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Abstract
Purpose: Today, the advent of blockchain technology has changed the way businesses do business, the size and scope
of different organizations. One of these areas is the supply chain, which has many stakeholders, and blockchain, with its
unique features, effectively responds to the various challenges in this area. Implementing this technology, like other
technologies, has many challenges. Hence, these challenges must be carefully identified and analyzed to minimize their
adverse impacts to use this technology effectively. In this regard, the present study aims to identify and prioritize the
challenges of implementing blockchain technology in the supply chain based on the Bayesian BWM as one of the newest
multiple attribute group decision-making methods.
Methodology: At first, after reviewing the research literature, the challenges were identified. Then, the Bayesian BWM
method determined the importance of these challenges in the case study.
Findings: The results showed that security, technical and organizational challenges are the most important challenges
for the company in implementing this technology, respectively. Also, among all sub-indicators of research challenges,
poor scalability, privacy/confidentiality of the information, and cyberattacks have the most importance, respectively.
Originality/Value: This study studied the challenges of implementing blockchain technology as a new technology in
supply chains using one of the newest multiple attribute group decision-making methods (Bayesian BWM). Based on the
research results, practical and research suggestions were presented.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

شناسایی و اولویتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در زنجیره تأمین:
رویکرد گروهی  BWMبیزین
2

سیده فاطمه آقاجانی میر ،1فاطمه زهرا رجبی کفشگر ،*1علیرضا عرب

1گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ایران.
2گروه تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :امروزه ظهور تکنولوژی بالکچین نحوه انجام معامالت تجاری ،اندازه و حوزههای مختلف سازمانها را دگرگون ساخته است .یکی
این حوزه است .پیادهسازی این تکنولوژی همانند سایر تکنولوژیها دارای چالشهای زیادی است .ازاینرو برای استفاده اثربخش از بالک
چین ،این چالشها باید بهدقت شناسایی و تجز یهوتحلیل شوند تا تأثیرات منفی آنها به حداقل برسند .در این راستا هدف پژوهش حاضر
شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در زنجیره تأمین بر پایه روش  BWMبیز ین بهعنوان یکی از نو ینترین
روشهای تصمیمگیری چندشاخصه گروهی است.
روششناسی پژوهش :در ابتدا پس از بررسی ادبیات پژوهش ،چالشها شناسایی شدند .سپس با بهرهگیری از روش  BWMبیز ین به تعیین
اهمیت این چالشها در مورد مطالعاتی پرداخته شد.
یافتهها :نتایج حاکی از آن بود که چالشهای امنیت ،فنی و سازمانی به ترتیب مهمترین چالشهای شرکت در پیادهسازی این تکنولوژی
هستند .همچنین در بین تمامی زیرشاخصهای چالشهای پژوهش ،زیرشاخصهای مقیاسپذیری ضعیف ،حریم خصوصی /محرمانه
بودن اطالعات و حمالت سایبری به ترتیب از باالترین اهمیت برخوردار بودند.
اصالت/ارزشافزوده علمی :در این پژوهش به بررسی چالشهای فناوری بالکچین بهعنوان یک فناوری نوین در زنجیرههای تأمین با
بهرهگیری از یکی از نوینترین روشهای تصمیمگیری چندشاخصه گروهی ( BWMبیزین) پرداخته شد و بر اساس نتایج پژوهش،
پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی ارائه گردید.
کلیدواژهها :بالکچین ،چالش ،تصمیمگیری چندشاخصه BWM ،بیز ین ،زنجیره تأمین ،مقیاسپذیری.

 -1مقدمه
امروزه بنگاهها و کسبوکارها در حال رویآوری به فناوریهای پیشرفته و مدرن در سازمانهای خود هستند تا با استفاده از آنها فرایندهای
خود را بهبود بخشیده و از مزیت رقابتی برخوردار شوند .بهکارگیری تکنولوژی جدید تصمیمی اساسی برای سازمانها است و اثرات مهم و
قابلتوجهی بر فرآیندهای سازمان خواهد داشت و به همین دلیل باید بهطورجدی موردتوجه قرار گیرد .در تصمیمگیری برای پیادهسازی
* نویسنده مسئول
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از این حوزهها زنجیره تأمین است که دارای ذینفعان متعددی بوده و بالکچین با و یژگیهای خاص خود پاسخی مؤثر به چالشهای متنوع

تکنولوژی و بهرهگیری از مزایای آن ،باید به تجزیه تحلیل خطرات احتمالی و مدیریت ریسکهای موجود پرداخته شود تا خطر شکست
پروژه کاهش یافته و اثربخشی سیستم ارتقاء یابد (ووجاوایک و همکاران .)2020 ،1این موضوع زمانی که تکنولوژی بخشی از

زیرساختهای اصلی سازمان باشد ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .تکنولوژی بالکچین 2از جمله تکنولوژیهایی است که در آینده نزدیک
میتواند ستون فقرات بسیاری از سیستمعاملهای اصلی سازمانها باشد (دیلویت.)2017 ،3

ظهور تکنولوژی پیشرفته بالکچین بهعنوان یک پروتکل جدید انقالبی که میتواند صنایع ،شکل و اندازه سازمانها و نحوه انجام

معامالت تجاری را متحول کند ،معرفی شده است (جانسن و همکاران .)2020 ،4بالکچین یا زنجیره بلوکی یک تکنولوژی پایگاه داده
توزیعشده بین اعضا میباشد که به هیچ نهاد متمرکزی جهت تأیید تراکنشهای انجامشده وابسته نیست (سانکا و همکاران2021 ،5؛

هیوگس و همکاران .)2019 ،6این تکنولوژی از یک شبکه نظیر به نظیر از سرورهای رایانهای استفاده میکند که توسط اعضای غیرمتمرکز
ً
شبکه نگهداری میشوند .هر یک از اعضا (نودها) یک کپی از کل بالکچین را نگهداری میکنند و میتوانند مستقیما با سایر اعضای
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شبکه تعامل داشته باشند و معامالت قبلی را رصد ،پیگیری و حسابرسی کنند (درلویچ و همکاران ،)2020 ،7در این تکنولوژی هر

تراکنش با استفاده از رمزنگاری کلید عمومی -خصوصی 8تأیید میشود و پس از تأیید تراکنش و ذخیره در شبکه بالکچین نمیتوان
بهراحتی آن را حذف یا اصالح نمود .چراکه سوابق تراکنشها به یکدیگر متصل هستند و هرگونه دستکاری در سوابق تراکنش در شبکه
بالک چین پتانسیل را برای دگرگونی فرآیندهای تجاری فعلی با تفکیک نهادهای مرکزی ،بهبود کارایی و ایجاد یک مسیر حسابرسی
غیرقابلتغییر برای تراکنشها فراهم میکند؛ بنابراین فرصتی برای کاهش هزینهها ،کاهش زمان تعامل یا پرداخت و بهبود شفافیت برای
همه طرفهای شرکتکننده در زنجیره بالکچین فراهم میشود (دیلویت.)2017 ،
بالکچین در بسیاری از حوزههای صنعتی از جمله تدارکات و زنجیره تأمین توجه ذینفعان را به خود جلب کرده است .امروزه زنجیرههای
تأمین دارای ساختارهای بسیار پیچیده ،با سطح باالیی از پراکندگی جغرافیایی ،وظایف فراوان و ذینفعانی با فرهنگهای متنوع هستند و
بسیاری از سازمانها دیدگاه یکپارچهای نسبت بهکل زنجیره تأمین ندارند .شفافیت کم از نظر امنیت ،ردیابی ،احراز هویت و سیستم
تأیید ،مشکالت و معضالت بسیاری را در سازوکار زنجیره تأمین ایجاد میکند .اتخاذ فناوری بالکچین با ویژگیهای تغییرناپذیری،

شفافیت و قابلیت اطمینان برای پرداختن به چالشهای زنجیرههای تأمین مناسب و حیاتی میباشد (صابری و همکاران .)2019 ،10این
فناوری میتواند بهطور مؤثر در ثبت هر دارایی در طول زنجیره تأمین و ردیابی سفارشها ،رسیدها ،پرداختها و داراییهای دیجیتال
مانند ضمانتنامهها و مجوزها بهصورت یکپارچه و شفاف نقش داشته باشد .به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بالکچین و تغییرناپذیری دادهها
در آن هر یک از اعضا در زنجیره تأمین میتواند با اطمینان محصوالت ،محمولهها ،تحو یلها و پیشرفت را ردیابی و ارزیابی کند و با
سایر اعضا تبادل اطالعات و ارتباط داشته باشد (لیتکه و همکاران .)2019 ،11همچنین نیاز به استفاده از واسطهها و حسابرسان از بین

میرود و دیدگاه گسترده و یکپارچه در کل زنجیره ارزش ایجاد میشود؛ بنابراین یک زنجیره تأمین مبتنی بر بالکچین موجب افزایش
کارایی ،کاهش حجم کار ،هزینهها ،کاغذبازی و خطاهای انسانی و اطمینان بیشتر از اصل و با کیفیت بودن محصوالت و امنیت دادهها

میشود (بومبالسکاس و همکاران2020 ،12؛ دوتا و همکاران .)2020 ،13با وجود اینکه و یژگیهای فناوری بالکچین استفاده از زنجیره
تأمین را بهطور مؤثر تسهیل میکند ،اما پیادهسازی آن ریسک و چالشهای زیادی را از جنبههای مختلف دربردارد و برای استفاده کارآمد
و مؤثر از بالکچین ،این ریسکها باید بهدقت شناسایی و تجزیهوتحلیل شوند تا اثرات منفی آنها به حداقل برسند (اوزکان و همکاران،14
1

Vujović et al.
)Blockchain (BT
3
Deloitte
4
Janssen et al.
5
Sanka et al.
6
Hughes et al.
7
Drljevic et al.
8
Public-Private-Key
9
Helo and Hao
10
Saberi et al.
11
Litke et al.
12
Bumblauskas et al.
13
Dutta et al.
14
Özkan et al.
2

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

اطالعرسانی میشود؛ بدین ترتیب امنیت دادهها در شبکه بالکچین حفظ میگردد (هلو و هائو .)2019 ،9چارچوب نظیر به نظیر

 .)2019برای نمونه ،یکی از مزایای استفاده از بالکچین در زنجیره تأمین افزایش شفافیت اطالعات است .شفافیت با ایجاد کارآمدتر
معامالت ،رابطه بین تأمینکنندگان و مشتریان را بهبود میبخشد .بااینحال به اشتراکگذاری بیشازحد اطالعات در میان شرکتکنندگان
یک زنجیره تأمین ممکن است به حریم خصوصی آسیب رسانده و ساختار بازار را ناخواسته تحریف کند .برای جلوگیری از وقوع چنین
عوارض جانبی ،باید به مدیریت اثربخش دادهها و مسئله حریم خصوصی پرداخته شود .در غیر این صورت ،بالکچین میتواند بهعنوان
ابزاری برای سوءاستفاده از قدرت شخصی و دستیابی به کنترل بازار مورد استفاده قرار گیرد (کیم و کانگ.)2017 ،1

ازاینرو هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در زنجیره تأمین بر پایه روش خبره محور
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تصمیمگیری چندشاخصه گروهی )BWM( 2بیزین است .بهمنظور نشان دادن کارایی رویکرد پژوهش ،از یک مورد مطالعاتی در صنعت
قطعهسازی خودروی کشور بهرهگیری شد .شرکت مورد بررسی یکی از بزرگترین و معتبرترین تأمینکنندگان قطعات خودرو در کشور
میباشد .صنعت خودرو بهعنوان یک صنعت قدیمی و مهم که سهم باالیی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است ،در
کلیه بخشهای چرخه حیات خود (بهرهبردار ی از منابع طبیعی ،ساخت ،تولید ،مصرف و پس از مصرف) در تعامل مستقیم و غیرمستقیم
با تکنولوژیهای نوین قرار دارد .به دلیل فعالیت این صنعت در حوزها ی که با تغییرات سریع فناوری و عدم قطعیتی که در فعالیتهای آن
وجود دارد ،عدم تطابق با این فناوریهای نوین میتوانند موجب کاهش رقابتپذیری و رضایت مشتری شده و درنهایت کاهش سودآوری

آقاجانی میر و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه464-483 :

آن را فراهم آورد .در این راستا مدیران زنجیره تأمین میبایست در تصمیمات خود جهت اتخاذ و پیادهسازی این تکنولوژیها همواره جهت
کسب مزیت رقابتی پایدار بروز بوده و بهصورت بهینه عمل نمایند.
از مهمترین نوآوریهای این پژوهش میتوان به دو مورد اشاره نمود .اصلیترین نوآوری این پژوهش در خصوص مفهوم مورد بررسی این
پژوهش است .در سالهای اخیر فناوری بالکچین بهعنوان یک فناوری بنیادی و انقالبی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی و
متخصصین صنعت قرار گرفته است و تحقیقات در زمینه فرصتها ،کاربردها و چالشهای بالقوهی این تکنولوژی بهسرعت درحالتوسعه
است (اپادای و همکاران .)2021 ،3بااینحال ،پژوهش در خصوص ابعاد مختلف بهکارگیری این فناوری در زنجیرههای تأمین کشور و

استفاده از آن در عمل هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد که این موضوع درک پتانسیل آن را محدود میکند .تحول در زنجیرههای تأمین کشور
ً
و حرکت آنهای بهسوی مدرن شدن که ذاتا پیچیدگی و پراکندگی جغرافیایی را به همراه دارد ،مدیریت و کنترل آنها را دشوارتر میکند.
فناوری بالکچین ،شفافیت ،ردیابی و امنیت را تضمین میکند ،بنابراین نویدبخش کاهش برخی از مشکالت مدیریت زنجیره تأمین امروزی
کشور میباشد .همچنین نوآوری دوم بهرهگیری از روش بهترین -بدترین بیزین بهعنوان یکی از نوینترین روشهای تصمیمگیری
چندشاخصه گروهی که ارجحیتهای ذینفعان مختلف را در خصوص مسئله در نظر میگیرد ،است .این رویکرد اصلیترین شکاف
موجود در ادبیات تحقیق بررسی چالشهای پیادهسازی فناوری بالکچین یعنی عدم در نظرگیری نظرات ذینفعان تصمیمگیرنده در امر
پیادهسازی این فناوری در شرکت را به همراه پوشش حداکثری قابلیت مواجهه با چالشهای متعدد در این امر را برطرف میسازد .چراکه
اغلب در عالم واقع چالشهای متنوع و اغلب متناقض بهمنظور پیادهسازی این تکنولوژی وجود دارند که از اهمیت یکسانی نیز بهمنظور
مدیریت و اتخاذ استراتژی رفتاری در قبال آنها برخوردار نیستند و این عوامل به علت محدود بودن منابع سازمانها باعث شکست بسیاری
از اقدامات آنها در این حوزه است که میخواهند بر روی همه این چالشها بدون درنظرگرفتن اهمیت نسبی آنها متمرکز شوند.
در ادامه ساختار مقاله بدین شرح است :در بخش دوم پیشینه پژوهش از دو حیث پیشینه نظری و پیشینه تجربی بهطور کامل مورد بررسی
قرار میگیرد .در قسمت سوم روششناسی پژوهش بهطور کامل موردبحث قرار میگیرد .در بخش چهارم ،یافتههای پژوهش بهطور کامل
تشریح شده و در بخش پنجم نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادهای پژوهشی و اجرایی پرداخته میشود.
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-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بالکچین را میتوان بهعنوان زنجیرهای از یک سری بلوک متصلبههم توضیح داد که دادهها را در توابع هش( 1تکنیک رمزنگاری) با مهر

زمانی 2و پیوند به بلوک قبلی ثبت میکند (لیم و همکاران .)2021 ،3هر بلوک شامل چندین تراکنش است و هر تراکنش یک کد هش
تولید میکند .در صورت درخواست تراکنش برای پیوستن به شبکه ،این درخواست به تمام اعضای موجود در بالکچین ارسال میشود.
قبل از اینکه تراکنش جدید به سیستم اضافه شود ،باید از نظر اعتبار تأیید شود ،تراکنشی تأیید میشود که مورد تأیید اجماع قرار گرفته
باشد (لیم و همکاران2021 ،؛ هیوگس و همکاران .)2019 ،برای دستیابی به اجماع ،اعضا وظیفه دارند هش حاصل تراکنش جدید را
تأیید کنند و سپس به جستجوی هشی برای بلوک بعدی بپردازند .پس از تأیید ،کد هش جدید با کد هش بلوک قبلی ترکیب میشود تا
یک بلوک جدید ایجاد و به بلوکهای دیگر زنجیره اضافه شود (دوتا و همکاران .)2020 ،تغییر در دادههای بالک موجب تغییر در هش
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آن بالک میشود که این امر خودبهخود هشی که در بالک بعدی بهعنوان هش بالک قبلی ذخیره شده را تغییر میدهد و این تغییر در شبکه
خود را نشان میدهد و عدم مطابقت این دو هش با یکدیگر مانع از تغییر دادههای بالک میشود .با تغییر اطالعات یک بالک ،هش آن
بالک نیز تغییر میکند و در نتیجه تمام بالکهای بعد از آن نامعتبر میشوند (کوهی زاده و همکاران .)2021 ،4شکل  1شمای کلی
فناوری بالکچین را نشان میدهد.

Figure 1- Overview of blockchain technology (Sheikh et al., 2019).

مفهوم بالکچین برای اولین بار توسط ساتوشی ناکاموتو )2008( 6در زمینه یک سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر به نظیر با عنوان بیت
کوین ارائهشده است .در این مطالعه اولیه ،پتانسیل یک فناوری جدید که بدون هیچ مرجع یا بانک مرکزی و توسط شبکهای غیرمتمرکز
بهطور جمعی معامالت و صدور بیت کوین را مدیریت میکند ،مورد بحث قرار گرفت (هیوگس و همکاران .)2019 ،امروزه مفاهیم و
ایدههای اولیه مربوط به بیت کوین به بلوغ رسیدهاند تا زمینه گستردهتری از برنامههای اقتصادی و تجاری را در برگیرند (هاولیتشک و
همکاران .)2018 ،7در حال حاضر ،بالکچین بیشتر در ارزهای دیجیتال و اقتصاد دیجیتال کاربرد دارد .این تکنولوژی دارای حوزههای
کاربردی متنوعی از جمله مدیریت مالکیت دارایی فیزیکی یا دیجیتال ،توکن( 8نشانهها) ،ارز ،مدیریت هویت ،امور مالی و مدیریت

زنجیره مدیریت قراردادها ،سوابق الکترونیکی بهداشت ،رأیگیری ،تأمین انرژی و موارد دیگر است (لو و همکاران.)2019 ،9

1

Hash
Timestamp
3
Lim et al.
4
Kouhizadeh et al.
5
Sheikh et al.
6
Satoshi Nakamoto
7
Hawlitschek et al.
8
Token
9
Lu et al.
2

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

شکل  -1شمای کلی فناوری بالکچین (شیخ و همکاران.)2019 ،5

اگرچه بالکچین فرصتهای زیادی را برای شرکتها فراهم میکند ،اما فقط میتواند برای فعالیتهایی که برای اجرای آن مناسب هستند
ارزشآفرینی کند .بهعنوانمثال در صورت نیاز به شفافیت داده یا تغییرناپذیری ،بالکچین مفید خواهد بود ،اما در صورت وجود اهمیت
سرعت تراکنش ،این تکنولوژی مناسب نخواهد بود (اوزکان و همکاران)2019 ،؛ بنابراین سازمانها باید عالوه بر توجه به مزایای این
فناوری ،از ریسکهای آن نیز آگاه باشند .بدون در نظر گرفتن ریسکها و چالشهای احتمالی ،هزینههای پرداختی به دلیل اثرات معکوس
بیشتر از مزایای اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار میگردد (درلویچ .)2020 ،پژوهشگران متعددی به بررسی چالشها و ریسکهای اتخاذ
و بهکارگیری بالکچین پرداختهاند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است.
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سانکا و همکاران ( )2021در پژوهشی دستیابی به موفقیت در بالکچین ،کاربردها و چالشهای آن را بررسی کردهاند .در این پژوهش یک
بررسی جامع از رمزنگاری بالکچین برای درک بهتر فناوری و همچنین تجزیهوتحلیلهای ّ
کمی در مورد بالکچینهای عمومی و بنگاههای
اقتصادی ارائهشده است .جانسن و همکاران ( )2020در پژوهشی به تجزیهوتحلیل اتخاذ فناوری بالکچین و ارائه چارچوبی مفهومی
برای اتخاذ این فناوری که روابط پیچیده و متقابل بین عوامل نهادی ،بازار و فنی را در برگیرد پرداختند .اوزکان و همکاران ( )2020در

تحقیقی به ارزیابی و اولویتبندی ریسکهای تکنولوژی بالکچین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی فیثاغورثی 1پرداختند.

معیارهای اصلی این پژوهش ریسکهای سازمانی ،فرهنگی ،مالی ،امنیتی و فنی بودند .نتایج به این شرح بود که ریسکهای مربوط به
آقاجانی میر و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه464-483 :

مسائل امنیتی از اهمیت بیشتری برخوردارند و مدیران باید اولویت بیشتری به این ریسکها بدهند .درلویچ و همکاران ( )2020به بررسی
استانداردها و ریسکهایی که میتوانند پشتیبان یا مانع کاربرد پایدار بالکچین در دامنهی وسیع شوند ،پرداختند .در این پژوهش ابتدا با
مرور ادبیات ریسکهای مربوط به اتخاذ و بهکارگیری بالکچین شناسایی شده و سپس مدلهای برگزیده مدیریت ریسک ارائه شدند .نتایج
حاکی از آن بود که مدیریت ریسک برای اتخاذ و استفاده موفق از بالکچین بسیار با اهمیت است .دوتا و همکاران ( )2020در پژوهشی
به بررسی بالکچین در زنجیره تأمین پرداختند .در این پژوهش موفقیت در اصالح صنایع مختلف با استفاده از بالکچین و همچنین
چالشهای مختلف بالکچین بررسی شده است که به محققان و متخصصان کمک میکند تا مناطقی که زنجیره تأمین و بخشهای مختلف
صنعتی میتوانند از بالکچین در آنها استفاده کند ،درک و شناسایی شوند .کوهی زاده و همکاران ( )2021در مطالعهای از چارچوب فنی
 -سازمانی  -محیطی و نظرات دانشگاهیان و متخصصین صنعت جهت بررسی موانع پذیرش بالکچین استفاده کردند .این موانع با استفاده

از تکنیک دیمتل 2مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که موانع فنی مهمترین موانع پذیرش بالکچین هستند.
صابری و همکاران ( )2019در پژوهشی ،کاربرد بالقوه فناوری بالکچین و قراردادهای هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین را مورد بررسی
قرار دادند و موانع پذیرش بالکچین را در چهار دسته بین سازمانی ،درونسازمانی ،فنی و خارجی معرفی کردند .هیوگس و همکاران
( )2019با مرور جامع ادبیات تحقیق به کاربردها ،مزایا و محدودیتهای پیادهسازی بالکچین پرداختند .در این مطالعه از نمونههایی در
جمعیت مهاجر و کشاورزان کمدرآمد هند و نمونههای دیگر در زنجیره تأمین و صنایع لجستیک ،بهعنوان مواردی که فناوری بالکچین
میتواند تغییرات و مزایای قابلتوجهی را برایشان ارائه دهد ،استفاده شده است .نتایج به این صورت بود که با وجود تعداد کم برنامههای
کاربردی بالکچین ،این تکنولوژی پتانسیل قابل توجهی برای استفاده گسترده در صنعت دارد و موانع بسیاری در مسیر اتخاذ و اجرای این
تکنولوژی وجود دارد .لیتکه و همکاران ( )2019به تجزیهوتحلیل کاربرد تکنولوژی بالکچین در زنجیره تأمین پرداختند .نتایج این پژوهش
نشان داد درحالیکه ویژگیهای بالکچین مدرن میتواند موجب بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین شود ،این فناوری هنوز با چالشهای
فنی زیادی روبرو است؛ بنابراین به مجموعه گستردهای از تغییرات مورد نیاز و تحقیقات بیشتر برای دستیابی به یک بالکچین جهانی نیاز
است .ژنگ و همکاران )2018( 3به طبقهبندی بالکچین و معرفی انواع الگوریتمهای اجماع پرداختند .برنامههای کاربردی بالکچین را
مرور نمودند و در مورد چالشهای فنی و پیشرفتهای اخیر در مقابله با چالشها بحث کردند .کیم و کانگ ( )2017به نقش فناوری
بالکچین برای مقابله با فساد و توانمندسازی جوامع جهانی پرداختند .این پژوهشگران ریسکها و چالشهای این فناوری را مشخص
کردند و نتیجه گرفتند که بدون درنظرگرفتن ریسکها در تمام مراحل ساختاری و نداشتن یک سیاست برنامهریزی شده جهت مدیریت این
ریسکها ،بالکچین میتواند تأثیرات منفی داشته باشد و مانع رشد پایدار شود .خالصهای از پژوهشهای اخیر انجامشده در زمینه
چالشها و ریسکهای تکنولوژی بالکچین در جدول  1ارائهشده است.
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جدول  -1خالصهای از پژوهشهای اخیر انجامشده در زمینه چالشها و ریسکهای تکنولوژی بالکچین.
Table 1- A summary of recent researches on the challenges and risks of blockchain technology.

محقق/
سال

هدف

روش تجزیهو
تحلیل

سانکا و همکاران
()2021

بررسی موفقیت در فناوری بالک
چین ،کاربردها و چالشهای آن.

تحقیق
مروری

جانسون و همکاران
()2020

درلویچ و همکاران
()2020

تحقیق مروری

دوتا و همکاران
()2020

بررسی فناوری بالکچین در
عملیات زنجیره تأمین.

تحقیق مروری

کوهی زاده و
همکاران ()2021

بررسی فناوری بالکچین در
زنجیره تأمین پایدار.

روش دیمتل

صابری و همکاران
()2019

بررسی فناوری بالکچین و
روابط آن با مدیریت پایدار در
زنجیره تأمین.

تحقیق مروری

هیوگس و همکاران
()2019

بررسی جامع فناوری بالکچین
کاربردها ،مزایا ،محدودیتها.

تحقیق مروری

لیتکه و همکاران
()2019

تجزیه تحلیل بالکچینها در
مدیریت زنجیره تأمین.

تحقیق مروری

ژنگ و همکاران
()2018

بررسی جامع فناوری بالکچین
از نظر فنی و کاربردی.

تحقیق مروری

بررسی کاربردها و چالشهای بالکچین ،ارائه یک بررسی
جامع از رمزنگاری بالکچین و بررسی تحلیلهای ّ
کمی
در مورد بالکچینهای عمومی و بنگاههای اقتصادی.
چارچوبی برای اتخاذ فناوری بالکچین با درنظرگرفتن
عوامل نهادی ،بازار و فنی و روابط پیچیده و متقابل بین
آنها ارائهشده است.

469

شناسایی ریسکهای بالکچین ،ارائه مدلهای مدیریت
ریسک و بیان شکافهای تحقیقاتی که بر استفاده از
بالکچین تأثیر میگذارند.
ارائه یک دستورالعمل تحقیقاتی آینده گسترده در
عملکردها و عملیات مختلف زنجیره تأمین ،جمعبندی
تحوالت اخیر در بالکچین و بررسی کاربردهای بالقوه آن
در بخشهای مختلف و تأثیرات اجتماعی و چالشهای
بالکچین.
موانع فنی مهمترین موانع پذیرش بالکچین در زنجیره
تأمین پایدار شناسایی شدند.
بررسی و تحلیل فناوری بالکچین و قراردادهای
هوشمند در مدیریت زنجیره تأمین پایدار و شناسایی موانع
پذیرش بالکچین در چهار دسته موانع بین سازمانی،
درونسازمانی ،فنی و خارجی.
بیان کاربردهای بالکچین و جهتگیری آینده آن ،مزایا و
محدودیتهای این تکنولوژی.
با وجود مزایای بالکچین در مدیریت زنجیره تأمین
چالشهای مختلف مربوط به مقیاسپذیری ،سازوکار
اجماع و مالحظات مربوط به حریم خصوصی در مسیر این
فناوری وجود دارد که نیاز به ایجاد تغییرات الزم را ایجاب
میکند.
طبقهبندی بالکچین ،معرفی الگوریتمهای اجماع،
شناسایی چالشهای فنی بالکچین و ارائه رویکردهای
موجود برای حل این چالشها.

باتوجه به پژوهشهای مورد بررسی ،در اکثر مطالعاتی که تاکنون در زمینه چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین صورت گرفته،
ً
صرفا بهصورت مروری به موضوع پرداخته شده است و در تعداد کمی از مقاالت مذکور ارزیابی و اولویتبندی چالشها در یک مطالعه
موردی که اتخاذ این تکنولوژی نقش پیشبرنده و حیاتی در کسب مزیت رقابتی پایدار را برای آنها در پی دارد ،انجامشده است و باتوجه به
تحلیلی که در انتهای بخش مقدمه ذکر شد ،سازمانها بدون در نظرگیری اهمیت نسبی این چالشها در این پروژهها با شکست مواجه
میشوند .همچنین دید جزءنگر و محدود در درخت مسئله این پژوهشها و عدم اتخاذ دید کلنگر و جامع بهتمامی چالشها یکی دیگر
از نواقص پژوهشهای گذشته بود .عالوه بر این عدم استفاده از یک رویکرد خبره محور گروهی که نظر تمامی ذینفعان مسئله موردنظر
را در نظر بگیرد یکی دیگر از شکافهای این حوزه بود .لذا پژوهش حاضر تالش میکند مهمترین چالشهای پیادهسازی بالکچین را
با استفاده بررسی جامع و دقیق کلیه چالشهای مطرح شده در ادبیات تحقیق و با بهرهگیری از تکنیک تصمیمگیری چندشاخصه گروهی
 BWMبیزین تعیین کند .همچنین با توجه به پژوهشهای بررسی شده ،جدول  2چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین را که
بهعنوان شاخصها و زیرشاخصهای مسئله تصمیمگیری پژوهش حاضر هستند را نشان میدهد.

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

تجزیهوتحلیل اتخاذ فناوری
بالکچین با ادغام عوامل نهادی،
بازار و فنی.
ارائه چشماندازهایی درباره
ریسکها و استانداردهایی که بر
نیازمندیهای
مهندسی
تکنولوژی بالکچین تأثیر می
گذارند.

تحقیق مروری

نتایج

جدول  -2فهرست شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش.
Table 2- List of research attributes and sub-attributes.

شاخص

زیرشاخص
 :C11عدم پشتیبانی
مدیریت.
 :C12نیاز به کارمند
ماهر.
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 :C1سازمانی
 :C13نبود زیرساختهای
الزم.
 :C14نبود سیاستنامهها
و آییننامههای الزم.
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 :C21حمالت سایبری.

 :C22حریم خصوصی /
محرمانه بودن اطالعات.

 :C2امنیت

 :C23فعالیت غیرقانونی /
سوء استفاده جنایی.

 :C24امنیت کلید
خصوصی /مدیریت کلید.

 :C31تغییرناپذیری.
 :C3فنی
 :C32عدم یکپارچگی با
سایر سیستمها.

تشریح
اجرای موفق تکنولوژی بالکچین نیاز به
حمایت مدیریت از تکنولوژی و تغییرات مرتبط
با آن دارد.
پیادهسازی موفق تکنولوژی نیازمند وجود
کارمند ماهر در برنامهنویسی و دارای درک
درست از فرایند کسبوکار میباشد.
نبود زیرساختهای و تغییرات الزم برای اتخاذ
و بهکارگیری تکنولوژی موجب شکست در
تکنولوژی میباشد.
نبود سیاستنامهها و آییننامههای جامع درباره
استفاده از بالکچین ،نوع افراد شرکتکننده در
شبکه بالکچین و مسئولیتها.
اگر یک هکر یا فرد مخرب بتواند بیش از 51
درصد از گرههای شبکه بالکچین را هک کند
شبکه دچار خطرات امنیتی سایبری میشود.
دادههای ذخیره شده در شبکه بالکچین در
دسترس همهی اعضای شبکه است .این ویژگی
میتواند زمانیکه حفظ حریم خصوصی یک
ضرورت است ،محدودیت ایجاد کند.
سوء استفاده افراد مجرم و کالهبردار از نقاط
آسیبپذیر فناوری برای نفوذ در آن و انجام
فعالیتهای غیرقانونی ،مانند سوءاستفاده
خالفکاران از ناشناس بودن هویت واقعی در
شبکه بیت کوین برای انجام قاچاق.
اگر کاربر کلید خصوصی خود را فراموش کند،
بازیابی آن امکانپذیر نخواهد بود .اگر کلید
خصوصی به سرقت برود ،حساب کاربری شخص
با خطر دستکاری توسط دیگران مواجه خواهد
شد و ازآنجاکه بالک چین وابسته به نهادهای
مورد اعتماد طرف سوم نیست پیگیری رفتار
خالفکاران و بازیابی اطالعات بالک چین
اصالحشده دشوار خواهد بود.
این ویژگی در مواردی که نیاز به تغییر در
تراکنش میباشد بهعنوان یک مانع عمل کند.
فناوری بالکچین بخشی از زیرساختهای
اصلی است و باید با زیرساختهای قدیمی
یکپارچه کار کند؛ اما ترکیب فناوری بالکچین
با سیستمهای حاضر بسیار هزینهبر و زمانبر
است.

منبع
اوزکان و همکاران2019 ،؛
کیم و کانگ.2017 ،
اوزکان و همکاران2019 ،؛
بوهم و همکاران.2015 ،1
یاداو و همکاران2020 ،2؛
دیلویت2017 ،؛ کیم و کانگ،
.2017
پاوچوک و همکاران2018 ،3؛
سرمنو.2016 ،4
هوا و همکاران2020 ،5؛
دیلویت2017 ،؛ بک و
همکاران.2017 ،6
ژنگ و همکاران2018 ،؛
دیلویت2017 ،؛ کیم و کانگ،
2017؛ هوا و همکاران،
.2020
اوزکان و همکاران2019 ،؛
کیم و کانگ2017 ،؛ بوهم و
همکاران.2015 ،

دیلویت2017 ،؛ کوین و
مایکل2017 ،7؛ بوهم و
همکاران.2015 ،

اوزکان و همکاران2019 ،؛
کوین و مایکل2017 ،؛ بوهم و
همکاران.2015 ،
السیتی،8

2018؛ پاوچوک و
همکاران2018 ،؛ دیلویت،
.2017

1

Böhme et al.
Yadav et al.
3
Pawczuk et al.
4
Cermeño
5
Hewa et al.
6
Beck et al.
7
Coyne and McMickle
8
Lacity
2

جدول  -2ادامه.
Table 2- Continued.

شاخص

زیرشاخص
 :C33ناکارآمدی پروتکل
اجماع.
 :C34مقیاس پذیری
ضعیف.

 :C41هزینه استفاده باال.
 :C4مالی/
تجاری

 :C51عدم اطمینان
مشتریان.
 :C52عدم درگیری
صنعت در پذیرش بالک
چین.
:C5
محیطی/
فرهنگی

 :C53عدم پذیرش
مقامات قانونی (دولت) و
نبود قوانین نظارتی.
 :C54مشکالت موجود
در همکاری ،ارتباطات و
هماهنگی در اعضای
زنجیره.

هریک از انواع الگوریتمهای اجماع مزایا و معایب
خاص خودش را دارد؛ بنابراین نوع پروتکل
اجماع باید درست و بر اساس نیاز انتخاب شود.
به توانایی مدیریت هزاران تراکنش در ثانیه
مقیاسپذیری میگویند و مقیاسپذیری ضعیف
به معنای محدودیتی از لحاظ توان و سرعت
انجام تراکنش میباشد.
جمعآوری اطالعات از طریق زنجیره تأمین و
انتقال به سیستمهای جدید هزینههایی را بر
سازمانها تحمیل میکند .بعالوه پردازش
اساسی شبکه بالکچین که در آن سوابق
تراکنشهای قبلی در همه گرهها تکرار میشود
از نظر محاسباتی گران است .این ویژگی می
تواند محدودیتی برای شبکههای بزرگتر باشد.
نیاز به صرف هزینه برای برگزاری جلسات
آموزشی جهت آ گاهی کاربران درباره بالکچین
و نحوه استفاده از آن.
عدم اطمینان مشتریان به دلیل سطح پایین
دانش و عدم اعتماد به فناوری است که میتواند
در پذیرش بالکچین تأثیرگذار باشد.
عدم رهبری صنعت در اقدامات مربوط به زنجیره
تأمین و فناوری بالکچین.
ماهیت توزیعشده بالکچین میتواند یک
محدودیت قابلتوجه برای کنترل کلی و
حاکمیت توسط سازمانهای مستقر در نظارت
باشد .این امر ممکن است موجب عدم پذیرش
مقامات قانونی و فقدان قوانین نظارتی مناسب
دولتی جهت هدایت و حمایت از فناوری شود.
عدم همکاری ،ارتباط و هماهنگی بین شرکای
زنجیره تأمین با مشوقها /اهداف و اولویتهای
عملیاتی متفاوت و گاه متناقض و همچنین
دالیل دیگری که مانع همکاری میشود.
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اوزکان و همکاران2019 ،؛
هولوب و جانسون2018 ،1؛
بوهم و همکاران.2015 ،

اوزکان و همکاران.2019 ،
جانسن و همکاران2020 ،؛
اوزکان و همکاران.2019 ،
کوهیزاده و همکاران.2020 ،

هوا و همکاران2020 ،؛
هیوگس و همکاران2018 ،؛
کشتری.2017 ،2

کوهی زاده و همکاران2020 ،؛
یاداو و همکاران.2020 ،

 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربری و از نظر جمعآوری اطالعات ،توصیفی  -تحلیلی میباشد .چراکه به شناسایی ،توصیف و تحلیل
چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در زنجیره تأمین یکی از شرکتهای قطعه ساز خودرو پرداخته است .در تحقیق حاضر برای
شناسایی این چالشها از روش کتابخانه ای (کتاب ،مقاالت) استفاده شد .از سویی دیگر ،از مطالعه میدانی برای توزیع پرسشنامه بین
کارشناسان و خبرگان این حوزه (در این راستا تیم تصمیمگیری متشکل از  8عضو بود که دارای سوابق درخشان در حوزه رمزارزها و آشنایی
کامل با بالکچین ،سوابق درخشان در صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور ،دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ،آشنایی

Holub and Johnson
Kshetri

1
2

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

 :C42هزینه آموزش.

تشریح

منبع
لیتکه و همکاران2019 ،؛
دیلویت2017 ،؛ هوا و
همکاران.2020 ،
هوا و همکاران2020 ،؛ درلویچ
و همکاران2020 ،؛ ژنگ و
همکاران2018 ،؛ هیوگس و
همکاران.2019 ،

کامل با حوزه تأمین و تدارکات و عالقه به همکاری در خصوص این پژوهش بودند) ،جهت اولویتبندی این عوامل استفاده گردید .روش
ً
نمونهگیری ،هدفمند قضاوتی بوده است؛ چراکه روشهای تصمیمگیری چندمعیاره عمدتا خبره محور بوده و به شدت به کمیت و کیفیت
خبرگان حساس میباشند و باید با کمترین تعداد خبره و مرتبطترین آنها به موضوع پژوهش انتخاب شوند .این تعداد نمونه برای دستیابی
ً
به هدف پژوهش کامال مناسب بوده و حتی بیشتر از برخی پژوهشهای مشابهصورتگرفته با بهرهگیری از روش موردنظر این پژوهش

همچون لی و همکاران ،)2020( 1کالپو )2020( 2و گو و همکاران )2020( 3است.

باتوجه به هدف پژوهش ،در این تحقیق ابتدا با مرور جامع ادبیات تحقیق چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در زنجیره تأمین
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شناسایی شدند (جدول  .)2سپس ،پرسشنامهای جهت مقایسات زوجی شاخصها در اختیار خبرگان قرار دادهشده و درنهایت با استفاده
از تکنیک  BWMبیزین اهمیت چالشها در مورد مطالعاتی محاسبه شد .در انتها بر اساس نتایج حاصلشده ،راهکارهایی اجرایی برای
مواجهه با این چالشها ارائه گردید .مراحل تحقیق در شکل  2قابل مشاهده است.
بررسی و مرورادبیات حوزه بالکچین و چالشهای پیادهسازی این تکنولوژی

آقاجانی میر و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه464-483 :

گردآوری فهرست چالشهای پیادهسازی تکنولوژی با استفاده از ادبیات تحقیق

استفاده از روش BWMبیزین برای وزندهی چالشهای شناسایی شده

معرفی مهمترین چالشها

بحث و نتیجهگیری

شکل  -2مراحل کلی اجرای تحقیق.
Figure 2- General steps of conducting research.

روش بهتر ین -بدتر ین :این روش یکی از نوینترین روشهای تصمیمگیری میباشد که در راستای پاسخ به کاستیها و معایب سایر
روشهای مبتنی بر مقایسه زوجی ایجاد شد .بر اساس روش بهترین-بدترین ،بهترین و بدترین شاخص توسط تصمیمگیرنده مشخصشده

و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو شاخص (بهترین و بدترین) و دیگر شاخصها صورت میگیرد .سپس یک مسئله حداقل -حداکثر4

برای مشخصکردن وزن شاخصهای مختلف فرموله و حل میگردد (رضایی.)2015 ،5

ازجمله ویژگیهای برجسته این روش نسبت به سایر روشهای تصمیمگیری چندشاخصه میتوان به نیاز به دادههای مقایسهای کمتر،
سازگاری با سایر روشهای تصمیمگیری بهمنظور استفاده ترکیبی ،کاربردپذیری برای مسائل با دادههای کیفی ،کمی و ترکیبی و دستیابی به
مقایسهای استوارتر بدین معنی که جوابهای قابلاطمینانتری میدهد ،اشاره نمود .گامهای روش بهترین -بدترین عبارتاند از (رضایی،
:)2016
گام  :1مجموعه شاخصهای تصمیمگیری تعیین شود.
گام  :2بهترین (مهمترین ،مطلوبترین) و بدترین (کم اهمیتترین ،کمترین مطلوبیت) شاخص را مشخص نمایید.
گام  :3ارجحیت بهترین شاخص را نسبت به سایر شاخصها با اعداد  1تا  9مشخص نمایید.

1

Li et al.
Kalpoe
3
Guo et al.
4
MINMAX
5
Rezaei
2

گام  :4ارجحیت همه شاخصها را نسبت به بدترین شاخص با اعداد  1تا  9مشخص نمایید.
گام  :5مقادیر بهینه وزنها را بیابید ( 𝑛∗𝑤  .)𝑤∗1 , 𝑤∗2 , … ,برای تعیین وزن بهینه هر یک از شاخصها ،زوجهای  wwBj =a Bjو

=a jw

w

wj
ww

تشکیلشده ،سپس برای برآورده کردن این شرایط در همه  jها ،باید راهحلی پیدا شود تا عبارات |  |wwBj -a jو |  |w wj -a jwرا برای همه  jهایی
که حداقل شده است ،حداکثر نماید .با توجه به غیر منفی بودن وزنها و مجموع اوزان میتوان مدل را بهصورت مدل ( )1فرموله نمود:
wj
wB
| -a Bj | ,
-a |} ,
wj
w w jw

()1

|{ min max j

s.t.
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∑ w j =1 ,
j

w j ≥0, for all j.

همچنین میتوان مدل فوق را به مدل ( )2تبدیل نمود:
min ξ ,
s.t.

()2

∑ w j =1 ,
j

w j ≥0, for all j.

البته مدل خطی تابع فوق نیز بهصورت مدل ( )3ارائه شد (رضایی:)2016 ،

()3

min ξ ,
s.t.
|w B -a Bj w j |≤ξ, for all j,
|w j -a jw w w |≤ξ, for all j,
∑ w j =1 ,
j

w j ≥0, for all j.

با حل مدل فوق ،مقادیر بهینه) 𝒏∗𝒘  (𝒘∗𝟏 , 𝒘𝟐∗ , … ,و ∗ 𝝃 به دست خواهد آمد.
روش  BWMبیزین :علیرغم مزایای بیشمار ذکرشده برای مدلهای اولیه خطی و غیرخطی روش بهترینبدترین ،این روش دارای یک
عیب اساسی است و آن هم عدم وجود سازوکاری با منطق ریاضیاتی قوی بهمنظور تجمیع نظرات چند خبره در مورد یک مسئله
تصمیمگیری است .روش بهترینبدترین بیزین بهمنظور ارتقای اثربخشی در اوزان حاصل مسئله تصمیمگیری چندشاخصه از نظر

یکپارچهسازی نظرات خبرگان چندگانه توسط محمدی و رضایی )2020( 1توسعه داده شد و در همین مدت در حوزههای مختلفی از
جمله انتخاب منبع ذخیره انرژی الکتروشیمیایی (لی و همکاران ،)2020 ،ارزیابی ریسک کسبوکار (گو و همکاران ،)2020 ،ارزیابی

جاذبههای توریسم ورزشی (یانگ و همکاران ،)2020 ،2پذیرش تکنولوژی (کالپو )2020 ،و ارزیابی شاخصهای پایداری توریسم
ورزشی (یانگ و همکاران )2020 ،بکار گرفته شده است.

گامهای این روش مطابق با گامهای تشریح شده توسط ابداعکننده این روش ،محمدی و رضایی ( ،)2020بدین شرح میباشد:
ً
پرسشنامه و مراحل جمعآوری داده این روش عینا مشابه نسخههای خطی و غیرخطی این روش میباشد؛ اما در مرحله تحلیل داده اوزان
هریک از عوامل (شاخصهای) مسئله بر اساس مفهوم توزیع آماری محاسبه میشوند .بدین منظور باید در ابتدا  4مرحله ابتدایی تشریح

Mohammadi and Rezaei
Yang et al.

1
2

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

wB
-a | ≤ξ, for all j,
w j Bj
wj
|
-a | ≤ξ, for all j,
w w jw
|

شده روش  BWMطی شوند .سپس نوبت به محاسبه اوزان گروهی شاخصهای مسئله است .در این راستا نخست باید توزیع احتمال ایجاد
شود .فرض کنید در یک مسئله تصمیمگیری  kتصمیمگیرنده  n ،k=1,2,…,Kشاخص ارزیابی 𝐴𝑘𝐵 ،c j =c 1 ,c 2 ,…,c nبیانگر بردار مقایسه
ارجحیت بهترین شاخص با سایر شاخصها از دید تصمیمگیرنده kام و  Akwبیانگر بردار مقایسه ارجحیت سایر شاخصها به بدترین
شاخص این تصمیمگیرنده باشد .اگر وزن بهینه تصمیمگیرنده kام برابر  w kباشد ،وزن بهینه گروهی شاخصهای مسئله پس از تجمیع
برابر  w aggاست.

A1:k
B

بیانگر بردار مقایسه ارجحیت بهترین شاخص به سایر شاخصهای تمامی تصمیمگیرندگان و  A1:kwبیانگر بردار

مقایسه ارجحیت سایر شاخصها به بدترین شاخص آنها است .بر این اساس ،معادله توزیع احتمال توأم تصمیمگیری گروهی در این
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روش بهصورت رابطه ( )4است:
()4

1:k
p(w agg ,w 1:k |A1:k
B ,A w ).

درصورتیکه معادله باال محاسبه شود ،قانون احتمال رابطه ( )5میتواند بهمنظور محاسبه احتمال متغیر هر شخص مورداستفاده قرار گیرد:
()5

pp(x)= ∑ p(x,y).
y

آقاجانی میر و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه464-483 :

که در این رابطه  xو  yمتغیرهای تصادفی هستند .در نهایت در گام آخر نیاز به محاسبه اوزان بهینه گروهی است .وزن بهینه گروهی w agg

وابسته به وزن بهینه هر تصمیمگیرنده است .معادله مورد استفاده بهمنظور محاسبه توزیع احتمال توأم در روش  BWMبیزین به شرح رابطه
( )6است:
()6

1:k 1:k
1:k
agg
p(w agg ,w 1:k |A1:k
,w 1:k )p(w agg ,w 1:k ).
B ,A w )∝p(A B ,A w |w

که معادله ( )7را میتوان به شرح ذیل بازنویسی نمود:
()7

p(Akw |w k)p(AkB |w k)p(w k |w agg ).

k
k=1

1:k
agg
p(A1:k
∏ ) ,w 1:k )p(w agg ,w 1:k )= p(w agg
B ,A w |w

که احتمال در معادله ( )7را میتوان بهوسیله مشخصکردن توزیع احتمال تکتک عناصر این معادله محاسبه نمود .توزیع احتمال
)  (Akw |w kو )  (AkB |w kتوزیع چندجملهای 1و به شرح رابطه ( )8است:
()8
همچنین توزیع احتمال 𝑘𝑤

); (Akw |w k )~multinomial (w k ) , ∀k =1,2,…,k.

1
wk

( (AkB |w k )~multinomial

بهشرط 𝑔𝑔𝑎𝑤 توزیع دیریکله 2و به شرح رابطه ( )9است:

()9

w k |w agg ~Dir(γ×w agg ), ∀k =1,2,…,k.

که در این توزیع w agg ،برابر میانگین مقادیر توزیع و  γپارامتر نامنفی است و از توزیع گاما 3بهصورت رابطه ( )10پیروی میکند:
()10

w k |w agg ~Dir(γ×w agg ), ∀k =1,2,…,k.

که در آن 𝑎 و 𝑏 شکل و مقیاس پارامتر توزیع هستند که در راستای کاهش اثرپذیری نتیجه نهایی مقادیر این دو پارامتر برابر ( 0.1توزیع
احتمال یکنواخت) در نظر گرفته میشوند.

1

Multinomial Distribution
Dirichlet Distribution
3
Gamma Distribution
2

پس از نهایی سازی توزیع احتمال تمامی پارامترها ،توزیع احتمال پسین با بهرهگیری از زنجیره مارکوف مونتکارلو محاسبه میشود.
از مزایای دیگر این نسخه از روش بهترین بدترین میتوان به محاسبه سطح اطمینان رتبهبندی عوامل اشاره کرد .پس از محاسبه اوزان
عوامل سازگاری نتایج باید بررسی شود .این امر با محاسبه سطح اطمینان رتبهبندی عوامل حاصل میشود .فرض کنید دو شاخص از
میان مجموعه شاخصهای مسئله عبارتاند از  C iو  .C jاحتمال بهتر بودن  C iنسبت به  C jعبارتست از:
()11

p(C i >C j)= ∫ I(Wi agg >Wj agg )P(W agg ).

که دراین رابطه  W aggوزن گروهی عامل P(W agg ) ،احتمال پسین  W aggو  Iپارامتر شرط است که زمانی قابل محاسبه است که

 Wi agg >Wj aggبرقرار باشد و در غیر این صورت مقدار این پارامتر برابر صفر است .از زنجیره مارکوف مونت کارلو بهمنظور اجرای
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شبیهسازیهای چندگانه بهرهگیری میشود و از تعداد نمونهها ( )Qکه بهوسیله آن محاسبه میشوند بهمنظور محاسبه میانگین سطح
اطمینان بهرهگیری میگردد:
1
Q=1QI(Wi aggq >Wj aggq ),
Q

()12

=) p(C i >C j

Q

Q=1

که دراینرابطه  W aggqبرابر qامین نمونه از  W aggمیباشد .زمانی که  p(C i >C j )>0.5باشد ،نشاندهنده این است که عامل iام مهمتر
از عامل jام میباشد و این احتمال همان سطح اطمینان میباشد .همچنین احتمال کل برابر  1و به شرح رابطه ( )13میباشد:
()13

p(C i >C j)+p(C j >C i)=1.

 -4یافتههای پژوهش
در این بخش با بهرهگیری از روش  BWMبیزین تشریح شده ،به وزندهی و تعیین اهمیت چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین
پرداخته میشود .در ابتدا از خبرگان خواستهشده تا به تشکیل بردار مقایسه زوجی بهترین (با اهمیتترین) شاخص/زیرشاخص به سایر
شاخصها/زیرشاخصها و بردار سایر شاخصها/زیرشاخصها به بدترین (کماهمیتترین) شاخص/زیرشاخص بر اساس شاخصها
و زیرشاخصهای چالشهای شناسایی شده پژوهش که در جدول  2نشان داده شده است ،بپردازند .جداول  3تا  8نشاندهنده بردار
مقایسه زوجی بهترین شاخص/زیرشاخص به سایر شاخصها /زیرشاخصها است .بهطور مثال در جدول  3و برای مقایسه بهترین
شاخص به سایر شاخصها ،از دید خبره شماره  ،1شاخص  C2مهمترین شاخص بوده (مقدار اکتسابی  1در ماتریس) و همچنین از دید
این خبره ،این شاخص  4برابر شاخص  3 ،C1برابر شاخص  5 ،C3برابر شاخص  C4و  7برابر شاخص  C5ارجحیت دارد .به همین
ترتیب بقیه خبرهها برای شاخصهای پژوهش و همچنین زیرشاخصهای پژوهش این مقایسات را انجام دادند .همچنین جداول  9تا
 13نشاندهنده بردار مقایسه زوجی سایر شاخصها/زیرشاخصها به کماهمیتترین شاخص/زیرشاخص است .بهطور مثال در جدول
 9که برای مقایسه سایر شاخصهای مسئله به بدترین شاخص مسئله است ،از دید خبره شماره  ،1شاخص  C5کماهمیتترین شاخص
بوده (مقدار اکتسابی  7در ماتریس که نشاندهنده ارجحیت  7برابری شاخص  C2بر این شاخص است) و همچنین از دید این خبره،
شاخص  3 ،C1برابر ارجحتر از این شاخص ،شاخص  5 ،C3برابر ارجحتر از این شاخص ،شاخص  2 ،C4برابر ارجحتر از این شاخص
و شاخص  1 ،C5برابر ارجحتر از این شاخص (ارجحیت هر شاخص به خودش برابر  1است) میباشد .به همین ترتیب بقیه خبرهها
برای شاخصهای پژوهش و همچنین زیرشاخصهای پژوهش این مقایسات را انجام دادند .الزم به ذکر است که تعداد زیرشاخصهای
شاخص چهارم برابر با دو بوده و به همین دلیل تنها نیاز به تکمیل یکی از دو بردار ذکرشده برای مقایسه این سطح است.

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

1
∑ I(Wj aggq >Wi aggq ).
Q

=) p(C j >C i

. بردار مقایسه زوجی بهترین شاخص به سایر شاخصها-3 جدول
Table 3- Paired comparison vector of the best attribute to other attributes.
8

7

6

5

4

3

2

1

شماره خبره

C1
1
2
4
7
5

C2
5
1
3
5
6

C3
4
3
1
9
4

C2
5
1
4
6
8

C2
3
1
2
7
4

C3
2
1
1
5
5

C3
3
2
1
4
6

C2
4
1
3
5
7

بهترین شاخص
C1
C2
C3
C4
C5

. بردار مقایسه زوجی بهترین زیرشاخص به سایر زیرشاخصهای شاخص اول-4 جدول
Table 4- Paired comparison vector of the best sub-attribute to other sub-attributes of the first attribute.
8

7

6

5

4

3

2

1

شماره خبره

C14
5
7
3
1

C13
5
6
1
2

C14
9
9
8
1

C14
7
6
4
1

C14
9
8
5
1

C14
9
9
8
1

C13
8
6
1
3

C14
8
9
7
1

بهترین زیرشاخص

Table 5- Paired comparison vector of the best sub-attribute to other sub-attributes of the second attribute.
8

7

6

5

4

3

2

1

شماره خبره

C22
2
1
9
2

C21
1
2
4
5

C22
2
1
8
4

C21
1
2
6
3

C22
4
1
5
5

C22
2
1
3
5

C21
1
2
5
3

C22
3
1
8
4

بهترین زیرشاخص
C21
C22
C23
C24

. بردار مقایسه زوجی بهترین زیرشاخص به سایر زیرشاخصهای شاخص سوم-6 جدول
Table 6- Paired comparison vector of the best sub-attribute to other sub attributes of the third attribute.
7

C34
7
9
7
1

6

C31
1
4
5
2

5

C34
7
9
9
1

4

C34
6
8
9
1

3

C34
4
7
6
1

2

C31
1
8
6
2

C34
5
8
8
1

1

شماره خبره

C34
5
8
9
1

بهترین زیرشاخص
C31
C32
C33
C34

. بردار مقایسه زوجی بهترین زیرشاخص به سایر زیرشاخصهای شاخص چهارم-7 جدول
Table 7- Paired comparison vector of the best sub-attribute to other sub-attributes of the fourth attribute.
8

7

6

5

4

3

2

1

شماره خبره

C42
2
1

C41
1
5

C41
1
9

C41
1
6

C41
1
7

C42
2
1

C41
1
8

C41
1
5

بهترین زیرشاخص
C41
C42

. بردار مقایسه زوجی بهترین زیرشاخص به سایر زیرشاخصهای شاخص پنجم-8 جدول
Table 8- Paired comparison vector of the best sub-attribute to other sub-attributes of the fifth attribute.
8
C51
1
6
2
4

7
C53
2
3
1
2

6
C53
2
4
1
3

5
C51
1
5
3
3

4
C53
2
3
1
4

3
C51
1
6
2
3

2
C53
3
5
1
2

1

شماره خبره

C53
2
5
1
4

بهترین زیرشاخص
C51
C52
C53
C54
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C11
C12
C13
C14

. بردار مقایسه زوجی بهترین زیرشاخص به سایر زیرشاخصهای شاخص دوم-5 جدول

8

476

جدول  -9بردار مقایسه زوجی سایر شاخصها به بدترین شاخص.
Table 9- Paired comparison vector of other attributes to the worst attribute.

شماره خبره

1

2

3

4

5

6

7

8

بدترین شاخص

C5
3
7
5
2
1

C5
4
5
6
3
1

C4
3
5
5
1
1

C4
4
7
6
1
3

C5
4
8
6
3
1

C4
3
6
9
1
3

C5
2
6
5
2
1

C4
7
6
5
1
4

C1
C2
C3
C4
C5

جدول  -10بردار مقایسه زوجی سایر زیرشاخصها به بدترین زیرشاخص شاخص اول.

477

Table 10- Paired comparison vector of other sub-attributes to the worst sub-attribute of the first attribute.

شماره خبره

1

2

3

4

5

6

7

8

بدترین زیرشاخص

C12
2
1
4
9

C11
1
3
8
7

C12
1
1
3
9

C11
1
2
5
9

C11
1
2
4
7

C12
1
1
3
9

C12
2
1
5
6

C12
3
1
6
7

C11
C12
C13
C14

شماره خبره

1

2

3

4

5

6

7

8

بدترین زیرشاخص

C23
6
8
1
5

C23
5
4
1
2

C24
4
5
3
1

C24
3
5
1
1

C23
6
5
1
3

C23
7
8
1
5

C24
5
4
2
1

C23
6
9
1
4

C21
C22
C23
C24

جدول  -12بردار مقایسه زوجی سایر زیرشاخصها به بدترین زیرشاخص شاخص سوم.
Table 12- Paired comparison vector of other sub-attributes to the worst sub-attribute of the third attribute.

شماره خبره

1

2

3

4

5

6

7

8

بدترین زیرشاخص

C33
6
2
1
9

C33
5
1
1
8

C32
8
1
4
7

C32
5
1
3
7

C33
3
2
1
9

C33
4
1
1
9

C33
5
2
1
4

C32
3
1
3
9

C31
C32
C33
C34

جدول  -13بردار مقایسه زوجی سایر زیرشاخصها به بدترین زیرشاخص شاخص پنجم.
Table 13- Paired comparison vector of other sub-attributes to the worst sub-attribute of the fifth attribute.

شماره خبره

1

2

3

4

5

6

7

8

بدترین زیرشاخص

C52
4
1
5
2

C52
2
1
5
3

C52
6
1
5
4

C54
3
2
4
1

C52
5
1
3
3

C52
3
1
4
2

C52
2
1
3
2

C52
6
1
5
3

C51
C52
C53
C54

سپس مطابق آنچه که در تشریح این روش ذکر شد ،پس از جمعآوری پرسشنامه هر یک از خبرگان پژوهش ،با استفاده از نرمافزار
 Matlab R2016aو بسته محاسباتی تدوین شده ،اوزان محلی شاخصها و زیرشاخصهای مسئله محاسبه شد .در نهایت اوزان سراسری
(نهایی) زیرشاخصها از ضرب اوزان محلی شاخصها در وزن محلی زیرشاخصهای مربوطه محاسبه شد .بهطور مثال ،نتایج حاصل
از اجرای مدل برای سطح شاخصهای پژوهش (با دادههای جداول  3و  )9برابر ستون دوم این جدول (وزن محلی شاخصها) شد.
همچنین نتایج حاصل از اجرای مدل برای زیرشاخصهای شاخص اول نیز (با دادههای ورودی جداول  4و  )10نیز برابر  4سطر اول
ستون وزن محلی زیرشاخص در این جدول شد .در نهایت وزن نهایی زیرشاخص  ،)0/0209( C11از حاصل ضرب وزن محلی

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

جدول  -11بردار مقایسه زوجی سایر زیرشاخصها به بدترین زیرشاخص شاخص دوم.
Table 11- Paired comparison vector of other sub-attributes to the worst sub-attribute of the second attribute.

شاخص باالدستی این شاخص یعنی  )0/1805( C1در وزن محلی این زیرشاخص ( )0/1157حاصل شد .بدین ترتیب برای کلیه
زیرشاخصهای این مسئله این امر تکرار گردید .جدول  14اوزان نهایی هرکدام از شاخصها و زیرشاخصها را نشان میدهد.
از مهمترین مزیتهای نسخه بیزین روش  BWMنسبت به سایر نسخههای کالسیک (خطی و غیرخطی) اشاره شده در بخش روش پژوهش،
نیاز به اجرای تنها یک مدل برای به دست آوردن اوزان هر سطح از درخت مسئله است .بهطور مثال برای به دست آوردن اوزان محلی
شاخصهای اصلی پژوهش (ستون وزن محلی شاخص در جدول  ،)14در مدل بیزین تنها یک مدل بهینهسازی (با بهرهگیری از دادههای
جداول متناظر این سطح یعنی جداول  3و  )9اجرا میشود که تجمیع کننده نظرات تمامی  8خبره پیرامون اهمیت شاخصهای مسئله
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است؛ اما در سایر نسخههای این روش باید به ازای هر خبره یکبار مدل بهینهسازی اشاره شده در بخش روش پژوهش اجرا گردد .این نکته
از بار محاسباتی روش بیزین نسبت به سایر نسخههای این روش میکاهد .ضمن اینکه با توجه به ارائه درجه اطمینان تجمیع و همگرایی
نظر ذینفعان از دقت باالیی نیز در امر حداکثر سازی رضایت آنها از نتایج برخوردار است .باتوجهبه نتایج بهدستآمده جدول ،14
چالشهای امنیت ) ،(C2فنی ) (C3و سازمانی ) (C1به ترتیب مهمترین چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در مورد مطالعاتی این
پژوهش میباشند .همچنین در میان زیرشاخصهای چالش سازمانی ،زیرشاخصهای نبود قوانین و مقررات الزم  /سیاستنامهها و
آییننامهها ( ،)C14نبود زیرساختهای الزم ) (C13و نیاز به کارمند ماهر ) ،(C12در میان زیرشاخصهای چالش امنیت ،حریم خصوصی/
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محرمانه بودن اطالعات ) ،(C22حمالت سایبری ) (C21و امنیت کلید خصوصی /مدیریت کلید ( ،)C24در میان زیرشاخصهای چالش
فنی ،مقیاسپذیری ضعیف ( ،)C34تغییرناپذیری ) (C31و ناکارآمدی پروتکل اجماع ( ،)C33در میان زیرشاخصهای چالش مالی/
تجاری ،هزینه استفاده باال ) (C41و هزینه آموزش ) (C42و در نهایت در میان زیرشاخصهای چالش محیطی /فرهنگی ،زیرشاخصهای
عدم پذیرش مقامات قانونی /دولت ( ،)C53عدم اطمینان مشتریان ) (C51و مشکالت موجود در همکاری ،ارتباطات و هماهنگی در اعضا
زنجیره

)(C54

به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردار میباشند .همچنین در بین تمامی زیرشاخصهای پژوهش ،زیرشاخصهای

مقیاسپذیری ضعیف ) ،(C34حریم خصوصی /محرمانه بودن اطالعات ) (C22و حمالت سایبری ) (C21از باالترین اهمیت برخوردار
بودند.
جدول  -14اوزان نهایی شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش.
Table 14- Final weights of research attributes and sub-attributes.

شاخص

وزن محلی شاخص

)(C1

0.1805

)(C2

0.3343

)(C3

0.285

)(C4

0.0965

)(C5

0.1037

زیرشاخص

وزن محلی زیر شاخص

وزن سراسری زیرشاخص

C11
C12
C13
C14
C21
C22
C23
C24
C31
C32
C33
C34
C41
C42
C51
C52
C53
C54

0.1157
0.1163
0.2445
0.5235
0.3298
0.3967
0.106
0.1675
0.2469
0.1182
0.1236
0.5113
0.7769
0.2231
0.3242
0.1203
0.3581
0.1974

0.0209
0.0210
0.0441
0.0945
0.1103
0.1326
0.0354
0.0560
0.0704
0.0337
0.0352
0.1457
0.0750
0.0215
0.0336
0.0125
0.0371
0.0205

در این روش پس از محاسبه اوزان شاخصها و زیرشاخصهای مسئله نوبت به محاسبه و ترسیم سطح اطمینان رتبهبندی عوامل است.
شکل  3سطح اطمینان رتبهبندی شاخصها و زیرشاخصهای مسئله را نشان میدهند .این سطوح اطمینان حاکی از آن هستند که نتایج
اوزان حاصل از اجرای مدل (جدول  )14در مجموع به چه میزان مورد نظر خبرگان ارائهدهنده نظر در خصوص اهمیت این شاخصها و
زیرشاخصها است و برای آنها رضایتبخش میباشد .بهطور مثال در سطح شاخصهای اصلی مسئله ،همانطور که در نتایج جدول
 14بیان شد ،چالشهای امنیت ) ،(C2فنی ) (C3و سازمانی ) (C1به ترتیب مهمترین چالشهای پیادهسازی تکنولوژی بالکچین در مورد
مطالعاتی این پژوهش بودند که در این شکل به ترتیب از باال به پایین جانمایی شدند و هرچه شاخصی پایینتر قرار گیرد نشان از اهمیت
نسبی کمتر آن است؛ اما بر روی خطوط جهتدار مابین شاخصها عددی درج شده که نشان از درجه اطمینان برتری شاخص مبدأ پیکان

بر شاخص مقصد پیکان از دید خبرگان است .در همین شکل و در سطح شاخصهای مسئله ،شاخص امنیت ) (C2بر شاخص سازمانی
( )C1و شاخص مالی/تجاری ( )C4بهطور کامل و با اطمینان  100( 1درصدی) ارجحیت دارد که نشان از توافق کامل نظر پیرامون
خبرگان است؛ اما همین شاخص به شاخص محیطی /فرهنگی ( 99 )C5درصد و به شاخص فنی ( 76 )C3درصد اطمینان ارجحیت
دارد .کمترین میزان اطمینان ارجحیت نیز برای ارجحیت شاخص محیطی /فرهنگی ( )C5به شاخص مالی/تجاری ( )C4و برابر 65
درصد است .به همین ترتیب میتوان درجه اطمینان ارجحیت تمامی زیرشاخصهای هر شاخص را نیز در شکل  3مشاهده نمود.
در مجموع در سطح شاخصهای مسئله بهطور میانگین  94درصد اطمینان (میانگین اعداد روی یالهای شکل  ،)3در سطح
زیرشاخصهای شاخص اول  92درصد اطمینان ،زیرشاخصهای شاخص دوم  97درصد اطمینان ،زیرشاخصهای شاخص سوم 93
درصد اطمینان ،زیرشاخصهای شاخص چهارم  100درصد اطمینان و در نهایت زیرشاخصهای شاخص پنجم  94درصد اطمینان در
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خصوص نظرات وجود دارد که عدد باالیی محسوب میشود و نشاندهنده همگرایی و توافق باال میان خبرگان در خصوص اوزان حاصل
(جدول  )14است.
شکل  -3درجه اطمینان ارجحیت شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش.
Figure 3- Certainty degree of the preferences of research attributes and sub-attributes.

کاربردهای تکنولوژی بالکچین با سرعت باالیی در حال افزایش هستند .بسیاری از شرکتها و دولتها به دلیل مزایای قابلتوجه
بالکچین در حال تحقیق در مورد چگونگی استفاده از این تکنولوژی و ادغام آن در سیستمهای خود میباشند .از طرفی ادغام بالکچین
با زنجیره تأمین موجب افزایش بهرهوری و مدیریت کارا و مؤثر زنجیره تأمین میشود .با وجود نقش بالقوه بالکچین در زنجیره تأمین،
بهکارگیری آن با چالشهایی روبرو میباشد که برای رسیدن به چارچوب مدیریت زنجیره تأمین رقابتپذیر مبتنی بر بالکچین باید به
شکل مناسب مدیریت شوند .در این پژوهش تالش شد ضمن ارائه چارچوبی مشخص برای شناسایی چالشهای تکنولوژی بالکچین
در زنجیره تأمین یک شرکت تأمین قطعات خودرو ،چالشها تعیین اهمیت شوند تا بتوان باتوجهبه اولویتشان به مدیریت اثربخش و
متمرکزتر آنها پرداخت .در پژوهش حاضر با بررسی ادبیات پژوهش  18چالش اجرای بالکچین در زنجیره تأمین شرکت موردمطالعه
در پنج زمینه سازمانی ،امنیتی ،فنی ،مالی و محیطی شناسایی شدند ،سپس با استفاده از تکنیک  BWMبیزین بهعنوان یکی از نوینترین

شناسایی و اولو یتبندی چالشهای پیادهسازی تکنولوژ ی بالک¬چین در زنجیره تأمین :رویکرد گروهی  BWMبیز ین

 -5بحث و نتیجهگیری

روشهای گروهی تصمیمگیری چندشاخصه اهمیت نسبی هر یک از چالشها محاسبه شد .بر اساس یافتههای پژوهش مهمترین چالش-
های شرکت چالشهای امنیتی ،فنی ،سازمانی هستند .همچنین در بین تمامی زیرشاخصهای پژوهش ،زیرشاخصهای مقیاسپذیری
ضعیف ،حریم خصوصی /محرمانه بودن اطالعات و حمالت سایبری از باالترین اهمیت برخوردار بودند.
مسئله مقیاسپذیری یا عدم تطابق با میزان تقاضا ،یکی از موانع اصلی رشد بالکچین است که در شرکت مورد بررسی پژوهش نیز
بااهمیتترین چالش میباشد .سوابق تراکنشها در شبکه بالکچین ذخیره میشود اما به دلیل محدودیت اصلی اندازه بلوک و فاصله زمانی
مورداستفاده برای ایجاد یک بلوک جدید ،بالکچین نمیتواند نیاز پردازش میلیونها تراکنش را در زمان واقعی برآورده کند .چالش ایجاد
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شده باعث بهوجودآمدن بحثهایی در خصوص مقیاسپذیری میشود .تالشهای متعددی برای حل مسئله مقیاسپذیری بالکچین
انجامشده است .برای حل مشکل مقیاسپذیری بالکچین ،طرح جدید ارز رمزنگاری شده پیشنهاد شده که یک نوع بهینهسازی ذخیرهسازی
بالکچین می باشد .در این طرح ،سوابق معامالت قدیمی توسط شبکه حذف شده و یک پایگاه داده به نام درخت حساب برای نگهداشتن
مانده تمام آدرسها استفاده میشود؛ بنابراین گرهها برای بررسی اعتبار یک تراکنش نیازی به ذخیره کردن همه تراکنشها ندارند .نسل بعدی

بالکچین که بهاختصار  1Bitcoin-NGنامیده میشود ،به شبکه بیت کوین امکان دستیابی به باالترین توان مجاز در شبکه را بدون تغییر در
معماری و مدل اعتماد آن را میدهد .این نسل از بالکچین باعث بهبود توان معامله و کاهش تأخیر تراکنشها میشود.
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باوجود اینکه امنیت ،ذخیرهسازی و مدیریت از ویژگیهای اصلی مدیریت دادهها در بالکچین هستند ،اما حفظ حریم خصوصی و محرمانه
بودن دادهها هنوز هم یک چالش است .مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیتی در بالکچینها از ویژگیهای مهم صنعت لجستیک
است؛ زیرا به اطالعات محصوالت ،مصرفکنندگان و تعامالت بین آنها مربوط میشود .در زنجیره تأمین ،از بالکچین برای ذخیرهسازی
دادهها استفاده میگردد؛ اما برگشتناپذیری و شفافیت زنجیرههای بلوکی موجب میشود آنها برای دادههای حساس به حریم خصوصی
نامناسب باشند .شفافیت و قابلیت ردیابی داده ها ممکن است در معرض سوء استفاده افرادی باشد که در باالی زنجیره تأمین قرار دارند.
بهعنوانمثال سازندگان نهایی قطعات خودرویی که اطالعاتی در مورد تأمینکنندگان خود ندارند ،ممکن است بهمحض استفاده از بالکچین
در مقیاس گسترده ،وضعیت معامله و سایر اطالعات اعتبار آنها را ردیابی کند .چنین اطالعاتی ممکن است شامل موجودی کاال ،هزینه
واحد یا صورتحساب مواد باشد .این موضوع ممکن است قدرت چانهزنی اقلیت در باالی زنجیره تأمین را افزایش دهد و تأمینکنندگان در
الیههای مختلف زنجیره تأمین را در معرض فشار برای کاهش قیمت قرار بدهد و رقابت سالم آسیب وارد شود؛ بنابراین بسیار مهم است که
بالکچینها بهگونهای طراحی شوند که از حریم خصوصی کاربران بدون تأثیر بر سایر ویژگیهای بالکچین محافظت گردد .چالش امنیتی
مهم دیگر چالش حمالت سایبری میباشد .با وجود رمزگذاری دادهها و امنیت باالی شبکه بالکچین درصورتیکه چندین کاربر به شبکه
ً
بالک چین دسترسی داشته باشند احتمال حمله سایبری و هک شبکه بالکچین وجود دارد؛ بنابراین بالکچین کامال غیرقابلنفوذ نیست و
باید با استفاده از سیستمهای امنیتی و کنترلی امنیت را ارتقا داد .ممکن است کارمندان داخلی شرکت ،تأمینکنندگان و شرکای مورد اعتماد،
باعث ایجاد خطا شوند بنابراین باید میزان دسترسی به شبکه بالکچین کنترل شود.
چالشهای سازمانی شامل عناصر و موضوعات مربوط به درون سازمان است .طبق جدول  14و شکل  3در بین چالشهای سازمانی
شرکت در وضع قوانین و آییننامههای الزم جهت استفاده از بالکچین و زیرساختهای الزم چالش دارد .مهمترین چالش سازمانی شرکت
نبود قوانین و سیاستنامههای الزم میباشد .برای موفقیت در اجرای تکنولوژی و استفاده گسترده از آن باید قوانین الزم وضع شود و همزمان
با تغییرات تکنولوژی تغییر نماید .با اختالف زیاد چالش سازمانی بعدی نبود زیرساختهای الزم جهت اجرای بالکچین میباشد .این
شرکت در عرصه نبود کارمند ماهر و عدم پشتیبانی مدیریت چالش ندارد؛ زیرا مدیریت شرکت حامی تغییر کسبوکار و فناوریهای نوین
است و از زبدهترین نیروهای دانشی و متخصص استفاده میکند .پشتیبانی مدیریت ،عامل کلیدی در اجرای موفقیتآمیز هرگونه عملکرد
زنجیره تأمین است.
طبق جدول  14و شکل  3ترتیب اهمیت چالشهای امنیتی مشخص شده است .مهمترین چالشهای امنیتی مسئله حریم خصوصی و
حمالت سایبری بود که بهطور مفصل بدان اشاره شد .چالش امنیتی مهم دیگر چالش حمالت سایبری میباشد که به این چالش نیز بهطور
مفصل پرداخته شد  .چالش مدیریت کلید رتبه سوم اهمیت را در بین چالشهای مهم امنیتی شرکت دارد .سوابق تراکنشها بهطور

Bitcoin Next Generation

1

غیرقابلتغییر در بالکچین مهروموم میشوند .بدین ترتیب هیچگونه خرابی در تراکنشهای گذشته امکانپذیر نیست؛ اما در صورت
سرقت و گمشدن کلیدهای خصوصی احتمال سرقت دادهها و داراییهای دیجیتال وجود دارد .نبود یک کنترلکننده مرکزی در بالکچین
این مسئله را تشدید میکند؛ بنابراین باید از روشها مدیریت کلید مناسب در شرکت استفاده شود.
طبق جدول  14و شکل  3ترتیب اهمیت چالشهای فنی مشخص شده است .نابالغ بودن بالکچین موجب به وجود آمدن چالشهای
فنی میشود .مسئله مقیاسپذیری یا عدم تطابق با میزان تقاضا ،یکی از موانع اصلی رشد بالکچین است که بهطور مفصل بدان اشاره
شد .چالش تغییرناپذیری چالش مهم دیگر چالشهای فنی میباشد که طبق شکل  3بر دو چالش فنی دیگر ارجحیت کامل دارد.
تغییرناپذیری دادهها یکی از ویژگیهای فناوری بالکچین است .تغییرناپذیری یکپارچگی اطالعات ،قابلیت اطمینان و صحت اطالعات
را تضمین میکند .بااینحال ،تغییرناپذیری موجب میشود دادهها و خطاهای قبلی در سوابق تراکنش بهصورت دائمی ثبت شوند .حتی
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اگر دادههای جدید برای اصالح به زنجیره بلوکی اضافه شوند داده قبلی تغییر یا حذف نمیشود .بهعنوانمثال ،سابقه مربوط به یک اشتباه
در ساخت یک قطعه ضعیف میتواند برای همیشه وجود داشته باشد .یکی دیگر از چالشهای فنی شرکت ادغام بالکچین با سایر
سیستم های موجود در شرکت است .از نظر اهمیت سومین چالش فنی ،چالش ناکارآمدی پروتکل اجماع است .تعدادی پروتکل
رمزنگاری برای دستیابی به اجماع میان گرههای شرکتکننده در بالکچین جهت بهروزرسانی شبکه استفاده میشود که هرکدام از آنها
میشود .مزیت این روش کمک به دموکراتیزه کردن توافق کلی بین شرکتکنندگان شبکه است؛ اما در این پروتکل ممکن است گروهی
از اعضا توافق کنند که بلوک بعدی را بهصورت خصوصی استخراج کنند که این امر موجب ایجاد زنجیره سفارشی و در نهایت حمله به
شبکه میشود .در نهایت این امر منجر به از دست رفتن اعتماد در زنجیره تأمین و در مصرفکنندگان برندها میشود .پروتکلهای اجماع
دیگر نیز هریک معایب و مزایای خاص خود را دارند .اگرچه امروزه سازوکارهای اجماع مختلف داریم؛ اما هنوز نیاز به تحقیقات بیشتری
برای یافتن الگوریتمهایی که بهاندازه کافی انعطافپذیر باشند است تا بتوانند طیف گستردهای از برنامهها را پشتیبانی کنند.
بر اساس جدول  14و شکل  3در بین چالشهای مالی /تجاری ،شرکت در زمینه هزینههای باالی استفاده از بالکچین چالش دارد،
زیرا بهکارگیری بالکچین نیازمند صرف هزینه جهت استفاده و نگهداری از سختافزار و نرمافزارهای مختلف میباشد .بعالوه با اجرای
فناوری هزینههای جانبی مانند هزینههای مربوط به پیکرهبندی مجدد فرآیندهای سازمان ،نیز اضافه میشود .بااینوجود شرکت مورد
مطالعه به دلیل سیاست مدیریت در استفاده از نیروهای متخصص و پویا ،چالشی در زمینه هزینههای آموزشی جهت باالبردن دانش
کارکنان ندارد.

چالشهای محیطی /فرهنگی شامل چالش های مربوط به محیط نظارتی ،خصوصیات صنعت ،مشتریان و ارتباط بین شرکتها است.
مهمترین چالش محیطی ،چالش عدم پذیرش مقامات دولتی و نبود مقررات الزم است .مقررات دولتی به دلیل جدید بودن فناوری
ً
معموال مانع اجرا بالکچین در زنجیره تأمین میشوند .ازاینرو توجه به جنبههای حقوقی تجارت و چارچوب نظارتی و رعایت قوانین و
مقررات دولتی اجتنابناپذیر و ضروری است .چالش عدم اطمینان مشتریان چالش محیطی مهم بعدی است .در این راستا افزایش
آگاهی و توانمندسازی مصرفکننده در پذیرش تکنولوژی جدید ضروری است .در شرکت حاضر بین اعضای زنجیره ارتباط مؤثری
وجود دارد و اختالفات فرهنگی به دلیل بومی بودن اعضاء بسیار کم است؛ بنابراین شرکت چالش زیادی در همکاری و هماهنگی بین
اعضای زنجیره تأمین خود ندارد .همچنین به دلیل حمایت صنعت خودرویی از فناوریهای جدید شرکت از لحاظ حمایت صنعت
چالش ندارد .دولت و صنعت باید هر دو برای ایجاد استانداردها و قوانین مشترک برای حل مسائل مربوط به اشتراکگذاری دادهها با
رعایت حفظ حریم خصوصی با یکدیگر همکاری کنند.
این نتایج سازگار با نتایج برخی پژوهشها از جمله سانکا و همکاران ( ،)2021درلویچ و همکاران ( )2020و ژنگ و همکاران ()2018
بود که چالش مقیاسپذیری و حریم خصوصی را بهعنوان مهمترین چالشهای بالکچین معرفی نمودند .صابری و همکاران ()2019
نیز چالش مقیاسپذیری را از چالشهای مهم بالکچین معرفی نمودند .در پژوهش کوهی زاده و همکاران ( ،)2020مهمترین چالشها
مسائل مربوط به امنیت اطالعات ،نابالغ بودن فناوری ،تصویر منفی از فناوری ،عدم درک مشتریان در مورد بالکچین ،عدم همکاری و
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باید با توجه به چارچوب مورد استفاده و الزامات اعضا شبکه ارزیابی شود .در شرکت حاضر از پروتکل اثبات کار 1برای اجماع استفاده

هماهنگی در میان شرکای زنجیره تأمین بودند؛ اما در تحقیق حاضر چالش عدم همکاری و هماهنگی در میان شرکای زنجیره تأمین از
اهمیت پایینی برخوردار بود؛ زیرا اعضای شبکه زنجیره تأمین شرکت همکاری مؤثری با یکدیگر دارند .دوتا و همکاران ( )2020عالوه بر
حفظ حریم خصوصی و مقیاسپذیری ،چالش نبود قوانین و مقررات الزم در زمینه بالکچین را نیز از مهمترین چالشهای بالکچین
معرفی کردهاند .در تحقیق حاضر این چالش از جمله چالشهای مهم سازمانی شمرده شده است اما به دلیل حمایت مدیر ارشد از فناوری
و وجود کارکنان ماهر ،نبود قوانین الزم مشکالت کمتری نسبت به چالشهای امنیتی و فنی مانند مقیاسپذیری و حفظ حریم خصوصی
برای شرکت به وجود میآورد؛ لذا اولویت پایینتری دارد .لیتکه و همکاران ( ،)2019مقیاسپذیری ،سازوکار اجماع و حفظ حریم
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خصوصی را از مهمترین چالشهای موجود در مسیر بالکچین معرفی کردهاند .در تحقیق حاضر چالش مربوط با سازوکار اجماع مهم
می باشد ،اما به دلیل انتخاب اجماع اثبات کار که مناسب پیادهسازی در زنجیره تأمین شرکت مذکور میباشد ،شرکت با چالش کمتری در
این زمینه مواجه میشود.

 -6جمعبندی و جهتگیری آتی
با توجه به بحثهای صورت گرفته در بخش  ،5نتایج این پژوهش به مدیران شرکت کمک میکند تا چالشهای تکنولوژی بالکچین و
آقاجانی میر و همکاران /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،6شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه464-483 :

ترتیب اولویت آنها در شرکت خود را بشناسند تا باتوجهبه محدودیت منابع ریالی و زمانی ،تالشهای خود را در بخشهای مهم و
اولویتدار متمرکز کنند و برای رفع این چالشها بر اساس نکات تشریح شده در تحلیل نتایج چالشهای مهم مورد توجه شرکت ،برنامهریزی
کنند .با توجه به ماهیت تحولپذیر بالک چین ،ارزیابی و مدیریت ریسک در زمینه تحول تجاری بسیار مهم میباشد .تحقیقات در زمینه
مدیریت ریسکهای بالکچین هنوز در مراحل ابتدایی است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است .تحقیقات آینده در مورد بالک-
چین باید در مورد چالشهای بالکچین در بخشهای دیگر صنعتی ،چالشهای جدیدی که همزمان با تغییرات بالکچین به وجود میآیند
و ارائه راهکار و اولویتبندی راهکارها برای مدیریت اثربخش و کاراتر چالشها تمرکز داشته باشند .همچنین مطالعه بیشتر در مورد
سیاستهای بالقوه و پیامدهای قانونی توسعه بالکچین و چالشهای زیرساختی در کشورهای درحالتوسعه ،هزینههای باالی ذخیرهسازی
دادهها با تأخیر بسیار پایین در پردازش تراکنشها ،مقیاسپذیری و بررسی بهینهسازی مکانیسم اجماع در بالکچین پیشنهاد میشود.
در خصوص پیشنهادهای پژوهشی نیز پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی با بهرهگیری از رویکردهایی مانند تحلیل عاملی اکتشافی به
دستهبندی دقیق شاخصها و زیرشاخصهای چالشها و همچنین با استفاده از رویکردهایی مانند تحلیل عاملی تأییدی یا دلفی فازی به
تأیید درخت شاخصها و زیرشاخصهای چالشها در صنعت موردمطالعه پرداخته شود .همچنین باتوجهبه وجود روابط علی -معلولی
میان چالشهای مورد بررسی ،پیشنهاد میشود با بهرهگیری از روشهای مانند  DEMATELو یا  ANPبه تعیین اهمیت نسبی عوامل با
درنظرگرفتن این ارتباطات پرداخته شود.
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