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واکاوی مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال )روند توسعه آینده(

Digital Supply Chain Management Analysis

 (Future Development Trend)

واژه های کلیدی: زنجیره تأمین دیجیتال، ابعاد زنجیره تأمین دیجیتال، فناوری های زنجیره تأمین 
دیجیتال، فناوری هوشمند

چکیده:

فناوری های جدید دیجیتالی در حال آماده سازی هستند تا همه زمینه های آنچه که ما »فرایندهای تجاری سنتی« می نامیم را 
دگرگون کنند. مدیریت زنجیره تأمین )SCM( به عنوان اولویت اصلی تجارت هر شرکت تولیدی، خود را در مرکز توجه صاحبان 
کسب و کارها قرار داده است. تأمین کنندکان، شرکت ها و نمایندگی های زنجیره تأمین از اطالعات استفاده می کنند و ضمن تولید 
اطالعات آن ها را با دیگران به اشتراک می گذارند. این انجمن ها سبب ایجاد فرصت ها و نیز شناسایی چالش ها در زنجیره تأمین 
می شوند. زنجیره تأمین دیجیتال فرایندی هوشمند، ارزش محور و کارآمد برای تولید اشکال جدید کسب و کار، درآمد و ارزش 
برای سازمان ها و بهره گیری از روش های جدید با استفاده از روش های نوین فناوری و تحلیلی است. زنجیره تأمین دیجیتال 
در نحوه مدیریت فرایندهای زنجیره تأمین، همراه با طیف گسترده ای از فناوری های نوآورانه است. هدف از این مقاله، ارائه 
چارچوبی برای زنجیره تأمین دیجیتال )DSC( است. این مقاله با استفاده از رویکردی ادبی بر اساس عناصر اصلی انقالب 
صنعتی چهارم، به تشریح و توضیح مفاهیم ابعاد زنجیره تأمین دیجیتال و نحوه ایجاد چارچوبی یکپارچه برای زنجیره تأمین 
دیجیتال می پردازد. در این مقاله یک چارچوب توسعه برای زنجیره تأمین دیجیتال ارائه می شود که اهمیت این زنجیره را نشان 
می دهد. نتایجی که این تحقیق درباره زنجیره تأمین دیجیتال ارائه می دهد، برای پاسخ به سؤاالتی از قبیل وضعیت فعلی زنجیره 
تأمین دیجیتال در مطالعات دانشگاهی و صنعتی و همچنین پیشرفت های آینده مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال، مناسب است.
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1- مقدمه 
همه صنایع و زنجیره های تأمین آن ها شاهد دوره ای بی بدیل از 
نوآوری واقعی در تجارت هستند. از برخورد و تقاطع فناوری های 
عبارتند  که  آمده است،  دست  به  تعیین کننده  روند  پنج  موفق، 
دنیای  ابری،  رایانش  ابری،  محاسبات  حد،  از  بیش  ارتباطات  از: 
از  باهوش تر و امنیت سایبری. بررسی اخیر تولیدکنندگان پیشرو 
قابل  تمرکز  وجود  با  که  داد  نشان  را  صنعت  مختلف  بخش های 
به  مجهز  هنوز  استراتژیک،  مهم  ستون  به عنوان  نوآوری  بر  توجه 
مقابله با تغییرات فوق در مشاغل خود نیستند]1،2[. در دوره جدید 
تجارت سرعت بسیار مهم است، زیرا چرخه عمر محصول کوتاه تر 
و  سریع تر  توسعه  خواستار  بالقوه  مشتریان  است.  شده  روان تر  و 
تحویل محصوالت و خدمات جدید هستند که این امر به لزوم بهبود 
زمان پاسخگویی، تغییر ساختار سازمانی و تغییر فرایندهای تجاری 
برای شرکت ها بستگی دارد. بخش اصلی این انتقال شامل تبدیل 
است.  دیجیتالی  حساس  شبکه های  به  سنتی  تأمین  زنجیره های 
فناوری های جدید به شرکت ها این امکان را می دهد تا از ترجیحات 
مشتری درک بهتری داشته باشند و به شرکت ها کمک می کنند 
به  رسیدن  برای  بخشند]2[.  بهبود  مشتریان  با  را  خود  روابط  تا 
موقعیت پیشرو یا حفظ موقعیت فعلی خود، مدیران زنجیره تأمین 
امکان پذیر  باید توجه خود را به سمت کاهش هزینه ها به منظور 
کردن فرایندهای جدید تغییر دهند و شرکت ها را به هم متصل تر و 
چابک تر کنند تا از قابلیت های جدید فناوری استفاده بهتری کنند.

در پاسخ به نگرانی های اصلی زنجیره تأمین در چند سال گذشته، 
دیجیتالی شدن فرایندهای زنجیره تأمین ارائه شده است. بااین حال، 
دیجیتالی شدن  هدف  سطح  سمت  به  راه  عملی  نقشه  ایجاد 
مقاله  این  در  است.  پیچیده  موضوعی  هنوز  تأمین  زنجیره های 
از  می توانیم  چگونه  دهیم:  پاسخ  سؤاالت  این  به  می کنیم  تالش 
چگونه  و  کنیم؟  استفاده  جدید  فناوری های  و  جدید  نوآوری  های 
می توانیم آن ها را در دستور کار و نقشه راه زنجیره تأمین دیجیتال 

هماهنگ نماییم؟ 

همچنین در مقاله حاضر ابتدا دامنه دیجیتالی شدن در مدیریت 
زنجیره تأمین )SCM( به تفصیل شرح داده خواهد شد. در بخش 
دوم تمرکز اصلی بحث بر مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال و معرفی 
فناوری های نوظهور پرکاربرد در زنجیره تأمین دیجیتال است. در 
بخش آخر دستورالعمل شش مرحله ای برای توسعه برنامه مدیریت 

زنجیره تأمین دیجیتال را شرح خواهیم داد.

2-مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال
اصلی  کار  دستور  در  تأمین  زنجیره  مدیریت  دهه،  دو  حدود 
جامع  رویکردی  به عنوان  صنعتی  شرکت های  از  بسیاری  مدیریت 
برای دستیابی به مزیت های رقابتی از طریق بهبود کارآیی در زنجیره 
ارزش بوده است. مدیریت زنجیره تأمین همچنین شامل مدیریت یک 
سری فعالیت های مرتبط است که مربوط به برنامه ریزی، هماهنگی 
از تأمین کننده به  و کنترل حرکت مواد، قطعات و کاالهای نهایی 
مشتری است. برای این امر، جریان های مادی، مالی و اطالعاتی با 
تصمیم گیری در سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی در سراسر 
تأمین  زنجیره  مدیریت  می شوند]1،3[.  مدیریت  تأمین  زنجیره 
اطالعات  فناوری  اعمال  برای  محور  تجاری  رویکردی  دیجیتال، 
نوآورانه و کسب مزیت رقابتی برای ایجاد و حفظ عملکرد برتر است 
دهه  اواخر  از  تأمین  زنجیره های  مدیریت  اساسی  چالش های   .]4[
پنجاه مورد تحقیق بوده است. به ویژه جی رایت فورستر و دانشمندان 
را  شالقی  اثر  و  تأمین  زنجیره های  امتداد  در  پویا  رفتار  که  دیگر، 
تحلیل کرده اند. آن ها چارچوبی برای مدیریت زنجیره تأمین ایجاد 
کردند که هنوز در اقتصاد جهانی با شبکه های پیچیده لجستیک در 
سراسر جهان، معتبر است. پیشرفت مدیریت زنجیره تأمین به عنوان 
یک رشته مدیریت جدید، نتیجه مستقیمی از دوران نوظهور تجارت 
الکترونیک و قابلیت های جدید فناوری اطالعات است. فروشندگانی 
مانند )SAP( نسل جدیدی از نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین به نام 
سیستم های پیشرفته برنامه ریزی )APS( را توسعه دادند تا ناکارآمدی 
در عملکردهای ناشی از مراحل پی درپی و قطع در برنامه ریزی تولید 
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را برطرف کنند. اکنون 20 سال از موج اول زنجیره تأمین می گذرد، 
نسل سوم مدیریت زنجیره تأمین به نام »مدیریت زنجیره تأمین در 
اقتصاد دیجیتال« در حال ظهور است. طی دو سال گذشته تغییرات 
و فناوری های عظیمی ایجاد شده است که سبب تغییر بسیاری از 
امور تجاری شده است. مانند تغییر در بسیاری از جنبه های معامالت 
روزانه به عنوان مصرف کننده، مشتری، تأمین کننده و تولیدکننده که 
این امر نشان دهنده وجود مدیریت زنجیره تأمین در اقتصاد پیشرفته 
دیجیتالی است. البته مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال به طور اساسی 
بر طراحی و فرایندهای زنجیره نیز تأثیر خواهد گذاشت. هیچ تعریف 
رسمی از مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال وجود ندارد، اما بااین حال، 
هوبرگ و همکاران ]5[ تعریف وسیع تری از تحول دیجیتال را ارائه 
می دهند، که: »تحول دیجیتال می تواند به عنوان یک فرایند تغییر 
سازمانی درک شود که در آن از فناوری های دیجیتال )مانند آنالیز 
برای تغییر  ابری(  داده های بزرگ، شبکه های حسگر، سرویس های 
بنیادی استفاده می شود و نشان می دهد چگونه یک شرکت ایجاد 
ارزش می کند و همچنین نحوه تعامل با مشتریان و شرکای تجاری 

چگونه است و در نهایت به چه شکل در بازارهای فعلی و نوظهور 
رقابت می کند ]5[. ما این را مبنایی برای تعریف مدیریت زنجیره 
تأمین دیجیتال به عنوان اهرم پیروی از فناوری های دیجیتال برای 

تغییر روش سنتی به منظور: 
)1( اجرای برنامه ریزی و اجرای کارهای زنجیره تأمین 
)2( تعامل با انواع شرکت کنندگان در زنجیره تأمین  

)3( فعال کردن مدل های جدید کسب و کار شرکت ها، در زنجیره 
تأمین می دانیم. 

تغییر  فرایند  به  دیجیتال  تأمین  زنجیره  مدیریت  توسعه سطح 
سازمانی نیاز دارد که به هر گوشه شبکه زنجیره تأمین داخلی و 
پایه و اساس هر استراتژی مدیریت زنجیره  باشد.  خارجی متصل 

تأمین دیجیتال دستورالعملی مناسب است. 
در  شده  انجام  تحقیقات  پیشینه  بررسی   -1-2

مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال
در جدول شماره1 عناوین تحقیقات مهم انجام گرفته در زمینه 

مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال به صورت فهرست وار آمده است.

جدول 1- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال

به فرایند تغییر  دیجیتال تأمینتوسعه سطح مدیریت زنجیره 
داخلی  تأمینزنجیره  سازمانی نیاز دارد که به هر گوشه شبکه

مدیریت  پایه و اساس هر استراتژی .متصل باشدو خارجی 
  .مناسب است یدیجیتال دستورالعمل تأمینزنجیره 

 
 

 . بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در2-1
 لدیجیتا تأمینزنجیره یت مدیر

عناوین تحقیقات مهم انجام گرفته در زمینه  1در جدول شماره
مده آوار مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال به صورت فهرست

 است.
 

 
 دیجیتال تأمینمروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت زنجیره  -1جدول 

 منبع دیجیتال تأمینزنجیره  مدیریت در زمینهعنوان تحقیق انجام شده  ردیف
 [7] های هوشمنددیجیتال: نقش فناوری تأمینمدیریت زنجیره  1
 [8] دیجیتالی تأمینچارچوب توسعه زنجیره  2
 [9] دیجیتال: بررسی ادبیات و چارچوب پیشنهادی برای تحقیقات آینده تأمینزنجیره  3
 [10] دیجیتال تأمینبرای زنجیره  تحت محیط فازی ARAS گسترش روش 4
 [11] های با ارزش پایدارشبکهدیجیتال: چارچوبی برای ادغام نوآوری در  تأمینهای زنجیرهوسایل نقلیه خودمختار هوشمند در  5
 [12] دیجیتال دارویی تأمینهای زنجیرهبه سوی ستون فقرات وجودی برای  6
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 [17] (DOI) دیجیتال با شناسه شی دیجیتال تأمینراهنمای عملی برای اتوماسیون زنجیره  11
 [18] دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشیا تأمینچین برای زنجیره بالک 12
 [19] دیجیتال تأمینهای زنجیرهمراکز تعالی  13
 [20] دیجیتال: مطالعات موردی تجربی تأمینهای زنجیرهمدیریت اختالالت و اثر ریپل در  14
 [21] دیجیتال تأمینمدیریت زنجیره  15
 [1] کننده خودرو تأمیندیجیتال برای صنعت  تأمینمدیریت زنجیره  16

 
دیجیتال تأمینابعاد مدیریت زنجیره .2-2  

با توجه به  تأمینعد از مدیریت زنجیره در این بخش شش بُ
با  [ معرفی شده است.6مدل زنجیره ارزش تثبیت شده پورتر]

شامل  تأمینهر زنجیره  ،استفاده از ایده زنجیره ارزش پورتر
تولید  ،)خام( مواد تعدادی فعالیت است که برای تهیه

ذخیره محصوالت و در نهایت  سپس ،محصوالتی از این مواد
مدیریت  ،بنابراین .شودها به مشتریان انجام میتحویل آن

 :تواند به چهار بخش اصلیعنوان یک رشته میبه تأمینزنجیره 
عد و دو بُ ،کنندهتأمینتولید و  ،لجستیک و موجودی ،مشتری

 [.1،6گیری عملکرد تقسیم شود ]فناوری و اندازه، ثانویه
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2-2- ابعاد مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال
در این بخش شش بُعد از مدیریت زنجیره تأمین با توجه به مدل 
زنجیره ارزش تثبیت شده پورتر]6[ معرفی شده است. با استفاده از 
ایده زنجیره ارزش پورتر، هر زنجیره تأمین شامل تعدادی فعالیت 
مواد،  این  از  محصوالتی  تولید  )خام(،  مواد  تهیه  برای  که  است 
مشتریان  به  آن ها  تحویل  نهایت  در  و  محصوالت  ذخیره  سپس 
انجام می شود. بنابراین، مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک رشته 
می تواند به چهار بخش اصلی: مشتری، لجستیک و موجودی، تولید 
عملکرد  اندازه گیری  و  فناوری  ثانویه،  بُعد  دو  و  تأمین کننده،  و 

تقسیم شود ]1،6[.

زنجیره  به  مربوط  تکنولوژیک  نوآوری های   -3-2
تأمین دیجیتال

فناوری های نوظهور، فناوری های جدیدی هستند که اکنون در 
و  توسعه می-یابند  آینده  تا 10 سال  یا طی 5  بوده  توسعه  حال 

به طور قابل مالحظه ای محیط تجاری و اجتماعی را تغییر می دهند. 
است  نوظهور  فناوری های  تکامل  برای  مرجع  یک  گارتنر  گزارش 
]22[. این طوالنی ترین دوره چرخه ساالنه است که چشم اندازی از 
صنعت متقابل را در مورد فناوری ها و روندهای آینده ارائه می دهد. 
مطابق با چرخه گارتنر، شکل2 پیشرفت های مهم انتخابی فناوری 
را نشان می دهد که بیشترین تأثیر را در عملکرد مدیریت زنجیره 

تأمین دیجیتال داشته اند ]1،22[.
 

 

تحول  در  دیجیتال  تأمین  زنجیره  اهمیت   -4-2
دیجیتال و فناوری های هوشمند

که  توجهی  قابل  فواید  دلیل  به  جهان  سراسر  در  سازمان ها 
خود  توجه  می آورد،  ارمغان  به  شرکت ها  برای  شدن  دیجیتالی 
از  استفاده  در  زیادی  مزایای  کرده اند.  معطوف  پدیده  این  به  را 
دیجیتالی سازی زنجیره های تأمین وجود دارد، که بسیاری از آن ها 
می تواند  امر  این  دلیل  هستند.  استفاده  فاقد  زیادی  حد  تا  هنوز 
ماهیت مختل کننده تحوالت سازمانی باشد، که ممکن است باعث 

شکل 1- شش بُعد مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال ]1،6[

 
 [1،6] دیجیتال تأمینعد مدیریت زنجیره شش بُ -1شکل 

های تکنولوژیک مربوط به زنجیره نوآوری .2-3
 دیجیتال تأمین

در اکنون های جدیدی هستند که وریافن ،های نوظهوروریافن
 و یابندسال آینده توسعه می 10تا  5 ا طییبوده حال توسعه 

اجتماعی را تغییر ای محیط تجاری و طور قابل مالحظهبه
های وریارتنر یک مرجع برای تکامل فنگا گزارش دهند.می

است  ترین دوره چرخه ساالنهاین طوالنی [.22نوظهور است ]
ها و صنعت متقابل را در مورد فناوری ی اززانداکه چشم

 2شکل ،گارتنر مطابق با چرخه .دهدمیروندهای آینده ارائه 
دهد که وری را نشان میاهای مهم انتخابی فنپیشرفت

 دیجیتال تأمینمدیریت زنجیره  بیشترین تأثیر را در عملکرد
 [.1،22]اند داشته
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دیجیتال  تأمین  زنجیره  مدیریت  به  مربوط  فناوری  نوآوری های  شکل2- 
]1،14،22[

 
 [1،6] دیجیتال تأمینعد مدیریت زنجیره شش بُ -1شکل 

های تکنولوژیک مربوط به زنجیره نوآوری .2-3
 دیجیتال تأمین

در اکنون های جدیدی هستند که وریافن ،های نوظهوروریافن
 و یابندسال آینده توسعه می 10تا  5 ا طییبوده حال توسعه 

اجتماعی را تغییر ای محیط تجاری و طور قابل مالحظهبه
های وریارتنر یک مرجع برای تکامل فنگا گزارش دهند.می

است  ترین دوره چرخه ساالنهاین طوالنی [.22نوظهور است ]
ها و صنعت متقابل را در مورد فناوری ی اززانداکه چشم

 2شکل ،گارتنر مطابق با چرخه .دهدمیروندهای آینده ارائه 
دهد که وری را نشان میاهای مهم انتخابی فنپیشرفت

 دیجیتال تأمینمدیریت زنجیره  بیشترین تأثیر را در عملکرد
 [.1،22]اند داشته
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شود مدیران از آن ها غفلت کنند و روند کار را به تأخیر بیاندازند 
]10[. دیجیتالی شدن زنجیره تأمین روش هایی را تغییر داده است 
که شرکت ها و افراد به صورت افراطی به وسیله آن ها با یکدیگر تعامل 
و ارتباط برقرار می کنند ]23،24[. بنابراین به منظور بهره برداری 
باید کلیه مراحل، راهکارها و  از دیجیتالی شدن تجارت، شرکت ها 
ابزارهای الزم جهت حرکت به سمت زنجیره تأمین دیجیتال را در 
تأمین  زنجیره  مطالعه،  این  در   .]10،24،25،26،27[ بگیرند  نظر 
شده  تعریف  پیوسته  بهم  فعالیت های  مجموعه  به عنوان  دیجیتال 
است که در تمامی فرایندهای زنجیره تأمین بین تأمین کنندگان و 
مشتریان نقش دارند و با فناوری های جدید اداره می شوند ]10[. 
تحول دیجیتالی با توجه به فناوری های دیجیتال به عنوان تحول در 
برآورده کردن  برای  و جنبه های سازمانی  فرهنگ  تجارت،  فرایند 
نظر،  تجدید  این  دیگر  به عبارت  است.  شده  تعریف  بازار  نیازهای 
دیجیتال  تأمین  زنجیره  عصر  در  تجارت  مجدد  طراحی  و  تجسم 

است ]28،29،30[. 
فرایند  در  اساسی  تغییرات  شامل  شرکت ها،  دیجیتالی  تحول 
تجارت، از جمله دیجیتالی کردن همه مواردی است که می توانند 
دیجیتالی شوند و از جمله مهم ترین این عوامل جمع آوری حجم 
فرایندهای  بین  در  قوی تر  شبکه  منابع،  از  داده ها  از  گسترده ای 
تجاری با استفاده از فناوری های دیجیتال و ایجاد رابطه کارآمد با 
مشتری است ]23،24،31،32[. به دلیل نقش اصلی فناوری های 
دیجیتال در تحول دیجیتال، شرکت ها باید سطح سازگاری فنی 
در  مناسب  به طور  را  دیجیتالی  فناوری های  و  بخشیده  بهبود  را 
فناوری های   .]29،31[ کنند  پیاده سازی  تأمین  زنجیره های 
یا  فیزیکی  دستگاه های  که  می شود  اطالق  فناوری  به  هوشمند 
تکمیل  دیجیتال  فناوری های  هوشمند  خصوصیات  با  فرایندها 
توصیف  برای  شده  دیجیتالی  مصنوعات  اصطالح  از  یو  شوند. 
فناوری های  چنین  دیجیتالی شدن  برای  مطلوب  و  الزم  خواص 
فناوری های  معنا،  این  به   .]33[ است  کرده  استفاده  هوشمندی 
قابلیت  جمله  از  خاصی  کلیدی  مشخصه های  با  هوشمند 

ارتباط پذیری، حفظ پذیری  آدرس دهی، حساسیت،  برنامه نویسی، 
هوش  و  اتصال  که  می شوند  تعریف  دستگاه هایی  در  ارتباط  و 
را  دستگاه ها  برنامه ریزی  قابلیت  می سازند.  ممکن  را  شرکت ها 
انعطاف پذیری  با  را  از کارکردهای مختلف  قادر می سازد بسیاری 

بیشتری انجام دهند ]33[.

2-5- قابلیت زنجیره تأمین دیجیتال 
درک  برای  شده است،  داده  نشان  شکل3  در  همان طورکه 
قابلیت های زنجیره تأمین دیجیتال سازمان ها، یک مرحله پیش نیاز 
یابد.  توسعه  قابلیت ها  از  مجموعه  آن سه  در  باید  که  دارد  وجود 
این ابعاد به عنوان پایه ای برای پشتیبانی از استراتژی های مرتبط با 
عملیات خود با در نظر گرفتن مزایا و پیچیدگی های دیجیتال سازی 
کار می کند. اما اگر هیچ ابعادی به سطح باالیی از درک و عملیاتی 
قابلیت های  نتیجه  به وجود می آید. در  تعادل  باشد، عدم  نرسیده 
زنجیره تأمین دیجیتال، ریسک عدم تحقق سطح عملکرد مطلوب 

را به خطر می اندازد. 
روش  به  دیجیتال  تأمین  زنجیره  قابلیت های  اجرای  برای 
متوازن، چارچوب یکپارچه متغیرهای اصلی مرتبط با قابلیت های 
گرفتن  نظر  در  با  که  می شود  پیشنهاد  دیجیتال  تأمین  زنجیره 
این  و  است  شده  داده  نشان  شکل3  در  پایدار،  چشم اندازی 
منابع  بین  رابطه  از  را  یکپارچه  نگرشی  باید  سازمان ها  یعنی 
زنجیره  قابلیت  های  رقابت  سطح   .]13،34[ دهند  توسعه  اصلی 
قابلیت  های  ادغام  از  تابعی  سازمان  هر  برای  دیجیتال  تأمین 
سطح  که  است  واضح  منظر،  این  از  است.  خارجی  و  داخلی 
بر عملکرد  زنجیره،  اعضای  با  اساسی سازمان  توانایی های  ادغام 
نتیجه  یک  رو،  این  از  می گذارد.  تأثیر  سازمان  تأمین  زنجیره 
زنجیره  ادغام  قابلیت های  به عنوان  در شکل3  ادغام  این  از  مهم 
قابلیت های  از  ترکیبی  که  است  شده  برجسته  دیجیتال  تأمین 
فناوری اطالعات و ارتباطات، قابلیت های کارگران و قابلیت های 

است. ذی نفعان 
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3- زنجیره تأمین دیجیتال در انقالب صنعتی چهارم
نوآوری های دگرگون کننده مانند دیجیتالی شدن و صنعت 4.0 بر 
توسعه پارادایم ها، اصول و مدل های جدید در مدیریت زنجیره تأمین 
سیستم های  بالک چین،  اشیاء،  اینترنت  می گذارد.  تأثیر  دیجیتال 
فیزیکی سایبری و محصوالت هوشمند و مرتبط، توسعه زنجیره های 
تأمین دیجیتال و عملیات هوشمند را تسهیل می کنند. برنامه های 

شامل  دیجیتال  تأمین  زنجیره  در  دیجیتال  فناوری های  کاربردی 
تجزیه وتحلیل کالن داده، بالک چین، محاسبات ابری، فناوری های 
پیشرفته تولید با حسگرها، رباتیک پیشرفته، واقعیت افزوده، فناوری 
پیشرفته ردیابی، و تولید مواد افزودنی هستند که در شکل4 نشان 

داده شده است.
فردی  مشارکت کنندگان  فوق  شکل  به  توجه  با  درحالی که 

شکل3- قابلیت زنجیره تأمین دیجیتال )ادغامی( ]13،34[ 

 
 

 
 

 
[34،13دیجیتال )ادغامی( ] تأمینقابلیت زنجیره  -3شکل

 
الب صنعتی در انقدیجیتال  تأمینزنجیره  -3

 چهارم
 4.0دن و صنعت شمانند دیجیتالیکننده دگرگونهای نوآوری

مدیریت  جدید درهای مدلاصول و  ،هابر توسعه پارادایم
 ،اینترنت اشیاء. گذاردتأثیر می دیجیتال تأمینزنجیره 

سایبری و محصوالت هوشمند های فیزیکی چین، سیستمبالک

دیجیتال و عملیات  تأمینهای زنجیره ، توسعهو مرتبط
های وریاهای کاربردی فنبرنامه. کنندهوشمند را تسهیل می

وتحلیل کالن جزیهت دیجیتال شامل تأمین دیجیتال در زنجیره
های پیشرفته تولید وریافن ، محاسبات ابری،چینبالک داده،

فناوری پیشرفته  ،، واقعیت افزودها، رباتیک پیشرفتهحسگرهبا 
نشان داده  4که در شکل هستند تولید مواد افزودنی ، وردیابی

 شده است.

قابلیت های 
زنجیره تأمین 

دیجیتال

فناوری 
اطالعات و 
ارتباطات

های  قابلیتذی نفعان
کارگران

شکل4- ارتباط زنجیره تأمین دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم )اقتباس شده از منبع ]35[(
 

 
 [(35)اقتباس شده از منبع ] دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم تأمینارتباط زنجیره  -4شکل

 
-هکنندگان فردی )بمشارکتشکل فوق توجه به با که درحالی

 ، شناسایی فرکانس رادیوییهاحسگر ،هاعنوان مثال، ربات
(RFID)، دید های مدوالر و غیره( واقعاً جنمایندگان کارخانه

ها رای استفاده از آنها بو شرکتشوند میتر کاربردی ،نیستند
 .رقابت باقی بمانندچرخه شوند تا بتوانند در می متعهدبیشتر 
های محلی با استفاده ، تالش برای اتصال راه حلبر اینعالوه

تواند در عمل می ،های پردازش دادهاز پیشرفت فناوری
های ، این روند اصول و مدلاین ترتیب به. مشاهده شود

از چنین  تأمینمدیریت زنجیره  دیدی را برای پشتیبانی ازج
وری و افن یاز طرف .طلبدهایی در آینده میکارخانه
، تولید هوشمند ،4.0ای در حال انجام، مانند صنعت هپیشرفت

های فرصتضمن ایجاد  ،رهای هوشمند و مواد هوشمندگسح
 موج دروتحلیل اثر را برای تجزیهای تازههای چالش ،جدید

از توان می نمونهبه عنوان . کنندایجاد می تأمینزنجیره 

پذیری باال و کاهش پیچیدگی سازی تولید، انعطافبومی
های جدید وریاتأثیرات فنبه منظور زنجیره تأمین  هماهنگی

این  همچنین[. 35اشاره کرد ] تأمینزنجیره  مهندسی در
از فناوری شماری دهد که کاربردهای بیاله نشان میمق

های البته نمونه د.دیجیتال وجود دار تأمینزنجیره  دیجیتال در
زنجیره  کوچکی از امکانات دیجیتالی را در ارائه شده تنها بخش

کنند و ذکر این نکته حائز اهمیت منعکس می دیجیتال تأمین
است که توسعه در این زمینه با سرعت بسیار باالیی صورت 

 تأمینم و زنجیره صنعتی چهاردر بحث انقالب  .گیردمی
د لذا در نسازها اهمیت فراوانی داردمنها و توانقابلیت ،دیجیتال

ارتباط این مباحث با یکدیگر نشان داده شده است که  5شکل
دیجیتال در انقالب صنعتی  تأمینحاکی از اهمیت زنجیره 

 .استچهارم 
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رادیویی  فرکانس  شناسایی  حسگرها،  ربات ها،  مثال،  )به عنوان 
جدید  واقعاً  غیره(  و  مدوالر  کارخانه های  نمایندگان   ،)RFID(
آن ها  از  استفاده  برای  شرکت ها  و  می شوند  کاربردی تر  نیستند، 
بمانند.  باقی  رقابت  چرخه  در  بتوانند  تا  می شوند  متعهد  بیشتر 
از  استفاده  با  محلی  راه حل های  اتصال  برای  تالش  این،  عالوه بر 
پیشرفت فناوری های پردازش داده، می تواند در عمل مشاهده شود. 
به این ترتیب، این روند اصول و مدل های جدیدی را برای پشتیبانی 
از مدیریت زنجیره تأمین از چنین کارخانه هایی در آینده می طلبد. 
از طرفی فناوری و پیشرفت  های در حال انجام، مانند صنعت 4.0، 
تولید هوشمند، حسگرهای هوشمند و مواد هوشمند، ضمن ایجاد 
اثر  تجزیه وتحلیل  برای  را  تازه ای  چالش های  جدید،  فرصت های 
از  ایجاد می کنند. به عنوان نمونه می توان  موج در زنجیره تأمین 

بومی سازی تولید، انعطاف پذیری باال و کاهش پیچیدگی هماهنگی 
در  مهندسی  فناوری های جدید  تأثیرات  منظور  به  تأمین  زنجیره 
زنجیره تأمین اشاره کرد ]35[. همچنین این مقاله نشان می دهد 
تأمین  زنجیره  در  دیجیتال  فناوری  از  بی شماری  کاربردهای  که 
دیجیتال وجود دارد. البته نمونه های ارائه شده تنها بخش کوچکی 
از امکانات دیجیتالی را در زنجیره تأمین دیجیتال منعکس می کنند 
و ذکر این نکته حائز اهمیت است که توسعه در این زمینه با سرعت 
و  چهارم  صنعتی  انقالب  بحث  در  می گیرد.  صورت  باالیی  بسیار 
توانمندسازها اهمیت فراوانی  قابلیت ها و  تأمین دیجیتال،  زنجیره 
دارند لذا در شکل5 ارتباط این مباحث با یکدیگر نشان داده شده 
است که حاکی از اهمیت زنجیره تأمین دیجیتال در انقالب صنعتی 

چهارم است.

شکل5- ارتباط قابلیت ها و توانمندسازهای زنجیره تأمین دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم ]14،36،37،38[

 
 

 [14،36،37،38دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم ] تأمینمندسازهای زنجیره نتواها و قابلیتارتباط  -5شکل
 
 تأمینبندی تحقیقات مدیریت زنجیره طبقه. 4

 دیجیتال در انقالب صنعتی چهارم
تحقیقات مرتبط با زنجیره تأمین دیجیتال و در این بخش 

با بندی اند و این طبقهبندی شدهطبقه انقالب صنعتی چهارم

ای و مرور مقاالت مختلف کتابخانهتوجه به مطالعات میدانی و 
به دیجیتال  تأمیندر زمینه زنجیره  گرفتهاز تحقیقات انجام 

 ارائه شده است. 2در جدولو مده آدست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم تأمینبندی تحقیقات مرتبط با زنجیره طبقه -2جدول

قابلیت زنجیره تأمین دیجیتال
سیاست فناوری اطالعات

سیاست کارگران
ادغام تأمین کنندگان و مشتریان

محصوالت هوشمند
حمل و نقل

واقعیت 
افزوده

کالن داده

محاسبات 
ابری

سیستم 
فیزیکی 
سایبری

اینترنت 
اشیا

هوش 
مصنوعی

بالک چین
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تأمین  زنجیره  مدیریت  تحقیقات  طبقه بندی   -4
دیجیتال در انقالب صنعتی چهارم

در این بخش تحقیقات مرتبط با زنجیره تأمین دیجیتال و انقالب 
به  توجه  با  طبقه بندی  این  و  شده اند  طبقه بندی  چهارم  صنعتی 

مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مرور مقاالت مختلف از تحقیقات 
انجام گرفته در زمینه زنجیره تأمین دیجیتال به دست آمده و در 

جدول2 ارائه شده است.
 

جدول2- طبقه بندی تحقیقات مرتبط با زنجیره تأمین دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم
 

 منبع روش هدف تحقیق  موضوع ردیف
 2016و  2010های بین سال تأمینهای در زنجیره کالن داده این مقاله به بررسی کالن داده 1

 .دهدو بینشی در مورد صنایع ارائه می پردازدمی ،
 [39] مروری

2  
 دیجیتال تأمینزنجیره 

های دیجیتال برای زنجیره تأمینمورد درباره مدیریت زنجیره  17در این مقاله 
های تخصصی ارائه شده است که پایه و اساس خودرو با استفاده از مصاحبه تأمین

 .دهدمیرا تشکیل  دیجیتال تأمینزنجیره  ایجاد

 
 سازیمدل

 
[40] 

 [41] سازیمدل دکنرا روشن می 4.0موضوع صنعت  ،این مقاله در زمینه مدیریت لجستیک 4.0صنعت 3
ترین موارد در وری و پیشرفتهاترین تغییرات فناصلیدر این مقاله به بررسی  واقعیت افزوده 4

 پرداخته شده است تأمینزنجیره 
  مروری

[42] 
  ERP مرزی دراین مقاله چارچوب مفهومی برای تقویت عملیات ورودی و برون اینترنت اشیا 5

 دهدبرای مد ارائه می
 [43] سازیمدل

کند که تا به کجا و میبررسی  تأمینرا در چارچوب زنجیره  کالن داده این مقاله کالن داده 6
 .اعمال شده است کالن داده چگونه

 [44] مروری

از طریق  تأمینو تأثیر آن بر زنجیره  اینترنت اشیا در این مقاله به بررسی نقش اینترنت اشیا 7
 پردازد.میبررسی گسترده ادبیات 

 [45] مروری

 [46] سازیمدل .بررسی شده است دیجیتال تأمینزنجیره  های ادغامویژگیدر این مقاله الزامات و  دیجیتال تأمینزنجیره  8
 در حوزه تأمینمشاوران و تحلیلگران زنجیره  ،در این مقاله دانش مدیران فناوری دیجیتال تأمینزنجیره  9

 .گردآوری شده است 4.0و صنعت  دیجیتال تأمینزنجیره 
 [47] مروری

 کنندگان متعدد در زمینه مدیریتتأمیندر این مقاله رابطه بین خریداران و  دیجیتال تأمینزنجیره  10
 .ارائه شده است دیجیتال تأمینزنجیره 

 [48] سازیمدل

11  
 واقعیت افزوده

ای که در تدارکات چرخه عمر رایانههای سیستماین مقاله مروری گسترده در مورد 
های جدید را وریادهد و تا حدودی فنمیشود ارائه مییک بسته غذایی استفاده 

 .کندادغام می

 
 مروری

 
[49] 

کننده در تأمینجدید برای ارزیابی روند انتخاب  MCDM در این مقاله یک روش دیجیتال تأمینزنجیره  12
 .ارائه شده است دیجیتال تأمینزنجیره  محیط

 [50] مطالعه موردی

های مدیریت دیدگاهروندها و  ،کالن داده در این مقاله به بحث در مورد مسائل کالن داده 13
 .پردازدمی تأمینزنجیره 

 [51] مروری

گذاری اطالعات تحت تأثیر اشتراکدر این مقاله تأثیر منابع اتصال و به  کالن داده 14
شناسایی  تأمینهای زنجیرهو  کالن داده گری تعهد مدیریت ارشد برواسطه

 .شودمی

 [52] سازیمدل

 
 
 دیجیتال تأمینارچوبی برای توسعه زنجیره چ -5

م شده و بررسی مطالعات گسترده مطابق با تحقیقات انجا
 تأمینی توسعه زنجیره برا 6توان چارچوبی مطابق با شکلمی

این چارچوب شامل سه فرایند مهم  .نظر گرفت دیجیتال در
کارگیری تکنولوژی و به تأمینمدیریت زنجیره  ،سازیدیجیتال

 .است
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مدیریت:  واکاوی مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال  ...

5- چارچوبی برای توسعه زنجیره تأمین دیجیتال
مطابق با تحقیقات انجام شده و بررسی مطالعات گسترده می توان 
چارچوبی مطابق با شکل6 برای توسعه زنجیره تأمین دیجیتال در 
دیجیتال سازی،  مهم  فرایند  سه  شامل  چارچوب  این  گرفت.  نظر 

مدیریت زنجیره تأمین و به کارگیری تکنولوژی است.
 

شکل6- چارچوبی برای توسعه زنجیره تأمین دیجیتال ]9[.

شکل7- ادغام و توسعه چارچوب زنجیره تأمین دیجیتال )منبع نگارنده و اقتباس بخشی از منبع]9[(

تأمین  زنجیره  توسعه  و  ادغام  جهت  مدلی  ارائه   -6
دیجیتال

ارائه شده در بخش5 برای توسعه زنجیره  با توجه به چارچوب 
تأمین دیجیتال می توان مدلی برای ادغام و یکپارچه سازی زنجیره 

تأمین دیجیتال به شرح شکل7 ارائه کرد.

 
 

 [.9دیجیتال ] تأمینچارچوبی برای توسعه زنجیره  -6شکل
 

 تأمینمدلی جهت ادغام و توسعه زنجیره  ارائه .6
 دیجیتال

ی توسعه زنجیره برا 5در بخش چوب ارائه شدهره چابا توجه ب
سازی توان مدلی برای ادغام و یکپارچهدیجیتال می تأمین

 د.کررائه ا 7دیجیتال به شرح شکل تأمینزنجیره 
 

 
 

 [(9]منبع )منبع نگارنده و اقتباس بخشی از دیجیتال تأمینادغام و توسعه چارچوب زنجیره  -7شکل
 
 مندسازنتوا گیری و پیشنهادات آتینتیجه .7

چارچوب 
توسعه زنجیره 

لتأمین دیجیتا

فرایند دیجیتال 
سازی

مدیریت زنجیره 
تأمین

اجرای تکنولوژی

زنجیره تأمین دیجیتال

دیجیتال سازی
استراتژی•

فرهنگ و سازمان•
عملیات•
محصوالت•

مدیریت زنجیره تأمین
فرایند•
ادغام•

اتوماسیون•
آنالیز•

اجرای تکنولوژی
روابط تکنولوژیک•
زیرساخت تکنولوژیک•
سیستم مدیریت پروژه•

ژیکمدیریت انسانی تکنولو•
توانمندساز تکنولوژیک•

 
 

 [.9دیجیتال ] تأمینچارچوبی برای توسعه زنجیره  -6شکل
 

 تأمینمدلی جهت ادغام و توسعه زنجیره  ارائه .6
 دیجیتال

ی توسعه زنجیره برا 5در بخش چوب ارائه شدهره چابا توجه ب
سازی توان مدلی برای ادغام و یکپارچهدیجیتال می تأمین

 د.کررائه ا 7دیجیتال به شرح شکل تأمینزنجیره 
 

 
 

 [(9]منبع )منبع نگارنده و اقتباس بخشی از دیجیتال تأمینادغام و توسعه چارچوب زنجیره  -7شکل
 
 مندسازنتوا گیری و پیشنهادات آتینتیجه .7

چارچوب 
توسعه زنجیره 

لتأمین دیجیتا

فرایند دیجیتال 
سازی

مدیریت زنجیره 
تأمین

اجرای تکنولوژی

زنجیره تأمین دیجیتال

دیجیتال سازی
استراتژی•

فرهنگ و سازمان•
عملیات•
محصوالت•

مدیریت زنجیره تأمین
فرایند•
ادغام•

اتوماسیون•
آنالیز•

اجرای تکنولوژی
روابط تکنولوژیک•
زیرساخت تکنولوژیک•
سیستم مدیریت پروژه•

ژیکمدیریت انسانی تکنولو•
توانمندساز تکنولوژیک•
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7- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی توانمندساز
دیجیتال  تأمین  زنجیره  از  قوی  چارچوبی  ایجاد  با  مطالعه  این 
به منظور ارتقاء آگاهی همه افراد درگیر در پدیده های دیجیتال سازی 
کسب و کار، چشم اندازی را در مورد تصمیم گیری ایجاد می کند. 
عصر  در  که  می کند  تأکید  تأمین  زنجیره  چارچوب  این،  عالوه بر 
ادغام  برای  را  چشم گیری  تالش های  باید  سازمان ها  دیجیتال، 
بدان  این  دهند.  انجام  تأمین  زنجیره  اعضای  با  خود  قابلیت های 
معناست که اگر سازمان ها فقط بر توسعه قابلیت های داخلی خود 
متمرکز شوند، احتماالً منجر به عدم تعادل زنجیره تأمین خواهد 
شد که در نتیجه، به عملکرد مطلوب نخواهند رسید .این مطالعه 
به دیجیتالی شدن زنجیره های تأمین می پردازد، موضوعی که مورد 
عالقه بسیاری از دانشمندان و محققان قرار گرفته است. با استفاده 
از فناوری های نوظهور، اکنون زمان آن رسیده است که شیوه های 
داشتن  زمینه،  این  در  را دیجیتالی کنید.  تأمین  زنجیره  مدیریت 
به سمت هدف دیجیتالی شدن  یا دستورالعملی  نقشه های عملی 
دیجیتالی  راهبردهای  توسط  غالباً  است.  ضروری  تأمین،  زنجیره 
زنجیره تأمین، شرکت ها و مدیران زنجیره تأمین به یافتن پاسخی 
در مورد چگونگی استفاده از نوآوری های جدید فناوری و چگونگی 
استفاده از آن ها در دستور کاری منسجم برای تغییر در مدیریت 
زنجیره تأمین شرکت ها به صورت استراتژیک، نیاز دارند. برای این 
دستورالعمل در این مقاله شش بُعد برای زنجیره تأمین دیجیتال 
معرفی شد. در واقع هدف اصلی این مطالعه این است که مدیریت 
زنجیره تأمین به عنوان اولویت اصلی تجارت تقریباً در هر شرکت 
آینده  در  دیجیتالی شدن  به  توجه  مرکز  در  را  تولیدکننده، خود 
قرار می دهد، جایی که تقریباً همه چیز از طریق اینترنت به همه 
چیز متصل می شود. مقاله حاضر با برجسته نمودن زنجیره تأمین 
دیجیتال، مدلی را برای چارچوب توسعه زنجیره تأمین دیجیتال، 
می دهد.  ارائه  ادبی،  مفاهیم  مرور  مبنای  بر  رویکردی  اساس  بر 
نتایجی که این تحقیق درباره زنجیره تأمین دیجیتال ارائه می دهد 
از  سؤاالتی  است.  مناسب  زمینه  این  در  سؤاالتی  به  پاسخ  برای 

قبیل وضعیت فعلی زنجیره تأمین دیجیتال در مطالعات دانشگاهی 
تأمین  زنجیره  آینده مدیریت  پیشرفت های  و همچنین  و صنعتی 
دیجیتال چگونه است؟ و دیگر اینکه به چه شکل می توان اهمیت 
زنجیره تأمین دیجیتال را در اجرای زنجیره تأمین درک نمود؟ به 
منظور توصیف وضعیت پیشرفت در حوزه زنجیره تأمین دیجیتال، 
خالصه ای از مقاالت کار شده در حوزه زنجیره تأمین دیجیتال ارائه 
شد. چارچوب و مدل های بررسی شده زنجیره تأمین دیجیتال در 
مقاله حاضر با هدف شناسایی ویژگی ها، مؤلفه ها و توانمندسازهای 
این  رو،  این  از  است.  دیجیتال  تأمین  زنجیره  ایجاد  در  فناوری، 
بررسی و چارچوب مدل ارائه شده موجود می تواند بین دانشمندان 
و محققان در صنعت و علوم پزشکی در استفاده از زنجیره تأمین 

دیجیتال دیدگاه خاصی را ایجاد کند.
این مطالعه از نظر تحقیقات آینده، سه مرحله اصلی برای توسعه 
معرفی  را  توسعه  چارچوب  عنوان  تحت  دیجیتال  تأمین  زنجیره 
کرده است. برای تحقیقات بیشتر و ارزیابی برجستگی نسبی مراحل 
این چارچوب، نیاز است که این سه مرحله توسعه در یک زنجیره 
نخست  محدودیت  شود.  سنجش  و  پیاده سازی  معمولی  تأمین 
تحقیق حاضر این است که چارچوب های زنجیره تأمین دیجیتال 
نگرفته  قرار  و مطالعه موردی  آزمایش  ایران مورد  به خصوص در 
که  می دهد  قرار  اختیار  در  را  فرصت  این  آینده  مطالعات  است. 
مدلی مفهومی را برای آزمایش این چارچوب به صورت تجربی تهیه 
است  این  حاضر  تحقیق  محدودیت  دومین  کنیم.  پیاده سازی  و 
که  سازمان هایی  از  خاصی  ویژگی های  پیشنهادی،  چارچوب  که 
نظر  در  را  می کنند  فعالیت  توسعه یافته  و  نوظهور  کشورهای  در 
نمی گیرد. لذا محققان در تحقیقات بعدی می توانند این چارچوب را 
با در نظر گرفتن اختالفات شبکه تأمین در سایر کشورها گسترش 
پروژه های  موفقیت  در  مؤثر  عوامل  بتوانیم  اگر  سرانجام،  دهند. 
زنجیره  توسعه  با چارچوب  آن ها  رابطه  و  تأمین دیجیتال  زنجیره 
بهتر  باعث گسترش هر چه  نماییم، می توانیم  را شناسایی  تأمین 
زنجیره تأمین دیجیتال شویم. لذا پیشنهادات آتی برای تحقیقات 
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Abstract: New digital technologies are on their way to disrupt nearly all areas of what we call 
‘traditional business processes. Supply chain management (SCM) as a key business priority of almost 
every manufacturing company finds itself in the center of this upcoming digital era .Suppliers, partners, 
companies and dealers in supply chains do use, generate and share information with others. These 
associations lead to a multitude of challenges and opportunities within the supply chains. Digital 
Supply Chain (DSC) is a smart, value-driven, efficient process to generate new forms of revenue 
and business value for organizations and to leverage new approaches with novel technological and 
analytical methods. Digital Supply Chain (DSC) t is about the way how supply chain processes 
are managed with a wide variety of innovative technologies. purpose of this paper is to propose a 
framework for digital supply chain (DSC).This paper uses a  literature approach, based on the main 
Industry 4.0 elements, Digital Supply Chain Dimensions and the emerging literature concerning digital 
supply chain (DSC). to build an integrative framework to digital supply chain (DSC). In fact, this 
paper presents a development framework for the digital supply chain that illustrates the importance 
of the digital supply chain. The results of this digital supply chain research are relevant to answer 
questions such as the current state of the digital supply chain in academic and industrial studies as 
well as future developments in digital supply chain management.
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