اين فايل ويراستاري نشده و جهت مشاهده متن كامل مقاله است .جهت استناد
استفاده نشود ،فايل ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در دسترس قرار خواهد
گرفت

تحلیل چندرشتهاي موج چهارم انقالب صنعتی و تبیین فرصتهاي
پیشروي مديريت عملیات
چکیده
پیشرفت انقالب صنعتی چهارم در دو عرصهی پژوهش و عمل ،موضوعات زیادی را از جمله مدیریت عملیات تحت تاثیر
قرارداده و مطالعهی ابعاد آن و فرصتهای پیشرو به موضوعی نوظهور و در حال رشد درمیان پژوهشگران تبدیل شده است.
هدف این نوشتار نیز ،تبیین همین نگرشها و فرصتهای تحقیقاتی جدید در حوزۀ مدیریت عملیات است که به کمک مروری
بر مطالعات موج چهارم انقالب صنعتی در میان رشتههای مختلف انجام خواهد شد .بنابراین در ابتدا ،به تحلیل مطالعات
انجامشده در زمینۀ انقالب صنعتی چهارم پرداخته خواهد شد .برای آشنایی با دیدگاههای محققان در این زمینه ،در نهمین
کنفرانس  IFAC MIMبرلین در آگوست  2019از پژوهشگران مهندسی صنایع ،مدیریت عملیات ،تحقیق در عملیات ،کنترل و
علم داده یک نظرسنجی گسترده و بینرشتهای در سطح جهانی انجام شده است .با استفاده از یافتههای نظرسنجی و تحلیل
مبانی نظری ،چارچوبهای ساختاری و مفهومی قابل درکی ارائه شده است که وضعیت فعلی انقالب صنعتی را به تصویر
کشیده است .درنهایت بر پایهی این مبانی ،فرصتهای جذاب پژوهشی را در زمینه مدیریت عملیات استخراج و دراختیار
پژوهشگران و عالقهمندان قرار داده است.
«واژگان كلیدي»
انقالب صنعتی چهارم ،مدیریت عملیات ،مهندسی صنایع ،علم داده ،تحقیق در عملیات ،کنترل

Researchers' perspectives on Industry 4.0: multidisciplinary analysis and
opportunities for operations management
ABSTRACT
While Industry 4.0 has been trending in practice and research, operations management studies
in this area remain nascent. We intend to understand the current state of research in Industry
4.0 in different disciplines and deduce insights and opportunities for future research in
operations management. In this paper, we provide a focused analysis to examine the state-ofthe-art research in Industry 4.0. To learn the perspectives of researchers about Industry 4.0,
we conducted a large-scale, cross-disciplinary and global survey on Industry 4.0 topics among
researchers in industrial engineering, operations management, operations research, control, and
data science at the 9th IFAC MIM 2019 Conference in Berlin in August 2019. Using our
survey findings and literature analysis, we build structural and conceptual frameworks to
understand the current state of knowledge and to propose future research opportunities for
operations management scholars.
Keywords
Industry 4.0, operations management, industrial engineering, data science, operations research,
control

مقدمه
ترجمه پیشِ رو ،برگرفته از یکی از مقاالت معتبر و بروز در زمینه مدیریت عملیات است .این پژوهش با توجه به ضرورت
تبیین تغییر و تحوالت فناوریهای دیجیتال در شیوههای مدیریت عملیات در موج چهارم انقالب صنعتی ،نگارش و در 25
آگوست سال  2020در نشریه بین المللی تحقیقات تولید منتشر شده است .نکته قابل توجه آن است که این پژوهش ،هم از
پژوهشهای انجام شده در حوزه موج چهارم انقالب صنعتی و هم از نظرسنجی میان اساتید حوزههای مختلف بهره برده است
و از این حیث نتایج آن بر مبنای یک تحلیل چندرشتهای ارائه شده است .سعی برآن بوده تا یک ترجمه مناسب از این مقالهی
کاربردی ارائه شود تا عالقه مندان را با موضوعات جدید پژوهشی در زمینه مدیریت عملیات ،همگام با سیر تحوالت تکنولوژیک
عصر چهارم انقالب صنعتی همسو سازد .الزم به ذکر است که نویسندگان 1این مقاله ،از اساتید و صاحبنظران برتر حوزه
مدیریت عملیات و زنجیره تامین هستند که شرح مختصر فعالیتهایشان در انتهای مقالهی اصلی (زبان انگلیسی) قابل دسترسی
است.
موج چهارم انقالب صنعتی به اصطالحی رایج برای توصیف تحوالت جاری در شبکههای تولید و زنجیره تأمین تبدیل شده
است .با این حال ،تعریف دقیق آن بستگی به زمینۀ کاری و محیط دارد .برای مثال آئودی 2و زیمنس 3را (به عنوان دو نمونهی
متأثر از تحوالت فناورانه) در نظر بگیرید .کارخانه هوشمند آئودی در بادِن-وورتمبرگ 4آلمان به جای سیستمهای مونتاژ سنتی
که دربرگینده یک معماری غیرمنعطف است ،از فرآیندهای منعطف ،سفارشی و در عین حال کارآمدتر استفاده میکند (آئودی،
 .)2019زیمنس هم بمنظور مدیریت یکپارچهی عملیات ،در کارخانههای خود با استفاده از سیستمعامل باز ،اینترنت اشیا 5و
یک پلتفرم تولید ابری بنام مایندِسفِر ،6دادههای سامانهها و دستگاههای مختلف را بصورت پیشرفته تحلیل میکند (زیمنس،
.)2019
تعریف موج چهارم انقالب صنعتی ،عالوه بر صنعت (عرصهی عمل و کاربرد) در رشتههای دانشگاهی (حوزهی آکادمیک) نیز
متفاوت است .در رشتههایی مانند مهندسی ،مدیریت ،کنترل و علم داده؛ موج چهارم انقالب صنعتی با اصالحاتی همچون

Dmitry Ivanov, Christopher Tang, Alexandre Dolgui, Daria Battini, Ajay Das
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پیشرفتهای فناورانه ،طراحی مجدد معماری سازمانی ،توسعه مدیریت عملیات 1و تحوالت بازار؛ شناخته شده است

( Yin,

 Tang, Stecke and Li 2018و  Oztemel, Veelenturf 2019و  .)Gursev 2020به عنوان مثال ،در حوزۀ مدیریت ،پیکارزی
و همکارنش )2018( 2بیان میکنند:

«موج چهارم انقالب صنعتی به ادغام فناوریهای اینترنت اشیا برای خلق ارزش در صنعت موردنظر اشاره دارد .این پدیده به
تولیدکنندگان امکان میدهد تا از زنجیرههای ارزش کامالً دیجیتالی ،متصل ،هوشمند و غیرمتمرکز برای رقابت بهتر استفاده
کنند .همچنین مدلهای کسبوکار انعطافپذیر و سازگارتری را در اختیارشان قرار میدهد .البته کسب تواناییِ الزم برای این
تحوالت تکاملی و تعامل با یک محیط پویا نیازمند یک استراتژی هدفمند و مدون است که در طول زمان و با مداومت ،عملی
خواهدبود».
ازتمل 3و گورسو )2020( 4انقالب صنعتی چهارم را «تحول از تولید ماشینی به تولید دیجیتال» تعریف میکنند .این تعاریفِ
متفاوت از موج چهارم انقالب صنعتی نشان میدهند که نتایج تحقیقات در هر رشته و هر بخش از صنعت متفاوت است
(.)Ivanov et al. 2016, Liao et al. 2017, Panetto et al. 2019
در حوزه مدیریت عملیات ،مطالعات اندکی بر موج چهارم انقالب صنعتی ( Ivanov, Dolgui, and Sokolov 2019; Tang and

 )Veelenturf 2019; Calzavara et al. 2020; Olsen and Tomlin 2020انجام شده است .پژوهشهای اخیر نشان داده است
که در چارچوب انقالب صنعتی چهارم ،عمدۀ تحقیقات مدیریت عملیات بر کاربردهای فناوری در زمینهی تولید تمرکز داشته
است ،مانند تولید افزوده ،5اینترنت اشیا ،بالک چین ،روباتیک پیشرفته و هوش مصنوعی .برخی تحقیقات ،موج چهارم را به
عنوان یک انقالب معرفی کردهاند .ازطرفی این موج ،فناوریها و اصول مدیریت سازمانی در زنجیرههای تولید و تأمین در
دهههای اول قرن بیستویکم را بصورتی یکپارچه به هم مرتبط کرده است

( ;Mittal et al. 2018; Xu, Xu, and Li 2018

 .)Frank, Dalenogare, and Ayala 2019در این مقاله ،نیز بر همین رویکرد تمرکز شده است .بنابراین به علت نبود یک تعریف
منسجم ،موج چهارم انقالب صنعتی از دیدگاه مدیریت عملیات به صورت زیر تعریف شده است:
موج چهارم انقالب صنعتی عبارت است از تمامی فناوریها ،مفاهیم سازمانی و اصول مدیریتی که زیربنایی مهم برای شبکهای
مقرونبهصرفه ،پاسخگو ،انعطافپذیر و پایدار و مبتنی بر دادهها را فراهم میکند .پس ،از نظر ساختاری ،پویا بوده و با تغییرات
در محیط عرضه و تقاضا سازگار است و همچنین از طریق بازآراییِ سریع و تخصیص مجدد مؤلفهها و قابلیتهای خود پیش
میرود.
اگرچه تعریف ما از موج چهارم ،فناوری و مدیریت را نیز شامل شده است ،اما شالودۀ نظری و تلفیق فناوری و مدیریت هنوز
در ابتدای راه است .بهطور خاص ،مقاالت تا کنون ،انقالب صنعتی چهارم را بصورت ادغام یا ترکیبی از رویکردهای رشتههای
گوناگون (تحلیل چندرشتهای) مطالعه نکردهاند .درحالیکه دیدگاههای مهندسی ،مدیریت ،کنترل و علم داده تفاوتهای زیادی
میتوانند با هم داشتهباشند .بنابراین به نظر میرسد بررسی رویکردهای رشتههای مختلف در زمینه مدیریت عملیات در
چارچوب موج چهارم ضروری و مهم باشد.

 5اصطالح علمی جدیدی است که به فرآیند نمونه سازی سریع و پرینت سه بعدی اطالق می شود.
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هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت فعلی مطالعات موج چهارم در رشتههای مختلف است که بینشها و فرصتهایی را برای
تحقیقات آتی در حوزه مدیریت عملیات ارائه داده است .به طور خاص ،پرسشهای این پژوهش عبارتاند از:
 )1آخرین پیشرفتهای علمی در تحقیقات مربوط به موج چهارم انقالب صنعتی در رشتههای مختلف چه بوده است؟
 )2تفاوتها و شباهتهای دیدگاههای رشتههای مختلف (مهندسی ،مدیریت عملیات ،کنترل و علم داده) در تحقیقات
موج چهارم انقالب صنعتی چیست؟
 )3موضوعات و فرصتهای تحقیقاتی جدید برای مدیریت عملیات در عصر چهارم انقالب صنعتی کداماند؟
برای بررسی این پرسشها ،از روش اکتشافی همراه با تحلیل مبانینظری استفاده شده است که مشابه رویکرد ارائهشده در
مطالعات تانگ و همکارانش )2012( 1و اسپیروپرو 2و همکارش ( )2015بوده است .بهطور خاص ،برای توسعه بینش خود به
دو منبع داده تکیه شده است .ابتدا ،به منظور درک وضعیت فعلی پیشرفتهای علمی در تحقیقات مدیریت عملیات در عصر
چهارم انقالب صنعتی ،به بررسی مبانینظری و پیشینه تحقیقات انجامشده پرداخته خواهد شد .در این راستا ،محتوای اصلی
آنها شناسایی و گروهبندی (خوشهبندی) شدهاند .سپس ،در نهمین کنفرانس - 3IFAC1که درباره مدلسازی ،مدیریت و کنترل
تولید ( )MIM 2019بود و از  28تا  30اوت  2019برگزار شد -دربارۀ موضوعات انقالب صنعتی چهارم در میان محققان
مهندسی صنایع ،مدیریت عملیات ،تحقیق در عملیات ،کنترل و علم داده؛ یک نظرسنجی بینرشتهای و بینالمللی انجام شدهاست.
در پایان هم بکمک ترکیب دادههای نظرسنجی با خوشههای به دست آمده از تحلیل محتوای مبانینظری ،برخی فرصتهای
تحقیقاتی مدیریت عملیات در عصر چهارم انقالب صنعتی شناسایی شده است.
در ادامه بهطور خالصه ،مبانینظری مربوط به موج چهارم انقالب صنعتی آورده شده است .سپس ،نتایج نظرسنجی چند رشتهای
کنفرانس شرح داده خواهدشد .بعد از آن با تحلیل همکاریهای چندرشتهای مربوطه به تبیین فرصتهای تحقیقاتیِ نوظهور
پرداخته خواهدشد .در نهایت نیز نتایج اصلی پژوهش بصورت خالصه آورده خواهدشد.
 -1جديدترين تحقیقات در موضوع انقالب صنعتی چهارم
ابتدا به مطالعه مبانی نظری انقالب صنعتی چهارم و سپس بر موضوع مدیریت عملیات تمرکز خواهدشد .همچنین به طور
همزمان یک تحلیل کتابسنجی نظاممند در پایگاه داده اسکاپوس( 4در  24سپتامبر  )2019انجام خواهد شد و سپس با استفاده
از تحلیل همرخدادی  )van Eck and Waltman, 2009( 5VOSپیشینۀ پژوهش پیرامون مطالعات عصر چهارم انقالب صنعتی
تجزیهوتحلیل خواهد شد.

 1-1جستجوي ادبیات نظري انقالب صنعتی چهارم

Sodhi, Son & Tang
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 3برای بیش از  60سال ،گروه مشاوره  IFACفعالیت های مختلفی از تئوری تا عمل در زمینه فناوری انجام داده است که در کنفرانسهایی ارائه و
مقاالتی را منتشر کرده است .برای اطالعات بیشتر میتوانید به وبسایت این کنفرانس مراجعه نمایید:
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جستجو در سایت اسکاپوس با استفاده از واژگان کلیدی « »Industry4.0با فیلتر « »Literature Reviewو یا « »Surveyانجام
شده است و  692نتیجه به دست آمدهاست .محدود کردن جستجو به مقاالت و مجالت نیز  308نتیجه را به همراه داشت و
محدود کردن آن به زمینههای «کسبوکار و مدیریت»« ،مهندسی»« ،علوم تصمیمگیری» و «علوم کامپیوتر» آن را به  191نتیجه
تقلیل داد .درنهایت تحلیل همزمان  VOSروی آنها 80 ،واژه کلیدی رایج با حداقل  4بار تکرار را نشان داد.
نتیجه پس از حذف واژگان کلیدی غیرمرتبط ( نظرسنجی» و «پیشینه پژوهش») در شکل  1آمده است .شکل  1خوشههای
اصلی مقاالت موج چهارم 1نشان داده شدهاست .تحلیل واژگان کلیدی در هر یک از خوشههای شناساییشده در شکل  1در
رنگهای مختلف آمده است که امکان تفکیک موضوعات مختلف موج چهارم را فراهم کرده است .همچنین سه «جریان اصلی
تحقیقات» بصورت مشخص در شکل  1مشاهده میشود که عبارتاند از:
 )1جریان مدیریت (به رنگ قرمز) :زنجیره تأمین ،مدیریت عملیات و تحقیق در عملیات (مانند مدیریت ناب ،2مدیریت
زنجیره تأمین ،زمانبندی ،برنامهریزی و نگهداری)
 )2جریان سازمانی (به رنگ آبی)( ،به عنوان مثال ،تولید ابری ،زنجیره تأمین دیجیتال ،پایداری و نوآوری)
 )3جریان فناوری (به رنگ های بنفش ،سبز و زرد) :موضوعات علم داده (به عنوان مثال اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی،
سیستمهای یادگیرنده و مدیریت دادهها) ،مباحث مهندسی صنایع و مکانیک (به عنوان مثال اتوماسیون ،تولید مواد
افزودنی ،کنترل تولید و فرایندهای تولید) ،موضوعات کنترل (مانند سیستم های فیزیکی-سایبری 3و سامانههای مربوط
به کنترل فرایندها)

 1برای روان تر شدن متن ،بجای موج چهارم انقالب صنعتی به اختصار از واژه موج چهارم یا عصر چهارم استفاده کردهایم.
 2مدیریت ناب ( :)Lean Managementدر اواخر دهه  ،1940شرکت تویوتا اساس تولید ناب را پایهریزی کرد و هدفش کاهش فرآیندهایی بود که برای
محصول نهایی ارزشی ندارند .بنابراین مدیریت ناب به سه اصل اساسی اشاره دارد :دیدن ارزش از نگاه مشتری؛ حذف زوائد محصول نهایی؛ پیشرفت
مداوم
 3سیستم های فیزیکی سایبری ( :)CPS:Cyber-Physical Systemبا استفاده از پایش مداوم داده های حاصل از حسگرهای هوشمند و معمولی که
درشبکه های صنعتی قرار میگیرند و با پردازش و تفسیر آنها اطالعات باارزشی برای خلق یک نسخه مجازی از فرآیندهای مزبور ایجاد و مدیریت را
قادر میکنند تا تصمیم گیریهای غیر متمرکز برای کنترل بهینه کارخانه و زنجیره ارزش خود بعمل آورند.

شکل  :1نقشه دادههاي همرخدادي كتابشناختی

برای تحلیل دقیقتر ،بررسی مبانینظری مورد نظر به  49مقاله محدود شدهاست که هم شامل تحقیقات اخیر و هم پژوهشهای
کالسیک (زیربنایی) بودهاست .انتخاب مقاالت زیربنایی بر اساس چارچوببندی دیدگاهها و ابزارهای مختلف عصر چهارم
انقالب صنعتی (به عنوان مثال علم داده ،مهندسی ،کنترل) در زمینه مدیریت عملیات صورت گرفته است.
جریان مدیریت از  4پژوهش پیمایشی و  17مقاله کالسیک تشکیل شده است .دوبی و همکاران )2019( 1و ایوانف و

همکاران2

( )2019به چندین وجه اشتراک عصر چهارم انقالب صنعتی با مدیریت ریسک در حوزۀ زنجیره تأمین اشاره کردند .تانگ
( )2019بر مسائل لجستیک در عصر چهارم انقالب صنعتی تمرکز و تولید افزوده ،روباتیک پیشرفته ،هوش مصنوعی ،وسایل
نقلیه خودران ،بالکچین ،هواپیماهای بدون سرنشین و اینترنت اشیا را به عنوان فناوریهای اصلی برای پیادهسازی موج چهارم
شناسایی کردند .برخی از کاربردهای تحقیقدرعملیات ،مهندسی صنایع و کنترل ،برای مدیریت عملیات در عصر چهارم برای
کنترل تراکنشهای فروشگاهی ، )Zhong et al. 2017, Yanget al. 2019( 3زمانبندی

( Ivanov et al. 2016, 2018, Dolgui

Dubey
Ivanov, Dolgui

 3کنترل طبقه فروشگاه ( ،)Shop Floor Controlاصطالح جدیدی است که اشاره دارد به مجموعه ای از نرم افزارها و ابزارهایی که معموالً بخشی
از یک سفارش یا عملیات تکمیل شده را در یک فروشگاه ارزیابی میکنند.

1
2

 ،)et al. 2019; Rossit, Tohmé, and Frutos 2019طراحی خط تولید با استفاده از رباتهای متحرک

( Fragapane et al.

 ، )2020طراحی قرارداد هوشمند توسط بالکچین )Dolgui et al. 2020( ،و در نهایت برای انعطافپذیری بیشتر زنجیره تأمین
( )Ivanov, Dolgui, and Sokolov 2019; Ivanov and Dolgui 2020aمفید خواهد بود.
به زعم لی و همکارانش )2018( 1و چان و همکارانش )2017( 2در عصر چهارم انقالب صنعتی ،سیستمهای تولید انعطافپذیر
و قابل تنظیم و تولید ناب ،با اینترنت اشیا ،دادههای کالن ،وسایل نقلیه الکتریکی ،چاپ سه بعدی ،محاسبات ابری ،هوش
مصنوعی و سیستمهای فیزیکی سایبری ،ترکیب شدهاند .جانسون ،لی و سیمچی-لوی ( 3)2016کاربرد تحلیل داده را در
خردهفروشی برای بهبود مدیریت مالی بررسی کردند .مطالعات اوستریش 4و توتبرگ ،)2016( 5نایاک 6و همکاران (،)2016
مقدم و نوف )2018( 7استفاده از فناوریهای موج چهارم را عامل افزایش انعطافپذیری عرضه و تقاضا ،تنوع محصول،
پاسخگویی بیشتر به بازار ،زمان کوتاهتر و استفاده بهتر از ظرفیت معرفی کردند.
همانطور که در باال ذکر شد ،جریان سازمانی شامل  3پیمایش و  8مقاله زیربنایی است .میتال و همکاران ( )2018بر اهمیت
نقش رهبری و قابلیتهای عملیاتی مورد نیاز برای پذیرش انقالب صنعتی چهارم تاکید کردند .آنها یک مدل بلوغِ انتقال به
این عصر را پیشنهاد کردند که فرایندهای تولید و لجستیک را با اینترنت اشیا و زیرساختهای مهندسی ترکیب میکند .پانتو و
همکاران ( )2019چشماندازی فیزیکی-سایبری از عصر چهارم ارائه کردند که شامل سطوح مختلفی مانند کارخانه ،زنجیره
تأمین و شبکه است .آنها به لزوم بازتعریف مدلهای جدید کسبوکار (از نظر انعطافپذیری ،سیستمهای باز و کنترل پویا)
مختص عصر چهارم انقالب صنعتی اشاره کردند .راج و همکاران ( )2020یک مطالعۀ بینالمللی دربارۀ موانع پذیرش عصر
چهارم انجام دادند .آنها سرمایهگذاری پرریسک در پیادهسازی الزامات عصر چهارم ،عدم شفافیت در مورد منافع اقتصادی،
چالشهای یکپارچهسازی زنجیره ارزش و فقدان زیرساخت مناسب ،عدم کفایت شایستگیهای نیرویانسانی را به عنوان
مشکالت اصلی بر سر راه پذیرش الزامات عصر چهارم انقالب صنعتی شناسایی کردند .این نتایج توسط پژوهش فرانک،
دالینوگار و آیاال ( )2019نیز تایید شده بود .جابور و همکاران ( )2018در بحث توسعهپایدار اثرات مثبت و منفی محیطی و
اجتماعی موج چهارم انقالب صنعتی را بررسی کردند .ترکیب مفاهیم سازمانی با برخی از عناصر موج چهارم (به عنوان مثال
تحلیل کالنداده) در مطالعات وامبا 8و همکارانش ( )2017و دوبی و همکارانش ) (2019a, 2019bمورد توجه قرار گرفته است.
ایوانف و همکاران ( (2019مفاهیم زنجیره تأمین دیجیتال و دوقلوهای دیجیتال 9را ارائه کردند؛ مفاهیمی که بازتعریفی از شکل
جدید زنجیره تأمین و عملیات در شرکتهای فیزیکی-سایبری با قابلیت تخصیص پویای فرآیندها و ساختارهای زنجیره تأمین
پویا را ارائه داده است.

Yin, Stecke, and Li

1

Buer, Strandhagen, and Chan

2

)3 Johnson, Lee, and Simchi-Levi (2016
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Nayak
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 9دوقلوي ديجیتال نمایش دیجیتالی یک جسم فیزیکی ،فرآیند یا سرویس است .یک همزاد دیجیتال میتواند یک کپی دیجیتالی از یک شیء در دنیای
فیزیکی مانند موتور جت ،نیروگاههای بادی ،یا حتی موارد بزرگتر مانند ساختمانها یا حتی کل شهر باشد.

به نظر میرسد که جریان فناوری عمدتا در رشتههای «علم داده»« ،مهندسی مکانیک و صنایع» و «کنترل» وجود داشته باشد .این
جریان از تحقیقات ،نسبتاً فنی است و بر تحوالت فناوری در عصر مذکور تأکید داشته است .مقاالتی که به توسعه فناوریهای
عصر چهارم میپردازند بسیار گسترده اند و دامنه مشخصی در این جریان وجود ندارد ،به همین علت  3مقاله اصلی برای نیل
به اهداف این پژوهش انتخاب شدند ( Alcácerو  Xu ،andXu ،Oztemel and Gursev 2020 ،Cruz-Machado 2019و

Li

 .)2018این سه مقاله نشاندهندۀ جدیدترین پیشرفتها در خوشههای تحقیقاتی فناورانه هستند (یعنی بهطور خاص بر جنبههای
فناوری موج چهارم انقالب صنعتی تمرکز میکنند) که در جدول  1آمده است.

 1-2سیر زمانی توسعه انقالب صنعتی چهارم از ديدگاه مديريت عملیات
براساس تجزیهوتحلیل تحقیقات فوق ،دو نتیجه حاصل میشود :اول آنکه ،مزایای بالقوه موج چهارم انقالب صنعتی بهطور
مستقیم با مدیریت عملیات مرتبط است (برای توضیح بیشتر ،جدول  1را مشاهده کنید که مزایا و نتایج مورد انتظار در استفاده
از فناوریهای مختلف موج چهارم را نشان داده است) و معیارهای سنجش عملکرد مدیریت عملیات شامل میزان بهرهوری،
انعطافپذیری و دسترسی به بازار هستند .دوم ،در کنار مطالعات پراکنده انقالب صنعتی چهارم که توسط محققان در رشتههای
مختلف انجام شده است (همانطور که در شکل  1نشان داده شده) ،مطالعاتی پیرامون مدیریت عملیات در این موج در عمل
وجود ندارد .این دو مشاهده ما را ترغیب میکنند تا چارچوبی از شکلگیری انقالب صنعتی چهارم را از منظر رشتههای مختلف
برای مدیریت عملیات ایجاد کنیم (شکل .)2

پژوهشگران و رشته

تعريف موج

بخشهاي

چهارم انقالب

متاثر از

صنعتی

موج چهارم

نامشخص

نامشخص

تاثیر مثبت موج چهارم

محدوديتهاي

در بخش موردنظر

پذيرش موج چهارم

نامشخص

نامشخص

انتظارات اصلی از
فناوريهاي مرتبط

فناوريهاي موج
چهارم

• اینترنت اشیا

• خود پیکربندی

• رایانش ابری

• خود بهینهسازی

Alcácer and
CruzMachado
)(2019
(مهندسی مکانیک و

• کالن داده

• پاسخ در لحظه

صنایع)

• واقعیتافزوده

• تعمیرات

• تولید افزوده

قابلپیشبینی

• ربات خودمختار

• سفارشی سازی

• امنیت سایبری

• انعطاف پذیری

• سامانهسایبرفیزیکی

• دیجیتالی شدن

حوزههاي مناسب
براي تحقیقات آتی
نامشخص

Oztemel and
Gursev
)(2020
(مهندسی صنایع)

روشی برای ایجاد

• انرژی

• بهبود قابلیت نوآوری

• چالش

• سامانهسایبر-فیزیکی

• ایجاد استاندارد

تحول از تولید

•الکترونیک

• نظارت و تشخیص

حریمخصوصی

• رایانش ابری

مرجع برای

سنتی (ماشینی) به

•مکاترونیک

آسان سیستمها

• کاهش امنیت

• فناوری ماشین به ماشین

سیستمها

تولید هوشمند

• افزایش تواناییهای

اطالعات.

• کارخانه هوشمند

• معماریسازمانی

(دیجیتال)

خودآگاهی و نگهداری

• حواس پرتی (منجر

• واقعیتافزوده

صحیح

• بهرهوری باال با

به تصادفات خطرناک

• شبیه سازی

• ایجاد صنعتی

محصوالت سازگار با

می شود)

• داده کاوی

جامع و قابل اعتماد

محیط زیست.

• مشکل در حفظ

• اینترنت اشیا

• زیرساخت پهنای

• بهبود انعطاف پذیری

مالکیت معنوی.

• سیستم برنامهریزی منابع

باند

با کاهش هزینهها.

• محدود کردن

سازمان ()ERP

• تنظیم محیطی

• توسعه سریعتر تولید با

دسترسی به دانش.

• تولید مجازی

امن و مطمئن

• رباتیک هوشمند

• سازماندهی و

مدلهای خدمات

• تقاضای بیشتر برای

تبلیغاتی جدید کسب و

خدمات در حال اجرا

طراحی کار

کار.
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• آموزش پرسنل

• تصمیم گیری بی

• عدم امکان حذف یا

• ایجاد چارچوب

طرفانه ،درلحظه و مبتنی

پنهان کردن جریان

سازمانی

اطالعات ناخواسته

• افزایش کارایی

بر دانش.

نامشخص

• افزایش تجارت

• تعامل محصول با

الکترونیک با دسترسی به

فرآیند

بازارهای جهانی

• تجزیه و تحلیل

• شهرهای

کالن داده ها

هوشمند/کارخانهها و

• سازگاری و
انعطاف پذیری

کنترل فاصله
• محصوالت سفارشی
• دسترسی آسان به
اطالعات شخصی
Xu, Xu, and Li
)(2018
(فناوری اطالعات و
علوم تصمیم گیری)

نامشخص

نامشخص

نامشخص

• زیرساختهای
فناوریاطالعات موجود
• توسعهپذیری
• ظرفیت پردازش
دادهها
• چالش های فنی
امنیت اطالعات

• اینترنت اشیا

نامشخص

•سامانهسایبرفیزیکی

• رایانش ابری

• بالکچین

• سامانهسایبر-فیزیکی

• دستگاه هوشمند

جدول  :1آخرين پیشرفتهاي انقالب صنعتی چهارم در جريان فناوري

• کارخانه هوشمند
انعطافپذیر

سازمان

سازمان
•زنجیره تامین و محیط
کار دیجیتال

•کارخانه مجازی
(ماژوالر)

•تولید هوشمند و ابری

•زنجیره تامین یکپارچه

سازمان
•تولید یکپارچه
کامپیوتری
•برنامه ریزی منابع مواد

•صنعت مشارکتی
•زنجیره تامین بادوام

فناوري

فناوري

فناوري

•اینترنتت اشیاء

•سیستم تطبیقی پیچیده

•سامانه تولید

•سامانهسایبر-فیزیکی

•سیستمهای چندعاملی

انعطافپذیر

•رباتها /سنسورها/

•فناوری رادیو شناسه

•سامانه تولید قابل

•سیستم برنامه ریزی
پیشرفته

پیکربندی مجدد

تولید افزوده

•تحلیل داده /بالکچین

•برنامه ریزی منابع
سازمان

مديريت

مديريت

مديريت

•خودسازماندهی/
خودسازگاری

•هماهنگی /همکاری

•یکپارچگی

•چابکی/مسئولیتپذیری

•انعطافپذیری

•انعطافپذیری/
پایداری
•آموزش /خودکنترلی
•همکاری انسان ماشین

2015 - 2030

2000-2015

1980 - 2000

شکل  :2چارچوب سه بعدي از شکلگیري موج چهارم انقالب صنعتی
شکل  2را میتوان به این صورت توضیح داد :ابتدا از شکل ،1سه خوشه تحقیقاتی اصلی(سازمان ،فناوری و مدیریت) را به یاد
بیاورید که از پیشینۀ پژوهش شناسایی شد .سپس ،هر خوشه به عنوان یک «بُعد» در نظر گرفته میشود که دربرگیرندهی یکسری
«عناصر» برای هر بُعد است (این عناصر نیز از گرهها در شکل 1شناسایی شدهاند) .درنهایت ،عناصر مرتبط با هر خوشه مطرح
شدهاست و سپس چگونگی تکامل این عناصر در طول زمان با استفاده از یک چارچوب سه بعدی ( )3Dهمان طور که در
شکل 2آمده ،نشان داده شده است .چارچوب سه بعدی ما بر اساس یکپارچگی سیستمهای مدیریتی ،فیزیکی و فناورانه ساخته
شده است ( .)Amaral and Uzzi 2007اکنون با بررسی شکلهای  1و  2و جدول  ،1وضعیت فعلی تحقیق بررسی و به اولین
پرسش پاسخ داده خواهد شد« :آخرین پیشرفتها در انقالب صنعتی چهارم در رشتههای مختلف چگونه است؟»

بوئر ،استرانداگن و چان ( ،)2017لیائو و همکاران ( ،)2017کوسیاک ( ،)2018یین ،استکه ،و لی ( ،)2018فرانک ،دالنوگار و
آیاال ( ،)2019تانگ و ویلنتورف ( )2019تحوالت سازمان ،فناوری و مدیریت در چهار دهه گذشته(که در انقالب صنعتی چهارم
به اوج خود رسیدند) را بررسی کردند.
با نگاهی به دهههای  1980تا  1990میتوان تبدیل بازارهای باثبات با تولید انبوه را به بازارهای متنوعتر (با حجم متغیر و
محیطی پویاتر) مشاهده کرد که مستلزم تولید سازگارتر با استفاده از بسیاری از فناوریهای کوچکتر (مانند سیستمهای تولید
انعطافپذیر ( )FMSو سیستمهای تولید قابل تنظیم مجدد )(RMS) 1است ( Stecke 1983; Slack 1987; Bordoloi, Cooper,

.)and Matsuo 1999; Koren et al. 1999;D’souza andWilliams 2000
همزمان ،پیشرفتهای تولید و بهرهگیری از فناوری اطالعات ،به ایجاد فرایندهای تولید یکپارچه رایانهای ( )CIMو فرایندهای
تولید خودکار منجر شد که از پشتیبانی سیستمهای جدیدی مانند برنامهریزی منابع سازمانی ( )ERPو کارخانههای ماژوالر و
فراکتال 2برخورداراند ( .)Tully 1993; Warnecke and Braun 1999; Wiendahl, Reichardt, and Nyhuis 2015بنابراین
انعطافپذیری و یکپارچگی به اصول کلیدی سازمان و مدیریت این دوران تبدیل شد

( Jordan and Graves 1995; Das,

.)Narasimhan, and Talluri 2006
ویژگی تحول بین سالهای  2000تا  2010با توسعه اصول مدیریتی مانند هماهنگی ،همکاری،

تمرکززدایی و چابکی ( Nof et

 )al. 2006; Dekkers 2009; Gunasekaran and Ngai 2009; Chou et al. 2010همراه بود تا مدلهای نوین بازار که سازگار
با این نوسانات هستند ،ارائه شوند (.)Kumar, Mookerjee, and Shubham 2018; Demirezen, Kumar, and Shetty 2019
اجرای این اصول سازمانی جدید به دلیل پیشرفت در فناوری اطالعات و تولید و بهکارگیری سیستمهایی مانند سیستمهای چند
عاملی ،)Swaminathan, Smith, and Sadeh 1998; Fox, Barbuceanu, and Teigen 2000( 3سیستمهای انطباقی پیچیده
( ،)Choi, Dooley, and Rungtusanatham 2001; Surana et al. 2005; Pathak et al. 2007; Nair and Vidal 2011فناوری
رادیوشناسه )Lin and Visich 2006; Lee and Özer 2007; Wamba and Chatfield 2009( 4و سیستمهای برنامهریزی پیشرفته
( )Stadtler et al. 2012( )APSممکن شد .مدیریت موجودی فروشنده ( )VMIو مفاهیم برنامه ریزی ،پیش بینی و بازپرسازی
مشترک )CPFR( 5و همچنین چارچوب سازمانی مجازی ( ;Fry, Kapuscinski, and Olsen 2001; Disney and Towill 2003

 1زمانیکه تیراژ تولید و تنوع تولید همزمان مد نظر باشد ،سیستم تولید قابل تنظیم مجدد ( ،)Reconfigurable manufacturing systemبهترین گزینه
بشمار می رود.
 2فراکتالها در مدلسازی ساختارها (مانند خطوط ساحلی فرسایشیافته یا دانههای برف) که در آنها الگوهای مشابه در مقیاسهای کوچکتر تکرار
میشوند ،و در توصیف پدیدههای تا حدی تصادفی یا آشفته مانند رشد بلورها ،تالطم سیال و تشکیل کهکشانها مفید هستند.
 3سامانههای چندعاملی ( :)Multi-agent systemروشهای نوینی برای حل مسایل محاسباتی و پیادهسازی پروژههای نرمافزاری رایانهای ارائه میدهند.
از آنجا که در این گونه سامانهها مجموعهای متشکّل از چندین عامل سیستم را به وجود میآورد ،نیل به اهدافی امکانپذیر میگردد که به وسیله
سیستمهای تک عاملی میسّر نیست.
 4سامانه شناسایی امواج رادیویی ( :)Radio Frequency Identification – RFIDسامانه شناسایی بی سیمی است که قادر به تبادل داده ها به وسیله
برقراری اطالعات بین یک  Tagکه به یک کاال ،کارت و ...متصل شده و یک بازخوان ( )Readerاست.
 5تکنیک برنامه ریزی ،پیش بینی و بازپرسازی مشترک ( )Collaborative Planning , Forecasting and Replenishment =CPFRتقسیم و به اشتراک
گذاردن پیش بینی ها و اطالعات بازرگانی در میان شرکای تجاری در طول زنجیره تامین ،جهت توانا ساختن آنها در تجدید اتوماتیک سفارش
محصوالت است.

 )Sari 2008; Camarinha-Matos 2009; Ivanov and Sokolov 2010; Yao et al. 2013در همان دوره زمانی توسعه یافتند.
پویایی زنجیره تأمین در شرکتهای مجازی نشاندهندۀ چیزی است که دراصطالح به آن سلولهای شایستگی 1یا شبکهسازی
عوامل 2میگویند ( .)Ivanov and Sokolov 2012در بخش دیگر ،نظریه کنترل مشارکتی ،3میتواند به عنوان یکی از نقاط عطف
در توسعه سیستمهای سازمانی تولیدی در نظر گرفته شود ( .)Nof 2007ایده اصلی کنترل مشارکتی مبتنی بر ترکیب کنترل
غیرمتمرکزِ هر جزء برای هماهنگی ،سازگاری و یادگیری (الهام گرفته از زیستشناسی) است.
آغاز دهه  ،2010با میزان مشخصی از آشنایی صنعت با فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی (مانند روباتهای همکار،4
حسگرها ،کارخانههای ماژوالر ،اینترنت اشیا و غیره) همراه بود ،اما کاربرد نسبی ،زمینهها و الزامات استفاده آنها مشخص نبود
( .)Zühlke 2009عالوه بر این ،تالشها برای اتصال این فناوریها معموالً با شکست مواجه میشدند .این امر بعدها و به دنبال
پیشرفت سریع پردازش اطالعات و فناوریهای روباتیک امکانپذیر شد

(Meyer et al. 2014; Johnson, Lee, and Simchi-

Levi 2016; Choi, Wallace, and Wang 2018; Mittal et al. 2018; Yin, Stecke, and Li 2018; Alcácer and Cruz .)Machado 2019; Ben-Daya, Hassini, and Bahroun 2019; Tang and Veelenturf 2019; Calzavara et al. 2020زنجیره

تأمین دیجیتال ،تولید هوشمند و تولید ابری به مرور در حال تبدیل شدن به اثرات مهم فناوریها در موج چهارم انقالب صنعتی
هستند

( Ivanov, Das, and Choi 2018; Kusiak 2018; Tao et al. 2018; Liu et al. 2019; Rossit, Tohmé, and Frutos

 .)2019; ;; ;; ;;. 2019; ;;;; ;; ;;. 2019; ;;;;;; ;;; ;;;;;; 2020;; ;;;;;; ;; ;;. 2020حسگرها ،وسایل نقلیه
خودران ،)AGV( 5بالک چین ،تولید افزایشی ،واقعیت افزوده ،تحلیل دادههای کالن ،سیستمهای ردیابی )T&T( 6و روباتهای
متحرک ،شکلگیری سیستمهای فیزیکی-سایبری ( )CPSرا در زنجیرههای تولید و تأمین تسهیل میکنند ( Waller and Fawcett
;;; 2013; ;; ;; ;;. 2017; ;;;;; ;; ;;. 2017; ;;;;;; ;; ;;. 2018;;;;;;;;;; ;;; ;;; 2018; ;;;;;;. ;;;;;;.
Sokolov 2019; Panetto et al. 2019; Dubey et al. 2019a, 2019b; Dolgui et al. 2020; Fragapane et al. 2020; Ivanov
.)and Dolgui 2020a

در نتیجه ،مدلهای جدید و تحولیافتهتری از کسبوکار ،تولید و زنجیره تأمین به وجود آمدند که در آن ،زنجیرههای تأمین
دیگر به عنوان سیستمهای فیزیکی غیرمنعطف و ایستا و ارائهدهندۀ فرایندهای مخصوص برای یک شرکت خاص در نظر گرفته
نمیشوند .با این حال ،شرکتهای فیزیکی مختلف خدماتی را در زمینه تأمین ،تولید ،تدارکات و فروش در زمانهای مختلف
ارائه میکنند که منجر به تخصیص پویای فرایندها و ساختارهای زنجیره تأمین پویا میشود .به عنوان مثال ،خردهفروشان
الکترونیکی از دادههای معامالتی و رفتاری مشتریان خود استفاده میکنند تا راههای جدیدی را برای امتحان ،تجربه و خرید
محصوالت به مشتریان ارائه دهند (مانند آمازون با الکسا .)7نمونههایی از زنجیره تأمین و عملیات دیجیتالیشده عبارتاند از:
1 competence cells
2 agents networking
3 collaborative control theory

4 Cobots
 5مانند همه وسایل نقلیه خودکار ،یک خودروی خودگردان قادر است با احساسکردن محیط اطراف ،خود را در آن ناوبری کند .انسان ممکن است
مقصدی را برای خود برگزیند ،اما الزم نیست که هیچ کار مکانیکیای بر روی خودرو ،برای حرکت به سمت مقصد انجام دهد.
 6با استفاده از فناوری ماهواره ،سامانه موقعیت یاب جهانی ( جی پی اس  ) GPS /و  GPRSو  RTLSو  RFIDو همچنین با تکیه بر زیرساخت ( GIS
سیستم های اطالعات جغرافیایی ) امکان تعیین موقعیت و ردیابی همزمان و حتی غیرهمزمان اشیاء ،افراد ،خودروها و یا هر متحرک دیگر را میسر می
سازد.
 7الکسا ( :)Alexaخدمتی است که در سال  1996با هدف ارزیابی و سنجش ترافیک اطالعات در فضای وب و آرشیو کردن صفحات وب ایجاد شد.

لجستیک و کنترل زنجیره تأمین با دادههای لحظهای ،)Park, Bellamy, and Basole 2018( 1تخصیص بهینه منابع پویا در
سیستمهای مونتاژ سفارشی ( ،)Ivanov et al. 2016بهبود تکنیکهای پیشبینی با استفاده از تحلیل کالندادهها ( Johnson, Lee,

 ،)andSimchi- Levi 2016ترکیب ،بهینهسازی ،الگوریتمهای یادگیری ماشین و مدلسازی عاملمحور 2برای انعطافپذیری
زنجیره تأمین (.)Ivanov 2018; Cavalcantea et al. 2019; Zhao, Zuo, and Blackhurst 2019
موج چهارم انقالب صنعتی چندین اصل را از نظریههای سیستمها ،اطالعات ،سازمانها و شبکه وام گرفته است .مدل سیستم
زیستپذیر) (Beer 1985چگونگی ارتباط بین عملیات بههمپیوسته با فضای بازار و سیستمهای متغیری مانند بازارها ،سیاستها
و جامعه را توصیف میکند .قانون آشبی ( )Ashby 1956بیان میکند که انواعی از موقعیتها باید با پاسخهای متنوعی از سوی
یک عامل کنترلکننده ،متعادل شود یا به عبارت دیگر «تنوع موقعیت با پاسخهای متنوع در تناظر باشد» .از دید تئوری آشبی
( ،)1956فناوریهای عصر چهارم ،نشاندهنده سیستمهای طراحی و تحویل بسیار متنوع و غیرمتمرکز است که قادر به
پاسخگویی به تنوع روزافزون در محیط خارجی مانند مدلهای جدید بازار (مانند کانال همهکاره) ،مدلهای جدید تجارت
(مانند اقتصاد دورانی) تغییرات مثبت (مثل نوآوری) و تغییرات منفی (مثل حوادث طبیعی)

( Sodhi and Sodhi and Tang

;2012; ;;;;;;;;;;;; ;; ;;. 2017; ;;;;; ;; ;;. 2017; ;;;;;; 2018; ;;;;;;; ;; ;;. 2018; ;;;;;;;;;;; ;; ;;. 2019

 )Luthra et al. 2019; Machado, Winroth, and da Silva 2020هستند.
در مجموعه دیگری از مطالعات ،کستی ( ،)1979باراباسی ( ،)2005ایوانوف و سوکولوف ( ،)2010بازول و بالمی ()2014
دیدگاههایی را دربارۀ پویایی ساختاری شبکهها ،اتصال آنها بهیکدیگر ،بازخوردها ،هماهنگی ،خودانطباقی و خودیادگیرندگی،
( )Maruyama 1963; Bellmann 1972; Mesarovic and Takahara 1975; Beer 1985ارائه میدهند .عالوه بر این،
فناوریهای موج چهارم ،تحلیل سیستم باز را قابل انجام میکنند .سیستم باز ()Mesarovic and Takahara 1975; Casti 1979
سیستمی است که با محیط تعامل دارد و بر اساس این تعامالت تکامل مییابد .کنترل ،خودسازگاری و خودسازماندهی از
ویژگیهای اصلی سیستمهای باز است ( )von Bertalanffy 1969; Anderson 1999; Gao, Barzel, and Barabási 2016که
میتواند به عنوان اصول مدیریت پیشرو در آینده در عصر چهارم دیده شود .این موضوع همچنین میتواند به دوام زنجیره تأمین
در مقیاس بزرگتر کمک کند (.)Ivanov 2020; Ivanov and Dolgui 2020b
بهطور خالصه ،پاسخ ما به پرسش اول (آخرین وضعیت پیشرفت عصر چهارم انقالب صنعتی در بین رشتههای مختلف،
چیست؟) را می توان به این شرح توصیف کرد :برنامهریزی و کنترل تولید ،مدیریت موجودی ،طراحی فرایند و زمانبندی بر
تمام حوزههای تصمیمگیری مدیریت عملیاتی تسلط دارند .حوزههای استراتژیک مدیریت نیز مانند استراتژیهای تولید ،منبعیابی
و توزیع عمدتاً از تحلیل دادهها و هوش مصنوعی استفاده میکنند و بدین منظور گاها از فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی
بهره میگیرند.
بدین گونه ،اقدامات عملیاتی در مدیریت عملیات و شیوههای پشتیبانی عملکرد مربوط به آن ،به ویژه در تولید و لجستیک،
شاید در آینده نزدیک به میزان چشمگیری از طریق موج چهارم انقالب صنعتی تغییر کند .از فناوریهای مهندسی و زیرساخت
موج چهارم انقالب صنعتی به طور معمول در تولید استفاده میشود .فناوریهای پردازش اطالعات بیشتر در زمینههای

real-time

1

Agent-based model

2

برنامهریزی و تأمین منابع مورد استفاده قرار میگیرد و در حوزه تدارکات (هم لجستیک داخلی و هم بینسازمانی) نیز مؤلفه
ارتباطی بهطور قابلتوجهی مؤثر است.
مقاالت بهچاپرسیده دربارۀ جریان سازمانی ،به گسترش مدلهای جدید کسبوکار برای زنجیره عرضه و عملیات اشاره دارد.
موج چهارم انقالب صنعتی زمینۀ تبدیل سیستمهای ساخت و تحویل «ایستا» با موجودیتهای ثابت به شبکههای دیجیتالی
«پویا» با موجودیتهای متغیر را فراهم میکند .اگرچه تحقیقات مدیریت عملیات در موج چهارم انقالب صنعتی بیشتر با
جریانهای مدیریتی و سازمانی مرتبط است ،اما در حوزههای فناوری به مهندسی صنایع و تحقیقات علم اطالعات نیز نزدیک
میشود .بدین ترتیب ،تمرکز بر دیدگاههای چندرشتهای امری حیاتی است زیرا امکان دارد موج چهارم انقالب صنعتی نیازمند
ویژگیهای رشتههای مختلف در تحقیقات مدیریت عملیات باشد .با انجام این کار ،مدیران عملیاتی میتوانند مسائل گستردهتری
را بررسی کنند و روشهای جدیدتری را برای پشتیبانی عملکردشان بکار گیرند.

 -2نتايج نظرسنجی و تحلیل دادهها
برای تکمیل تحلیل مطالب خود ،از محققان رشتههای مختلف ،در انواع تحقیقات متفاوت موج چهارم انقالب صنعتی که در
شکل  1آمده است ،نظرسنجی کردیم .افزون بر درک بینشهای مختلف دربارۀ موج چهارم انقالب صنعتی در رشتههای تحقیقاتی
مختلف ،به بررسی سوال دوم پژوهش نیز میپردازیم (تفاوتها و اشتراکات مطالعات پیرامون موج چهارم انقالب صنعتی در
بین رشتههای مختلف با نگاهی بر مدیریت عملیات (مهندسی ،مدیریت ،کنترل و علم داده) چیست؟)
هدف ما این است که نظرسنجی و مقاالت را با محوریت کشف فرصتهای تحقیقاتی در چاچوب موج چهارم انقالب صنعتی
برای محققان مدیریت عملیات تحلیل کنیم .با محوریت سواالت تحقیق و تحلیل مقاالت ،یک پرسشنامه (پیوست  )1طراحی
کردیم تا اشتراکات و تفاوتهای بینرشتهای از جمله روشهای تحقیق و فرصتهای تحقیق را در تحقیقات موج چهارم انقالب
صنعتی بررسی کنیم.

 2-1اهداف نظرسنجی
در نهمین کنفرانس  1IFAC MIM 2019که در برلین برگزار شد ،از  238محقق در زمینههای کنترل خودکار ( 44پاسخدهنده)،
کامپیوتر و علوم اطالعات ( 12پاسخدهنده) ،مهندسی صنایع و مکانیک ( 144پاسخدهنده) ،تحقیق در عملیات 92( ،پاسخدهنده)
و مدیریت عملیات ( 216پاسخدهنده) نظرسنجی کردیم( .پرسشنامه را در پیوست  1و نتایج آن را در پیوست  2مالحظه نمایید).

هدف این نظرسنجی تشخیص جریانهای تحقیقاتی متنوع در موج چهارم انقالب صنعتی در جامعه محققان مدیریت عملیات
و ایجاد ساختار متمایزکننده برای تجزیهوتحلیل تحقیق بود .تالش ما بر این است که فراتر از دانش موجود پیش برویم و با
آیندهنگری ،مسیرهای تحقیقات آتی را در این زمینه پیشبینی کنیم .کنفرانسِ  MIM 2019بهطور ویژه چندمحوری است؛
بنابراین یک بستر عالی برای انجام این نظرسنجی است .یکی دیگر از ویژگیهای این کنفرانس بینالمللی بودن آن است که
شرکتکنندگانی از  51کشور از هر  7قاره در آن حضور دارند .ما  204پاسخ از شرکتکنندگان کنفرانس مذکور و  34پاسخ از

 1هدف  ،MIM 2019گرد هم آوردن محققان و متخصصان در مهندسی صنایع ،تولید ،تحقیقات عملیات ،مدیریت زنجیره تامین و علوم کامپیوتر برای
ارائه و بحث در مورد موضوعات نوظهور در مدلسازی ،مدیریت و کنترل تولید مدرن بوده است .این کنفرانس مانند کنفرانسها و سمپوزیومهای قبلی
( IFACفدراسیون بین المللی کنترل خودکار) که در آلمان برگزار شد در حوزه تولید و لجستیک میباشد.

محققان ارشد گروه خودمان که پیرامون موج چهارم انقالب صنعتی مطالعه میکردند دریافت کردهایم که در مجموع  238پاسخ
از  43کشور میباشد (شکل

.)3

 10کشور با بیشترین شرکتکننده عبارت بودند از :فرانسه ( ،)38آلمان ( ،)25ایاالت متحده ( ،)22چین ( ،)17ایتالیا (،)17
روسیه ( ،)14برزیل ( ،)9هند ( ،)7پرتغال ( )7و انگلستان ( .)7به تفکیک قاره 152 ،پاسخ از اروپا ( 64٪از تعداد کل پاسخ ها)،
 34پاسخ از آسیا ( 30 ،)14٪پاسخ از آمریکای شمالی ( 13 ،)13٪پاسخ از آمریکای جنوبی ( )5٪و  10پاسخ از آفریقا ( ،)4٪به
دست آوردیم.

شکل  .3فراوانی شركتكنندگان در نظرسنجی به تفکیک كشور

 2-2نتايج نظرسنجی
در این بخش ،نتایج را تحلیل خواهیم کرد .آمار دقیق در پیوست  2ارائه شده است.
پرسش  :1در كدام بخش از صنعت در كشور شما ،بیشترين تاثیر را از انقالب صنعتی چهارم داشته است؟
طبق نظرات محققان ،کاربردهای موج چهارم انقالب صنعتی به طور عمده در خودرو ،لجستیک ،خدمات فناوری اطالعات و
ارتباطات ،ماشینآالت و مراقبتهای بهداشتی دیده میشود .در عین حال ،بخشهایی مانند غذا و نوشیدنی ،مد ،آهنگری و
شیمی هنوز فاقد پیشرفتهای نوآورانه موج چهارم انقالب صنعتی هستند .پیوست  2جزئیات بیشتری را نشان میدهد.
پرسش  :2موانع مهم در پذيرش انقالب صنعتی چهارم در كشور شما چیست؟
پاسخها نشان میدهد که درک ناکافی از موج چهارم انقالب صنعتی ،کمبود چشمانداز راهبردی ،کمبود کارکنان شایسته با
مهارتهای موردنیاز و عدم دسترسی به سرمایه ،محدودیتهای اصلی هستند .در تحقیقات گذشته مشخص شده است که نیاز
به سرمایهگذاری پرریسک برای ایجاد موج چهارم انقالب صنعتی ،عدم شفافیت در مورد منافع اقتصادی ،چالشهای
یکپارچهسازی زنجیره ارزش ،کمبود زیرساخت و نبود مهارتهای دیجیتال و فرهنگ دیجیتال محدودیتهای جدی بر سر راه

موج چهارم انقالب صنعتی هستند ( .)Frank, Dalenogare, and Ayala 2019; Raj et al. 2020جزئیات بیشتر در پیوست 2
موجود است.
پرسش  :3در دو سال گذشته ،كدام يک از فناوريهاي زير را در انقالب صنعتی چهارم بررسی ،آزمايش يا پیادهسازي
كردهايد؟
پاسخ در شکل  4و بر اساس رشته تحصیلی پاسخدهندگان مورد تحلیل قرار گرفته است .شکل  4و پیوست  2نشان میدهد که
تحلیل اطالعات ،هوش مصنوعی و سیستمهای فیزیکی-سایبری از جمله فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی هستند که
بیشترین مطالعات را در بین رشتهها به خود اختصاص دادهاند .کنترل و رصد دادهها یکی دیگر از حوزههای موج چهارم انقالب
صنعتی است که به نظر میرسد در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است .در عین حال ،فناوریهایی مانند تولید افزایشی،
واقعیت افزوده و روباتهای همکار نسبتاً در دست تحقیق هستند .تنوع بین رشتهای در پذیرش فناوری موج چهارم انقالب
صنعتی مشهود است .از طرفی نیز رشته مهندسی صنایع و مکانیک تا حد زیادی بر فناوریهای مهندسی مانند سامانههای
فیزیکی-سایبری ،روباتها ،واقعیت افزوده و تولید افزایشی متمرکز شده است .اما مدیریت عملیات بهویژه به فناوریهای
مرتبط با علم داده مانند تجزیهوتحلیل دادههای کالن و هوش مصنوعی توجه دارد .به نظر میرسد سایر فناوریهای علم داده
مانند امنیت سایبری در میان محققان مدیریت عملیات چندان مورد توجه قرار نگرفته است .این نتیجه ،مطابق با تحلیل مطالب
ما بوده و در بخش  2گزارش شده است.

شکل  .4آمارهاي بینرشته اي دربارۀ بررسی/پیادهسازي فناوريهاي انقالب صنعتی چهارم.

پرسش  :4كدام يک از فناوريها يا گرايشهاي زير را مرتبط با انقالب صنعتی چهارم میدانید؟
شکل  5و پیوست  2نشان میدهد که دیدگاههای محققان دربارۀ موج چهارم انقالب صنعتی متفاوت بوده است .فناوریهایی
مانند سیستمهای فیزیکی-سایبری و اینترنت اشیا تقریباً در همه رشتهها مورد توجه هستند .محققان مهندسی صنایع و مکانیک

و کنترل بر نقش سیستمهای تولید با قابلیت پیکربندی مجدد 1و سیستم تولید انعطافپذیر تأکید میکنند ،در حالی که محققان
مدیریت عملیات به تولید انبوه اهمیت بیشتری میدهند (یعنی مدلی برای ممکن شدن دسترسی آسان به شبکه در همه جا و بر
اساس تقاضا در یک مجموعه مشترک از منابع تولید با قابلیت پیکربندی [ ]...که میتواند با حداقل تالش مدیریتی یا تعامل با
ارائهدهندۀ خدمات به سرعت تهیه و ارائه شود ).)(Xu 2012

شکل  .5آمار بین رشتهاي دربارۀ فناوريهاي انقالب صنعتی چهارم.

پرسش  :5به نظر شما ،كدام زمینهها در انقالب صنعتی چهارم به توجه فوري تحقیقات دانشگاهی نیاز دارند؟
برخی از اشتراکات و تفاوتها در دیدگاه محققان در زمینۀ اولویت موج چهارم انقالب صنعتی در شکل  6و پیوست  2آمده
است .متخصصان پژوهش عملیاتی ،طرفدار مدلهای ریاضی جدید برای موج چهارم انقالب صنعتی و همچنین انعطافپذیری،
اثر موج و تحلیل ریسک در سیستمها هستند .محققان مهندسی صنایع و مکانیک و کنترل به اهمیت جنبههای انسانی در سیستمها
اشاره دارند .پژوهشگران علم داده ،مطالعه بازدارندهها و توانمندسازهای موج چهارم انقالب صنعتی و همچنین اجرای عملی
آن را در اولویت قرار میدهند .محققان مدیریت عملیات اهمیت محاسبات هزینه-فایده ،اندازهگیری عملکرد و پیادهسازی عملی
را مورد تأکید قرار میدهند .این دیدگاهها در سایر رشتهها مشترک است .بهطور کلی ،مسائل پیادهسازی ،تحلیل هزینه-عملکرد،
عوامل انسانی ،مدلهای جدید ریاضی و تابآوری/ریسک موضوعات تحقیقاتی برجستهای در موج چهارم انقالب صنعتی
هستند.

 1یک سیستم تولیدی که میتواند به سرعت تغییر کند و تکامل یابد تا ظرفیت بهرهوری و عملکرد خود را تنظیم کند.

شکل  .6آمار بینرشتهاي در مورد تحقیقات ضروري انقالب صنعتی چهارم.
پرسش  :6گام بعدي چگونه است؟ كدام يک از الگوهاي زير را براي موج پنجم انقالب صنعتی مناسب میدانید؟
شکل  7و پیوست  2نشان میدهند که همسو شدن هوش انسان و ماشین برای خلق صنعتی مشارکتی با استفاده از رابطهای
انسان-ماشین به عنوان دو حوزه تحقیقاتی اصلی در موج بعدی متصور خواهد بود .از دیگر توانمندسازیهای مهم آن دوران
میتوان به هوش مصنوعی ،پایداری و اقتصاد چرخشی و انعطافپذیری زنجیره تأمین اشاره کرد .انعطافپذیری زنجیره تأمین
بهویژه در میان محققان مدیریت عملیات ،که به شدت طرفدار مباحث پایداری و اقتصاد چرخشی هستند ،بازتاب خود را نشان
میدهد .مطالعه همکاریهای انسان و ماشین تا حد زیادی بر دیدگاههای محققان مهندسی صنایع و مکانیک استوار است ،در
حالی که متخصصان علم دادهها بر هوش مصنوعی و پایداری تمرکز میکنند که البته تاحدی با دیدگاههای مدیریت عملیات در
تضاد است .تحقیق در عملیات ،کنترل و مهندسی صنایع و مکانیک نظرات مشابهی در مورد تعامل هوش مصنوعی و هوش
انسانی دارند.

شکل  .7آمار بین رشتهاي در زمینههاي تحقیقاتی آينده انقالب صنعتی چهارم.

پرسش  :7به نظر شما كدام روش براي چنین تحقیقاتی مناسب به نظر میرسد؟
در شکل  8و پیوست  ،2مشاهده میکنیم که مطالعات موردی ،مؤلفهای مهم در تحقیقات موج چهارم انقالب صنعتی ،به ویژه
در بین محققان مهندسی صنایع و مکانیک و مدیریت عملیات است .متخصصان پژوهش عملیاتی ،بهینهسازی ،شبیهسازی و
تحلیل اطالعات را به عنوان روشهای تحقیق پیشنهادی برای حل مشکالت عملیاتی مرتبط با موج چهارم انقالب صنعتی
گزارش میکنند .متخصصان کنترل و مهندسی صنایع و مکانیک بر طرحهای آزمایشی تأکید دارند ،در حالی که محققان علم
دادهها بر اهمیت ایجاد چارچوبها و مدل های مفهومی تاکید میکنند.

شکل  .8آمار بین رشتهاي دربارۀ روشهاي تحقیق انقالب صنعتی چهارم.

 2-3ساختار نتايج نظرسنجی
اکنون تحلیل خود را از پاسخهای نظرسنجی بر اساس چارچوب سه بعدی موج چهارم انقالب صنعتی مطابق با آنچه در شکل
 2آمده ،ارائه میکنیم .
مديريت در عصر چهارم انقالب صنعتی :متخصصان پژوهش عملیاتی خواستار مدلهای ریاضی جدید برای انعطافپذیری
زنجیره تأمین ،اثر موج و تحلیل ریسک در سیستمهای موج چهارم انقالب صنعتی هستند .جنبههای انسانی در ساخت و بهطور
کلی ،رابطه انسان و ماشین دیدگاههای محققان مهندسی صنایع و مکانیک را شکل میدهد .شکلگیری سیستمهای خودسازمانده
و خودسازگار با استفاده از همترازیهای هوش مصنوعی و انسانی معموالً در پژوهش عملیاتی ،کنترل و مهندسی صنایع و
مکانیک ،بهعنوان اصول مدیریت جدید مرتبط با موج چهارم انقالب صنعتی ،دیده میشود .متخصصان علم دادهها عمدتاً بر
هوش مصنوعی و توانایی پایدار تمرکز میکنند که با دیدگاههای مدیریت عملیات در تالقی است .محققان مدیریت عملیات و
همچنین علم داده بر اهمیت محاسبات هزینه-فایده ،اندازهگیری عملکرد و اجرای مسائل فنی مربوط به پیادهسازی تاکید میکنند.
بهطور کلی ،مسائل پیادهسازی ،تحلیل عملکرد و هزینه ،عوامل انسانی ،و انعطافپذیری /ریسک موضوعاتی اصلی هستند که
محققان در همه رشتهها ،آنها را در حوزه مدیریت موج چهارم انقالب صنعتی بسیار ضروری میدانند.
سازمان در عصر چهارم انقالب صنعتی :محققان مهندسی صنایع و مکانیک و کنترل ،نقش سیستمهای تولید با قابلیت پیکربندی
مجدد و سیستمهای تولید انعطافپذیر را به عنوان شکلهای رایج تولید در موج چهارم انقالب صنعتی میدانند در حالی که
محققان مدیریت عملیات ،در پاسخهای خود بر تولید انبوه تأکید دارند .در تمام رشتهها ،ایجاد یک صنعت مشارکتی با استفاده
از رابطهای ماشینی-انسانی ،و نیز توجه به پایداری و اقتصاد چرخشی و منعطف ،مهمترین و ضروریترین موضوعات تحقیقاتی
هستند .انعطافپذیری یک موضوع مهم در موج چهارم انقالب صنعتی است ،بهویژه برای محققان مدیریت عملیات ،که از
پایداری و اقتصاد چرخشی به شدت حمایت میکنند .همکاریهای انسان و ماشین بر دیدگاههای محققان مهندسی صنایع و
مکانیک ،از نظر ایجاد چارچوبهای جدید سازمانی در عصر موج چهارم انقالب صنعتی ،نفوذی قوی خواهد داشت.

حوزه پژوهشی (رشته)

روششناسی پژوهش

فناوري مربوطه

حوزههاي پژوهشی آتی
تعامل بین هوش انسانی و

مدیریت عملیات

مطالعات موردی

اینترنت اشیا و سامانههای

هوش مصنوعی؛

فیزیکی-سایبری

صنعت مشارکتی :پیوندی
جدید بین انسان و فناوری
تعامل بین هوش انسانی و

تحقیق در عملیات

تحلیل داده/بهینهسازی و

اینترنت اشیا و سامانههای

هوش مصنوعی؛

شبیهسازی

فیزیکی-سایبری

اقتصاد چرخشی و زنجیره
های تامین حلقه بسته

کنترل

آزمایش

مهندسی صنایع و مکانیک

مطالعات موردی

سامانههای فیزیکی-سایبری

هوش مصنوعی؛

و سامانههای تولید قابل

صنعت مشارکتی :پیوندی

پیکربندی مجدد ()RMS

جدید بین انسان و فناوری
صنعت مشارکتی :پیوند

اینترنت اشیا و سامانههای

جدید بین انسان و فناوری.

فیزیکی-سایبری

تعامل بین هوش انسانی و
هوش مصنوعی

علم داده

چارچوبهای مفهومی
(روش کیفی)

هوش مصنوعی؛
اینترنت اشیا

صنعت مشارکتی :پیوندی
جدید بین انسان و فناوری

جدول  .2تحقیق انقالب صنعتی چهارم در تمام رشتهها.

شکل  .9حوزهها و شاخههاي تحقیق در موج چهارم انقالب صنعتی.
فناوريهاي عصر چهارم انقالب صنعتی :تحلیل دادههای کالن ،هوش مصنوعی و سیستم فیزیکی-سایبری از جمله فناوریهای
موج چهارم انقالب صنعتی هستند که در تمام رشتههای تحقیقاتی از آنها نام برده میشود .رصد و کنترل دادهها نیز کاربرد
زیادی در تحقیقات انقالب صنعتی چهارم داشته است .فناوریهای مهندسی مانند سیستم فیزیکی-سایبری ،رباتها ،واقعیت
افزوده ،و تولید افزایشی عمدتاً در مهندسی صنایع و مکانیک به کار میروند ،در حالی که فناوریهای تجزیهوتحلیل دادهها در
مدیریت عملیات مورد تأکید هستند .متخصصان کنترل ،بیشتر به سیستم فیزیکی-سایبری و رصد و کنترل دادهها توجه میکنند
چرا که بر جریانهای اصلی تحقیقات در کنترل خودکار و بازخوردمحور تمرکز میکنند .اگرچه برخی از مشترکات را میتوان
تقریباً در همه رشتهها مشاهده کرد (مانند سیستم فیزیکی-سایبری ،اینترنت اشیا و تحلیل داده) اما دیدگاههای محققان دربارۀ
فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی متفاوت است.

عالوه بر این ،تحلیل از دیدگاه فناوری (پرسشهای سوم و چهارم نظرسنجی) ،تحقیقات آینده (پرسشهای پنجم و ششم
نظرسنجی) و روشهای تحقیق (پرسش هفتم نظرسنجی) بررسی میشود .بهطور کلی ،نتایج نظرسنجی (از پرسش سوم تا هفتم)
نشان میدهد که رشتههای مختلف درک مشترکی از موضوعات تحقیقاتی آینده و دیدگاه مشترکی در مورد فناوریهای توانمند
دارند ،اما از دیدگاههای روششناختی متفاوتی استفاده میکنند .جدول  2یافتهها را گروهبندی میکند.
درراستای گفتهی پل والری که " بیایید با پذیرش متقابل تفاوتها خودمان را غنی کنیم" و با توجه به مطالعات اخیر کومار،
موکرجی و شوبهام (  ،)2018چوی ،واالس و وانگ ( )2018و کاچون ،جیروترا و نتسین ( )2020که از تحقیقات چند رشتهای
در مدیریت عملیات حمایت میکنند ،همکاری چند رشتهای به عنوان کلیدی برای پیشرفتهای بیشتر مدیریت عملیات در
عصر چهارم انقالب صنعتی در نظر گرفته میشود .با پیوند دادن بحث بعدی به جدول  2و تحلیل پاسخهایمان به پرسشهای
سوم تا هفتم در بخش  2-2گمانههایی مستدل از همکاریهای احتمالی بین رشتهای برای موضوعات انتخابی مدیریت عملیات
ارائه خواهد شد.
جدول  2نشان میدهد که توسعه موج چهارم انقالب صنعتی ممکن است بهویژه به تعامالت بین هوش انسانی و هوش مصنوعی
همراه با صنعت مشارکتی بر اساس سیستمهای انسان و ماشین توجه داشته باشد .رویکردهای چند روششناختی ،از جمله
چارچوبهای مفهومی ،مطالعات موردی و آزمایشها ،رایج خواهند بود .بهطور کلی ،پنج حوزه تحقیقاتی اصلی و پنج رشته
اصلی با موج چهارم انقالب صنعتی را میتوان همان طور که در شکل  9نشان داده شده طبقهبندی کرد.
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جدول  .3تعامل بین حوزههاي تحقیقاتی مديريت عملیات و رشتههاي تحقیقاتی در زمینه موج چهارم انقالب صنعتی.

با استفاده از تحلیل و بررسی ادبیات پژوهش ،برخی ارتباطات بین حوزه های مختلف مدیریت عملیات و رشتههای تحقیقاتی
در زمینه موج چهارم انقالب صنعتی نشان داده شده است (جدول  .)3اطالعات جدول  3بر اساس یافتههای ادبیات پژوهش
طبقهبندی شده و تحلیل به شرح زیر است:
( :1LS )1رابطه هم در نظرسنجی و هم در بررسی مبانینظری تحقیق شناسایی شده است.
( :2S )2رابطه بر اساس یافتههای نظرسنجی کنفرانس شناسایی شده اما در مبانینظری پیدا نشده است.
( )3خالی :3یک رابطه بالقوه وجود دارد که در یافتههای نظرسنجی و تحلیل مبانینظری تحقیق شناسایی نشده است.
بر اساس طبقهبندی فوق ،سلولهای عالمت گذاری شده با « »LSرا میتوان به عنوان وضعیت فعلی تحقیق موج چهارم انقالب
صنعتی تفسیر کرد .سلولهای عالمتگذاریشده با  Sنشاندهندۀ شکافهای تحقیقاتی هستند (یعنی موضوعی که پاسخدهندگان
شناسایی کردهاند و هنوز در مقاالت پیدا نشده است) و سلولهای خالی را میتوان به عنوان موضوعات بالقوۀ تحقیقات آینده
در نظر گرفت .اجازه دهید چند مثال گویا را در نظر بگیریم .توجه داشته باشید که طراحی فرایند و برنامهریزی و کنترل تولید
نیازمند مالحظات سیستم فیزیکی سایری و اینترنت اشیا همراه با ارتباط ماشینها با یکدیگر ( ،)M2Mخدمات تولید ابری و
محصوالت هوشمند است .به این ترتیب ،همکاری بین محققان مدیریت عملیات و محققان در رشتههای مهندسی صنایع و
مکانیک ،علم داده و کنترل گام بزرگی به جلو خواهد بود .در مرحله بعد ،توجه کنید که استراتژیهای جدید منبعیابی و توزیع

‘LS’ = linkage demonstrated by the current state of I4.0 research 1
‘S’ = linkage identified by our respondents and yet it is not find in the literature 2
‘Blank’ = potential future research topics. 3

را میتوان با استفاده از تولید افزایشی ،بالک چین و هوش مصنوعی توسعه داد ،که خواستار همکاری نزدیکتر بین محققان
مدیریت عملیات با محققان مهندسی صنایع و مکانیک و علم دادهها است.

شکل  .10روابط متقابل جريانهاي تحقیقات مديريتی ،فناورانه و سازمانی در عصر چهارم انقالب صنعتی
مدیریت و سازمان ،رباتیک و اتوماسیون ،هوش مصنوعی و تحلیل اطالعات ،توسعه پایدار و عوامل انسانی ،و سیستم فیزیکی-
سایبری متعلق به حوزههای تحقیقاتی موج چهارم انقالب صنعتی هستند .تحقیقات در این زمینهها در بین رشتههای مختلف
وجود دارد (برخی از روابط در شکل  9آمده است) .بدیهی است که همکاریهای چند رشتهای در هر یک از این حوزهها مفید
است.
شکل  9و جدول  3یافتههای تحلیلی و بررسی اطالعات ما را با یکدیگر ترکیب میکند تا تأثیر موج چهارم انقالب صنعتی را
بر حوزههای مختلف مدیریت عملیات ،فرصتهای تحقیقاتی و موضوعات تحقیقاتی آینده ،و فرصتهای همکاری چندرشتهای
مورد بررسی قرار دهد .شکل  10نقاط تالقی جریانهای تحقیقاتی مدیریت ،فناوری و سازمان را در انقالب صنعتی چهارم
خالصه میکند .جدول  3تأثیر انقالب صنعتی چهارم بر مدیریت عملیات را خالصه میکند.
شکل  ،10مطابق با تحلیل اطالعات ما و بر اساس چارچوب سه بعدی موج چهارم انقالب صنعتی (رجوع شود به شکل ،)1
پیامدهای اصلی موج چهارم انقالب صنعتی را از دیدگاه های مدیریتی ،سازمانی و عملیاتی نشان میدهد .مشاهده میکنیم که
تحقیقات موج چهارم انقالب صنعتی از اصول تئوریهای بنیادی متنوع مانند تشکیل سیستمهای باز و پویا ،خودسازماندهی،
خودانطباقی و خودآموزی و همچنین ،نظارت و کنترل بازخورد استفاده میکند .شکل  10چارچوب موج چهارم انقالب صنعتی
را در چهارحوزه مختلف یعنی زیرساخت ،فناوری مهندسی ،فناوری اطالعات و ارتباطات طبقهبندی میکند .موج چهارم انقالب
صنعتی طرحهای سازمانی-فناورانۀ جدیدی مانند تولید ابری ،دوقلوهای دیجیتال ،مدلسازی دادهمحور و صنعت مشارکتی را

مطرح میکند .در سطح عملیاتی ،مفاهیم موج چهارم انقالب صنعتی را بر اساس

فرایندهای ( SCORطرح-منبع-ساخت-ارائه)1

طبقهبندی میکنیم .در نهایت ،شکل  10مفاهیم عملکرد اصلی استفاده از موج چهارم انقالب صنعتی را که برگرفته از بررسی
دادههای تحقیق حاضر است ،شناسایی میکند .شکل  9همچنین عناصر جدیدی را به مدیریت عملیات اضافه میکند .این موارد
شامل اصول جدید سطح سازمانی برای کمک به طراحی زنجیره تأمین و عملیات ،و همچنین روشها و مدلهای عملکردی در
سطح عملیاتی برای برنامهریزی ،منبعیابی ،تولید و لجستیک است.

 -3بینشها و فرصتهاي تحقیق در زمینۀ مديريت عملیات
بینشهای اصلی و فرصتهای تحقیقاتی برای مدیریت عملیات که در این بخش بررسی میشوند برگرفته از مطالعه ما در رابطه

با سومین پرسش تحقیق است :موضوعات و فرصتهای تحقیقاتی برای مدیریت عملیات در موج چهارم انقالب صنعتی
کداماند؟
ديدگاه اول :تأثیر موج چهارم انقالب صنعتی بر مدیریت عملیات بیشتر در زمینۀ عملیاتی و همچنین پیرامون فعالیتهای
تولیدی انسانمحور مانند برنامهریزی و کنترل تولید ،مدیریت موجودی و طراحی فرایند است .تصمیمات راهبردی خارج از
حوزه تولید که گاها با انقالب صنعتی چهارم مرتبط میشوند ،اغلب با تحلیل اطالعات و هوش مصنوعی انجام میشوند.
فرصتهاي تحقیقاتی ديدگاه اول :سطوح عملکردی راهبردی و تاکتیکی مدیریت عملیات فاقد مالحظات موج چهارم انقالب
صنعتی هستند .باید مؤلفههای مختلف موج چهارم انقالب صنعتی را در سطوح زیرساخت فناوری اطالعات ،فناوریهای
مهندسی ،فناوری دادهها و فناوریهای ارتباطی بررسی کرد و با توسعه مدلهای کسبوکار جدید برای مدیریت عملیات ،موج
چهارم انقالب صنعتی را تقویت کرد و در نتیجه کار را به سمت تاکتیک ها و تصمیمگیری راهبردی گسترش داد .یکی دیگر از
حوزههای تحقیقاتی نوظهور در تالقی با موج چهارم انقالب صنعتی و تصمیمهای استراتژیک مدیریت عملیات ،طراحی مجدد
زنجیرههای تأمین پس از تأثیرات همهگیری کرونا است .فناوریهای متعدد موج چهارم انقالب صنعتی مانند روباتیک و تولید
افزایشی میتواند از بومیسازی زنجیره تأمین حمایت کند که به نوبه خود میتواند انعطافپذیری را افزایش و ریسکهای
طراحی شبکه جهانی را کاهش دهد.
ديدگاه دوم :حوزههای تصمیمگیری استراتژیک مدیریت عملیات فقط به صورت دورهای با موج چهارم انقالب صنعتی تالقی
دارند ،اما فعالیتهای عملیاتی مدیریت عملیات و روشهای پشتیبانی تصمیم ،بهویژه در تولید و تدارکات ،احتماالً بهطور
قابلتوجهی در موج چهارم انقالب صنعتی تغییر خواهند کرد .همچنین در حالی که حوزههای محصولمحور عمدتاً از
فناوریهای مهندسی و زیرساختهای موج چهارم انقالب صنعتی استفاده میکنند ،حوزههای تصمیمگیری برنامهریزی و
منبعیابی از فناوریهای پردازش دادهها بهره میبرند .در حوزه لجستیک (هم لجستیک درونسازمانی و هم بینسازمانی) ،بخش
ارتباطات موج چهارم انقالب صنعتی تا حد زیادی غالب است.
فرصتهاي تحقیقاتی ديدگاه دوم :حوزههای تصمیمگیری تولید ،منبعیابی و تدارکات از فناوریهای موج چهارم انقالب
صنعتی به صورت پراکنده استفاده میکنند .بهطور خاص ،برنامهریزی و کنترل تولید تحت تأثیر زیرساختهای فنی موج چهارم
انقالب صنعتی مانند سیستم فیزیکی-سایبری ،اینترنت اشیا ،ساخت افزایشی ،روباتهای سیار و ارتباطات ماشینها قرار دارد.
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منبعیابی ،حملونقل و فروش توسط تحلیل دادهها و مؤلفههای هوش مصنوعی موج چهارم انقالب صنعتی و همچنین
فناوریهای ارتباطی مانند خدمات ابری ،بالک چین ،محصوالت هوشمند و فناوری رادیوشناسه ) (RFIDتغییر می کند .در گام
بعدی میتوان نمای زنجیره تأمین یکپارچه یا زنجیرۀ تأمین دیجیتال را در نظر گرفت که موج چهارم انقالب صنعتی را با زنجیره
ارزش افزوده همراه میکند.
ديدگاه سوم :این دیدگاه مربوط است به مدلهای کسبوکار جدید در حوزه زنجیره تأمین که به یک سیستم فیزیکی سفت و
سخت با فعالیتهای ثابت و ایستا متکی نیستند .در عوض ،شرکتهای فیزیکی مختلف خدماتی را در زمینه تأمین ،تولید،
تدارکات و فروش ارائه میکنند که به تخصیص پویای فرایندها و ساختارهای زنجیره تأمین پویا میشود.
فرصتهاي تحقیقاتی ديدگاه سوم :تمرکز قوی بر مدلهای توصیفی پیشبینیکننده و مدلهای تجویزی ضروری است.
همچنین ،تحقیقات در این زمینه مستلزم همکاریهای چند رشتهای با رشتههای مهندسی ،علم دادهها و کنترل است .تحقیقات
چندرشتهای میتواند به تقویت مدلهای پیشبینیکننده تصمیمگیری مدیریت عملیات و پیشبرد آنها به سمت روشهای
تجویزی مبتنی بر تبادل دادههای همزمان 1کمک کند .همکاری بین رشتهای میتواند به افزایش درک فعلی از سیستمهای
پشتیبانی تصمیم به سمت تحلیل تصمیم ،مدلسازی ،کنترل و سیستمهای یادگیری ( )DAMCLSکمک کند.
ديدگاه چهارم :رشتههای مهندسی و علوم اطالعات در زمینه تحقیقات موج چهارم انقالب صنعتی تأکید زیادی بر فناوریها و
پیشرفتهای آنها دارند .درک روشنی از مدلهای کسبوکار و اصول سازمانی و مدیریتی مربوط به آنها در رشتههای مختلف
وجود ندارد .برای مثال؛ میتال و همکاران ( )2018و لی و همکاران ( )2018نقش رهبری ،ابعاد بازار و قابلیتهای عملیاتی
مورد نیاز برای پذیرش موج چهارم انقالب صنعتی را مورد مطالعه قرار دادند.
فرصت هاي تحقیقاتی ديدگاه چهارم :فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی ،بیشتر در مدل های کسبوکار موجود ،اصول
سازمانی و در زمینه حل مشکالت مدیریتی به کار میروند .کمبود تحقیق دربارۀ زمینههای جدید تصمیمگیری در فضای موج
چهارم انقالب صنعتی را میتوان در مدیریت عملیات مشاهده کرد که بدون شک یک شکاف تحقیقاتی است .زیرا پذیرش
فناوری موج چهارم انقالب صنعتی با تغییرات سازمانی و تحوالت مدیریت عملیات ناشی از آن همراه است که نمی توان آن
را نادیده گرفت .درک روشن تحوالت جاری در موج چهارم انقالب صنعتی و پیامدهای ناشی از آن برای مدیریت عملیات
بدون دیدگاهی منسجم و چندرشتهای در مورد موج چهارم انقالب صنعتی و استفاده از اصول سیستمی زیربنایی
خودسازماندهی ،خودسازگاری و خودآموزی شاید دشوار باشد.

 -4جمعبندي
اصطالح موج چهارم انقالب صنعتی تاکنون در طیف وسیعی از زمینهها و رشتههای تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است.
این رشتهها موج چهارم انقالب صنعتی را به گونههایی متفاوت و حتی گاهی اوقات با انحراف از معنای اولیه آن معرفی کردهاند.
در این پژوهش ،با تکیه بر دیدگاههای محققان پیشین تا به امروز و تحلیل ادبیات نظری ،ارزیابی مناسبی از حوزه مدیریت
عملیات در عصر موج چهارم انقالب صنعتی ارائه شده است که نشاندهندۀ پتانسیل آینده بوده و محققان مدیریت عملیات را
برای تحقیقات آتی برمیانگیزاند.

Real-Time 1

نتایج بررسی و تحلیل ادبیات نظری به وضوح نشان میدهد که تئوری ،روششناسی و کاربردها در موج چهارم انقالب صنعتی
در زمینههای مهندسی صنایع و مکانیک ،تحقیقات عملیاتی ،مدیریت عملیات ،سیستمهای اطالعاتی ،علم داده و تحلیل ،علوم
مدیریت ،و علوم اجتماعی و شناختی کاربرد دارند .در ادامه نتایج اصلی مطالعه خود را با توجه به سه پرسش اصلی تحقیق که
در مقدمه بیان شده است ،بهطورخالصه بیان میکنیم.
این پژوهش نشان داد که تحقیقات مدیریت عملیات متعلق به خوشههای اصلی در موج چهارم انقالب صنعتی است .با این
حال ،موضوعات مهندسی صنایع و علم داده به مدیریت عملیات نزدیکتر هستند .به این ترتیب ،تمرکز بر دیدگاههای
چندرشتهای ضروری است زیرا موج چهارم انقالب صنعتی احتماالً ویژگیهای متمایزی را در تحقیقات مدیریت عملیات به
ارمغان میآورد که با بیش از یک روش تحقیق قابل بررسی است .با انجام این کار ،تصمیمگیرندگان مدیریت عملیات میتوانند
موضوعات گسترده تری را بررسی کنند و روشهای قویتر و جدیدتری را برای حمایت از تصمیمگیری توسعه دهند.
بعد از بررسی در مورد موضوعات موج چهارم انقالب صنعتی در میان تحقیقات رشتههای مهندسی صنایع ،مدیریت عملیات،
پژوهش عملیاتی ،کنترل و علم دادهها ،توانستیم نظرات محققان را در مورد استفاده فعلی از روشهای تحقیق و فناوریهای
زیربنایی ،به همراه مزایا و موانع درک شدۀ هرکدام دریابیم .عالوه بر این ،مهمترین نتایج پروژههای تحقیقاتی در موج چهارم
انقالب صنعتی را که تا به امروز بهدستآمدهاند ،همراه با حوزههایی که نیاز به توجه فوری دانشگاهی دارند ،برجسته کردیم.
نتایج نشان میدهد در حالی که حوزههای تصمیمگیری استراتژیک مدیریت عملیات فقط به صورت پراکنده با موج چهارم
انقالب صنعتی برخورد دارند ،فعالیتهای عملیاتی مدیریت عملیات و روشهای پشتیبانی تصمیم مربوطه ،بهویژه در تولید و
تدارکات احتماالً بهطور قابل توجهی در موج چهارم انقالب صنعتی تغییر میکنند .بهطور خاص ،برنامهریزی و کنترل تولید
تحت تأثیر زیرساختهای فنی موج چهارم انقالب صنعتی مانند سیستم فیزیکی-سایبری ،اینترنت اشیا ،تولید مواد افزودنی،
روباتها و روباتهای متحرک و ارتباطات ماشین به ماشین قرار خواهد گرفت .منبعیابی ،حملونقل و فروش ،احتماالً با تحلیل
دادهها و مؤلفههای هوش مصنوعی موج چهارم انقالب صنعتی و همچنین فناوریهای ارتباطی مانند خدمات ابری ،بالک چین،
محصوالت هوشمند و فناوری رادیوشناسه تغییر خواهند کرد .در نهایت ،وجود یک تمرکز قوی بر تحلیل توصیفی و فقدان
مدلهای تجویزی پیشبینیکننده و همزمان آشکار شده است که نیازمند تعامالت چند رشتهای با رشتههای مهندسی ،علم دادهها
و کنترل است.
در نهایت ،بررسی کردیم که رشتههای مختلف چگونه موضوع مدیریت عملیات را در موج چهارم انقالب صنعتی درک و
بررسی میکنند و چگونه میتوانند یکدیگر را تکمیل کنند .تحقیقات چندرشتهای میتواند به تقویت مدلهای پیشبینیکنندۀ
تصمیمگیری مدیریت عملیات و حرکت بهسمت روشهای تجویزی کمک کند .همکاریهای بینرشتهای میتواند به پیشبرد
درک فعلی سیستمهای پشتیبانی تصمیم به سمت تحلیل تصمیم ،مدل سازی ،کنترل و توسعۀ سیستمهای یادگیرنده ()DAMCLS
کمک کند .باید مؤلفههای مختلف موج چهارم انقالب صنعتی را در سطوح زیرساخت فناوری اطالعات ،فناوریهای مهندسی،
فناوریهای داده و فناوریهای ارتباطی بررسی کرد و مدیریت عملیات را با توسعه مدلهای تجاری جدید موج چهارم انقالب
صنعتی افزایش داد و بنابراین دامنه تحقیقات استفاده از موج چهارم انقالب صنعتی را از سطح عملیاتی به سمت تصمیمگیری
تاکتیکی و استراتژیک توسعه داد.
در پایان این پژوهش متذکر میشود که چندین پیشرفت احتمالی در تطبیق مدیریت عملیات با واقعیتهای موج چهارم انقالب
صنعتی در پیش است و مطالعه این پدیدهها هم برای دانشگاه ،هم برای صنعت و هم برای جامعه بسیار مهم است .مدیریت

عملیات یکی از عناصر اساسی موج چهارم انقالب صنعتی است که باید نقش و سهم آن در این زمینه پررنگتر شود و برای
 محققان و شاغالن حوزۀ مدیریت عملیات نیز میتوانند دانش خود را افزایش، ازطرف دیگر.سایر رشتهها قابل مشاهده باشد
 انجام یک مقایسه کمّی.دهند و از پتانسیلهای موج چهارم انقالب صنعتی و علم دادهها و مهندسی تا حد امکان استفاده کنند
 این امر نشان. میتواند جالب باشد،از نحوه توسعه در هر زمینه تحقیقاتی از طریق موج چهارم انقالب صنعتی در طول زمان
 چنین تحلیلی میتواند زمینۀ تحقیقات آتی.میدهد که کدام رشته از نظر تغییر واقعاً با موج چهارم انقالب صنعتی مرتبط است
، اهمیت موج چهارم انقالب صنعتی و تولید ابری، همهگیری کرونا و چالش بیسابقۀ صنایع تولیدی، عالوه بر این.را فراهم کند
Queiroz et al. 2020; Sokolov, Ivanov, and (  را به وضوح نشان داده است1زمانبندی پیش از اقدام و نگاشت زنجیره تامین

 نسبت به تغییر و تحوالت، شرکتهای مجهز به فناوریهای رصد محصوالت و تولید و کنترل دیجیتالی.)Dolgui 2020
 تبیین رابطۀ دیجیتالی شدن و.انعطافپذیری بیشتری دارند و بهعبارتدیگر میتوانند سریعتر به تحوالت محیط پاسخ دهند
. نشاندهندۀ یک مسیر تحقیقاتی جدید است،انعطافپذیری
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پیوست  .1سواالت نظرسنجی
پیوست  .1پرسشنامه
بخش  :1اطالعات فردی ،تماس و رشته یا زمینه تحقیقاتی
بخش  :2تجربه عملی در موج چهارم انقالب صنعتی
o

در کشور شما کدام صنعت ،پذیرش و اقتباس بیشتری در زمینه موج چهارم انقالب صنعتی داشته است؟

o

محدودیتهای قابل توجهی که مانع پذیرش موج چهارم انقالب صنعتی در کشور شما میشود چیست؟

 oکدام یک از فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی زیر را در  2سال گذشته بررسی  /آزمایش /پیادهسازی کردهاید؟
o

مهمترین نتایج تحقیق(های) شما در مورد فناوریهای موج چهارم انقالب صنعتی چیست؟

 oبهطور تقریبی ،شما و گروه تحقیقاتی خود در  2سال گذشته چه مبلغی (به یورو) برای آزمایش طرحهای موج چهارم
انقالب صنعتی سرمایهگذاری کردهاید؟
بخش  :3چالشهای جدید در موج چهارم انقالب صنعتی و دیدگاههای آینده
 oکدام یک از فنآوریها را به موج چهارم انقالب صنعتی نزدیکتر میدانید؟
 oمتمایزکنندههای اصلی موج چهارم انقالب صنعتی از فناوری های موجود چیست؟
o

به نظر شما ،کدام حوزهها در موج چهارم انقالب صنعتی نیازمند توجه فوری تحقیقاتی دانشگاهی هستند؟

o

به نظر شما کدام روش برای انجام تحقیقات در این زمینه مناسب به نظر میرسد؟ (مطالعات موردی ،نظرسنجیها،
آزمایش و غیره).

o

نظرسنجی درخصوص پیشبینی ویژگیها و الگوهای مناسب برای موج بعدی (موج پنجم انقالب صنعتی).

پیوست  .2نتايج نظرسنجی
در كشور شما كدام صنعت ،پذيرش و اقتباس بیشتري در زمینه موج چهارم انقالب صنعتی داشته است؟
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