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Abstract
Improving defense deterrence requires the extensive and diverse production
of military products and equipment, which requires the use of vast and
diverse industrial capacities and capabilities. Since the acquisition of all
these capabilities is not economical, part of the production activities in the
defense industry is outsourced, which has led to the creation of a large
network of suppliers. The expansion of this network has made cooperative
interactions and improving the supply chain performance of the defense
industry a serious challenge for managers. The breadth of the supply chain of
today's organizations encourages managers to turn to new methods and
technologies to improve supply chain performance. The new blockchain
technology is one of the most recently considered technologies due to its key
features such as forgery, decentralization, and transparency; Therefore, this
study has been conducted with the aim of investigating the role of using this
technology in improving collaborative interactions and supply chain
performance of the defense industry. Structural equation modeling was used
to test the research hypotheses. The results showed that the use of blockchain
technology with a coefficient of 0.851 and 0.439, respectively, has a positive
and significant effect on collaborative interactions and chain performance,
and the creation of cooperative interactions with a coefficient of 0.469 leads
to improving the supply chain performance of the defense industry.
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چکیده
ارتقای بازدارندگی دفاعی مستلزم تولید گسترده و متنوع محصوالت و تجهیزات نظامی است که نیازمند
بهکارگیری ظرفیتها و قابلیتهای وسیع و متنوع صنعتی است .ازآنجاکه تصدی و تملک همه این
قابلیتها منطقی و اقتصادی نیست ،بخشی از فعالیتهای تولیدی در صنایع دفاعی ،برونسپاری میشود
که به ایجاد شبکه گسترده و بزرگی از تأمینکنندگان منجر شده است .گستردگی این شبکه ،تعامالت
همکارانه و بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی را به یک چالش جدی برای مدیران تبدیل کرده
است .گستردگی زنجیره تأمین سازمانهای امروزی ،مدیران را ترغیب می نماید که به روشها و
فناوریهای نوین برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین روی آورند .فناوری جدید بالکچین با توجه به
ویژگیهای کلیدی مانند جعلناپذیری ،تمرکززدایی و شفافیت ،از جمله فناوریهایی است که اخیراً
موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین این پژوهش با هدف بررسی نقش بهکارگیری این فناوری در بهبود
تعامالت همکارانه و عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی تدوین شده است .مدلسازی معادالت ساختاری
برای بررسی فرضیههای پژوهش بهکار رفت .نتایج نشان داد که بهکارگیری فناوری بالکچین بهترتیب با
ضریب  0/851و  0/439دارای اثری مثبت و معنادار بر تعامالت همکارانه و عملکرد زنجیره بوده و ایجاد
تعامالت همکارانه نیز با ضریب  0/469به بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی منجر می شود.
کلیدواژهها :فناوری بالکچین؛ زنجیره تأمین؛ تعامالت همکارانه؛ بهبود عملکرد؛ بهبود
عملکرد؛ صنايع دفاعي.
تاریخ دریافت مقاله ،1399/11/21 :تاریخ پذیرش مقاله.1400/06/05 :
* دانش آموخته دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی.
** استاد ،دانشگاه صنعتی قم (نویسنده مسئول).
Email: akhavan@mut.ac.ir

*** دانشجوی دکتری ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
**** دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه

صنعتی مالک اشتر.

110

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال يازدهم ،شماره  ،45بهار 1401

 .1مقدمه

زمانی می توان گفت صنعت دفاعی نقش خود را در ارتقای بازدارندگی و امنیت م ّلی بهخوبی ایفا
کرده است که از دانش و فناوری های روز بهره گرفته و گستره وسیعی از محصوالت و تجهیزات
موردنیاز دفاعی را تولید کرده و متناسب با تغییرات صحنه نبرد و فناوریهای جدید و تهاجمی
کشورهای پیشرفته ،به نحو شایستهای نسبت به بازیابی و ارتقای سامانههای دفاعی اقدام کند.
این مهم نیازمند بهرهگیری از ظرفیتها و قابلیتهای وسیع و متنوع صنعتی و پژوهشی است که
تصدی و تملک همه این توانمندیها مقرونبهصرفه نیست؛ ازاینرو اتخاذ استراتژی هسته
کوچک دانا و شبکه بزرگ توانا در صنایع دفاعی به برونسپاری برخی از فعالیتهای تولیدی به
شبکه گستردهای از تأمینکنندگان منجر شده است .اگرچه شواهد موجود نشان میدهد که
بهکارگیری این استراتژی توانسته است تا حدود زیادی به کاهش هزینهها و افزایش نوآوری
بیانجامد ،اما به ایجاد چالشهای جدیدی از جمله مدیریت کیفیت قطعات و زیرسامانهها ،تأخیر
تأمینکنندگان در تحویل قطعات و تهدید سطح امنیتی زنجیره منجر شده است؛ بنابراین مدیریت
اثربخش شبکه همکاران دفاعی در راستای تأمین قطعات باکیفیت ،متنوع و با سرعت تحویل باال
بهمنظور تولید محصوالت دفاعی مناسب ،بسیار ضروری است و افزایش سطح شفافیت و قابلیت
رؤیتپذیری موجودیها در سطح زنجیره تأمین ،ارتقای سرعت زنجیره از طریق گردش سریع
اطالعات و جریان فیزیکی قطعات و زیرسامانهها و افزایش سطح نفوذناپذیری و امنیت از جمله
ضروریات اساسی زنجیره تأمین صنایع دفاعی هستند.
از یکسو تعامالت همکارانه اثربخش با تأمینکنندگان و اتخاذ رویکرد برد-برد با آنها،
میتواند به نحو مؤثری به حل چالشهای جدید در زنجیره تأمین صنایع دفاعی کمک کند و از
سوی دیگر فناوری بالکچین با تأکید بر ویژگیهایی از جمله جعلناپذیری ،قابلیت ردیابی،
غیرقابلتغییربودن ،تمرکززدایی و شفافیت ،به نظر میرسد که بتواند در بهبود چالشهای کنونی
زنجیره تأمین صنایع دفاعی از جمله کیفیت ،سرعت و افزایش سطح امنیت و نفوذناپذیری آن،
نقش جدی ایفا کند.
هدف از استقرار نظام همکاری و تعامالت همکارانه مثبت در زنجیره تأمین ،بهبود
فعالیتهای مختلف بهمنظور برنامهریزی ،تسریع خدماترسانی به مشتریان ،ایجاد همافزایی
عملیاتی و فرایندی بین همکاران ،پاسخگویی سریعتر به تغییر تقاضای بازار و درنهایت تولید
محصوالت متنوع و متناسب با نیاز مشتری بهصورت بهینه است [ .]91امروزه شرکتها پی
بردهاند که بهتنهایی قادر به انجام همه امور نیستند و عالوه بر توجه به امور و منابع داخلی،
مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان خارج از شرکت نیز ضروری است .بر این اساس فعالیتهایی
مانند تهیه مواد ،برنامهریزی برای تولید محصول ،انبارداری ،کنترل موجودی ،توزیع ،تحویل و
خدمت به مشتری که قبالً در سطح شرکت انجام میشد ،به سطح زنجیره تأمین انتقال یافته
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است .همین امر ،موضوع مدیریت روابط و همکاری در زنجیره تأمین را به یکی از مهمترین
موضوعهای دهه اخیر تبدیل کرده است [ .]13ناهماهنگی و عدمهمکاری در میان اعضا از جمله
مهمترین ضعفهای موجود در زنجیره تأمین است .همکاری در زنجیره تأمین یک فرایند
مشارکتی است که در آن سازمان برای مدیریت عملیات زنجیره تأمین ،رسیدن به اهداف مشترك
و ایجاد دانش جدید برنامهریزی میکند [ .]21با ایجاد همکاری میتوان منابع و تواناییهای
اعضای سازمان را افزایش داده و هزینههای موجود در زنجیره تأمین را کاهش داد [.]78
زنجیرهای که همکاری و هماهنگی بین اجزا در آن وجود نداشته باشد ،بهدلیل ناتوانی در برآوردن
نیازهای مشتری و ایجاد سطح مطلوبیت نامناسب برای مشتریان ،محکوم به شکست است [.]72
زمانی که سطوح مختلف زنجیره تأمین  ،همکاری کرده و دانش و اطالعات را با یکدیگر تسهیم
کنند ،میتوانند موقعیت عملکردی خود را از طریق منابع مشترك بهبود دهند [.]30
از سوی دیگر از بالکچین بهعنوان یک نمونه برجسته نوآوری تحولآفرین یاد میشود [،28
« .]67مجمع جهانی اقتصاد» ،بالکچین را جزو شش «ابر روند» رایانشی میداند که احتماالً در
دهه آینده ،جهان را شکل خواهند داد [ .]90پیشبینی میشود که فناوری بالکچین همانند
اینترنت ،سنگ بنای نمونههای جدید کسبوکار و تعامالت اجتماعی باشد [ .]36زنجیره تأمین در
میان بسیاری از فعالیتهایی که توسط فناوری بالکچین تغییر خواهند کرد ،دارای اهمیت ویژه
است [ .]6از بالکچین میتوان برای آگاهی از فرایندهای صورتگرفته در زنجیره تأمین و
عامالن آن و تعیین زمان و مکان دقیق هر یک استفاده کرد .اطالعات واردشده در بستر فناوری
بالکچین ،غیرقابلتغییر بوده و سایر شرکای زنجیره میتوانند محمولهها ،تحویالت و پیشرفتها
و حملونقلها را ردیابی کنند .راهحلهای مبتنی بر بالکچین میتواند مشتری را راجع به اصالت
و کیفیت باالی محصوالت مطمئن کند و سطح رضایت مشتریان در الیههای مختلف زنجیره را
ارتقا بخشد .بالکچین توانایی کاهش حجم کارهای موازی و تکراری را دارد و ردیابی را تضمین
میکند .غیر از ارزش آشکار قابلیت ردیابی ،میتوان از مزایای فراوان کاهش هزینهها در
بهکارگیری این فناوری نیز بهره برد [ .]66از جمله پارامترهای موردتوجه در تعامالت همکارانه
زنجیره تأمین میتوان به خلق مشترك دانش ،اشتراك دانش و اعتماد دوسویه بین اجزای زنجیره
تأمین اشاره کرد که فناوری بالکچین به نحو مناسبی میتواند با چرخش سریع اطالعات درست،
بهموقع و غیرقابلدستکاری ،مبنای مناسبی برای تعامالت همکارانه در زنجیره ایجاد کند [.]22
درمجموع به نظر میرسد که فناوری بالکچین با توجه به ویژگیهای قابلتوجهش میتواند
بخشی از چالشهای فعلی زنجیره تأمین صنایع دفاعی ،شامل بهبود تعامالت همکارانه و عملکرد
آن را از طریق ارتقای کیفیت ،سرعت و قابلیت اطمینان تحویل ،بهبود بخشد؛ ازاینرو پژوهش
حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که «بهکارگیری فناوری بالکچین به چه میزان میتواند
در بهبود تعامالت همکارانه و عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی مؤثر باشد؟» پاسخ میدهد.
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پاسخگویی به این سؤال ،عالوه بر اینکه قابلیتهای فناوری بالکچین را به مدیران سطوح
راهبردی زنجیره تأمین صنایع دفاعی معرفی میکند ،میتواند آنها را ترغیب کند تا این فناوری
را در زنجیره تأمین محصوالت خود بهکار گیرند .این اقدام میتواند بهبود زیادی در زنجیره ایجاد
کند و زمینه ارتقای بازدارندگی دفاعی را بهوجود آورد.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

معرفي زنجیره تأمین صنايع دفاعي .زنجیره تأمین ،شبکهای با توانمندی همکاری و
هماهنگی در میان اعضای زنجیره ارزش برای تهیه مواد خام ،تبدیل مواد به محصول نهایی و
انتقال محصوالت تهیهشده به مشتریان است [ .]43یک زنجیره تأمین بر هماهنگی بین
شرکتهایی تأکید دارد که در ارتباط با یکدیگر ،محصوالت و یا خدماتی را تولید کرده و به بازار
عرضه میکنند [ .] 42یک اکوسیستم زنجیره تأمین شامل فرایندهای طراحی ،مهندسی ،تولید و
توزیع محصوالت یا خدمات از تأمینکنندگان به مصرفکنندگان نهایی است [ .]62زنجیره تأمین
نهتنها شامل تولیدکننده و تأمینکنندگان میشود ،بلکه حملونقل ،انبارها ،خردهفروشان و
مشتریان را نیز دربرمیگیرد [ .]27یک زنجیره تأمین شامل همه تسهیالت (امکانات) ،وظایف،
کارها و فعالیتهایی میشود که در تولید و تحویل یک کاال یا خدمت ،از تأمینکنندگان تا
مشتریان ،درگیر آن هستند و شامل برنامهریزی و مدیریت عرضه و تقاضا ،تهیه مواد ،تولید و
برنامه زمانبندی محصول یا خدمت ،انبارکردن ،کنترل موجودی و توزیع ،تحویل و خدمت به
مشتری است [.]59
محصوالت صنایع دفاعی در قالب یک زنجیره تأمین سهسطحی (شامل تأمین ،تولید و
توزیع) ،تولید میشوند .زنجیره تأمین محصوالت ساده و نسبتاً پیچیده دفاعی ،مشابهت بسیار
زیادی با زنجیره تأمین محصوالت سایر صنایع دارد و از قابلیت مناسبتری برای اجرای
فناوریهای جدید برخوردار است .بخش عمدهای از محصوالت صنایع دفاعی در دسته ساده و
نسبتاً پیچیده قرار میگیرند .هر چه محصوالت از سطح ساده به سطح پیچیده نزدیک میشوند،
ارزش اقتصادی آنها باالتر میرود ،از مؤلفهها و زیرسیستمهای متعددتر و متنوعتر و مرتبطتری
تشکیل میشوند ،دارای کارکردهای مهمتر و ح یاتیتر و چندگانه هستند ،بیشتر در قالب پروژه و
یا بهصورت دستههای کوچک تولید میشوند ،درجه باالیی از نوآوری و ابداعات فناورانه دارند،
نیازمند سطح باالیی از هماهنگی و همکاری در طول مراحل طراحی ،تولید و بهرهبرداری هستند،
به دانش و مهارت وسیع و عمیقی نیاز دارند و معموالً دربرگیرنده نرمافزارهای پیچیده هستند،
دوره عمر طوالنی دارند و نیازمند سطح باالیی از یکپارچهسازی سیستم هستند .شکل  ،1نمایی
از زنجیره تأمین صنایع دفاعی را نشان میدهد.
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بخش پاییندستی -مشتریان

بخش میانی -تولیدکنندگان

بخش باالدستی -تأمینکنندگان

تأمینکنندگان
خارجي

مشتريان:
✓ ارتش
✓ سپاه
✓ نیروی انتظامی
✓ بخشهای
دولتی و
خصوصی
غیرنظامی
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صنايع مختلف دفاعي

تأمینکنندگان
داخلي:
✓ شرکتهای دولتی
✓ شرکتهای
خصوصی

شکل  .1زنجیره تأمین صنایع دفاعی

با توجه به شکل  ،1صنعت دفاعی دارای تأمینکنندگان داخلی و خارجی است .عالوه بر
اینکه بخشهای مختلف متعلق به صنایع دفاعی ،تأمینکنندگان داخلی در این زنجیره تأمین
محسوب میشوند ،برخی شرکتهای دولتی و خصوصی نیز تأمینکنندگان داخلی هستند .عمده
تأمینکنندگان را در این زنجیره تأمین ،شرکتهای خصوصی داخلی و تأمینکنندگان خارجی
تشکیل می دهند .انواع مواد اولیه ،انواع قطعات و یا انواع قطعات مجموعهای (مانند دوربین و یا
قطبنما) ،موارد تأمینی در این زنجیره هستند.
بخش میانی این زنجیره را گروههای مختلف صنعتی صنایع دفاعی تشکیل میدهند .برخی
محصوالت بهصورت اختصاصی و فقط در یک صنعت تولید شده و برخی دیگر در تعامل صنایع با
یکدیگر تولید میشوند .عالوه بر اینکه صنایع دفاعی محصوالت نظامی موردنیاز نیروهای مسلح
شامل ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی را تولید میکنند ،بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیت و
امکانات در اختیار و کمک به سایر صنایع در کشور ،صنایع دفاعی ،برخی تجهیزات صنعتی
موردنیاز سایر صنایع غیرنظامی داخلی را نیز تولید میکند.
فناوری بالکچین و نقش آن در بهبود عملکرد زنجیره تأمین .پژوهشگران مختلفی در
خصوص تاریخچه ،چیستی و ماهیت فناوری بالکچین ،اظهارنظر کردهاند که برخی از مهمترین
آنها در ادامه ارائه میشود.
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آغاز فناوری بالکچین به ارائه نوعی از پول الکترونیکی توسط ساتوشی ناکاماتو 1در سال
 2008بازمیگردد که با معرفی بیتکوین اجازه داد تا پرداختهای آنالین بهصورت مستقیم بین
طرفین صورت گیرد [ .]61برخالف ارزهای مرسوم ،بیتکوین نیاز بهواسطهها را برطرف کرده و
راهی کارآمد برای ثبت اطالعات تراکنشها فراهم کرد [ .]39بالکچین یک پایگاه داده است که
کسی صاحب آن نیست []75 ،11؛ بهعبارتی یک دفتر کل توزیع شده است که در یک محیط
همتابههمتا اجرا میشود [ .]55این فناوری را یک سیستم توزیعشده بین شرکتکنندگان در یک
شبکه میدانند که تراکنش های بین اعضای آن در یک زنجیره منسجم ،تغییرناپذیر و بهترتیب
وقوع زمانی ذخیره میشود [ .]73از لحاظ فنی ،بالکچین یک زنجیره از بلوكهای اطالعات
است که در چندین دستگاه کپی میشود و بنابراین محتویات بلوك را نمیتوان تغییر داد .بهرغم
دادههایی که در چندین دستگاه کپی میشود ،الگوریتم بالکچین تضمین میکند که تفاوتی بین
دادهها وجود ندارد و تمام نسخهها یکسان هستند .تمام تاریخچه دادهها با تمام اصالحات آن و
همچنین فرادادهها (نشانههای زمان ،اطالعات نویسنده و غیره) ضبط شده و با معادل یک
رمزنگاری دیجیتالی امضا می شود .بالکچین یک فناوری متمرکز نیست و نیازی به یک مقام
معتمد و تأییدکننده مرکزی ندارد [ .]86بالکچین یک پارادایم جدید را برای امنیت ذخیرهسازی
اطالعات ،بر اساس اصل تمرکززدایی فراهم میکند که ویژگیهای اصلی آن عبارتاند از:
شفافیت؛ افزونگی (هر کاربر یک کپی از دادههای دیجیتال نگه میدارد)؛ تغییرناپذیری و
عدممداخلهگری [.]4
سازمانها برای حفظ موقعیت رقابتی خود در یک فضای کسبوکار پویا به مدیریت کارآمد
فعالیتهای زنجیره تأمین خود نیاز دارند [ .]76 ،83با ظهور فناوریهای نوین ،سازمانها
توانسته اند از فرصتهای جدید استفاده کنند و به مزایای رقابتی دست یابند [ .]17بهکارگیری
فناوری های جدید از جمله بالکچین ،توانایی بهبود تبادل اطالعات و تسهیل نظارت بر کاالهای
فیزیکی در سراسر زنجیره تأمین را فراهم کرده [ ]85 ،69و با ماهیت غیرمتمرکزش ،فرصتهای
خارقالعادهای را در مدیریت زنجیره تأمین ایجاد کرده است [ .]48پس از ارز دیجیتال ،زنجیره
تأمین یکی از موارد مشهور کاربرد بالکچین است [ .]36پیشبینی میشود که بالکچین یک
سیستمعامل زنجیره تأمین جهانی شود [ .]87در میان بسیاری از فعالیتهایی که احتماالً توسط
بالکچین تغییر شکل مییابد ،زنجیره تأمین مستحق توجه ویژه است [ .]49بالکچین در حوزه
زنجیره تأمین معرفی شده است تا این زنجیره ،شفافتر ،معتبرتر و قابلاعتمادتر شود [ .]51انتظار
میرود که فناوری بالکچین تا سال  2035بهشدت در مدیریت زنجیره تأمین مورداستفاده قرار
گیرد [ ]47و راهکارهای ردیابی از طریق بالکچین تقریباً در همه زنجیرههای تأمین محبوبیت

1.Satoshi Nakamoto
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پیدا کند []81؛ البته برنامههای بالکچین هنوز بهطور فراگیر در مدیریت زنجیره تأمین
مورداستفاده قرار نمیگیرند؛ زیرا اعضای حاضر در صنعت ،هنوز در حال کار بر روی تصحیح
مفاهیم بالکچین و اجرای آزمایشی هستند [.]12
اظهارنظرها و پژوهشهای متعددی توسط متخصصان حوزه فناوری بالکچین صورت گرفته
است که نشان میدهند این فناوری میتواند نقش بالقوهای در بهبود عملکرد زنجیره تأمین ایفا
کند .برخی از مهمترین این مطالعات در ادامه موردتوجه قرار گرفته است.
بر اساس پژوهش آزی و همکاران  ،)2019( 1استقرار بالکچین در زنجیره تأمین ،مزایای
بسیاری به بار میآورد از جمله ایجاد ردیابی شفافتر و دقیقتر در کل زنجیره ،افزایش اعتماد
بین تولیدکننده و مصرفکننده با بهبود قابلیت رؤیتپذیری و پیروی از استانداردهای بینالمللی
محصول ،کاهش کاغذبازی و هزینههای اداری ،کاهش و حذف کالهبرداری و محصوالت تقلبی،
تسهیل ردیابی مبدأ و منشأ محصول و فراخوانی یک محصول برای رفع عیب به روشی کارآمد
در یک مدتزمان کم و قابلقبول [ .]10وانگ و همکاران  ،)2019( 2از طریق مصاحبه با
متخصصان زنجیره تأمین ،تأثیر بالکچین در زنجیره تأمین را بررسی کردند .متخصصان عقیده
دارند که بالکچین به بهبود در شفافیت زنجیره تأمین ،بهینهسازیهای عملیاتی ،بهاشتراكگذاری
اطالعات ایمن و ایجاد اعتماد منجر خواهد شد [.]88
یینگ و همکاران  ،)2018( 3مطالبی را در مورد یک پلتفرم تجارت الکترونیکی موفق با
استفاده از بالکچین در شرکتهای چندبخشی (هلدینگ یا گروه تولیدی که مالک چندین
کسبوکار هستند) انجام دادند و نتیجه گرفتند که بالکچین به شرکتها این امکان را میدهد تا
رمزارز خود را صادر کرده و از اطالعات حساس خود محافظت کنند .آنها همچنین نشان دادند
که اعتماد ذاتی موجود در فناوری بالکچین بدان معنا است که میتوان واسطههای سازمانی را با
آن از بین برد [ .]92سرعت زنجیره را میتوان با دیجیتالیکردن روند فیزیکی و کاهش تعامالت
و ارتباطات افزایش داد .ذخیرهسازی و انتقال امن اسناد با امضای دیجیتالی میتواند هویت افراد و
داراییها را تأیید کند و نیازهای تعامالت فیزیکی و ارتباطات را به حداقل برساند [.]49
رؤیتپذیری ،توانایی دسترسی یا اشتراك اطالعات در سراسر زنجیره تأمین است .اگر رؤیت -
پذیری زیاد باشد ،گفته میشود که زنجیره تأمین شفاف است [ .]81دستیابی به شفافیت ،نیازمند
جمعآوری دقیق دادهها و ذخیرهسازی اطالعات مطمئن است؛ کار دشواری که هم اکنون از طریق
پایگاههای متمرکز اطالعات ،به اشخاص ثالث واگذار شده است [ .]6فناوری بالکچین ،با ایجاد
یک شبکه توزیعشده و غیرمتمرکز ،به ارتقای سطح شفافیت زنجیره کمک میکند [ .]81از نظر
1. Azzi, et al
2. Wang, et al
3. Ying, et al
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تجاری ،حفظ حریم خصوصی به همان اندازه مهم است که شفافیت اهمیت دارد و بیشتر
شرکتها تمایل ندارند اطالعات حساس خود را با دیگران به اشتراك بگذارند .پروتکل اساسی
بالکچین ،بر اساس رمزنگاری ،هم صداقت و هم امنیت آن را ارتقا میدهد [ .]36قابلیت ردیابی
نشان دهنده توانایی دسترسی به اطالعات جزئی در مورد هر چیزی است که بهعنوان بخشی از
زنجیره تأمین محسوب میشود که این میتواند در مورد موجودی یک محصول ،فرآیند یا یکی از
اعضای زنجیره تأمین مانند خردهفروش یا عمدهفروش باشد .قابلیت ردیابی ،شفافیت را از طریق
ردیابی و رهگیری امکانپذیر میکند [ .]81در سیستم ردیابی ،بالکچین ،شفافیت ،قابلیت
اطمینان و یکپارچگی دادههای جمعآوریشده در کل مراحل تولید یک محصول را فراهم میکند
[.]10
شاید یکی از قابلتوجهترین و پیشتازترین مزایای استفاده از بالکچین ،کاهش هزینههای
تراکنش برای نقلوانتقال پول (حوالهها) باشد [ .]52با توجه به شبکه همتابههمتای بالکچین،
هیچ واسطه ای بین بازیگران وجود ندارد؛ بنابراین در یک زنجیره لجستیک ،تولیدکنندگان یا
تأمینکنندگان میتوانند بهطور مستقیم با مشتریان خود دادوستد داشته باشند [ .]41همچنین با
حذف حسابرسان میانی ،میتوان بازده را افزایش و هزینهها را کاهش داد [ .]49پارامترهایی مانند
مقدار سفارش یا قیمت میتوانند بهصورت خودکار پردازش شوند تا در وقت و هزینه صرفهجویی
شود [ .]29از طریق حذف اسناد کاغذی ،با ذخیره سازی و انتقال امن اسناد با امضای دیجیتالی
که میتواند هویت افراد و داراییها را تأیید کند ،بالکچین میتواند هزینههای معامالتی مانند
هزینههای واسطهها را حذف کند [ .]49راهحلهای مبتنی بر بالکچین قادر است نسبت به
محصوال تی که اصل هستند و کیفیت باالیی دارند ،اطمینان بیشتری به مصرفکنندگان بدهد و
به میزانی قابل توجه ،تمایل بیشتری برای خرید آن برند ایجاد کند [ .]49از نظر مشتری،
راهکارهای ردیابی بالکچین ،اعتماد آنها را افزایش میدهد .این امر میتواند از طریق بهبود
قابلت رؤیتپذیری محصول ،بدون افزایش زیاد قیمت ،تجربه خرید بهتری را برای مشتری
فراهم کند .ردیابی مبتنی بر بالکچین از طریق فعالکردن قابلیتهای ردیابی و رهگیری به
محصوالت و خدمات ارزش میافزاید [ .]81از طریق بهبود شفافیت ناشی از بهکاربردن فناوری
بالکچین در مدیریت زنجیره تأمین ،پیشبینی میشود انگیزههای سازمانها برای ارائه
محصوالتی با کیفیت باال از طریق شیوههای کار پایدار افزایش یابد [ .]47بالکچین سازوکارهای
مختلفی را برای ارزیابی و اطمینان از کیفیت فراهم میکند و سطح کالهبرداری و جایگزینی
کاالهای تقلبی با اصل را کاهش میدهد .بالکچین میتواند با تضمین کیفیت محصوالت به
صنایعی که با خطرات جعل و تقلب روبهرو هستند ،کمک زیادی کند [.]49
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تعامالت همکارانه و نقش آن در بهبود عملکرد زنجیره تأمین .تعاریف متعددی از تعامالت
همکارانه در زنجیره تأمین توسط متخصصان این حوزه مطرح شده است که میتوان آنها را
بهصورت زیر ارائه کرد:
اساساً مفهوم زنجیره تأمین در قالب همکاری بین تأمینکننده ،تولیدکننددده و مشددتری شددکل
میگیرد و همکداری مؤثر بهمعنای با هم کارکردن و خلق مشددترك اسددت و فرآیندددی اسددت کدده
گروهی از سازمانها قابلیتهای یکدیگر را افزایش میدهند [ .]25همکاری شامل مشارکت اعضا
برای حل مسائل است که نمایانگر اعتماد متقابل است و به زمان و تالش نیدداز دارد [ .]37امددروزه
شرکتهایی دارای مزایای رقابتی هستند که قادرند به تغییرات یا عدماطمینان تقاضدددای ناشددی از
افزایش تنوع محصوالت ،پیچیدگی محصوالت و تقاضای محصول بددا کیفیددت و کدداهش چرخدده
حیات محصول ،حاشیه سود ،کاهش هزینه و ارائه خدمات دانشی پاسخ سدددریع بدهندددد .عبددور از
تمام محدودیتها برای دستیابی به این اهداف از طریددق همکداری بددین اجددزای زنجیددره ممکددن
میشود [.]20
اعتماد دوسویه ،ارتباطات ،توافقات رسددمی ،گددرایش بدده روابددط بلندمدددت ،بددهاشددتراكگذاری
اطالعات ،خلق مشترك دانش و فناوری اطالعات از جملدده ابعدداد تعددامالت همکاراندده در زنجیددره
تأمین هستند که پس از بررسی مبانی نظری و پژوهشهای پیشین مشددخ شدددهاند .جدددول ،1
این ابعاد ،به همراه توضیح مختصری از آنها و همچنین منابعی که بدده آنهددا اشدداره کددردهانددد را
نشان میدهد.
جدول  .1ابعاد تعامالت همکارانه در زنجیره تأمین
بُعد
اعتماد
ارتباطات
گرایش به
روابط بلندمدت
اشتراكگذاری
اطالعات
خلق مشترك
دانش
فناوری
اطالعات

تعريف

منابع

اعتماد ،باور به این اسدت کده یک همکار به بهترین نحو ممکن و بدر
اساس منافع سایرین عمل میکند و قول و سخنش قابلاتکا است.
برای ایجاد همکاری ارتباطات باید از حالدت سدنتی و خصددمانه بدده
روابطدی نزدیک ،باز و روان تغییر کنند.
روابدط بلندمدت تدداوم انتظارات را افزایش میدهد و موجب افدزایش
هماهنگی ،مشارکت و حل مسئله مشترك میشدود کده نشداندهنده
روابط موفق است.
میزانی که یدک سازمان طیدف گونداگونی از دانش ،اطالعات ،رویهها
و فعالیتهای مرتبط با همکاران زنجیره تأمین را بهاشتراك میگذارد و
تمدام همکداران به آنها دسترسی دارند.
خلق دانش جدید ،در تعامل مشترك با همکاران و تبادل و بهرهگیری
از داندش همکاران ،ندوآوری را ممکدن و ارتباط بلندمدت را ضدمانت
میکند...
فناوری که بستر تعامالت سریع ،دقیق و درست را در زنجیدره تدأمین
ایجاد میکند.

[،35 ،31 ،24 ،19 ،14 ،5
]84 ،58 ،50 ،45 ،40 ،34
[،46 ،40 ،37 ،34 ،32 ،19
]80 ،72
[،60 ،72 ،80 ،82 ،84 ،5
]2 ،54
[،50 ،45 ،44 ،33 ،21،22
]94 ،93 ،78 ،65 ،60 ،56
[]21 ،22
[]30 ،9،53
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پژوهشگران مختلفی بر بررسی مزیتهای همکاری و تعامالت همکارانه در عملکرد زنجیره
تأمین متمرکز شدهاند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تعامالت همکارانه در زنجیره تأمین موجب کاهش مدتزمان ارائه محصول به بازار ،کاهش
زمان توزیع و بهبود کیفیت در عملکرد سازمان شده و از طریق کاهش هزینههای حملونقل،
هزینههای دریافت و ارسال و هزینهها ی اداری ،کاهش موجودی و کاهش اتالف منابع ،موجب
بهبود عملیات میشود [ .]82بهاشتراكگذاشتن اطالعات در تعامل بین اعضای زنجیره و
همکاری مشترك ،سبب بهبود مهارتها و توانمندیهای همکاران ،افزایش کارایی و اثربخشی
در استفاده از امکانات و منابع موجود خواهد شد [ .]56همکاری میتواند با بهاشتراكگذاشتن
تخص و منابع ،موجب غلبه بر موانع و بهرهبرداری از فرصتهای جدید شود .عالوه بر یادگیری
همکاران از یکدیگر ،شرکتها مطالب زیادی را در رابطه با خود میآموزند و بهواسطه همکاری،
انعطافپذیری مناسبی پیدا میکنند .افزایش درآمد ،کاهش هزینه و همچنین به اشتراك گذاشته
شدن ریسک از جمله مواردی است که زمینه تقویت توان مالی همکاران در زنجیره را فراهم
میکند [ .]79از جمله مهمترین مزایای ایجاد همکاری ،کاهش قابلتوجه هزینهها ،زمان ،ریسک
محصول جدید و توسعه فرآیند ،افزایش سودآوری و رقابت (همافزایی و مزیت رقابتی) ،انتقال
تجربهها به پروژههای آینده و افزایش صالحیت نوآورانه شرکای درگیر ،در کنار بهاشتراكگذاری
دانش و تجربه ،سهولت ورود به بازارهای جدید و تسهیم ریسک است [.]56 ،50 ،33
عملکرد زنجیره تأمین و معیارهای سنجش آن .معیارهای عملکردی زنجیره تأمین،
مجموعهای از اهداف است که با نیازهای بازار ارتباط دارد .استراتژیهای زنجیره تأمین بر
معیارهای عملکردی تمرکز دارد و اقداماتی را دربرمیگیرد که به سازمان کمک میکند
تواناییهای راهبردی خود را در ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی اصلی گسترش دهد [ .]74چهار
معیار کلیدی که شرکتها معموالً در بررسی عملکرد زنجیره تأمین خود در نظر میگیرند شامل
هزینه ،کیفیت ،انعطافپذیری و تحویل بهموقع است .برخی از مطالعات ،نوآوری و سطح خدمات
به مشتری را نیز بهعنوان معیارهای دیگری برشمردهاند [ .]18در چند دهه گذشته پژوهشگران
تعداد قابلتوجهی از معیارها و یا اهداف عملکردی را شناسایی کردهاند که میتوان بر اساس
آنها عملکرد زنجیره تأمین را ارزیابی کرد .جدول  ،2این مطالعات و معیارهای معرفیشده توسط
آنها را نشان میدهد.
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جدول  .2معیارهای عملکردی زنجیره تأمین در پژوهشهای مختلف
پژوهشگر

معیارهای عملکردی

بیمون)1999( ،1

کیفیت ،هزینه ،نوآوری ،سطح خدمات ،انعطافپذیری ،رضایت مشتری
هزینه ،کیفیت ،فاصله زمانی سفارش تا تحویل ،انعطافپذیری و پاسخگویی،
قابلیت اطمینان تحویل
کیفیت ،سرعت تحویل ،انعطافپذیری ،هزینه
فاصله زمانی سفارش تا تحویل ،هزینه ،کیفیت و سطح خدمات
هزینه ،سرعت تحویل ،کیفیت ،انعطافپذیری ،نوآوری ،سطح خدمات
کیفیت ،قیمت ،انعطافپذیری ،سرعت تحویل ،رضایت مشتری ،سطح خدمات
نوآوری ،هزینه ،خدمات با کیفیت ،انعطافپذیری ،سطح خدمات ،کیفیت
محصول ،قابلیت اطمینان تحویل
فاصله زمانی سفارش تا تحویل ،رضایت مشتری ،کیفیت ،هزینه ،نوآوری
انعطافپذیری  ،قابلیت اطمینان تحویل ،سطح خدمات ،کیفیت و هزینه
کیفیت ،هزینه ،زمان و سرعت تحویل ،معرفی محصول جدید
هزینه ،کیفیت ،سرعت تحویل ،معرفی محصول جدید و رضایت مشتری
کیفیت ،قابلیت اطمینان تحویل ،هزینه ،سرعت تحویل
کیفیت ،هزینه ،سرعت تحویل
هزینه ،سرعت تحویل ،انعطافپذیری
هزینه ،کیفیت ،انعطافپذیری ،سرعت

پرسون و اولهاگر)2002( ،2
نیلی و همکاران)2005( ،
آگاروال و همکاران)2007( ،3
شپرد و گانتر)2006( ،4
چن و همکاران)2006( ،5
وانگ و همکاران)2009( ،
فلورانس و ژن)2010( ،6
نجمی و ماکویی)2010( ،
بهروزی و همکاران)2010( ،
آمید و همکاران)2011( ،7
زارعی و همکاران)2011( ،
کاسترو)2014( ،8
گوویندان و همکاران)2015( ،9
لطفی و صغیری)2017( ،

رحیمی و بوشهری ( ،)2019با استفاده از تکنیک دلفی در زنجیره تددأمین صددنایع دفدداعی کدده
درنتیجه تکمیل پرسشنامه حضوری توسط مدیران ارشد صنایع دفاعی در دو دور انجام شد ،نشددان
دادند که معیارهای کیفیت ،سرعت تحویل ،هزینه ،انعطافپددذیری و قابلیددت اطمینددان تحویددل از
جمله مهمترین معیارهای عملکردی زنجیره تأمین صنایع دفاعی هستند [.]71
جمعبندی پژوهشهای پیشین و ارائه مدل مفهومي پژوهش .جدول  ،3جمعبندی نتایج
بررسی مطالعات پیشین داخلی و خارجی در خصوص چگونگی روابط بین متغیرهای اصلی
پژوهش شامل فناوری بالکچین ،تعامالت همکارانه و عملکرد زنجیره تأمین را نشان میدهد.

1. Beamon
2. Persson & Olhager
3. Agarwal, et al.
4. Shepherd & Gunter
5. Chen et al
6. Florence & Zhen
7. Amid, et al.
8. Castro
9. Govindan, et al.
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جدول  .3نتایج بررسی مطالعات داخلی و خارجی روی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش
رابطه بین متغیرها

نوع رابطه

فناوری بالکچین بر عملکرد زنجیره تأمین

مثبت

فناوری بالکچین بر تعامالت همکارانه
تعامالت همکارانه بر عملکرد زنجیره تأمین

مثبت
مثبت

منبع
[،52 ،49 ،47 ،41 ،36 ،29 ،10 ،1 ،71
]92 ،88 ،81
[]85 ،84 ،60 ،53 ،47 ،21
[]82 ،79 ،56 ،50 ،33

در بسیاری از مطالعات ارائهشده در جدول  ،3رابطه بین متغیرها بهصورت آماری صورت
نپذیرفته و تنها رابطه مثبت بین آنها بهصورت کیفی و نظری مطرح شده است .در این مطالعات
تالش شده است که با توجه به نوظهوربودن فناوری بالکچین تنها استداللهای اثر آن بر
عملکرد زنجیره تأمین و تعامالت همکارانه صورت پذیرد و بهنوعی ضمن معرفی فناوری
بالکچین ،کارکردهای آن نیز موردتوجه قرار گرفته و معرفی شوند .در پژوهش حاضر تالش شد
که مبتنی بر تدوین فرضیههای آماری که بر اساس نظرهای کیفی خبرگان در مطالعات قبلی ،در
قالب مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است ،معناداری روابط بهطور همزمان و از طریق
مدلسازی معادالت ساختاری صورت پذیرد .مدل مفهومی ارائهشده در این پژوهش و تأیید آن از
طریق روابط معناداری آماری ،نخستین پژوهشی است که در بخش دفاع صورت میگیرد .با توجه
به بررسی مطالعات نظری و پژوهشهای پیشین در بخشهای قبلی مقاله که جمعبندی آنها در
جدول  ،1خالصه شده است ،مدل مفهومی پژوهش و در قالب شکل  ،2ارائه میشود .در این
مدل H2 ،H1 ،و  H3بهعنوان فرضیههای پژوهش  ،روابط معنادار بین متغیرهای سهگانه پژوهش
شامل بهکارگیری فناوری بالکچین ،تعامالت همکارانه و عملکرد زنجیره تأمین را بررسی
میکنند.

H3

عملکرد
زنجیره

تعامالت
همکارانه

H2

H1

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش و فرضیههای آن

فناوری
بالکچین
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 .3روششناسي پژوهش

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین متغیرهای فناوری بالکچین ،تعامالت
همکارانه و عملکرد زنجیره تأمین است ،این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی و روش آن به
لحاظ چگونگی جمعآوری دادههای موردنیاز ،توصیفی و از نوع همبستگی است .در این پژوهش،
راهبرد گردآوری دادهها از نوع پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .الگوی
مفهومی پژوهش بر اساس مطالعههای کتابخانهای توسعه داده شد و بهمنظور بررسی تجربی
آن ،پرسشنامهای پژوهشگرساخته مبتنی بر بررسی مبانی نظری و ویژگیهای فناوری بالکچین
(شفافیت ،عدمتمرکز و غیرقابلتغییربودن) ،ابعاد تعامالت همکارانه (جدول  )1و معیارهای
عملکردی زنجیره تأمین صنایع دفاعی (جدول  )]71[ 2تدوین شد .با توجه به تعداد ابعاد
متغیرهای پژوهش ( 15بُعد برای سه متغیر پژوهش) ،تعداد  2گویه برای سنجش هر یک از 15
بُعد در نظر گرفته شد؛ بهعبارتی پرسشنامه پژوهش مشتمل بر  30گویه و با مقیاس پنجدرجهای
لیکرت طراحی شد .جامعه آماری از  32صنعت مختلف دفاعی (حدود  30درصد کل صنایع فعال
در بخش دفاع و منتخب با توجه به توزیع جغرافیایی آنها و امکان دسترسپذیری با توجه به
محدودیتهای طبقهبندی) و با زنجیرههای تأمین دارای ویژگیهای مشابه (شامل  8صنعت
تسلیحاتی 14 ،صنعت هوایی و  10صنعت راکتی) تشکیل شده است و افراد پاسخدهنده به هر
پرسشنامه در هر صنعت را مدیر یا جانشین صنعت ،مدیر تولید ،مدیر تضمین کیفیت ،مدیر نت،
مدیر طرح و برنامه و مدیر بازرگانی تشکیل دادند که پرسشنامهها در جلسههای مشترك و با
حضور همه آنها تکمیل شدند .تعداد کل افراد مشارکتکننده در تکمیل پرسشنامهها شامل 184
نفر بود که اغلب دارای تحصیالت در رشتههای مدیریت ،مهندسی صنایع و سایر رشتههای
مهندسی بودند.
برای تجزیهوتحلیل دادههای آماری از روش مدلسازی معادالت ساختاری و از نرم افزار
 Smart PLSاستفاده شده است .در این پژوهش با توجه به مدل موردنظر ،شاخ های روایی
همگرا ،واگرا و پایایی ترکیبی بررسی شدند .پایایی مدل توسط سه معیار ضرایب بارهای عاملی،
آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی محاسبه شد .همانطور که شکل  ،2نشان میدهد تمامی بارهای
عاملی باالتر از  0/4هستند .با توجه به جدول  ،4مقدار قابلقبول برای دو ضریب آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی  )CR( 1بهمنظور سنجش پایایی ابزار پرسشنامه ،باالتر از  0/7بوده و قابلقبول
است.
2
بهمنظور بررسی روایی همگرا از شاخ میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEاستفاده
شد که مقدار  AVEبیشتر از  0/5روایی همگرا قابلقبول را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
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میشود ،مقدار  AVEتمامی عوامل بیشتر از  0/5است .پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ
متغیرهای مرتبه د وم و اول و نتایج بررسی روایی همگرا با شاخ برای متغیرهای مرتبه اول و
دوم در جدول  ،4ارائه شده است.
جدول  .4مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا
Cronbach's Alpha

Composite
Reliability

Average Variance
)Extracted (AVE

ارتباطات

0/719

0/869

0/770

عنوان متغیر
اشتراكگذاری
اطالعات

0/727

0/879

0/784

اعتماد

0/875

0/941

0/889

توافق رسمی

0/791

0/905

0/827

فنّاوری

0/763

0/894

0/808

خلق مشترك دانش

0*/731

0/844

0/731

روابط بلندمدت

0/841

0/801

0/672

تعامل همکارانه

0/837

0/896

0/748

شفافیت

0/703

0/871

0/771

غیرقابلتغییربودن

0/756

0/891

0/804

تمرکززدایی

0/722

0/878

0/782

فناوری بالکچین

0/731

0/881

0/787

قابلیت اطمینان

0/857

0/818

0/692

هزینه

0/789

0/865

0/763

کیفیت

0/761

0/893

0/806

سرعت

0/790

0/905

0/826

انعطافپذیری

0/756

0/890

0/802

عملکرد زنجیره

0/888

0/910

0/507

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

فرضیههای پیشنهادی این پژوهش توسط مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد .مدلسازی
معادالت ساختاری قادر است تا روابط بین سازههای موجود در مدل ساختاری را بهصورت
همزمان بررسی کند .در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار
 Smart.PLSاستفاده شده است Smart. PLS .یک ابزار آماری است که برای تحلیل متغیرهای
پنهان مدلهای ساختاری بهکار میرود .این تکنیک به فرض نرمالبودن جامعه و همچنین حجم
نمونه متکی نیست و امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و متغیرهای قابلمشاهده را بهصورت
همزمان فراهم می سازد .هر یک از متغیرهای تعامل همکارانه شامل اعتماد ،ارتباطات ،توافق
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رسمی ،اشتراكگذاری اطالعات ،خلق مشترك دانش ،فناوری و روابط بلندمدت و متغیرهای
اهداف عملکردی شامل کیفیت ،سرعت ،قابلیت اطمینان ،هزینه و انعطافپذیری و بالکچین
شامل غیرقابلتغییربودن ،تمرکززدایی و شفافیت بهعنوان سازههای پنهان مرتبه اول تعریف
شده اند .متغیرهای تعامل همکارانه ،اهداف عملکردی و بالکچین نیز بر اساس ابعاد خود،
سازههای عاملی مرتبه دوم را تشکیل میدهند.
برای بررسی وجود یا نبود رابطه بین متغیرها باید معناداری کلیه روابط موجود بین متغیرها
تأیید شود .بدین منظور در سطح اطمینان  95درصد باید سطح  Tتمامی مسیرها بیشتر از 1/96
باشد و این دلیلی بر رد فرض صفر و پذیرش فرض یک مبنی بر معناداربودن روابط است .سطح
معناداری  Tدر تمامی مسیرهای مدل بیشتر از  1/96بهدست آمد .ضریب استاندارد و معناداری
تمامی مسیرهای موجود در مدل در جدول  ،5مشاهده میشود.
جدول  .5ضریب استاندارد و معناداری تمامی مسیرهای مدل
Original Sample

T Statistics

P Values

عملکرد زنجیره  >-انعطافپذیری

0/844

17/173

عملکرد زنجیره  >-سرعت

0/834

14/880

0/000
0/000

عملکرد زنجیره  >-قابلیت اطمینان

/6760

4/691

0/000

عملکرد زنجیره  >-هزینه

0/744

8/126

0/000

عملکرد زنجیره  >-کیفیت

0/903

25/932

0/000

بالکچین  >-عملکرد زنجیره

0/439

2/415

بالکچین  >-تمرکززدایی

0/750

8/336

0/016
0/000

بالکچین  >-شفافیت

0/915

33/005

0/000

بالکچین  >-غیرقابلتغییربودن

0/839

19/347

0/000

بالکچین  >-تعامالت همکارانه

0/851

18/234

0/000

تعامل همکارانه  >-ارتباطات

0/747

9/392

0/000

تعامل همکارانه  >-اشتراكگذاری اطالعات

0/871

22/303

0/000

تعامل همکارانه  >-اعتماد

0/864

38017

0/000

تعامل همکارانه  >-توافق رسمی

0/867

12/704

0/000

تعامل همکارانه  >-فناوری

0/849

14/127

0/000

تعامل همکارانه  >-خلق مشترك دانش

0/810

11/396

0/000

تعامل همکارانه  >-روابط بلندمدت

0/772

11/265

0/000

تعامل همکارانه  >-عملکرد زنجیره

0/469

2/328

0/020
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 ،R2معیاری است که برای متصلکردن بخش اندازهگیری به بخش ساختاری مدلسازی
معادالت ساختاری بهکار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا
میگذارد .چین و همکاران  ،)2003( 1سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را بهعنوان مقدار مالك
برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی کرده است [ .]26مقادیر  R2برای تمامی
متغیرهای درونزای مدل در قالب جدول  ،6آورده شده است .همانگونه که مشاهده میشود،
مقدار  R2در تمامی متغیرهای درونزای مدل در حد قوی است.
جدول .6مقدار R2
R Square

ارتباطات
اشتراكگذاری اطالعات
اعتماد
توافق رسمی
فنّاوری
خلق مشترك دانش
رابطه بلندمدت
تعامل همکارانه
شفافیت
غیرقابلتغییربودن
تمرکززدایی
بالکچین
انعطافپذیری
سرعت
قابلیت اطمینان
هزینه
کیفیت
عملکرد زنجیره

0/559
0/758
0/747
0/752
0/721
0/656
0/595
0/724
0/837
0/703
0/563
0/747
0/712
0/696
0/456
0/554
0/815
0/763
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شکل  .2الگوی معادالت ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

شکل  ،2الگوی معادالت ساختاری پژوهش را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد .با
توجه به شکل  ،2بهکارگیری فناوری بالکچین بر هر یک از دو متغیر تعامالت همکارانه و
عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین متغیر تعامالت همکارانه در زنجیره
تأمین به بهبود عملکرد زنجیره تأمین منجر میشود .طبق ضرایب خروجی نرمافزار Smart.PLS
(شکل ،)2تعامل همکارانه با  0/469بر عملکرد زنجیره ،بالکچین بر تعامل همکارانه با ضریب
تأثیر  0/851و بر عملکرد زنجیره با ضریب تأثیر  0/439اثرگذار است که نشان از تأیید
فرضیههای سهگانه پژوهش دارد.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

رشد و توسعه شرکتهای دانشبنیان طی چند سال اخیر در ایران از یکسو و شناخت توانمندی
این شرکتها در حل مشکالت تولیدی و صنعتی سازمانها و صنایع بخش دولتی از سویی دیگر،
بسیاری از نهادهای حاکمیتی و سازمانهای صنعتی از جمله «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح» را ترغیب به استفاده از ظرفیت این شرکتها کرده است .بر همین مبنا ،استراتژی هسته
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کوچک دانا و شبکه بزرگ توانا در راستای شبکهسازی گسترده و استفاده از ظرفیتهای کشوری
برای تولید قطعات و زیرسامانههای دفاعی ،طی چند سال گذشته توسط «وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح» اتخاذ شده است.
چابکسازی ،کاهش هزینهها و کاهش تصدیگری بخش دولتی از جمله مهمترین دالیل برای
اتخاذ این استراتژی در صنایع دفاعی محسوب میشود .اگرچه شواهد موجود در سازمانها و
صنایع دفاعی ،نشان از کاهش هزینهها و افزایش نوآوریهای محصول پس از اتخاذ این
استراتژی دارد؛ اما گستردهشدن بیش ازحد شبکه به ایجاد چالشهای جدیدی از جمله مدیریت
کیفیت قطعات و زیرسامانهها ،تأخیر تأمینکنندگان در تحویل قطعات و تهدید سطح امنیتی
زنجیره منجر شده است؛ بنابراین استفاده از تمامی ابزار و فناوریهای موجود برای کمک به رفع
این چالشها در زنجیره تأمین صنایع دفاعی ضروری است.
بررسی مبانی نظری و پژوهشهای پیشین نشان از معرفی فناوری جدیدی به نام بالکچین
دارد که به نظر میرسد با توجه به ویژگیهایی از جمله ارتقای شفافیت زنجیره ،عدمامکان
دستکاری و تقلب ،افزایش سرعت چرخه اطالعات ،ارتقای سطح نظام برنامهریزی تولید و تحویل
به مشتری ،افزایش میزان اعتماد مشتری به محصوالت و قطعات تحویلی در زنجیره و غیره،
میتواند در رفع چالشهای اخیر زنجیره تأمین صنایع دفاعی و بهبود عملکرد آن مؤثر باشد.
در پژوهش حاضر تالش شد که عالوه بر معرفی فناوری بالکچین به مدیران حوزه زنجیره
تأمین صنایع دفاعی ،ب ا بررسی اثر آن بر تعامالت همکارانه و بهبود عملکرد زنجیره تأمین که
متمرکز بر چالشهای فعلی این زنجیره است ،بهطور عملی ،نقش بهکارگیری این فناوری در رفع
چالشهای موجود توسط مدیران زنجیره تأمین صنایع دفاعی لمس شود .اگرچه شناخت
فناوریها و قابلیتهای آنها نخستین قدم برای اتخاذ تصمیم در راستای بهکارگیری آنها است،
اما درك اینکه این فناوری دقیقاً چه اثری بر عملکرد زنجیره میگذارد ،برای مدیران بهمراتب
مهمتر است .در راستای دستیابی به این هدف ،مدل مفهومی پژوهش که منشعب از بررسی
پژوهشهای پیشین است ،شکل گرفت و با اندازهگیری متغیرهای سهگانه آن تالش شد تا میزان
تأثیر بهکارگیری فناوری بالکچین بر تعامالت همکارانه و عملکرد زنجیره تأمین تعیین شود.
روابط بلندمدت  ،استفاده از فناوری اطالعات ،خلق دانش مشترك ،اشتراك اطالعات ،توافقات
رسمی ،ارتباطات دوسویه و اعتمادسازی از جمله ابعاد مختلف تعامالت همکارانه در زنجیره تأمین
هستند که مبنای اندازهگیری این متغیر در این پژوهش قرار گرفت .کیفیت ،سرعت ،قابلیت
اطمینان تحویل ،هزینه و انعطافپذیری از جمله مهمترین معیارهای عملکردی زنجیره تأمین
صنایع دفاعی هستند که نتایج این پژوهش نشان داد که بهکارگیری فناوری بالکچین میتواند
بهاندازه  0/439در بهبود آن ایفای نقش کند .این مقدار بهبود در عملکرد ،میزان بهشدت
قابلتوجهی است و نشان میدهد که بخشی از بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی
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میتواند با بهکارگیری فناوری بالکچین تبیین شود .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که
بهکارگیری فناوری بالکچین میتواند به ارتقای سطح تعامالت همکارانه در زنجیره تأمین صنایع
دفاعی منجر شده و ارتقای سطح این تعامالت نیز خود به بهبود عملکرد زنجیره تأمین صنایع
دفاعی منجر شود .بهکارگیری فناوری بالکچین در زنجیره تأمین صنایع دفاعی به میزان 0/439
بهطور مستقیم و  )0/469*0/851( 0/399بهطور غیرمستقیم میتواند بهبود عملکرد زنجیره
تأمین را به دنبال داشته باشد.
1
پژوهش حاضر ،نتایج پژوهشها و مطالعات رحیمی و بوشهری ( ،)2019آبیرانتی و منفرد
( ،)2016آزی و همکاران ( ،)2019فیزوباکر و همکاران  ،)2019( 2ایگاراشی و همکاران ،)2013( 3
کوپیتو و همکاران  ،)2020( 4کیشتری  ،)2018( 5سانی و همکاران  ،)2020( 6وانگ و همکاران
( )2009و یینگ و همکاران ( ) 2018را در خصوص روابط مثبت بین فناوری بالکچین و عملکرد
زنجیره تأمین تأیید کرد و نشان داد که بهکارگیری فناوری بالکچین اثر مثبت و معناداری بر
عملکرد زنجیره تأمین صنایع دفاعی دارد .نتایج پژوهشهای کائو و ژانگ ،)2011( 7لی و
همکاران ( ،)2011مین و همکاران  ،)2005( 8توبولیک و والتر  )2015( 9و تریبلمایر ( 10)2018در
خصوص روابط بین فناوری بالکچین و تعامالت همکارانه نیز در این پژوهش تأیید شد .این
پژوهش همچنین نتایج مطالعات اییا و همکاران  ،)2010( 11کومار و همکاران  )2016( 12و لیائو و
کو  ،)2014( 13در خصوص روابط بین تعامالت همکارانه و بهبود عملکرد زنجیره تأمین را تأیید
کرد .در پژوهش حاضر با تمرکز بر تدوین مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر نظرهای کیفی
پژوهشگران پیشین تالش شد تا مبتنی بر مبانی آماری ،معناداری روابط بین متغیرها بررسی و
ضرایب رگرسیون بین آنها مشخ شود که تنها در اندکی از پژوهشهای پیشین ذکرشده،
روابط آماری بین برخی متغیرهای این پژوهش بررسی شده است.
با توجه به اینکه فناوری بالکچین در ایران هنوز در ابتدای راه قرار دارد و کارکردهای آن
فعالً در حوزههای دانشگاهی موردبحث و تبادلنظر است ،پیشبینی میشود که تا چند سال آینده
و پس از درك کارکردها و اثرات مثبت آن توسط صنعت ،استقبال صنایع در راستای اجرای آن
1. Abeyratne & Monfared
2. Frizzo-Barker et al
3. Igarashi et al
4. Kopito et al
5. Kshetri
6. Sunny et al
7. Cao & Zhang
8. Min et al
9. Touboulic & Walker
10. Treiblmaier
11. Eyaa et al
12. Kumar et al
13. Liao & Kuo
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بهشدت افزایش یابد .ازآنجاکه صنعت دفاعی از جمله صنایعی است که بهبود عملکرد زنجیره
تأمین آن به ارتقا سطح عملکردی و کیفیت محصوالت دفاعی منجر میشود و درنتیجه میتواند
بازدارندگی دفاعی را به نحو شایستهای ارتقا بخشد و کل جامعه از این موضوع منتفع خواهند شد،
پژوهش حاضر در صنایع دفاعی ،بهعنوان یکی از صنایع پیشگام کشور ،صورت گرفت .صنایع
دیگر کشور از جمله صنایع خودرویی ،پتروشیمی ،نساجی ،الکترونیک و غیره نیز میتوانند از نتایج
این پژوهش بهره گرفته و تالش کنند از قابلیتهای این فناوری نوظهور در زنجیره تأمین خود
استفاده کنند.
اندازهگیری روابط بین متغیرهای مدل و همچنین اضافهکردن مؤلفهها و ابعاد جدید به
متغیرها در زنجیرههای تأمین حوزههای صنعتی دیگر و آزمون مدل با جامعه آماری بزرگتر و با
استفاده از نرمافزارهای مختلف مدلسازی ساختاری  -تفسیری از جمله لیزرل و آموس ،بهعنوان
پیشنهادهای آتی این پژوهش مطرح میشوند.
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