتریس مقایسات زوجی فازی :ماتریسهای توافقی قضاوت فازی بر اساس
نظرات خبرگان تشکیل میگردد .به همین دلیل از اعداد فازی در بیان ترجیحات خبرگان
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در این پژوهش استفاده شده است .متغیرهای زبانی و مقیاس فازی آنها در جدول ( )4ارائه
شده است.
جدول ( :)4متغییرهای زبانی برای مقایسات زوجی
متغیر زبانی

مقیاس فازی مثلثی

خیلی کم

)(1,2,3

کم

)(2,3,4

متوسط

)(3,4,5

زیاد

)(4,5,6

خیلی زیاد

)(5,6,7

همانگونه که در جدول باال مشاهده میشود ،برای مقیاسهای زبانی از اعداد مثلثی فازی استفاده
شده است که یکی از انواع اعداد فازی است که با سه عدد حقیقی به صورت )𝑢 𝐹 = (𝑙, 𝑚,
نمایش داده میشود .کران باال که با 𝑢 نشان داده میشود بیشینه مقادیری است که عدد فازی
𝐹 میتواند اختیار کند .کران پایین که با  lنشان داده میشود کمینه مقادیری است که عدد فازی
𝐹 میتواند اختیار کند .مقدار 𝑚 محتملترین مقدار یک عدد فازی است.
 -3تدوین مدل و حل مسئله  :در این روش فرض میشود مقایسههای زوجی فازی به
صورت اعداد فازی مثلثی است .بردار قطعی وزن ) 𝑛𝑤  𝑤 = (𝑤1 , 𝑤2 , … ,به گونهای
استخراج میشودکه نرخ اولویت تقریباً در محدوده قضاوتهای فازی ابتدایی قرار گیرد .به
عبارت دیگر وزنها طوری تعیین میشود که رابطه زیر برقرار باشد.
)(1

wi
 u ij
wj

lij 

هر بردار وزنی قطعی )𝑤( با درجهای در نامعادالت فازی فوق صدق میکند که از طریق تابع
عضویت خطی رابطه زیر قابل اندازهگیری است:
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)(2

wi
 mij
wj
wi
 mij
wj

 ( wi / w j ) − l ij
 w   mij − l ij
 ij  i  = 
) u − ( wi / w j
 w j   ij
 u ij − mij

با در نظر گرفتن شکل خاص توابع عضویت ،مسئله اولویتبندی فازی به یک مساله بهینهسازی
غیرخطی به شکل زیر تبدیل میشود.
max 
Subject to :
(mij − l ij )w j − wi + l ij w j  0
(u ij − mij )w j + wi − u ij w j  0

)(3

i = 1,2,..., n − 1 , j = 2,3,..., n , j  i,
k = 1,2,..., n

wk  0,

=1

n

k

w
k =1

با توجه به غیر خطی بودن رابطه  ،3بدیهی است که حل آن بدون استفاده از نرم افزار امکانپذیر
نیست .لذا برای حل مدلهای ایجاد شده در این پژوهش از نرم افزار  GAMSاستفاده شده است.
مقادیر بهینه مثبت برای شاخص ( تابع هدف) نشان دهنده این است که تمام نسبتهای
وزنها کامال در قضاوت اولیه صدق میکنند ،اما در صورت منفیبودن این شاخص ،میتوان فهمید
که قضاوتهای فازی قویا ناسازگار بوده و نسبتهای وزنی تقریبا در این قضاوتها صدق کرده
است.

 5یافتههاي تحقيق
مراحل مربوط به ارزیابی و رتبهبندی چالشهای پیادهسازی زنجیرهتأمین مبتنی اینترنت اشیا و
فناوریهای تحولآفرین در این مطالعه به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
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 -1تعیین ماتریس مقایسههای زوجی بر اساس ادغام نظرات خبرگان
 -2استفاده از مدل سازی ریاضی به منظور رتبه بندی و به دست آوردن وزن چالشها در
مدل تحقیق.
بهمنظور ارزیابی و اولویتبندی چالشهای موجود در این پژوهش ،پرسشنامههای فازی با استفاده
از متغیرهای زبان برای  25نفر از کارشناسان فعال در صنعت و همچنین  13نفر از کارشناسان
دانشگاهی ارسال شد 28 .پرسشنامه تکمیل و دریافت شد .این جداول مقایسات زوجی در جداول
 5تا  8نشان داده شده است .از این جداول برای محاسبات به روش میخائیلوف استفاده شدهاست.
جدول ( :)5ماتریس مقایسات زوجی برای دسته بندی کلی
W3
-

W2

-

5.12

-

W1

3.95

3.8
2.5

3.1

2.7
1.75

W1
W2
W3

2.1
1.5

جدول ( :)6ماتریس مقایسات زوجی برای چالشهای تکنیکی
W14
-

W13
-

-

3.21

2.45

W12
2.1

3.1
3.5

4.2
4.5

W11
2.3
3.1

4.2
2.8
3.5

5.1
4.7
5.4

3.1
2.1
3.1

W11
W12
W13
W14

جدول ( :)7ماتریس مقایسات زوجی برای چالشهای محیطی مالی و فرهنگی
W24
-

-

W23
-

2.47

4.31

W22
1.25

4.9
4.25

3.4
3.41

W21
2.25
2.35

3.5
3.1
3.25

4.2
3.9
3.9

2.5
2.8
3.1

W21
W22
W23
W24

جدول ( :)8ماتریس مقایسات زوجی برای چالشهای تکنولوژیکی
W32
-

-

W31
-

4.25

3.47

2.5

W31
W32

با قرار دادن دادههای حاصل از جداول  5تا  8در مدل غیر خطی( )3بهعنوان مدل ارائه دهنده
وزنها و رتبهها بر اساس تحلیل سلسله مراتبی و حدل مدل با استفاده از نرم افزار ،GAMS
میتوان وزن و رتبه هر کدام از چالشها را در ابعاد کلی و همینطور در دستههای انحصاری به
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دست آورد .نتایج محاسباتی مرتبط با حل مدل غیر خطب برای دستههای کلی و تکتک چالشها
در جداول  9تا  12نشان داده شده است.
جدول ( :)9وزن و رتبهبندی دستههای اصلی
کد

وزن

رتبه

دسته
تکنیکی

W1

0.373887

1

محیطی ،مالی و فرهنگی

W2

0.281210

3

تکنولوژیکی

W3

0.347111

2

جدول ( :)10وزن و رتبهبندی چالشهای تکنیکی
چالش

کد

وزن

رتبه

پیچیدگی سیستمها

W11

0.258811

2

چالشهای تحلیلی و حجم محاسباتی باال

W12

0.165998

4

امنیت و حریم خصوصی

W13

0.387849

1

چالشهای اتصال

W14

0.194306

3

تابع هدف( ) 
0.4374

تابع هدف( ) 

0.3214

جدول ( :)11وزن و رتبه بندی چالشهای محیطی ،مالی و فرهنگی
چالش

کد

وزن

رتبه

ریسکهای محیطی

W21

0.271194

1

مدیریت انرژی

W22

0.209380

4

هزینه سرمایه گذاری

W23

0.268777

2

عدم اعتماد

W24

0.256814

3

تابع هدف( ) 

0.2541

جدول ( :)12وزن و رتبهبندی چالشهای تکنولوژیکی
دسته

کد

وزن

رتبه

عدم وجود دانش و مهارت

W31

0.363775

2

عدم وجود زیرساختهای مناسب

W32

0.636225

1

تابع هدف( ) 
0.4251

همانگونه که در جداول  9تا  12مشاهده میشود مقدار مثبت برای شاخص سازگاری بیانگر
سازگاری قابل قبول ماتریسها است.بعد از بدست آورن وزن دستههای کلی و وزن چالشها در
دستههای خاص ،میتوانیم با نرمال کردن وزنها ،وزن کلی همه چالشها را بدون در نظر گرفتن
دسته و همینطور رتبه کلی آنها را بدست آوریم .نتایج محاسباتی نرمال شده در جدول ()13
نشان داده شده است.
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جدول ( :)13وزن نرمال و رتبه چالشهای پیادهسازی زنجیرهتأمین دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشیا
دسته

وزن

تکنیکی

0.373887

محیطی،
مالی و
فرهنگی

0.28121

تکنولوژیکی

0.347111

وزن

وزن نرمال شده

رتبه

چالش
پیچیدگی سیستمها

0.258811

0.096766

4

چالشهای تحلیلی و حجم محاسباتی باال

0.165998

0.062065

9

امنیت و حریم خصوصی

0.387849

0.145012

2

چالشهای اتصال

0.194306

0.072648

7

ریسکهای محیطی

0.271194

0.076263

5

مدیریت انرژی

0.209380

0.05888

10

هزینه سرمایه گذاری

0.268777

0.075583

6

عدم اعتماد

0.256814

0.072219

8

عدم وجود دانش و مهارت

0.363775

0.12627

3

عدم وجود زیرساختهای مناسب

0.636225

0.220841

1

همانگونه که در جدول ( )13مشاهده میشود ،چالش عدم وجود زیرساختهای مناسب و
همینطور چالشهای امنیتی از مهمترین چالشهای پیادهسازی زنجیرهتأمین  4/0در عصر
فناوریهای دیجیتالی میباشند.

 6نتيجهگيري و پيشنهادات
زنجیرهتأمین هوشمند دیجیتال طیفی از فناوریها را معرفی میکند که به سازمانها اجازه میدهد
عملکرد فعالیتهای داخلی و خارجی خود را افزایش دهند و در نتیجه مزیت رقابتی به دست آورند.
بنابراین زنجیرهتأمین قدرت گرفته با فناوریهایی مانند اینترنت اشیا و هوشمصنوعی میتوان تسهیلگر
بزرگی برای سازمانها از مرحله تأمین تا فروش باشد .زنجیرهتأمین مدرن روز به روز پیچیدهتر میشود.
اما ریسکهای پنهان همچنان تهدیدی مهم برای صنعت محسوب میشوند .حتی با وجود تمام
فناوریهای جدید که به صنعت راه پیدا کردهاند ،کسبوکارها باید از این خطرات پنهان آگاه باشند و
بدانند که چگونه واکنش مناسب نشان دهند .کسبوکارها از هر نوع باید قابلیت مشاهده زنجیرهتأمین،
خطرات سایبری و بالیای طبیعی را همیشه در ذهن داشته باشند .همه این عوامل یا حتی یکی از آنها
میتواند تأثیر قابل توجهی بر سود شرکت داشته باشد .پیشرفت فناوری راه خود را به زنجیرهتأمین باز
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میکند و کسب و کارها را مجبور میکند که دائم ًا سیستمها را تغییر دهند و این امر مدیران زنجیرهتأمین
را ملزم میکنند که دائم ًا استعدادهای خود را تقویت کنند و با این نوع اختالالت دیجیتال سازگار شوند.
اگرچه هماهنگی فعالیتها ،سیستمها و سایر منابع داخلی یک شرکت با مشتریان و تأمینکنندگان
امکان کسب منافع در عملکرد ،کیفیت و هزینهها را فراهم میآورد ،اما میتواند چالشهای بزرگی را برای
شرکتها به همراه داشته باشد.درک این چالشها و مدیریت کردن آنها میتواند در پیادهسازی مؤثرتر
آنها کمک کننده باشد.زیرا با کاهش میزان چالشهای پیادهسازی و استفاده از این تحوالت دیجیتالی
محصوالت در زنجیرهتأمین شرکتها بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای سازمانهای تولیدی میتوان
بیشترین استفاده را از مزایای دیجیتالی شدن نمود .لذا در این پژوهش کوشیده شد تا مهمترین
چالشهای پیش روی پیادهسازی یک زنجیرهتأمین دیجیتال و هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا
مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش ابتدا با استفاده از بررسی مرور ادبیات چالشهای پیادهسازی
استخراج گردید و سپس با استفاده از نظرات خبرگان فعال در صنعت و همینطور نظرات برخی از اساتید
دانشگاهی مهمترین چالشها مشخص گردید .در این مطالعه برخی از شرکتهای تند مصرف بهدلیل
دسترسی مؤلفان به این شرکتها و با توجه به ویژگیهای اساسی این صنایع و اهمیت باالی محصوالت
آنها در زندگی روز مره انسانها بهعنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شدند .به منظور تعیین رتبه این
چالشها برای درک اهمیت آنها از یک روش تحلیل سلسله مراتبی غیر خطی فازی استفاده شد .نتایج
نشان داد که چالشهای مرتبط به نبود زیرساختهای مناسب از مهمترین چالشهایی است که
پیادهسازی یک سیستم مبتنی بر تحوالت دیجیتالی بدان نیاز دارد .این بخش از جمله الزامات اساسی
پیادهسازی در هر فناوری دیگری نیز میتواند باشد طوری که بسیاری از شرکتها بدون وجود
زیرساختهای (تکنولوژیکی و فنی و همینطور عدم وجود آمادگی الزم در سازمان برای پذیرش فناوری)
مناسب در مسیر پیادهسازی گام بر نمی دارند .این زیرساختها یکی از مؤلفههای بلوغ سازمانی میباشد
که خود میتواند تأییدکننده رتبه باالی این گزینه باشد .چالشهای امنیتی در رتبه دوم قرار گرفته که
با توجه به حضور فناوری اینترنت و شبکه میتوان دریافت که مباحث مرتبط با امنیت سایبری چه
اهمیت باالیی میتواند داشته باشد .امنیت سایبری و خطرات مربوط به حفظ حریم خصوصی مهمترین
نگرانی محققان و متخصصان امنیتی است.این امر چالشهای قابل توجهی برای بسیاری از سازمانهای
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تجاری همواره به همراه دارد .حمالت رایج شایع امنیت سایبری آسیبپذیری فناوریهای اینترنت اشیا
را نشان داده است .این آسیبپذیری صرف ًا به این دلیل است که ارتباط متقابل شبکهها در اینترنت اشیا
امکان دسترسی از طریق اینترنت ناشناس و غیرقابل اعتماد را فراهم میکند که نیاز به راهحلهای جدید
امنیتی دارد .از بین همه چالشهایی که شناخته شده است ،هیچ یک از آنها تأثیر قابل توجهی در
سازگاری اینترنت اشیا ،مانند امنیت و حریم خصوصی ندارند .با این حال ،جای تأسف است که کاربران
اغلب تأیید الزم درباره تأثیرات امنیتی را تا زمان وقوع مشکل ندارند ،و باعث خسارات زیادی مانند از
دست دادن اطالعات مهم میشوند .در مرحله بعدی عدم وجود دانش کافی از مهمترین چالشهایی در
پیادهسازی زنجیرهتأمین دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشیا باید بدانها توجه کرد .بنابراین به نظر میرسد
که باید با افزایش دانش تخصصی در دانشگاه عالوه بر اینکه باید با تربیت نیروی متخصص در جهت
پیشبرد اهداف هوشمندسازی سازمان گام برداشت ،باید دانش عمومی در خصوص تحوالت دیجیتالی را
در عموم کارکنان سازمانها نیز رشد داد تا آمادگی سازمان برای پذیرش فناوریها افزایش یافته و اعتماد
نسبت به استفاده از این فناوریها در چرخههای صنعتی نیز افزایش یابد .بنابراین میتوان دریافت که
مدیریت کردن این چالشها از مهمترین وظایف مدیران توسعه فناوری در سازمانها است و میتواند
چابکی و پایداری زنجیرهتأمین را در حد قابل قبولی افزایش دهد.
الزم به ذکر است که از آنجاییکه بررسی این مقاله عالوه بر وجود و پیادهسازی زیرساختهای تکنولوژیکی
در صنایع مختلف نیاز به حضورمنابع انسانی توانمند و خبره برای درک بهتر مفاهیم مرتبط با تأثیرات
تحوالت دیجیتالی دارد ،لذا رفع این محدودیتها و آموزش نیروهای خبره و آشنا به تکنولوژیهای روز دنیا
میتواند بر دقت پژوهش بیفزاید .همچنین حضور تکنولوژی اینترنت اشیا در زنجیرهتأمین سایر صنایع
بهعنوان مطالعه موردی نیز میتواند مدل وچارچوب قدرتمندتری را ارائه دهد .بنابراین بهعنوان پیشنهاد
میتوان در پژوهشهای آتی عالوه بر بررسی حضور فناوری اینترنت اشیا در زنجیرهتأمین سایر صنایع (برای
ارائه اولویتبندی قدرتمندتر و دقیقتر) ،چالشهای حضور بسیاری از فناوریهای تحول آفرین مانند زنجیره
بلوکی ،یادگیری ماشین و چالشهای استفاده ترکیبی از این فناوریها (مانند ترکیب هوشمصنوعی و
اینترنت اشیا که بهعنوان هوشمصنوعی چیزها شناخته میشود) را مورد بررسی و واکاوی قرار دارد.
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Abstract
Over the past thirty years, logistics has undergone tremendous change from a purely
operational performance that led to sales or production and focused on securing supply
and delivery lines to customers, with the transformation of intelligent technologies
into a professional operator. In today's world, the fourth generation of industry has
forced companies to rethink how their supply chain is designed. In this case, in
addition to the need for adaptation, supply chains also have the opportunity to reach
operational horizons, use emerging digital supply chain business models, and
transform the company into a digital supply chain. One of the transformational
technologies that has had a tremendous impact on the supply chain in this regard is
IoT technology. This technology, as one of the largest sources of data production, can
facilitate supply chain processes in all its dimensions. However, due to the presence
of the Internet and the location of supply chain components in the context of
information networks, this digital supply chain always faces major challenges.
Therefore, in this paper, an attempt was made to examine and prioritize the most
important challenges of implementing a supply chain 0/4 using a nonlinear
hierarchical analysis method. In order to investigate these challenges, the opinions of
experts active in the supply chain of Fast-moving consumer goods industries (FMCG)
were used as a case study as well as some academic experts.The results show that the
lack of technological infrastructure and security challenges are the most important
challenges of implementing supply chain 0/4 in the era of digital developments, which
should be given special attention for a successful implementation.
.
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