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 مقدمه

بوده و نقش حیـاتی در   2، عاملی حروری و مؤثر برای مدیریت زنجیره تأمین1اتفناوری اتیع

های محیس همیشه در حال تغییر و بسـیاری از  های تأمین جهت مقابله با چالشکمک به زنجیره

ای بر ماهیت و سـاختار  کند. فناوری اتیعات، تأثیر عمدهها در تمامی سطوح بازی میریسک

از همـه،   تـر  مهـم دلیل توانایی یکپـارچگی داخلـی فرآینـدهای ملتلـ  و     های تأمین به زنجیره

بـه  کنندگان و مشتریان دارد. ایـن امـر، از تریـق بهاـود ارتااتـات،      یکپارچگی خارجی با تأمین

گیری مؤثر و افـزایش عملکـرد زنجیـره    و تصمیم آیدها به دست میآوردن و انتقال داده دست

، یکی از آخرین تحوالت و یک انقیر جدید در 3اینترنت اشیاءسازد. پریر میتأمین را امکان

های ملتل  از جمله مدیریت زنجیـره تـأمین   فناوری اتیعات است که تغییر پارادایم در زمینه

ای بـرای مقابلـه   العـاده هـای فـوق  های جدید و فرصـت سازد. اینترنت اشیاء، قابلیترا فراهم می

از اشـیاء   منتشرشـده ی هـا  دادهآورد. ره تـأمین فـراهم مـی   هـای مـدیریت زنجیـ   مؤثرتر با چالش

و تادیل به اتیعـات مفیـد شـوند،     لیوتحل هیتجزآوری، تور مؤثر جمعبه که یهنگامهوشمند، 

هـای زنجیـره تـأمین ارائـه و در مـورد شـرایس داخلـی و        ای در تمام جناـه سابقهتواند دید بیمی

-های تأمین را قـادر مـی  ر دهد. اینترنت اشیاء، زنجیرهخارجی که نیاز به اصیح دارند نیز هشدا

دهـد سـطوحی از چـابکی و    سازد تا به تغییرات در زمان واقعی واکنش نشان داده و اجـازه مـی  

پاسلگویی را به کار بارند. همچنین، مدیریت از راه دور عملیات زنجیره تأمین، هماهنگی بهتر 

گیری مؤثرتر ارائه دهـد  تر را برای تصمیمیعات دقیقتواند اتبا همکاران را فراهم ساخته و می

 (.2017، 1دایا و همکاران -)بن

از جمله موحوعات داغ این روزهای عرصـه فنـاوری اسـت     ءایاش نترنتیااز سوی دیگر، 

را  ایاشـ  نترنـت یا(. 1396که دومین تحول بزرگ معرفی شده است )میرمحمدیان و همکـاران،  

 یسـاز هنـ یدر جهـت به  یانقیبـ  جـاد یا شرف قلمداد کرد که در ندهیآ یعنوان فناوربه توانیم

 تمـام  ا،یاشـ  نترنـت یدر جهان صـنعت اسـت. بـه کمـک ا     یمنیا بردن سود و باال شیافزا د،یتول
 

1. Information Technology (IT( 

2. Supply Chain Management (SCM) 

3. Internet of Things (IoT) 
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 گریبـه همـد   شـوند یمـ  کاال به کـار گرفتـه   کی دیتول نهیشاکه و در زم کیکه در  ییهاهلیوس

حجـم   دیـ جاناه، منجـر بـه تول   و تعامل همه اتصال نیا در تعامل هستند. گریکدیمتصل شده و با 

 نینـو ی هـا هـا بـا اسـتفاده از روش   حجـم از داده  نیـ ا لیـ وتحل هی. تجزشودیم هااز داده یمیعظ

 دادهارائـه   یدیـ تول ستمیس یفعل تیاز وحع یو کارآمد دیاتیعات مف تواندیها، مداده لیتحل

ی صـنایع  .(48: 1397)رنجاـر و همکـاران،    ه شودگرفت میتصم نیاتیعات بهتر نیو بر اسان ا

، هـای انـرژی  در حـوزه  ،انـد  داشـته را  اینترنت اشیا از کاربردهای فناوریی مندبهره که بیشترین

در عمـل  گزارش شـده اسـت.    5و بهداشت و درمان 4، خانه هوشمند3فروشی، خرده2ونقل حمل

هـای  با انگیـزه ن، اتحادیه اروپا و هند ، چیآمریکا متحده االتینیز، کشورهای ملتل  از جمله ا

هـا و  در ایران تنهـا دانشـگاه   ،تاکنونکنند. حمایت می متفاوت از گسترش فناوری اینترنت اشیا

 مطالعـات داخلـی،  بـر اسـان    انـد. را درک کرده مراکز پژوهشی معدودی اهمیت این موحو 

و  درسـتی درک نشـده اسـت    توان گفت هنوز اهمیت و پتانسیل اینترنـت اشـیا در ایـران بـه    می

هـای ماتنـی   فنـاوری  هتوسع ( و یاM2M) 6کاربردهای اینترنت اشیا به ارتااتات ماشین با ماشین

(. بنابراین، بـا توجـه   1395)قاسمی و همکاران،  شودمحدود می 7بر شناساگر فرکان  رادیویی

تـأمین ملتلـ  بـه     هـای توانـد بـرای زنجیـره   هایی که میبه اهمیت نقش اینترنت اشیاء و مزیت

هـای کـاربرد اینترنـت    همراه داشته باشد، نویسندگان این مقاله قصد دارند بـا بررسـی شـاخص   

هـای  ارتاـاط میـان شـاخص   "لوازم خانگی به این سؤال پاسخ دهنـد کـه    نیتأماشیاء در زنجیره 

فـازی   اختیشـن  نقشـه  رویکرد از استفاده کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین لوازم خانگی با

 ."چگونه است؟

 
 

1. Ben-Daya et al. 

2. Transportation 

3. Retailing 

4. Smart home 

5. Healthcare 

6. Machine to Machine (M2M) 

7. Radio-Frequency Identification (RFID) 
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 پیشینه پژوهش
 نظری پیشینه

در مرکـز   1990ی ای است کـه در اوایـل دهـه   های متصل شدهاینترنت اشیاء، به مفهوم دستگاه

Auto-ID  درMIT     مطالعه آن آغاز شد.تاق گزارشی، کوین اشتون اصـطیح اینترنـت اشـیاء

هـای  ن امکـان اسـتفاده از برچسـب   ، اشـتو 1997ابـدا  کـرده اسـت. در سـال      1999را در سال 

را بــرای ردیــابی محصــوالت در زنجیــره تــأمین در نظــر گرفــت.  شناســاگر فرکــان  رادیــویی

و  شـود  یمـ برای خوانـدن و شناسـایی اشـیاء اسـتفاده      ،شناساگر فرکان  رادیوییهای برچسب

ریرش دهـد. قاـل از آن، پـ   سیم از تریق یک شـاکه انتقـال مـی   بی صورت بهسپ  اتیعات را 

آغاز شد. سپ  مفهومی جدیـد از   1980های شناسایی امواج رادیویی در سال صنعت برچسب

معرفی شد که پیگیری و نظـارت بـر    1سیمها از تریق یک شاکه حسگر بیسنسورها و محرک

کـرد.  های بهداشـتی و مـدیریت ترافیـک ایجـاد مـی     های کاربردی در مراقاتاشیاء را با برنامه

هـای اجتمـاعی، رایـانش    هـای هوشـمند، شـاکه   ، تلفنGPSهای ها با دستگاهکهامروزه، این شا

دایـا  -شوند )بـن داده برای پشتیاانی از مفهوم مدرن اینترنت اشیاء غنی می لیوتحل هیتجزابری و 

 (.2017و همکاران، 

تواند در هـر سـطحی از زنـدگی بشـر در سراسـر جهـان، بـه کـار رود،         اینترنت اشیاء، می

پـریر تعریـ    عنوان یک فناوری شـهودی، قـوی و مقیـان   توان بهاینترنت اشیاء را می رو نیازا

کرد که با توانایی تحول دیجیتال و از تریق اینترنت و ارتااتـات تمـام اتیعـات مـرتاس را در     

متصـل کنـد. اینترنـت اشـیاء، از ظهـور       بـه هـم  زمان واقعی در سراسر زنجیره ارزش در جهـان  

هـای  سیم، حسگرها و اینترنت تکامل یافته است. اینترنت اشـیاء سیسـتم  ی بیهاقدرتمند فناوری

، 2کنـد)ماناواالن و جیاکریشـنا  متصـل مـی   به هـم های دیگر را از تریق اینترنت شاکه و دستگاه

2019.) 

 
 

1. Wireless Sensor Network (WSN) 

2. Manavalan & Jayakrishna 
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 نقش اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین

تـأثیر   وکارهـا  کسـب ر های امـروزی اسـت کـه بـ    اینترنت اشیاء، یکی از تأثیرگرارترین فناوری

های فیزیکی متصل بـه اینترنـت   زند که رشد دستگاهدارد. شرکت تحقیقاتی گارتنر، تلمین می

تور چشمگیری افزایش یابـد کـه خـود موجـب تغییـر عملیـات زنجیـره تـأمین         به 2020تا سال 

 هاز حسـگرهای غیرفعـال کـه داد    وکارهـا  کسـب ی گرشـته،  خواهد شد. در دهه وکارها کسب

کردنـد. امـا بـا اسـتفاده از اینترنـت اشـیاء، کنتـرل زنجیـره تـأمین          ثابت بـود، اسـتفاده مـی    ها آن

کنـد  پویا قابل اجرا است. اینترنت اشیاء به نظارت بر عملیـات تـدارکات کمـک مـی     صورت به

 نیتـأم  رهیـ زنج ای از تأثیر اینترنـت اشـیاء بـر   ، خیصه1(. جدول 2019)ماناواالن و جیاکریشنا، 

 دهد.را شرح می ملتل 

 
 مختلف نیتأم رهیزنج تأثیر اینترنت اشیاء بر :1جدول 

 

 ردیف
رویکرد زنجیره 

 تأمین
 منبع شرح

 سنتی 1

زنجیره تأمین صنایع دارویی و مدل کاربردی  لیوتحل هیتجز

خاص اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین دارو و چگونگی درک 

 بازیابی اتیعات دارویی.

یان و 

 1هوانگ

(2009) 

نوآوری به عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی در مدیریت 

زنجیره تأمین تادیل شده است. سیستم مدیریت زنجیره تأمین 

 کند.ماتنی بر اینترنت اشیاء در دستیابی به این مزیت کمک می

 2لی و لی

(2017) 

اینترنت اشیاء به سیستم همکاری تجاری اکو در مدیریت زنجیره 

 کند.تأمین کمک می

رونگ و 

همکاران
3 (2015) 

 نار 4

های ساختمانی برای اینترنت اشیاء به زنجیره تأمین نار شرکت

کند. اینترنت اشیاء دستیابی به کارایی عملیاتی بهتر کمک می

کند و به زمان ها، منابع، تجهیزات را به هم متصل میدارایی

-لیان

 4ویوی

(2012) 
 

1. Yan & Huang 

2. Li & Li 

3. Rong et al. 

4. Lian-yue 
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ا های کاری، بهاود در زمان خرابی یبسته موقع بهتحویل 

 کند.ی کمک میازکارافتادگ

 چابک 5

گراری اتیعات با سهامداران برای ظهور اینترنت در به اشتراک

های مواد در اجرای مدیریت زنجیره سرعت بلشیدن به جریان

 کند.تأمین کمک می

یونگ و 

 1کیون

(2010) 

6 
زنجیره تأمین حلقه 

 بسته

بر بازیابی  ستیز سیمحمک به ک منظور بهها بسیاری از شرکت

محصوالت نهایی خود تمرکز دارند. اینترنت اشیاء به پیگیری، 

سازی تهیه، شناسایی و ذخیره فرآیند بازگشت محصول برای بهینه

 کند.گیری در مورد دفع کمک میتولید، بازیابی و تصمیم

ژانگ و 

همکاران
2 (2017) 

ای برای عنوان وسیلهبهزنجیره تأمین معکون هوشمند از اینترنت 

ی بازشناسی با و سامانه های عملیاتیاتصال حسگرها، سیستم

کند. این زنجیره تأمین معکون پیشرفته امواج رادیوی استفاده می

کند تا سازتر شوند، منابع غیر تر میصنایع تولیدی را مدرن

جویی دهد، موجب صرفهرا کاهش می ستیز سیمحسازگار با 

تضمین استفاده بهینه از محصوالت با بازیافت در انرژی و 

 شود.حایعات می

پری و 

همکاران
3 (2016) 

 ساز 8
گیری را سیستم اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین ساز قدرت تصمیم

 دهد.در مدیریت موجودی ساز افزایش می

 4چن

(2015) 

 پایدار 9

ایجاد سیستم هشدار با کمک اینترنت اشیاء در پردازش صنعت 

هایی برای محافظت مواد غرایی برای شناسایی ریسک و توصیه

کند. همچنین الگوی از غرا و بهاود کیفیت آن ارائه می

تلصصی برای  لیوتحل هیتجزکند و ی را شناسایی میعیرتایغ

 دهد.افزایش پایداری سازمان تولید مواد غرایی انجام می

وانگ و 

 5یوی

(2017) 

 

 یندهای مدیریت زنجیره تأمیننقش اینترنت اشیاء در فرآ

 دهد.، نقش اینترنت اشیاء را در فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین نشان می2جدول 
 

 

1. Ung & Kun 

2. Zhong et al. 

3. Parry et al. 

4. Chen 

5. Wang & Yue 
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 (2017دایا و همکاران،  -نقش اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره تأمین )بن :2جدول 
 

 تأثیر نقش اینترنت اشیاء فرآیند

 مناع

 ارتااط با فروشندگان سطش زیرین
در زنجیره تأمین، بهاود کیفیت و  دید بیشتر

 کاهش زمان تأخیر

 کیفیت بهتر و کاهش هزینه پیشرفت در زمان واقعی و بازرسی داده فروشنده

 آوری داده زنجیره تأمینجمع
-ریزی استراتژیک برای انتلار تأمینبرنامه

 بندی و تمایز محصولکنندگان و دسته

 ساخت

 هاکاهش زمان تأخیر و هزینه اد اولیهقابلیت مشاهده بیشتر قطعات و مو

 افزایش درآمد ترکیب محصول و خدمات پ  از فروش

 بهاود تراحی محصول و زمان ارائه به بازار کیفیت زمان واقعی و نگهداری داده مشتری

 افزایش عمر محصول و رحایت مشتری تعمیرات پیشگیرانه از راه دور

 تحویل

گراری اتیعات و سفارش ردیابی موجودی، به اشتراک

 مشترک

جویی در زمان ویژه و زمان واقعی؛ صرفه

استفاده مؤثر از فضا و منابع؛ اناارداری 

 ؛ کاهش جابجاییموقع بهمشترک؛ تحویل 

 جویی در زمان، فضا و پولصرفه گیری مستقلتصمیم

 نظارت بر کیفیت و کنترل کیفیت تدارکات
ش بهاود استانداردهای کیفیت و کاه

 حایعات

 برگشت

 ها، کاهش زمان تأخیرکاهش هزینه افزایش لجستیک معکون

 هاکاهش هزینه قابلیت ردیابی بیشتر

 افزایش رحایت مشتری حاس داده محصول در هنگام استفاده

 

هـا  کند، شـرکت ایجاد می وکار کسبهای جدیدی در اینترنت اشیاء فرصت که ییازآنجا

تحــول اینترنــت اشــیاء را در شــاکه موجــودی خــود درک کننــد. در تــیش هســتند تــا اثــرات 

نظر از شور و شوق زیادی که مدیران شاکه برای استفاده از اینترنت اشـیاء دارنـد، هنـوز     صرف

 (.2019، 1کماود تسهییت برای بلش نوآورانه شاکه موجودی وجود دارد)سوگونا و کومار

 

 
 

1. Suguna & Kumar 
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 تجربی پیشینه
ردهای فنـاوری اینترنـت اشـیاء در بلـش بهداشـت و درمـان       (، کارب1395قاسمی و همکاران )

بنـدی  ایران برای دستیابی به توسعه پایدار را با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتای فازی اولویـت 

های کاربردی فناوری اینترنت اشیاء در بهداشـت و درمـان ایـران از    کردند. برای ارزیابی حوزه

استفاده شـده   ستیز سیمحیفیت زندگی و حفاظت از های کامیابی اقتصادی، افزایش کشاخص

های کامیابی اقتصادی و کیفیـت زنـدگی بـه ترتیـب     است. نتایج پژوهش، نشان داد که شاخص

 بیشترین اهمیت را برای توسعه پایدار اینترنت اشیاء در بلش سیمت ایران دارند.

ا برای بهاود فرآینـدهای  (، کاربرد رایانش ابری و اینترنت اشیاء ر2019سوگونا و کومار )

زنجیــره تــأمین مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. در آن پــژوهش، بــه کاربردهــای اینترنــت اشــیاء در 

هـای اینترنـت اشـیاء در زنجیـره تـأمین )نظـارت و       لجستیک و مدیریت زنجیره تـأمین، قابلیـت  

ه اینترنت های بزرگ و دادداده لیوتحل هیتجزگراری اتیعات و همکاری، کنترل، به اشتراک

های فنـی و  های زنجیره تأمین، چالشسازی فعالیتهای اینترنت اشیاء برای سادهحلاشیاء(، راه

ها، سـرعت  مدیریتی توسعه اینترنت اشیاء برای زنجیره تأمین هوشمند )کیفیت داده، امنیت داده

شـاره شـده   گـراری تـوجیهی( ا  ی، تراحی مجدد فرآیندهای زنجیره تأمین، سـرمایه فنّاورتغییر 

 است.

(، به بررسی قابلیت اینترنت اشـیاء در زنجیـره تـأمین پایـدار     2019ماناواالن و جیاکریشنا )

هـایی کـه اینترنـت    پرداختند. همچنین، نقش اینترنت اشیاء در زنجیره تـأمین ملتلـ ، فرصـت   

ت اشـیاء،  جدید با تأثیر اینترن وکار کسبهای کند، مدلاشیاء در زنجیره تأمین صنایع ایجاد می

های کلیدی اینترنت اشیاء و کاربرد آن، تأثیر اینترنت اشیاء در مـدیریت زنجیـره تـأمین    توانایی

هـای اینترنـت اشـیاء بـرای صـنایع      ملتل  را مورد مطالعه قرار دادنـد. در ایـن پـژوهش مزیـت    

هـای غیرمنتظـره و   هـای نـاامن و هشـدار پـیش از وقـو  وحـعیت      بینی موقعیتملتل  را: پیش

رسـانی زمـان تعمیـر و نگهـداری     بینـی و اتـی   ؛ پـیش هـا  انسـان اهش هزینه، زمـان و نجـات   ک

محصـول بـه مشـتریان؛ ایجـاد      موقـع  بـه نفعان جهت انجام اقدامات فوری؛ ارائه تجهیزات به ذی

محصـول   موقع بهفروشان که نتیجه آن تحویل دهندگان لجستیک و خردهارتااط سالم میان ارائه
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سـوزی و هشـدار اولیـه بـا زنـگ      ایت مشتریان است؛ کمک به تشلیص آتـش و در نهایت رح

؛ موجـودی در  ونقـل  حملوری و سرعت )کمک در شرایس احطراری(؛ افزایش بهره خودکار

ها با کاهش دهد )مدیریت اناار(؛ کمک به کاهش هزینهدسترن اناار را به مدیر اناار اتی  می

مدیریت انرژی(؛ بهاود کیفیت محصول و اثربلشی جویی در انرژی مصرفی )حایعات و صرفه

زنجیره تأمین )سـاخت و تـدارکات(؛ حفـ  امنیـت و حـریم خصوصـی اتیعـات حسـان در         

؛ بهاود عملکرد عملیاتی بیان نمودند. عادالااسـس و  ستیز سیمحهای صنعتی؛ حفاظت از سیستم

مطالعـه و چـارچوبی را بـرای    ( اینترنت اشیاء و تأثیر آن را بـر زنجیـره تـأمین    2018) 1همکاران

هـای تـأمین   های هوشمند، امن و کارآمد پیشنهاد کردند. بیان کردند که زنجیـره ساخت سیستم

پریری مواجه هایی متعددی مانند عدم اتمینان، هزینه، پیچیدگی و مسائل آسیبسنتی با چالش

هوشـمندتر باشـند. آنـان    تـر و  های تأمین باید دقیقهستند که برای غلاه بر این مشکیت زنجیره

امنیت زنجیره تأمین هوشمند، وزن معیارها و زیرمعیارهـا بـا    ازیموردنپ  از شناسایی معیارهای 

محاساه کردند. نتایج نشان داد کـه   3و دیمتل 2های فرآیند تحلیل سلسله مراتایاستفاده از روش

جهـانی را مهیـا    سیستم پیشنهادی فرآیند شناسایی محصوالت و ردیـابی محصـوالت در سـطش   

دهد و سپ  رحایت مشتری را بـه همـراه خواهـد داشـت.     ساخته و زمان و هزینه را کاهش می

سـازد تـا   کنندگان را قادر میدهد و تأمینهمچنین، فرآیند هماهنگی بین مدیران را افزایش می

رمـز  ی از تریق ورود به سیستم و با نـام کـاربری و   راحت بهاتیعات فروش محصوالت خود را 

کننـدگان را از تریـق سیسـتم هوشـمند     عاور خود دناـال کننـد و ارتاـاط بـین مـدیران و تـأمین      

 دهد.افزایش می

(، یک سیستم نظارت بر ریسک با کمک اینترنت اشـیاء بـرای   2018) 4سنگ و همکاران

کنترل کیفیت محصول و خطرات ایمنی در زنجیره تأمین سـرد بـا رویکـرد منطـق فـازی ارائـه       

دهـد. عـیوه بـر    کاهش می شدت بههای مرتاس با سرما را این سیستم، حوادث و آسیبکردند. 

بلشـد؛ بنـابراین، پایـه محکمـی بـرای      وری عملیاتی را بهاود مـی این، رحایت کارکنان و بهره
 

1. Abdel-Basset et al. 

2. Analytical Hierarchy process (AHP) 

3. DEMATEL 

4. Tsang et al. 
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های زنجیـره سـرد   ای در فعالیتهای ایمنی حرفهارزیابی و شناسایی کیفیت محصول و ریسک

امل مؤثر بر پریرش اینترنت اشـیاء را در تـدارکات و مـدیریت زنجیـره     (، عو2018) 1است. تیو

ی اینترنـت  ریکارگ بهتأمین با رویکرد حداقل مربعات جزئی مطالعه کردند. نتایج، نشان داد که 

اشیاء از تریق مزایایی که برای تدارکات و مدیریت زنجیـره تـأمین دارد بـر پـریرش آن تـأثیر      

از: کاهش پیچیدگی یکپارچگی زنجیره تأمین، دسترسـی آسـان    اند عاارتگرارد. این مزایا می

به اتیعات مربوط به محصول یا قطعه، اتیعات دقیق از چرخه عمر محصـول، بهاـود مسـیر و    

ــأمین، ســاده   ــره ت ــابی موجــودی، کــارایی زنجی ــت ردی ــواد،  قابلی ــات بازگشــت م ســازی عملی

(، 2017دایا و همکاران )-د فرآیند. بنها، مهندسی مجدخودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه

مروری بر ادبیات نظری اینترنت اشیاء و مـدیریت زنجیـره تـأمین داشـتند؛ از جملـه بـه کـاربرد        

اینترنت اشیاء در فرآیند مدیریت زنجیره تأمین، تأثیر و نقش اینترنت اشـیاء بـر زنجیـره تـأمین،     

 2ین اشـاره نمودنـد. مجیـد و روپاسـینگه    ی اینترنت اشیاء در مدیریت زنجیره تـأم توانمند سازها

(، آینده اینترنت اشیاء را در زنجیره تأمین صنعت پوشاک و کفش مـورد ارزیـابی قـرار    2017)

دادند. نتایج، بیانگر اهمیت اینترنت اشیاء برای رقابت بیشتر، حفـ  زنجیـره تـأمین، مـدیریت و     

هـا، بهاـود خـدمات    اهش هزینـه سازی عملیات خودکار، کـ خودکارسازی بهتر فرآیندها، بهینه

(، 2016) 3به مشتری و افزایش بازگشت سرمایه در تول زنجیـره تـأمین اسـت. جیـرام     شده ارائه

ــدیریت      ــع م ــد و توزی ــت تولی ــود کــارایی و کیفی ــرای بها ــار را ب رویکــرد شــش ســیگمای ن

عتی( و عنـوان انقـیر چهـارم صـن    )بـه  44های تأمین جهانی با استفاده از فناوری صنعت  زنجیره

اینترنت اشیاء صنعتی استفاده نمود. در این تحقیق، به نقش پشـتیاانی اینترنـت اشـیاء صـنعتی در     

از: امکـان اتصـال    انـد  عاـارت زنجیره تأمین جهانی یک شرکت اشاره شده است؛ که این مزایا 

ار سازد و شاکه را از هـر نقطـه در دسـترن قـر    زنجیره تأمین و تولید در یک شاکه را فراهم می

سـازی یعنـی   سازد، بهینـه پریر میی حیات داده و نمودار اتیعات را امکانتجسم سازدهد، می

سـازی کـار شـرکت    هـایی کـه در بهینـه   گیریکارایی فرآیندها را با استفاده از تجسم و تصمیم
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2. Majeed & Rupasinghe 

3. Jayaram 

4. Industry 4.0 
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هـا را کـاهش دهـد، سـود را     توانـد هزینـه  دهد، در سطش زنجیره تأمین مـی دارند را افزایش می

وری را بـه ارمغـان آورد، خودملتـاری    ش دهد، کاهش مصرف منابع و افزایش کلی بهرهافزای

های اینترنت اشیاء صـنعتی در زنجیـره   بینی تغییرات با سیستمیعنی خودکارسازی، نظارت، پیش

 بـر  آسـان گردد، نظارت هوشمندانه بر تولید و عرحه محصوالت، نظارت تأمین شرکت مهیا می

های صنعتی اینترنت اشـیاء،  لی، ارتااتات در زمان واقعی از تریق شاکهمحصوالت تقلای و جع

از تریق اینترنت اشـیاء صـنعتی و حسـگرها،     شده یآور جمعهای کاوی بر روی دادهانجام داده

بینـی  پـیش  لیـ وتحل هیـ تجزهای مفید مانند تحلیـل هماسـتگی،   داده با روش لیوتحل هیتجزانجام 

هـای تـدارکات و زنجیـره تـأمین از جملـه تولیـد و توزیـع        یـت ی کامـل فعال خودکارسازشده، 

(، عوامل مؤثر بر پـریرش اینترنـت اشـیاء    2016) 1سازد. لین و همکارانشرکت را نیز فراهم می

ی سـاز  مـدل هـا بـا اسـتفاده از    را در زنجیره تأمین کشاورزی چین مورد مطالعه قرار دادنـد. داده 

اند. نتایج، نشان داد عوامل فنـی )پیچیـدگی،   قرار گرفته لیوتحل هیتجزمعادالت ساختاری مورد 

گـراری، پشـتیاانی اجرایـی،    سازگاری، مزایای درک شده و هزینه(، سازمانی )مقیـان سـرمایه  

زنجیره تأمین، اتیعات فنی، مقاومـت کارکنـان( و محیطـی )فشـار      وکار کسباعتماد در میان 

ش اینترنت اشیاء در زنجیره تـأمین کشـاورزی   خارجی، عدم اتمینان و پشتیاانی دولت( بر پریر

 چین تأثیر مثات دارند.

 

 شناسی پژوهش روش
های کاربرد اینترنـت اشـیاء در زنجیـره تـأمین     تحلیل ارتااط میان شاخص به دناالاین پژوهش، 

ای اسـت.  توسـعه  صنعت لوازم خانگی است. این تحقیق، از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتیجه

کیفـی اسـت.    -این تحقیق با در نظر گرفتن روش مورد استفاده، یک تحقیق کمیهمچنین، در 

لـوازم خـانگی در    وکار کسبجامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان و خارگان فعال در 

ها اند. این افراد، با مفهوم اینترنت اشیاء و زنجیره تأمین آگاه بوده و از بین آناستان بوشهر بوده

 38ان نمونه انتلـار شـدند. بـا مطالعـه ماـانی نظـری و تجربـی موحـو  پـژوهش          عنونفر به 10
 

1. Lin et al. 
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گروه به شرح جدول  9شاخص شناسایی شده که با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خارگان در 

بندی شدند. در مرحلـه بعـد، بـا اسـتفاده از آزمـون میـانگین یـک جامعـه مـوارد          دسته 3شماره 

از اهمیت بیشـتری برخـوردار بودنـد بـرای مراحـل بعـدی       حرف شده و عواملی که  تیاهم کم

پژوهش باقی ماندنـد. در مرحلـه پایـانی، بـا اسـتفاده از رویکـرد ترکیاـی نقشـه شـناختی فـازی           

(FCM
هـا تحلیـل و تایـین شـد. دوره     ( و گروه کانونی، چگونگی ارتااط میـان ایـن شـاخص   1

 بوده است. 1398و  1397های زمانی اجرایی پژوهش، سال
 

 های کاربردی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمینبندی شاخصدسته :3دول ج
 

 شاخص عوامل

 محصول
محصول و  ی)ساخت و تدارکات(؛ بهاود تراح نیتأم رهیزنج یمحصول و اثربلش تیفیبهاود ک

 عمر محصول شیمحصول؛ افزا تیفیک یزمان ارائه به بازار؛ بهاود استانداردها
 یندهایفرآ
 یاتیعمل

 فرآیندها؛ بهتر خودکارسازی و مدیریت فرآیند؛ مجدد مهندسی تأمین؛ زنجیره فرآیندهای بهاود
 عملیاتی وریبهره و عملکرد بهاود تأمین؛ های زنجیرهفعالیت سازیساده

 یموجود
 در موجودی منابع؛ و فضا از مؤثر استفاده موجودی؛ مدیریت زمینه در گیریتصمیم افزایش
 ردیابی قابلیت و مسیر بهاود اناار(؛ )مدیریت دهدمی اناار اتی  یرمد به را اناار دسترن

 منابع مصرف کاهش موجودی؛

 یاقتصاد
 انرژی(؛ )مدیریت مصرفی انرژی در جوییصرفه و حایعات کاهش با هاهزینه کاهش به کمک

 تأمین، شناسایی ریسک زنجیره تول در سرمایه بازگشت سود؛ افزایش و درآمد افزایش

 کنندگان نیتأم
 محصول، افزایش تمایز و بندیدسته و کنندگانتأمین انتلار برای استراتژیک ریزیبرنامه
 تأمین زنجیره هوشمند، یکپارچگی سیستم تریق از کنندگان نیتأم و مدیران بین ارتااط

 یفن یاانیپشت

-اتی  و بینیپیش غیرمنتظره؛ هایوحعیت وقو  از پیش هشدار و ناامن هایموقعیت بینیپیش

 به کمک فوری؛ اقدامات انجام جهت نفعانذی به تجهیزات نگهداری و زمان تعمیر رسانی
 تعمیرات احطراری(؛ شرایس در )کمک خودکار زنگ با اولیه هشدار و سوزیآتش تشلیص
 نظارت محصوالت؛ عرحه و تولید بر هوشمندانه نظارت نظارت، و دور کنترل راه از پیشگیرانه

 تدارکات کیفیت کنترل کیفیت و بر نظارت جعلی؛ و تقلای محصوالت بر آسان

 اتیعات

 اتیعات قطعه؛ یا محصول به مربوط اتیعات به آسان دسترسی اتیعات؛ گراریاشتراک به
 هایسیستم در حسان اتیعات خصوصی حریم و امنیت حف  عمر محصول؛ چرخه از دقیق

 صنعتی
 مشتری بهشده  ارائه خدمات بهاود مشتریان؛ رحایت افزایش مشتریان؛ هب محصولموقع  به ارائه یمشتر
 تیمأمور
 سازمان

 کارکنان رقابتی، رحایت مزیت ، کسبستیز سیمح از حفاظت

 
 

1. Fuzzy Cognitive Map (FCM) 
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 ی شناختی فازیفرآیند ایجاد نقشه

( مطرح شد که نظرات علت و معلـولی یـک   1976) 1های شناختی، توسس اکسلوردمفهوم نقشه

 لیـ وتحل هیـ تجزدهـد و بـرای   یک موحو  خـاص را نشـان مـی    شناسان دربارهکارشنان یا کار

دسـتیابی بـه اهـداف از     منظـور  بـه ، وکـار  کسبها یا تصمیمات در ها مانند سیاستاثرات گزینه

را  FCMs( 1986) 3، کاسـکو ازآن پـ  (. 1983، 2)آشـر  شـود  یمـ پیش تعری  شـده اسـتفاده   

 یشـناخت  هـای نقشـه هـای شـناختی اسـت.    و نقشـه  که ادغام تئوری مجموعه فـازی  معرفی کرد

های کمی و کیفی است )آروان ی، در واقع ابزاری مناسب برای پر کردن شکاف بین روشفاز

(. در پژوهش حاحر، از روش گروه کانونی برای بررسی کارشناسی نهـایی  2016، 4و همکاران

 .شود یمتشریش  استفاده شده است. در ادامه، مراحل تدوین یک نقشه شناختی فازی

« n»اسـت کـه در آن    [n×m]موفقیت یک مـاتری    هماتری  اولی: 5ماتریس اولیه موفقیت

 «m»شـود و  ها مفاهیم یا متغیرهـا نیـز اتـیق مـی    تعداد عوامل کلیدی موفقیت است که به آن

مـاتری ، نمایـانگر اهمیتـی     Oijها اسـت. هـر عنصـر    تعداد افراد مصاحاه شده برای کسب داده

هـای  توانـد در پـروژه  در مقیاسی قائل اسـت کـه مـی    «i»برای مفهوم خاص  «j»که فرد  است

 نتـایج در  این زیرا باشد، متفاوت یک پروژه در ملتل  موفقیت عوامل ملتل  و حتی برای

 ,Oi1شـد. عناصـر    تاـدیل خواهنـد   ی فـازی ا مجموعه به یک، و صفر بین هایارزش با آینده

Oi2, …, Oimی ، عناصر بردارVi  بـه ردیـ     متعلـق  کلیـدی موفقیـت   عوامـل  بـا  مـرتاس«i» 

 (.2007، 6رپیسو و همکاران ماتری  هستند )رودریگوئز

شوند که های فازی منتقل میبه مجموعه Viبردارهای عددی : 7ماتریس فازی شده موفقیت

 Viبـا خـود بـردار     Viبـردار   Oi1عنصر  میزان عضویت مؤید فازی هها هر عنصر مجموعدر آن

هـای فـازی   های بین صفر و یک، بـه شـکل ذیـل بـه مجموعـه     است. بردارهای عددی با ارزش
 

1. Axelrod 

2. Asher 

3. Kosko 

4. Arvan et al. 

5. Initial Matrix of Success (IMS) 

6. Rodriguez-Repiso et al. 

7. Fuzzified Matrix of Success (FZMS) 
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شـود؛  بـرای آن در نظـر گرفتـه مـی     Xi =1را یافتـه و   Viارزش حداکثری در  شوند.تادیل می

 یعنی:

 Max(Oiq) → Xi(Oiq) = 1 (1  رابطه

 شود؛ یعنی:برای آن در نظر گرفته می Xi =0را یافته و  Viارزش حداقلی در 

 Min(Oiq) → Xi(Oiq) = 0 (2  رابطه

 

 شود؛ یعنی:در بازه صفر و یک مشلص می Viنسات تمامی عناصر دیگر بردار 

𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑗) (3  رابطه =
𝑂𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑛 (𝑂𝑖𝑝)

𝑀𝑎𝑥 (𝑂𝑖𝑝) − 𝑀𝑖𝑛 (𝑂𝑖𝑝)
 

 است. Viر بردا در Oijدرجه عضویت عنصر  Xi(Oij)که در آن 

 عضـویت  تعیـین درجـات   باعـ   تواندمی یک، و بازه صفر در هاارزش مستقیم برآورد

 در .نیستند تأیید قابل های رایجتریق استدالل از و نیستند دنیای واقعی کننده منعک که  شود

هـا  داده کننـده کارشـنان تحلیـل   تر توسـس یا پایین باالتر سق  یک ارزش معرفی این موارد،

 =jباشـد، بـا    Oijو « i»مرتاس با مفهوم  mبردار عددی عناصر  Viاست. بنابراین، اگر  حروری

1, 2, …,،m  عناصر  عنوان بهViتر به شرح ذیل هستند:های سق  باالتر و پایین، ارزش 

𝑗=1…𝑚𝑂𝑖𝑗(𝑂𝑖𝑗∀ (4  رابطه ≥ 𝛼𝑢) → 𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑗) = 1 

𝑗=1…𝑚𝑂𝑖𝑗(𝑂𝑖𝑗∀ (5  رابطه ≤ 𝛼𝑢) → 𝑋𝑖(𝑂𝑖𝑗) = 0 

رپیسـو و   شـوند )رودریگـوئز  عناصر باقیمانـده بـردار، در بـازه صـفر و یـک بـرآورد مـی       

هـای فـازی تاـدیل    (. با دناال نمودن فرآیند باال، بردارهای عددی به مجموعـه 2007همکاران )

کننـده در  بـین کارشناسـان شـرکت    درصد ±20شوند. عیوه بر این، یک انحراف احتمالی می

، اگر گرید انیب بهمعرفی شده است.  20و  80شود، ارزش آستانه برابر مصاحاه در نظر گرفته می

، در 1در نظر بگیـرد، آن را بـه مقـدار عـددی      80یک متلصص، اهمیت یک معیار را بیش از 

باشد، در این ماتری   20. به همین ترتیب، اگر زیر میکن یمموفقیت تادیل  شده ماتری  فازی

 (.2016صفر خواهد شد )آروان و همکاران، 
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 [n×n]قـدرت موفقیـت، یـک مـاتری       هماتری  رابطـ  :1ی قدرت موفقیتماتریس رابطه

های مربوط به ماتری  عوامل کلیدی موفقیـت هسـتند و هـر عنصـر در     ها و ستوناست. ردی 

 هها را در بـاز تواند ارزشمی Sijست. همچنین ا« j»و عامل « i»میان عامل  هماتری  نشانگر رابط

[1 , شود که نشان داده می Siیک بردار عددی  عنوان بهبپریرد. هر عامل کلیدی موفقیت  [1−

احتمـالی میـان دو    هسـه رابطـ   برای هر مفهوم نشـان داده شـده در نقشـه اسـت.     nحاوی عناصر 

 وجود دارند:« j»و « i»(، Sijمفهوم )

Sij>0 ت مسـتقیم )مثاـت( میـان مفـاهیم     بیانگر علی«i» و «j»      اسـت. ایـن یعنـی، افـزایش ارزش

 شود.می« j»باع  افزایش ارزش مفهوم « i»مفهوم 

Sij<0     بیانگر علیت معکون )منفـی( میـان مفـاهیم«i» و «j»      اسـت. ایـن یعنـی، افـزایش ارزش

 شود.می« j»باع  کاهش ارزش مفهوم « i»مفهوم 

Sij=0 ای میـان مفـاهیم   هیچ رابطـه  بیانگر این است که«i» و «j »  رپیسـو و   نیسـت )رودریگـوئز

 (.2007همکاران، 

شـده   بردارهـای عـددی مـاتری  اولیـه موفقیـت در مـاتری  فـازی        تعیین دوگانگی روابط:

بردارهای مرتاس با عوامـل   ،V2و  V1شوند. با توجه به های فازی تادیل میموفقیت به مجموعه

ایـن بردارهـا منحصـراً دارای     ،V2و V1 در  jدرجـات عضـویت    ،X2(Vj) و X1(Vj)و  2و  1

مشـابه بـا    X1(Vj)(. اگـر  Sij>0و  2و  1ی مستقیم میـان مفـاهیم   ای فزاینده هستند )رابطهرابطه

X2(Vj)        برای تمام یا اکثر عناصـر مـرتاس بـا دو بـردار باشـد؛ و بردارهـایV1   وV2   ًمنحصـرا

بـرای   (X2(Vj)-1)مشـابه بـا    X1(Vj)باشـند و اگـر    2و  1هیم ای کاهنده میان مفادارای رابطه

رپیسو و همکاران،  است )رودریگوئز Sij<0تمام یا اکثر عناصر مرتاس با دو بردار باشد، آنگاه 

2007.) 
 

1. Strength of Relationships Matrix of Success (SRMS) 
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با توجه به محاساه شـااهت میـان    V2و  V1نزدیکی رابطه میان دو بردار  تعیین قدرت روابط:

در ارتاـاط بـا ایـن دو بـردار اسـت کـه        2و  1ی میـان مفـاهیم   بطهاین دو بردار، مؤید قدرت را

نشان داده شـده کـه در مـاتری  قـدرت روابـس موفقیـت ارائـه شـده اسـت.           S12توسس عنصر 

ی میان دو بردار ماتنی بر فاصله میان دو بردار بر مانای مفهوم فاصله میان بردارها نزدیکی رابطه

مـرتاس هسـتند و آنـانی کـه دارای      که به تور مسـتقیم  (. برای بردارهایی1985است )کاسکو، 

، دارای ارتاـاط  V2و  V1ی متفاوتی نیاز است. اگر بردارهـای  رابطه معکون هستند، به محاساه

زمـانی اسـت   ، j(j=1, …, m)بـرای هـر    هـا ترین رابطـه میـان آن  مستقیم باشند، آنگاه نزدیک

 باشد.  X1(Vj)= X2(Vj)که

 زیر باشد: صورت به V2و  V1بردارهای  jصر فاصله میان عنا djاگر 

𝑑𝑗 (6  رابطه = |𝑋1(𝑉𝑗) − 𝑋2(𝑉𝑗)|   

 شود:زیر محاساه می صورت به V2و  V1میانگین فاصله میان بردارهای  ADو 

𝐴𝐷 (7  رابطه =
∑ |𝑑𝑗|

𝑚
𝑗=1

𝑚
 

 شود:شان داده میمیان دو بردار بر اسان این معادله ن Sنزدیکی یا شااهت 

 S=1-AD (8  رابطه

S=1 بیانگر شااهت کامل وS=0 .نشانگر حداکثر درجه عدم شااهت است ، 

هـا  دارای رابطه معکون باشند، آنگاه روش محاسـاه شـااهت میـان آن    V2و  V1اگر بردارهای 

عناصـر   مشابه با مورد قال است، با این استثناء کـه در ایـن مـورد، معادلـه محاسـاه فاصـله میـان       

 است. V2و  V1مربوته دارای یک رابطه معکون با بردارهای 

𝑑𝑗 (9  رابطه = |𝑋1(𝑉𝑗) − (1 − 𝑋2(𝑉𝑗))|   

( و شـااهت  7( )رابطـه  ADمعادالت باقیمانده برای محاساه فاصله میانگین میان دو بردار )

 S= 0شـااهت معکـون کامـل و    بیـانگر   S=1( مشابه هستند. در این مـورد  8( )رابطه Sها )آن
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بیانگر عدم شااهت معکون کامـل میـان دو بـردار اسـت. الاتـه در زمـان مطالعـه، روابـس میـان          

شـوند، شـااهت کامـل و    های فازی نمایـان مـی  مجموعه عنوان بهبردارهای عددی ارائه شده که 

بـردار بـر اسـان     هـا نمایـانگر رابطـه میـان دو    نیست. احتماالً، آن انتظار قابلعدم شااهت کامل 

، روش پیشنهادی، شـااهت میـان   V2و V1 شااهت تا درجه خاصی هستند. برای هر جفت بردار 

ی کند که یکی بر مانای رابطه مستقیم و دیگری بـر مانـای رابطـه   دو بردار را دو بار محاساه می

و  «i»معکون است. درجه باالتر شااهت، بیانگر دوگانگی رابطه میان عوامل کلیـدی موفقیـت   

 Sij±مثات )مستقیم( یا منفی )معکون( و قدرت آن رابطه در تعری  ارزش « j» عوامل کلیدی

 (.2007رپیسو و همکاران،  معرفی شده در ماتری  قدرت روابس موفقیت است )رودریگوئز

هـای  وقتی ماتری  قدرت روابس موفقیت تکمیل شد، بلشی از داده شاخص نهایی موفقیت:

همه عوامل کلیدی موفقیـت ارائـه شـده در     کننده باشد.های گمراهاند دادهتومندرج در آن می

هـا وجـود نـدارد. بـرای     ماتری  با یکدیگر مرتاس ناـوده و همیشـه یـک رابطـه علـی میـان آن      

،  بـه  1ها و تادیل ماتری  قدرت روابس موفقیت به مـاتری  نهـایی موفقیـت   داده لیوتحل هیتجز

تنها شامل آن دسته از عناصر فازی عددی است که نمایـانگر  یک نظر کارشناسی نیاز است که 

 (.2007رپیسو و همکاران،  روابس علی میان عوامل کلیدی موفقیت هستند )رودریگوئز

 صـورت  بـه نمایش گرافیکی ماتری  نهـایی موفقیـت   : نمایش گرافیکی نقشه شناختی فازی

رسـیم عوامـل کلیـدی موفقیـت     نقشه شناختی فازی، یک نقشه شناختی فازی هدفمند را برای ت

 (.2007رپیسو و همکاران،  کند )رودریگوئزترسیم می

 

   های پژوهش یافته
سـؤال داده بودنـد،    9و کارشنان در بازه صفر تـا صـد بـه     امتیازاتی که ده خاره بر اسانابتدا، 

 تشکیل شد. 4ماتری  اولیه مطابق با جدول 

 
 

1. Final Matrix of Success (FMS) 
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 ماتریس اولیه :4جدول 
 

 شاخص
 کارشنان

 نماد
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

 C1 45 50 80 65 67 52 80 73 80 64 محصول

 یندهایفرآ

 یاتیعمل
C2 55 60 90 75 72 80 90 81 53 42 

 C3 50 45 60 70 62 42 52 68 75 81 یموجود

 C4 45 45 70 90 70 60 65 80 72 74 یاقتصاد

 C5 55 60 60 60 69 57 84 75 43 53 کنندگان نیتأم

 C6 60 70 60 80 78 79 83 90 85 90 یفن یاانیپشت

 C7 65 50 70 90 80 85 90 80 90 87 اتیعات

 C8 65 60 90 90 64 72 85 90 82 71 یمشتر

 تیمأمور

 سازمان
C9 75 40 80 70 45 57 62 90 81 73 

 

ن و کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تـأمی  سطرهای ماتری  باال به ترتیب شامل نه شاخص

هـا  های آن شامل پاسخ هر یک از ده خاره در خصوص امتیـاز هـر یـک از ایـن شـاخص     ستون

بـرای   مثـال  عنـوان  بـه گـردد.  فـازی مـی   5ها مطابق با جدول است. پ  از آن، امتیازات شاخص

 شود:به شرح ذیل عمل می X1(O11)محاساه 
 

X1(O11) = (80-20)/ (80-20) =1.000 
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 دهماتریس فازی ش :5جدول 
 

 شاخص
 کارشنان 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 نماد

 محصول
C1 416/0 

500/
0 

00/1 750/0 783/0 533/0 00/1 883/0 00/1 
733/
0 

 یاتیعمل یندهایفرآ
C2 583/0 

666/
0 

00/1 916/0 866/0 00/1 00/1 00/1 
550/
0 

366/
0 

 یموجود
C3 500/0 

416/
0 

666/
0 

833/0 700/0 366/0 
533/
0 

800/0 
916/
0 

00/1 

 یاقتصاد
C4 416/0 

416/
0 

833/
0 

00/1 833/0 666/0 
750/
0 

00/1 
866/
0 

900/
0 

 کنندگان نیتأم
C5 583/0 

666/
0 

666/
0 

666/0 816/0 616/0 00/1 916/0 
383/
0 

550/
0 

 یفن یاانیپشت
C6 666/0 

833/
0 

666/
0 

00/1 966/0 983/0 00/1 00/1 00/1 00/1 

 اتیعات
C7 75/0 

500/
0 

833/
0 

00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 00/1 

 یمشتر
C8 75/0 

666/
0 

00/1 00/1 733/0 866/0 00/1 00/1 00/1 
850/
0 

 سازمان تیمأمور
C9 916/0 

333/
0 

00/1 833/0 416/0 616/0 
700/
0 

00/1 00/1 
883/
0 
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یـن  بایست محاسـاه نمـود. ا  را می 6در مرحله بعد، ماتری  قدرت روابس مطابق با جدول 

 دهد.گانه را نشان میماتری  ارتااط و هماستگی بین هر یک از عوامل نه
 

 ماتریس قدرت روابط :6جدول 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 شاخص

C1  75/0 83/0 85/0 81/0 73/0 74/0 81/0 78/0 

C2 75/0  68/0 76/0 79/0 77/0 74/0 76/0 64/0 

C3 83/0 68/0  84/0 73/0 70/0 74/0 76/0 79/0 

C4 85/0 76/0 84/0  79/0 78/0 80/0 82/0 83/0 

C5 81/0 79/0 73/0 79/0  72/0 72/0 73/0 68/0 

C6 73/0 77/0 70/0 78/0 72/0  87/0 82/0 68/0 

C7 74/0 74/0 74/0 80/0 72/0 87/0  82/0 74/0 

C8 81/0 76/0 76/0 82/0 73/0 82/0 82/0  78/0 

C9 78/0 64/0 79/0 83/0 68/0 68/0 74/0 78/0  
 

کارشـنان خاـره در صـنعت     10برای ایجاد ماتری  پایانی به تشکیل گروه کانونی شامل 

معنـا میـان عوامـل پـژوهش حـرف و      نظر آنان، ارتااتات بـی  بر اسانلوازم خانگی اقدام شد. 

 نشان داده شده است.  7جهت علی روابس نیز تعیین شد. نتایج در جدول 
 

 ریس نهاییمات: 7جدول 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 عامل شاخص

     C1   83/0  81/0 محصول

 C2 75/0  68/0  79/0    64/0 یاتیعمل یندهایفرآ

 C3      70/0  76/0 79/0 یموجود

    C4 85/0  84/0  79/0 78/0 یاقتصاد

 C5   73/0 79/0  72/0   68/0 کنندگان نیتأم

 C6 73/0 77/0      82/0 68/0 یفن یاانیپشت

 C7 74/0 74/0 74/0 80/0 72/0 87/0  82/0 74/0 اتیعات

 C8 81/0 76/0  82/0 73/0    78/0 یمشتر

      C9 78/0   83/0 سازمان تیمأمور
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هـای کـاربردی   ، ارتاـاط و هماسـتگی میـان همـه شـاخص     شود یمکه مشاهده  گونه همان

خانگی مثات است. بـر مانـای نتـایج جـدول بـاال، نمـودار       لوازم  نیتأماینترنت اشیاء در زنجیره 

 نشان داده شده است. 1نقشه شناختی فازی در شکل 

لوصحم لوصحم

 یاهدنیآرف
یتایلمع
 یاهدنیآرف
یتایلمع

یدوجوم یدوجوم

یداصتقا یداصتقا

نیمات  
ناگدننک
نیمات  
ناگدننک

 یناایتشپ
ینف
 یناایتشپ
ینف

یرتشم یرتشم
 تیرومام
نامزاس
 تیرومام
نامزاس

تاعیتا تاعیتا

    +    +     +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +
    +    +

    +    +     +    +

    +    +

    +    +
    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

    +    +

 یلوازم خانگ نیتأم رهیدر زنج اءیاش نترنتیکاربرد ا هایشاخصشناختی فازی  نقشه :1شکل 

 

تیعـات تنهـا شاخصـی اسـت     که شاخص ا شود یم، میحظه آمده دست بهبر اسان نتایج 

بوده اسـت. شـاخص مشـتری نیـز بعـد از اتیعـات در        رگراریتأثهای دیگر که بر همه شاخص

ــه دوم  ــه اســت. از تــرف دیگــر،  رگــراریتأثرتا ــرار گرفت ــمأموری ق ســازمان و محصــول  تی

انـد. مقـادیر بـر روی    هـا داشـته  ی را از سایر شـاخص ریرپریتأثهایی هستند که بیشترین  شاخص

باشند. باالترین هماستگی بین شـاخص اتیعـات و   ها میها، بیانگر هماستگی بین شاخصفلش
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 تیـ مأمورترین هماستگی بین شاخص فرایندهای عملیاتی و و پایین 87/0پشتیاانی فنی با مقدار 

 بوده است. 64/0سازمان با مقدار 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

اخیـر اسـت، مطالعـات کمـی در مـورد کـاربرد        هـای اینترنت اشیاء حاصـل پیشـرفت   ازآنجاکه

هـای کـاربرد   شـاخص  انیارتااط ماینترنت اشیاء در زنجیره تأمین وجود دارد. در این پژوهش، 

ی فـاز  شـناختی نقشـه   کردیبا استفاده از رو یصنعت لوازم خانگ نیتأم رهیدر زنج اءیاش نترنتیا

هـای  خارگـان و کارشناسـان، شـاخص   گیری از نظـر  تحلیل شد. با مرور ادبیات پژوهش و بهره

 ینـدها یفرآ، محصـول دسـته شـامل:    9لوازم خـانگی در   نیتأمکاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره 

ی و مأموریـت  مشـتر ی، اتیعـات،  فنـ  یاانیپشـت ، کنندگان نیتأمی، اقتصادی، موجودی، اتیعمل

ای کـاربرد اینترنـت   هـ بندی شدند. نتایج، نشان داد که ارتااط میـان کلیـه شـاخص   سازمان تاقه

عنـوان  سو و مثات است. همچنین، شاخص اتیعات بـه لوازم خانگی هم نیتأماشیاء در زنجیره 

اسـت.   رگـرار یتأثهـای دیگـر   شود. زیرا بر همه شـاخص شاخص قلمداد برشمرده می نیتر مهم

سـازد  یلوازم خانگی را قادر م نیتأمبدین معنی که شاخص اتیعات در اینترنت اشیاء، زنجیره 

کنندگان و مشتریان، به تغییـرات پاسـخ   از تریق عملیات داخلی و همکاری با تأمین سرعت بهتا 

، سـت یز سیمحـ ها موجب بهاود کیفیت محصوالت، حفاظـت از  با کاهش هزینه زمان همداده و 

و در  هـای زنجیـره تـأمین   محصول به مشتریان، هماهنگی و یکپـارچگی فعالیـت   موقع بهتحویل 

افزایش درآمد و سود شوند. همچنـین، از تریـق اینترنـت اشـیاء، نظـارت هوشـمندانه بـر        نتیجه 

گیرد که خود موجب بهاود کیفیت محصول و اثربلشی تولید و عرحه محصوالت صورت می

دهد گردد، فرآیند هماهنگی بین مدیران این صنعت را افزایش میزنجیره تأمین این صنعت می

ی دناال کننـد و  راحت بهسازد تا اتیعات فروش محصوالت خود را میکنندگان را قادر و تأمین

کنندگان را از تریق سیستم هوشمند افـزایش یابـد. همچنـین، نتـایج     ارتااط بین مدیران و تأمین

نشان داد که پ  از اتیعات، شاخص مشـتری در رتاـه دوم اهمیـت قـرار دارد. در ایـن راسـتا       

سـازی عملیـات، بهاـود    ی و خودکارسازی بهتـر فرآینـدها، بهینـه   ریزبایستی با برنامهمدیران می
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خدمات ارائه شده به مشتری و افزایش بازگشت سرمایه در تول زنجیره تأمین موجـب قـدرت   

رقابت بیشتر در صنعت لوازم خانگی گردند. این یافته با نتایج مطالعات مانـاواالن و جیاکریشـنا   

ــن2019) ــاران ) -(،  ب ــا و همک ــار ) (، 2017دای ــوگونا و کوم ــو )، (2019س ــد و  ،(2018تی مجی

سنگ و همکاران ، (2016پری و همکاران )، (2016جیرام )، (2015چن )، (2017روپاسینگه )

لی و ، (2010یونگ و کیون )، (2018(، عادالااسس و همکاران )2017وانگ و یوی )، (2018)

هـای کـاربرد   گـردد شـاخص  یراستا است. در پایان بـه پژوهشـگران پیشـنهاد مـ    ( هم2017لی )

سـاز، نـار، چابـک، پایـدار و      ماننـد  نیتـأم هـای  اینترنت اشیاء را در انوا  رویکردهای زنجیره

ای را بـر روی  تواننـد مطالعـه  مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. همچنین، پژوهشگران می 1الرج

 دهند.    ابری در صنایع ملتل  انجام  نیتأمتعامل بین اینترنت اشیاء و زنجیره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Lean, Agile, Resilient and Green (LARG) 
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