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Abstract  
Studies indicate that, Big Data Analytics have very profound impact on business and Value 
Creation and in some new aspects, triggered development. Experts believe that the Big Data 
Analytics has potential to reduce costs, increase productivity, accelerate response time, 
development customers’ services and improved decision-making process, and thus helps 
enterprise Value Creation. However, the majority of enterprises fail to know how to 
generate value from their massive volumes of data. Studying different researches dedicated 
to value creation through Big Data Analytics. This paper (a) highlights the current state of 
the art proposed for creating value from Big Data Analytics, (b) identifies the essential 
factors and discusses their effects upon value creation, and (c) provides a classification of 
the cutting-edge technologies in this field. 
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  چکیده

به اهداف  یابیدست ي،سود، حفظ مشتر يها است که عالوه بر حداکثر سازسازمان یو تعال یداريدر پا یعامل اصل یکخلق ارزش 

 ياابع دادهمن هایلیوندر م یو مال یاتیعمل يهااز داده یمیوکار، حجم عظکسب یايدرآمد را به دنبال دارد. در دن یجادوکار و اکسب

ها از از آن یاريوکار خود هستند، اما بسکسب يها براداده یناستفاده از ا یها به دنبال کشف چگونگسازمان وشده است  یرهمختلف ذخ

حجم  یناز ا يهااست که سازمان ینا شودیمطرح م ینجاکه در ا یندارند. سوال یداده آگاه یادز یارخلق ارزش از حجم بس یچگونگ

در  یاستس ییربه تغ یازخلق ارزش، ن يداده براکنند؟ استفاده از کالن یجادخود ارزش ا يو برا داستفاده کنن توانندیداده چگونه م یمعظ

 یفعل یتوضع یحوزه به (الف) بررس ینمختلف در ا یقاتپژوهش با مطالعه تحق ینمتناسب با اهداف آن دارد. ا يسازمان و اتخاذ راهبرد

ها با خلق ارزش و (ج) مهم و بحث درباره اثر آن يداده، (ب) ارائه پارامترهاکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز يشده برا ارائه يراهکارها

ها بتوانند آگاهانه تا سازمان پردازدیداده مکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز ینۀدرزم یعلم هايیشرفتپ یناز آخر يبنددسته یکارائه 

  داده انتخاب کنند.کالن یلو تحل یهحرکت به سمت خلق ارزش از تجز يادرست را بر يراهبرد

 
  .تحلیل، خلق ارزش، سازمان، راهبردوتجزیه، دادهکالنهاي کلیدي: واژه
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  طرح مسأله

 يها است که عالوه بر حداکثر سازسازمان یو تعال یداريدر پا یعامل اصل یکخلق ارزش 

 یکارزش  یجاددرآمد را به دنبال دارد. ا یجادوکار و اداف کسببه اه یابیدست ي،سود، حفظ مشتر

 ی. زمانشودیسازمان م یو درون یرونیشامل عوامل ب کهیاست، به خصوص هنگام یچیدهپ یندفرآ

 یاسمق یکدر  یدخلق ارزش با شود،یداده اعمال مکالن یوهايسنار يبر رو یندن فرآیکه ا

 کسب و خلق به قادر سازمان دادهد. با استفاده از کالندرك و شناخته شو تريیعوس یچیدگیپ

 به. باشند گذشته از ترکه هوشمندتر و نوآورانه سازدمی قادر را هاسازمان داده،کالن. است ارزش

. پردازندیو کسب ارزش م یجادا يداده برااستفاده از کالن یها به چگونگسازمان ايفزاینده طور

مختلف  يامنابع داده هایلیوندر م یو مال یاتیعمل هاياز داده یمیعظ وکار، حجمکسب یايدر دن

تا بتوانند  کنندیم یها را بررساز داده یاديز یارها حجم بسشده است و سازمان یرهذخ

مطرح  ینجاکه در ا ی). سوالNowling & Vyas, 2014( یابندب دانستند،یرا که قبال نم هایییتواقع

 ياستفاده کنند و برا توانندیداده چگونه م یمحجم عظ ایناز  يهاسازماناست که  ینا شودیم

  کنند؟ یجادخود ارزش ا

 يهااز داده هاییینشب یراز شوندیمند مداده بهرهکالن تحلیلویهمدرن از تجز هايسازمان

 یزن ادهدداده که به عنوان کاوش کالنکالن وتحلیلیه. تجزکندیوکار فراهم مو کسب يمشتر

 & ,Wu, Buyyaها است (دادهدانش از کالن یعمل يکشف الگوها یندفرا شود،یشناخته م

Ramamohanarao, 2016کندیوکار کمک مبه اهداف کسب یابیداده در دستکالن وتحلیلیه). تجز 

 به یابیداده در دستکالن وتحلیلیه. تجزشودیو به حداکثر رساندن سود م يکه منجر به حفظ مشتر

ها به سازمان یراز کندی) کمک م V2Fسازمان ( ي) و ارزش برا V2C( يمشتر ياهداف ارزش برا

و  یوکار داخلکسب یندفرا يهاکشف دانش را انجام دهند و مدل یاتتا عمل دهدیامکان را م ینا

کار را بهبود دهند  یرويمنابع و ن یریتو مد یابیبازار يهاطرح یات،مرتبط با عمل یخارج

)Verhoef, Kooge, & Walk, 2016.( 

: (Davenport, 2014)داده معموال به سه حالت است بر کالن یمبتن يهاارزش در سازمان خلق
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 يهامدل يبرا یها به عنوان منابع اطالعاتکه داده گیريیمتصم ینددر فرا یت) کاهش عدم قطع1(

) بهبود محصوالت و خدمات 2( گیرند؛یمورد استفاده قرار م یزيو تجو گویانهیشپ یفی،توص

. در شودیاستفاده م هاینه) کاهش هز3و ( شده؛یلتحل يهاشده از دادهگرفته هايینشبر ب نیمبت

، يمشتر یلوکار شامل تحلمختلف کسب يهاداده در حوزهکالن وتحلیلیهحال حاضر، تجز

حال،  یناست. با ا لکردو عم ینتام یرهزنج یریت، مدبازار بینییش، پمحصول و خدمت ينوآور

وجود دارد  يمتعدد يهاکند؟ روش یجادسازمان ارزش ا يواند براتیداده واقعا ماستقرار کالن یاآ

داده تمرکز کنند؟ کالن يبه طور خاص بر رو یدخلق ارزش کند، پس چرا با تواندیکه سازمان م

  کنند؟یمنابع نم یرکه سا کندیم یجادا ياداده چه ارزش افزودهکالن

داده در خلق ارزش است. کالن وتحلیلیهجزعوامل موثر بر ت تریقدق یبررس یقتحق ینا هدف

 ,Furtado, Dutra, & Macedo, 2017; Saggi & Jain( یقاتاز تحق یرز يهااز جنبه یبررس ینا

 وتحلیلیهارزش از تجز یجادبر ا کاملبه طور  یبررس ین) تمرکز ا1) متفاوت است: (2018

قرار  یمورد بررس ییاتداده با جزموجود خلق ارزش از کالن يها) روش2داده است (کالن

ها را بر خلق ارزش آن یرو تاث کندیمهم را برجسته م یارهايانجام شده مع ی) بررس3( گیرندیم

موجود در خلق ارزش از  يهافتیشرپ یناز آخر يبندطبقه یک) 4و ( دهدیمورد بحث قرار م

 یابیارز يمورد استفاده برا یارهايمع ابتدا در ادامه. دهدیداده را ارائه مکالن یلتحلویهتجز

مختلف  يهاروش یبه بررس سپس. شودمیداده را ارائه مختلف خلق ارزش از کالن يهاروش

خلق ارزش  يهاروش یمثبت و منف يهاجنبهدر نهایت . شودپرداخته میداده خلق ارزش از کالن

  .شودیم یانب یبررس ینا گیريیجهنتشود و یداده ارائه مکالن حلیلوتیهاز تجز

  دادهکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز یابیارز یارهايمع. 1

داده شرح داده کالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز يراهکارها یابیارز یارهايبخش مع یندر ا

هستند که در مقاالت و  یارهاییعم ترینیجرا شوند،یم یانکه در ادامه ب یارهایی. معشودیم

داده، مورد بحث قرار کالن وتحلیلیهخلق ارزش در تجز يهابا در نظر گرفتن تمام جنبه یقاتتحق

  .اندرفتهگ
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  یهپا یۀنظر. 1,1

داده را مشخص کالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز يو اساس ساخت راهکارها یهپا یه،پا یهنظر

 يبرا یهپا یۀباشد. پارامتر نظر یتجرب یا یمفهوم ي،مکن است نظرم یهپا یۀنظر يها. بلوكکندیم

  داده، مطرح شده است.کالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز يالزامات راهکارها ییشناسا

  ینشنوع ب. 1,2

 يبهبودها يبرا ینشداده که به عنوان بکالن هايیتو موقع هایطخلق ارزش در مح هايیدها

محصول و  ينوآور ي،بازار و مشتر یلممکن است تحل ینشنوع ب .شوندیشناخته م یسازمان

تقلب  یصمخاطره و تشخ یریتو عملکرد و مد ینتام یرهزنج یریتبازار، مد بینییشخدمت، پ

  .باشد

  انداز خلق ارزشچشم. 1,3

 یحال، خلق ارزش اصطالح ینداده باشد. با اهر راهبرد کالن ییهدف نها یدخلق ارزش با

انداز در نظر . ارزش را از دو چشمشودیاز موضوع نوشته م یو بدون درك کامل یحتاست که به را

اوقات  ی) که گاهV2Fسازمان ( ي) و (ب) ارزش براV2C( يمشتر ي: (الف) ارزش براگیریمیم

  .شودیم یدهنام یزن "ارزش و استخراج ارزش یلتحو"به عنوان 

  وتحلیلیهنوع تجز. 1,4

به  یازبهبود دهند، ن یانداز رقابتتا عملکرد خود را در چشم کنندیکه تالش م ییهاسازمان

انواع  یندارند. ا یفتد،ممکن است اتفاق ب یندهآنچه در آ بینییشگذشته و پ يهاداده یلتحل ییتوانا

 وتحلیلتجزیهکرد. سه نوع  يبنددسته یزبه سه نوع متما يدر سطح باالتر توانیرا م وتحلیلیهتجز

وکار خود استفاده کسب یجبه منظور ترو ینشب یافتو در یادگیري يبرا توانندیها مکه سازمان

  .است یزيو تجو بینییشپ یفی،کنند شامل توص
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  دادهکالن وتحلیلیهراهبرد تجز. 1,5

 وتحلیلیهراهبرد خاص تجز یبو معا یابه طور واضح مزا یلی،تحل یتفعال یکاز شروع  یشپ

و   يداده، درك مواز يسازحل مشکل، مدل تواندیداده مکالن وتحلیلیهز. راهبرد تجیدرا درك کن

 یاباشد و مسئله  شدهیفتعر یشو از پ یافتهروش، داده، ساخت یکباشد. اگر در  يکاوداده

داده حل مشکل است. اگر کالن وتحلیلیهچارچوب باشد، راهبرد تجز یکمشخص و در  ،مشکل

داده  يسازباشد، راهبرد، مدل یاما مشکل در چارچوب مشخص نباشد شدهیفتعر یشداده از پ

شده و در چارچوب نباشد،  یفشده باشد اما مساله تعر یفتعر یشکه داده از پ یاست. زمان

داده درك کالن وتحلیلیهراهبرد تجز ینکشف کنند، بنابرا یدجد وابطممکن است ر یلگرانتحل

مشکل  یکو  یستندشده ن یفتعر یشها از پعمول دادهبه طور م يکاوداده یکرداست. در رو يمواز

  است.  تریمراتب اکتشافبه یلیو راهبرد تحل کندینم یترا هدا وتحلیلیهشده تجز یفتعر

  هاو حفاظت از داده یخصوص یمحفظ حر. 1,6

 دانندیکنندگان به طور کامل نممصرف یراز کند،یم یجادا يجد یتیامن يهاداده چالشکالن

. در گیردیمورد استفاده قرار م یچه هدف يو برا یها به چه صورت و توسط چه کسآن يهاداده

 یمشامل حفظ حر یو کنترل یتیداده، مقابله با مسائل امنکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز

  است. یندهو محرمانه بودن، مساله مهم امروز و آ یخصوص

  داده یکپارچگی. 1,7

داده  سازيیرهو ذخ يآوردر جمع رسدیداده به نظر مر عصر کالنها دچالش ینگرچه بزرگتر

تحقق موفق خلق  يادغام تمام انواع منابع داده برا ی،که چالش اصل یمباور ینقرار دارد، اما بر ا

با  یچگیکپار ياز منابع داده برا یارياست که بس یلدل ینمسئله به ا ینداده است. اارزش از کالن

 ياداده یرهاياست که منابع داده اغلب شامل متغ یلدل ینبه ا یااند و نشده یجادا یگرمنابع داده د

داده، مسائل  یکپارچگیدارند. پارامتر  یدخلق اطالعات مف يبرا یشتربه پردازش ب یازاست که ن

  .کندیم ییداده را شناسامورد بحث خلق ارزش از کالن يهادر روش یکپارچگی ییدتا
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  دادهکالن وتحلیلیهارزش از تجزخلق  يراهکارها. 2

 يهاو کنفرانس هانامهیانها، پاکتاب ی،منتشر شده در مجالت علم يهاحلبخش، راه یندر ا

 هايیدهو بحث درباره ا یسهاند. مقاداده، ارائه شدهکالن وتحلیلیهمرتبط با خلق ارزش از تجز

  شرح داده خواهد شد. يدر بخش بعد یشنهاديپ

بر  یاند که خلق ارزش مبتنکرده ییشناسا یديمل کلعا نُه (Lim et al., 2018)انشو همکار یمل

) 3داده، ( يآور) جمع2) منبع داده، (1: (کندیداده را در خدمات متمرکز بر اطالعات مشخص م

 کاربر( ي) مشتر7اطالعات، ( یل) تحو6) اطالعات در منبع داده، (5داده، ( یل) تحل4داده، (

 یقنه عامل از طر یندهنده. ا) شبکه ارائه9) ارزش در استفاده از اطالعات و (8اطالعات)، (

متمرکز  یخدماتمراکز مورد  149ها در استفاده از داده یلبا صنعت و دولت، تحل یعمل یقاتتحق

 یفو تعر ییمطالعات درباره استفاده از داده و خلق ارزش در خدمت شناسا یبر اطالعات و بررس

استفاده  يصنعت و دولت انجام دادند که برا يرا با همکار یعمل تحقیق شش سندگانیاند. نوشده

ونقل، بهداشت خدمات متمرکز بر اطالعات در خودرو، حمل یخاص به منظور طراح ةداداز کالن

شده بودند. شش پروژه شامل  يگذارهدف فناوري اطالعات یعمخابرات و صنا ی،و درمان، سالمت

با محققان و متخصصان  احبهاست که توسط صنعت و دولت و مص یواقع يهاهداد وتحلیلیهتجز

 یافتشش پروژه به در یانشده است. تنوع در م یداطالعات و خدمت، تول يفناور یریتمد

  .کندیبر داده کمک م یچندگانه درباره خلق ارزش مبتن هايینشب

مورد خدمات متمرکز بر  149روژه و از شش پ ییهانمونه یقعامل را از طر نُهمقاله کاربرد  این

عوامل نشان  یناند. اقرار گرفته وتحلیلیهمورد تجز یقتحق ینکه در ا دهدیاطالعات نشان م

 یداطالعات مف یجادداده از منابع خاص، ا يآورشامل جمع خدمات متمرکز بر اطالعاتکه  دهدیم

کمک به  يه کاربران برااطالعات ب یلداده و تحو یلاز تحل هها درباره منابع داده با استفاداز داده

از  توانندیم يدهنده و مشترچگونه ارائه ینکها یفتوص يعامل برا نُهها در خلق ارزش است. آن

خدمات  یانم یزو تما یفتوص ینکنند و همچن یجادتبادل داده و اطالعات، ارزش مشترك ا یقطر

ه از ک کنندیعمل م ییعنوان لنزها هعامل ب نُهاست. به طور خالصه،  یدمفمتمرکز بر اطالعات 

 ینهدر زم یطراح یاصل یو نواح شودیم یابیخلق ارزش ارز يداده برا یلها پتانسآن یقطر
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و منابع  هایتفعال ةدربار یشینپ ةمنتشرشد ي. کارهاشوندیم ییشناساخدمات متمرکز بر اطالعات 

و منابع  هاعالیتف یناز ا یکپارچه ينما یکاند اما خاص مرتبط با استفاده از داده صحبت کرده

در  خدمات متمرکز بر اطالعاتاز  يبردارتوسعه و بهره يچارچوب جامع برا یکاند. ارائه نکرده

درك و  يبرا یچارچوب ینچن ۀمقاله، توسع ینا ياز داده الزم است. نوآور یغن ياقتصادها

  است.خدمات متمرکز بر اطالعات از داده تا ارزش در  یکامل یفط یریتمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Lim et al., 2018)بر داده  یخلق ارزش مبتن یديعامل کلنُه . 1 نمودار

اند که خلق ارائه داده "ارزش- داده یرهزنج"به نام  ياز عوامل ضرور یچارچوب یسندگاننو

بر داده در  یخلق ارزش مبتن کنندهیینحال، عوامل تع ین. با ادهدیبر داده را شکل م یارزش مبتن

 یریتموضوع مد یتاهم یرغمدر واقع، عل شوند؛یمشناخته ن یخوببه خدمات متمرکز بر اطالعات

 یقتحق ینباره وجود دارد. ا یندر ا یکم یخدمت، مطالعات تجرب ينوآور يداده و اطالعات برا

خدمات متمرکز بر بر داده در  یفرد خلق ارزش مبتنمنحصربه يبار سازوکارها یناول يبرا

 یبه صورت تجرب شدهیشآزما يچارچوب نظر یکقرار داده و با ارائه  یرا مورد بررساطالعات 

. چارچوب کندیکمک م یهبر داده و استفاده موثر از داده، به نظر یخلق ارزش مبتن یفتوص يبرا
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  .کندیم یقمربوط به استفاده از داده و خلق ارزش در خدمت را تلف يیشینهپ یشنهادي،پ یعامل هنُ

با عنوان  يا) در مقالهGrover, Chiang, Liang, & Zhang, 2018وارون گرووِر و همکاران (

درباره  یغتبل یرغمکه عل کنندیم یانب "دادهکالن وتحلیلیهوکار از تجزکسب يخلق ارزش راهبرد"

از  شدهخلق يها و ارزش راهبردپروژه ینا یتموفق یزانداده)، م(کالن تحلیلویهداده و تجزکالن

 دادهکالن وتحلیلیهتجزمربوط به  یاتادب یشترد باذعان دارن یسندگان. نویستها مشخص نداده ینا

متمرکز است، اما  یسازمان یکیتاکت هايیتبهبود قابل ياستفاده از آن برا یچگونگ يبر رو

 هایییتعالوه، محدود. بهدهندیقرار م یرا مورد بررس یآن بر ارزش سازمان یرتأث یکم یقاتتحق

 یینها یتموفق همه،ین. بااکنیمیسازمان مشاهده م يبرا يارزش راهبرد یجادا یدر مورد چگونگ

 یتها مزوکار است که به سازمانکسب يدر تحقق ارزش راهبرد دادهکالن وتحلیلیهتجزهر پروژه 

 یفرا با تعر دادهکالن وتحلیلیهتجز یشنهاديارزش پ یسندگانپژوهش، نو ین. در ادهدیم یرقابت

 يموجود ارزش فناور يهاتوسعه چارچوب با. گروور و همکاران کنندیم یفآن توص ياجزا

چارچوب  یناند که اداده یشنهادپ 2 مودارن دادهکالن وتحلیلیهتجزچارچوب ارزش  یکاطالعات، 

  .دهندیدر عمل نشان م دادهکالن وتحلیلیهتجز يکاربردها یقرا از طر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Grover et al., 2018داده (کالن تحلیلویهخلق ارزش توسط تجز. 2 نمودار
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که بر خلق و تحقق  یساختارها و روابط يآن در مطالعه ییسپس چارچوب با توجه به توانا

 یک یسندگاننو ین. همچنگیردیبحث قرار م ردمتمرکز است، مو دادهکالن وتحلیلیهتجزارزش 

 وتحلیلیهتجز يهااند که مشکالت در مؤلفهبر مشکل از چارچوب ارائه داده یمبتن یدگاهد

 ینمنجر شود. چارچوب ا یندهمطالعات آ هايینهو زم یقبه سؤاالت مدنظر تحق تواندیم دادهکالن

 تواندیکمک کند که م دادهکالن وتحلیلیهتجز يبرا یقاتیمهم تحق یزيربه برنامه تواندیم یقتحق

  .پژوهش و عمل را بر اساس استفاده مؤثر از منابع مورد هدف قرار دهد

 خلق بر دادهکالن تحلیلویهتجز یراتتأث"با عنوان  ی) در پژوهشMouthaan, 2012موثان (

پردازند. یم یسازمان ارزش خلق بر دادهکالن وتحلیلیهتجز یراتتأث یبه بررس "یسازمان ارزش

 وتحلیلیهاز تجز توانندیم چگونه هااست که سازمان ینپژوهش نشان دادن ا ینا یهدف اصل

 وتحلیلیهزکه تج دهدینشان م یقتحق ینا یت،از نظر خلق ارزش بهره ببرند؟ در نها ادهدکالن

است و  کنندگانینشده توسط هم کاربران بالقوه و هم تأم یجادتلنگر ا یک واقع در دادهکالن

 یعلم يهاهم در شاخه یراز کنند،یها هنوز هم با اثرات آن دست و پنجه نرم ماز سازمان یاريبس

 تواندیم دادهکه کالن کندیم یانب یسندهاست. نو ياو نسبتا ناشناخته یدموضوع جد یسازمان همو 

که منجر به  هاییياز نوآور یتحما -2معامله و  یبهبود اثربخش -1کند:  یجادبه دو روش ارزش ا

 دانجام شده است و موار یفیکه به روش ک یقتحق ین. اشودیم یدبهبود محصوالت و خدمات جد

 9که در شکل  یپژوهش براساس چارچوب یسندهقرار داده است. نو یمطالعه را با دقت مورد بررس

 یف) تعر1انجام داده است: ( یقتحق ینرا در ا یاصل یتفعال هارچداده شده است،  یشنما

 یک) در 2) و (1) اتصال مورد (3( یخلق ارزش سازمان یفتعر) 2( دادهکالن وتحلیلیهتجز

  .ها¬یهفرض یشآزما يموارد مختلف برا ی) بررس4( یتدر نها و یهمجموعه فرض

مختلف خلق  هايیهنظر ی،سازمان ارزش خلق بر دادهکالن وتحلیلیهتجز یرتاث ۀمطالع براي

. یرندگینشات م یاز منابع مختلف یارزش سازمان ها،یهنظر ینا به توجه با. اندشده یارزش بررس

از  یک. هر شوندیم یفمختلف تعر هايیهفرض یق،تحق ینمنابع با توجه به ا ینا يآوربا جمع

در  یتافزوده را در هنگام موفقسازمان ممکن است ارزش یککه چگونه  دهدینشان م هارضیهف
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 در دادهکالن وتحلیلیهدهد که تجز ینشان م یقتحق ینکند. ا یجادا دادهکالن وتحلیلیهانجام تجز

با  هک شودیم یانب یقتحق یندر ا ینمعامله شود. همچن يورمنجر به بهبود بهره تواندیم یقتحق

مورد خاص  یککه  يشبکه راهبرد یک یقفرد از منابع، از طرمجموعه منحصربه یکتفاده از اس

. یابدیم یشافزا ینهبه صرف هز یدارانخر یلتما یزانم کند،یم ممکن را دادهکالن وتحلیلیهتجز

 محصوالت،بهبود  یا یجادا از دادهکالن وتحلیلیهکه تجز کندیاستدالل م یسندهنو ینعالوه بر ا

 یبانیپشت شود،یم یانمشتر يقابل توجه برا یايکه منجر به مزا ییهاکانال یاخدمات، بازارها 

عنوان است که به ينوآور یک واقع در دادهکالن وتحلیلیهکه تجز دهدینشان م یقتحق ین. اکندیم

 يمشتر يبرا هیقابل توج یاياست که هر دو مزا یافتهبهبود  یا یدخدمت جد یامحصول  یکمنبع 

  دارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Mouthaan, 2012چارچوب پژوهش (. 3 نمودار

آن پرداخته  یف)، به تعروتحلیلیهتجز( دادهموجود در مورد کالن یاتادب یبا بررس یقتحق این

 "دادهکالن وتحلیلیهتجز"که  یحصر هايیژگیو یفتعر یلهبه وس یفتعر ینا ین،است. عالوه بر ا

و  یقتحق ینبودن ا یمورد عموم ینتوسعه داده شده است. ا کندیم تریصرا قابل تشخ یفعل

. کندیم کمک دادهکالن یلبودن موضوع تحل یو به حل ذهن بخشدیرا بهبود م یندهآ العاتمط
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مختلف در  هايیه. نظرکندیموجود در مورد خلق ارزش کمک م یاتمطالعه به ادب ینا ینهمچن

است. مهمتر از  شده برقرار هاآن ینارزش مورد مطالعه قرار گرفته است و ارتباط ب یجادمورد ا

به دانش  یخلق ارزش با اطالعات و موضوعات مختلف فن ینارتباط ب یجادمطالعه با ا ینهمه، ا

  .کندیکمک م یو علوم تجرب یعلوم اطالعات یوتر،کامپ

 ین، اازهمهاست. اول یدمف دادهکالن وتحلیلیهتجز به مندعالقه يهاسازمان يبرا یقتحق ینا

 یژهوبه ی،سنت يهاداده وتحلیلیهتجز با ارتباط در را دادهکالن وتحلیلیهتجز یلپتانس یقتحق

 را یمختلف يهاروش ین. همچندهدینشان م شود،یم وغریبیبکه شامل منابع داده عج یهنگام

منابع داده استفاده شود. مهمتر از همه، به  ینا وتحلیلیهتجز يبرا تواندیکه م کندیم یمعرف

 سازمان بر دادهکالن وتحلیلیهچگونه تجز ینکهتا انتظارات خود را درباره ا کندیها کمک مسازمان

 یقتحق ینا ال،عنوان مثکنند. به یفتعر گذارد،یم یرتاث ها،ارزش آن یرهزنج یژهوبه ها،آن

 تواندیم یرادهد، ز یخود نشان م یانخود و مشتر يرا برا دادهکالن وتحلیلیهافزوده تجزارزش

کند.  یبانیپشت یافتهو بهبود یدمحصوالت و خدمات جد یجادمعامله را بهبود بخشد و از ا یاثربخش

پرداخته است  یسازمان ارزش خلق برا دادهکالن وتحلیلیهتجز یرتاث یتنها به بررس یقتحق ینالبته ا

با  یخلق ارزش سازمان يبرا یمدل یاپژوهش الگو  یناکتفا کرده است. ا یبررس ینا یجو به ارائه نتا

و  یآن پرداخته است و به صورت جزئ یبررس به تنها و است نکرده ارائه دادهاستفاده از کالن

  .به موضوع پرداخته است یسطح

  بررسی و ارزیابی. 3

  اند. ارائه شده 1در جدول  یزمان یب، به ترت2مطرح شده در بخش  يتمام راهکارها

بر داده را  یخلق ارزش مبتن يبرا یديعامل کل هنُو همکاران  یم) لLim et al., 2018در (

با دولت و صنعت که از  یعمل یقاتیتحق يشش پروژه یقعوامل از طر ین. ااندکرده ییشناسا

اند و با استفاده کرده یدجد ر اطالعاتدمات متمرکز بخ یطراح يخاص برا يهامجموعه داده

 یناند. اشده یفرو تع یی، شناسار اطالعاتدمات متمرکز بخمورد  149استفاده از داده در  یلتحل

خلق ارزش، از  یرةکل زنج یو طراح یلتحل یف،توص يعوامل را برا ینبودن ا یدمقاله مف
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 ینا یاصل ي. نوآوردهدینشان م ر اطالعاتدمات متمرکز بخداده تا خلق ارزش، در  يآورجمع

داده  یریتاستفاده و مد يآزموده شده برا یساده اما جامع و به صورت تجرب يمبنا یکمقاله ارائه 

بر و به طور  یمبتن ي،دیشنهاپ یعامل هنُکمک به خلق ارزش خدمت است. چارچوب  يبرا

در  يفرد یازاتامت یبررس يجامقاله به یندر ا ین. همچنکندیموجود را ادغام م يکارها يمعنادار

درك و  یکامل یفکه ط کندیساده اما جامع تمرکز م یدگاهد یک يارزش، بر توسعه- به-داده یفط

  .شود یریتمد

 داده. مقایسه راهکارهاي ارزیابی شدة خلق ارزش از کالن1جدول 

  نوع بینش  نظریه پایه  نویسنده(گان)
انداز چشم

  زشخلق ار

نوع 

  وتحلیلتجزیه

 راهبرد

 وتحلیلتجزیه

  دادهکالن

حفظ حریم 

خصوصی و 

حفاظت از 

  داده

یکپارچگی 

  داده

 و همکاران یمل

)Lim et 

al., 2018( 

 هنُچارچوب 

براي خلق  عاملی

ارزش مبتنی بر 

داده در خدمات 

متمرکز بر 

  اطالعات

محصول  ينوآور

و  و خدمت

 یرهزنج یریتمد

  و عملکرد ینتام

V2C  وV2F خیر  خیر  سازي دادهمدل  توصیفی  

وارون  ,

گرووِر و 

همکاران 

)Grover et 

al., 2018( 

 هايتحقق ارزش

  سازمان يراهبرد

محصول  يوآورن

و  و خدمت

 هیرزنج یریتمد

  و عملکرد ینتام

V2F لهب  لهب  حل مشکل  جویزيت  

 موثان

)Mouthaan, 

2012( 

 یبهبود اثربخش

 یتمعامله و حما

ها در ياز نوآور

محصوالت و 

  خدمات

محصول  ينوآور

و  و خدمت

 یرهزنج یریتمد

  و عملکرد ینتام

V2F  خیر  خیر  حل مشکل  توصیفی 

ارائه  یشنهاديچارچوب پ یقاز طر یسندگاننو )Grover, Chiang, Liang, & Zhang, 2018( در

وکار آن کسب يبه ارزش راهبرد یابیدست يداده برااند که استفاده موفق از کالناستدالل کرده، شده

است بلکه به  یلیتحل هاييداده و فناور یرساختتوجه در زقابل گذاريیهسرما یازمندتنها ننه
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 ينقش راهبرد یابیوکارها به ارزدارد. کسب یازن نیز یکاستراتژ یتماهر و موقع یلگرانتحل

ابزارها و افراد متخصص داده  ترینفتهیشرداده، پ یفیتدر ک گذاريیهداده و سرماکالن وتحلیلیهتجز

دارند. در ادامه  یازن کنند،یبر داده را درك م یوکار مبتنکسب يهامرتبط و فرصت هاييکه فناور

اعمال  دادهتحلیل کالنوجزیهتاز موارد استفاده در  يچارچوب خود را به تعداد یسندگاننو

 يمختلف برا يرو پنج منطق نظ یاصل هايیشنهادپ یبرخ یسندگانعالوه، نواند. بهکرده

 يهاچالش یاناند. با بارائه داده دادهتحلیل کالنوجزیهت یقخلق ارزش از طر یشهر يبندچارچوب

 يها، گرووِر و همکاران سؤال دادهتحلیل کالنوجزیهتاز  یکدر تحقق ارزش استراتژ یديکل

  .دهدیپاسخ م دادهتحلیل کالنوجزیهت يهااند که به چالشداده یشنهادپ یمهم وهشیپژ

سوال پاسخ داده است که کدام روش خلق ارزش را  ین) موثان به اMouthaan, 2012در (

 یلتحل شوند،یم یدهداده نامکه کالن ییهاسازمان داده یککه  یزمان یم،کن ییشناسا توانیمیم

 یسندهسوال، نو ینداده موفق است؟ در پاسخ به اکالن وتحلیلیهرو، در انجام تجز ینو از ا کندیم

 یبه دو روش خلق ارزش کند: با بهبود اثربخش تواندیداده مکالن وتحلیلیهکرده است که تجز یانب

محصوالت و  یاخدمات  یاکه منجر به بهبود محصوالت  هاییياز نوآور یتمعامله و با حما

است و به منظور داده ارائه شده کالن وتحلیلیهتجز یفپژوهش تعر ین. در اشودیم یدخدمات جد

 یمختلف خلق ارزش بررس هايیهداده بر خلق ارزش سازمان نظرکالن وتحلیلیهتجز یرتاث ررسیب

شود که  یجادا تواندیم یاستوار است. اول، ارزش زمان یهفرض 2پژوهش بر  یناند. اشده

 یشو افزا هاینهمعامالت شود که منجر به کاهش هز یداده باعث بهبود اثربخشکالن وتحلیلیهتجز

باعث بهبود  تواندیداده مکالن وتحلیلیهپژوهش نشان داده است که تجز ین. اشودیفروش م

شبکه  یک یقفرد از منابع از طرمجموعه منحصربه یکمعامالت شود. دوم، با استفاده از  یاثربخش

 یشترب نهیبه صرف هز یلما یدارانخاص ممکن است و خر وتحلیلیهتجز یک یجادا ي،راهبرد

 .هستند
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  گیرينتیجه

رائه اخلق ارزش  يداده که براکالن وتحلیلیهمختلف تجز يراهکارهابا استفاده از مقاله  ینا

داده تحلیل کالنودر خلق ارزش است با استفاده از تجزیه وثرمو ارائه عوامل  یبررسبه ، اندشده

 يهامسائل مرتبط با داده یدها باداده، سازمانکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز ي. براپرداخته است

محصول و  ينوآور ي،مشتر یلتحل ینش،وکار، نوع ببازار، حوزه کسب یطشرا ی،و مال یاتیلعم

راهبرد  وتحلیل،یهمخاطره، نوع تجز یریتو عملکرد، مد ینتام یرهزنج یریتخدمت، مد

عوامل مختلف را  یرها و ساداده یکپارچگیو داده،  یخصوص یمداده، حفظ حرکالن وتحلیلیهتجز

بهتر به منظور  گیريیمتصم يداده براکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز يثر راهکارهاکنند. اک یبررس

  اند.سازمان داده محور ارائه شده یکبه  شدنیلبه توسعه چابک و تبد یاز توسعه سنت غییرت

 یادب یبررس یکمحور، داده يهاخلق ارزش در سازمان یلپژوهش به منظور تحل ینا در

خلق ارزش در مقاالت  ییحوزه انجام شده است. شناسا یناالت امق يسامانمند بر رو

خلق ارزش  يبرا یاست آن را به عنوان راه یسندگانیو نو یقمرتبط با موضوع تحق شده،يآورجمع

بهتر و ارائه  گیريیمبه تصم تواندیداده مکالن وتحلیلیه. تجزگیرندیدر نظر م هدادکالن هايیطدر مح

 یقاتتحق يبر رو ياگسترده یمقاله، بررس ینمنجر شود. در ا یانبه مشتر تریشخص یشنهادهايپ

  .داده ارائه شده استکالن وتحلیلیهخلق ارزش از تجز ینهانجام شده در زم
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