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Abstract
Introduction: The dramatic growth of big data and its application in preventing waste of resources 
and increasing financial performance and supply chain health levels, need to be examined from 
different perspectives. This study aimed to determine the correlation between big data and supply 
chain health performance in employees of Tehran Intelligent Fuel System.
Methods: In this descriptive correlational study, the statistical population includes 110 employees 
in the Tehran Intelligent Fuel System. Considering the total statistical population, and according to 
Morgan's table, 86 people were included, 35 managers and 51 experts were selected. Data collection 
tools included: a demographic questionnaire, "Chen et al's Big Data Questionnaire" and "Kumar & 
Raj Supply Chain Health Performance Questionnaire". The validity of the instruments was assessed 
using content validity ratio, construct validity by convergent validity method, reliability by internal 
consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient, and composite reliability. Data 
analysis was performed in SPSS. 25, LISREL 8, and Smart PLS. 2 software.
Results: The T-statistic for big data had reported being 0.776. The use of big data in supply chain 
decisions to the health performance of supply chain is estimated at 129.86 and the path of using big 
data in decision making is reported to be 0.742, which is a positive value and shows the correlation 
between these two variables. 
Conclusions: Big data has an effective correlation with supply chain health performance. Therefore, 
it is suggested that the authorities include online access to data and their management analysis in the 
organization to improve the health performance of the supply chain.
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چکیده
مقدمــه: رشــد چشــمگیر کالن داده هــا و کاربــرد آن هــا در جلوگیــری از اتــالف منابــع و افزایــش ســطح عملکــرد مالــی وســالمت 
زنجیــره تامیــن، نیــاز بــه بررســی از منظرهــای مختلــف دارد. هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن همبســتگی کالن داده هــا با عملکرد ســالمت 

زنجیــره تامیــن در کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران اســت.
ــن  ــداد 110 ت ــا تع ــان ســامانه هوشــمند ســوخت ب ــاری شــامل کارکن ــه آم ــه توصیفــی- همبســتگی، جامع ــن مطالع روش کار: در ای
مــی باشــد. بــا در نظــر گرفتــن تعــدادکل جامعــه آمــاری و بــا توجــه بــه جــدول مــورگان، تعــداد86 تــن شــامل، تعــداد 35 تــن مدیــر 
ــزار گــرد آوری داده هــا شــامل: پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه کالن داده چــن و  و 51 تــن کارشــناس انتخــاب شــدند. اب
 Kumar & Raj( "و "پرسشــنامه عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن کومــار و راج )Chen et al’s Big Data Questionnaire("همــکاران
Supply Chain Health Performance Questionnaire( بــود. روایــی ابزارهــا بــا اســتفاده از نســبت روایــی محتــوا، روایــی ســازه بــه 

روش روایــی همگــرا، پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و پاپایــی مرکــب بررســی شــد. تحلیــل داده هــا 
درنــرم افــزار اس پیــاس اس نســخه25، لیــزرل 8 و اســمارت پــی ال اس2 انجــام شــد.

یافتــه هــا: آمــاره T مربــوط بــه کالن داده هــا  0/776 گــزارش شــده اســت. اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره 
تامیــن بــه عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن 86/129 بــرآورد شــده و ضریــب مســیر اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری،  0/742 

گــزارش شــده، کــه مقــداری مثبــت اســت و نشــان دهنــده همبســتگی ایــن 2 متغیر اســت.
نتیجــه گیــری: کالن داده هــا بــا عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن همبســتگی دارد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود مســئولین بــرای ارتقــا 

عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن، دسترســی برخــط بــه داده هــا و تحلیــل مدیریتــی آن هــا را در ســازمان لحــاظ نماینــد.
کلیدواژه ها: کالن داده ها، تصمیم گیری، عملکرد، سالمت، زنجیره تامین.

مقدمه
ــر آن  ــازمان ها را ب ــی، س ــتاب جهان ــوالت پرش ــیر تح ــروزه س ام
ــود  ــون خ ــن پیرام ــرایط نامطمئ ــر ش ــه ب ــرای غلب ــا ب ــته ت داش
ــی  ــرا تمام ــد، زی ــن بپردازن ــره تامی ــوزه زنجی ــه در ح ــه مطالع ب
ــه  ــوالت و ارائ ــد محص ــور تولی ــه منظ ــازمان را ب ــای س فعالیت ه

ــه  ــد ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــتریان تح ــاز مش ــورد نی ــات م خدم
ــا  ــواد را ب ــات و م ــتی قطع ــدگان بایس ــه تأمین کنن ــه ای ک گون
بهتریــن کیفیــت و کمتریــن هزینــه تولیــد نماینــد و تولیدکننــدگان 
ــا  ــی ب ــه نزدیک ــد رابط ــز بای ــوالت نی ــدگان محص ــع کنن و توزی
سیاســت های توســعه بــازار داشــته باشــند )1،2(. از طرفــی، 
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به دلیــل افزایــش عــدم قطعیــت کالن داده هــا در زنجیــره تأمیــِن 
ــش  ــرای کاهــش آســیب پذیری و افزای محصــوالت، ســازمان ها ب
ــع  ــه صــرف مناب قابلیــت تحمــل زنجیــره تأمیــن خــود مجبــور ب
بیشــتر بــرای پیش بینــی تقاضــا و رفــع عــدم قطعیت هــای 
ــن  ــره تأمی ــت کالن داده زنجی ــن، مدیری ســازمان شــده اند. بنابرای
ــش  ــا و کاه ــدم قطعیت ه ــن ع ــا ای ــه ب ــایی و مقابل ــرای شناس ب
ــب  ــره تأمیــن امــری ضــروری اســت )3(. تقل آســیب پذیری زنجی
و تصمیمــات مالــی یکــی از چالش هــای بســیار مهــم کالن                     
ــه  ــی، اندیش ــر دسترس ــه اگ ــن اســت ک ــره تأمی ــا در زنجی داده ه
پــردازی و نحــوه اســتفاده از آن هــا در زنجیــره پیش بینــی نشــده 
باشــد و بــرای مدیریــت آن راه کار مناســبی اتخــاذ نشــود، اهــداف 
ایــن زنجیــره را متأثــر می کنــد، آن را مختــل می کنــد و درنتیجــه 

ــود )6-4(. ــازمان می ش ــای س ــد بق ــب تهدی موج
در دهه هــای اخیــر، رقابــت جهــت ارائــه ارزش بهتــر بــه مشــتریان، 
ــان زنجیره هــای  ــت می ــه ســمت رقاب ــا ب ــان بنگاه ه ــت می از رقاب
تامیــن ســوق پیــدا کــرده  اســت. طراحــی مناســب زنجیــره  تامیــن 
و نحــوه اســتفاده از کالن داده هــا در آن بــا توجــه بــه مولفــه هــای 
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی در ســطوح راهبــردی، فنــی 
ــال در  ــای فع ــدار بنگاه ه ه ــعه پای ــا و توس ــن بق ــی ضام و عملیات
هــر زنجیــره  تامیــن اســت. در مطالعــات پیشــین جهــت طراحــی 
زنجیره هــای تامیــن، توجــه پژوهشــگران بــر تصمیمــات و 
جریــان کالن داده هــا در زنجیــره  تامیــن بــوده  اســت، امــا در ایــن 
مطالعــه دسترســی  و اندیشــه پــردازی کالن داده هــا بــا تاکیــد بــر 
تصمیمــات و جریــان مالــی نیــز در طراحی ســطح راهبــردی و فنی 
ــردی  ــطح راهب ــرد. در س ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــن م زنجیره تامی
ــرمایه گذاری های  ــه س ــم در زمین ــامل تصمی ــی ش ــات مال تصمیم
ــق وام  ــی از طری ــن مال ــن تامی ــن و همچنی ــره  تامی ــر از زنجی غی
می شــود. جریــان مالــی نیــز شــامل تصمیــم در زمینــه مکان یابــی 
تســهیالت و حمــل کاال میــان تســهیالت می شــود )7، 8(. از ایــن 
ــن  ــره تأمی ــی زنجی ــای مال ــت کالن داده ه ــوع مدیری رو، موض
ــوب                                                           ــر نامطل ــب و کاهــش اث ــی تقل ــایی و ارزیاب ــدف شناس ــا ه ب
آن هــا اهمیــت زیــادی دارد. درزنجیــره تامیــن ایــن عــدم توجــه 
ــکلی  ــه ش ــی ب ــات مال ــای تصمیم ــی کالن داده ه ــه یکپارچگ ب
ــن در  ــره تامی ــی زنجی ــه مال ــوی یکپارچ ــون الگ ــه تاکن ــت ک اس
ادبیــات موضــوع زنجیــره تامیــن مشــاهده نشــده اســت. باتوجــه به 
پژوهــش هــای علمــی صــورت گرفتــه، مســاله کالن داده هــای 
ــه  ــف ب ــا اســتفاده از روش هــای مختل ــب ب ــی مخصوصــا تقل مال
تنهایــی یــک موضــوع بــا اهمیــت بــرای پژوهــش اســت. چالــش 

ــد  ــب عبارتن ــف تقل ــوزه کش ــی در ح ــای مال ــای کالن داده ه ه
ــود                                                                                         ــی، وج ــای داده ای واقع ــه ه ــودن مجموع ــترس نب از؛ در دس
مجموعــه هــای داده هــای نامتقــارن، عظیم بــودن انــدازه مجموعه 
هــای داده ای، رفتارپویــای متقلــب و پراکندگــی رخدادهــای تقلــب 
آمیزکــه نتیجــه ایــن دوعــدم اطمینــان و ابهــام درتصمیــم اســت 
)9(. مدیریــت صحیــح کالن داده هــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل 
اصلــی موثــر بــر عملکــرد زنجیــره  تامیــن، مــی توانــد منجــر بــه 
تامیــن ســریعتر نیازهــای مشــتریان و اجــرای فرآیندهــای زنجیــره 

ــر شــود )9(. ــری باالت ــا انعطاف پذی ــن ب  تامی
بــه ایــن ترتیــب، ســازمان در بلندمــدت بــه مزیــت رقابتــی دســت 
می یابــد و زنجیره تامیــن بــه دلیــل توانمندســازی ســازمان ها 
در ارائــه زمان هــای تحویــل قابــل اعتمــاد و معرفــی ســریع 
ــی دســت  ــی از یکپارچگ ــه باالی ــه درج ــازار، ب ــه ب محصــوالت ب
می یابــد. هــر چــه درجــه یکپارچگــی میــان اجــزای زنجیره تامیــن 
ــود و  ــرکت بهب ــرد ش ــبت عملک ــان نس ــه هم ــد، ب ــش یاب افزای
افزایــش می یابــد. جریــان اطالعــات بــه اشــتراک گذاشــته شــده 
ــا امــور مختلــف از  ــد در رابطــه ب ــره  تامیــن می توان در یــک زنجی
ــه: ســطح موجــودی، اطالعــات فــروش، پیگیــری و ترســیم  جمل
حالــت تقاضــا، پیش بینــی فــروش، اطالعــات برنامــه تولیــد 
ــن  ــای  تامی ــه در زنجیره ه ــی ک ــد )10(. از آنجای ــل باش و تحوی
ــود  ــازی س ــال بیشینه س ــه دنب ــا ب ــک از اعض ــر ی ــز ه غیرمتمرک
 Bullwhip( خــود اســت، ممکــن اســت دچــار اثــر شــالق  چرمــی
Effect( گردیــده، کــه موجــب ایجــاد نوســان در زنجیــره تامیــن 

شــود و بــا حرکــت از ســمت مشــتری بــه ســطوح باالتــر زنجیــره 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ت ــطوح پایی ــرات در س ــاد تغیی ــا ایج ــن، ب تامی
تغییــرات بــزرگ در ســطوح باالتــر مــی گــردد و منجــر بــه کاهش 
ــادل اطالعــات  ــره  تامیــن می شــود. تب ــی و اثربخشــی زنجی کارای
ــک روش  ــن ی ــره  تامی ــزای زنجی ــان اج ــع در می ــح و بموق صحی
 WHO موثــر بــرای کاهــش ایــن اثر اســت. ســازمان هایــی ماننــد
و Pan American Health Organization بــه منظــور افزایــش 
کارایــی و اثربخشــی عملیــات شــان، ســرمایه گذاری زیــادی را در 
بخــش سیســتم اطالعــات مدیریــت بــرای جمــع آوری و تحلیــل 
کالن داده هــای مرتبــط باعملیــات و خدمــات بــه مشــتریان انجــام 

ــد )10، 11(. داده ان
ــر  ــع منج ــاد  مناف ــازی و تض ــگ  س ــای هماهن ــف رویکرده ضع
بــه تصمیم گیری هایــی بــرای کل زنجیــره  تامیــن می شــود 
ــدی وارد  ــات ج ــن لطم ــره  تامی ــرد ســالمت زنجی ــه عملک ــه ب ک
ــه یــک رویکــرد هماهنــگ  ــن، دســتیابی ب می ســازد )11(. بنابرای
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ــا اهــداف  ــه اتخــاذ تصمیمــات همســو ب ــرای تشــویق اعضــا ب ب
ــب                       ــی مناس ــام پیش بین ــت. انج ــروری اس ــن ض ــره  تامی زنجی
مــی توانــد تــا حــدود زیــادی ایــن مشــکالت را مرتفــع ســازد )12، 
13(. بــا توجــه بــه اینکــه زنجیــره  تأمیــن دارای ســطوح مختلفــی 
ــر  ــادر ه ــت کالن داده ه ــی مدیری ــد، الزم اســت پیش بین می باش
ســطحی از زنجیــره انجــام شــود. بنابرایــن، تاکیــد پژوهــش حاضــر 
ــمند  ــامانه هوش ــن س ــره تامی ــالمت زنجی ــا س ــوص ارتق در خص
ســوخت بــوده، چراکــه ســاالنه از ایــن مســیر، بســیاری از                      
ــل  ــن دلی ــتند، همچنی ــیب هس ــت آس ــراد تح ــا و اف ــازمان ه س
انتخــاب ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران، بدلیــل ارتبــاط 
ــت.  ــت اس ــط زیس ــه و محی ــالمت جامع ــا س ــتقیم ب ــتن مس داش
لــذا، هــدف مطالعــه تعییــن همبســتگی کالن داده هــا بــا عملکــرد 
ســالمت زنجیــره تامیــن در کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت 

اســتان تهــران اســت.

روش کار
درایــن مطالعــه توصیفی-همبســتگی، جامعــه آمــاری شــامل 
کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران در ســال 1399 
ــا تعــداد 110 تــن بودنــد. از مجمــوع جامعــه آمــاری، تعــداد 64  ب
تــن مدیــر و 46 تــن کارشــناس بودنــد. بــا در نظرگرفتــن تعــدادکل 
جامعــه آمــاری و باتوجــه بــه جــدول Krejcie & Morgan، تعــداد 
86 تــن بــه عنــوان حداقــل نمونــه آمــاری تعییــن گردیــد. نمونــه 
هــای پژوهــش از میــان افــراد دارای تخصــص در حــوزه زنجیــره 
تامیــن و فنــاوری اطالعــات ســالمت بــه روش هدفمنــد انتخــاب 
شــدند . در نهایــت 86 نمونــه شــامل، تعــداد 35 تــن مدیــر و 51 

تــن کارشــناس انتخــاب شــدند.
ــابقه در  ــص و س ــودن تخص ــامل دارا ب ــراد، ش ــای ورود اف معیاره
حــوزه فنــاوری اطالعــات ســالمت، مدیریــت خدمــات بهداشــتی 
ــه  ــل ب ــت وتمای ــن، رضای ــره تامی ــا و زنجی ــی، کالن داده ه درمان
ــن داشــتن حداقــل 5ســال  ــود. همچنی ــه ب ــن مطالع شــرکت درای
ــن  ســابقه کار در ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران، تعیی
شــده بــود تــا بتــوان دقــت مطالعــه را افزایــش داد. معیــار خــروج 
ــه  ــه ادام ــرکت کننده ها ب ــتن ش ــل  نداش ــامل تمای ــش ش از پژوه

ــود. ــه از پژوهــش ب همــکاری در هــر مرحل
جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد.

پرسشــنامه اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل ســواالت جنســیت، 
ســن، ســابقه کار در ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران و 
ــتان  ــوخت اس ــمند س ــامانه هوش ــراد در س ــالت اف ــطح تحصی س

تهــران بــود. 
ــن  ــنامه کالن داده چ ــا از »پرسش ــنجش کالن داده ه ــرای س ب
و همــکاران« )Chen et al’s Big Data Questionnaire( کــه 
توســط Chen و همــکاران در ســال 2012 در شــرکت هــای 
طراحــی کارت هــای اعتبــاری کشــور نــروژ طراحی شــده، اســتفاده 
شــده اســت )10(. ایــن پرسشــنامه شــامل 21 عبــارت و 4 مولفــه 
اســت. کــه مولفــه هــا شــامل: اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم 
 big data using in supply chain( گیــری هــای زنجیــره تامیــن
decisions( شــامل 6 عبــارت )عبــارت هــای 1 تــا 6(، دسترســی 

بــه کالن داده هــا )big data availability( شــامل 5 عبــارت 
 big data( اندیشــه پــردازی کالن دادهــا ،)عبــارت هــای 7 تــا 11(
idea-processing(  شــامل 5 عبــارت )عبــارت هــای 12 تا 16( و 

الویــت هــای کالن دادهــا )big data priority( شــامل 5 عبــارت 
)عبــارت هــای 17 تــا 21( در نظــر گرفتــه شــده اســت. براســاس 
طیــف 5 گزینــه ای لیکــرت بــا حداقــل 1 تاحداکثــر 5 نمــره انــدازه 
گیری)کامــال مخالفــم-1، مخالفــم-2، نظــری نــدارم-3، موافقم-4 
و کامــال موافقــم-5(. نمــره کل هــر یــک از مولفــه هــا از طریــق 
جمــع کــردن نمــره عبــارت هــا بدســت مــی آیــد. بنابرایــن، دامنــه 
نمــره بــرای مولفــه اول بیــن 6 تــا 30 و ســایر مولفــه هــا بیــن 5 تا 
25 مــی باشــد کــه نمــره بیــن 5 تــا 10 بیانگــر ســطح نامطلــوب، 
ــر از  ــره باالت ــر ســطح متوســط و نم ــا 15 بیانگ ــن 11 ت ــره بی نم
ــره  ــا در زنجی ــتفاده از کالن داده ه ــوب اس ــر ســطح مطل 16بیانگ
تامیــن اســت. نمــره کل بیــن 21 تــا 105 مــی باشــد، کــه نمــره 
ــا در  ــاالی اســتفاده از کالن داده ه بیشــتر از 60 بیانگــر ســطح ب

تحلیــل هــای زنجیــره تامیــن مــی باشــد )10، 17(.
Bai و همــکاران )5( روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی 

در  را  همــکاران«  و  چــن  داده  کالن  »پرسشــنامه  اکتشــافی 
ــای  ــد کارت ه ــای تولی ــرکت ه ــان ش ــن از کارکن ــه150 ت نمون
اعتبــاری هلنــد مــورد بررســی قــرار دادنــد. روایــی ســازه بــه روش 
ــور،  ــه مذک ــن از نمون ــا 35 ت ــرده را ب ــزار نامب ــی همگــرای اب روای
ــرای            ــرای ب ــي همگ ــر روای ــد. مقادی ــرار دادن ــی ق ــورد بررس م
ــری هــای  ــم گی ــه هــای اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمی مولف
ــردازی  ــا، اندیشــه پ ــه کالن داده ه ــی ب ــن، دسترس ــره تامی زنجی
کالن داده هــا و الویــت هــای کالن داده هــا بترتیــب 0/53، 0/65، 
0/57 و 0/51 بــوده و همگرایــی آن هــا تاییــد مــی شــود. همچنین 
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ 

ــد شــد. ــوق، 0/87 تایی ــه ف ــن از نمون توســط 24 ت
Correa و همــکاران )13( روایــــی ســــازه بــــه روش تحلیــــل 
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عاملــــی تاییــــدی »پرسشــنامه کالن داده چــن و همــکاران« را 
ــاوری اطالعــات  ــران فن ــن از کارشناســان و مدی ــه 147 ت در نمون
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــک م ــی بلژی ــای مخابرات ــرکت ه ش
ــا  ــرده را ب ــزار نامب ــرای اب ــی همگ ــه روش روای ــازه ب ــی س روای
75تــن ازنمونــه مذکــور، مــورد بررســی قراردادنــد. مقادیــر روایــي 
همگــرای پرسشــنامه بــرای مولفــه هــای اســتفاده ازکالن داده هــا 
در تصمیــم گیــری زنجیــره تامیــن، دسترســی بــه کالن داده هــا، 
اندیشــه پــردازی کالن داده هــا و الویــت هــای کالن داده هــا بــه 
ــه  ــی ب ــن پایای ــود. همچنی ــب 0/68، 0/51، 0/61 و 0/53 ب ترتی
روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ توســط 77 

ــوق، 0/79 تاییدشــد. ــه ف ــن از نمون ت
این پرسشنامه در مقاالت داخل ایران استفاده نشده است.

بــرای ســنجش ســالمت زنجیــره تامیــن از »پرسشــنامه عملکــرد 
 Kumar & Raj Supply( »ســالمت زنجیــره تامیــن کومــار و راج
Chain Health Performance Questionnaire( کــه توســط 

Kumar & Raj در ســال 2012 طراحــی شــده، در شــرکت هــای 

طراحــی کارت هــای اعتبــاری کشــور آلمــان اســتفاده شــده اســت 
ــه اســت.  ــدون مولف ــارت و ب ــن پرسشــنامه شــامل 10عب )23(. ای
پاســخ براســاس طیــف 5 گزینــه ای لیکــرت )کامــال مخالفــم-1، 
ــم-5(.  ــال موافق ــم-4 و کام ــدارم-3، موافق ــری ن ــم-2، نظ مخالف
نمــره کل هــر یــک از مولفــه هــا از طریــق جمــع کــردن نمــره 
عبــارت هــا بدســت مــی آیــد. بنابرایــن، دامنــه نمــره کل بیــن 10 
تــا 50 مــی باشــد. نمــره گــذاری معکــوس وجــود نــدارد. نمــره 
کمتــر از 30 بیانگــر ســطح نامطلــوب و نمــره بــاالی 30 بیانگــر 
ــد  ــی باش ــن م ــره تامی ــالمت زنجی ــرد س ــوب عملک ــطح مطل س

 .)19،23(
Hensey و همکاران )1( روایــــی ســــازه بــــه روش تحلیــــل 

ــره  ــالمت زنجی ــرد س ــنامه عملک ــدی »پرسش ــی تاییــ عاملــ
تامیــن کومــار و راج« را در نمونــه86 تــن از کارشناســان و 
ــد  ــوم هن ــد آلومینی ــای تولی ــن شــرکت ه ــره تامی ــران زنجی مدی
ــه روش  ــازه ب ــی س ــالوه، روای ــد. بع ــرار دادن ــی ق ــورد بررس م
ــور،  ــه مذک ــن از نمون ــا  48 ت ــرده ب ــزار نامب ــی همگــرای اب روای
مــورد بررســی قــرار  گرفــت، کــه مقــدار آن 0/63 بــوده اســت. 
همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب 
ــد.  ــوق، 0/89 تاییدگردی ــه ف ــن ازنمون ــط 33 ت ــاخ توس آلفاکرونب
Awasthi&Satyaveer )4( روایــــی ســازه بــه روش تحلیــل 

عاملــــی تاییــــدی »پرسشــنامه عملکرد ســالمت زنجیــره تامین 
ــای  ــان شــرکت ه ــن از کارکن ــه173 ت ــار و راج« را در نمون کوم

ــد. یافتــه هــا حاکــی از  تولیــدی فرانســه مــورد بررســی قراردادن
اینســت کــه تمامــی عبــارت هــای پرسشــنامه در ســطح مطلــوب 
اســت. بعــالوه، روایــــی ســــازه بــــه روش روایــي همگــرا ابزار 
ــدار آن  ــی و مق ــور، بررس ــه مذک ــن ازنمون ــا 98 ت ــرده را ب نامب
ــود.   ــی ش ــد م ــا تایی ــی آن ه ــذا همگرای ــد. ل ــزارش ش 0/57 گ
همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب 
آلفاکرونبــاخ توســط 81 تــن از نمونــه فــوق، 0/77 گــزارش شــد 

.)4(
این پرسشنامه در مقاالت داخلی استفاده نشده است.

ــکاران«  ــن و هم ــنامه کالن داده چ ــر، »پرسش ــه حاض در مطالع
و »پرسشــنامه عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن کومــار و راج« 
ــی 2  ــده و ط ــه ش ــش، ترجم ــن پژوه ــگران ای ــط پژوهش توس
ــان کــه تســلط  ــن متخصــص فارســی زب ــار 3 ت ــه در اختی مرحل
ــد، قــرار گرفــت. پــس از اعمــال  ــان انگلیســی دارن خوبــی در زب
ــان  ــص زب ــط 2 متخص ــده توس ــل ش ــنامه تعدی ــرات پرسش تغیی
انگلیســی ترجمــه گردیــده  )11، 27( و ســپس در اختیــار 3 
تــن دکتــری زبــان ادبیــات انگلیســی قــرار گرفــت تــا ابــزار را از 
ــی مــورد بررســی  لحــاظ مفهومــی، اشــتباهات نگارشــی و امالی
قــرار دهنــد.  نتایــج حاکــی از تاییــد ترجمــه ابــزار بــوده اســت، 
ــکاران و  ــل Chen و هم ــه ایمی ــه شــده ب ــزار ترجم ــرانجام اب س

ــید.  ــا رس ــد آن ه ــه تایی ــد و ب ــال گردی Kumar & Raj ارس

ــی  ــرای بررس ــی، ب ــه فارس ــا ب ــزار ه ــدد اب ــه مج ــس از ترجم پ
ــن از  ــرای 8ت ــا ب ــنامه ه ــدا پرسش ــوا، ابت ــی محت ــبت روای نس
خبــرگان بــا تخصــص در حــوزه هــای زنجیــره تامیــن و فنــاوری 
اطالعــات ســالمت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  ابهــر و 5 تــن 
از مدیــران ارشــد و صاحبنظــران ســامانه هوشــمند ســوخت 
ــات  ــاوری اطالع ــن و فن ــره تامی ــای زنجی ــوزه ه ــران در ح ته
ســالمت ارســال گردیــد. ابــزار از نظــر نســبت روایــی محتــوا، در 
قالــب یــک جــدول و مبتنــی بــر یــک مقیــاس 3 نمــره ای )1= 
ــدارد  ــی ن ــی ضرورت ــرد ول ــتفاده ک ــوان اس ــی ت ــط، 2 م غیرمرتب
ــت )17،19(.         ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــط( م ــم و مرتب و 3= مه
یافتــه هــا نشــان داد کــه تمامــی عبــارت هــا از نظــر متخصصــان 
ــد، و چــون  ــوق، 2/71 و 2/58 بدســت آم ــرای 2 پرسشــنامه ف ب
تاثیــر بیشــتر از 2 دارنــد، تاییــد شــدند. روائــی صــوری ابزارهــای 
فــوق توســط 8 تــن از خبــرگان بــا تخصــص در حــوزه زنجیــره 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــالمت دانش ــات س ــاوری اطالع ــن و فن تامی
واحــد ابهــر و ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران در حــوزه 
کالن داده مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت. همچنیــن، پایایــی 
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ــیه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــوق ب ــنامه ف 2 پرسش
ضریــب آلفــا کرونبــاخ توســط 28 تــن مدیــران بــاالی 20 ســابقه 
ــب 0/81 و  ــران، بترتی ــتان ته ــوخت اس ــمند س ــامانه هوش در س
0/79تاییــد شــد. همچنیــن پایایــی ترکیبــی )مرکــب( ابزارهــای 
پژوهــش توســط 28 تــن ازنمونــه جامعــه آمــاری، بترتیــب 0/91 

ــرار گرفــت. ــد ق و 0/93 مــورد تایی
ــگاه  ــه از دانش ــت نام ــدا موافق ــا، ابت ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــمند  ــامانه هوش ــوز از س ــپس مج ــر و س ــد ابه ــالمی واح آزاد اس
ــع پرسشــنامه هــا در  ســوخت اســتان تهــران دریافــت شــد. توزی
ــه مــدت  ــان و دی ســال1399 هرکــدام ب مــاه هــای شــهریور، آب
4 هفتــه بصــورت حضــوری بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
در محــل ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران، انجــام شــد 
ــع  ــاه 1400 جم ــد و در خردادم ــاه بع ــا 4 م ــنامه ه ــه پرسش و کلی

ــد. آوری گردی
ــار توصیفــی شــامل شــاخص هــای  ــل داده هــا از آم ــرای تحلی ب
تمایــل مرکــزی و پراکندگــی بــرای متغیرهــای مــورد مطالعــه در 
ــامل  ــتنباطی، ش ــار اس ــن از آم ــد. همچنی ــتفاده ش ــه اس کل نمون
ــده  ــتخراج ش ــس اس ــن واریان ــرازش، میانگی ــی ب ــاخص نیکوی ش
)AVE- Average Variance Extracted( جهــت بررســی روایــی 
همگــرا، پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســیه ضریــب 
آلفــا کرونبــاخ، شــاخص )composite reliability( جهــت بررســی 
پایایــی ترکیبــی ابــزار پژوهــش، آزمــون کالموگــروف- اســمیرنف 
)Kolmogorov-Smirnov( جهــت بررســی نرمــال بــودن توزیــع 
متغیرهــا، تحلیــل عامــل تأییــدی و الگــوی معــادالت ســاختاری 
ــرای بررســی  ــد. ب جهــت بررســی همبســتگی هــا اســتفاده گردی
فرضیــات پژوهــش از الگــوی معــادالت ســاختاری بــه روش 
ــوی  ــرازش الگ ــی ب ــد. بررس ــتفاده ش Partial Least Square اس

ــری و  ــدازه گی ــو ان ــرازش الگ ــش ب ــش در 2 بخ ــی پژوه مفهوم
بــرازش الگــوی ســاختاری صــورت گرفتــه اســت. تحلیــل داده هــا 
ــمارت  ــزرل 8 و اس ــی اس اس نســخه 25، لی ــزاراس پ ــرم اف در ن

ــی ال اس2 انجــام شــد. پ

یافته ها
ــورد  ــه م ــد( نمون ــن )64/29 درص ــد 56 ت ــان می ده ــج نش نتای
ــان تشــکیل  ــن )35/71درصــد( آن را زن ــردان و30 ت ــه را م مطالع
دادنــد. اکثــر پاســخگویان30 تــن  )34/52 درصــد( 41 تــا 50 ســال 

داشــته انــد، همچنیــن 25 تــن )29/77 درصــد( نمونــه را افــراد بــا 
رده ســنی 31 تــا 40 ســال، 21 تــن )25 درصــد( بــا رده ســنی 51 
ــا 30  ــا رده ســنی 21 ت ــن )10/71درصــد( ب ــاال، 10 ت ــه ب ســال ب
ــه حضــور  ــر 20 ســال در نمون ــراد زی ــد. اف ســال تشــکیل داده ان
ــن ) 13/10 درصــد( پاســخگویان 5  ــن،11 ت ــد. همچنی نداشــته ان
ــن  ــال، 26 ت ــا 11 س ــد( 8 ت ــن )45/24 درص ــال، 38 ت ــا 7 س ت
ــد( 21  ــن )10/71 درص ــال و 11ت ــا 20 س ــد( 12 ت )30/95 درص
ــن )15/48  ــد و 13 ت ــته ان ــت داش ــابقه خدم ــتر س ــال و بیش س
ــد( در  ــن )7/14 درص ــی، 6 ت ــات ارتباط ــش خدم ــد( در بخ درص
بخــش ســاخت و ســاز، 11 تــن )13/10 درصــد( در بخــش مالــی، 
ــد، 18  ــش تولی ــد( در بخ ــن )10/71 درص ــالک، 9 ت ــه و ام بیم
تــن ) 20/24 درصــد( در بخــش خدماتــی، 7 تــن )14/29 درصــد( 
ــن )8/33 درصــد( در  ــارداری، 13 ت ــل و انب در بخــش حمــل و نق
بخــش تجــارت عمــده و خــرده فروشــی و 9 تــن )10/71 درصــد( 
ــد.  ــوده ان ــه فعالیــت ب در ســایر بخــش هــای صنعــت مشــغول ب
یافتــه هــا بیانگــر اینســت کــه در نهایــت 10 تــن )11/64 درصــد( 
ــن  ــر،32 ت ــن ت ــی و پایی ــالت کاردان ــه دارای تحصی ــورد مطالع م
)37/21 درصــد( مــورد دارای تحصیــالت مطالعــه کارشناســی، 26 
تــن )30/23 درصــد( مــورد مطالعــه دارای تحصیــالت کارشناســی 
ارشــد،  18 تــن )20/93 درصــد( مــورد مطالعــه دارای تحصیــالت 

دکتــری بودنــد.
ــدازه گیــری متغیرهــای پژوهــش، متغیرهــای قابــل  در الگــوی ان
دســترس بــودِن کالن داده هــا، اســتفاده ازکالن داده هــا در 
ــردازی کالن                                                                                                ــه پ ــن، اندیش ــره تامی ــای زنجی ــری ه ــم گی تصمی
 ،)volume( ــم ــن، حج ــره تامی ــالمت زنجی ــرد س ــا، عملک داده ه
 )veracity( راســتی آزمایــی ،)velocity( ســرعت ،)varicity( تنوع
)value/cost( مشــاهده                                                                                     بــودن  بــه صرفــه  ارزش گــذاری  و 
مــی شــود. بــرای بررســی معیارهــای بــرازش الگــو انــدازه گیــری 
ــی  ــاخ، پایای ــا کرونب ــی، آلف ــای عامل ــب باره ــار پایایی)ضرای معی
ــورد بررســی  ــی همگــرا و cv com را م مرکــب(، معیارهــای روای
قــرار گرفــت. شــکل 1 نشــان مــی دهــد کــه بــار عاملــی تمامــی 
عبــارت هــای مربــوط بــه متغیرهــا مناســب و بیشــتر از0/5 اســت. 
ــی  ــه تمام ــوط ب ــی مرب ــاره ت ــق آم ــدر مطل ــدار ق ــن مق همچنی
عبــارت هــا بیــش از 1/96 بــوده اســت. لــذا تمامــی عبــارت هــای 
ــدازه  ــا داری در ان ــل توجــه و معن ــر قاب ــا، تاثی ــه متغیره ــوط ب مرب

ــد.  ــری آن هــا دارن گی
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شکل 1: الگوی اندازه گیری درحالت معناداری

ــراز  ــش حاض ــای پژوه ــب متغیره ــی مرک ــی و پایای ــج پایای نتای
ــت. در  ــده اس ــدول 1، آم ــاخ، در ج ــا کرونب ــب آلف ــق ضری طری
ــرای  ایــن جــدول مشــاهده مــی شــودکه ضریــب آلفاکرونبــاخ ب

تمامــی متغیرهــا بیشــتراز 0/70بــوده و پایایــی عبــارت هــا تاییــد 
مــی شــود.

 

جدول 1: نتایج پایایی و پایایی مرکب متغیرهای پژوهش

ضریب پایایی مرکبضریب آلفاکرونباخنام 

0/770/87دسترسی به کالن داده ها

0/880/92اولویت بندی کالن داده ها

0/910/94استفاده از کالن داده ها در تصمیم گیری

0/770/86عملکرد سالمت

0/800/87ارزش گذاری به صرفه بودن

0/740/85تنوع

0/820/88سرعت

0/730/85راستی آزمایی

0/770/87حجم

ــب  ــه ضری ــب اســت ک ــن مطل ــی از ای ــوق حاک ــدول ف ــج ج نتای
پایایــی مرکــب تمامــی مولفــه هــا بیــش از0/80 و در حــد مطلــوب 

مــی باشــد.
Fornell- روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرا بــه روش

ــه اطالعــات  ــا توجــه ب Larcker مــورد ســنجش قــرار گرفــت. ب

بدســت آمــده ضریــب روایــی همگــرا تمــام ســازه هــا بیــش از 0/5 
بــوده، بنابرایــن، تمامــی ســازه هــا از نظــر روایــی همگــرا  معتبــر 

مــی باشــند.
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الگــوی انــدازه گیــری تمامــی متغیرهــا از کیفیــت مناســبی 
برخوردارنــد چــرا کــه ضریــب cv.com آن هــا مثبــت بــرآورد شــده 
اســت. بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن بخــش، تمامی 
ــدار مناســبی را اتخــاذ  معیارهــا در مــورد متغیرهــای پژوهــش مق
نمــوده انــد و مــی تــوان مناســب بــودن وضعیــت پایایــی، روایــی و 

کیفیــت الگــو هــای انــدازه گیــری را تاییــد نمــود. 
ــورد  ــار R2 و Q2 در م ــده، معی ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب باتوج
متغیــر وابســته دسترســی بــه کالن داده هــا بــه ترتیــب بیــش از 
ــبی را  ــدار مناس ــه مق ــد )1، 8(، ک ــی باش ــش از 0/35 م 0/67و بی
اتخــاذ نمــوده انــد ومــی تــوان قــدرت قــوی پیــش بینــی کنندگــی 
متغیرهــای مســتقل را در پیــش بینــی دسترســی بــه کالن              
ــته  ــر وابس ــار R2  و Q2 در موردمتغی ــود. معی ــد نم ــا راتایی داده ه
اولویــت بنــدی کالن داده هــا، اســتفاده ازکالن داده هــا درتصمیــم 
گیــری، دسترســی بــه کالن داده هــا و عملکــرد ســالمت زنجیــره 
تامیــن  بــه ترتیــب بیــش از0/33 و بیــش از 0/35 مــی باشــد کــه 
مقــدار مناســبی را اتخــاذ نمــوده انــد ومــی تــوان قــدرت متوســط 
پیــش بینــی کنندگــی متغیرهــای مســتقل را در پیــش بینــی ایــن 
 GOF 3 متغیــر را تاییــد نمــود. بــرای نیکویــی بــرازش از شــاخص
ــرآورد مــی  ــر 0/76 ب ــرای الگــو براب ــد، مقــدار آن ب اســتفاده گردی
ــوی  ــده کیفیــت ق ــر از0/35 اســت و نشــان دهن شــود کــه بزرگت
ــادالت  ــت الگــوی مع ــوان گف ــی ت ــی باشــد و م ــی م الگــوی کل

ــوی دارد. ــت ق ســاختاری کیفی
یافتــه هــا نشــان می دهــد کــه آمــاره T مربــوط بــه آزمــون معنــا 
ــه  ــا ب ــودِن کالن داده ه ــترس ب ــل دس ــیر قاب ــب مس داری ضری
اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن 
ــن  ــت، همچنی ــر از 1/96 اس ــه بزرگت ــده ک ــرآورد ش 59/327 ب
ضریــب مســیر قابــل دســترس بــودِن کالن داده هــا بــه اســتفاده 
از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن، 0/776 
گــزارش شــده، کــه مقــداری مثبــت اســت و نشــان دهنــده ایــن 
موضــوع اســت هرچــه کالن داده هــای بیشــتری در اختیــار 
شــرکت هــا باشــد، بیشــتر درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن 
مورداســتفاده قــرار مــی گیرنــد و مــی تــوان بــا اطمینــان 95 درصد 
ــودِن کالن  ــل دســترس ب ــر قاب ادعــا نمــود کــه همبســتگی متغی
ــای  ــری ه ــم گی ــا در تصمی ــتفاده ازکالن داده ه ــا اس ــا ب داده ه

زنجیــره تامیــن تاییــد مــی شــود.
ــون  ــه آزم ــوط ب ــاره T مرب ــه آم ــت ک ــر اینس ــا بیانگ ــه ه یافت

ــودِن کالن داده هــا  ــل دســترس ب ــا داری ضریــب مســیر قاب معن
ــه  ــده ک ــرآورد ش ــا 101/551 ب ــدی کالن داده ه ــت بن ــه اولوی ب
بزرگتــر از 1/96 اســت، همچنیــن ضریــب مســیر قابــل دســترس 
ــا، 0/757  ــدی کالن داده ه ــت بن ــه اولوی ــا ب ــودِن کالن داده ه ب
گــزارش شــده، کــه مقــداری مثبــت اســت و نشــان دهنــده ایــن 
موضــوع اســت کــه هــر چــه کالن داده هــای بیشــتری در اختیــار                    
شــرکت هــا باشــد، شــرکت فرآیندهــای بیشــتری رابــرای اولویــت 
بنــدی کالن داده هــا انجــام مــی دهنــد و مــی تــوان بــا اطمینــان 
ــترس  ــل دس ــر قاب ــتگی متغی ــه همبس ــود ک ــا نم ــد ادع 95 درص
ــد          ــا تایی ــردازی کالن داده ه ــه پ ــا اندیش ــا ب ــودِن کالن داده ه ب

مــی شــود.
نتایــج نشــان می دهــد کــه آمــاره T مربــوط بــه آزمــون معنــاداری 
ــتفاده از  ــه اس ــا ب ــدی کالن داده ه ــت بن ــیر اولوی ــب مس ضری
ــن 3/007  ــره تامی ــای زنجی ــری ه ــم گی ــا در تصمی کالن داده ه
ــب  ــن ضری ــت، همچنی ــر از  1/96  اس ــه بزرگت ــده ک ــرآورد ش ب
مســیر اولویــت بنــدی کالن داده هابــه اســتفاده از کالن داده هــا 
در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن، 0/047 گــزارش شــده، 
کــه مقــداری مثبــت اســت و نشــان دهنــده ایــن موضــوع اســت 
کــه هرچــه شــرکت هــای بیشــتری فرآینــد اولویــت بنــدی کالن       
داده هــا را انجــام دهنــد، شــرکت هــای بیشــتری از کالن داده هــا 
درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن اســتفاده مــی کننــد و می 
تــوان بــا اطمینــان 95 درصــد ادعــا نمــود کــه همبســتگی متغیــر 
ــا در  ــتفاده ازکالن داده ه ــا اس ــا ب ــردازی کالن داده ه ــه پ اندیش

تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن تاییــد مــی گــردد.
ــون  ــه آزم ــوط ب ــاره T مرب ــه آم ــت ک ــی از اینس ــا حاک ــه ه یافت
ــم  ــا در تصمی ــتفاده از کالن داده ه ــیر اس ــب مس ــاداری ضری معن
گیــری هــای زنجیــره تامیــن بــه عملکــرد ســالمت زنجیــره تامین  
86/129 بــرآورد شــده کــه بزرگتــر از 1/96 اســت، همچنین ضریب 
مســیر اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره 
ــزارش  ــن، 0/742 گ ــره تامی ــالمت زنجی ــرد س ــه عملک ــن ب تامی
شــده، کــه مقــداری مثبــت اســت و نشــان دهنــده ایــن موضــوع 
اســت کــه اســتفاده بیشــتر از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری های 
زنجیــره تامیــن تأثیرمفیــدی بــر عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن 
دارد و مــی تــوان بــا اطمینــان 95 درصــد ادعــا نمــود کــه متغیــر 
اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری بــا عملکــرد ســالمت 

زنجیــره تامیــن همبســتگی مثبــت و معنــاداری دارد.
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جدول2:  تحلیل حساسیت

الگوی متغیرهای کنترلی الگوی اصلی
متغیرهای وابسته همراه با متغیرهای 

مقدار آماره تیمستقل ضریب مسیر مقدار آماره تی ضریب مسیر

27/69 0/61 59/33 0/78
استفاده از کالن داده ها 
در تصمیم گیری های 

زنجیره تامین

قابل دسترس 
بودِن کالن 

داده ها
فرضیه 1

101/43 0/76 101/55 0/76 اندیشه پردازی کالن 
داده ها

قابل دسترس 
بودِن کالن 

داده ها
فرضیه 2

2/67 0/045 3/008 0/047
استفاده از کالن داده ها 
در تصمیم گیری های 

زنجیره تامین

اندیشه پردازی 
کالن داده ها فرضیه 3

83/22 0/74 86/13 0/74 عملکرد سالمت زنجیره 
تامین 

استفاده از کالن 
داده ها در 

تصمیم گیری 
زنجیره تامین

فرضیه 4

ــط  ــی مرتب ــاره ت ــدار آم ــتقیم و مق ــب مسیرغیرمس ــل ضرای تحلی
ــا،  ــردازی کالن داده ه ــق متغیرمیانجــی اندیشــه پ ــا آن، از طری ب
ــودِن  ــل دســترس ب ــن قاب ــادار و غیرمســتقیم بی ــت ومعن تأثیرمثب
ــری  ــم گی ــا در تصمی ــتفاده از کالن داده ه ــا و اس کالن داده ه
هــای زنجیــره تامیــن را نشــان مــی دهــد و از آنجــا کــه ضریــب 
ــتفاده از  ــه اس ــا ب ــودِن کالن داده ه ــترس ب ــل دس ــیر غیرقاب مس
کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن از طریــق 
اولویــت بنــدی کالن داده هــا مثبــت و معنــادار بــوده مــی تــوان 
گفــت اولویــت بنــدی کالن داده هــا تاثیــر قابــل دســترس بــودِن 
ــری  ــم گی ــا در تصمی ــتفاده از کالن داده ه ــر اس ــا ب کالن داده ه
ــی  ــری م ــت میانجیگ ــورت مثب ــه ص ــن را ب ــره تامی ــای زنجی ه
کنــد. ضریــب مســیر اولویــت بنــدی کالن داده هــا بــه عملکــرد 
ســالمت زنجیــره تامیــن  از طریــق اســتفاده از کالن داده هــا در 
تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن نیــز مثبــت و معنــادار بــوده                                                                                            
مــی تــوان گفــت اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیم گیــری های  
زنجیــره تامیــن تاثیــر اولویــت بنــدی کالن داده هــا بــر عملکــرد 
ســالمت زنجیــره تامیــن  را بــه صــورت مثبــت میانجیگــری مــی- 

ــد )18-16(. کن

بحث 
ــا  ــا ب ــن همبســتگی کالن داده ه ــا هــدف تعیی ــه حاضــر ب مطالع
عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن در کارکنــان ســامانه هوشــمند 
ســوخت اســتان تهــران انجــام شــد. یافتــه هــای پژوهــش بیانگــر 
ایــن اســت کــه، ضرایــب مسیرغیرمســتقیم ومقدارآماره تــی مرتبط 
ــه  ــودِن کالن داده هــا ب بامســیر غیــر مســتقیم قابــل دســترس ب

عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن  و از طریــق 2 متغیــر اولویــت 
بنــدی کالن داده هــا و اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم گیــری 
هــای زنجیــره تامیــن نشــان مــی دهــد کــه قابــل دســترس بــودِن 
ــا  ــدی کالن داده ه ــت بن ــش اولوی ــق افزای ــا از طری کالن داده ه
ــره  ــای زنجی ــری ه ــم گی ــا در تصمی ــتفاده از کالن داده ه و اس
تامیــن ســبب بهبــود عملکــرد ســالمت زنجیــره تامیــن مــی شــود. 
ــار  ــای بیشــتری در اختی ــه کالن داده ه ــر، هرچ ــارت دیگ ــه عب ب
ــت  ــرای اولوی ــای بیشــتری را ب ــد، شــرکت فرآینده ــرکتها باش ش
بنــدی کالن داده هــا انجــام مــی دهنــد. بنابرایــن، شــرکت هــای 
بیشــتری ازکالن داده هــا درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن 
ــالمت  ــرد س ــدی برعملک ــر مفی ــن تأثی ــد و ای ــی کنن ــتفاده م اس
زنجیــره تامیــن  دارد و اولویــت بنــدی کالن داده هــا و اســتفاده از 
کالن داده هــا درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن تاثیــر قابــل 
ــره  ــالمت زنجی ــرد س ــه عملک ــا ب ــودِن کالن داده ه ــترس ب دس

تامیــن را میانجیگــری مــی کنــد )19،20(.
همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان 
تهــران دارای ســطح باالیــی از تراکنــش هــای مالــی و غیرمالــی 
ناشــی از اســتفاده از کارت هــای الکترونیکــی در ســامانه هوشــمند 
ــب  ــئله تقل ــا مس ــی ب ــه نوع ــوده، و ب ــران ب ــتان ته ــوخت اس س
روبــرو هســتند )21،22(. ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران                                                                                                 
ــب،  ــی مناس ــری و بررس ــاز و کار پیگی ــاد س ــا ایج ــد ب ــی توان م
صحــت عملکــرد سیســتم را مــورد آزمــون قــرار دهــد )23، 
24(. ایــن امــر مــی توانــد بــه شــکل چشــم گیــری در مدیریــت 
مخاطــرات و جلوگیری از آســیب پذیــری های مدیریــت کالن داده 
هــای مالــی بــه ســازمان یــاری رســاند. متعاقبــا، از زیــان- هــای 
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ناشــی از ایــن آســیب پذیــری هــا جلوگیــری شــده و ســطح اعتماد 
ــاء قابلیــت  ــن، ارتق ــد )25(. بنابرای ــز افزایــش مــی یاب مشــتری نی
هــای مدیریــت کالن داده هــای مالــی، مــی توانــد بــرای عملکــرد 
ســالمت زنجیــره تامیــن ســازمان هــا بســیار مفیــد باشــد،که خــود 
دغدغــه کارشناســان فعــال در بخــش فنــآوری اطالعــات را بــرای 
اســتفاده از منابــع ســخت افــزاری و نــرم افــزاری پرقــدرت بــه طور 
چشــم گیــری کاهــش مــی دهــد )26،27(. نتایــج ایــن پژوهــش با 
ــی دارد، بعبارتــی، اســتفاده  مطالعــه Bai  و همــکاران )5( همخوان
بیشــتر از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری زنجیــره تامیــن تأثیــر 
ــا  ــره تامیــن  دارد. همچنیــن ب مفیــدی برعملکــرد ســالمت زنجی
نتایــج مطالعــه Correa و همــکاران )13( همخوانــی دارد، بعبارتــی، 
ــتفاده از کالن داده  ــا اس ــا ب ــردازی کالن داده ه ــر اندیشــه پ متغی
هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن همبســتگی مناســبی 
ــی  ــه Hensey )1( همخوان ــا مطالع ــش ب ــن پژوه ــج ای دارد. نتای
دارد، بعبارتــی، اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای 
ــرد  ــا برعملک ــدی کالن داده ه ــت بن ــر اولوی ــن تاثی ــره تامی زنجی
ــری  ــت میانجیگ ــورت مثب ــه ص ــن  را ب ــره تامی ــالمت زنجی س
مــی کنــد. همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه 
Awasthi&Satyaveer )4( همخوانــی دارد، بعبارتــی، اولویــت 

بنــدی کالن داده هــا تاثیــر قابــل دســترس بــودِن کالن داده هــا 
ــره  ــای زنجی ــری ه ــم گی ــا درتصمی ــتفاده از کالن داده ه ــر اس ب

تامیــن را بــه صــورت مثبــت میانجیگــری مــی کنــد. 

نتیجه گیری
ــودِن کالن                     ــترس ب ــل دس ــه قاب ــت ک ــر اینس ــا بیانگ ــه ه یافت
ــر  ــق 2 متغی ــن از طری ــره تامی داده هــا و عملکــرد ســالمت زنجی
اولویــت بنــدی کالن داده هــا و اســتفاده از کالن داده هــا 
درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن دارای همبســتگی باالیــی 

مــی باشــد. بــه مدیــران ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران، 
ــل هــای کالن داده  ــی شــود، تحلی ــه طــور خــاص پیشــنهاد م ب
ــد  ــن از بع ــره تامی ــالمت زنجی ــرای س ــای آن، ب ــه ه ــا و مولف ه
ســرعت و شــفافیت را اســتفاده نماینــد کــه خــود هــم منجــر بــه 
ــا کاهــش  ــره ی ــی زنجی ــش ســالمت مال ــه و افزای کاهــش هزین
قاچــاق فــرآورده نفــت گاز مــی گــردد. البتــه تحلیــل هــا نــه تنهــا 
بــرای ســازمان، بلکــه بــرای کشــور نیزمــی توانــد ســودمند باشــد. 
از جملــه محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر مــی تــوان بــه محدود 
کــردن جامعــه پژوهــش بــه کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت 
اســتان تهــران اشــاره نمــود، کــه در تعمیــم نتایــج بــه اســتان های 

دیگــر بایســتی احتیــاط گــردد.
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