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 مقدمه ۱
 همراه جدی بسیار هاینگرانی و هاچالش با اطالعات، عنوان عصربه ویکیستب قرن به ورود
 قرن نوین هایفناوری و شده طراحی ایتوسعه هایبرنامه از هیچ یک کهطوریبهاست؛  بوده

 به .گذارند جابه آن بروز از ناشی و تبعات مسائل این حل بر قطعی تأثیر اندنتوانسته بیستم
 تواندمی فناوری اطالعات انقالب دولتمردان، و نظرانصاحب اندیشمندان، از بسیاری نظر

 بر اساس. (۲۰۱۲، ۱تامسون و نیکریک)باشد  داشته هاچالش با مواجهه در اساسی نقش
 استبینی کرده کنندگان اینترنتی سراسر جهان، سیسکو پیشاز تأمین آمدهدستبهمشاهدات 

، ترافیک مصرفی ساالنه اینترنت جهانی در مقایسه با سال ۲۰۱۷( که تا سال ۱۳۹۳ ،یسکو)س
بایت(  ۱۰۲۱زتابایت )معادل  ۱٫۴بایت( بود، به  ۱۰۱۸ اگزابایت )معادل ۵۲۸که فقط  ۲۰۱۲

درصد از کل ترافیک مصرفی اینترنت، در قالب ویدیو  ۹۰تا  ۸۰، ترتیباینبهخواهد رسید. 
های سیار و ماشین و توسعه دستگاه به خواهد بود، اما منابع دیگر، نظیر ارتباطات ماشین

 .کرد تلفن همراه، به این میزان افزایش مصرف اینترنت، کمک خواهند
مبتنی بر  هایسیستمتوسط  سابقهبیهای تولید شده در مقیاس داده روزافزونبا افزایش 

موجب پدید آمدن یک حوزه پژوهشی ابداعی جدید تحت عنوان  های بزرگاینترنت، داده
های بزرگ، هسته اصلی علم داده .(۲۰۱۴، ۲ژافا و بارولی) اندشده «های بزرگعلم داده»

 هایسیستمهوشمند و  هایسرویسزیر بنایی برای  عنوانبهها استخراج دانش از داده
است، با این وجود این علم شامل بسیاری از موضوعات تحقیقاتی و بررسی انواع  گیریتصمیم
یادگیرنده،  هایماشین، کاویدادهمختلف از جمله  هایزمینهدر  هاتئوریو  هاتکنیک
و همچنین پردازش گسترده و محاسبات با  سازینمایهترافیک و خدمات  وتحلیلتجزیه

پیشرفته مبتنی بر  هایسیستمتوان گفت هدف، توسعه باشد. در مجموع میکارایی باال می
 است. ۳دانش داده آگاه

درک خوبی از این موضوع دارند که با استفاده  شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی در رأس آنها،
و  یابنددست های رقابتی قابل توجهی توانند به مزیتهای اطالعاتی خود میبهتر از سرمایه

ها اغلب در ساخت با این حال آن ،اندبه پتانسیل عظیم بازار برای رشد سریع در این حوزه آگاه
بینند که منابع اطالعاتی ها میشوند. آنهای بزرگ شخصی خود دچار تردید میمحیط داده
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با توجه به حجم  تواند برایشان مفید باشد امادارند که اگر به درستی تحت کنترل درآیند می
 مند گردند.دانند چگونه از این منافع بهرهنمی پیچیدگی آنها، بعضاًباال و 

 های بزرگهای مربوط به دادهاند پروژهتوانسته در کشور ندکیا هایسازمانبه اینکه  با توجه
 به و همچنین دست یابندکار ناشی از آن وهای کسبسازی کرده و به مزیترا به درستی پیاده

وم های موجود در بانک مرکزی ایران و باال بودن حجم و پیچیدگی آنها لزدلیل حساسیت داده
 حائز اهمیت است. بانک مرکزی بسیار خصوصاًهای عظیم در بانکداری و توجه به داده

های بزرگ در بانک مرکزی بر حاکمیت داده تأثیرگذارپژوهش حاضر در پی بررسی عوامل 
 ریچارچوب راهب ارائهقصد داریم تا به  هاشاخصایران است و پس از شناسایی و ارزیابی این 

 بپردازیم. های بزرگ در بانک مرکزیدادهجهت 

 مبانی نظری موضوع و پیشینه پژوهش ۲

 های بزرگداده ۲.۱
های بزرگ ارائه گردیده است. یکی از این تعاریف در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی برای داده

سنتی، برای  آوریفنکه  داندها میهای بزرگ را مقداری از دادهرویکردی کلی دارد، داده که
در سال . (۲۰۱۱ ،۱مانیکا و همکاران)آنها ناتوان است  مؤثرذخیره، مدیریت، و پردازش 

را به  های بزرگداده (،کندمیکار  ۲لنی )که اکنون با گارتنر، تحلیلگر صنعت، داگ۲۰۰۱
و  (Velocity(، سرعت )Volumeعبارت بودند از: حجم ) کرد کهتعریف  Vصورت سه 

؛ ۲۰۱۲، ۳زیکوپولوس و همکاران)مشهورند  V3. این سه بعد اولیه به (Varietyتنوع )
این تعریف به نسبت تعریف قبل که تنها به مقوله حجم، توجه نموده بود ، (4،۲۰۱۳برمن
بزرگ دو عنصر دیگر، که  هایداده اندرکاراندستدر مجامع علمی  بعدها. نمودمی ترجامع

لنی افزودند، عنصر چهارم توسط داگ شدهمطرحبه سه بعد  شودمیآغاز  V حرف باز هم با
بزرگ مطرح  هایداده زمینهپسیک عنصر کلیدی در  عنوانبهاست که  (Veracity)صحت 

تحت  6ینآبردمشهور است. در سندی که توسط گروه تحقیقاتی  5است و به عامل اعتماد
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گردیده  تأکیدها انتشار یافته، بر لزوم صحت داده «بزرگ هایدادهی اعتماد هاچالش»عنوان 
( مطرح است به دیدگاه Valueارزش ). عنصر پنجم که تحت عنوان (۲۰۱۲آبردین،)است 

 اشاره دارد وکارکسبتبدیل تکنولوژی به ارزش از نگاه 
مشهور است در  V2V+3 . این تعریف که به(۲؛گانتز و رینسل ۲۰۱۵، ۱هاشم و همکاران) 

ها متمایز های بزرگ را از سایر دادهجوامع علمی پذیرفته شده است چرا که به روشنی داده
عظیمی از  ها است که برای اشاره به حجممدتداده بزرگ عبارت . (۳،۲۰۱۴ردباال)نماید می

شوند مورد یبزرگی مانند گوگل یا ناسا ذخیره و تحلیل م هایسازمانکه توسط  هاداده
 یاهای داده، این عبارت بیشتر برای اشاره به مجموعهیگیرد. اما به تازگیاستفاده قرارم

بزرگ و حجیم هستند که با  که به قدری (4،۲۰۱۲اوهلسورست) شودمیبزرگی استفاده 
 .قابل مدیریت نیستند یو معمول یداده سنت یهاابزارهای مدیریتی و پایگاه

اصطالحی رایج است که رشد و در دسترس بودن داده، چه ساختارمند و چه  داده بزرگ
 وکارکسباینترنت برای  . داده بزرگ ممکن است به اندازهکندمیغیرساختارمند، را توصیف 

 تردقیق هایتحلیلبه  ،های بیشترداده زیرا (۱۳۹۱ ،فاضل ی)نظر شدمهم با و جامعه
شده و تصمیمات بهتر،  ترهای مطمئنگیریتصمیمتر منجر به دقیق هایتحلیل. انجامدمی
 .ها باشدها و کاهش ریسکتواند معنای کارایی بیشتر عملیات، کاهش هزینهمی

عظیم،  یهاگفته شد، در مسائل مرتبط با دادههای بزرگ در تعریف دادهطور که همان
 یآورنحوه جمعها و ها یک مفهوم نسبی است و بستگی به نقطه آغاز تحلیل دادهاندازه داده

ها و درصد از شرکت ۲۳ حدود ،5تارگت تکتوسط  شدهانجامسنجی آنها دارد. در نظر
ابایت را مدیریت کرده و یک سوم رت یش از دهبا حجمی ب ییهاتحلیلبزرگ،  هایسازمان

 کنندیها را فراهم من مجموعه دادهیکاربر از ا صدیکش از یب زمانهمها، امکان استفاده آن
. اما نکته مهم در این زمینه آن است که موارد بسیاری در توسعه (۱۳۹۱ ،فاضل ی)نظر

 .مرتبط مؤثر هستند یهاو چالش یاین چنین یهاروزافزون داده
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 های بزرگ و صنعت بانکداریداده ۲.۲
اطالعاتی از یک الگوی  ۱CEBRملقب به  وکارکسببه تازگی، مرکز تحقیقات اقتصاد و 

و  هادادهاقتصادی ارائه شده توسط اداره آمار ملی انگلستان را منتشر کرده که میزان ارزش 
 .(۲۰۱۳، ۲بک) دهدمیانگلستان را نشان  هایسازمان وکارکسبچگونگی استفاده از آنها در 

بیلیون پوند معادل  ۲۱۶چیزی بالغ بر  سالهپنجسود اقتصادی حاصل از این مدل در یک دوره 
فرصت شغلی جدید  ۵۸۰۰۰سبب خلق  شودمی بینیپیشبرآورد شده و  دالر یلیونب ۳۲۴

ها وکارکسبگردد. در این گزارش اشاره شده است که اگر چه صنعت بانکداری به نسبت سایر 
های درصد داده ۳۹ها دارد ولی در بهترین حالت از در استفاده از داده تریمطلوبوضعیت 
 ۵۵یا  ۵۴بایست به سال آینده می ۵این درصد تا  . این در حالی است کهشودمیمند خود بهره

 محقق گردد. شدهبینیپیشدرصد افزایش یابد تا سود 
گذشته، مفهوم داده بزرگ تنها مختص به  برخالفآنچه حائز اهمیت است، این است که 

پیچیده فیزیکی، تحقیقات  هایسازیشبیهحوزه آکادمیک و حل مسائل علمی مانند 
بزرگ در  هایشرکتو  هامانساز، هواشناسی و مانند آن نبوده و بسیاری از محیطیزیست

های عظیم یا همان داده یافتهساختهای انبوه غیر آینده با مشکالت مربوط به داده هایسال
های عظیم و ایجاد . با استفاده از داده(۱۳۹۲ ،یعیسم و یفی)شر مواجه خواهند بود

توان موفقیت مختلفی نظیر تجارت الکترونیک نیز می هایزمینهگر در توصیه هایسیستم
 آورد. به دستبیشتری 

به شرح  هاچالشخورد. برخی از این در نظام بانکی کشور نیز این چالش به چشم می
 :(۱۳۹۲ ،ی)البدو اندذیل

 هایحساب جذابیت میزان شعب، راندمان مشتریان، سلیقه ناتوانی در مدیریت صحیح 
 گیریاندازه را آنها وقتی ،...و اعتباری محصوالت کارکرد تناسب یابیارز متنوع، سپرده
 .اندنشده

 گیریاندازه و دقیق اطالعاتی شواهد مبنای بر بانک مدیریت یعنی راهبر؛-داده رویکرد 
 شده.

 فناوری. ابزاری کنار موضوعات در بزرگ هایداده فناوری 
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 حاکمیت داده ۲.۳
ها و منابع و استفاده از داده هاداده یریتنظارت و کنترل بر مد ،ریزیبرنامهحاکمیت داده، 

که است  یدر حالاین  .(۲۰۱۴، ۱کاپولی، ایرلی و هندرسون) شودمیرا شامل  داده مرتبط
با وجود  ها.داده صرفاًدهد، نه یم شکلرا  یتکه حاکمیندها است درک فرآ تمرکز بر

 یبرا یجاصطالح راحاکمیت داده و حاکمیت اطالعات وجود دارد ولیکن  هایی که میانتفاوت
 .داده است یتحاکمهمان اطالعات  یریتمد یتحاکم

 ارائه شده جهت حاکمیت داده هایچارچوب ۲.۴
پیش از پرداختن به این بخش، ابتدا جایگاه چارچوب و مدل را در ادبیات نظری مورد توجه 

را مورد بررسی قرار  وکارکسبی، این دو واژه پرکاربرد دنیای او با دید مقایسه قرار داده
ا الگو یمدل در تعریف مدل آمده:  (۲۰۱۵، ۲وب فاینانس) وکارکسب نامهواژهدهیم. در می

موجود، نحوه  یهاریها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغتیه از واقعکاست  یریتصو
نمونه ساده  کی هامدل ،گریعبارت د نش آنهاست. بهکوانش و کج حاصل از یارتباط آنها و نتا

 یتجسم یها، مدلیمیترس یهامدل ،یالمک یهاتوانند مدلیه مکها هستند تیشده از واقع
ه به امر کاست  یزیمدل آن چ. (۱۳۶۹ ،یرشفیعیم و ی)الوان باشند یاضیر یهاا مدلیو 

 .(۱۳۸۹ ،)کوهن رساندیم یاری یو نحوه ارتباط اجزاء تئور یح چگونگیتشر
 به هایآیتم از اسکلتی یا طرح و کلی، ، چارچوب به نمایوکارکسب نامهواژهاز طرفی در 

خاص حمایت  هدف برای رسیدن به خاص رویکرد یک از که شودمیاطالق  پیوسته هم
 .نمایدمی عمل که قابلیت حذف و اضافه دارد، پذیراصالح راهنمای یک عنوانبه و کنندمی

برای  سیستم یک در روابط و چارچوب را درک و چگونگی ارتباط ساختاری توانمیهمچنین 
 (.۳،۲۰۰۶فال، رابرت و شهابودن) دانست شدهیفتعر دستیابی به هدف

تمام  گیریتصمیمو  ریزیطرحتا هنگام  کنندمی کمک هامدلگفت که  توانمیدر کل 
 درک و چگونگی هاچارچوبو  ردیمؤثر و روابط آنها مورد توجه قرار بگ یرهایعوامل و متغ

موجود در یک سیستم جهت رسیدن به یک هدف خاص با یک  و روابط ارتباط ساختاری
 .شودمیرویکرد خاص را شامل 

                                                                                                                                  
1 Cupoli, Earley, & Henderson 
2 WebFinance 
3 Phaal, Robert, & Shehabuddeen  
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و چارچوب مهم که در ادبیات نظری جهت حاکمیت  چند مدل در این بخش سعی شده تا
ارائه گردد. مفاهیم بنیادی که در اکثر موارد  اندشدهبزرگ مطرح  هایدادهو یا حاکمیت  داده

به آنها را بیش از پیش  ۱اند نشان از اهمیت آنها داشته و لزوم توجه متخصصین دادهتکرار شده
 .نمایدمیآشکار 

 ۲داده تیریمد المللیبین موسسه داده تیحاکم چارچوب ۲.۴.۱
، جهت پردازدمیها به ارائه راهکار مدیریت داده که در زمینه مدیریت داده المللیبینموسسه 

مرتب  طوربهها چارچوبی ارائه نموده و با رصد نمودن تغییرات به وجود آمده، حاکمیت داده
. در آخرین ویرایش ارائه شده از طرف (۲۰۱۴کاپولی و همکاران،) نمایدمیاقدام به اصالح آن 
در نظر  ۳فضای دانشی مدیریت داده ۱۱میالدی عرضه شده،  ۲۰۱۴سال این موسسه که در 

 -۳ 5و طراحی داده سازیمدل -۲ 4معماری داده -۱گرفته شده است که عبارتند از: 
 -۶ ۸ادغام داده و همکاری متقابل -۵ ۷امنیت داده-۴ 6داده و عملیات سازیذخیره

 ۱۲فراداده -۹ ۱۱داده و هوش تجاری انباره -۸ ۱۰ارجاع و داده مرجع -۷ ۹مستندات و محتوا
 حاکمیت داده -۱۱ ۱۳کیفیت داده -۱۰

                                                                                                                                  
1 Data Expert(Scientist) 
2 Data Management Association(DAMA) 
3 Data Management Knowledge Area 
4 Data Architecture 
5 Data Modeling & Design 
6 Data Storage & Operations 
7 Data Security 
8 Data Integration & Interoperability 
9 Documents & Content 
10 Reference & Master Data 
11 Data Warehousing & Business Intelligence 
12 Metadata 
13 Data Quality 
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 ۱کانسپتچارچوب حاکمیت داده شرکت کسرتا  ۲.۴.۲
های زیادی با مدل قبلی دارد چارچوب دیگری که جهت حاکمیت داده ارائه گردیده و شباهت

که در زمینه حاکمیت داده فعالیت نموده و  (۲۰۱۴،کسرتا) باشدمیمدل شرکت کسرتا ایده 
 .نمایدمیهای بزرگ ارائه همچنین راهکارهایی برای حاکمیت داده

ارائه  ایبهینههای موجود در چارچوب، الگوها و روش هایبخشاین شرکت برای هر یک از 
 .نمایدمی

 :باشدمیذیل  هایبخشاین چارچوب شامل 
تجمیع  -۵کیفیت داده  و 4پایش -۳۴ت و حریم خصوصیامنی -۳فراداده  -۲ ۲سازمان -۱

 5مدیریت چرخه حیات اطالعات -۷مدیریت داده ارشد  -۶ وکارکسبفرآیندهای 
 6چارچوب حاکمیت داده شرکت اوراکل ۲.۴.۳

ارائه گردیده چارچوب حاکمیت  ایدومرحله صورتبهها مدل دیگری که جهت حاکمیت داده
داده شرکت اوراکل است. این چارچوب دو بخش دارد بخش اول، افراد و فرآیندها و بخش 

 .(۷،۲۰۱۴پولوک و راویندران) ها استدوم ابزار و توانایی
 هاییحلراه، هاتوانمندیابزار و  شرکت اوراکل برای تمامی شش بخش مطرح شده در قسمت

 .داندمیبزرگ  هایدادهبخش دنیای حاکمیت  ترینمهمث کیفیت داده را و بح کندمیارائه 
 EDMیا  8های سازمانمعماری مرجع مدیریت داده ۲.۴.۴

است که قالب  EDMهای سازمان یا مدل بعدی مورد مطالعه، معماری مرجع مدیریت داده
کلی آن از بیست بخش تشکیل شده، تعداد شش بخش از این تعداد به حاکمیت داده مربوط 

نامه واژه -۳کیفیت داده  -۲اکتشاف داده  -۱: (۹،۲۰۱۴سوارس) شوند که عبارتند ازمی
 مدیریت داده مرجع. -۶ اصالحات گذاریسیاستمدیریت  -۵فراداده  -۴ وکارکسب

                                                                                                                                  
1 Caserta Concepts 
2 Organization 
3 Privacy 
4 Monitoring 
5 Information Lifecycle Management 
6 Oracle Corporation 
7 Pollock & Raviendran  
8 Enterprise Data Management 
9 Soares, 2014 
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 ۱بزرگ شرکت دارایی اطالعاتی هایدادهاکمیت چارچوب ح ۲.۴.۵
بزرگ ارائه شده توسط سوارز مدیر شرکت دارایی  هایدادهمدل دیگر، چارچوب حاکمیت 

، این مدل با سه بعد نوع داده بزرگ، صنعت و عملیات و (۲۰۱۳سوارس ،) اطالعاتی است
را در خود جای دهد و  هامدلحاکمیت اطالعات تالش نموده تا موارد مطرح شده در سایر 

ک که متناسب با شرایط محیطی و سازمانی هر ی نمایدمیدر واقع یک ماتریس سه بعدی ارائه 
 گردد.از ابعاد آن تعریف می

 IFWموسوم به  IBMچارچوب اطالعات شرکت  ۲.۴.۶
 IFWموسوم به  IBMمدل چارچوب اطالعات شرکت  قرار گرفتمدل بعدی که مورد بررسی 

 ۳گراو معماری سرویس )BPM( ۲وکاری الگوهایی مثل مدیریت فرآیند کسببر پایهاست که 
)SOA( یکلمدل  .(۲۰۱۱، 4اورندرن) ایجاد شده است IFW ۱۰پنج سطر و  یک ماتریس 

 :شامل موارد زیر استستونی است که 
 سازمانهایی مثل نگاهِ ی حوزهژههای بانکی ویی دادهکنندههای اطالعات: ارائهمدل

 شمول به اطالعات
هایی مثل طراحی ی حوزهوکار بانکی ویژهی فرآیندهای کسبکنندههای فرآیند: ارائهمدل

 وکارمجدد فرآیندهای کسب
هایی مثل معماری ی حوزهوکار ویژهی خدمات کسبکنندهسازی: ارائههای یکپارچهمدل
 گراسرویس

و فناوری تشکیل شده است.  وکارسبکاین مدل از سه نمای سازمان،  طورکلیبه
 تر که با یکدیگر ارتباط دارند در این چارچوب تعریف شده است.همچنین شش مدل جزئی

 های بزرگحاکمیت داده ۲.۵
تر گستردهمفهوم  از بخشی بزرگ هایداده مطالعه مبانی نظری نشان داده است که حاکمیت

 خصوصی و حریم حفظ ،سازیبهینه به مربوط سیاست تنظیم که است اطالعات یتحاکم
سوارس ) گیردرا برای دستیابی به اهداف کالن در بر می بزرگ هایداده از درآمد کسب

 متحدهایاالتهای بزرگ در پروژه مدارگرد مریخ ناسا در . عدم توجه به حاکمیت داده(۲۰۱۳،

                                                                                                                                  
1 Information Asset LLC 
2 Business Process Management 
3 Service-oriented Architecture 
4 Evernden  
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در استفاده از  یک اشتباه به خاطرمیلیون دالر  ۳۲۸، سبب از دست رفتن (۱۹۹۹ناسا،)
 از طرف ناسا گردید. شدهیینتعواحد متریک  مقیاس پوند انگلیسی به جای

های بزرگ با توجه به سرعت باالی رشد آنها، عدم تعیین چارچوب حاکمیت داده
ها در مدیریت این داده هاسازمانحجم زیاد و تنوع آنها، موجب ناتوان شدن  همچنین

آورند عبارتند می به وجودهای مهار نشده . مشکالتی که این داده(۱،۲۰۱۳گروسمن) گرددمی
 از:

ی داخل هایکنترل یاعدم انطباق با مقررات  -۲ هادشواری جستجو و تحلیل داده -۱
 مالی و اعتباری ضررهایفراهم نمودن زمینه  -۳

کز است متمر ایرابطهاطالعات  هایبانکدر  شدهیرهذخهای حاکمیت داده سنتی بر داده
اطالعات غیر  هایبانکهای بزرگ در برگیرنده حاکمیت داده کهدرحالی، (۲۰۱۳گروسمن،)

های اجتماعی است. توجه به ای همچون اطالعات رسانهیافتهای و اطالعات غیر ساخترابطه
 :(۲۰۱۳گروسمن،) رسدهای بزرگ ضروری به نظر مینکات ذیل جهت حاکمیت داده

 -۳ی متقابل کارکرد یکرداستفاده از رو -۲ اکمیت دادهتدوین استراتژی ح -۱
الش توجه به چگونگی حمایت فناوری از ت -۴ هاداده مفید با پایان عمر در رابطه گیریتصمیم

 جهت حاکمیت داده.
فراتر  از مهارت و فناوری دارد که ایمجموعههای بزرگ، نیاز به موفقیت در مدیریت داده

و حتی ممکن  (۲،۲۰۱۲اونیل) های معمولی استبرای مدیریت دادهاز ملزومات مورد نیاز 
 باشد. وکارکسباست نیازمند تغییر در 

گ داده بزر یتو مالک یریت، مدنحوه استفاده ،سازییکپارچهها، دادهدستیابی به شفافیت 
 .شودمیت داده بزرگ شروع یکمابرنامه ح یک با ،هاشرکت

به دست آوردن  یچگونگ است،که سازمان با آن مواجه  ییهاچالش ترینبزرگیکی از 
است. بر اساس پژوهشی  یریگیمتصم یبرا گی استفاده از آنهابزرگ و چگون هایدادهارزش از 

از بیش از هزار شرکت آمریکایی  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳ هایسالدر فاصله  که موسسه تحقیقاتی گارتنر
 هاشرکتمشخص گردید که بسیاری از این ، (۳،۲۰۱۴وندر ملوئن) انجام داد در این خصوص

آن، ضعف تکنولوژی موجود در فرآیندهای  و علت اندشدهمتوقف  4در مرحله تست آزمایشی

                                                                                                                                  
1 Grossman  
2 O'Neal 
3 van der Meulen  
4 Pilot Test 
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و حاکمیت  گذاریسیاستای آنها بوده است. این موضوع اهمیت و عملیات پایه وکارکسب
 .کندمیبزرگ را بیشتر آشکار  هایداده

 مدیریت دانش و جریان دانش ۲.۶
فهم و  یاز فرایندها برا ایمجموعهمعتقدند مدیریت دانش،  (۱۹۹۸) ۱کداونپورت و پروسا

ساخت یافته  یمنبع استراتژیک دانش در سازمان است. مدیریت دانش، رویکرد یریکارگبه
دانش  ریکارگیبه، ذخیره و دهیسازمانشناسایی، ارزیابی و  یرا برا هاییرویهاست که 

مدیریت  (۱۹۹۵) ۲نوناکا و تاکوچیسازد. نیازها و اهداف سازمان برقرار می تأمین منظوربه
 یکه طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکر اندکردهتعریف  یدانش را فرآیند

 .پردازدخود می
آوریم، جریان دانش عامل  برتری فردی به حساب مجزا عاملتنهایی و چنانچه دانش را به 

مدیریت مطلوب در  و دستیابی به (۳،۲۰۰۷گو و جیووژ) شودمیبرتری یک تیم محسوب 
آید. یکی از جدیدترین مباحثی برقراری جریان دانش رمز موفقیت یک سازمان به حساب می

ت جریان دانش است. از مدیریت دانش مطرح است، بحث مدیری اییرمجموعهز عنوانبهکه 
 شودمیهای پردازش دانش اطالق جریان دانش به فرآیند انتقال دانش در بین افراد یا مکانیزم

د به توانمیدانش سازمانی فقط  مندنظام ریزیطرح، الگوسازی و بندیطبقه. (۲۰۰۲گو،وژ)
یکن ؛ ل(۱۳۸۶ ،یرستون)فا تر کل سازمان به دانش کمک کندو سریع ترراحتدسترسی 

شده و بر تجربیات یادگیری  بندیاولویتد با استفاده از یک نقشه دانشی که توانمیسازمان 
 از فعالیت خود کسب کند. تریمطلوبتمرکز دارد، نتیجه 

است که بر در دسترس  4یکی از موضوعات نوظهور در مدیریت دانش، ناحیه تدارکات دانش
 .(5،۲۰۰۲نیسان) دارد تأکیدقرار گرفتن دانش مناسب برای فرد مناسب و در زمان مناسب 

. در (۲۰۰۶گو،وژ) و انتشار دانش در یک سازمان به منزله جریان دانش است یدتول
گیرند و یا حساسیت زمانی و به روز که گستره جغرافیایی وسیعی را در بر می هاییسازمان

 کاری آنها وجود دارد این موضوع بیشتر مشهود است. هایتیمها در دن دادهبو

                                                                                                                                  
1 Pursak & Davenport 
2 Takeuchi & Nonaka 
3 Zhuge & Guo 
4 Knowledge Logistics Area 
5 Nissen  
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 ۱بانک مرکزی ایران ۲.۷
 سیتأس یشمس یهجر ۱۳۳۹ ماه مرداد ۱۸ خیتار در رانیا یاسالم یجمهور یزکمر کبان

 یپول هایسیاست یاجرا با هک است آن بر رانیا یاسالم یجمهور یزکمر کبان رسالت .دیگرد
 هایبرنامه یاجرا در و سازد فراهم شورک یاقتصاد شرفتیپ یبرا مساعد طیشرا یو اعتبار
 .باشد دولت بانیپشت یاقتصاد توسعه و تیتثب هایبرنامه اعم از مختلف

های مبتنی با توجه به وظایف کالن بانک مرکزی در سطح ملی و همچنین توسعه سیستم
 یهی است که این نهاد برای دستیابی بهاخیر بد هایسالبر وب و بانکداری الکترونیک در 

بزرگ مرتبط است. دریافت بازخورد از تجهیزات هوشمند  هایدادهاهداف خود به ناچار با 
کشور،  هایاستانآوری آمارهای اقتصادی از کلیه شد در صنعت بانکداری، جمع بکار گرفته

 که کنترل و نظارت بر مؤثرتجمیع و یکپارچه نمودن آمار و اطالعات بانکی، نظارت پولی 
، از مواردی هستند شودمیرویه اسکناس شامل گردش وجوه را برای جلوگیری از تولید بی

 .دهندمیآشکار نشان  طوربهبزرگ را در فرآیندهای بانک مرکزی  هایدادهکه نقش 
بانک مرکزی  ،(۱۳۹۳ ،پور یحیی و یادت)س صورت پذیرفته بر اساس پژوهش دانشگاهی

 به دارد. یمکفاصله  دانش تمرکز بر سطح تا و آگاهی نسبت به دانش قرار دارد سطح در ایران
 دانش نیهمچن و یجمع و یفرد و پنهان ارکآش دانش نظر از بانک نیا نانکارک گرید عبارت
د عدم توانمی جهینت نیا یاحتمال لیدال از. دارند قرار متوسط سطح از ترپایین یسازمان پنهان
 و مطالعه سازمان، در افراد مهارت و ردکعمل گیریاندازه جهت ارهای مناسبیمع وجود

 باال ،یجمع صورت به چه و یفرد صورت به چه خود یارک نهیزم در نانکارک یسو از قیتحق
 از نانکارک اطالع کافیعدم  خود، یسازمان هایپست در نانکارک یماندگار زمان بودنن

 و یرسم ارتباطات از نانکارک یآگاه وعدم دهندیم انجام را آن از یقسمت خود هک یندیفرا
بدیهی است که با این سطح  .باشد در سازماننسبت به دانش موجود  همچنین غیررسمی

مدیریت دانش در بانک مرکزی، شاهد جریان دانش مطلوبی در بانک نخواهیم  کارگیریبه
 سازیپیادهبود. همچنین در پژوهش دیگری که به ارزیابی آمادگی فرهنگی سازمان جهت 

، احتمال (۱۳۹۰ ،یقدس اله و ی)اله موفق مدیریت دانش در بانک مرکزی ایران پرداخته
درصد تخمین  ۵۴ریت دانش از لحاظ شرایط فرهنگی مدی سازیپیادهموفقیت بانک مرکزی در 

 .طلبدمیبسترهای فرهنگی مناسب را  سازیفراهمزده شده که اقداماتی جهت 

                                                                                                                                  
 پولی قوانین ،)www.cbi.ir(، نشانی به مرکزی بانک سایت در موجود اطالعات از این بخش مطالب مجموعه ۱
 ترکیب در را تغییراتی که ی کشورفرهنگ اجتماعی، اقتصادی، پنجمساله پنج برنامه قانون همچنین و کشور بانکی و

 است.شده برگرفته شودیم شامل را ... و عمومی مجمع اعضای
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ن قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف شده تا پایا ۴۹بند الف ماده  بر اساس
ها اعم از نسبت به استقرار کامل سامانه بانکداری متمرکز و تبدیل تمامی حساب ۹۴سال 

با رعایت استانداردها و  هابانکهای متمرکز توسط سپرده اشخاص و تسهیالت به حساب
 های الکترونیکی در نظامافزایش تکیه بر سامانه. دام کندهای بانک مرکزی اقدستورالعمل

ین اگذار را بر آن داشت تا بانکی کشور و پیشرفت نکردن در موضوع بانکداری متمرکز، قانون
ل دغدغه را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابالغ کند. در سا

شور کایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی  مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۹
 و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطالعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرد و در همان
ر سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطالعات، که بر تعریف یک ساختار اطالعاتی یکپارچه د

 .ر رسید، به تصویب شورای پول و اعتباکندمی تأکید هابانک

 پژوهش شناسیروش ۳
پژوهش  نی. اشودمی انتخاب مطالعه مورد موضوع تیماه و اهداف بر اساس پژوهش، روش

 لیتحل و آوریجمع به اد،یبن داده ینظریه یپژوهش راهبرد از و بوده یفیک ردکیرو یدارا
 دسترس در یهاداده از پردازینظریه هک است اساس نیا بر آن یاصل یدهیا و پردازدمیها داده
 ،اندکرده تجربه را ندیفرا هک کنندگانمشارکت از ییهاداده اساس بر هکبل شود؛ینم یناش

 و گرفته قرار مدنظر طیمح در موجود افراد راهبرد، نیا در .شودمی سازیمفهوما ی جادیا
 ندیفرا از یشتریب هایپیچیدگی و است ارآمدک در عمل نیبنابرا ،شودمی کآنها در احساسات

 ردکیرو بر یمبتن ،یاسیق هایروش برخالف روش نی. ا(۱،۲۰۰۵کرسول) دهدمی نشان را
 ،فردییدانا) دارد یشتریب یهماهنگ مطالعه مورد طیمح با آن جینتا ن،یاست. بنابرا یاستقرا
 اثبات به را آن بعد و کنندمین آغاز هینظر کی از هرگز را پژوهش روش، نیا . در(۱۳۸۴

 هرچه تا شودمی فرصت داده و شده شروع یمطالعات یدوره کی از ه پژوهشکبل برسانند،
، محاسبات، جامعه آماری و متدهای ارزیابی هاروشتوضیح مراحل کار،  به مربوط و متناسب

در  دارد، انیبن هاداده در هینظر نیا ازآنجاکه .(۲۰۰۵کرسول ،) دهد نشان را خود است، آن
 نییتب ،شودمی داده قیتطب و اقتباس موجود هاینظریه از مجموعه هک اینظریه با یاسق

 دارد. یشتریب تناسب تیموقع با رایز ؛دهدمی ارائه یبهتر
 این پژوهش نیز بدین شرح مطرح گردید: سؤاالت

 ؟گذارندمی تأثیربزرگ  هایدادهچه شرایطی بر حاکمیت  

                                                                                                                                  
1 Creswell  
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 مدیریت جریان دانش کدامند؟ منظوربهبزرگ  هایدادهراهبردهای حاکمیت  
 درباره مشخصی نظریه آنکه ویژهبهبوده و  مدنظراز آنجا که در این پژوهش رویکرد کیفی 

 گردآوریشیوه شوند، همچنین تنها  آزمون و استخراج آن از هافرضیه تا نداشت وجود موضوع
گزینه برای انجام  ترینمناسب ایزمینه نظریه اطالعات مصاحبه عمیق با خبرگان مطلع بود،

ها بنیان دارد رسید. از طرفی توجه به این مهم که این نظریه در دادهاین پژوهش به نظر می
 نییتب ،شودمی داده قیتطب و اقتباس موجود هاینظریه از مجموعه هک یاهینظر با در قیاس

ی دیگری که در . نکتهشودمیاین روش محسوب  دیگر انتخاب، دلیل دهدمی ارائه یبهتر
 نظری چارچوب سایۀ در داشت این بود که در روش داده بنیاد، پدیده تأثیرانتخاب این روش 

که این ویژگی نیز، با توجه به  شودمیداده  توضیح آید،می پدید پژوهش ضمن خود در که
 صورتبه، مناسب بود. مراحلی که برای انجام این پژوهش طی شده، بر پژوهششرایط حاکم 
 نمایش داده شده است. ۱شکل شماتیک در 

 
 مدل شماتیک مراحل انجام پژوهش .۱شکل 
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ارشناسان بانک ک و رانیمد از نفر ۳۰ با قیعم هایمصاحبه اساس بر پژوهش نیا یهاداده
 است. ایزنجیره یا ارجاع یبرف گلوله ،گیرینمونه روش .است شده یگردآور مرکزی
 در یاطالعات تنها نه نمونه، یه واحدهاک است گیرینمونه روش کی یبرف گلوله گیرینمونه
، ۱)استراوس و کوربین کنندمی ارائه زین جامعه گرید یواحدها مورد در هکبل خودشان، مورد

های اولیه فاکتور عنوانبه. سه مشخصه تحصیالت، سابقه مرتبط و پست سازمانی (۲۰۰۸
شد که پس از تکمیل فرآیند مصاحبه، وضعیت هر در نظر گرفته  شوندگانمصاحبهانتخاب 

 ، بوده است.۱جدول شاخص مطابق 

 ۱جدول 
 مصاحبه ندیفرآ اتمام از پس شوندگانمصاحبه انتخاب یهاشاخص تیوضع

 نفر ۷نفر             کارشناسی:  ۱۸نفر                 کارشناسی ارشد:  ۵دکترا:  تحصیالت
 نفر ۲۰نفر     مشاغل تخصصی و کارشناسی:  ۱۰مشاغل مدیریتی و سرپرستی:  پست یا سمت
 سال ۱۵میانگین:  طوربه سابقه مرتبط

 
 بیستم مصاحبه از هک است بوده قیعم مصاحبه روش اطالعات، یگردآور روش مطالعه نیا در
 تا هابودن داده یرارکت وجود با نانیاطم یبرا اما است؛ شده رارکت یافتیدر اطالعات بعد، به

 گر،ید انیب شدند. به انتخاب مرور به گران مصاحبه رابطه نیا در .افتی ادامه امسی مصاحبه
 با ینفر بعد ،هامقوله و الگو ضعف ای مبهم نقاط مشخص شدن با مصاحبه هر لیتحل از پس

 .شد انتخاب ضعف، ای ابهام نقاط اصالح و رفع یبرا ازین مورد تخصص به توجه
 یانتخاب و یمحور باز، یدگذارک مرحله سه شامل اد،یبن داده روش در هاداده لیتحل

 .است
تالش  شده، یگردآور یهاداده مجموعه مرور با پژوهشگر مرحله نیا در :باز یدگذارک 

 شودمی دهینام «باز یدگذارک» مرحله نیا .را بازشناسد آن یپنهان میمفاه هک کندمی
 هامقوله یگذارنام به یتیمحدود چیه بدون پژوهشگره ک. چرا(۲،۲۰۰۲گوولدینگ)

 .پردازدمی
 یمرحله در شده جادیا یهامقوله نیب رابطه نییتع مرحله، نیا هدف :یمحور یدگذارک 

 ای یزکمر یپدیده پژوهشگر یمحور یدگذارک در .(۱۹۹۹، ۳کندال) است باز یدگذارک
                                                                                                                                  
1 Straus & Corbin  
2 Goulding,  
3 Kendall  
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 ،کندمی مشخص را راهبردها ،کندمی حیتشر را یعلّ طیشرا ،کندمی ییشناسا را یمحور
 را راهبردها جینتا و امدهایپ ت،یدرنها و کندمی ییرا شناسا بستر و گرمداخله طیشرا
 .کندمی نیمع دهیپد نیا یبرا

آن،  در هک است پردازینظریه یمرحله ترینمهم یانتخاب یدگذارک :یانتخاب یدگذارک 
 انیب را آنها ارتباط ،دهدمی ربط گرید یهامقوله به را یمحور یهامقوله پژوهشگر

 قت،یحق در .کندمی اصالح را دارند یبازنگر و بهبود به اجیاحت هک ییهامقولهو  کندمی
 یریتصو ،هاارتباط نیا اساس بر و هامقوله نیب ارتباط یبرقرار با تا کندمیتالش  محقق

 .(۲۰۱۰، ۱و اسالمیدانایی فرد ) ندک نقل یداستان گریگفته د به ای ندک خلق
 ه مدلیته از در دو مرحله صورت پذیرفت. در مرحله اول، پس آمدهدستبهاعتبار سنجی مدل 

 هم هک گرفت قرار یخبرگان اریاخت در ، این مدلیمیمدل پارادا اعتبار شیافزا یبرا یمیپارادا
 را ادیبن داده هیروش نظر هم و داشتند ییآشنا یکبان صنعت بزرگ در هایمفهوم داده با
 خود نظرات ییمدل نها و نیتدو ندیفرا مورد در هک شد خواسته خبرگان نیا شناختند. ازیم
شتند آمار جمعیت شناختی خبرگانی که در فرآیند ارزیابی شرکت دا ۲جدول دهند. در  ارائه را

 آمده است.

 ۲جدول 
 یمیپارادا مدل یابیارز ندیفرآ در کنندهمشارکت خبرگان انتخاب یهاشاخص تیوضع

 رنف ۱نفر             کارشناسی:  ۷ نفر                 کارشناسی ارشد: ۲دکترا:  تحصیالت
 نفر ۲نفر     مشاغل تخصصی و کارشناسی:  ۸مشاغل مدیریتی و سرپرستی:  پست یا سمت
 سال ۲۰میانگین:  طوربه سابقه مرتبط

 
موجود در زمینه حاکمیت  هایچارچوبو  هامدلدر مرحله دوم، مبانی نظری مرتبط و 

 پژوهش که در محیط هاییافتهمورد بررسی مجدد قرار گرفت تا میزان تطابق  های بزرگداده
 نظری مقایسه گردد. یاتدر ادببا مستندات منابع موجود  آمدهدستبهبانک مرکزی 

 ۱۰تعداد  در هر دو مرحله نتیجه مطلوبی حاصل شد بدین شکل که در مرحله اول، از
 فر باننمودند و تنها دو  تائیدکامل  طوربهمورد، مدل را  ۸مورد ارزیابی صورت گرفته تعداد 

یند که در یک فرآ دانستندمینهایی را منوط به انجام اصالحاتی  تائیداجمالی،  تائیدوجود 
 گردید. تأمیننظر آنها نیز  وبرگشترفت

                                                                                                                                  
1 Danaee Fard & Eslami  
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 مؤسساتو  هابانکی از آن بود که اگر چه در مرحله دوم حاک گرفتهانجام هایبررسی
ولیکن پژوهش قابل  انددادهبزرگ را در خود جای  هایدادهمرتبط با آنها سهم بزرگی از 

استنادی که قابلیت مقایسه با نتایج این پژوهش را داشته باشد یافت نشد ولیکن چند 
گردیده بود مورد بررسی بزرگ ارائه  هایدادهعام برای حاکمیت  طوربهچارچوب و مدل که 

پژوهش و الگوهای ارائه شده در موارد بسیاری مطابقت وجود  هاییافتهقرار گرفت که بین 
 داشت.

 و نتایج هایافته ۴
ها در سه مرحله مطالعه، گردآوری داده در اینکه در روش تحقیق بیان شد،  گونههمان

پیوسته به منابع  طوربهکدگذاری انجام شده است. در هر سه مرحله محقق سعی نموده تا 
موجود مراجعه نموده و برخی از کدها را تغییر دهد. این فرآیند تا زمانی ادامه یافت تا پژوهش 

قرار  در شش دسته زیر ورکلیطبه آمدهدستبههای به مرحله اشباع نظری رسید. مقوله
 گرفتند:

 های علّیمقوله ۴.۱
 انجامندکه به وقوع یا رشد و گسترش پدیده اصلی می شودمیی علّی شامل مواردی هامقوله

. سه مقوله اصلی، لزوم دستیابی به جریان مطلوب دانش، (۲۰۰۸استراوس و کوربین،)
 (،3V+2Vبزرگ )های بنیادی داده های بزرگ مهار نشده و مسائلمشکالت ناشی از داده

شرایط علّی این مطالعه در نظر  عنوانبهباشند. دربرگیرنده یازده مقوله فرعی مرتبط می که
 (.۳جدول ) اندشدهگرفته 
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 ۳جدول 
 پژوهش یعلّ یهامقوله

 ی فرعیهامقوله مقوله اصلی

 لزوم دستیابی به جریان مطلوب دانش

 جریان دانش و گردش کار سازییکپارچهنیاز به  -
 هاتمرکز بر جریان داده و کنترل داده -
 مؤثرتقویت کار گروهی  -
 الزام هماهنگی و ترکیب جریان دانش -

 های بزرگ مهار نشدهمشکالت ناشی از داده
 عدم دستیابی به اطالعات مناسب در زمان مناسب -
 هاداده سازییکپارچهناتوانی در  -
 ها و اتخاذ تصمیمدادهعدم امکان تحلیل  -

 های بزرگمسائل بنیادی داده
(3V+2V) 

 هاسرعت باالی تولید داده -
 هاحجم باالی داده -
 هاتنوع داده -
 هااز داده آفرینیارزش -
 ها و اعتمادپذیری آنهاصحت داده -

  

 ی محوریهامقوله ۴.۲
های مشاهده شده و سایر مقوله شدهیآورجمعهای ای محوری است که همواره در دادهمقوله

تواند متناسب با موضوع پژوهش انتخاب اصلی دیگر به آن مرتبط شوند. نام مقوله محوری می
 عنوانبه «های بزرگحاکمیت داده». در این پژوهش (۲۰۰۸استراوس و کوربین،) شود

 (.۴جدول ) گرفتقرار در الگوی پارادایم ارائه شده  هامقولهی محوری در مرکزیت سایر پدیده

 ۴جدول 
 پژوهش یمحور یهامقوله

 ی فرعیهامقوله مقوله اصلی

 های بزرگحاکمیت داده

 های بزرگجستجو و تحلیل داده -
 داخلی هایکنترلانطباق با  -
 مالی و اعتباری ضررهایجلوگیری از  -
 برخورداری از ضریب امنیتی باالتر -
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 های راهبردیمقوله ۴.۳
 کنندی محوری را ارائه میها راهبردهایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیدهمقولهاین 

حاکمیت مدیریت دانش، نوع داده  . در این پژوهش سه مقوله(۲۰۰۸استراوس و کوربین،)
های بزرگ در بانک بزرگ و فرآیندهای صنعت بانکداری چارچوبی را برای حاکمیت داده

ی اصلی را به هامقولهاین  ۵جدول . اندآوردهیت جریان دانش پدید مرکزی و دستیابی به مدیر
 .دهدمیی فرعی مرتبط با آنها نشان هامقولههمراه 

 ۵جدول 
 پژوهش یراهبرد یهامقوله

 ی فرعیهامقوله مقوله اصلی

 دستیابی به حاکمیت مدیریت دانش
 با استراتژی کلی سازمان KMاستراتژی  راستاییهم -
متشکل از ذینفعان و مدیران ادارات در  کارگروهتشکیل  -

 ITکنار بخش 

های بزرگ و استفاده از ابزار توجه به نوع داده
 متناسب تحلیل داده

 توجه به نوع داده تولید شده -
 ابزار مناسب تحلیل داده کارگیریبه -
 های ناهمگونداده ینماببرقراری ارتباط  -
 خصوصیکیفیت داده، امنیت و حریم  -
 ، داده ارشد و داده مرجعفراداده -

های بزرگ با حاکمیت داده راستاییهم
 فرآیندهای صنعت بانکداری

توجه به ذینفعان خارج از بانک مانند بانک جهانی  -
 هااز داده کنندهاستفاده عنوانبه
اطالعات مشتریان و اعتبار سنجی  یهاسامانهتقویت  -

 مشتریان
 و تقلب سوءاستفاده تریعسرکشف  -
 العملعکسباال بردن سرعت پاسخگویی و  -
 کمک به پیشبرد پروژه انباره داده در بانک -

  

 های محیطیمقوله ۴.۴
ای از شرایط مجموعه دهندهنشانای هم معروفند، های زمینهها که به مقولهاین مقوله

 در این. (۲۰۰۸اوس و کوربین،استر) دهندقرار می تأثیرراهبرد را تحت  که هستند یطیمح
شرایط محیطی اثرگذار بر  عنوانبهپژوهش دو مقوله پیچیدگی سازمانی و پیچیدگی محیطی، 

 (.۶جدول ) اندشدهراهبردهای این پژوهش انتخاب 
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 ۶جدول 
 پژوهش یطیمح یهامقوله

 ی فرعیهامقوله مقوله اصلی

 پیچیدگی سازمانی
 اطالعات و فناوری بانکی -
 پیچیدگی ساختاری -
 ذینفعان بانک -

 المللشرایط سیاسی و روابط بین - پیچیدگی محیطی
 روابط بین سازمانی -

 یاواسطههای مقوله ۴.۵
از شرایط خاص هستند که  ایزنجیرهشوند، نشانگر که میانجی نیز نامیده می هامقولهاین 

. چهار مقوله شرایط (۲۰۰۸کوربین،استراوس و ) دهندقرار می تأثیرراهبرد را تحت 
شرایط  عنوانبهسازمانی های قابلیت زیرساختی، عوامل نگرشی، شرایط صنعت بانکداری و

 (.۷جدول اند )ای اثرگذار بر راهبردها، انتخاب شدهواسطه

 ۷جدول 
 پژوهش ایواسطه یهامقوله

 ی فرعیهامقوله مقوله اصلی

 اطالعات هایسیستموضعیت  یرساختیزشرایط 
 وضعیت سبد خدمات

 تفکرات مدیران ارشد عوامل نگرشی
 تجربه و نگرش

 وضعیت نظام اقتصادی شرایط صنعت بانکداری
 دانش و تجربه صنعت

 نیروی انسانی دانشی سازمانی هایقابلیت
 بانک افزاریسختقابلیت تجهیزات 

 های پیامدیمقوله ۴.۶
جهت اداره و کنترل پدیده  یا یدهپدی پیامدی، نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با هامقوله

های منافع ناشی از حاکمیت داده». در پژوهش حاضر (۲۰۰۸استراوس و کوربین،) هستند
 عنوانبههای اصلی و یازده مقوله فرعی، مقوله عنوانبه «مدیریت جریان دانش»و  «بزرگ
 (.۸جدول ) اندشدهص داده ی پیامدی تشخیهامقوله
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 ۸جدول 
 پژوهش یامدیپ یهامقوله

 ی فرعیهامقوله مقوله اصلی

ی مستقیم
پیامدها

 

 های بزرگمنافع ناشی از حاکمیت داده

 استراتژیک مطلوب ریزیبرنامه
 راهبردی هاییلتحلدستیابی به 

 نظارت داده محور
 هاتدوین مقررات و دستورالعمل

 مرتبطکاهش هزینه و ریسک 
 تحلیل رفتار مشتری

 وکارکسبهوش  درآمدیشپ

ی 
غپیامدها

یرمستقیم
 

 مدیریت جریان دانش

 کار جریان دانش و گردش سازییکپارچه
 هاجریان داده و کنترل داده

 مؤثرتقویت کار گروهی 
 هماهنگی و ترکیب جریان دانش

  

 طیشرا شامل ؛شودمی ینظر مدل خلق به ه منجرک هاداده لیتحل یهیرو خالصه طور به
 یپدیده هک هستند امدهایپ و اقدامات و ، راهبردهاگرمداخله طیشرا ،ایزمینه طیشرا ،یعلّ

چارچوب حاکمیت » ینظر مدل .کنندمی حیتشر را «های بزرگحاکمیت داده» یعنی یاصل
 است. مشاهده ، قابل۲ در شکل یمیپارادا ابعاد مدل با مطابق «های بزرگداده
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 ا.ا.ج یمرکز بانک در بزرگ یهاداده تیحاکم یمیپارادا یالگو .۲شکل 

بزرگ  هایدادهتوان سه بعد اصلی برای حاکمیت می آمدهدستبهبر اساس مدل پارادیمی 
در بانک مرکزی ایران، پیشنهاد نمود که عبارتند از: نوع داده بزرگ، حاکمیت مدیریت دانش 

های مهم دستیابی به چارچوب یاد شده، مدیریت و فرآیندهای صنعت بانکداری. یکی از مزیت
معنوی سازمان  هایسرمایهنوع  ترینمهمجریان دانش در نظر گرفته شده است، چرا که دانش 

. با (۱۳۸۸ ،یاله و یور)خد شودمییادگیرنده محسوب  هایسازمانلین منبع استراتژیک و او
های پردازش فرآیندهای انتقال دانش، مکانیزم توجه به این مهم که جریان دانش عالوه بر

 عنوانبه، شناسایی این جریان در بانک مرکزی (۲۰۰۲ژوگو،) گیردمیدانش را نیز در بر 
سازمانی که بخش عظیمی از فعالیت آن پژوهشی بوده و وابستگی زیادی به دانش دارد از 

ی باشند که هایشرکتاهمیت باالیی برخوردار است. اگر چه در خارج از بانک ممکن است 
های سازمانی برای تولید دانش اطالعات و دانش مورد نیاز را فراهم نمایند، اما وجود مجموعه

. در ادامه شرح مختصری از ابعاد (۱۳۸۷ ،زادهحسن) رسدمیوری به نظر خاص سازمان ضر
 چارچوب پیشنهادی در بانک مرکزی آمده است.



 ۳۴۱ یرانا یاسالم یجمهور یبزرگ در بانک مرکز یهاداده یتارائه چارچوب حاکم 

 

 ابعاد چارچوب پیشنهادی ۴.۷
های بزرگ در بانک مرکزی از مدل پارادایمی حاکمیت داده آمدهدستبهبر اساس راهبردهای 

های مشابه، چارچوبی با سه ها و مدلچوبایران و بر اساس مشاهدات انجام گرفته در چار
یت بعد برای دستیابی به این حاکمیت در بانک مرکزی متصور است که در ادامه به تشریح وضع

 بانک مرکزی در خصوص هر یک از این ابعاد پرداخته شده است.
 های بزرگ:نوع داده 

یکی از ابعاد  متناسب های بزرگ و استفاده از ابزار تحلیل دادهتوجه به نوع داده
های بزرگ . دادهشودمیاست که به اختصار تحت عنوان نوع داده بزرگ مطرح  آمدهدستبه

 -۱: (۲۰۱۳سوارس،)توان به پنج دسته کلی تقسیم نمود را از نظر منبع پیدایش آنها، می
بزرگ  هایتراکنشهای داده -۳ (M2M۱) ماشین به ماشین -۲اجتماعی  هایرسانه و وب

انسان. با توجه به فرآیندهای موجود  های تولید شده توسطداده -۵بیومتریک  هایداده -۴
های بزرگ متنوعی از لحاظ شده، با داده بکار گرفتهدر بانک مرکزی و همچنین ابزارهای 

های مبتنی بر وب، دریافت بازخورد از تجهیزات منبع تولید مواجه هستیم. توسعه سیستم
 هایاستانآوری آمارهای اقتصادی از کلیه شد در صنعت بانکداری، جمع بکار گرفتههوشمند 

های آمدن تنوع داده به وجودکشور، تجمیع و یکپارچه نمودن آمار و اطالعات بانکی، از دالیل 
، صحت و هادادههایی چون کیفیت مقوله باشد. در این بعد،بزرگ در سطح بانک مرکزی می

. متناسب با نوع باشندمیها و موارد مشابه حائز اهمیت داده ، ریشه و مرجعهادادهامنیت 
های بزرگ متفاوت خواهد بود و یک رویه مشخص برای برخورد با داده بزرگ حاکمیت داده

 همه انواع داده وجود ندارد.
 :حاکمیت مدیریت دانش 

دستیابی به حاکمیت مدیریت دانش یافته دیگری است که به اختصار حاکمیت مدیریت 
 آمیزموفقیتبرای دستیابی  اتخاذشده هایسیاستتوان . این بعد را میشودمیدانش مطرح 

یک سازمان تلقی نمود. نقش مدیریت  مدتمیانو  بلندمدت هایاستراتژیو کم خطر به 
ارشد، تدوین برنامه استراتژیک و توجه به نظام حاکمیتی و الگوهای آن از ملزومات حاکمیت 

 یکلاستراتژی مدیریت دانش با استراتژی  راستاییهمشوند. مدیریت دانش محسوب می
. (۲۰۰۵، ۲زاینگر) نیز از مواردی است که در حاکمیت مدیریت دانش مورد توجه است سازمان

                                                                                                                                  
1 Machine to Machine 
2 Zyngier  
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مدیریت  -۲تعیین میزان اختیارات  -۱به شرح ذیل نام برد:  توانمیاجزاء این حاکمیت را 
 وجود چارچوب مشخص -۴ گیریاندازهارزیابی و  -۳ریسک 

تاکنون چارچوب حاکمیتی مشخصی برای مدیریت دانش در بانک مرکزی تدوین نگردیده 
ان زیادی معین بوده و به بحث مدیریت ریسک و ارزیابی است ولیکن میزان اختیار افراد به میز

 پراکنده پرداخته شده است. صورتبه
 فرآیندهای صنعت بانکداری 

شوند. این موارد های بزرگ بر اساس موارد استفاده خاص هدایت میداده وتحلیلتجزیه
نند بازاریابی، ما هاییبندیدستهتواند در استفاده به صنعت و نوع عملکرد بستگی دارد و می

به مشتری، امنیت اطالعات قرار گیرد. فرآیندهای موجود در هر صنعتی نحوه  دهییسسرو
دهد. برخی از فرآیندهای کالن بانک قرار می تأثیرها را تحت داده یتو حاکم گذاریسیاست

یده های بزرگ در ارتباط هستند، متناسب با وظایفی که در قانون معین گردمرکزی که با داده
 توان به شرح ذیل برشمرد:می

 یاعتبار و یپول هایسیاست یاجرا و میتنظ 
 یبازرگان مبادالت لیتسه و هاپرداخت موازنه 
 شورک جیرا هایسکه ضرب و ناسکاس انتشار و بینیپیش 
 یارز هایپرداخت نیتضم ای تعهد و یارز معامالت به مربوط مقررات میتنظ 
 معامالت نیا به مربوط مقررات میتنظ و طال بر معامالت نظارت 
 شورک جیرا پول و ارز ورود و صدور بر نظارت 
 یاعتبار مؤسسات و هابانک بر نظارت 

 هایسیاستدر بانک مرکزی با  موجودکلی و فرآیندهای  هایسیاست راستاییهم
 های بزرگ در این بعد حائز اهمیت است.حاکمیتی در خصوص داده

 اعتبار سنجی مدل ۴.8
 یبرا یمیپارادا ه مدلیته از که در فصل مربوط به روش تحقیق عنوان شد، پس گونههمان

 هایمفهوم داده با هم هک گرفت قرار یخبرگان اریاخت در یمیپارادا الگوی مدل، اعتبار شیافزا
 نیا شناختند. ازیم را ادیبن داده هیروش نظر هم و داشتند ییآشنا یکبان صنعت بزرگ در
 شتریب دهند؛ ارائه را خود نظرات ییمدل نها و نیتدو ندیفرا مورد در هک شد خواسته خبرگان

 یندیفرا در هک داشتند زین ینظرات اصالح آنها از یبعض و ردندک تائید را مدل آنها
 .شد افتیآنها در یینها نظر و اعمال اصالحات ،وبرگشترفت
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موجود در زمینه حاکمیت  هایچارچوبو  هامدلهمچنین مبانی نظری مرتبط و 
پژوهش که در محیط  هاییافتهمورد بررسی مجدد قرار گرفت تا میزان تطابق  های بزرگداده

)جدول  ادبیات نظری مقایسه گردد با مستندات منابع موجود در آمدهدستبهبانک مرکزی 
۹). 
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 ۹جدول 
 های پژوهش با مبانی نظریتطابق یافته

 ادبیات نظریمنبع مرتبط در  مفهوم طبقه

ی 
عل

ط 
رای

ش
کل

ش
گ

ی
یر

 
ت 

می
حاک

صد 
ق

ده
دا

ی
ها

 
گ

بزر
 

 لزوم دستیابی به جریان مطلوب دانش
 (۱۳۸۶ ،یرستون)فا

(Zhuge H., 2006) 
(Nissen, 2002) 

 (۱۳۹۲ ،ی)البدو های بزرگ مهار نشدهمشکالت ناشی از داده

 های بزرگمسائل بنیادی داده
(3V+2V) 

(Gantz & Reinsel, 2011; Hashem et al.(2015)) 
(Ballard, et al., 2014) 

(Aberdeen, 2012) 
(Berman, 2013; Zikopoulos & Other, 2012) 
(Manyika & Other, 2011) 

قه 
طب

ری
حو

م
 

 های بزرگحاکمیت داده
(Grossman, 2013) 
(Cupoli, Earley, & Henderson, 2014) 
 

دی
هبر

 را
قه

طب
 

 (Zyngier, 2005) دانشدستیابی به حاکمیت مدیریت 
های بزرگ و استفاده توجه به نوع داده

 متناسب از ابزار تحلیل داده
(Cupoli, Earley, & Henderson, 2014) 

(Soares, 2013) 

های بزرگ با حاکمیت داده راستاییهم
 فرآیندهای صنعت بانکداری

(Beck, 2013) 
(Evernden, 2011) 

(Pollock & Raviendran Nair, 2014) 
طی

حی
ه م

طبق
 

 (Beck, 2013) پیچیدگی سازمانی

 پیچیدگی محیطی
(Blake & Hammond, 2006) 
(LaValle, Hopkins, Lesser, Shockley, & 

Kruschwitz, 2010) 

قه 
طب

طه
اس

و
ی

ا
 

 & ,LaValle, Hopkins, Lesser, Shockley) یرساختیزشرایط 
Kruschwitz, 2010) 

 - عوامل نگرشی
 شرایط صنعت بانکداری

 
(Beck, 2013()Chung & Liang(Bill)Tiseng, 

2012) 
 (Blake & Hammond, 2006) سازمانی هایقابلیت

دی
یام

ه پ
طبق

 

یم
ستق

م
 

های منافع ناشی از حاکمیت داده
 بزرگ

(Dobre & Xhafa, 2014) 
(Bernd Kittlaus & Krahl, 2005) 

غ
یم

ستق
رم

ی
 

 مدیریت جریان دانش

(Zyngier, 2005) 
 (۱۳۸۸ ،ی& اله یور)خد

 (Zhuge H. , 2002) 
 (۱۳۸۷ ،زادهحسن)
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 و پیشنهادات گیرینتیجه ۵
بزرگ در  هایدادهتالش شد تا پس از شناسایی عوامل مرتبط با حاکمیت  پژوهش نیا در

شرایط مختلف، راهکارهای مرتبط و پیامدهای مطلوب  یرندهبرگبانک مرکزی، مدلی که در 
 هکبل نبوده یمتوال ندیفرا دو هاداده لیتحل و آوریجمع ندیفرا است ارائه گردد. گفتنی است

 به خط لیتحل با است. ینظر گیرینمونه تیماه نیا هکاست  شده انجام زمانهم به صورت
 یمحور یدهاک ،شدهییشناسا باز یدهاک بر اساس انجام شد. باز یدگذارک ،هامصاحبه خط

 رد.ک دایپ توسعه ینظر مدل یانتخاب یدگذارک کمک به و گرفتند لکش
بزرگ در  هایدادهبر مدیریت دانش از طریق  تأثیرگذارهدف پژوهش حاضر بررسی عوامل 

 هایدادهجهت چارچوب راهبری  ارائهگرفته شد و در مرحله دوم،  در نظربانک مرکزی ایران 
 مورد نظر قرار داشت. توانمندساز مدیریت جریان دانش در بانک مرکزی عنوانبه بزرگ

 هایافتهخالصه  ۵.۱
بزرگ، نتیجه  هایدادهبر حاکمیت  تأثیرگذاراول پژوهش در خصوص شرایط  سؤالدر پاسخ به 

های صورت گرفته نشان داد که سه مقوله، لزوم دستیابی به جریان مطلوب دانش، بررسی
(، 3V+2Vبزرگ )های های بزرگ مهار نشده و مسائل بنیادی دادهمشکالت ناشی از داده

ی پدیده عنوانبههای بزرگ شرایط علّی این مطالعه بوده و لزوم توجه به حاکمیت داده
نظر گرفته شد. همچنین سه مقوله حاکمیت مدیریت دانش، نوع داده بزرگ و محوری در 

 سؤالپاسخ  که ی راهبردی پژوهش را تشکیل دادند،هامقولهفرآیندهای صنعت بانکداری نیز 
مدیریت جریان دانش را ارائه  منظوربههای بزرگ دوم یعنی راهبردهای حاکمیت داده

های محیطی، پیچیدگی سازمانی و پیچیدگی برای مقولهاول،  سؤالدهند. در ادامه پاسخ می
شرایط زیرساختی، عوامل نگرشی، شرایط  ایواسطهی هامقولهمحیطی انتخاب شد و برای 

سازمانی برگزیده شد. مقوله پیامدی نیز منافع ناشی از حاکمیت های قابلیت صنعت بانکداری و
راستای اهداف پژوهش  و در تینها د. درهای بزرگ و مدیریت جریان دانش انتخاب گردیداده
سپس چارچوب پیشنهادی  .گرفت قرار تائید خبرگان مورد نظر با ارائه و یمیپارادا مدل

های بزرگ، حاکمیت مدیریت های بزرگ در بانک مرکزی با سه بعد نوع دادهحاکمیت داده
ژوهش نیز به دو دانش و فرآیندهای صنعت بانکداری پیشنهاد گردید. اعتبارسنجی نتایج پ

 روش مصاحبه با خبرگان و تطبیق با مبانی نظری صورت پذیرفت.
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 مقایسه تحلیلی مدل پژوهش با مبانی نظری ۵.۲
، از بیست (۲۰۱۴سوارس،) EDMهای سازمان یا ی معماری مرجع مدیریت دادهدر مطالعه

 توانمی. از دید تطبیقی شوندمیدسته موجود، تعداد شش دسته به حاکمیت داده مربوط 
جهت حاکمیت داده را با ابعاد چارچوب پیشنهادی  بندیدستهشش بخش مطرح شده در این 

اطالعات و  گذاریسیاستبخش مدیریت  برآمده از مدل پارادیمی این مطالعه، مطابقت داد.
ع، مدیریت داده مرج هایبخش. گیرندمیاکتشاف داده در بعد حاکمیت مدیریت دانش جای 

در بعد  وکارکسب نامهواژهکیفیت داده و فراداده در بعد نوع داده بزرگ قرار گرفته و بخش 
مربوط به حاکمیت  هایبخشفرآیندهای صنعت بانکداری قرار دارد. همچنین برخی عناوین 

ی، محوری، راهبردی، محیطی، علّ یهامقولهی ی این مدل معماری، در شش دستهداده
 .گردندمیدی مشاهده ای و پیامواسطه

بزرگ ارائه شده توسط شرکت دارایی  هایدادهدر بررسی دیگر چارچوب حاکمیت 
، با سه بعد نوع داده بزرگ، صنعت و عملیات و حاکمیت اطالعات (۲۰۱۳سوارس،)اطالعاتی 

پژوهش  هاییافتهمورد بررسی قرار گرفت. این مدل تطابق بیشتری به نسبت مدل قبل با 
یکی بعد حاکمیت اطالعات است که  ه دو بعد متفاوت آن با چارچوب پیشنهادیدارد چرا ک

تری را پوشش دهد حوزه گسترده رسدمیاست و به نظر  حاکمیت مدیریت دانش جایگزین آن
و بعد دیگر صنعت و عملیات است که فرآیندهای صنعت بانکداری جایگزین آن گردیده است. 

از مدل سوارز بود این بعد محدودتر است و دلیل آن به خاص  ترجامعبعد قبلی که  برخالف
 .گرددمیبودن مورد مطالعاتی پژوهش باز 
موسوم به  IBMمدل چارچوب اطالعات شرکت  قرار گرفتمدل بعدی که مورد بررسی 

IFW  مالی است. مؤسساتکه تمرکز آن بر بانک، بیمه و  (۲۰۱۱،اورندرن)است 
که توجه به تنوع داده در  دهدمی، نشان IFWبررسی تطبیقی نتایج این پژوهش با مدل 

اولین نسخه این مدل را ارائه  ۱۹۹۶این مدل از مفاهیم زیربنایی است. اورندن که در سال 
، هدف از طراحی این چارچوب پنجاه سلولی را درک و مدیریت انواع (۲۰۱۵اورندرن، ) نموده

مطابقت  آمدهدستبه هاییافتهکه از جهت توجه به تنوع داده با  کندمیان مختلف اطالعات بی
 توانمیبانکی نیز دیگر شباهتی است که  وکارکسبوجود دارد.همچنین توجه به فرآیند و 

 مشاهده نمود.
و  وکارکسب از طرفی سه نمای کلی در نظر گرفته شده برای این چارچوب را که سازمان،

در دو بعد چارچوب پیشنهادی پژوهش یعنی فرآیندهای صنعت  توانمیفناوری هستند، 
 بانکداری و مدیریت جریان دانش مشاهده نمود.
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 (۲۰۱۴کاپولی، ایرلی و هندرسون ) مدیریت داده المللیبیندر بررسی مجدد مدل موسسه 
ه و کمتر فضای دانشی مدیریت داده در نظر گرفته شده در آن، تمرکز بر مدیریت داده بود ۱۱ و

به جنبه سازمان و افراد توجه شده است. در بعد نوع داده این پژوهش، به مواردی چون 
کیفیت داده، فراداده، داده مرجع و داده ارشد پرداخته شده است که در مدل داما مشاهده 

 .شوندمی
ادغام داده و همکاری متقابل که در نسخه اخیر افزوده شده و شامل عملیاتی همچون 

است  یبانیو پشت یسازیمجاز شدن،متحدتکرار،  یل،جنبش، تحو یل،استخراج، تبد کسب،
 در بعد مدیریت جریان دانش مشاهده نمود. توانمیرا 

های زیادی با مدل قبلی چارچوب دیگری که جهت حاکمیت داده ارائه گردیده و شباهت
ه حاکمیت داده فعالیت که در زمین (Caserta, 2014) باشدمیدارد مدل شرکت کسرتا ایده 

. این مدل شامل نمایدمیهای بزرگ ارائه نموده و همچنین راهکارهایی برای حاکمیت داده
هفت بخش است که یکی از آنها سازمان است که این بخش در بر گیرنده نظارت بر داده و 

ای . بخش سازمان به همراه بخش تجمیع فرآیندهباشدمیبرقراری اشتراک داده در سازمان 
مقایسه  با دو بعد فرآیندهای صنعت بانکداری و مدیریت جریان دانش توانمیرا  وکارکسب

 موارد مورد توجه در مدل کسرا هستند. دهندهپوششنمود که هر دو به شکل دیگری 
 .گیرندمیپنج بخش دیگر به جهت تطابق با مدل این پژوهش در بعد تنوع داده قرار 

 مقایسه قرار گرفت، مدل حاکمیت داده شرکت اوراکل استآخرین مدلی که مورد 
(Pollock & Raviendran Nair, 2014)افراد و  . این چارچوب دو بخش دارد بخش اول

بخش اول را که در  ایمقایسهها است. از نظر فرآیندها است و بخش دوم ابزار و توانایی
ت جریان دانش و فرآیندهای صنعت با دو بعد مدیری توانمیبرگیرنده افراد و فرآیندهاست 

بانکداری مقایسه نمود و شش مرحله بخش دوم را که متمرکز بر ابزار و توانمندی کار با داده 
با بعد نوع داده مدل پژوهش تطبیق داد با ذکر این نکته که طراحان این  توانمیهستند را 

 .داندمیبزرگ  هایدادهبخش دنیای حاکمیت  ترینمهممدل کیفیت داده را 

 پیشنهادات  ۵.۳
بزرگ نقش  هایدادهجهت دستیابی به مدیریت جریان دانش در بانک مرکزی ایران، حاکمیت 

روشن و شفاف در زمینه برخورد با  محوری دارد به عبارت دیگر بدون تعیین یک سیاست
. باشدمیور نگذار مقدعنوان یک نهاد سیاستها، تولید و انتشار دانش در بانک مرکزی بهداده

بایست اتخاذ گردد که جهت تدوین آنها، راهبردی منسجمی می هایسیاستبرای این منظور 
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ها، حاکمیت مدیریت دانش و فرآیندهای صنعت بانکداری داده توجه به ابعادی چون نوع
 .رسدمیضروری به نظر 

 نیا یرهایمتغ سنجش هایمقیاس توسعه جهت در تا شودمی هیتوص یآت پژوهشگران به
 .بپردازند پژوهش به قیتحق نیا هاییافته پذیریتعمیم شیافزا چارچوب و

 منابع فهرست
و  یکالکترون یبانکدار یشهما ین. سومبزرگ هایداده یدر فناور یریاننقش مد(. ۱۳۹۲ا. ) ،البدوی

 .یو بانک یپرداخت. تهران: پژوهشکده پول هاینظام
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