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 چکیده
  ی هادغدغه یکی از جدیدترین   چینبر پایه بالک با استفاده از اینترنت اشیاء  نیتأماجرای مدیریت زنجیره  

چین در مدیریت مند مقاالت منتشره، نقش فناوری بالک. این مقاله از روش مرور نظامباشدیمها  نسازما
را در نظر گرفته  و با   2021تا  2015برای بررسی دوره زمانی  کند.پایدار را بررسی می نیتأمزنجیره 

  مجالت   در  شده  منتشر  مقاالت منتشره معتبری یافت نشد،مقاله    2017تا    2015توجه به اینکه در دوره  
ها،  مقاله گزینش از پس و گرفته قرار  مورد بررسی 2021 تا 2017 سال از    معتبر  علمی  هایکنفرانس  و

استراورس  شدند بندیطبقه و مقاله شناسایی 40 از روش سیستماتیک  استفاده  با  وکوربین  و سپس 
بهدادهنظریه   نرمبنیاد  مکسوسیله  کیفی  ابتدا  افزار   و یمحور باز، یکدگذار  گانهسه مراحلکیودی 
، سپس مقوله اصلی  استخراج شده  14کد و 260 هامقالهانجام داده واز این را بر روی مطالعات  انتخابی 

گر،  شرایط مداخله  ، پدیده محوری،یانه یزمی، شرایط  علّ شرایط شامل  پارادایمی  مدل قالب ها را درمقوله
 ایم.بندی کرده و مدل پارادایمی را رسم نمودهراهبردها و پیامدها دسته

 
 بنیاد، مدل پارادایمی، مرور سیستماتیک نظریه داده چین، اینترنت اشیاء،بالک: هاکلیدواژه
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 مسئله  بیان و مقدمه -1
 عرضه، که است ندهایفرآ و  خدمات  اطالعات،  خام، مواد از شبکه کی یسنت نیتأم رهیزنج

مشکل   نیچند یسنت نیره تأمیزنج تیریمد یهاستم یس در .کندی م مشخص  را تقاضا و لیتحو
 به مشکالت نیا. وجود دارد یموجود کمبود و لیتحو در ری تأخ حد، از شیب  رهیذخ هجمل از

  با  .شودمربوط می  یواقع نی تأم یهارهیزنج اطمینان درعدم  و یدگیچیپ جمله از عامل نیچند
 سنتی   هایتأمین  زنجیره  تکنولوژی،  سریع  پیشرفت  و  تولید  صنعت  در  الزامات  افزایش  به  توجه

 ها آن  که  طوریبه  ؛ هستند  مواجه  ونقلحمل  مشکالت   و   تقاضا  تغییرات   مانند   زیادی   هایچالش  با
  درمحیط   ها سازمان.  ]1[  دارند  توزیع  های کانال  و  تدارک  زمان  ظرفیت،  در  پذیریانعطاف  به  نیاز

 استفاده   هایثباتیب  با  مقابله  برای  کلیدی  استراتژی  عنوانبه  چابک  تأمین  زنجیره  از  پویا،  تجاری
  و  کندمی  متصل  یکدیگر  به  را  محصوالت  و  هامکان  افراد، ،اشیا  نترنتیا فناوری  [2].  کنندیم

 یی سنسورهاها و  تراشه، بدین صورت که  کند آوردن ارزش ایجاد می  فراهم  هایی برایموقعیت 
 از ستفادها  .دکننمنتقل می  IOT 1  ها را به شبکهداده  شوند،که داخل محصوالت گذاشته می 

رات  یثأت یدارا و شودیم آن شدن   هوشمندتر باعث نیتأم رهیزنج تیریمد در اء یاش نترنتیا
 :است ریز

 بدون و    زدنحدس  بر یمتک موجودی کاال  تیریمد روند:  کاال  یموجود تیریمد شیافزا  .1

آوری  در جمع  اختالل باعث هاداده یدستآوری  جمع   بود.  خواهد بالدرنگ مشاهده تیقابل داشتن
  امکان  ییویراد  امواج  ییشناسا  سامانه  یهابرچسب   از  دیجد  یهای ورافن.  شودی م ی موجود

 باعث   امر  نیا  و  کندیم  فراهم  را  ضمانت  مدتء و  انقضا  خیتار  ،دیتول  جمله  از  اطالعات  انواع  ثبت
 زانیم صدصددر  ثبت  به منجر  سنسورها افزودن  .شد  خواهد  نیتأم  رهی زنج  مؤثر  تیریمد

 استفاده   قیطر  از  کاال  یموجود  بالدرنگ  مشاهده   تیقابل  ترتیبد و بدینشویم کاال یموجود
 .گرددفراهم می  اءی اش  نترنتیا  از

 اطالعات تمام  هوشمند،ء  ایاش از استفاده قیطر از  :تدارکات تیشفاف رساندن حداکثر به.  2

 نیا  .بود خواهد دسترس در ن یتأم رهیزنج کل در (رهیغ و مقصد ،ونقلحمل طی شرا)  ونقلحمل
 به را بازگشت نهیهز همچنین  دهد.یم شیافزا را کاالها در ییجوصرفه و نظارت  امکان امر

 .دارد یمشتر تیرضا بر یادیز ریتأث  و رساندیحداقل م
بزرگ،    یهاسازمان اغلب و  ندارند ن یتأم رهیزنج از  یجامع اندازچشم هاسازمان از  یاریبس
جهان حفظ یمبنا بر را خود یهاستمیس  و تیهو و یپوشش   به فشار اعمال  عملیات 

 ناظر هایواسطه ایاشخاص   به را خود دیبا صورتنیا ریغ در  ، اندنموده جادیا کنندگانن یتأم
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 رهیسم زنجیمکان در مشکالت و مسائل   از یاریبس  باعث کم تیشفاف نیا  .نندیبب یمتک یمرکز

 . [3]  شودمی  دییتأ  و قیتصد ،یابیرد تیقابل ،منییا ستمیس لحاظ  به نیتأم
 ، یی غذا عیصنا در  که هستند ای دوارکنندهیام اریبس اطالعات یفناور نچیبالک و اءیاش نترنتیا

 توانندیم و اندنموده جلب خود  به را توجه نیشتریب ییدارو و یبهداشت مراقبت  ،یسازیکشت

 یبرخ و  نترنتیا توسعه با  .باشند داشته نیتأم یهاره یزنج و  اتیعمل در یمتعدد یکاربردها
 نیتأم یهاره ی زنج در مهمی رات ییتغ شاهد   گذشته، دهه در  شرفتهیپ یهای فناور از گرید

 فروشانخرده. هستند یامروز نیتأم یهاره یزنج مهم جزء دو  ییپاسخگو و ییکارآ. ایمبوده

 قیدق ینیبشیپ لیدل به و کنندی م ینگهدار را  یموجود حداقل و نموده  عمل نابصورت  به نیز
 دهیگرد دهیچیپ ایوظیفه  به تبدیل وکارکسب  طی مح در دیتول یبندزمان و یزیربرنامه  تقاضا،

 نترنتیا مانند تالی جید و روزبه یهای فناور ازباید   ،یرقابت تیمز کسب جهت بنابراین است،

 ی ریکارگبه با که معتقدند نیمحقق یبرخ  .[4]  نمود استفاده نهیزم نیا در نیچبالک و اءیاش
 نیهم به  افت ی دست یارزشمند یایبه مزا توانی م ن یتأم رهیزنج  در  اءیاش نترنتیا یهافناوری 

 یآقا فی درتعر.  [5] دادند قرار  یبررس مورد را نیتأم رهیزنج و اءیاش نترنتیا مفهوم خاطر
صورت  به که است  شده  رمز هایبالک ازتشکیل شده    یهاداده از  ساختار کی چینبالک  راج

 وجودآورند به را یاطالعات یرکوردها از ایمجموعه  تا اندشده  متصل گر یکدی به  زنجیروار

  یمال یهانه یزم حوزه در ابتدا در چینبالک یفناور  .شودیم  گفته  دفترکل اصطالحاً  آن به که

 اما   .]6[  معرفی شد  2008در سال   ن یکو بیت  ارز  ارائه با و  جیتالید   یارزها ژه یوبه  و

 توانی م جمله آن از که[7]   کرد باز نیز یغیرمال یهاحوزه  ریسا در را خود یجا سرعتبه

 از یکی.  کرد اشاره  اشیا ژهیبه و و الکترونیک حوزه امالک، و ثبت اسناد سالمت، حوزه به

 مباحث مربوط و   تأمین زنجیره دهد تغییر را آن چینبالک  یفناور  رودی م انتظار که یهاحوزه 

 حال در که دانندیم یابرجسته ی ک فناوری را چینبالک که  یطوربه.    [8]باشد  یم آن به

 که  یطوربه  .است تأمین کل زنجیره در دیجد یهافرصت  جادیا و یسنت یتجار یهامدل  تغییر

 و شیافزا را زنجیره تأمین  یی کارا و امنیت اعتماد، ،ییپاسخگو شفافیت، تواندی م یفناور نیا

 یحل براک راهی عنوانبه تواندیم چینبالک ن،یا بر عالوه . [9]  دده کاهش را آن یهانهیهز
  زنجیره  کل طول  در بلکه کنندگانتأمین با تولیدکننده بین نه تنها اطالعات و کاالها یابیرد مسائل
  دست آوردنهاست، برای ب جدید نسبتاً پژوهشی حوزه این که جاییآن  از  .رود شمار به تأمین

بین بالک ارتباط  پارادایمی  اینترنمدل  از مرور سیستماتیکت اشیاء و زنجیرهچین و    2تامین 
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استراووس و کوربین    3بنیادبر اساس نظریه داده  استفاده کرده و  مقاالت موجود در این زمینه 
  ایم.را رسم نموده  چینبالک  مبتنی بر  ءبر اساس اینترنت اشیا  نیتأممدل پارادایمی زنجیره  

 

 تحقیق پیشینه بررسی -2
 سرمایه   و   مواد  ، اطالعات  دائمی  جریان  طریق  از  را  مشتریان  و  ها سازمان  ، نیتأم  هایزنجیره 

که.   [10]کنندمی  متصل  هم  به کسب  فرآیندهایی  ساختار  می  وکاردرکل    توسط  کنندنفوذ 
جریان اطالعات هایی در چالش. ]11[ شودمیثبت و یکپارچه  اطالعات پشتیبانی، های سیستم

ند از :  اغلبه کرد عبارت  هاآنشود و باید بر  ایجاد می  نیتأمو روابط بین پیوندها در زنجیره  
این شرایط و  و ناکارآمدی در فرآیندهای انجام شده    نانیاطم، عدم  ریتأختحریف،    عدم دقت، 

حتمال اثر شالق گاو : ناهماهنگی، اشود ایجاد گردداز عواملی که در ادامه بیان می  ممکن است  
فناوری    بیان  شده است که  [12]  ذینفعاند اعتماد بیناطالعاتی و کمبو  یهاستمیسنر، نقص در  
از ها کمک کند تا  تواند به شرکتزیرا می  کمک کند،  4SCMتواند تا حد زیادی به  اطالعات می

بین سیستم و    سایبری   و  فیزیکیفضای    طریق متقابل  افرادارتباط  و  فرآیندها   ها چالش  ،ها، 
توانند های جدیدی که میدر میان فناوری،  [13]  نمایند  را برطرف  مینأت  موجود در زنجیره 

عنوان یک بهتوان  ین متمایز است. این فناوری را میچان اطالعات را افزایش دهند، بالکجری
سیستم ضبط و ذخیره رمزگذاری شده توزیع شده، در یک رکورد خطی، تغییر ناپذیر و غیر  

ازتراکنش قابل   بین عوامل در یک شبکه درک  فاسد شدن  ترین  شناخته شده .  ]14[  کردهای 
عملیات چین، ارزهای دیجیتال است. با این حال، کاربرد آن فراتر از این  کاربرد فناوری بالک

  صورت توان به دو  چین را میهای بالکشبکه .  ]15[گسترش است    درچندین زمینه در حال
، مزایای  SCMچین در  با تمرکز بر کاربرد بالک  .  ]16[  بندی کرددسته  عمومی یا خصوصی

اعتماد بین  شفافیت، افزایش    ی از، زنجیره بزرگترگاو نراحتمالی زیادی مانند کاهش اثر شالق  
بهرهکنندشرکت  افزایش  توافقنامه گان،  اطالعاتخودکار    یهاوری،  امنیت  تقویت  حاصل   و 

موضوع    ،چین تبادل اطالعات در نظر گرفته شودهای بالکویژگی  در  زمانی که.  ]17[  گرددمی
  قراردادهای  عمدتاً بر استفاده ازمزایای ذکر شده در باال  .  ]18[  گیردامنیت مورد توجه قرار می 

لجستیک  هوشمند   عوامل  بین  روابط  کردن  یکسان  می و  وجودن کنتأکید  با  بالقوه    د.  مزایای 
چین  پذیرش بالک  اولیه  مراحل  که  شودبیان میSCM    الذکر و اهمیت آشکار آنها برای  فوق

عالوه بر آن،   کند.میبر سهم آن در واقعیت صنعتی تأکید  و   در این زمینه هنوز ادامه دارد
 .دندهارائه می  ونقل راو عملیات حمل  رد بحث کاربردهای بالک چین در بخش مالیمو  ادبیات
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های اخیر برای درک بهتر ای از مطالعات مرتبط منتشر شده در سالخالصه  1شماره  جدول  
ای  که بدیل محدودیت در صفحات مقاله، فقط خالصه  کند را ارائه می  SCMچین در  پذیرش بالک

 مقاله در جدول بیان شده است.                               15از  
 مروریاز مقاالت  یاخالصه . 1جدول

 منبع داده اولیه  کد

1 
این مقاله یک چارچوب سیستم اطالعاتی و معماری برای مدیریت کیفیت 

 مبتنی بر بالک چین پیشنهاد کرد نیتأمدر زنجیره 
چن و  

 2017همکاران

2 
این مقاله  یک سیستم مدیریت مالکیت محصول پس از فروش را بر 

فرکانس رادیویی متصل   یهابرچسب اساس استفاده از شبکه بالک چین
 کرد ارائه  aبه 

تویودا و  
 2017همکاران

3 
سازندگان هواپیما   نیتأمچین اعمال شده در زنجیره این مقاله یک بالک

 با تمرکز اصلی بر قابلیت ردیابی قطعات یدکی است. 
مدوال و  

 2017همکاران

4 
دام با تمرکز بر گاو   نیتأماجرای زنجیره بلوکی را در مدیریت زنجیره 

 . کندیمگوشتی به نام زنجیره گوشت پیشنهاد 

ماریلنو و  
همکاران  

2017 

5 
حلی ممکن برای  را به عنوان راه نی تأمچین در زنجیره استفاده از بالک

نشینی و عدم تقارن اطالعاتی دوگانه،  برخی از مشکالت، مانند حاشیه
 تحلیل کرد

ناکازومی  
2017 

6 
چین ، از طریق مطالعه چند موردی، بالک چین کاربرد بالکوتحلیلتجزیه

 ، بر اساس اطالعات منابع ثانویه راپیشنهاد کردنیتأمدر زنجیره 
 2018کشتری
 

7 

که علم اطالعات و فرآیندهای تجاری را به هم   یارشتهمطالعه میان
وتحلیل از عملکرد  طور خاص، پیشنهاد یک مدل تجزیه. به کندیممرتبط 

جایی معیارهای فعلی  این مطالعه جابه نیتأمتحویل در مدیریت زنجیره 
 کند پیشنهاد می SCMچین در را از طریق پذیرش بالک

منگ و  
 2018کوئین

8 
پیشنهاد   SCMمنظور کاهش اثر شالق گاو، کاربرد بالک چین را در به

 کرد

وان  
انگلربورگ و  

 2018همکاران

9 
پیشنهادی برای اتخاذ بالک چین برای توسعه یک سیستم مدیریت 

 متمرکز فعلی ارائه شده است  به جای رویکرد مدیریت نیتأمزنجیره 
نایدو و  

 2018همکاران
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 منبع داده اولیه  کد

10 
، از طریق  نیتأمدر زنجیره  هامتیق سیستمی برای ردیابی و نظارت بر 

مندارائه داده  چین واستفاده از قراردادهای هوشاستفاده از فناوری بالک
 است.

یو و ون  
2018 

11 
مصالح ساختمانی با تمرکز    نیتأمچین در زنجیره در مورد کاربرد بالک

بر لجستیک از طریق ایجاد یک سیستم اطالعاتی با شفافیت و اعتماد بین  
 طرفین درگیر بحث شد.

النکو و  
 2018همکاران
 

12 
صنایع   نیتأمچین در مدیریت زنجیره این مطالعه در مورد کاربرد بالک

 دریایی نروژ ارائه کرد

گاسدال و  
 2018همکاران
 

13 
همراه با اینترنت اشیا را  نیتأمچین در مدیریت زنجیره کاربرد بالک

 فیزیکی سایبری نشان داد. یهاستم یسبرای استقرار 

پترونی و  
 2018همکاران

 

14 

ونقل دریایی که  حمل یک مدل مدیریت هویت دیجیتال برای زنجیره
و اطمینان از امنیت اطالعات محموله و همچنین   مؤثرامکان ردیابی 

 افزایش کارایی در ترخیص لجستیکی

 ارائه کرد

زو و  
همکاران  

2018 
 

15 
محصوالت کشاورزی   نیتأمحل غیرمتمرکز برای ردیابی زنجیره یک راه

چین، و در کاربرد اینترنت اشیا برای تولید و استفاده از مبتنی بر بالک
 در کل زنجیره در دو پلتفرم )اتریوم( پیشنهاد کرد. هاداده 

کارو و  
 2018همکاران
 

 

 پژوهش  شناسیروش  -3
 به دنبال سو یک  از که چرا است ی کاربرد هم و یبنیاد هم هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 دیگر یسو  از کنترل و با مرتبط  عوامل شناسایی زمینه در دانش  یمرزها  شگستر و توسعه

 اینترنت اشیا مبتنی بر    یسازپیادهبرای بررسی شرایط   هاسازمان مدیران به کمک دنبال به

زنجیره  بالک در  بود،  نیتأمچین  - کیفی یهاپژوهش  نوع  از پژوهش  این بر  عالوه  خواهد 
 از   نتایج  به  دستیابی  برای  یافته  توسعه  مراحل  ارائه  بخش  این  هدف  .رودمی  شمار به کتشافیا

است.  طریق بنیاد  داده  نظریه    تئوری  اساس  بر  که   قرار  دادهراهبردی  استفاده  مورد  بنیاد 
تبیین    ای است که در سطحی گسترده بهظریهمند و کیفی برای خلق  نگیرد، روشی نظاممی

هویتفراین با  موضوعی  متقابل  یا  کنش  می  د،  طرح  پردازد.  مشخص  از  پژوهش  این  در  ما 
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مرور  مندی بر اساس  روش   یم که خرد مایه گزینش آن،امند راهبرد مزبور استفاده کردهنظام
 ،هاداده تفسیر بنیادداده نظریه روش در.  است  باره این موضوعسیستماتیک مقاالت منتشره در

 روش یک را بنیادداده نظریه توانمی  کند.می  ایفا تحقیق فرایند در را یمحور و اصلی نقش

 از برخاسته  بنیادین نظریه یک توسعه یبرا را  هارویه  از منظمی مجموعه  که کیفی تحقیق

  بررسی   منظوربه  که   هاییروش  از   یکی  .تعریف کرد  گیردمی کار به پدیده یک مورد در استقراء
 است   عبارت  سیستماتیک  مرور  است.  سیستماتیکمرور    شده،  معرفی  پیشین   مطالعات  ترکیب  و

و  سیستماتیک،   متد   از یک   موجود  ساختار  ترکیب  و  ارزیابی  شناسایی،  برای  جامع،  صریح 
  مرور  برای   مختلفی  متدهای  متخصصان.    و  محققان، دانشمندان   توسط  شده  انجام   تحقیقات

 اما   .اندداده  توضیح  متفاوت  حدی  تا  را  فرایند  این  مختلف  ندگاننویس  .دارد  وجود  تماتیکسیس
  دست  به  برای  ابزار  ترینمناسب  یافتن  اصلی   چالش  .تندهس  مشابه  اساساً   فرایندها  واقع  در

  ضروری   رویکرد  این  در  همه  از  بیشتر  آنچهاست.    ادبیات  مجموعه  از  جامعی  خالصه  آوردن
ای خالصه   1کل  در ش.  باشد  دقیق  و  جامع  هرگام،  در  مرور  فرآیند  که  است  این  ،رسدبه نظر می
و همچنین ثبت خالصه مقاالت    مقاالت به روش سیستماتیک  ی هایی که برای جستجو از فعالیت

 نمایش داده شده است.  ند نظریه داده بنیاد،مورسم مدل پارادایمی بر اساس رهیافت نظام

 

 

 
 
 
 
 

 مراحل انجام تئوری داده بنیاد و مرور سیستماتیک در این پژوهش   .1شکل                          

 (مندنظام) سیستماتیک مرور انجام مراحل -1-3
  ارائه  سیستماتیک  مرور  انجام  مراحل  دادن  نشان  برای  را  چارچوبی   (2010)  5  شابرام  و  اوکولی
  مورد   سیستماتیک  مطالعات  انجام  راهنمای  نعنوابه  مختلفی  مطالعات   در  چارچوب  این.  کردند

 :از  نداعبارت  روش  این  مختلف  مراحل  2در شکل    .است  گرفته  قرار  استفاده

                                        

 

کردن  .مشخص1
 پژوهش  سؤال

  
کردن  .مشخص2

 ها واژهکلید 

.جستجو کلید  1
ها درپایگاه  واژه

 مقاالت 
 
 .انتخاب مقاالت  2

.ثبت چکیده و  1
گیری یا نتیجه

 پایانی
 
.کد گذاری  2

مطالب ثبت  
 شده از مقاالت 

.مقوله بندی  1
 باز   یکدها

 
.بکارگیری 2

رهیافت نظامند  
استراووس و  
کوربین نظریه  

 داده بنیاد 

رسم مدل  
پارادایمی بر 

 اساس  
روش نظامند  

 نظریه داده بنیاد
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 انتخاب به روش سیلوا -3-1-1

)دومین   سیلوا  ماریسا  است.  انتخاب  سیستماتیک  مرور  اجرای  در  روش    ]19[  (2015گام 
 :ه انتخاب ارائه کرده استلمندی را برای مرحنظام

 . های علمی و حذف رکوردهای تکراریشناسایی و استخراج مقاالت از پایگاه   -1

های مرتبط و  های مستخرج و انتخاب مقالهچکیده مقالهمعنای مطالعه عنوان،  غربالگری به -2
 . های غیرمرتبطحذف مقاله 

های غربال شده مرحله قبل و انتخاب گیری مقالهغربالگری مجدد و مطالعه مقدمه، نتیجه  -3
 . های نامربوطهای مرتبط و حذف مقالهمقاله

نها و در نظر گرفتن اهداف های مستخرج از مرحله پیش با مطالعه آارزیابی نهایی مقاله  -4
 ها. پروژه و در آخر انتخاب نهایی مقاله

های معتبر مانند ساینس دایرکت، های منتشر شده در پایگاه دادهبرای شناسایی بهتر است مقاله
ها، پوشش حداکثری و دلیل انتخاب این پایگاه  ،پرینگر بررسی شوندشس، امرالد و ااسکوپو

 .  تر و معتبرتر استنتایج مطلوب  ها و کسبدستیابی به جامعیت بیشتر مقاله
 برای   استفاده   مورد  معیارهای  واضح  طوربه  نویسنده   است   الزم  مرحله  این   در:  کیفی ارزیابی

 انتخاب   مقاالت  اعتبار  دقت،  تعیین  برای  تحقیق  این  در.  نماید  بیان  را   مقاالت  از  هریک  کیفیت  تعیین
  فرم  یک   منظوربدین.  است  شده   استفاده   حیاتی(  ارزیابی  مهارت  )برنامه  CASPابزار    از  شده

  مقاله هر    محتویات  اساس   برای  سؤال  هر   به  و   ایجاد  CASP  ارزیابی معیارهای  از  استفاده   با

یدهپدپیرامونروزبهموردیمطالعهارائهسیستماتیکمطالعهانجامهدف
عهمطالموردپدیدهپیرامونبناییزیرهایمقولهاستخراجوبررسیمورد

ه شناسایی مقاله ها از پایگاه های داده معتبر، مطالعه چکیده و عنوان ، مطالع
مقدمه و  نتیجه گیری ،  ارزیابی مقاله ها ، انتخاب مقاله های واجد شرایط

استخراج اطالعات مورد نظر

تحلیل داده ها

برنامه

 ریزی 

 انتخاب

 اجرا 

 استخراج 
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  متدولوژی   ،تحقیق  اهداف  روشن  بیان:  از  اندعبارت     CASPابزار  معیار  ده.   شد  داده    امتیازی
  و   پژوهشگر  رابطه  ها،داده  آوریجمع   کارگیری،به  استراتژی  پژوهش،  طرح  پژوهش،
با توجه به   مقاالت ارزیابیاخالقی.   مسائل و تحقیق ارزش ها،یافته بیان دقت، ه،کنندمشارکت

مقاله برگزیده شدند، حداقل   40امتیازهای اخذ شده   اساس بر  است. گرفته صورت  معیارها  این
( و    40-50)بوده است که در بازه امتیازی عالی    45و حداکثر امتیاز داده     32زات  میانگین امتیا

 .( است40-  31خیلی خوب )
از:  هاداده  استخراج   را کاربردی اطالعات ندگاننویس است الزم مقاالت، تمام شناسایی پس 

  استخراج  عوامل تمام ابتدا حاضر، پژوهش در.  نمایند استخراج مقاله هر از سیستماتیک  طوربه
  محتوای و مفهوم نظرگرفتن در با سپس  و شده گرفته نظر در کد عنوانبه مقاالت مطالعه  از شده

 پژوهش  هایمقوله  و  مفاهیم ترتیب این به تا کرده بندیدسته  مشابه مفهوم یک در را هاآن  هریک،
 .شد بندی  دسته و شناسایی مرتبط کلیدی کدهای. سپس  شد داده شکل مشابه کدهای ترکیب با

، میپارادابه   توجه با و مقاله هر اصلی هدف اساس بر پژوهش این در  (:آنالیز(مطالعات سنتز
مقوالت    ، انتهایی  گیریقرار گرفته و از متون مندرج در چکیده و نتیجه   بررسی مورد مقاالت
 بندی گردید. دسته

در این پژوهش برای حفظ کیفیت مطالعه از شاخص کاپا استفاده شده است که :  کنترل کیفیت 
این صورت است. به  پایایی کاپای ک  چگونگی محاسبه شاخص کاپا  ، یک معیار وهنضریب 

در تحلیل   توافق بین دو کدگذاراست. این ضریب برای محاسبه    کیفی  تحلیلاری  ارزیابی اعتب
استفاده   )شودیمکیفی  کوهن  جیکوب  برخی  (1960.  دلیل  به  را  درصدی  توافق  ضریب   ،

این احتمال که ارزیاب  یهایکاست ها واقعاً آن مورد انتقاد قرار دارد. بنابراین برای توضیح 
به دلیل عدم قطعیت حدس می از کدهارا  پاحداقل برخی  یایی کاپای کوهن را زنند، شاخص 

 . معرفی کرد
رفته شد  عنوان کد در نظر گن جایی که در مراحل طراحی مدل معیارهای مقاالت پیشین به از آ

بنابراین   ،  ه استاقدام به کد گذاری گردید  کدها های معنایی بین  و با در نظر گرفتن شباهت
بدین روش که    از شاخص کاپا استفاده شده است.  منظور سنجش پایای مدل طراحی شدهبه

توسط پژوهشگر  ایجاد شده    یهامقوله وه کدگذاری  شخص دیگری از نخبگان  بدون اطالع از نح
  ارائه شده توسط پژوهشگر با  مقوالتسپس    مفاهیم کرده است.  و  کدها بندی  اقدام به دسته

ایجاد   مقوالتنهایت با توجه به تعداد  مقایسه شده و در    خبره  ارائه شده توسط این فرد  مقوالت
طور که در  همان  ، شاخص کاپا محاسبه شده است.مقوالت ایجاد شده متفاوتشده مشابه و  

https://modireamari.org/%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%da%a9%d8%af%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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ایجاد کرده است، که مفهوم    13مفهوم و خبره دیگر    14پژوهشگر  گردد،  مشاهده می  2جدول  
که با    محاسبه شده  63/0بنابراین  شاخص کاپا برابر    ک است.مفهوم مشتر  11از این تعداد  

            در سطح توافقی معتبر قرار گرفته است.  3توجه به جدول  
 پایایی روش .2جدول

  نظر محقق 
 بله خیر  مجموع 

13 2 =B 11 =A بله  
 خیر  D 3    =C= 0 3 نظر خبره دیگر  

16 =N 2 14  مجموع 

 

=0/687  11
16
  = 𝐴+𝐷

𝑁
 توافقات مشاهده  =  

 

=0/13  2
16
     ×  5

16
   ×   14

16
     ×  13

16
     = 𝐵+𝐷

𝑁
    ×   𝐶+𝐵

𝑁
  ×  𝐴+𝐶

𝑁
   × 𝐴+𝐵

𝑁
 ی شانستوافقات      =    

                

0.63    =    K=
توافقات  شانسی −توافقات  مشاهده  شده 

توافقات  شانسی −1
 

                                                        
 ( K)  شاخص کاپا .3جدول

 وضعیت توافق مقدار عددی شاخص کاپا

 ضعیف 0از   ترکم 

 بی اهمیت  2/0-0

 متوسط  21/0 -4/0
 مناسب  0/ 41 -6/0

 معتبر  8/0  -61/0

 عالی 81/0 -1

 
 شوند، دنبال باید که  استانداردی قوانین بر  عالوه پژوهشی مقاالت نوشتن  در نوشتن مقاله:       

 طور به مقاله این نتایج تا گردد گزارش کافی جزئیات با تماتیکسیس مرور فرآیند الزم است
 شوند.  مستقل منتشر
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 پژوهش  یهاداده  وتحلیلتجزیه -4

گردش مطالعات مورد بررسی در یک پژوهش مروری را با    معموالًمرورگران سیستماتیک  
دهی در  نمودار بخش مهمی از فرایند گزارش   این دهند.  ار پریسما نمایش میاستفاده از نمود
و مقاالت بازیابی  کار روی مراجع    سازد روندهستند، زیرا مخاطبان را قادر میپژوهش مروری  

ارائه   3شکل  در   اضرگران را مشاهده کنند. نمودار پریسما برای پژوهش حشده توسط مرور
 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  وکوربین استراوس مندنظام رهیافت و بنیاد   داده  یسازنظریه  رویکرد از حاضر پژوهش در
  دهش کارگرفتهبه مندنظام چارچوب به توجه با روش این زیرا است، شده استفاده ]20[  (1990)

 نوع سه  پژوهش این در همچنین . بود خواهد پژوهشگر یگشاراه نظریه، ایجاد و ظهور  یبرا

 ،یمحور پدیده  ،یازمینه گر،  مداخله ی،لع شرایط  قالب در انتخابی، و یمحور باز، یکدگذار
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تعداد کل مقاالت پیدا شده در 
  یهادادهجستجوی پایگاه 

بوده است.  95الکترونیکی  

 

 

 

35تکراری= ی رکوردهاحذف   

تعداد مقاالت انتخاب شده برای 
60بررسی =  

تعداد مقاالت انتخاب شده بر اساس  
40=محدودترمعیارهای    

 نمودار پریسما . 3شکل 
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از مروز    هادادهدست آوردن  هبرای ب  در این پژوهش  .است شده  انجام  پیامدها و های استراتژ
گذاری و شرایطی بوده را برای  انجام  کد  نظامند مقاالت استفاده کرده و مقاالتی که شامل

 40آورده شده است.    1  دست آوردن مدل پارادایمی انتخاب کرده که این شرایط در جدولهب
برای ثبت مفاهیم ابتدایی استفاده   هادهیچک  گیری ومقاله نتیجه  40خاب شده و از این  مقاله انت

فاهیم ، م2020افزار مکس کیودی  ها در نرمکردن آنآوری مفاهیم و ثبتبعد از جمع  شده است.
 کد گذاری باز شده است.   260گذاری کرده که در این مرحله  دست آمده از مقاالت را کدهب

نشان    در جدولاست که    یا نامهوهیشاین پژوهش  شامل  مورد استفاده برای انجام    یهامقاله
 داده شده است. 

 شیوه نامه انتخاب مقاالت   .4  جدول
 گام  توضیحات 

چین یک بررسی منظم ادبیات در مورد انتشاراتی که  مربوط به کاربرد بالک
 صورت مفهومی یا عملی انجام شده است به نیتأمدر مدیریت زنجیره 

 موضوع 

 کلید واژه  چین، اینترنت اشیاء، بالکنیتأممدیریت زنجیره 

تا  2017 ی هاسالبین معتبر  هاکنفرانسمقاالت منتشر شده در مجالت یا 
2021 

 معیارهای تعریف
 منابع

 زبان انگلیسی

 دشویماعمال   نیتأمچین و اینترنت اشیاء برای مدیریت زنجیره بالک
معیارهای ورود  

 به مطالعه 
 نیتأمچین در موضوعات جانبی برای مدیریت زنجیره . بالک1

 نیتأمچین در مدیریت زنجیره . غیر مرتبط با بالک2
 . متن کامل در دسترس نیست3

معیارهای خروج  
 از مطالعه 

 انواع مطالعات  مختلط کیفی، کمی، 
 

 سیستماتیک رویکرد در کیفی یهاداده تحلیل گام اولین کدگذاری باز:   محوری و باز کدگذاری

 مفاهیم آن، طریق از که است تحلیلی فرایند باز، یکدگذار .است باز یکدگذار  بنیاد،   داده  نظریه

  ی کدگذار مرحله این .شودمی کشف هاداده در آنها ابعاد و هاویژگی و شده هاشناساییمقوله 
 و پردازدمی هامقوله  ینامگذار به  محدودیتی هیچ بدون پژوهشگر که چرا شودمی نامیده باز

  .[49]  شودنمی قائل هامقوله  و کدها تعداد یبرا محدودیتی

  هم درکنار معنایی  هم و اشتراکات  اساس بر مفاهیم مرحله این درمحوری:      یکدگذار
 ایجاد و  شناسایی باز، یکدگذار مرحله در که ابتدایی یهادسته و کدها واقع در .گیرندقرارمی 
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 هاییدسته، هستند  مشابه مفهوم لحاظ به که کدهایی ادغام ضمن و مقایسه یکدیگر با شوند،می

 رهیافت اساس بر  مرحله این در  . [50]گیرندمی قرار مشترک قالب در یکدیگر به مربوط

 شرایط قالب در باز، یکدگذار  مرحله از مستخرج یهامقوله  کوربین، و استراوس سیستماتیک

 پیامدها و گرمداخله شرایط ،(بستر)  یازمینه شرایط ها،یاستراتژ ،یمحور پدیده علی،

 :است زیر صورتبه تحقیق  این در ی محور و باز یکدگذار.  شدند یبنددسته
 دهندمی  قرار ری تأث تحت را اصلی مقوله که هستند هاییمقوله یا شرایطی: عل شرایطالف(  

شامل   علی شرایط تحقیق این در .شوندمی  یمحور  مقوله  یا پدیده توسعه و  ایجاد باعث و
و بعد از   نیتأمچین در زنجیره  بالک  اینترنت اشیاء و مبتنی بر  که قبل از اجرایشرایطی است  

بدیل محدودیت صفحات مقاله در    علی  طشرای  ای از جدولنمونه. فقط  اندشده شناساییاجرا  
 زیر آمده است .

 علی  شرایط یمحور و باز یکدگذار . 5جدول

 مقوله  ها مقاله کد اولیه  ردیف 

1 
-هب نیتأمتغییر زنجیره  چگونگی 

 چین وسیله بالک
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیتأم زنجیره تجهیز از قبل شرایط
 چین بالک تکنولوژی بوسیله

 
 
 
 

2 
ریسک معایب رقابتی در 

 فعلی  یهاستمیس
24 

3 
ونقل  لنیاز به یک فرایند پایدار حم

 ن یتأمبرای زنجیره 
24 

4 
نگرانی در مورد اعتماد در حوزه  

 نیتأمزنجیره 
24 

5 
اعتماد در روش کاغذی و نیمه  عدم

 ن یتأمدیجتالی زنجیره 
24 

6 
عدم توانایی محافظت از اطالعات  

 ذخیره شده در دفتر کل 
16 

 15 محدودیت داشتن یک زبان واحد 7

8 
های بازرسی کیفیت  محدودیت

 سنتی نیتأمزنجیره 
14 

9 
زیادی از اطالعات زنجیره  حجم 

 نیتأم
 12و13

 13 فقدان ابتکارات سرمایه گذاری 10
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 مقوله  ها مقاله کد اولیه  ردیف 
 12 ریسک گریزی سرمایه گذاران 11

14 
  یندهایفراعدم تقارن اطالعاتی در 

 سنتی نیتأمتولید زنجیره 
 1و 8

 

 5 نیتأمسوء استفاده در زنجیره  15

16 
ریزی راحت قوانین و  برنامه

 مقررات
5 

17 
مشکالت عملیات جستجو در  

 نیتأمزنجیره 
5 

 1 سنتی نیتأمدم کیفیت در زنجیره ع 18

19 
  نیتأممدیریت متمرکز زنجیره 

 سنتی
1 

20 
منافع شخصی اعضای   نیتأم

 سنتی نیتأمزنجیره 
1 

21 
باالی بازرسی کیفیت   یهانهیهز

 سنتی نیتأمزنجیره 
1 

22 
بازرسی کیفیت   یهاتیمحدود

 سنتی نیتأمزنجیره 
1 

23 
 یهادادهتوانمندی اشیاء فیزیکی با 

 آگاه 
40 

 
 
 
 

 زنجیره تجهیز اجرایحین  شرایط
 چین بالک تکنولوژی بوسیله نیتأم

 

24 
ارتباطی بی   یهاشبکهگسترش 

 سیم بین اشیاء فیزیکی 
40 

25 
استاندارد طراحی  ی هاروشنبود 

 ن یتأمبالک چین زنجیره 
39 

 39 چارچوب راهنمایی برای پذیرندگان 26

27 
چین توسط مدیریت پذیرش بالک

 ابتدایی لجستیک در مرحله 
29 

 27 چین بادوام سیستم بالک 28
 12و 19و18 سازیهزینه باالی پیاده 29

 



ـ های نوین در تصمیم پژوهش                `    ـ گیری  ــــــ  1401  پاییز،  3، شماره  7ـــــــــــــ دوره  ـــــــــــ

185 

 بوجود طرح یا چارچوب یبرا  که  است مفهومی برچسب همان مقوله این:  محوری پدیده   (ب

بر   نیتأماندازی زنجیره  راه مدل  تحقیق این در کهاین  به توجه  ا. بشودمی  نظر گرفته در آمده
  ی آورجمع از پس لذا است. گرفته قرار مطالعه  موردچین  اینترنت اشیاء مبتنی بر بالکساس  ا

مدیریت    مقولهشده،   ارائه یهاویژگی   بررسی و باز یکدگذار مرحله در آنها تحلیل و هاداده
اشیاهب  نیتأمنجیره  ز اینترنت  چین    وسیله  بالک  بر   یمحور مقوله یا پدیده  عنوانبهمبتنی 

 .شد انتخاب
 مقوله به  پاسخ در  که هستند ی هدفدار تعامالت و هافعالیت و  رفتارها بیانگر:  راهبردها    ج(

حاضر   تحقیق در.  شوندیم  اتخاذبستر   اساس بر و گرمداخله شرایط ری تأث تحت و  یمحور
ب   نیتأمهای بهبود عملکرد زنجیره  مقوله  استراتژیو  از  اقتصادی  نظر های در  هبود عملکرد 

 گرفته شده در این پژوهش هستند.
 انتخاب و گذارندمی  ریتأث های استراتژ بر که خاصی شرایط به:  ایزمینه شرایط   د(

 از یامجموعه  را  شرایط  این.  گویندمی  بستر  ،گیرد صورت  آنها بر اساس باید های استراتژ

یامقوله  و  مفاهیم  بستر یهامقوله  تحقیق  این در  و دهندمی  تشکیل  یازمینه یمتغیرها ها 

 عوامل فنی و عوامل سازمانی.  از عبارتند
 کرده ایجاد مانع های استراتژ یاجرا روند در که هستند عامی شرایط: گرمداخله شرایط ه(

 شناسایی مداخله گر شرایط عنوانبه که هاییمقوله  .شوندمی متأثر  هاآناز   های استراتژ و

رنت اشیاء و عوامل  عوامل مرتبط با اینت  چین،عوامل مربوط به فناوری بالک   :ندازاعبارت اندشده
 .هامرتبط با شرکت 

 های استراتژ یاجرا اثر در که هستند  پیامدهایی و نتایج بیانگر هامقوله از برخی:  پیامدها   و(

 که افراد نیستند هاییهمان الزاماً  و کرد بینیپیش تواننمی همواره را پیامدها.  آیندمی  به وجود

 شودمی بینیپیش ،هاآن یذار وکدگ شده یآورجمع یهاداده اساس براند.  داشته  را آن قصد

 . داشت خواهد به دنبال را ذیل یپیامدها ها،سازمان در شده شناسایی  یهای استراتژ یاجراو  
  و   مینأت  پیامدهای  مربوط به کارآمدی زنجیره  مین وأت  پیامدهای مربوط به اعتماد در زنجیره

 ، پیامدهای امنیتی.پیامدهای اطالعاتی
 گزینشی، یکدگذار از استفاده با کیفی  یهاداده تحلیل گام آخرین در:  انتخابی کدگذاری

 تعیین مرحله این  هدفشوند.   می یکپارچه منسجم،  یاه ینظر قالب در و یافتهبهبود هامقوله 

پارادایم  مدل اساس بر عمل این .است  باز یکدگذار مرحله در شده ایجاد یهابین مقوله  رابطه
 را یپردازیتئور فرایندتا   کند می  کمک پردازانیتئور به که گیردمی  صورت بنیادداده نظریه
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 شناسایی را  یمحور  یا یمرکز  پدیده محقق یمحور یکدگذار در.  دهند انجام سادگی به

 و  گرمداخله کند، شرایطمی مشخص را هایاستراتژ ،کندیم  تشریح را علی شرایط کند،می
 کند.می  معین پدیده این یرا برا های استراتژ این نتایج و پیامدها وکند  می  شناسایی را بستر

چین ساس اینترنت اشیاء مبتنی بر بالکا  بر  نیتأماجرای مدیریت زنجیره   مدل ی محور یکدگذار
 . است شدهداده   نشان 3 شکل پارادایم مدل در
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 :علی شرایط

  نیتأم زنجیره تجهیز از قبل•

 بوسیله بالک چین نیتأمچگونگی تغییر زنجیره -

 فعلی یهاستمیسریسک معایب رقابتی در -

نیاز به یک فرایند پایدار حمل و نقل برای -

 نیتأمزنجیره 

 نیتأمنگرانی در مورد اعتماد در حوزه زنجیره -

اعتماد در روش کاغذی و نیمه دیجتالی  عدم-

 نیتأمزنجیره 

عدم توانایی محافظت از اطالعات ذخیره شده در -

 دفتر کل

 بوسیله نیتأم زنجیره اجرایحین  شرایط•

 چین بالک تکنولوژی
 آگاه یهادادهتوانمندی اشیاء فیزیکی با -

ارتباطی بی سیم بین اشیاء  یهاشبکهگسترش -

 فیزیکی

استاندارد طراحی بالک چین  یهاروشنبود -

 نیتأمزنجیره 

 چارچوب راهنمایی برای پذیرندگان-

پذیرش بالک چین توسط مدیریت لجستیک در 

 مرحله ابتدایی

 امسیستم بالک چین بادو-

 هزینه باالی پیاده سازی-

سطح پایین انتشار بالک چین از طریق زنجیره -

 نیتأم

بالک چین یک فناوری برای رفع مشکالت -

 سنتی نیتأمزنجیره 

 

 :یانهیزم شرایط

 عوامل فنی•

هماهنگی ساختارهای حکومتی برای استفاده بالک -

 چین

ساختارهای حکومتی برای استفاده از تصمیم گیری -

 بالک چین

 اطالعات مربوط به فروشندگان-

 اطالعات مربوط به محصوالت-

عدم همکاری تصمیم گیرندگان سنتی برای اجرای -

 بالک چین

 عوامل سازمانی•
 نیتأم زنجیره نظارت برای  iot تحلیل قابلیت-

 iotو چین بالک قدرتمند ترکیب-

 اشیا اینترنت ساخت زیر شدید پیچیدگی-

 کل دفاتر کنسرسیوم انحصاری رویکرد-

 دیجیتالی های آوری نو یهامحرک شناسایی

 چین  بالک برنامه کلی امکانات-

 اینترنتی اتصاالت بد کیفیت-

 :محوری پدیده

بوسیله اینترنت  نیتأممدیریت زنجیره 
 اشیاء مبتنی بر بالک چین

 :گر مداخله شرایط
 عوامل مربوط فناوری بالک چین•

 چین بالک ناپذیری تغییر منفی ویژگی-

 چین بالک یهاتیمحدود-

 چین بالک اجرای برای مانعی نظارتی یهاتیقطع عدم-

 چین بالک اجرای برای مانعی صنعت استانداردهای فقدان-

 استفاده مورد چین بالک مخصوص نوع-

 هنوز اثرات با مخرب بالقوه فناوری یک چین بالک-

 نامشخص

 دیجیتال های آوری نو اصلی موانع-

 اینترنتی اتصاالت بد کیفیت

 عوامل مربوط به اینترنت اشیاء•

 IOT بر مبتنی نیتأم زنجیره در امنیت عدم-

 نیتأم زنجیره در اشیا اینترنت پذیرش موانع-

 هاسازمانعوامل مربوط به •

 شرکت اسرار شدن فاش-

 :راهبردها 

 نیتأمبهبود عملکرد زنجیره •

 نیتأم زنجیره در هوشمند قرارداد معرفی-

 نیتأم زنجیره عملکرد  بهبود-

 کار و کسب فرایند کارایی-

 نیتأم زنجیره کیفیت مدیریت-

 فروش تا تولید از محصوالت زنجیره تغییر-

 چین بالک بوسیله

 نیتأم زنجیره سازی بهینه-

 نیتأم زنجیره در کاال جریان کارایی بهبود-

 نیتأم زنجیره سریع عملکرد ارزیابی-

 زنجیره عملکرد مؤثر و معتبر گیری اندازه-

 نیتأم

 مقررات و قوانین کار خود اجرای-

 زنجیره کیفیت مدیریت برای چهارچوبی ارائه-

 نیتأم

 بهبود عملکرد اقتصادی•

 هزینه بخشی اثر-

 از استفاده با نیتأم زنجیره هزینه کاهش-

 چین بالک

 حسابرسی قابلیت-

 نیتأم زنجیره در شفاف و معتبر تراکنش-

 زنجیره مدیریت سیستم اقتصادی ادغام-

 نیتأم

 تجارت تضمین-

 با محصوالت انتقال و نقل هزینه کاهش-

 چین بالک از استفاده

 پیامدها
 نیتأمدر زنجیره  پیامدهای مربوط به اعتماد•

 نیتأم زنجیره تراکنش اطمینان قابلیت-

 نیتأم زنجیره در اعتماد افزایش-

 کنندگان مصرف در اعتماد قابلیت ایجاد-

 کنندگان نیتأم برای اعتماد قابلیت-

 نیتأممربوط به کارآمدی زنجیره  یامدهایپ•

 نیتأم زنجیره در خطا کاهش-

 نیتأم زنجیره یکپارچگی-

 سودمند و کارآمد سیستمی-

 نیتأم زنجیره در محصوالت ردیابی قابلیت افزایش-

 موقعیت بر نظارت-

 مدرن نیتأم زنجیره پیچیدگی-

 نیتأم زنجیره ناپذیری تغییر-

 شده توزیع بسیار نیتأم زنجیره سیستم-

 نیتأم زنجیره ترعیسر جرایا-

 نیتأم زنجیره دقیق ارزیابی-

 نیتأم زنجیره در محصوالت اصالت ایجاد-

 نیتأم زنجیره در شده تولید محصوالت راحت اعتبار دییتأ-

 اطالعاتی پیامدهای•

 اطالعات راحت گذاری  اشتراک-

 نیتأم زنجیره در شده تولید اطالعات اعتبار-

 کاغذ بر مبتنی اسناد کار گردش مدیریت بهبود-

 کننده شرکت چندین دربین هاداده سازگاری-

 بیشتر امنیت با اطالعات مدیریت-

 اطالعات  کارآمد سازی ذخیره-

 نیتأم زنجیره در اطالعات از حفاظت-

 اطالعات  دقت با و راحت سازی ذخیره-

 نیتأم زنجیره اطالعات همه به راحت دسترسی-

 واسطه بدون اطالعات از استفاده-

 هاداده سازی ذخیره برای کل دفتر از استفاده-

 نیتأم زنجیره در امنیت افزایش به مریوط پیامدهای•

 چین بالک از استفاده با نیتأم زنجیره در امنیت افزایش-

 مواد تولید امنیت-

 نیتأم زنجیره در شفاف تراکنش-

 نیتأم زنجیره در تقلب کاهش-

 معامله تاریخچه دستکاری ضد سیستم یک ارائه-

 نیتأم زنجیره در موجود یهامحموله امنیت ادغام-

 IOT از استفاده با نیتأم زنجیره در جعل عدم-

 نیتأم زنجیره در ثالث شخص دخالت-

 نیتأم زنجیره در موقع به یهاتراکنش-
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 گیری بحث و نتیجه -5
ای برای تبادل اطالعات بهتر بین  ند زمینهتوامی   4عنوان یک فناوری در صنعت  بهچین  بالک

همراه    نیتأمزمینه تجهیز زنجیره  مطالعات بسیاری در    عوامل مختلف مورد استفاده قرار بگیرد.
صورت مطالعات  صورت مطالعات نظری و چه بههچین چه بکبا اینترنت اشیاء مبتنی بر بال

رایطی که برای  پیش شبا توجه به    عملی انجام شده است که البته در بیشتر مطالعات عملی
پیشرفت قابل  ،  ست و همچنین مقاومت صاحبان صنایعچین مورد نیاز هاجرای فناوری بالک 

اتفاق چین زمانی   پذیرش بالک  است.  نشدهمشخص  چین در مطالعات  رای بالکقبولی در اج
بال  افتدمی افزوده  ارزش  هزینهک که  هر  از  بیش  برای صنایع  ایجچین  هنگام  که  باشد  اد ای 

در زمینه   هایی کهبا بررسی پژوهش  شود.می  تحمیل چین بر صنایع  زیرساخت مورد نیاز بالک
ه  صورت عملی در صنایع به ن که ب آچین بیش از  مشخص شد که بالک  چین وجود داردبالک

مقاالتی که    د بررسی قرار گرفته است. ما در این پژوهشمور  تئوریکار گرفته شود از لحاظ  
به کار   که موارد عملیرا  هایی  منتشر شده و هم پژوهشصورت نظری در این مبحث  ههم ب

زنجیره  کبال  گرفته شده زمینه  دادیم،  منتشر شده است   نیتأمچین در  قرار  بررسی  . مورد 
قانع کنندهرغم تحقیقات گسترده .علی این زمینه وجود دارد و مزایایی  را برای   ایای که در 

فناوری بالک از  های تحقیقاتی متعددی  شکاف،  نمایدبیان می  نیتأمچین در زنجیره  استفاده 
 :ها اشاره خواهیم کردفادامه به تعدادی از این شکا  وجود دارد که ما در

از نظر تئوری   نیتأمچین را  در زنجیره کتوان مزایای کاربردهای مبتنی بر بال( چگونه می 1
 ارزیابی کرد؟ 

 را مورد ارزیابی قرار داد؟   ی امبادلهن، باید چه مالحظات  چی( هنگام پذیریش بالک  2
 گیرند؟های حسابداری، اثر تغییرات خارجی را در نظر میچه تغییراتی در رویه (  3
 الزم است؟  ییهاتیفعال، چه  چینقدیمی بالک  یهاستمیسبرای ادغام  (  4
 کنند؟را انتخاب می  چیندهندگان خدمات بالکمین،  ارائهأت  بازیگران متعدد زنجیره(  چگونه  5
 د بود؟ هچین خواتوسط بالک  نیتأمای تکامل زنجیره  نعی برام( آیا ساختار حاکمیتی  6
 چگونه تغییر خواهد کرد؟   نیتأمچین در زنجیره  کاجرای بال   امگرفتار ذینفعان هن  (7
تامین خواهند زنجیره  یهایتئورتغییراتی را بر  ، چه  چینمبتنی بر بالک  نیتأمی  ها( زنجیره8

 داشت؟
 مدیریت اطالعات کمک خواهد کرد؟   یهاستمیسچین به ساخت  چگونه فناوری بالک   (9
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به اینترنت   مجهز  نیتأممدل پارادایمی شرایط اجرای زنجیره ثبت  منظور ثبت  این پژوهش به
 ی ها سالو عملی صورت گرفته در طی  چین بر اساس مطالعات نظری  اشیاء مبتنی بر بالک

های یگاهپاو    هامجلهدر  شده    مننتشرمقاالت  ی بررس  با  البته  صورت گرفته است.  2021الی    2015
ی در این زمینه یافت نشد، بنابراین در های معتبرپژوهش  2016و    2015  یهاسالمعتبر، در  

با استفاده از استفاده گردید.    2021تا    2017های  این پژوهش از مقاالت منتشره در طی  سال
و    ورد بررسی قرار گرفته گزینش و مروش سیستماتیک مطالعات صورت گرفته در این زمین

نظام بر طبق روش  استراووس و  سپس  دادهمند  پژوهش یافتهبنیاد،  کوربین نظریه  های های 
و سپس با  ها مشخص گردیده  مند مقوله ی شده و سپس بر طبق این روش نظامگذارمنتخب کد

اساس این های مشخص شده مورد بررسی قرار گرفت و بر  استفاده از روش کاپا کیفیت مقوله 
که    ها بپردازدمدل از شخص خبره دیگری هم درخواست گردید که به مشخص کردن مقوله 

ل کاپا، مشخص شد مده با جدودست آهن شاخص کاپا و مقایسه شاخص بورددست آهبعد از ب
.آن گاه با استفاده از مدل پارادایمی نظریه  باشدیممده از کدها معتبر  دست آهب  یهامقوله که  

مورد بحث را مدیریت  پدیده محوری صورت زیر مشخص گردید.به مدل مورد نظر نیاد بداده
چین در نظر گرفته و شرایط علی را در  مبتنی بر بالک  نیتأمز به زنجیره  مجه  نیتأمزنجیره  

چین به فناوری بالک  نیتأماین پژوهش به دو دسته، شامل شرایطی که قبل از تجهیز زنجیره  
 حاکم است.   نیتأمزنجیره    بربالک چین    کم است و شرایطی که حین اجرایحا  نیتأمبر زنجیره  

 . میادادهچین را شامل عوامل فنی و و عوامل سازمانی قرار  برای اجرای بالک  یانه یزمشرایط  
چین و عواملی  عواملی که مربوط به فناوری بالک  به  توانیمگر در این زمینه را  شرایط مداخله

 ی راهبردهااز    اشاره کرد.  استکه مربوط به اینترنت اشیاء و عواملی که مربوط به سازمان  
و بهبود عملکرد اقتصادی اشاره    نیتأمبه بهبود عملکرد زنجیره    توانی ماین مبحث    اجرایی
ازامربوط در این زمینه عبارت  ی امدهایپو    داشت و پیامدهای   نیتأم، اعتماد در زنجیره  ند 

مربوط به افزایش امینت  یامدها یپاطالعاتی و  یامدهایپو  نی تأمبه کار آمدی زنجیره مربوط 
 اشاره کرد.   نیتأمدر زنجیره  
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