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  آفرینتحول هایفناوری بندیاولویتشناسایی و 

 در ایران زنجیره تأمین بشردوستانهدر 
 

  چکیده:

مین بشردوستانه برای کاهش آالم حادثه ه خیر جهان است و اهمیت زنجیره تأایران یکی از کشورهای حادث
 تواندمی آفرینتحولنوظهور و  هایفناوریناشی از حوادث مورد توجه است. استفاده از  هایآسیبدیدگاه و 

 هایفناوری بندیاولویتشناسایی و هدف این پژوهش کارایی و اثربخشی بیشتر آن بیانجامد.  ودبهب
گردآوری  ابزاراست. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر تانه مین بشردوسزنجیره تأدر  آفرینتحول

 هایفناوریبشردوستانه آشنا با  نیتأمنفر از خبرگان زنجیره  6جامعه تحقیق شامل اطالعات توصیفی است. 
 یهاپژوهشفازی در میان  یمراتبسلسلهاستفاده از روش فرایند تحلیل  بهباتوجهبودند.  آفرینتحول

 مقایسات زوجی توافقیشناسایی کاربردها، خبرگان با ک مقطعی است. پس از ت - یاز نوع پیمایش توصیفی
بر  تعیین شد.در زنجیره تأمین بشردوستانه را کاربردهای فناوری اینترنت اشیا  میزان اهمیت و اولویت

 هایربات بشردوستانه تأمین زنجیره در آفرینتحول هایفناوری یریکارگبه برای پژوهش نتایج اساس
 درصد 22.64 وزن با مصنوعی هوش و درصد 26.71 وزن با بعدیسه پرینتر درصد، 28.84 وزن با هوشمند

 با اشیا اینترنت و درصد 11.92 وزن با هوشمند مشاوران همچنین،. گرفتند قرار سوم تا اول هایاولویت در
 ،چینبالک افزوده، واقعیت عظیم، هایداده پایان در. هستند پنجم و چهارم اولویت در درصد 9.88 وزن

به کاهش خسارات ناشی  تواندمینتایج این پژوهش  .هستند آخر اولویت در ابری رایانش و سازی گونهیباز
   منتج شود. آفرینتحول هایفناوریدر کشور با یاری  هابحراناز فجایع و 

 
 فازي. یمراتبسلسلهفرایند تحلیل  ،آفرینتحول، فناوري هزنجیره تأمین بشردوستانلیدي: کهاي واژه

 

 مقدمه

و این موضوع بر  انددادهرا تغییر  وکارکسبساختار  آفرینتحول هایفناوریدر عصر انقالب صنعتی چهارم 
علمی آور های اعجابپیشرفت انتفاعی و بشردوستانه نیز اثرات کلیدی گذاشته است. یهاشرکت تأمین هایزنجیره

های اجتماعی، اینترنت های سایبر، فیزیک و بیولوژیک نظیر نانو، بایو، شبکههایی از حوزهحاصل ترکیب فناوری
اند و زندگی بشر و ... دنیای جدیدی را خلق کرده چینبالک، هوش مصنوعی، دادهکالنبعدی، اشیا، چاپگرهای سه

که گذر از عصر کشاورزی و ورود به عصر  همان گونهو  داده استتأثیر بنیادی قرار  را در سطوح مختلف تحت
، گام نهادن در این عصر نیز آورده استرا نیز برای بشر به وجود  مشکالتیصنعت، در کنار دستاوردهای ارزشمند، 

های تأثیرات شگرفی را در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و انتظامی در عرصه
 (.1399)قالوند و همکاران،  نموده استپدیدار  المللیبینو ملی 

)محقر، نوین همواره مورد توجه پژوهشگران مختلف در ایران بوده است  هایفناوریاست کاربرد نوآورانه  ذکرانیشا
ی کاربردهای بارهدرپژوهشی اما تا کنون  (؛1390خداداد حسینی و فتحی، ؛ 1387لوکس، حسنی، علی منشی، 

، هدف این روازاین .صورت نگرفته است پژوهشی در ایران در زنجیره تأمین بشردوستانه آفرینتحول هایفناوری
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آن  بندیاولویتدر زنجیره تأمین بشردوستانه و  آفرینتحولفناوری  کاربردیزمینه  ترینمهمشناسایی پژوهش 
سازگاری بیشتری  دهدمیبا فجایایی که در کشور رخ که  یطوربهاست  ایرانزنجیره تأمین بشردوستانه  برای

 زیر است: سؤاالتاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به  روازاین .داشته باشد
 ؟اندکدامتأمین بشردوستانه  هایزنجیرهدر  آفرینتحول هایفناوری .1

 ؟در زنجیره تأمین بشردوستانه ایران چگونه است آفرینتحول هایفناوری یریکارگبهاولویت  .2

 

 پژوهش یپیشینه
( 1در شکل )دستخوش تغییرات زیادی شدند.  هافناوریدر گذر تاریخی از انقالب صنعتی تا انقالب صنعتی چهارم 

عصر  آفرینتحول هایفناوریروند تاریخ تغییر از انقالب صنعتی اول تا انقالب صنعتی چهارم که منجر به ظهور 
 :گرددیمحاضر شده است مشاهده 

 
 (2018، 1)فیلبیک و دیوید. مراحل انقالب صنعتی 1شکل 

 

 میالدی( 1850-1750انقالب صنعت اول )

 یبا صرف انرژ نیاز ا شیکه ب ییموجب شد که کارها بخار در قرن هجدهم یمانند موتورها ینیگزیشف جاک

معدن،  ،یکشاورز یهانهیدر زم یو تحوالت بزرگ نیگزیالعاده جافوق یبا جهش شدیم انجام یوانیح ای یانسان

  .(2019، ساحل شایز) شود جادیا هنگیدر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرآن  تبعبهو  ینقل و فناوروحمل، دیتول

و اجتماعی بود که  های فنی، صنعتی، اقتصادیای از دگرگونیمجموعهبعد از اختراع ماشین بخار  صنعتیانقالب 

در انگلستان پدیدار شد و به دیگر کشورها راه یافت. این دگرگونی که بر ظهور اقتصاد مبتنی بر  به مدت یک قرن

                                                           
1. Philbeck & Davis 
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 انقالب صنعتی در انگلستان در سه زمینه. کشاورزی استوار بود اقتصاد مبتنی بر نیروی کار و یجابهصنعت، 

های تولید دستی، روش یجابهها استفاده از دستگاه نمود یافت بیشتر آهنذوب و سنگزغال بافندگی، صنعت

استفاده از نیروی بخار و آب، های تولید آهن جدید، افزایش جدید و روش مواد شیمیایی ساخت

نخستین  .باشدتحوالت در این انقالب می ترینمهمهای تولید مکانیزه از جمله و ظهور کارخانه ابزارهانیماش ساخت

 (.1390)کریمیان و عطارزاده، انقالب صنعتی، آب و نیروی بخار را برای تولید مکانیزه به کار برد. 

 میالدی( 20تا آغاز قرن  19در انقالب صنعتی دوم )پایان قرن 

لبرت تسال و آ کوالین سون،یبور، توماس آلفا اد لزیمانند ن یدانشمندان مدرن یلهیدوره، توسعه علم به وس نیدر ا

 ها،لیها، اتومبکشف سبب ظهور تلفن نی. ادیاحتراق گرد یبرق و موتورها یهاروگاهیموجب ظهور ن نیشتیان

 قیاز طر تیریتوسعه مد یریپذامکاندوره  نیداد. در ا رییجهان را تغ یریو ... شد که به طور چشمگ ماهایهواپ

معنا که هر کارگر  نیبه ا کارمیتقسمثال  ی. برادیبه اثبات رس یوراعم بهره یبه معنا ای ییو کارا یبهبود اثربخش

بود توانستند  دهیانبوه با استفاده از خطوط مونتاژ که مرسوم گرد دیتول ایو  دهدیاز کل کار را انجام م یبخش

با کمک انبوه، رسیدن به تولید  ،انقالب دومتحول در  ترینمهم .(2019)زیشا ساحل،  دهد شیرا افزا یوربهره

 .(1398)اسعدی، بود نیروی برق 

 میالدی تا اواخر قرن بیستم( 1970انقالب صنعتی سوم )دهه 

با عنوان  که بود سوم صنعتیهای دیجیتال و اینترنت در پایان قرن بیستم، موجب آغاز انقالب ظهور تکنولوژی

تر نمود و ها زمان و فاصله را نزدیکبا حضور اتومبیلدوم . انقالب صنعتی شودمیانقالب دیجیتال نیز شناخته 

عالوه بر تحقق سوم نمود. انقالب صنعتی  ترکینزدو  ترکوتاهاین دو را به مدد رایانه و اینترنت  سومانقالب صنعتی 

الب سوم انقبه طور خالصه،  .(2019)زیشا ساحل،  ات جامعه معاصر را نیز تغییر داداین جنبه، الگو روابط و ارتباط

 .(1398)اسعدی،  به تولید خودکار، از الکترونیک و فناوری اطالعات بهره برد یابیدستبرای 

 انقالب صنعتی چهارم

برای توصیف  1102آلمان در سال  1در نمایشگاه هانوور بارنیاولصنعتی چهارم برای  های مرتبط با انقالببحث

 توانند زنجیره ارزش را در جهان متحول سازد، مطرح گردیدمیاین که چگونه صنایع مبتنی بر پلتفرم دیجیتالی 

 .(1398)اسعدی، 

 

و  صنعتیهای باید بخشو ناگزیر  باشندیمبرخوردار  باالییصنعتی چهارم از اهمیت  انقالب یهامؤلفهبرخی از 

و رایانش  3هادادهکالن ،2اقدام نمایند. برای مثال اینترنت اشیا هامؤلفهسازی این به توسعه و پیادهنسبت  غیرصنعتی

 مؤسسه بینیپیش. بر اساس باشدمیبرخوردار  باالییهای صنعتی از اهمیت هوشمندسازی بخشبرای  4ابری

هوشمندسازی و اتصال به اینترنت و توسعه  یسوبههای صنعتی جهان تمایل و حرکت بخش 2025مکنزی تا افق 

                                                           
1. Hannover 

2 .Internet of things (IoT) 

3.  Big Data 

4.  Cloud Computing 
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 IOT برای دالریهزار میلیارد  11تا  4ای خواهد داشت. مکنزی در افق مذکور بازار بالقوه شتاب فزاینده فناوری

میلیارد  110تا  40نموده است که کشور ایران اگر بتواند تنها ا% این بازار را به خود اختصاص دهد، بازار  بینیپیش

صنعتی  انقالبدر نظرسنجی جهانی کارشناسان همچنین،  .(1399)هیبت اله پور و همکاران،  خواهد شد دالری

است که به طور متوسط از هر ده شرکت فقط چهار شرکت در اجرای  شدهدادهنشان، ینزیکمکچهارم توسط 

  (.2016، 1مک کینزی دیجیتال) اندداشتهصنعتی چهارم پیشرفت خوبی  انقالب

و سنسور،  کیربات یفناورانسان،  نیماش یهارابط ،یبزرگ، هوش مصنوع یهاداده ،اشیا نترنتیابه بیانی دیگر، 

امکان  یو مجاز یواقع یهایفناور بیکه با ترک یکیزیف - یبریسا یهاستمیسو  یبعدچاپ سه یتکنولوژ

 یهایژگیو ترینمهمو ...  چینبالک آورند،یرا فراهم م هاانسانمستقل از  آالتنیماش انیو ارتباط م یخودمختار

   .(2019)زیشا ساحل،  است یانقالب صنعت نیآخر

فعلی را تغییر شکل دهد و نتایج  رود زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیچهارمین انقالب صنعتی انتظار می

اقتصادی  یهاسازماندر  هافناوریبسیاری از این  باوجود مزایایی. (2019، 2کویزومی) داشته باشد یاکنندهرهیخ

های زنجیرهدر  فعال هایسازمانبرای صنعتی چهارم  انقالب هایفناوریپذیرش  درک شده است و یرانتفاعیغو 

، و همکاران 3دالنگار) در پیش است طوالنیراهی  هنوز دارد، اما در این مسیر به همراه محصوالت و خدماتتأمین 

در عصر حاضر  آفرینتحول هایفناوری عنوانبهها بسیاری از این فناوری (.2019و همکاران،  4فرانک) (،2018

 .کنندیمجدید نوآوری را رهبری  یهاموجکه  اندمطرح

ترین و تأثیرگذارترین لیدیکرا باید از جمله  آفرینتحول هایفناوریعلوم و فناوری حوزه  کروند توسعه شتابنا
های ان ایجاد قابلیتکدلیل ام فناوری، هم بهپیشرفت علم و . در عصر حاضر دانست تحوالتهای تغییر و پیشران

 ها، موضوعی بسیار حیاتی استاز این پیشرفت تهدیدهای نوظهور ناشی وجودآمدنبهدلیل  انتظامی جدید و هم به
زیادی  یکشورهانون مورد توجه قرار گرفته که اکهای جدید های فناوریی از حوزهکی .(1399)قالوند و همکاران، 

است  "آفرینتحولهای فناوری"بزنند، حوزه  کالنگذاری است تا در این بخش، دست به سرمایه را بر آن داشته
بخش ، یا چند حوزه صنعت، اقتصاد کو تأثیرات بنیادی و گسترده در ی هاتیقابلایجاد تغییرات اساسی در که باعث 

 .(1386، رانعقبی طلب و دیگ) است امنیتی، دفاعی و انتظامی شده
شود می اطالقهایی به آن دسته از فناوری آفرینتحولهای طبق تعریف فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فناوری

های نهند و بهبودیافته فناوریدهند و صنایع و بازارهای جدید را بنیان میه مبانی رقابت فناوری را تغییر میک
زن، فناوری ، فناوری برهمآفرینتحولن، فناوری کفناوری براف: از اندعبارتهای فارسی آن موجود نیستند و معادل

زیر  قراربه آفرینتحولهای های فناوریویژگی .نندهیتحول آفر، فناوری بنیادین و فناوری انقالبیزا، فناوری تحول
 ست:ا

های با ویژگی محصوالتیید شود که استفاده از آن، منجر به تولمحسوب می آفرینتحولیک فناوری زمانی  -1
 .شود های دلخواه مشتریان موجودعملکردی متفاوت از ویژگی

                                                           
1  . McKinsey Digital 

2. Koizumi 

3 .Dalenogare 

4 .Frank 
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ای برای دهند و پایههای محصول را تغییر میای هستند که پارادایمهای علمی، یافتهآفرینتحولهای فناوری -2
های تصاعدی موجب کسب پیشرفت آفرینتحولهای سازند. فناوریتر فراهم میایجاد یک پارادایم جدید و رقابتی

 .شوندنزد مشتریان می ندهایفرا و محصوالت ،هادر ارزش و اعتبار نوآوری
 معموالًهای مشتریان پیشتاز متمرکز هستند و کنند که بر تأمین خواستهرا تولید می محصوالتیها، این فناوری -3

قابل مدیریت است ولی یک  یسختبهبندی ن زمانهستند. ای یفناوربندی درست و زمینه یک انتقال نتیجه زمان
 (.1387نژاد و همکاران، )باقری منبع عالی برای ایجاد مزیت رقابتی است

 

 بشردوستانه تأمینزنجیره 
دهند. گستردگی سیر صعودی را نشان می ،فوران آتشفشان و طبیعی و انسانی همچون زلزله، سیل یهافاجعهوقوع 

این خود  کند ووارد می هاانسانها به حدی است که صدمات فراوانی را به جان و مال و اثرات آن فجایعو شدت 
 تمامی شامل تأمین، زنجیره مدیریت ی با این فجایع شده است.یدر سطح جهان برای رویارو باعث توجه فراوان

رود تا و مشتریان به کار می کنندگانعیتوز، دکنندگانیتولن، کنندگاتأمین بین پیوند برای که است هاییفعالیت
دهی به مشتری، های سیستم و حداکثر کردن سطح خدمتهزینهکاالها به مقدار مناسب و در زمان مناسب با حداقل 

 که است فردمنحصربههای با ویژگی تأمینخاص از زنجیره  بشردوستانه نوعی تأمینتولید و توزیع شوند. زنجیره 
 در مهمی بسیار نقش هافاجعه درتأمین  زنجیره سازد. عملکرد اینجاری متمایز میهای تمینآن را از زنجیره تأ

 .(1397)تحویلداری دیلمی، دارد  هافاجعه تأثیرات کاهش و کنترل مواجهه،
داده است.  افزایش را امدادتأمین  زنجیره نیاز برای مدیریت کارایبالیای طبیعی و غیرطبیعی مقیاس باالی 

 نجات، و امداد ویژه زاتیتجه دارو، مثل) امدادی کاالی نوع چندین ارسال شامل بحران در لجستیک ریزیبرنامه
دیده از طریق یک ساختار های آسیبندین نقطه توزیع در حوزهچ به تأمین منبع تعدادی از( غیره و غذا امداد، هاتیم

رسانی به طبیعی، پاسخ اورژانسی به سوانح و خدمتپس از وقوع فجایع  .(1391دامغانی، )خورسیای است. زنجیره
 مردم مشکالت کردنبرطرف برای بشردوستانه تأمین زنجیره راهکارهای عملی قربانیان امری ضروری است

و نگرانی در مورد حوادث بعد  شودمی محسوبدر جهان  زیخحادثهایران یکی از کشورهای . باشدمی دهیدحادثه
 (.2018، 1)یاداو و بریو رودمردم به شمار می یهادغدغهاز  یکیآن

 ریوممرگافزایش  به منزلهی تأمین اهمیت خاصی دارد و نبود آن هارهیزنجزنجیره تأمین بشردوستانه مانند سایر 
های مربوط به مواد، اطالعات و امور مالی هنگام ریزی، مدیریت فعالیتشامل برنامهو  ناشی از حوادث است

حوادث است که الزمه آن هماهنگی و همکاری میان اعضای دخیل در زنجیره تأمین است که سبب  امدادرسانی به
و همه  (2009، 2)کواک و اسپنس تأمین اقالم مناسب، در محل مناسب، در زمان مناسب و به میزان مناسب است

)یاداو  ات بحران به حداقل برسدکنندگان و اهداکنندگان باید انجام دهند تا اثرشود که تأمیناقداماتی را شامل می
 هایفناوریو مزایا و امکاناتی که بسیاری از  صنعتی چهارم عصر انقالببا ورود به  رودیمانتظار  (.2018و بریو، 

تأمین بشردوستانه نیز نسبت به این تغییرات  فعال در زنجیره هایسازمان، اندکردهایجاد  هاسازمانبرای  آفرینتحول
در حوزه خود را  آفرینتحول هایفناوریدر فناوری گوش شنوایی داشته باشند و آگاهانه در این مسیر گام بردارند. 

                                                           
1 .Yadav & Barve 
2 .Kovach & Spence 
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گذران  یمشخطه و کشور خود از آنها بهره گیرند. در آن صورت آنها متناسب با نیاز منطق بندیاولویتبشناسند و با 
قبل،  بشردوستانه تأمینیک تغییر بزرگ در زنجیره امیدوار باشند  توانندیمبشردوستانه  تأمینزیگران زنجیره و با

 مواجه شوند. حین یا بعد از فاجعه
 

 در زنجیره تأمین بشردوستانه آفرینتحول هایفناوری
 بشردوستانه تأمیندر حوزه زنجیره  آفرین دارای کاربردهای تحولفناوریاز ده مورد  س ادبیات نظریبر اسا

 به شرح زیر است:که  شناسایی شد

 عظیم هایداده -1

بهتر دنیا و  کسازی برای درهای نوین پردازش و ذخیرهبا حجم زیاد است که با روش اطالعاتیشامل  دادهکالن
افزارهای حدی است که نرمهایی که حجم آنها فراتر از گیرند. دادهقرار می مورداستفادهتر گیری دقیقروند تصمیم

 خاصی یهادادهگاهیپاهای عظیم در داده .(2013، 1)مارکس سازی، مدیریت و تحلیل آن باشندرایج قادر به ذخیره

همکاران، )قالوند و  حجیم هستندو  ریپذاسیمق، بازمتنشده، ای، توزیعنوعی غیر رابطه به طورشوند و ذخیره می
اندازی زیرساخت آن های داده عظیم، نصب و راهسازی سامانهتوجهی برای پیادههای قابلها هزینهسازمان (.1399

امروزه، ارزشمندترین منبع جهان، نفت  (.2014، 2)سادووسکی و همکاران پردازندمی ازیموردنو نیروهای انسانی 
شرکت مادر آلفابت ) هایی نظیرها و کنترل آنها، ابرشرکتبه دادهواسطه دسترسی ها هستند و بهبلکه دادهنیست 
  (.2019، 3اکونومیست) شوندتوقف محسوب میو مایکروسافت، غیرقابل بوکسیف(، گوگل

صورت رایانش که به اطالعاتیاست. درواقع، حجم عظیمی از  بسیار بیشتر از یک کلمه کلیدی دادهکالناهمیت 
شهرها، افزایش النگرفته تا کاهش ترافیک در ک سالمتیهای زندگی از بهبود شود، همه جنبهآوری میابری جمع

تحوالت  ازآنجاکه .(2016، 4)سریا و انوشا دهدمیتأثیر قرار  بینی جرم را تحتخدمات پلیسی، کاهش و پیش
بشردوستانه از  نیتأم رهیزنج تیریاست که حوزه مد ی، ضرورشده است جادیا هاداده لیوتحلهیتجزدر  یمیعظ
  .(2019و همکاران،  5)گوپتا بزرگ استفاده کند یهاداده شرفتیارائه شده با پ یایمزا

، در درجه اول به کرده است ایجاد یعیطب یایبال تیریمد یرا برا یدیجد هایگزینه هادادهکالنبدون شک عصر 
 هایداده، منظر نی. از اکندمیفراهم  یعیطب یایبال بینیپیشو  وتحلیلتجزیه، که در تجسم یامکانات متنوع لیدل

کاهش رنج و  یرا برا یعیطب یایبال تیریمد یهایاستراتژآنها  قیاز طر یرا که جوامع بشر ییهاوهیشبزرگ 
، اطالعات وابسته است یبه فناور شدتبهکه امروزه  ییایداده است. در دن ریی، تغگیرندمیبه کار  یاقتصاد یضررها
 رهیمختلف و ذخ یهاه از منابع بزرگ اطالعات با فرمتاست ک نیگذاران ااستیو س انهیمتخصصان را یاصلهدف 

 (.2018و همکاران،  6)یواز آنها استفاده کنند  یعیطب یایبال تیریبتوانند در مراحل مختلف مد یاگونهبه هاآن
 
 

                                                           
1 .Marx 
2 .Sadovskyi 

3 .economist 

4 .Sria & Anusha 

5 . Gupta 
6. Yu 
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 چینبالک -2

شده است که در آن، اعضای شبکه بر سر نحوه  توزیع دادهگاهیپازنجیره بلوکی، یک مدل از یا  چینبالک
شود، که در این شبکه، توزیع و ذخیره می اطالعاتیسازی آنها توافق دارند. و چگونگی ذخیره اطالعاتسنجی صحت

زمانی برخوردار  وتأخرتقدمو از شود میگفته "بالک"هستند که به هرکدام از آنها  اطالعاتیهای در قالب بسته
شده که کل توزیع اطالعاتیهای توان گفت که زنجیره بلوک، زنجیرهای است از بستهباشند؛ درنتیجه، میمی

به این صورت است  چینبالکصورت دقیق، روش کار توافق دارند. به اطالعاتنودهای شبکه بر روی صحت این 
هر بلوک به دست  یکتای اثر انگشتو  شوندمینگاری رمزهای متفاوتی هر بلوک توسط الگوریتم اطالعاتکه 
 اطالعاتبه یک مکانیزم متمرکز هستند و  های اینترنت اشیای سنتی، وابستهسیستم (2016، 1دان و الکس) آیدمی

پردازش شده و سپس  وتحلیلتجزیهاز طریق  اطالعاتشوند؛ جایی که از دستگاه به محل ذخیره ابری فرستاده می
شود، دستگاه ثبت می چینبالکگردند. با هر نود قانونی که در دوباره به دستگاه متصل به اینترنت اشیا بازمی

های دیگر را شناسایی کند و شبکه بدون نیاز به منابع تواند هویت دستگاهراحتی و بدون نیاز به کسب اجازه، میبه
  .(2016، 2استف) بود ها دستگاه خواهدیوناضافی، قادر به پشتیبانی از میل

کند می شنهادی( را پچینبالک یتوسط فناور هاواسطه ینیگزی)جا یگرواسطهانحالل  ندیفرا چینبالک یفن آور
 هایکمکدر صنعت  چینبالک، نیهمچن (.2018، 3)ریانیکند می جادیا اختالل یدر هر صنعت باًیتقر که

 هایکمکانتقال  یبرا .(2017، 4)پارویس شودیم یبانیپشت چینبالک دارانطرفاز  یاریبشردوستانه توسط بس
، تنها با استفاده نی؛ بنابراانتقال پول استفاده شود یبرا تواندمیبه طور بالقوه  چینبالک ی، فناوربشردوستانه یمال
توانایی کمک به صنعت از  چینبالک پول نقد را انتقال داد. توانمیبشردوستانه  نیتأم رهیدر زنج چینبالکاز 

 یمل یهابانکبا استفاده از طریق دیجیتالی شدن و تناسب با آینده از طریق انتقال مستقیم پول نقد خیرین را دارد. 
از تقلب در امان است  چینبالک، نیکند؛ بنابرامی شنهادیرا پ موجودیپروتکل کنترل  چینبالک ی، فناوریدولت ای
 چینبالک. اگر شودمیفسادهای دولتی پیشنهاد  جلوگیری از برای و ستین ریپذامکاناز معامله  هاحذف بلوک رایز

 یشتریب یامدادرسان یهاآژانسند کمک دریافت کنند توانمیدیده بیشتری فعالیت چندانی نداشته باشد افراد آسیب
 توانمی چینبالک، با کمک ی، از لحاظ تئوربیترت نیبد شود.یکارآمدتر م یرسانکمکآورند و یم یبه پول نقد رو

 .(2020 معصومی و قربانی، ،5صاحبی)کرد  کنشهیربشردوستانه را  تأمینمشکالت زنجیره 
 

 رایانش ابری -3

و  شودیم لیتشک یسازرهیذخ یو واحدها سرور ،رایانه نیابر از چند کی. است یسازیبر مجاز یمبتن این فناوری
 زانیگذاشتن هر م اری. در اختکندیرا فراهم م یستمیو س یکاربرد افزارنرم هر نوع یبستر اجرا یافزاراز نظر نرم

( SLA) سیکاربر تحت توافق سطح سرو ازیبنا بر ن (...شبکه و زاتیتجه افزار،نرم افزار،)مانند سخت منابع
 تیریمد فهیوظ انه،یرا کیدارد. در ابر  یمحاسبات یهاشبکه گریبه انواع د است که ابر نسبت یتفاوت نیتریاساس

 نهیکه از نظر هز سرورها از یبزرگ یهاگروه ،یو تبادل اطالعات را برعهده دارد. در شبکه ابر کیو نظارت بر تراف

                                                           
1 . Don & Alex 
2 .Staf 
3 .Riani 
4 .Purvis 
5 .Sahebi, Masoomi & Ghorbani 
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سرورها،  نیا نیو پرسرعت ب یقو یلیخ ارتباط یشبکه درآمده و با برقرار صورتبهارزان هستند، با هم  احتماالً
ها را برعهده تمام پردازش تیریخود مد براافزار نرم. شودیم جادیآنها ا نیگسترش و حرکت داده ب یبرا یبستر

 های نوظهور فناوری اطالعات است.ایانش ابری یکی از حوزه. رکندیفراهم م داشته و امکان ارتباط با کاربر را
 ها و یکپارچگی زیرساخت فناوریکاهش هزینهها، به دلیل استفاده حداکثری از منابع سیستم هادولتبسیاری از 
 .(2011، 1)وانگ و همکاران انداین فناوری را در برنامه خود قرار داده استفاده ازاطالعات 

 

 واقعیت افزوده -4

 اطالعات هوشمند است که به آن نکیع ایتبلت  ای لیموبا چهیاز در یواقع دهیپد کی یافزوده، تماشا تیواقع
واقعیت افزوده ترکیبی از دید واقعی با محتوای مجازی . افزوده شده است یوتریکامپ ییدئویو و یداریشن ،یدارید

، 2)کارمیگنیانی و همکاران واقعی و تعامل با آن است درک کاربر با دنیای ست که رابطی جهت بهبوددر زمان آنی ا
قرار  گریکدی یبر رو یبا عناصر مجاز یکیزیف طیمح کیاست که  یتعامل یفناور کیافزوده  تیواقع (.2011

 گریو د دئویوعکس،  ،یمتن اطالعات صورتبهشده است که  واقع یکیزیف طیمح نیب یمجاز یهیال نی. اگیرندمی
آنها  یبر رو تواندیم یفناور نیا که ییهادستگاه. ازجمله ندیبیم یکیزیف طیکاربر از مح که است یعناصر مجاز

)کارمیگنیانی و همکاران، است  خاص و پروژکتورها یشگرهاینما ی، برخهاتبلت هوشمند، یهاتلفنشامل  ردیقرار گ
 به یمهم عناصر (2006) 4ریتمایر و دروماندآمد.  به وجود (2001) 3آزوما افزوده توسط تیواقع ستمیس (.2011

و  وترهایکامپ، 1990سال  پس از داشته باشد. ونقلحمل تیافزوده اضافه کردند که قابل تیواقع ستمیس کی
افزوده توجه  تیقرار گرفتند و واقع مورداستفاده بارنیاول یافزوده توسعه داده شدند و برا تیواقع همراه یهادستگاه

تلفن همراه ارتباط  یو فناور ،بعدیسه یفناور ،یمجاز تیبه خود جذب کرد و با واقع وتریکامپ علوم در یادیز
به کار گرفته  یمعمار و یگردشگر ،یآموزش ،یارتش، هنر، ناوبر ،یباز صنعت،، یدر پزشک یفناور نیا. برقرار کرد

 (.2010، 5)وان کرولن و پوئلمن شودیم
 
 

 هوش مصنوعی -5

 جادیآن و ا یبرا یفرمول محاسبات کی یمعرف ،اطالعات تیریمسئله خاص مد کی نییشامل تع یهوش مصنوع
 یبرا یاندهیفزابه طور  یهوش مصنوع .(2019، 6)کاپالن و هائنلین آن است یسازادهیپ یبرا تمیالگور کی

برخالف . ردیگیمقرار  مورداستفاده یو اجتماع یمختلف تجار یهانهیزمبر داده در  یمبتن یتجار گیریتصمیم
 یورود انیو با جر اموزدیموجود ب هایدادهرا دارد که از  ییتوانا نی، ایسنت یاتیعمل و یآمار قاتیتحق هایتکنیک

                                                           
1 .Wang et al. 

2 .Carmigniani et al 

3 .Azuma 

4 .Reitmayr   & Drummond 

5 .Van Krevelen & Poelman 

6 . Kaplan and Haenlein 
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منجر به  یبر هوش مصنوع یمبتن هایتکنیکاستفاده از  .(2019، 1)دپاردی و همکاران داده سازگار شود دیجد
 د:خواهد ش ریموارد ز
 در هر نقطه انیجر نیشده از چند دیتول هایدادهاز  یمیاز حجم عظ یناش کاهش اطالعات  
  آوری شدهدر اطالعات جمع ریتأخکاهش  
 (2019، 2)رادیانتی و همکاران وتحلیلتجزیه ریکاهش تأخ.  

 خصوصهای اطالعات بهسامانهگیری، استفاده از شدن فرایند تصمیم ترپیچیدهگسترش دانش و  لیبه دل امروزه
هایی گفته هوش مصنوعی به سیستمگیری اهمیت بیشتری یافته است. مصنوعی در تصمیم هوش هایسامانه

سازی شرایط پیچیده، شبیه کمشابه رفتارهای هوشمند انسان از جمله در هاییتوانند واکنششود که میمی
 ب دانش و استداللها، یادگیری و توانایی کسهای استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنو شیوه تفکری یندهایفرا

دانش » عنوانبهمصنوعی آن را  های مربوط به هوشها و مقالهبیشتر نوشته. باشند برای حل مسائل را داشته
 (.2017، 3)متی، اکنل و تیران اندتعریف کرده «های هوشمندطراحی عامل شناخت و

 4بعدیسهپرینتر  -6

3DP  تأمین رهیزنج قاتیتحق است. یضروردارند نامشخص  یبه تقاضاها عیپاسخ سرکه نیاز به  ییهاطیمحبرای 
داده قرار  یرا مورد بررس یمشارکت مشتر لیتسه زیو ن دهیچیپ یصنعت یهانهیدر زم 3DP یکاربرد برا نیچند

 : مشترک هستند یژگیدو و ی، اما دارامتفاوت هستند 3DP هایفناوری .است
 یمرهایپل ای زریکه توسط ل یفلز یپودرها مثالعنوانبه ،سازندیاز مواد م ییهاهیال صورتبهرا  یآنها قطعاتالف( 

در  یسنت یهاتی، محدودکندیرا فراهم م دهیچیاشکال پ جادیامکان ا شوند.ی، ذوب مبنفشماوراء که با نور  عیما
همراه است  حجمکم دیبا تول یرا که به طور سنت ییاهنهیهز نی، و همچنکندیهندسه را برطرف ممحاسبه مباحث 

  .(2019، 5)کندی و بلتاگی کندیحذف م
 دیامکان تول در این حالت، .سازندیم یتالیجید یهامدل یازرو ماًی، قطعات را مستقبه ابزار ازیآنها بدون نب( 

شود یقطعات را فراهم م یسازیشخصامکان  نیو همچن ایدر جغراف یسنت یهاتیمحدود بردننیازب، رمتمرکزیغ
 .(2014، 6استورم و پارتانن)هولم
حاصل  یو چابک ییپاسخگو دی، فوایدکیقطعات  نیتأم رهیزنج یبرا (2014) 7، پارتنن و هولمسترومیخواجومدل 
 (2019) 8ز و گلدنک بلتاگی، ،حال نیدر هم .دهدمی نشان را متمرکز ونقلحملو  دیبا تول سهیدر مقا DP3 عیاز توز

 بود را مدل کردند. انیبه مشتر یلوازم جانب دیو تول یطراح بازکردنآن  جهیکه نترا بازار تلفن همراه در نفوذ  یایمزا
لوازم  دیو تول رساختیز راتیمانند تعم ییهاتیاستفاده در فعال یبرا 3DP لیو پتانس ایمزا دهندهنشانمطالعات  نیا

                                                           
1 .Deparday et al 

2 .Radianti et al 
3 .Matti, Ekenel & Thiran 

4.Three Dimensional Printer (3DP) 

5 .Candi & Beltagui 

6 .Holmström and Partanen 

7 .Khajavi, Partanen, & Holmström 

8 .Beltagui, Kunz, & Gold 
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، 1)رودگیرز و همکاران ارزشمند باشد اریبسنیز  بشردوستانه تأمینزنجیره  یبرا تواندمیدر محل است که  یجانب
2020). 

 2یسازگونهبازی  -7

 درگیری دیجیتالی افراد با موضوعی خاص و منظوربهاستفاده از نیروی بازی و طراحی تجربه  یسازگونهبازی 

 در هابازیاز راهی برای استفاده  سازیگونهبازی است. در واقع، ی خاص رسیدن به اهداف در آنهاایجاد انگیزه در 

 یتوسط یک مدل تعامل سازیگونهبازی ، واقع. در دی برای حل یا بهبود مشکالت استزندگی روزمره و مسائل ج
 یفناور سازیبازی گونه. شودمیشناخته  اهدافشان با تمرکز بر ایجاد انگیزه بازیکنان برای رسیدن به 3دیجیتال

 ، باهدفعناصر بازی و 4هازمیمکاناستفاده از ساختارها،  و هابازیاست که در آن با استفاده از نگرش طراحی 
از  .(2014)گارتنر، پردازدیمواقعی  به حل مسائل افرادتغییرات رفتاری  و ندهایفرابهبود  ،افزایش مشارکت کاربران

از ابتالی  یریشگیپسیل، و قبل از فاجعه برای آمادگی در برابر زلزله،  یهاآموزشبرای  توانمی سازیگونهبازی 
 (.2020نکانامج و همکاران، ؛ کا2020، 5)بهل و دیوتابهره جست  19 دیکووفراگیر نظیر  یهایماریب

 اینترنت اشیا -8

قرار گرفت و جهانی را توصیف  مورداستفاده 1999توسط کوین اشتون در سال  بارنیاولعبارت اینترنت اشیا، برای 
برای خود هویت بتوانند ، (هانیماش)مانند  جانیباشیا حتی  شامل افراد، حیوانات، گیاهان و کرد که در آن هر چیزی

اجازه دهند آن ها را سازماندهی و مدیریت کنند. اینترنت در حال حاضر همه  هاانهیرادیجیتال داشته باشند و به 
های اپلیکیشن با کمک توانمیو  شوندیمولی با اینترنت اشیا تمام اشیا به هم متصل  کندمیمردم را به هم متصل 

مفهومی  اینترنتِ اشیادر واقع،  (.2009، 6)اشتون کردکنترل و مدیریت آنها را و تبلت  های هوشمندتلفن موجود در
های فناوری مدرن قابلیت ارسال داده از طریق شبکه یک عنوانبهجدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که 

 فاکس، کامبوروگاموف) کندمی)انسان، حیوان و یا اشیا( فراهم  چیزیبرای هر را ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، 
 های تعبیهای از فناوریی است که دربرگیرنده مجموعهکاز اشیای فیزی یاشبکهاینترنت اشیا  (.2012، 7و هارتمن

در بسیاری  باشندشده برای برقراری ارتباط، حس کردن و تعامل با محیط خارجی و یا اجزای داخلی یک شیء می
 (.2010، 8)شاکونگ و جیدونگگردد یق این فناوری اطالعاتی تسهیل میاز موارد مدیریت روابط با مشتریان از طر

و انسان با شی  بین شی با شی، شی با انسان، یریپذتعامل، اینترنت اشیا رویکردی است که در پی ارتقای همچنین
، 9)میوراندی، سیکاری، دِپلیگرینی و چالمتاک نین رویکردی خدمات جدیدی ظهور خواهند کرداست و با با کمک چ

کنترل و نظارت بر وسایل نقلیه، مراقبت از اماکن  وشمند،از قبیل تحقق پلیس ه ییهاحوزهدر  اینترنت اشیا (.2012

                                                           
1 .Rodríguez et al 

2 .gamification 

3 .Digital engagement model 

4 .Game mechanics 

5 .Behl & Dutta 
6 .Ashton 

7 .Fox, Kamburugamuve & Hartman 

8 .Xiaocong & Jidong 

9 .Miorandi, Sicari, DePellegrini & Chlamtac 
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، کنترل و مدیریت جمعیت، ایجاد فرصت مدیریت بحران ،های صنعتیحوزههای حساس، و تأسیسات و زیرساخت
 .(1399)قالوند و همکاران، و ... کاربرد دارد  سازییکپارچه

 

 هوشمندمشاوران  -9

هستند، مشاوران  انکاربر هایپرسشها برای جواببهترین  ارائهبه دنبال که های هوشمند از ماشین یادستهبه 
از مفاهیم  یتربزرگآنها از بدنه  هایحلیلتبر مبنای  ارائه شده توسط مشاوران هوشمند یهاهیتوص. هوشمند گویند

مفاهیم  برای تطبیق نی؛ بنابراشوندتشخیص داده میباشد که مناسب کاربر خرد می متشکل از محتواهای کوچک و
های یکی از زیرشاخه 1های طبیعیپردازش زبان .(2014)گارتنر،  باشدالزم میطبیعی زبان های پردازشها و متن
ی )طبیعی( انسانی هابه تعامل بین کامپیوتر و زبان که هوش مصنوعی رایانه، گسترده علوم یدر حوزه تیبااهم
، 2)نادکارنی، ماکادو و چپمن های طبیعی بر ارتباط انسان و رایانه، متمرکز استاین پردازش زبانپردازد؛ بنابرمی

نیازمند  حالنیدرعپویا و ، انبوه ساختار نیافته هایدادهبیشترین استفاده مشاوران هوشمند زمانی است که با . (2011
بزرگ، پویا  هایدادهاز طریق ند توانمیدر چنین شرایطی  وشمندهمشاوران به افراد مواجه هستیم.  مشاوره فردی

انبوهی از  19 دیکوودر زمان شیوع  .(2019)گارتنر،  باشند گوپاسخافراد  تکتکساختار تا حد زیادی به  و بدون
 رونیازاوضعیت سالمتشان داشتند، متقاضی دریافت مشاوره بودند.  بادررابطهافراد که نیازمند اطالعات 

ند از مشاوران هوشمند بهره گیرند و عالوه بر توانمیدر زمان شیوع بالیای طبیعی و غیرطبیعی  دیدگانآسیب
 (.2021، 3مارکت واچ نیوز) کنندیمکمک  دیدگانآسیببه کاهش استرس  ییافزایآگاه

 

 هوشمند هایربات -10

 ،بر خالف دستیاران شخصی مجازی و مشاوران هوشمندستند که هوشمندی ه یهانیماش ،هوشمند یهاروبات
خود  یهاتجربهکنند و از  در جهان فیزیکی به شکل خودمختار کار تواندمیکه  دارندفیزیکی  نمود قابل رویتیک 

و کرده اساسی را شناسایی و حل  مشکالت، کنندیمحس  طشانیمح، شرایط را در هاروبات این .درس آموزند
کم ، االترانجام کارهای فیزیکی، با قابلیت اطمینان ب توانایی آنها ترینمهم نمایند.چگونه بهبود ایجاد  آموزندیم

ز مصادیق پرکاربرد زنده یاب یکی ا هایربات .(2018)گارتنر،  است یوربهرهایمنی و  باالبردنو ، هانهیهز کردن
 .(2016)مورفی، تادوکورو و کلینر، ن ها است در بالیایی نظیر زلزله، سیل و مانند آ هوشمند هایرباتاستفاده از 

 

 پژوهش یشناسروش

 نوع روش پژوهش

 یی گردآوری اطالعات در میان تحقیقات کمی از نوع توصیفاین تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه
بندی دهی و اولویتبرای وزن(« FAHP) 4فازی یمراتبسلسلهفرایند تحلیل »از  کهییازآنجااست و  یشیرآزمایغ -

وصیفی از نوع ، در میان تحقیقات تاستفاده شدبشردوستانه در ایران  تأمینفرین در زنجیره آتحول هایفناوری

                                                           
1 .Natural language processing (NLP) 

2 Nadkarni., Ohno-Machado & Chapman 

3 .The MarketWatch News 

4  . Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 
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بشردوستانه شناسایی  تأمین رهیزنجدر  آفرینتحولده فناوری ابتدا  برای این کار، .ک مقطعی استت - یپیمایش
 تأمینزنجیره  درفرین آتحول هایفناوریمقایسه هر یک از برای  1مقایسات زوجی نامهپرسششد. سپس 
، از روش نامهپرسشروایی سنجش برای در ایران طراحی شد. ها  آناز نظر میزان کاربردی بودن بشردوستانه 
آشنا با بشردوستانه  تأمینره یزنجی از خبرگان حوزه نفر 6تصمیم مورد تأیید  یهانهیگزاستفاده شد  2روایی محتوا

 قرار گرفت.فرین آتحول هایفناوری
 که است بشردوستانه تأمین رهیزنج درفرین آتحول هایفناوریی آماری پژوهش شامل خبرگان آشنا با جامعه

. داشتندبشردوستانه  تأمینازیگران زنجیره ب خدمات یا مشاوره به ارائه، عملیاتیهمکاری سال  5حداقل  باسابقه
با برگزاری یک  نامهپرسشطراحی محدود بودن تعداد خبرگان از روش گلوله برفی استفاده شد و پس از  بهباتوجه

دعوت به عمل آمد نفر از خبرگان  9از  زوجی، اترسیدن به توافق در مقایس باهدف آنهاجلسه مجازی مشترک با 
مبنای محاسبات و  ،آمدهدستبهمقایسات زوجی توافقی  نامهپرسشجلسه شرکت کردند و  نفر در این 6 که تنها
 قرار گرفت. هادادهتحلیل 

 

 فازی یمراتبسلسلهفرایند تحلیل 

توسط  1970در دهه که  است یمراتبسلسلهروش فرایند تحلیل  3چند شاخصه گیریتصمیم هایروش ی ازیک
 یمراتبسلسله لیتحل ندیفراچانگ، روش  1996در سال با توسعه نظریه فازی . مطرح شد 4ساعتیتوماس پرفسور 

در  مورداستفادهاعداد  (.2011، 5، سیفکی و گولریوز)بویوکوزکان کردمطرح  یاتوسعهبر اساس روش تحلیل فازی 
 است.  (1به شرح جدول )هستند. در این روش تابع عضویت و تعریف مقیاس فازی  6این روش اعداد مثلثی فازی

 (.2011 ، گولریوز و سیفکی بویوکوزکان،)و تعریف مقیاس فازي  عضویتتابع . 1جدول 

 7تابع عضویت تعریف شدت اهمیت
(8،9 ،7) (VSI) 8ترمهمخیلی  7  

(6،7 ،5) (SI) 9ترمهم 5  

(4،5 ،3) (MI) 10ترمهمنسبتاً  3  

(2،3 ،1) (EI) 11اهمیت برابر 1  

 
 است: زیرشرح  به FAHP مراحل انجام روش 

 بشردوستانه تأمیندر زنجیره  نیآفرتحولفناوری  10و تعیین  بررسی ادبیات نظری پژوهش .1

 نامهپرسشتصمیم و  هایگزینه محتوا تشکیل تیم تصمیم برای بررسی روایی  .2

                                                           
1  .Pair-Wise Comparison Questionnaire  

2  . .Content validity 

3.Multi Attribute Decision Making (MADM) 

4  . Thomas L. Saaty 

5 .Büyüközkan, Çifçi & Güleryüz, 
6  .  Triangular Fuzzy Number 

7  .  Membership function 

8. Very strong importance (VSI) 

9. Strong importance (SI) 

10  .  Moderate importance (MI) 

11  .  Equal importance (EI) 
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 با واژگان فازیمقایسات زوجی توافقی  یهاسیماترو تشکیل  نامهپرسشتوزیع  .3

 ه ایراننبشردوستا تأمینها در زنجیره  آنکاربردی بودن  یبندرتبهو  آفرینتحولهر فناوری وزن تعیین  .4

صورت  (1996چانگ ) با روشمورد مقایسه  هایگزینهرسیدن به وزن  یبرا FAHP محاسبات مربوط به روش 
 .گرفت

 

 پژوهش یهاافتهی
 آمد: به دست (2توافقی مقایسات زوجی نتایج به شرح جدول ) نامهپرسش پرکردنپس از برگزاری جلسات برای 

 
 توافقی مقایسات زوجی نامهپرسش. 2جدول 

مشاورا

ن 

 هوشمند

رایان

ش 

 ابري

پرین

 3تر 

 بعدي

گويباز

 نه

 سازي

هوش 

مصنوع

 ي

هاربات

ي 

 هوشمند

چیبالک

 ن

واقعی

ت 

 افزوده

هاداده

ي 

 عظیم

اینترن

ت 

 اشیا

ماتري

س 

 توافقی

 VSI  VSI   SI VSI MI - 
اینترنت 

 اشیا

 VSI  SI   MI VSI -  
 هایداده

 عظیم

 MI  MI    -   
واقعیت 
 افزوده

 SI  SI   - MI   
چیبالک
 ن

MI VSI MI VSI MI - VSI VSI VSI SI 
های ربات

 هوشمند

MI VSI  VSI -  VSI VSI SI SI 
هوش 
 مصنوعی

 MI  -       
 گونهیباز

 سازی

MI VSI - VSI MI  VSI VSI VSI SI 
 3پرینتر 
 بعدی

 -         
رایانش 

 ابری

- VSI  VSI   MI VSI MI MI 
مشاوران 
 هوشمند

 

 :است آمدهدستبه (3شرح جدول )به  بشردوستانه تأمین رهیدر زنج آفرینتحول هایفناوریبودن  یکاربرد ازیامت
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 بشردوستانه تأمیندر زنجیره  آفرینتحول هايفناوريکاربردي بودن  امتیاز .3جدول 

 اولویت
وزن مقایسه 

 زوجی
 هانهیگز

5 %9.88  اینترنت اشیا 

6 %0 عظیم هایداده   

6 %0  واقعیت افزوده 

6 %0 چینبالک   

1 28.84% هوشمند هایربات   

3 22.64%  هوش مصنوعی 

6 %0 سازی گونهیباز   

2 26.71% بعدی 3پرینتر    

6 %0  رایانش ابری 

4 11.92% هوشمندمشاوران    

 

هوشمند  هایرباتبشردوستانه  تأمیندر زنجیره  آفرینتحول هایفناوری یریکارگبهنتایج پژوهش برای  بر اساس
 هایاولویتدرصد در  22.64درصد و هوش مصنوعی با وزن  26.71با وزن  بعدیسهدرصد، پرینتر  28.84با وزن 

درصد در  9.88درصد و اینترنت اشیا با وزن  11.92هوشمند با وزن  مشاوراناول تا سوم قرار گرفتند. همچنین، 
سازی و رایانش ابری  گونهیباز، چینبالکعظیم، واقعیت افزوده،  هایدادهاولویت چهارم و پنجم هستند. در پایان 

 در اولویت آخر هستند.
 

 و پیشنهادات یریگجهینت

زنجیره ، و مانند آن ها، 19 دیکوو یریگهمهبودن ایران و وقوع بالیایی نظیر سیل، زلزله، شیوع  زیخحادثه بهباتوجه
اخیر بسیار مورد توجه  یهاسالناشی از حوادث در  هایآسیبتأمین بشردوستانه برای کاهش آالم حادثه دیدگاه و 

، آفرینتحولنوظهور و  هایفناوریورود به پارادایم انقالب صنعتی چهارم و توسعه  بهباتوجهقرار گرفته است. 
پوشیده  یبر کسبشردوستانه  تأمینیکپارچگی زنجیره  برای افزایش هماهنگی و هافناوریاز این  یریگبهرهضرورت 

کاربردی در زنجیره  آفرینتحول هایفناوری نیترمهم بندیاولویتشناسایی و هدف این پژوهش  رونیازانیست. 
، رایانش ابری، چینبالکعظیم،  هایداده آفرینتحولبرای این کار ابتدا ده فناوری  بشردوستانه ایران است. تأمین

 هایربات، اینترنت اشیا، مشاوران هوشمند و سازیگونه، بازی بعدیسهواقعیت افزوده، هوش مصنوعی، پرینتر 
شناسایی شدند. در ادامه با استفاده بشردوستانه قبل، حین و بعد فاجعه  تأمین هایزنجیرههوشمند برای استفاده در 

بشردوستانه  تأمینمقایسات زوجی توافقی توسط نفر از خبرگان زنجیره  نامهپرسشگلوله برفی  یریگنمونهاز روش 
فازی )مطرح  یمراتبسلسله، از روش فرایند تحلیل هادادهحلیل ، تکمیل شد. برای تآفرینتحول هایفناوریآشنا با 

از نوع  یشیرآزمایغو در میان تحقیقات  توصیفی این پژوهش از نوع رونیازااستفاده شد، شده توسط چانگ( 
  ک مقطعی است.ت - یپیمایش
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در زنجیره تأمین بشردوستانه  یریکارگبهبرای  آفرینتحول هایفناوری ترینمهمپژوهش  یهاافتهی بر اساس
اولویت پنجم و  هستند. به ترتیب در اولویت اول تا سوم و هوش مصنوعی بعدیسههوشمند، پرینتر  هایربات

عظیم، واقعیت  هایدادهدر اولویت آخر در نهایت، هوشمند و اینترنت اشیا است.  مشاورانبه  ششم به ترتیب مربوط
  سازی و رایانش ابری قرار گرفتند. گونهیباز، چینبالکافزوده، 

نظیر  هاپژوهشو  هاگزارشنتایج پژوهش در بسیاری از موارد با نتایج سایر تحقیقات همخوانی دارد. برای مثال در 
هوشمند در شناسایی  هایرباتدیگر نیز بر استفاده از ( 2021و همکاران ) 2و هاگیوارا (2021و همکاران ) 1ماناوادو

 .قرار گرفته است مورداستفادهموقعیت فاجعه، ارزیابی خسارت و پیداکردن بازماندگان 
قرار  مورداستفادهو مراکز امدادی  هامارستانیبکرونا نیز برای ساخت  یپاندمدر همین  بعدیسهاستفاده از پرینتر 

مانند سیل و زلزله که ممکن است مسکن افراد نیز دچار  یسوانحدر  (.2021و همکاران،  3)ابراهیمگرفته است 
 (.2021، 4)آکیالاست  استفادهقابلتخریب شود نیز برای ساخت سرپناه موقت یا دائمی 

 هایدادهنقش  وتحلیلتجزیهحوزه در  اتیادب کیستماتیمرور سکردند با  اذعان( 2018یو و همکاران )همچنین 
 ییکارامورد استقبال قرار گرفته و اشاره کردند که  راً یاخی دریافتند که این موضوع عیطب یایبال تیریدر مد کالن
 یرا برا کالن هایداده نوین یهاستمیاکوس است و ریتأثبسیار  یعیطب یایبال تیریمد لیبزرگ در تسه هایداده

و  یابیباز یندهایفراو به  یامداد یهاتالشکمک به  ،، کاهش اثرات آنهایعیخطرات طب صینظارت و تشخ
 .کنندیمکمک  یبازساز

دولتی و غیردولتی و نظامی فعال در زنجیره  هایسازمانرا به  آفرینتحول هایفناوریاستفاده از  نتایج این پژوهش
فنی، امنیتی، زیرساختی  یهاچالشپژوهش عدم بررسی دقیق  یهاتیمحدوداز  .کندمیبشردوستانه تشویق  تأمین

 ترقیعمتا با بررسی  شودمیپیشنهاد  مندعالقهبه پژوهشگران  رونیازادر کشور است  هافناوریاین  یریکارگبهو 
 تأمیندر زنجیره  یریکارگبهرا برای  آفرینتحول هایفناوری این نقشه راه ،دارتیاولو هایفناوریهر یک از 

 هارساختیز اکردنیمهو  هافناوریامید است که با افزایش آمادگی پذیرش این  بشردوستانه کشور را تدوین کنند.
فراهم در کشور بالیا کاهش خسارات ناشی از فجایع و حداکثری از آن ها جهت  یبرداربهرهبستر مناسبی برای 

 گردد.
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