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 ک یدر لجست  ندهیتوسعه آ

یک از ابزارها  هر    در  ونمعرفی گردید. اکن  ابزارها و توانمندسازها  نوع از  برای تحول دیجیتال موفق در لجستیک چهاردر قسمت اول   

 ارائه شده است.   در جدول ذیل   شود  ی م  کیدر لجست  نده یاز تحوالت آ  ینشانه اایجاد  دو موضوع که منجر به    مذکورو توانمندسازهای  
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 لجستیک تا حد زیادی از طریق پلتفرمها انجام می شود. تجارت حمل بار در         • پلتفرمهای حمل و نقل باری 

 تکنولوژیها در سطح تاکتیکی 
برای پشتیبانی و اجرای    1تکنولوژیهای اتوماسیون ، ظرفیت تطبیقی و هوش شناختی        •

 فرایندهای لجستیکی در سطح تاکتیکی پیاده سازی و استفاده می شود. 
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 تکنولوژیها در سطح عملیاتی 
مدیریت کامال مستقل )اتومات( فرآیندهای تجاری در مهمترین عملکردهای لجستیک         •

 عملیاتی ، شرکتها را قادر می سازد سطح باالتری از خدمات را به مشتریان خود ارائه دهند.

 هاتبادل داده
)یعنی فراتر از مرزهای شرکت( پیش شرط اساسی اکثر  تبادل بین سازمانی داده ها و دانش         •

 شرکت ها برای ارائه خدمات جدید و افزایش مزایای مشتری خواهد بود. 
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 2Swarmسازمان 
برای کارمندان لجستیک ایجاد خواهد    باال  اولویتبا  به عنوان یک روش کار    Swarmسازمان         •

 شد. 

 آزادی کارآفرینی 
آزادی هدفمند کارآفرینی برای کارمندان توسط مدیریت ارتقا می یابد و بخشی جدایی ناپذیر         •

 از فرهنگ سازمانی است. 
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 دهند. رساندن قابلیت نوآوری ساختار می  سازمان خود را برای به حداکثرشرکتها         • سازماندهی و نوآوری 

 نوآوری خواهد بود. نوآوری باز همکارانه حالت غالب         • نوآوری باز همکارانه 

 

 . تکنولوژیها و پلتفرم 1

 ها: پلتفرم ➢

 شود.   یانجام م   پلتفرمها   قیاز طر یادیتا حد ز  لجستیکبار در  حمل  تجارت  

 .شود یاداره م  پلتفرمها  قی از طر 2025تجارت بار تا سال  یاصل یقسمتها •

  ای(  ییایمیش عیخاص )به عنوان مثال صنا یازها ین ی افتد ، برا  یاستاندارد اتفاق م ات یحمل و نقل و عمل ی امر برا نیا •

 غالب خواهد شد.  ی تجارت سنت ایشود   یظاهر م  پلتفرم ژهی و یها راه حل

 
1 cognitive intelligence 

  ن یشود. ا یم یسنت  یسلسله مراتب یساختارها نیگزیشبکه همتا جا  کی )به طور مستقل( به هم متصل هستند و  یموضوعات خاص یکارمندان برا 2

 سازمان  سائلو حل م هانیلزبا  ییارویرو  یبراافراد   یهاییاز توانا استفاده  یعنیاست،   فرادا  یبر هوش جمع یمبتن یشکل سازمان
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 تیعوامل موفق

 ها(  تیظرف  ی)به عنوان مثال برا تیشفاف -

 نهیبازده هز -

 سرعت )به عنوان مثال پردازش( -

 / منابع  تیاستفاده بهتر از ظرف -

 اطالعات   یفناور یرابط ها -

 موانع 

 مناقصه(  تیریانطباق )به عنوان مثال مد -

 و طرز فکر(  ندها یافراد )فرا -

 ( یاعتماد )بدون مراجعه به مشتر -

 ادیز نهیمجدد با هز نهیهز -

 

 ها تکنولوژی ➢

در سطح   یکیلجست  یندهایفرا  ی و اجرا یبانیپشت یبرا  یو هوش شناخت  یقیتطب  تی ، ظرفونیاتوماس  ی هایآورفن

 شود.یو استفاده م  یسازادهیپ  یکیتاکت

  ٪ 60توسط  یکیتاکت( در سطح نیماش  یریادگی)به عنوان مثال  کیخودکار لجست یندهایفرآ   یهایآورفن 2025 سال تا •

 .شود ی استفاده م  هاشرکت از

 تیعوامل موفق

 ها تیاستفاده بهتر از منابع و ظرف -

 (می)کاهش زمان تنظ یریانعطاف پذ  شیافزا -

 یزیربرنامه یی دقت و کارا -

 سطح اطالعات(  شی)افزا تیشفاف -

 موانع 

 کوچک( یشرکت ها ژه یباال )و یگذار هیسرما -

 (تیراه حل )درجه شفاف رشی، پذکارمندان  ینیبدب -

 داده  یها( و رابطیو در دسترس بودن داده ها )داده اصل تیفیک -

 

 . خدمات داده محور2

 << سطح خدمات   شیافزا یبرا ی اتیعمل یکیلجست  یعملکردها یبرا   ییهایفن آور >>یاتیدر سطح عمل  تکنولوژیها ➢



 

سازد ی، شرکتها را قادر م  یاتیعمل  یکیلجست  یعملکردها نیدر مهمتر  یتجار  یندهایکامال مستقل فرآ  تیریمد  

 خود ارائه دهند.  انیاز خدمات را به مشتر  ی سطح باالتر

 .دهه درست خواهد شد کی ی احتماالً ط یاتیعمل یکیلجست ی عملکردها  نیکامالً مستقل مهمتر یدگیرس •

مانند    ی وجود موارد  نی ، با ادهند   یو خدمات ارائه شده را ارائه م  ی از رابط مشتر  یدیجد   ف یخودمختار تعر   یندها یفرآ •

 حل شود.  دیبا ی ارزش افزوده مشتر یانواع خدمات برا  تیریمد  ن یو داده ها و همچن یموانع قانون

 تیعوامل موفق

 (ییکارا شی)افزا تیاستفاده بهتر از ظرف •

 معمول  یکارها یبرا •

 ها داده انیدر مورد جر تیشفاف •

 سرعت •

 موانع 

 ابد ییکاهش م  یریانعطاف پذ •

 هستند( شرفتیتعداد انواع )خدمات دائماً در حال پ  •

 یگذار هیسرما •

 ت یو مسئول یچارچوب قانون •

 

 تبادل داده  ➢

ارائه   ی ها برااکثر شرکت یشرط اساس  شیشرکت( پ یفراتر از مرزها  یعنی سازمان و داده ها و دانش )  نیتبادل ب

 خواهد بود.  ی مشتر  یا یمزا  ش یو افزا  دیخدمات جد

 .رسد  یبه نظر م 2030تا سال  ها اکثر شرکت یمهم برا  یعامل رقابت  کیبه عنوان   یسازمان  نیتبادل اطالعات ب •

  دار یپا یچارچوب قانون ک یو  E2Eجامع   کرد ی رو کیبا   د یبا یغالب مانند عدم اعتماد و از دست دادن دانش فن  یترسها •

 قرارداد(.   تیریمد  یمقابله کنند )به عنوان مثال برا 

 تیعوامل موفق

 کارآمد لجستیک بهبود خدمات و •

 به حداقل رساندن خطاها  •

 E2E جامع کردیرو یساز نهیبه •

 سرعت توسعه خدمات •

 موانع  

 اعتماد   •

 ها داده تیامن •



 

 ، حق چاپ( )حق ثبت اختراع ی داخل یهادانش و داده  ی از دست دادن / به اشتراک گذار •

 یوابستگ •

 رهبری و ساختار سازمانی  .3

 Swarm سازمان ➢

 خواهد شد.  جادیان لجستیک اکنکار  یدار برا   تیروش کار اولو  کی به عنوان    Swarmسازمان  
از    یکی به عنوان    یت یری لجستیک قابل اجرا خواهد بود. نگرش مدکارکنان ماهر    ی برا  اد یبه احتمال ز  Swarmسازمان   •

 شود.  ی م دهید یسازمان دیشکل جد نیموانع عمده ا 

 تیعوامل موفق

 ( اتیخاص )دانش جزئ یاستفاده از دانش و مهارت ها •

 کارکنان ت یو رضا زهیانگ شیافزا •

 (یریمهم )قابل اندازه گ KPI قیاز طر تیهدا •

 موانع 

 رییتغ تیریمد •

 شرکتها  یسازمان یساختارها •

 تیریمد ویاز س رشیعدم پذ  -از دست دادن قدرت  •

 

 ی نیکارآفر  یآزاد ➢

 ی از فرهنگ سازمان  ریناپذ  ییجدا  ی و بخش  ابدییارتقا م   تیریکارمندان توسط مد  یبرا   ینیهدفمند کارآفر  یآزاد

 است.

 تیعوامل موفق

 ، به عنوان مثال مشارکت در سودهامشوق  •

 اعتماد به کارمندان •

 ها یجاه طلب تیو هدا مندچارچوب هدف •

 ف یبا محصوالت و وظا یی و شناسا زهیانگ شیافزا •

 موانع 

 دهد یرا از دست م تیکنترل و وضع تیریمد •

 عدم فرهنگ شکست •

 )زمان و منابع(   بهبود الزامات یبراسرمایه گذاری  •



 

 نوآوری باز.  4

 ی سازمان و نوآور ➢

 دهند.  یساختار م   ینوآور  تیبه حداکثر رساندن قابل  یخود را برا   زمانشرکتها سا

  ی شود ، اما ساختار سازمان  یم  یتلق  ندهیدر آ  بقا  نیتأم  یبرا   یراه  یبه اهداف نوآور  یابیدست  یساختار برا  دیاگرچه تجد •

 دهد.  یرا نشان م ی، موانعینبودن نوآور  تی موجود و در اولو

 تیعوامل موفق

 ی استفاده از دانش فن  •

 ندهیدوام در آ نیبازار و تأم یرهبر •

 یریانعطاف پذ  شیافزا •

 نگر   یکل کردیرو •

 موانع 

 سازمان موجود •

 ( رهیو غ  زهی، انگرشیافراد )عدم پذ  •

 مشخصات بخش •

 دیارزش افزوده غافل شو یتهایفعال ریو از سا شودتوجه  یفقط به نوآور •

 

 باز  ینوآور ➢

 خواهد بود.   یحالت غالب نوآور  یباز مشارکت  ینوآور

تا الگوها  یرا وادار م   یسنت  ی، شرکتها دارند   ازین  ی اشته ر  ن یب  ی که به راه حلها  یانیو مشتر  ع یصنا  ییهمگرا •   ی کنند 

 .دهند رییخود را تغ یمربوط به فرهنگ نوآور

به    نکه یا  ی شود، اما انتقال دانش بجای در نظر گرفته م  ی نوآور  یی ارتقا توانا  ی برا  ی به عنوان ابزار  یباز مشارکت  ی نوآور •

 همراه است.  یمنجر شود، عمدتاً با از دست دادن دانش فن  یرقابت  تیمز

 تیعوامل موفق

 اهداف مشترک  •

 گسترده  یهمکار یاستانداردها و هنجارها •

 ی مشتر یهاتحقق بهتر خواسته •

 شتر یب ینوآور تی، ظرفمحدود یمنابع شخص •

 موانع 

 دانش  تیاز دست دادن دانش / مز •

 عدم اعتماد  •



 

 ها حفاظت از داده •

 یضرر رقابت •

 

 در لجستیک  تالی ج یتحول د ریمس

دهد    ی به جلو حرکت کند. در حال حاضر، وضع موجود نشان م  تالیجیتحول د  ریکند تا در مس  یم   یرا ط  یمراحل مختلف  کیلجست

در سراسر  یکپارچگی کند.   یم  جاد یرا ا کیلجست یندهایفرا ینه ساز یو به لیو تحل هی( اساس تجزی)در زمان واقع قابلیت رویت که 

 یبرا  از یپردازش الزامات مورد ن  ی اصل  لهیاست که وس  ی شرط استفاده از مفهوم پلتفرم  ش یپ   رایز  افتیخواهد    ش یافزا  نیتأم  رهیزنج

توسط    یکننده رقابت  نییاحتماالً به عنوان عامل تع  یدرون سازمان  ی، تبادل داده هانیخواهد بود. بنابرا  2025تجارت کاال تا سال  

  ی ندهایفرآایجاد  به  منجر  و استفاده از ارزش افزوده    ل یو تحل  هی، تجزذخیره. سپس  خواهد بود  نیتام  رهیدر طول زنج  ارانداکثر سهام

نوآوری    و  رهبری  ابتکار  مفاهیمی چون  از  استفاده  که در حال حاضر شرکتهای پیشرو با  شود  یم  یک ی( خودمختار در سطح تاکتمهی)ن

  ت یفعال  یبرا  خودمختارکامالً    یهافرآیندرود    ی ، انتظار مهستند  لجستیک  در  خودمختار  نیمه  فرآیندهایدر حال حرکت در مسیر  

 ی شود. یاتعمل 2030تا سال   یاتیعمل  یها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر تحول دیجیتال در لجستیک  



 

 

 پارادایم شیفتهای بالقوه در لجستیک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجستیک سنتی تغییرات در 

تعداد روزافزون ارائه دهندگان    نی اطالعات و همچن  ینوپا، ارائه دهندگان فناور  یشرکت ها  لیاز قب  یدیجد  گرانیباز

 لجستیک هستند.   یدر حال تکان دادن فضا   پلتفرم 

از تحوالت   ی کیشود.    یم   یخاص  یامدهایبه پ منجر  ،  میبالقوه پارادا  راتییو تغ  یقاتیمطالعه تحق  یها   افتهی با    بیتحول، در ترک  نیا 

پاش از هم  بازار    - است    ی بخش سنت  یمرزها  شتریب  یدگ یمهم،  در  خواستار   - شود    یم   ده ید  3LSPهمانطور که در حال حاضر 

،  رسانه ها   یوستگیناپ   موانعهنوز    یلجستیک  ی در شبکه ها  شتریتکامل به سمت استقالل ب در  است.    یرشته ا  نیب  ینوآور  یکردهایرو

است    یبدان معن  نیدارد. ا  وجود  تالیجید  یمسائل مربوط به ارائه ها  یتا حد  نیو همچن  داده ها  یاضطراب در مورد به اشتراک گذار 

  یهمکار دیادغام خدمات و اشکال جد   یبر برنامه( برا  ی)به عنوان مثال مبتن  سیارساده    یمدت راه حل ها  انیکه در کوتاه مدت و م

سازگار شوند    دی جد  ی با نقش ها و مهارت ها  د ی است و افراد به عنوان سازندگان مهم آن شبکه ها با  یضرور  یکیلجست  ی در شبکه ها

  می   متصل  هم  به  ای  فزاینده  طور  به  یکپارچه،  رشته  یک  عنوان  به  لجستیک،  .دارد  تیصالح  تیری و مد  یبه آموزش ابتکار  ازی ، که ن

 
3 Logistics Service Provider 

Swarm 



 

  از  ،  همکاری  جدید  های  شکل  برای  ای  زمینه  آوردن  فراهم  برای  بودن  آماده  عین  در  ذینفعان  که  است  آن  مستلزم  امر  این.  شوند

 . دهند ارائه را دیجیتال تحول توسط شده ارائه مزایای بتوانند  تا شوند برخوردار بیشتری فعالیت

  کسان یبه طور    قاتیو تحق  تی ریتوسط مد  دی که با  یی ال ها وس  نیتأم  ی هارهیقدرت در زنج  د یجد  ی ساختارها  یریمورد شکل گ  رد

 :است ریز یها  نهیپرداخته شود ، مربوط به زم

 اتومات( مهی)ن ی نقش افراد در شبکه ها •

 کنار آمدن با کمبود مهارت و آموزش •

 تالیجید یاعتماد به خدمات و فناور •

 یکیلجست ی در شبکه ها یاجتماع  تیمسئول •

 (یو فناور  ی)اعم از انسان اتوماسیون زانیم نیو همچن هوش توزیع شده درجه هوش متمرکز در مقابل •

 ها  ستمیس 4استوارسازی  •

 5یاستاندارد ساز •

 دیجد KPI به ازین •

 یکیلجست یآنها در شبکه ها ریبر داده و تأث  یمبتن کسب و کار  دیجد یمدل ها لیروابط به دل رییتغ •

 در لجستیک  تالیجیمربوط به تحول د  یابزارها و توانمندسازها یمتقابل و وابستگ ارتباط •
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