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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.
Keywords: Big Data, Decision Making, Performance, Health, Supply Chain.

						
نشریه مدیریت ارتقای سالمت

مقاله پژوهشی

مرداد و شهریور  ،1401دوره  ،11شماره 4

همبستگی کالن داده ها با عملکرد سالمت زنجیره تامین درکارکنان سامانه هوشمند سوخت
استان تهران

الناز علیخانی زنجانی ،1فرید عسکری ،*2امیر نجفی ،3بابک حاجی کریمی

4

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران
 -2استادیار ،گروه مدیریت ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه مهندسی صنایع ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران.
 -4استادیار ،گروه مدیریت ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران.
نویسنده مسئول :فرید عسکری ،استادیار ،گروه مدیریت ،واحد ابهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ابهر ،ایران.
ایمیلfarid.asgari1@gmail.com :
تاریخ دریافت1400/11/21 :

تاریح پذیرش1401/4/18 :

چکیده
مقدمــه :رشــد چشــمگیر کالن داده هــا و کاربــرد آن هــا در جلوگیــری از اتــاف منابــع و افزایــش ســطح عملکــرد مالــی وســامت
زنجیــره تامیــن ،نیــاز بــه بررســی از منظرهــای مختلــف دارد .هــدف مطالعــه حاضــر تعییــن همبســتگی کالن داده هــا با عملکرد ســامت
زنجیــره تامیــن در کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی -همبســتگی ،جامعــه آمــاری شــامل کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت بــا تعــداد  110تــن
مــی باشــد .بــا در نظــر گرفتــن تعــدادکل جامعــه آمــاری و بــا توجــه بــه جــدول مــورگان ،تعــداد 86تــن شــامل ،تعــداد  35تــن مدیــر
و  51تــن کارشــناس انتخــاب شــدند .ابــزار گــرد آوری داده هــا شــامل :پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،پرسشــنامه کالن داده چــن و
همــکاران"( )Chen et al’s Big Data Questionnaireو "پرسشــنامه عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن کومــار و راج" (Kumar & Raj
 )Supply Chain Health Performance Questionnaireبــود .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 نســخه ،25لیــزرل  8و اســمارت پــی ال اس 2انجــام شــد.
یافتــه هــا :آمــاره  Tمربــوط بــه کالن داده هــا  0/776گــزارش شــده اســت .اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره
تامیــن بــه عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن  86/129بــرآورد شــده و ضریــب مســیر اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری0/742 ،
گــزارش شــده ،کــه مقــداری مثبــت اســت و نشــان دهنــده همبســتگی ایــن  2متغیر اســت.
نتیجــه گیــری :کالن داده هــا بــا عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن همبســتگی دارد .لــذا پیشــنهاد مــی شــود مســئولین بــرای ارتقــا
عملکــرد ســامت 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

امــروزه ســیر تحــوالت پرشــتاب جهانــی ،ســازمانها را بــر آن

داشــته تــا بــرای غلبــه بــر شــرایط نامطمئــن پیرامــون خــود
بــه مطالعــه در حــوزه زنجیــره تامیــن بپردازنــد ،زیــرا تمامــی

فعالیتهــای ســازمان را بــه منظــور تولیــد محصــوالت و ارائــه

خدمــات مــورد نیــاز مشــتریان تحــت تأثیــر قــرار میدهــد بــه
گونــهای کــه تأمینکننــدگان بایســتی قطعــات و مــواد را بــا

بهتریــن کیفیــت و کمتریــن هزینــه تولیــد نماینــد و تولیدکننــدگان

و توزیــع کننــدگان محصــوالت نیــز بایــد رابطــه نزدیکــی بــا
سیاســتهای توســعه بــازار داشــته باشــند ( .)1،2از طرفــی،

الناز علیخانی زنجانی و همکاران

ـن
بهدلیــل افزایــش عــدم قطعیــت کالن داده هــا در زنجیــره تأمیـ ِ
محصــوالت ،ســازمانها بــرای کاهــش آســیبپذیری و افزایــش

از؛ در دســترس نبــودن مجموعــه هــای داده ای واقعــی ،وجــود

بیشــتر بــرای پیشبینــی تقاضــا و رفــع عــدم قطعیتهــای

هــای داده ای ،رفتارپویــای متقلــب و پراکندگــی رخدادهــای تقلــب

هــای کالن داده هــای مالــی در حــوزه کشــف تقلــب عبارتنــد

قابلیــت تحمــل زنجیــره تأمیــن خــود مجبــور بــه صــرف منابــع

مجموعــه هــای داده هــای نامتقــارن ،عظیم بــودن انــدازه مجموعه

ســازمان شــدهاند .بنابرایــن ،مدیریــت کالن داده زنجیــره تأمیــن

آمیزکــه نتیجــه ایــن دوعــدم اطمینــان و ابهــام درتصمیــم اســت

بــرای شناســایی و مقابلــه بــا ایــن عــدم قطعیتهــا و کاهــش

( .)9مدیریــت صحیــح کالن داده هــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل

آســیبپذیری زنجیــره تأمیــن امــری ضــروری اســت ( .)3تقلــب

اصلــی موثــر بــر عملکــرد زنجیــر ه تامیــن ،مــی توانــد منجــر بــه

و تصمیمــات مالــی یکــی از چالشهــای بســیار مهــم کالن

تامیــن ســریعتر نیازهــای مشــتریان و اجــرای فرآیندهــای زنجیــره

پــردازی و نحــوه اســتفاده از آن هــا در زنجیــره پیشبینــی نشــده

بــه ایــن ترتیــب ،ســازمان در بلندمــدت بــه مزیــت رقابتــی دســت

داده هــا در زنجیــره تأمیــن اســت کــه اگــر دسترســی ،اندیشــه

تامیــن بــا انعطافپذیــری باالتــر شــود (.)9

باشــد و بــرای مدیریــت آن راهکار مناســبی اتخــاذ نشــود ،اهــداف

مییابــد و زنجیرهتامیــن بــه دلیــل توانمندســازی ســازمانها

ایــن زنجیــره را متأثــر میکنــد ،آن را مختــل میکنــد و درنتیجــه

در ارائــه زمانهــای تحویــل قابــل اعتمــاد و معرفــی ســریع

موجــب تهدیــد بقــای ســازمان میشــود (.)6-4

محصــوالت بــه بــازار ،بــه درجــه باالیــی از یکپارچگــی دســت

در دهههــای اخیــر ،رقابــت جهــت ارائــه ارزش بهتــر بــه مشــتریان،

مییابــد .هــر چــه درجــه یکپارچگــی میــان اجــزای زنجیرهتامیــن

تامیــن ســوق پیــدا کــردهاســت .طراحــی مناســب زنجیــر ه تامیــن

افزایــش مییابــد .جریــان اطالعــات بــه اشــتراک گذاشــته شــده

از رقابــت میــان بنگاههــا بــه ســمت رقابــت میــان زنجیرههــای

افزایــش یابــد ،بــه همــان نســبت عملکــرد شــرکت بهبــود و

و نحــوه اســتفاده از کالن داده هــا در آن بــا توجــه بــه مولفــه هــای

در یــک زنجیــرهتامیــن میتوانــد در رابطــه بــا امــور مختلــف از

اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی در ســطوح راهبــردی ،فنــی

جملــه :ســطح موجــودی ،اطالعــات فــروش ،پیگیــری و ترســیم

و عملیاتــی ضامــن بقــا و توســعه پایــدار بنگا هههــای فعــال در

حالــت تقاضــا ،پیشبینــی فــروش ،اطالعــات برنامــه تولیــد

هــر زنجیــر ه تامیــن اســت .در مطالعــات پیشــین جهــت طراحــی

ی تامیــن
و تحویــل باشــد ( .)10از آنجایــی کــه در زنجیرههــا 

زنجیرههــای تامیــن ،توجــه پژوهشــگران بــر تصمیمــات و

غیرمتمرکــز هــر یــک از اعضــا بــه دنبــال بیشینهســازی ســود

خــود اســت ،ممکــن اســت دچــار اثــر شــاقچرمــی (Bullwhip

جریــان کالن داده هــا در زنجیــر ه تامیــن بــودهاســت ،امــا در ایــن

 )Effectگردیــده ،کــه موجــب ایجــاد نوســان در زنجیــره تامیــن

مطالعــه دسترســی و اندیشــه پــردازی کالن داده هــا بــا تاکیــد بــر

شــود و بــا حرکــت از ســمت مشــتری بــه ســطوح باالتــر زنجیــره

تصمیمــات و جریــان مالــی نیــز در طراحی ســطح راهبــردی و فنی

تامیــن ،بــا ایجــاد تغییــرات در ســطوح پاییــن تــر منجــر بــه

زنجیرهتامیــن مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در ســطح راهبــردی

تصمیمــات مالــی شــامل تصمیــم در زمینــه ســرمایهگذاریهای

تغییــرات بــزرگ در ســطوح باالتــر مــی گــردد و منجــر بــه کاهش

میشــود .جریــان مالــی نیــز شــامل تصمیــم در زمینــه مکانیابــی

صحیــح و بموقــع در میــان اجــزای زنجیــرهتامیــن یــک روش

کارایــی و اثربخشــی زنجیــرهتامیــن میشــود .تبــادل اطالعــات

غیــر از زنجیــرهتامیــن و همچنیــن تامیــن مالــی از طریــق وام

موثــر بــرای کاهــش ایــن اثر اســت .ســازمان هایــی ماننــد WHO

تســهیالت و حمــل کاال میــان تســهیالت میشــود ( .)8 ،7از ایــن

و  Pan American Health Organizationبــه منظــور افزایــش

رو ،موضــوع مدیریــت کالن داده هــای مالــی زنجیــره تأمیــن

کارایــی و اثربخشــی عملیــات شــان ،ســرمایهگذاری زیــادی را در

بــا هــدف شناســایی و ارزیابــی تقلــب و کاهــش اثــر نامطلــوب

بخــش سیســتم اطالعــات مدیریــت بــرای جم ـعآوری و تحلیــل

آن هــا اهمیــت زیــادی دارد .درزنجیــره تامیــن ایــن عــدم توجــه

کالن داده هــای مرتبــط باعملیــات و خدمــات بــه مشــتریان انجــام

بــه یکپارچگــی کالن داده هــای تصمیمــات مالــی بــه شــکلی

داده انــد (.)11 ،10

اســت کــه تاکنــون الگــوی یکپارچــه مالــی زنجیــره تامیــن در

ضعــف رویکردهــای هماهنــگســازی و تضــا د منافــع منجــر

ادبیــات موضــوع زنجیــره تامیــن مشــاهده نشــده اســت .باتوجــه به

بــه تصمیمگیریهایــی بــرای کل زنجیــرهتامیــن میشــود

پژوهــش هــای علمــی صــورت گرفتــه ،مســاله کالن داده هــای

کــه بــه عملکــرد ســامت زنجیــر ه تامیــن لطمــات جــدی وارد

مالــی مخصوصــا تقلــب بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف بــه

میســازد ( .)11بنابرایــن ،دســتیابی بــه یــک رویکــرد هماهنــگ

تنهایــی یــک موضــوع بــا اهمیــت بــرای پژوهــش اســت .چالــش
3
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بــرای تشــویق اعضــا بــه اتخــاذ تصمیمــات همســو بــا اهــداف

تهــران بــود.

مــی توانــد تــا حــدود زیــادی ایــن مشــکالت را مرتفــع ســازد (،12

و همــکاران» ( )Chen et al’s Big Data Questionnaireکــه

میباشــد ،الزم اســت پیشبینــی مدیریــت کالن داده هــادر هــر

طراحــی کارت هــای اعتبــاری کشــور نــروژ طراحی شــده ،اســتفاده

در خصــوص ارتقــا ســامت زنجیــره تامیــن ســامانه هوشــمند

اســت .کــه مولفــه هــا شــامل :اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم

زنجیــرهتامیــن ضــروری اســت .انجــام پیشبینــی مناســب

بــرای ســنجش کالن داده هــا از «پرسشــنامه کالن داده چــن
توســط  Chenو همــکاران در ســال  2012در شــرکت هــای

 .)13بــا توجــه بــه اینکــه زنجیــر ه تأمیــن دارای ســطوح مختلفــی

شــده اســت ( .)10ایــن پرسشــنامه شــامل  21عبــارت و  4مولفــه

ســطحی از زنجیــره انجــام شــود .بنابرایــن ،تاکیــد پژوهــش حاضــر

گیــری هــای زنجیــره تامیــن (big data using in supply chain

ســوخت بــوده ،چراکــه ســاالنه از ایــن مســیر ،بســیاری از

 )decisionsشــامل  6عبــارت (عبــارت هــای  1تــا  ،)6دسترســی

ســازمان هــا و افــراد تحــت آســیب هســتند ،همچنیــن دلیــل

بــه کالن داده هــا ( )big data availabilityشــامل  5عبــارت

انتخــاب ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران ،بدلیــل ارتبــاط

(عبــارت هــای  7تــا  ،)11اندیشــه پــردازی کالن دادهــا (big data

داشــتن مســتقیم بــا ســامت جامعــه و محیــط زیســت اســت.

 )idea-processingشــامل  5عبــارت (عبــارت هــای  12تا  )16و

لــذا ،هــدف مطالعــه تعییــن همبســتگی کالن داده هــا بــا عملکــرد

الویــت هــای کالن دادهــا ( )big data priorityشــامل  5عبــارت

ســامت زنجیــره تامیــن در کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت

(عبــارت هــای  17تــا  )21در نظــر گرفتــه شــده اســت .براســاس

اســتان تهــران اســت.

طیــف  5گزینــه ای لیکــرت بــا حداقــل  1تاحداکثــر  5نمــره انــدازه

روش کار

گیری(کامــا مخالفــم ،1-مخالفــم ،2-نظــری نــدارم ،3-موافقم4-

درایــن مطالعــه توصیفی-همبســتگی ،جامعــه آمــاری شــامل

و کامــا موافقــم .)5-نمــره کل هــر یــک از مولفــه هــا از طریــق

بــا تعــداد  110تــن بودنــد .از مجمــوع جامعــه آمــاری ،تعــداد 64

نمــره بــرای مولفــه اول بیــن  6تــا  30و ســایر مولفــه هــا بیــن  5تا

جمــع کــردن نمــره عبــارت هــا بدســت مــی آیــد .بنابرایــن ،دامنــه

کارکنــان ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران در ســال 1399

 25مــی باشــد کــه نمــره بیــن  5تــا  10بیانگــر ســطح نامطلــوب،

تــن مدیــر و  46تــن کارشــناس بودنــد .بــا در نظرگرفتــن تعــدادکل
جامعــه آمــاری و باتوجــه بــه جــدول  ،Krejcie & Morganتعــداد

نمــره بیــن  11تــا  15بیانگــر ســطح متوســط و نمــره باالتــر از

 86تــن بــه عنــوان حداقــل نمونــه آمــاری تعییــن گردیــد .نمونــه

16بیانگــر ســطح مطلــوب اســتفاده از کالن داده هــا در زنجیــره

تامیــن و فنــاوری اطالعــات ســامت بــه روش هدفمنــد انتخــاب

بیشــتر از  60بیانگــر ســطح بــاالی اســتفاده از کالن داده هــا در

هــای پژوهــش از میــان افــراد دارای تخصــص در حــوزه زنجیــره

تامیــن اســت .نمــره کل بیــن  21تــا  105مــی باشــد ،کــه نمــره

شــدند  .در نهایــت  86نمونــه شــامل ،تعــداد  35تــن مدیــر و 51

تحلیــل هــای زنجیــره تامیــن مــی باشــد (.)17 ،10

تــن کارشــناس انتخــاب شــدند.

 Baiو همــکاران ( )5روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی

معیارهــای ورود افــراد ،شــامل دارا بــودن تخصــص و ســابقه در

اکتشــافی «پرسشــنامه کالن داده چــن و همــکاران» را در

درمانــی ،کالن داده هــا و زنجیــره تامیــن ،رضایــت وتمایــل بــه

اعتبــاری هلنــد مــورد بررســی قــرار دادنــد .روایــی ســازه بــه روش

نمونــه 150تــن از کارکنــان شــرکت هــای تولیــد کارت هــای

حــوزه فنــاوری اطالعــات ســامت ،مدیریــت خدمــات بهداشــتی

روایــی همگــرای ابــزار نامبــرده را بــا  35تــن از نمونــه مذکــور،

شــرکت درایــن مطالعــه بــود .همچنیــن داشــتن حداقــل 5ســال

مــورد بررســی قــرار دادنــد .مقادیــر روایــي همگــرای بــرای

ســابقه کار در ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران ،تعییــن

مولفــه هــای اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای

شــده بــود تــا بتــوان دقــت مطالعــه را افزایــش داد .معیــار خــروج

زنجیــره تامیــن ،دسترســی بــه کالن داده هــا ،اندیشــه پــردازی

از پژوهــش شــامل تمایــلنداشــتن شــرکتکنندهها بــه ادامــه

کالن داده هــا و الویــت هــای کالن داده هــا بترتیــب ،0/65 ،0/53

همــکاری در هــر مرحلــه از پژوهــش بــود.

 0/57و  0/51بــوده و همگرایــی آن هــا تاییــد مــی شــود .همچنین

جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد.

پرسشــنامه اطالعــات جمعیت شــناختی شــامل ســواالت جنســیت،

پایایــی بــه روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ

ســطح تحصیــات افــراد در ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان

 Correaو همــکاران ( )13روایــــی ســــازه بــــه روش تحلیــــل

توســط  24تــن از نمونــه فــوق 0/87 ،تاییــد شــد.

ســن ،ســابقه کار در ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران و
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عاملــــی تاییــــدی «پرسشــنامه کالن داده چــن و همــکاران» را

تولیــدی فرانســه مــورد بررســی قراردادنــد .یافتــه هــا حاکــی از

شــرکت هــای مخابراتــی بلژیــک مــورد بررســی قــرار دادنــد.

اســت .بعــاوه ،روایــــی ســــازه بــــه روش روایــي همگــرا ابزار

اینســت کــه تمامــی عبــارت هــای پرسشــنامه در ســطح مطلــوب

در نمونــه  147تــن از کارشناســان و مدیــران فنــاوری اطالعــات

نامبــرده را بــا  98تــن ازنمونــه مذکــور ،بررســی و مقــدار آن

روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرای ابــزار نامبــرده را بــا

 0/57گــزارش شــد .لــذا همگرایــی آن هــا تاییــد مــی شــود.

75تــن ازنمونــه مذکــور ،مــورد بررســی قراردادنــد .مقادیــر روایــي

همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب

همگــرای پرسشــنامه بــرای مولفــه هــای اســتفاده ازکالن داده هــا

آلفاکرونبــاخ توســط  81تــن از نمونــه فــوق 0/77 ،گــزارش شــد

در تصمیــم گیــری زنجیــره تامیــن ،دسترســی بــه کالن داده هــا،

(.)4

اندیشــه پــردازی کالن داده هــا و الویــت هــای کالن داده هــا بــه

این پرسشنامه در مقاالت داخلی استفاده نشده است.

ترتیــب  0/61 ،0/51 ،0/68و  0/53بــود .همچنیــن پایایــی بــه

در مطالعــه حاضــر« ،پرسشــنامه کالن داده چــن و همــکاران»

روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ توســط 77

تــن از نمونــه فــوق 0/79 ،تاییدشــد.

و «پرسشــنامه عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن کومــار و راج»

این پرسشنامه در مقاالت داخل ایران استفاده نشده است.

توســط پژوهشــگران ایــن پژوهــش ،ترجمــه شــده و طــی 2

بــرای ســنجش ســامت زنجیــره تامیــن از «پرسشــنامه عملکــرد

مرحلــه در اختیــار  3تــن متخصــص فارســی زبــان کــه تســلط

ســامت زنجیــره تامیــن کومــار و راج» (Kumar & Raj Supply

خوبــی در زبــان انگلیســی دارنــد ،قــرار گرفــت .پــس از اعمــال

 )Chain Health Performance Questionnaireکــه توســط

تغییــرات پرسشــنامه تعدیــل شــده توســط  2متخصــص زبــان

طراحــی کارت هــای اعتبــاری کشــور آلمــان اســتفاده شــده اســت

تــن دکتــری زبــان ادبیــات انگلیســی قــرار گرفــت تــا ابــزار را از

 Kumar & Rajدر ســال  2012طراحــی شــده ،در شــرکت هــای

انگلیســی ترجمــه گردیــده ( )27 ،11و ســپس در اختیــار 3

( .)23ایــن پرسشــنامه شــامل 10عبــارت و بــدون مولفــه اســت.

لحــاظ مفهومــی ،اشــتباهات نگارشــی و امالیــی مــورد بررســی

پاســخ براســاس طیــف  5گزینــه ای لیکــرت (کامــا مخالفــم،1-

قــرار دهنــد .نتایــج حاکــی از تاییــد ترجمــه ابــزار بــوده اســت،

ســرانجام ابــزار ترجمــه شــده بــه ایمیــل  Chenو همــکاران و

مخالفــم ،2-نظــری نــدارم ،3-موافقــم 4-و کامــا موافقــم.)5-

 Kumar & Rajارســال گردیــد و بــه تاییــد آن هــا رســید.

نمــره کل هــر یــک از مولفــه هــا از طریــق جمــع کــردن نمــره

پــس از ترجمــه مجــدد ابــزار هــا بــه فارســی ،بــرای بررســی

عبــارت هــا بدســت مــی آیــد .بنابرایــن ،دامنــه نمــره کل بیــن 10

نســبت روایــی محتــوا ،ابتــدا پرسشــنامه هــا بــرای 8تــن از

تــا  50مــی باشــد .نمــره گــذاری معکــوس وجــود نــدارد .نمــره

خبــرگان بــا تخصــص در حــوزه هــای زنجیــره تامیــن و فنــاوری

کمتــر از  30بیانگــر ســطح نامطلــوب و نمــره بــاالی  30بیانگــر

اطالعــات ســامت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر و  5تــن

ســطح مطلــوب عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن مــی باشــد

از مدیــران ارشــد و صاحبنظــران ســامانه هوشــمند ســوخت

(.)19،23

تهــران در حــوزه هــای زنجیــره تامیــن و فنــاوری اطالعــات

 Henseyو همکاران ( )1روایــــی ســــازه بــــه روش تحلیــــل

عاملــــی تاییــــدی «پرسشــنامه عملکــرد ســامت زنجیــره

ســامت ارســال گردیــد .ابــزار از نظــر نســبت روایــی محتــوا ،در

مدیــران زنجیــره تامیــن شــرکت هــای تولیــد آلومینیــوم هنــد

غیرمرتبــط 2 ،مــی تــوان اســتفاده کــرد ولــی ضرورتــی نــدارد

تامیــن کومــار و راج» را در نمونــه 86تــن از کارشناســان و

قالــب یــک جــدول و مبتنــی بــر یــک مقیــاس  3نمــره ای (=1

مــورد بررســی قــرار دادنــد .بعــاوه ،روایــی ســازه بــه روش

و  =3مهــم و مرتبــط) مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت (.)17،19

روایــی همگــرای ابــزار نامبــرده بــا  48تــن از نمونــه مذکــور،

یافتــه هــا نشــان داد کــه تمامــی عبــارت هــا از نظــر متخصصــان

مــورد بررســی قــرار گرفــت ،کــه مقــدار آن  0/63بــوده اســت.

بــرای  2پرسشــنامه فــوق 2/71 ،و  2/58بدســت آمــد ،و چــون

همچنیــن پایایــی بــه روش همســانی درونــی بامحاســبه ضریــب

تاثیــر بیشــتر از  2دارنــد ،تاییــد شــدند .روائــی صــوری ابزارهــای

آلفاکرونبــاخ توســط  33تــن ازنمونــه فــوق 0/89 ،تاییدگردیــد.

فــوق توســط  8تــن از خبــرگان بــا تخصــص در حــوزه زنجیــره

 )4( Awasthi&Satyaveerروایــــی ســازه بــه روش تحلیــل

تامیــن و فنــاوری اطالعــات ســامت دانشــگاه آزاد اســامی

عاملــــی تاییــــدی «پرسشــنامه عملکرد ســامت زنجیــره تامین

واحــد ابهــر و ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران در حــوزه

کومــار و راج» را در نمونــه 173تــن از کارکنــان شــرکت هــای

کالن داده مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت .همچنیــن ،پایایــی
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 2پرسشــنامه فــوق بــه روش همســانی درونــی بــا محاســیه

داشــته انــد ،همچنيــن  25تــن ( 29/77درصــد) نمونــه را افــراد بــا

در ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران ،بترتیــب  0/81و

ســال بــه بــاال 10 ،تــن (10/71درصــد) بــا رده ســنی  21تــا 30

پژوهــش توســط  28تــن ازنمونــه جامعــه آمــاری ،بترتیــب 0/91

نداشــته انــد .همچنیــن 11،تــن (  13/10درصــد) پاســخگویان 5

ضریــب آلفــا کرونبــاخ توســط  28تــن مدیــران بــاالی  20ســابقه

رده ســنی  31تــا  40ســال 21 ،تــن ( 25درصــد) بــا رده ســنی 51

0/79تاییــد شــد .همچنیــن پایایــی ترکیبــی (مرکــب) ابزارهــای

ســال تشــکیل داده انــد .افــراد زیــر  20ســال در نمونــه حضــور

و  0/93مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

تــا  7ســال 38 ،تــن ( 45/24درصــد)  8تــا  11ســال 26 ،تــن

بــرای جمــع آوری داده هــا ،ابتــدا موافقــت نامــه از دانشــگاه

( 30/95درصــد)  12تــا  20ســال و 11تــن ( 10/71درصــد) 21

ســوخت اســتان تهــران دریافــت شــد .توزیــع پرسشــنامه هــا در

درصــد) در بخــش خدمــات ارتباطــی 6 ،تــن ( 7/14درصــد) در

آزاد اســامی واحــد ابهــر و ســپس مجــوز از ســامانه هوشــمند

ســال و بیشــتر ســابقه خدمــت داشــته انــد و  13تــن (15/48

مــاه هــای شــهریور ،آبــان و دی ســال 1399هرکــدام بــه مــدت

بخــش ســاخت و ســاز 11 ،تــن ( 13/10درصــد) در بخــش مالــی،

 4هفتــه بصــورت حضــوری بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی

بیمــه و امــاک 9 ،تــن ( 10/71درصــد) در بخــش تولیــد18 ،

در محــل ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران ،انجــام شــد

تــن (  20/24درصــد) در بخــش خدماتــی 7 ،تــن ( 14/29درصــد)

و کلیــه پرسشــنامه هــا  4مــاه بعــد و در خردادمــاه  1400جمــع

در بخــش حمــل و نقــل و انبــارداری 13 ،تــن ( 8/33درصــد) در

آوری گردیــد.

بخــش تجــارت عمــده و خــرده فروشــی و  9تــن ( 10/71درصــد)

بــرای تحلیــل داده هــا از آمــار توصیفــی شــامل شــاخص هــای

در ســایر بخــش هــای صنعــت مشــغول بــه فعالیــت بــوده انــد.

کل نمونــه اســتفاده شــد .همچنیــن از آمــار اســتنباطی ،شــامل

مــورد مطالعــه دارای تحصیــات کاردانــی و پاییــن تــر 32،تــن

تمایــل مرکــزی و پراکندگــی بــرای متغیرهــای مــورد مطالعــه در

یافتــه هــا بیانگــر اینســت کــه در نهایــت  10تــن ( 11/64درصــد)

شــاخص نیکویــی بــرازش ،ميانگيــن واريانــس اســتخراج شــده

( 37/21درصــد) مــورد دارای تحصیــات مطالعــه کارشناســی26 ،

( )AVE- Average Variance Extractedجهــت بررســی روایــی

تــن ( 30/23درصــد) مــورد مطالعــه دارای تحصیــات کارشناســی

همگــرا ،پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســیه ضریــب

ارشــد 18 ،تــن ( 20/93درصــد) مــورد مطالعــه دارای تحصیــات

آلفــا کرونبــاخ ،شــاخص ( )composite reliabilityجهــت بررســی

دکتــری بودنــد.

پایایــی ترکیبــی ابــزار پژوهــش ،آزمــون كالموگــروف -اســميرنف

در الگــوی انــدازه گیــری متغیرهــای پژوهــش ،متغیرهــای قابــل

متغیرهــا ،تحلیــل عامــل تأییــدی و الگــوی معــادالت ســاختاری

تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن ،اندیشــه پــردازی کالن

( )Kolmogorov-Smirnovجهــت بررســی نرمــال بــودن توزیــع

بــودن کالن داده هــا ،اســتفاده ازکالن داده هــا در
دســترس
ِ
داده هــا ،عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن ،حجــم (،)volume

جهــت بررســی همبســتگی هــا اســتفاده گردیــد .بــرای بررســی

تنوع ( ،)varicityســرعت ( ،)velocityراســتی آزمایــی ()veracity

فرضیــات پژوهــش از الگــوی معــادالت ســاختاری بــه روش

و ارزش گــذاری بــه صرفــه بــودن ( )value/costمشــاهده

 Partial Least Squareاســتفاده شــد .بررســی بــرازش الگــوی

مفهومــی پژوهــش در  2بخــش بــرازش الگــو انــدازه گیــری و

مــی شــود .بــرای بررســی معیارهــای بــرازش الگــو انــدازه گیــری

در نــرم افــزاراس پــی اس اس نســخه  ،25لیــزرل  8و اســمارت

مرکــب) ،معیارهــای روایــی همگــرا و  cv comرا مــورد بررســی

بــرازش الگــوی ســاختاری صــورت گرفتــه اســت .تحلیــل داده هــا

معیــار پایایی(ضرایــب بارهــای عاملــی ،آلفــا کرونبــاخ ،پایایــی

قــرار گرفــت .شــکل  1نشــان مــی دهــد کــه بــار عاملــی تمامــی

پــی ال اس 2انجــام شــد.

عبــارت هــای مربــوط بــه متغیرهــا مناســب و بیشــتر از 0/5اســت.

یافته ها

همچنیــن مقــدار قــدر مطلــق آمــاره تــی مربــوط بــه تمامــی

نتایــج نشــان میدهــد  56تــن ( 64/29درصــد) نمونــه مــورد

عبــارت هــا بیــش از  1/96بــوده اســت .لــذا تمامــی عبــارت هــای

دادنــد .اکثــر پاســخگويان 30تــن ( 34/52درصــد)  41تــا  50ســال

گیــری آن هــا دارنــد.

مطالعــه را مــردان و 30تــن (35/71درصــد) آن را زنــان تشــکیل

مربــوط بــه متغیرهــا ،تاثیــر قابــل توجــه و معنــا داری در انــدازه
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شکل  :1الگوی اندازه گیری درحالت معناداری

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

نتایــج پایایــی و پایایــی مرکــب متغیرهــای پژوهــش حاضــراز
طریــق ضریــب آلفــا کرونبــاخ ،در جــدول  ،1آمــده اســت .در
ایــن جــدول مشــاهده مــی شــودکه ضریــب آلفاکرونبــاخ بــرای

جدول  :1نتایج پایایی و پایایی مرکب متغیرهای پژوهش
نام

ضریب آلفاکرونباخ

ضریب پایایی مرکب

دسترسی به کالن داده ها

0/77

0/87

اولویت بندی کالن داده ها

0/88

0/92

استفاده از کالن داده ها در تصمیم گیری

0/91

0/94

عملکرد سالمت

0/77

0/86

ارزش گذاری به صرفه بودن

0/80

0/87

تنوع

0/74

0/85

سرعت

0/82

0/88

راستی آزمایی

0/73

0/85

حجم

0/77

0/87

نتایــج جــدول فــوق حاکــی از ایــن مطلــب اســت کــه ضریــب
پایایــی مرکــب تمامــی مولفــه هــا بیــش از 0/80و در حــد مطلــوب
مــی باشــد.
روایــی ســازه بــه روش روایــی همگــرا بــه روش Fornell-
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 Larckerمــورد ســنجش قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه اطالعــات
بدســت آمــده ضریــب روایــی همگــرا تمــام ســازه هــا بیــش از 0/5
بــوده ،بنابرایــن ،تمامــی ســازه هــا از نظــر روایــی همگــرا معتبــر
مــی باشــند.

نشریه مدیریت ارتقای سالمت ،دوره  ،11شماره  ،4مرداد و شهریور 1401

ـودن کالن داده هــا
معنــا داری ضریــب مســیر قابــل دســترس بـ ِ
بــه اولویــت بنــدی کالن داده هــا  101/551بــرآورد شــده کــه
بزرگتــر از  1/96اســت ،همچنیــن ضریــب مســیر قابــل دســترس
بــودن کالن داده هــا بــه اولویــت بنــدی کالن داده هــا0/757 ،
ِ
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
 95درصــد ادعــا نمــود کــه همبســتگی متغیــر قابــل دســترس
بــودن کالن داده هــا بــا اندیشــه پــردازی کالن داده هــا تاییــد
ِ
مــی شــود.
نتایــج نشــان میدهــد کــه آمــاره  Tمربــوط بــه آزمــون معنــاداری
ضریــب مســیر اولویــت بنــدی کالن داده هــا بــه اســتفاده از
کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن 3/007
بــرآورد شــده کــه بزرگتــر از  1/96اســت ،همچنیــن ضریــب
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  95درصــد ادعــا نمــود کــه همبســتگی متغیــر
اندیشــه پــردازی کالن داده هــا بــا اســتفاده ازکالن داده هــا در
تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن تاییــد مــی گــردد.
یافتــه هــا حاکــی از اینســت کــه آمــاره  Tمربــوط بــه آزمــون
معنــاداری ضریــب مســیر اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم
گیــری هــای زنجیــره تامیــن بــه عملکــرد ســامت زنجیــره تامین
 86/129بــرآورد شــده کــه بزرگتــر از  1/96اســت ،همچنین ضریب
مســیر اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره
تامیــن بــه عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن 0/742 ،گــزارش
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 ســامت زنجیــره تامیــن
دارد و مــی تــوان بــا اطمینــان  95درصــد ادعــا نمــود کــه متغیــر
اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری بــا عملکــرد ســامت
زنجیــره تامیــن همبســتگی مثبــت و معنــاداری دارد.

الگــوی انــدازه گیــری تمامــی متغیرهــا از کیفیــت مناســبی
برخوردارنــد چــرا کــه ضریــب  cv.comآن هــا مثبــت بــرآورد شــده
اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن بخــش ،تمامی
معیارهــا در مــورد متغیرهــای پژوهــش مقــدار مناســبی را اتخــاذ
نمــوده انــد و مــی تــوان مناســب بــودن وضعیــت پایایــی ،روایــی و
کیفیــت الگــو هــای انــدازه گیــری را تاییــد نمــود.
باتوجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،معیــار  R2و  Q2در مــورد
متغیــر وابســته دسترســی بــه کالن داده هــا بــه ترتیــب بیــش از
0/67و بیــش از  0/35مــی باشــد ( ،)8 ،1کــه مقــدار مناســبی را
اتخــاذ نمــوده انــد ومــی تــوان قــدرت قــوی پیــش بینــی کنندگــی
متغیرهــای مســتقل را در پیــش بینــی دسترســی بــه کالن
داده هــا راتاییــد نمــود .معیــار  R2و  Q2در موردمتغیــر وابســته
اولویــت بنــدی کالن داده هــا ،اســتفاده ازکالن داده هــا درتصمیــم
گیــری ،دسترســی بــه کالن داده هــا و عملکــرد ســامت زنجیــره
تامیــن بــه ترتیــب بیــش از 0/33و بیــش از  0/35مــی باشــد کــه
مقــدار مناســبی را اتخــاذ نمــوده انــد ومــی تــوان قــدرت متوســط
پیــش بینــی کنندگــی متغیرهــای مســتقل را در پیــش بینــی ایــن
 3متغیــر را تاییــد نمــود .بــرای نیکویــی بــرازش از شــاخص GOF
اســتفاده گردیــد ،مقــدار آن بــرای الگــو برابــر  0/76بــرآورد مــی
شــود کــه بزرگتــر از 0/35اســت و نشــان دهنــده کیفیــت قــوی
الگــوی کلــی مــی باشــد و مــی تــوان گفــت الگــوی معــادالت
ســاختاری کیفیــت قــوی دارد.
یافتــه هــا نشــان میدهــد کــه آمــاره  Tمربــوط بــه آزمــون معنــا
بــودن کالن داده هــا بــه
داری ضریــب مســیر قابــل دســترس
ِ
اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن
 59/327بــرآورد شــده کــه بزرگتــر از  1/96اســت ،همچنیــن
ـودن کالن داده هــا بــه اســتفاده
ضریــب مســیر قابــل دســترس بـ ِ
از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن0/776 ،
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  95درصد
ـودن کالن
ادعــا نمــود کــه همبســتگی متغیــر قابــل دســترس بـ ِ
داده هــا بــا اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای
زنجیــره تامیــن تاییــد مــی شــود.
یافتــه هــا بیانگــر اینســت کــه آمــاره  Tمربــوط بــه آزمــون
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جدول :2تحلیل حساسیت
متغیرهای
مستقل

همراه با

متغیرهای وابسته

الگوی اصلی

الگوی متغیرهای کنترلی

ضریب مسیر

مقدار آماره تی

ضریب مسیر

مقدار آماره تی

فرضیه 1

قابل دسترس
بودن کالن
ِ
داده ها

استفاده از کالن داده ها
در تصمیم گیری های
زنجیره تامین

0/78

59/33

0/61

27/69

فرضیه 2

قابل دسترس
بودن کالن
ِ
داده ها

اندیشه پردازی کالن
داده ها

0/76

101/55

0/76

101/43

فرضیه 3

اندیشه پردازی
کالن داده ها

استفاده از کالن داده ها
در تصمیم گیری های
زنجیره تامین

0/047

3/008

0/045

2/67

فرضیه 4

استفاده از کالن
داده ها در
تصمیم گیری
زنجیره تامین

عملکرد سالمت زنجیره
تامین

0/74

تحلیــل ضرایــب مسیرغیرمســتقیم و مقــدار آمــاره تــی مرتبــط
بــا آن ،از طریــق متغیرمیانجــی اندیشــه پــردازی کالن داده هــا،
بــودن
تأثیرمثبــت ومعنــادار و غیرمســتقیم بیــن قابــل دســترس
ِ
کالن داده هــا و اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری
هــای زنجیــره تامیــن را نشــان مــی دهــد و از آنجــا کــه ضریــب
بــودن کالن داده هــا بــه اســتفاده از
مســیر غیرقابــل دســترس
ِ
کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن از طریــق
اولویــت بنــدی کالن داده هــا مثبــت و معنــادار بــوده مــی تــوان
ـودن
گفــت اولویــت بنــدی کالن داده هــا تاثیــر قابــل دســترس بـ ِ
کالن داده هــا بــر اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری
هــای زنجیــره تامیــن را بــه صــورت مثبــت میانجیگــری مــی
کنــد .ضریــب مســیر اولویــت بنــدی کالن داده هــا بــه عملکــرد
ســامت 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
ســامت زنجیــره تامیــن را بــه صــورت مثبــت میانجیگــری مــی-
کنــد (.)18-16

86/13

0/74

83/22

عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن و از طریــق  2متغیــر اولویــت
بنــدی کالن داده هــا و اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم گیــری
ـودن
هــای زنجیــره تامیــن نشــان مــی دهــد کــه قابــل دســترس بـ ِ
کالن داده هــا از طریــق افزایــش اولویــت بنــدی کالن داده هــا
و اســتفاده از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره
تامیــن ســبب بهبــود عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن مــی شــود.
بــه عبــارت دیگــر ،هرچــه کالن داده هــای بیشــتری در اختیــار
شــرکتها باشــد ،شــرکت فرآیندهــای بیشــتری را بــرای اولویــت
بنــدی کالن داده هــا انجــام مــی دهنــد .بنابرایــن ،شــرکت هــای
بیشــتری ازکالن داده هــا درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن
اســتفاده مــی کننــد و ایــن تأثیــر مفیــدی برعملکــرد ســامت
زنجیــره تامیــن دارد و اولویــت بنــدی کالن داده هــا و اســتفاده از
کالن داده هــا درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن تاثیــر قابــل
بــودن کالن داده هــا بــه عملکــرد ســامت زنجیــره
دســترس
ِ
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
ســوخت اســتان تهــران بــوده ،و بــه نوعــی بــا مســئله تقلــب
روبــرو هســتند ( .)21،22ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران
مــی توانــد بــا ایجــاد ســاز و کار پیگیــری و بررســی مناســب،
صحــت عملکــرد سیســتم را مــورد آزمــون قــرار دهــد (،23
 .)24ایــن 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

بحث
مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی کالن داده هــا بــا
عملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن در کارکنــان ســامانه هوشــمند
ســوخت اســتان تهــران انجــام شــد .یافتــه هــای پژوهــش بیانگــر
ایــن اســت کــه ،ضرایــب مسیرغیرمســتقیم ومقدارآماره تــی مرتبط
ـودن کالن داده هــا بــه
بامســیر غیــر مســتقیم قابــل دســترس بـ ِ
9
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مــی باشــد .بــه مدیــران ســامانه هوشــمند ســوخت اســتان تهــران،
بــه طــور خــاص پیشــنهاد مــی شــود ،تحلیــل هــای کالن داده
هــا و مولفــه هــای آن ،بــرای ســامت زنجیــره تامیــن از بعــد
ســرعت و شــفافیت را اســتفاده نماینــد کــه خــود هــم منجــر بــه
کاهــش هزینــه و افزایــش ســامت مالــی زنجیــره یــا کاهــش
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.

ناشــی از ایــن آســیب پذیــری هــا جلوگیــری شــده و ســطح اعتماد
مشــتری نیــز افزایــش مــی یابــد ( .)25بنابرایــن ،ارتقــاء قابلیــت
هــای مدیریــت کالن داده هــای مالــی ،مــی توانــد بــرای عملکــرد
ســامت 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،27نتایــج ایــن پژوهــش با
مطالعــه  Baiو همــکاران ( )5همخوانــی دارد ،بعبارتــی ،اســتفاده
بیشــتر از کالن داده هــا در تصمیــم گیــری زنجیــره تامیــن تأثیــر
مفیــدی برعملکــرد ســامت زنجیــره تامیــن دارد .همچنیــن بــا
نتایــج مطالعــه  Correaو همــکاران ( )13همخوانــی دارد ،بعبارتــی،
متغیــر اندیشــه پــردازی کالن داده هــا بــا اســتفاده از کالن داده
هــا در تصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن همبســتگی مناســبی
دارد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا مطالعــه  )1( Henseyهمخوانــی
دارد ،بعبارتــی ،اســتفاده ازکالن داده هــا در تصمیــم گیــری هــای
زنجیــره تامیــن تاثیــر اولویــت بنــدی کالن داده هــا برعملکــرد
ســامت زنجیــره تامیــن را بــه صــورت مثبــت میانجیگــری
مــی کنــد .همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه
 )4( Awasthi&Satyaveerهمخوانــی دارد ،بعبارتــی ،اولویــت
ـودن کالن داده هــا
بنــدی کالن داده هــا تاثیــر قابــل دســترس بـ ِ
بــر اســتفاده از کالن داده هــا درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره
تامیــن را بــه صــورت مثبــت میانجیگــری مــی کنــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه نتیجه بخشــی از رســاله دکتری دانشــجو النــاز علیخانی
بــه راهنمایــی آقــای دکتــر فریــد عســگری و آقــای دکتــر امیــر
نجفــی ،مصــوب دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر بــه شــماره
شناســایی  0000000284166301مورخــه  15/10/1399میباشــد.
کــد مصــوب در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر اخذ و در ســایت
 http://ris.iau.irثبــت شــده اســت .از زحمــات مســئولین محتــرم
دانشــکده مدیریــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ابهــر ،مســئولین
محتــرم ســامانه ســوخت هوشــمند و شــرکت کننــدگان محترمــی
کــه در انجــام ایــن پژوهــش همــکاری نمودنــد ،سپاســگزاری مــی
شــود.

نتیجه گیری
بــودن کالن
یافتــه هــا بیانگــر اینســت کــه قابــل دســترس
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درتصمیــم گیــری هــای زنجیــره تامیــن دارای همبســتگی باالیــی
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