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 هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  دكتر شعبان الهي
 تحليلگر سامانه هاي بانك مركزي  اميد مرعشي پور   

 هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس دكتر عليرضا حسن زاده 



   

 مقدمه
واقعيت اين است كه شبكه بانكي كشور و بانك مركزي در رأس آنها،  درك خوبي از اين موضوع دارند كه با استفاده بهتر از 
سرمايه هاي اطالعاتي خود مي توانند به مزيت هاي رقابتي قابل توجهي دست يابند و به پتانسيل عظيم بازار براي رشد سـريع  

آن هـا  . در اين حوزه آگاه اند، با اين حال آن ها اغلب در ساخت محيط داده هاي بزرگ شخصي خـود دچـار ترديـد مـي شـوند     
مي بينند كه منابع اطالعاتي دارند كه اگر به درستي تحت كنترل درآيند مي  تواند برايشان مفيد باشد اما با توجه به حجم باال 

  .و بعضا پيچيدگي آنها،  نمي دانند چگونه از اين منافع بهره مند گردند
 

با افزايش روز افزون داده هاي توليد شده در مقياس بي سابقه توسط سيستم هاي مبتني بر اينترنت، داده هاي بزرگ موجب 
هسـته اصـلي علـم داده هـاي     . شده انـد  "علم داده هاي بزرگ  "پديد آمدن يك حوزه پژوهشي ابداعي جديد، تحت عنوان 

 .بزرگ، استخراج دانش از داده ها به عنوان زير بنايي براي سرويس هاي  هوشمند و سيسـتم هـاي تصـميم گيـري اسـت     
 

 



 مباني نظري موضوع  

يكي از اين تعاريف كـه  رويكـردي كلـي    . در منابع مختلف تعاريف متفاوتي براي داده هاي بزرگ ارائه گرديده است 
دارد، دادهاي بزرگ را مقداري از داده ها مي داند  كه فن آوري سنتي، براي ذخيره، مـديريت، و پـردازش مـوثر آنهـا     

داده بـزرگ را بـه صـورت      ،)كه اكنون با گارتنر كار مي كند(، تحليلگر صنعت، داگ لني 2001در سال . ناتوان است
، اين تعريـف بـه   )Variety(و تنوع  )Velocity(، سرعت )Volume(حجم : تعريف كردكه عبارت بودند از  V سه

بعد ها عنصـر چهـارمي نيـز تحـت عنـوان      . نسبت تعريف قبل كه تنها به مقوله حجم توجه نموده بود جامع تر است
مشهور است در جوامع علمي پذيرفته شده است چرا كـه   4V اين تعريف كه به. به آنها افزوده شد ) Value(ارزش 

عبارت داده بزرگ مدت ها است كه براي اشاره به حجم  .  به روشني داده هاي بزرگ را از ساير داده ها متمايز مي نمايد
عظيمي از داده ها   كه توسط سازمان هاي بزرگي مانند گوگل يا ناسا ذخيره و تحليـل مـي شـوند مـورد اسـتفاده قـرار       

اما به تازگي، اين عبارت بيشتر براي اشاره به مجموعه هاي داده اي بزرگي استفاده مي شـود كـه بـه قـدري     . مي گيرد
 .بزرگ و حجيم هستند كه با ابزارهاي مديريتي و پايگاه هاي داده سنتي و معمولي قابل مديريت نيستند

 

Value 



ناتواني در مديريت صحيح  سليقه مشتريان، راندمان شعب، ميزان جذابيت حساب هاي سپرده متنوع، ارزيـابي تناسـب    -1
 .، وقتي آنها را اندازه گيري نشده اند ... كاركرد محصوالت اعتباري و

 راهبر يعني مديريت بانك بر مبناي شواهد اطالعاتي دقيق و اندازه گيري شده  - رويكرد داده-2
 :فناوري داده هاي بزرگ در كنارموضوعات ابزاري فناوري، سخني در مورد فلسفه مديريت با بانك ها دارد -3

در مورد ميزان ارزش و جايگاه تجربه، جايگاه تخصص بانكداري و نهايتـا توانمنـدي و قابليـت بيـنش مـديريتي در فهـم       
 سال آينده كه هستند و چه مي خواهند؟3 تا1 مشتريان شما در  .واقعيات مشتري چقدر مي دانيد

 .فرايند تحول در نگاه مديريت بانكي كشورنيازمند زمان است و بايد به تدريج و از هم اكنون شروع شود -4

داده هاي عظيم، مجموعه اي از داده ها هستند كه نرخ رشد آن ها بسيار باال بوده و در مدت زمان كوتـاهي، شـامل چنـان    
حجمي از اطالعات مي شود كه دريافت، ذخيره سازي، تحليل، بازاريـابي و همچنـين تصـوير سـازي آن هـا بـا ابزارهـاي        

آنچه حائز اهميت است، اين است كه بر خالف گذشته، مفهوم داده بزرگ . مديريت داده موجود، غير قابل انجام خواهد بود
تنها مختص به حوزه آكادميك و حل مسائل علمي مانند شبيه سازي هاي پيچيده فيزيكـي، تحقيقـات زيسـت محيطـي،     
هواشناسي و مانند آن نبوده و بسياري از سازمان ها و شركت هاي بزرگ در سـال هـاي آينـده بـا مشـكالت مربـوط بـه        

 داده هاي انبوه غير ساخت يافته يا همان داده هاي عظيم مواجه خواهند بود



 دستاوردهاي حاصل از بكارگيري فناوري داده هاي بزرگ در بانك ها را 
 :مي توان به شرح ذيل عنوان نموده اند  

 بخش بندي وسيع مشتريان، تعريف سبد هاي متنوع مشتريان 
 تجربه اندوزي دائمي از تغييرات خواستگاه مشتريان و باز تعريف مكرر بخش هاي مشتريان

 سفارشي سازي خدمات بانكي خاص بخش هاي مشتريان 
 القاي مستمر احساس نوآوري به مشتريان با ارائه خدمات راديكال منطبق با نياز هاي در حال تغيير آنان

زندگي روزمره مديران شعب با داده هاي مشتريانشان، حجم باور نكردني داده ها هر لحظه توسط بانك تسخير شده و 
 .منشا تصميمات و اقدامات بانك مي شود

منشا مزيـت رقـابتي و تمـايز شـما در      .به تدريج، حجم داده هاي بزرگ بانك مهمترين دارايي بانك شما خواهد بود
 .باعث اعتالي برند بانك نزد مشتريانش خواهد شد .چشم مشتريان شما خواهد بود

موفقيت شما در اين راه بستگي خواهد داشت به اينكه تا چه حد مي توانيد ايده داده هاي بزرگ را در دايره بزرگتري از 
مديران خود در بانك ترويج دهيد، جا بياندازيد، و آنها را به كشف مستمر شواهد از مشتريان بالفعـل و بـالقوه بانـك    

 .ترغيب نماييد
مـديريت تغييـر در     .دسترسي به فناوري داده هاي بزرگ سخت نيست، جمع كردن بيشتر داده ها هـم اصـل نيسـت   

 .بكارگيري اين فناوري توسط مديران رده هاي مختلف بانك است كه بزرگترين دستاورد شماست
 



حاكميت داده سنتي بر داده هاي ذخيره شده در بانك هاي اطالعات رابطه اي متمركز است در حاليكه حاكميت داده هـاي  
بزرگ در برگيرنده بانك هاي اطالعات غير رابطه اي و اطالعـات غيـر سـاختيافته اي همچـون اطالعـات رسـانه هـاي        

 :توجه به نكات ذيل جهت حاكميت داده هاي بزرگ ضروري به نظر مي رسد . اجتماعي است
تصـميم گيـري دررابطـه بـا پايـان       -3اسـتفاده از رويكـرد متقابـل كـاركردي       -2تدوين اسـتراتژي حاكميـت داده     -1

 .توجه به چگونگي حمايت فناوري از حاكميت داده -4عمرمفيدداده ها  

موفقيت در مديريت داده هاي بزرگ نياز به مجموعه اي از مهارت و فناوري دارد كه  فراتر از ملزومـات مـورد نيـاز بـراي     
 .مديريت داده هاي معمولي است و حتي ممكن است نيازمند تغيير در كسب و كار  باشد

دستيابي به شفافيت داده ها، يكپارچه سازي، نحوه استفاده ، مديريت و مالكيت داده بـزرگ شـركت هـا،  بـا يـك برنامـه        
 . حاكميت داده بزرگ شروع مي شود

 

مطالعه مباني نظري نشان داده است كه حاكميت داده هاي بزرگ بخشي از 
مفهوم گسترده ترحاكميت اطالعات است كه تنظـيم سياسـت مربـوط بـه     
بهينه سازي، حفظ حريم خصوصي و كسب درآمـد از داده هـاي بـزرگ  را    

 . براي دستيابي به اهداف كالن در بر مي گيرد 
 



 داونپورت و پروساك معتقدند مديريت دانش، مجموعه اي از فرايندها براي فهم و به كارگيري منبع استراتژيك دانش
مديريت دانش، رويكردي ساخت يافته است كه رويه هايي را براي شناسايي، ارزيابي و سازماندهي، . در سازمان است

نوناكا و تاكوچي مديريت دانـش   . ذخيره و به كارگيري دانش به منظور تامين نيازها و اهداف سازمان برقرار مي سازد
 .را فرآيندي تعريف كرده اند كه طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فكري خود مي پردازد

            چنانچه دانش را به تنهايي و مجزا عامل برتري به حساب آوريم جريان دانـش عامـل برتـري يـك تـيم محسـوب
 .مي شود و دستيابي به  مديريت مطلوب در برقراري جريان دانش رمز موفقيت يك سازمان محسوب مي گردد

 
 

رسالت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بر آن است كه با اجراي سياستهاي پولي و اعتباري شرايط مساعد بـراي  
پيشرفت اقتصادي كشور فراهم سازد و در اجراي برنامه هاي مختلف اعم از برنامـه هـاي تثبيـت و توسـعه اقتصـادي      

 :برخي از وظايف بانك مركزي عبارتند از.پشتيبان دولت باشد
 تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و اعتباري، بر اساس سياستهاي كلي اقتصادي كشور -1
 حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادالت بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي -2
تنظيم مقررات مربوط بـه معـامالت ارزي و تعهـد يـا تضـمين       -4انتشار اسكناس و ضرب سكه هاي رايج كشور  -3

 پرداختهاي ارزي، نظارت بر معامالت طال و تنظيم مقررات مربوط به اين معامالت
 نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري -6نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور  -5

 



 روش تحقيق
اين پـژوهش داراي رويكـرد كيفـي بـوده و از     . روش پژوهش، براساس اهداف و ماهيت موضوع مورد مطالعه انتخاب مي شود

راهبرد پژوهشي نظريه ي داده بنياد، به جمع آوري و تحليل داده ها مي پردازد و ايده ي اصلي آن بر اين اساس است كه نظريه 
پردازي از داده هاي در دسترس ناشي نميشود؛ بلكه بر اساس داده هايي از مشاركت كنندگان كه فراينـد را تجربـه كـرده انـد ،     

در اين راهبرد، افراد موجود در محيط مدنظر قرار گرفته و احساسات آنها درك ميشود، بنابراين  .ايجاد يا مفهوم سازي مي شود
اين روش برخالف روش هـاي قياسـي، مبتنـي بـر     . درعمل كارآمد است و پيچيدگي هاي بيشتري از فرايند را نشان مي دهد

 بنابراين نتايج آن با محيط مورد مطالعه هماهنگي بيشتري دارد. رويكرد استقراي است

 . نفر از مديران و كارشناسان بانك مركزي گـردآوري شـده اسـت    30داده هاي اين پژوهش بر اساس مصاحبه هاي عميق با 
نمونه گيري گلوله برفي يك روش نمونه گيري است كه واحدهاي  . روش نمونه گيري ، گلوله برفي يا ارجاع زنجيره اي است

 .نمونه، نه تنها اطالعاتي در مورد خودشان، بلكه در مورد واحدهاي ديگر جامعه نيز  ارائه مي كنند

 نفر 7 : كارشناسي                  نفر 18 : ارشد كارشناسي                   نفر 5 :  دكترا تحصيالت

 نفر 20 : كارشناسي و تخصصي مشاغل             نفر 10 :  سرپرستي و مديريتي مشاغل سمت يا پست

   سال 15 : ميانگين بطور مرتبط سابقه



در اين مطالعه روش گردآوري اطالعات، روش مصاحبه ي عميق بوده است كه از مصاحبه ي بيستم به بعد، اطالعات دريافتي 
در اين رابطه مصاحبه گـران بـه    .تكرار شده است؛ اما براي اطمينان با وجود تكراري بودن داده ها تا مصاحبه سي ام ادامه يافت

به بيان ديگر، پس از تحليل هر مصاحبه با مشخص شدن نقاط مبهم يا ضعف الگو و مقوله ها، نفر بعدي با . مرور انتخاب شدند
 .توجه به تخصص مورد نياز براي رفع و اصالح نقاط ابهام يا ضعف، انتخاب شد

 .تحليل داده ها در روش داده بنياد، شامل سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي است
در اين مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه داده هاي گردآوري شده ، تالش مي كند كه مفاهيم پنهـاني آن را   :كدگذاري باز -1

 . ناميده مي شود "كدگذاري باز" اين مرحله .بازشناسد
 . هدف اين مرحله، تعيين رابطه بين مقوله هاي ايجاد شده در مرحله ي كدگذاري باز است :كدگذاري محوري -2
كدگذاري انتخابي مهم ترين مرحله ي نظريه پردازي است كه در آن، پژوهشگر مقوله هاي محوري را  :كدگذاري انتخابي -3

به مقوله هاي ديگر ربط مي دهد، ارتباط آنها را بيان مي كند و مقوله هايي كه احتياج به بهبود و بازنگري دارند را اصالح مـي  
در حقيقت، محقق تالش مي كند تا با برقراري ارتباط بين مقوله ها و بر اساس اين ارتباط ها، تصويري خلق كند يـا بـه    . كند

 . گفته ديگر داستاني نقل كند
 



 استراس و كوربين به طور خالصه مراحل زير را براي تحليل داده ها در روش داده بنياد پيشنهاد مي كنند 

 ؛)دسته بندي و تشكيل مفاهيم(گردآوري داده ها و كدگذاري باز  -1
 ؛) انتخاب مقوله ي محوري و مرتبط كردن ساير مقوله ها با آن(كدگذاري محوري  -2
 ؛)عمل يا تعامل هاي حاصل از پديده ي اصلي(تعيين راهبردها  -3
 ؛)شرايط ويژه ي مؤثر بر راهبردها(تعيين زمينه  -4
 ؛)شرايط عمومي محيطي مؤثر بر راهبردها(تشخيص شرايط واسطه اي  -5
 )نتايج پديدارشده در اثر راهبردها(پيامدها   -6
 



 يافته ها و نتايج
در هـر سـه   . همانگونه كه در روش تحقيق بيان شد در اين مطالعه گردآوري داده ها در سه مرحله كدگذاري انجام شـده اسـت  

اين فرآيند تا زماني ادامه . مرحله محقق سعي نموده تا بطور پيوسته به منابع موجود مراجعه نموده و برخي از كد ها را تغيير دهد
 :مقوله هاي به دست آمده بطور كلي در شش دسته زير  قرار گرفتند . يافت تا تحقيق به مرحله اشباع نظري رسيد 

دو مقوله ، مشـكالت ناشـي از   . مقوله هاي علّي شامل مواردي مي شود كه به وقوع يا رشد و گسترش پديده اصلي مي انجامند
 داده هاي بزرگ، به عنوان شرايط علّي اين مطالعه در نظر گرفته شده اند 4Vداده هاي بزرگ مهار نشده و مشخصه 

 )Causal Condition(مقوله هاي علي  -1

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

 مشكالت ناشي از داده هاي بزرگ مهار نشده

 يكپارچه سازي جريان دانش و گردش كار-
 جريان داده و كنترل داده ها -
 تقويت كار گروهي موثر-
 هماهنگي و تركيب جريان دانش-

 داده هاي بزرگ V4مشخصه 

 سرعت باالي توليد داده هاي بزرگ-
 حجم باالي داده هاي بزرگ-
 تنوع داده هاي بزرگ-
 ارزش باالي داده هاي بزرگ-



. مقوله اي محوري است كه همواره در داده هاي جمع آوري شده مشاهده شده و ساير مقوله هاي اصلي ديگر به آن مرتبط شـوند 
بـه عنـوان    "حاكميـت داده هـاي بـزرگ   "در اين تحقيـق  . نام مقوله محوري مي تواند متناسب با موضوع تحقيق انتخاب شود

 .پديده ي محوري در مركزيت ساير مقوله ها در الگوي پارادايم ارائه شده قرارگرفت

 ) Core Issuse(مقوله محوري   -2

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

 حاكميت داده هاي بزرگ

 جستجو و تحليل داده هاي بزرگ-
 انطباق با كنترل هاي داخلي-
 جلوگيري از ضرر هاي مالي و اعتباري-
 برخورداري از ضريب امنيتي باالتر-



در اين تحقيق سه مقولـه  حاكميـت    .اين مقوله ها راهبردهايي براي كنترل، اداره و برخورد با پديده ي محوري را ارائه مي كنند
مديريت دانش ، نوع داده بزرگ و فرآيندهاي صنعت بانكداري چارچوبي را براي حاكميت داده هاي بزرگ در بانـك مركـزي و   

 شكل ذيل شماي كلي اين مقوله هاي راهبردي را نشان مي دهد. دستيابي به مديريت جريان دانش پديد آورده اند 

 )Strategies(مقوله راهبردي   -3

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

 دستيابي به حاكميت مديريت دانش
 با استراتژي كلي سازمان KMهمراستايي استراتژي -
تشكيل كار گروه متشكل از ذينفعان و مديران ادارات در كنار -

 ITبخش 

توجه به نوع داده هاي بزرگ و استفاده از ابزار تحليل داده  

 متناسب

   شده توليد داده نوع به توجه-
 داده تحليل مناسب ابزار بكارگيري-
 ناهمگون دادهاي بين ما ارتباط برقراري-

همراستايي حاكميت داده هاي بزرگ با فرآيندهاي صنعت 

 بانكداري

توجه به ذينفعان خارج از بانك مانند بانك جهاني بعنوان -
 استفاده كننده از داده ها

تقويت سامانه هاي اطالعات مشتريان و اعتبار سنجي  -
 مشتريان

 كشف سريعتر سوء استفاده و تقلب -
 باال بردن سرعت پاسخگويي و عكس العمل-
 كمك به پيشبرد پروژه انباره داده در بانك-



اين مقوله ها كه به مقوله هاي زمينه اي هم معروفند، نشان دهنده مجموعه اي از شرايط محيطي هستند كه  راهبرد را تحت تاثير 
دراين تحقيق دو مقوله پيچيدگي سازماني و پيچيدگي محيطي، به عنوان شرايط محيطي اثرگذار بر راهبردهـاي  . قرار مي دهند

 اين پژوهش انتخاب شده اند

 )Context Condition(مقوله هاي محيطي   -4

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

 پيچيدگي سازماني
 اطالعات و فناوري بانكي-
 پيچيدگي ساختاري-
 ذينفعان بانك-

 شرايط سياسي و روابط بين الملل- پيچيدگي محيطي



. اين مقوله ها كه ميانجي نيز ناميده مي شوند، نشانگر زنجيره اي از شرايط خاص هستند كه راهبرد را تحت تاثير قرار مي دهند
چهار مقوله شرايط زيرساختي، عوامل نگرشي، شرايط صنعت بانكداري و قابليت هاي سازماني به عنوان شرايط واسطه اي اثرگذار 

 .بر راهبردها، انتخاب شده اند

 )Intervening Condition(مقوله هاي واسطه اي   -5

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

 شرايط زير ساختي
 وضعيت سيستم هاي اطالعات-
 وضعيت سبد خدمات-

 عوامل نگرشي
 تفكرات مديران ارشد-
 تجربه و نگرش-

 شرايط صنعت بانكداري
 وضعيت نظام اقتصادي-
 دانش و تجربه صنعت-

 قابليت هاي سازماني
 نيروي انساني دانشي-
 قابليت تجهيزات سخت افزاري بانك-



در تحقيـق حاضـر             . مقوله هاي پيامدي، نتيجه و حاصل راهبردها در مقابله با پديـده يـا جهـت اداره و كنتـرل پديـده هسـتند      
 .بعنوان مقوله  اصلي و چهار مقوله فرعي، به عنوان مقوله هاي پيامدي تشخيص داده شده اند  "مديريت جريان دانش  "

 ) Cosequences(مقوله هاي پيامدي -6

 مقوله هاي فرعي مقوله اصلي

 مديريت  جريان دانش

 يكپارچه سازي جريان دانش و گردش كار-
 جريان داده و كنترل داده ها -
 تقويت كار گروهي موثر-
 هماهنگي و تركيب جريان دانش-

ي تحليل داده ها كه منجر به خلق مدل نظري مي شود؛ شامل شـرايط علّـي، شـرايط زمينـه اي، شـرايط       به طور خالصه رويه
 .را تشريح مي كنند "حاكميت داده هاي بزرگ" مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پيامدها هستند كه پديده ي اصلي يعني



الگوي چارچوب حاكميت  
داده هاي بزرگ، توانمندساز 

مديريت جريان دانش در 
 ا.ا.بانك مركزي ج



 جمع بندي و نتيجه گيري
بـا اسـتفاده از ايـن روش،    .  در اين پژوهش براي دستيابي به چارچوب حاكميت داده هاي بزرگ از نظريه داده بنياد استفاده شد

الزم به ذكر است كه  فرايند جمع آوري و  .داده هاي خام مصاحبه هاي عميقي كه با خبرگان  بانك صورت گرفت، تحليل شد
بـا  .  تحليل داده ها دو فرايند متوالي نبوده بلكه به صورت همزمان انجام شده است كه اين ماهيت نمونه گيـري نظـري اسـت   

براساس كدهاي باز شناسايي شده، كدهاي محوري شكل گرفتند و به .  تحليل خط به خط مصاحبه ها، كدگذاري باز انجام شد
 . كمك كدگذاري انتخابي مدل نظري توسعه پيدا كرد

داده هاي بزرگ، به عنوان شرايط علّي اين مطالعـه در   4Vدو مقوله ، مشكالت ناشي از داده هاي بزرگ مهار نشده و مشخصه 
سه مقوله حاكميت مديريت . نظر گرفته شده اند همچنين حاكميت داده هاي بزرگ به عنوان پديده ي محوري در نظر گرفته شد

دانش ، نوع داده بزرگ و فرآيندهاي صنعت بانكداري نيز مقولـه هـاي راهبـردي تحقيـق را تشـكيل دادنـد، همچنـين بـراي         
مقوله هاي محيطي، پيچيدگي سازماني و پيچيدگي محيطي انتخاب شد و بـراي مقولـه هـاي واسـطه اي شـرايط زيرسـاختي،       

مقوله پيامدي نيز با توجه به هدف تحقيق، مديريت . عوامل نگرشي، شرايط صنعت بانكداري و قابليت هاي سازماني برگزيده شد
 . جريان دانش انتخاب گرديد

سپس چارچوب پيشنهادي حاكميت داده هـاي بـزرگ    .در نهايت مدل پارادايمي ارائه و با نظر خبرگان مورد تأييد قرار گرفت
 .در بانك مركزي با سه بعد نوع داده هاي بزرگ ، حاكميت مديريت دانش و فرآيندهاي صنعت بانكداري پيشنهاد گرديد

به پژوهشگران آتي توصيه مي شود تا در جهت توسعه مقياس هاي سنجش متغيرهاي اين چارچوب و افزايش تعميم پذيري 
 .يافته هاي اين تحقيق به پژوهش بپردازند
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