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 تعالیبسمه

 

 داده تیریمد یهاپروژه یهاچالش

 دهیچک

داده در تحقق اهداف استراتژیک   تأثیرگذار  دارایی ارزشمند، شاهد حضور موفق و  داده به یک  بدون شک با تبدیل

ک در گام نحست تابع ی  بایستمییک سازمان خواهیم بود. برای تبدیل داده به یک سرمایه و یا دارایی استراتژیک،  وکارکسب

اجرای   و  دوم با تدوین یک نقشه راه مشخص  در گام  باشد و جادشدهیا وکارکسبکه همسو با استراتژی   استراتژی داده باشیم

هر پروژه مدیریت  آمیزموفقیتفعال و هدفمند به سمت مقصد حرکت کرد. اجرای  صورتهبمدیریت داده  هایپروژهاز  ایمجموعه

 هایحداقلقبل از هر چیز دیگر آماده شده باشد. عدم وجود  بایستمیاست که   داده، نیازمند وجود یک فونداسیون مستحکم

و در عمل شاهد آن خواهیم بود که یک پروژه با هزینه  را به شدت افزایش خواهد داد هاپروژه آمیزموفقیتمورد نیاز، ریسک اجرای 

 نیمه راه کنار گذاشته شود.  به سرانجام برسد و یا در ترطوالنیبیشتر، خروجی کمتر و زمان 

در یک سازمان و استقرار آن در یکی از نواحی چهارگانه   فعلی مدیریت داده  بررسی وضعیت  ایجاد یک استراتژی داده، مستلزم

. پس از ارزیابی سطح گرددمیمختلفی استفاده  هایروشاز   مدیریت داده در یک سازمان  تعیین سطح بلوغ  . برایاست 1شکل 

تا ضمن شناسایی مستند و دقیق وضعیت فعلی، جایگاه  شودمیتدوین  سنجشقابلبلوغ مدیریت داده، یک طرح به همراه اهداف 

نقل و مکان به ناحیه بعدی مشخص گردد. سطح  جهتالزم   تعیین و ضوابط (هاربعیکی از )سازمان در یکی از نواحی چهارگانه 

را نشان   ، کانون استراتژی داده سازمانی1. شکل نمایدمیپیشرفت  Q4به سمت  Q1بلوغ مدیریت داده سازمانی با حرکت از 

 دهد.می

 
 : استراتژی داده سازمانی1شکل 
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در جهت   هافعالیتو یا  هاتالشاکثر   و  ستینهستند، مدیریت داده یک ضرورت استراتژیک  Q1که در  هاییسازمانبرای 

ضرورت وجود یک استراتژی مدیریت داده با تمرکز بر روی افزایش اثربخشی   ، نیازهای سازمانیQ2  ناحیه  در حفظ عملیات است.

اضافی در  گذاریسرمایهامکان ورود به آن بدون نیاز به  Q2ناحیه   مزایای بارز  . یکی ازکندمیسازمانی را تعیین   ییکاراو یا 

 متعددی وکارکسب  هایمدلابداع، ایجاد یا بازنگری  منظوربهکه از داده  اندرسیدهبه این قابلیت  Q3 هایسازمان فناوری است.

 هستند. Q3و  Q2 هایبهبودیافته Q4 هایسازماناستفاده نمایند. 

سطح بلوغ مدیریت   به ناحیه بعدی،  و ایجاد آمادگی الزم جهت ورود  دنبال نمودن صحیح هر مرحله  با بایستمی  هاسازمان

اه رفتن ر بعداًحرکت کنیم  وپادستباید یاد بگیریم با چهار   آغاز در داده را افزایش دهند. این کار همانند زندگی یک انسان است.

رفت.  Q4به  Q1از  تواننمیصحیح دویدن را یاد بگیریم. بدون وجود زیرساخت مورد نیاز   را بیاموزیم و با تمرین مستمر، شیوه

هزینه بیشتر،   رفت. این کار Q4نوآورانه داده در ناحیه  هایطرحبه سراغ اجرای  تواننمی Q1با استفاده از فونداسیون 

 اجرای پروژه را برای یک سازمان به دنبال خواهد داشت.  و افزایش مشهود ریسک تروالنیطکمتر، زمان   خروجی

 

 نتایج یک نظرسنجی در رابطه با مدیریت داده

 مختلف را با محوریت نگاه صنایع  شرکت فعال در صدیکاز  نظرسنجییکی از مراکز فعال و معتبر در حوزه داده نتایج  اخیراً

کات ن  به منتشر کرده است که به دلیل اهمیت زیاد آن در تغییر نگرش به داده و جایگاه استراتژیک آن،  استراتژیک به داده

 جامعه آماری عبارت است از: هایویژگی. برخی از کنیممیاشاره  برجسته آن

  3  /1 متخصصین فناوری اطالعات  2/  3  و   وکارکسبمتخصصین   دهندگانپاسخ 

 41 %  که تمرکز آن، نگاه به داده و  باشندمی در نظرسنجی دارای یک اداره داده سازمانی کنندهشرکت هایسازماناز

 مدیریت آن در سطح سازمانی است.

  باشندمیخود  هایسازمان، مدیران ارشد انددادهدر این نظرسنجی پاسخ  شدهمطرح هایپرسشاغلب افرادی که به .

عناوینی نظیر متخصصین کیفیت  % 32  دیگر عناوین مدیریتی و  % 34 ، چیزی حدود  C-Levelمدیران ارشد  24%

 داده تا معماران داده

 32، یک هزاردارای پرسنل کمتر از  % 31. اندشدهانتخاب  ایگستردهاز طیف  نظرسنجیدر  کنندهشرکت هایسازمان 

 خیلی بزرگ هایسازمان  دیگر %  32  بین هزار تا ده هزار، و %

 هایسازمان، وضعیت 3و  2  هایشکل. اندشدهاز صنایع مختلفی انتخاب  نظرسنجیدر  کنندهشرکت هایسازمان 

 .دهدمیرا از بعد موضوع فعالیت و میزان درآمد نشان  نظرسنجیدر  کنندهشرکت
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 موضوع فعالیت جامعه نمونه آماری  :2شکل 

 
 در نظرسنجی کنندهشرکت هایسازمانمیزان درآمد   :3شکل 
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در ادامه هر  بود که شدهمطرحبا نگاه استراتژیک به داده و خلق ارزش از آن در چارچوب مدیریت داده  سؤالده  نظرسنجیدر این 

 کنیم.یک را بررسی می

 

 کند؟ چگونه آن را تعریف می  : برداشت و یا استنباط سازمان شما از ارزش چیست و1 سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤال، نمودار پاسخ به 4شکل 

 هاسازمانتعریف ارزش در   :4شکل 

 

طبیعی  ایتااندازهدرصد است شاید این پاسخ  61با عددی باالی  گیریاندازهقابلمشتری تنها شاخص ارزش  تیرضا توضیحات:

متمرکز بر  هایسازمانکه ما در حال گذار از  دهدمیدولتی بودند. این نشان  هایسازماناز  دهندگانپاسخ % 8  است چراکه تنها

از ارزش هستیم. دو آیتم بعدی که بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است: درآمد و کیفیت  تریوسیع هایشاخص  درآمد به

نیست ولی درصد باالی کیفیت خدمات و محصوالت  برانگیزتعجبمشاهده درصد باال سودآوری  نکهیباا سرویس و خدمات است.

سیاری از ب بااینکه. نمایندمی تأکیدبیشتر  سنجشقابل هایارزشبر روی  هاسازمانمجددی است بر توضیحات قبلی که  تأکید

 نظیر کیفیت و گیریاندازهقابل هایشاخصبر   ، بسیاری دیگرگیرندمیارزش را معادل درآمد در نظر  هاسازمان

 است. کنندهدلگرمروند  یکاینکه  تأکیددارند  مشتری  رضایت

 

 مدیریت داده چیست؟ هایپروژههدف سازمان شما از اجرای  ترینمهم: 2 سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤال، نمودار پاسخ به 2شکل 
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 مدیریت داده هایپروژههدف از تعریف   :2شکل 

 

سازمانی را عنوان کردند که بر روی مواردی  هایتوانمندی، افزایش  % 61  مواجه شدیم: ایغیرمنتظره هایپاسخ با توضیحات:

ه دو نکته ب توانمیوضعیت فوق   و ... تمرکز دارد. با استناد به وتحلیلتجزیه، گیریتصمیم، کمک در گیریگزارشنظیر نوآوری، 

بدون وجود فونداسیون الزم  Q3  نوع هایپروژه. دهدمینشان   را Q3نوع  هایپروژهبسیار مهم اشاره کرد. درصد فوق وضعیت 

خروجی کم، زمان بیشتر و ریسک عملیاتی   ی با هزینه بیشتر،هایپروژه چنینایناست. بدیهی است اجرای  شدهانجاممدیریت داده 

غلب ا هاتوانمندی. این (شوندمیجاد ی که بر روی یک فونداسیون قوی مدیریت داده ایهایپروژهنسبت به ) بودانجام خواهد   باال

ی هایپروژه چنیناینکه احتمال شکست  دهدمینشان  دستازاینی هایپروژهخاصی هستند و اصرار بر اجرای  هایفناوریمتکی به 

 Q2ی نوع هافعالیت، (درصد 28چیزی حدود ). دومین درصد باال (هافناوریبه  ازحدبیشزیاد است )به دلیل وابستگی   بسیار

زایای . یکی دیگر از م(ترارزان، بهتر و ترسریع)انجام عملیات جاری   وری استبهرهبیشتر در جهت افزایش  هاآن تأکیدکه  باشندمی

 استفاده کرد. Q3ی هافعالیتدر  گذاریسرمایهجهت  هاآنبا استفاده بهینه منابع از  توانمیاین است که  Q2ی هافعالیت

 

 ؟استچند درصد با اهداف سازمانی شما همسو   مدیریت داده هایطرح: 3 سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  8شکل 
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 مدیریت داده همسو با اهداف سازمانی هایپروژهو  هاطرحتعداد   :8شکل 

 

مدیریت داده سازگار با اهداف استراتژیک سازمان گردند.  هایپروژهی زیادی باید صورت پذیرد که هاتالش توضیحات:

 با چیزی که انتظار آن را داریم متفاوت است: کامالًنظرسنجی   نتایج

، گزارش % 11  با اهداف استراتژیک است.  همسو هاآنمدیریت داده  هایپروژه %01که  اندکردهگزارش  هاسازماناز  % 8

همسو با اهداف استراتژیک  هاآن هایپروژه % 11که فقط  اندداده، گزارش % 2  همسو است. هاآن هایپروژهکه نیمی از  اندداده

مدیریت داده از اهداف استراتژیک سازمانی شما حمایت  هایپروژهاین است که اگر  شودمیمهمی که مطرح  سؤال  سازمانی است.

 ؟نماییدمیرا پیگیری  هاآن چرا ،کنندنمی

 است؟ شدهانجاممدیریت داده در سازمان شما با موفقیت  هایپروژهچند درصد از : 4 سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  8شکل 

 
 رسیده است  مدیریت داده که با موفقیت به سرانجام هایپروژهو  هاطرحتعداد   :8شکل 

 اندکردهاعالم  % 10  بوده است. آمیزموفقیت هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 2که  اندکردهاعالم  هاسازمان % 8  توضیحات:

http://www.farabar.net/
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 هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 21که  اندکردهاعالم  % 28بوده است.  آمیزموفقیت هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 22   که

که  اندکردهاعالم  %3بوده است.  آمیزموفقیت هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 02که  اندکردهاعالم  % 0  بوده است. آمیزموفقیت

 بوده است. آمیزموفقیت هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 111

تنها بین یک تا ده درصد   و ستینمدیریت داده مناسب  هایپروژهرکورد موفقیت   که شویممیبا نگاهی به آمار فوق متوجه 

 با موفقیت به اتمام رسیده است. هاپروژهاز 

 سازیپیادهپس از  ثانیاًو   اندشدهتعریف  خوبیبه اوالًکه  اندبودهدارای اهدافی  هاپروژهاز   چند درصد: 2  سؤال

 ؟اندشده گیریاندازه

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  6شکل 

   
 اندشده گیریاندازه  تعریف و شدهمشخصمدیریت داده که با اهداف  هایپروژهو  هاطرحتعداد   :6شکل 

 

وص ، فقدان اهداف بخصرسندنمیدر اجرای یک پروژه مدیریت داده به موفقیت   هاسازمان  از دالیلی که بسیاری از یکی توضیحات:

و پس از انجام کار  اندبوده شدهمشخصدارای اهداف  هاپروژهصفر درصد    که اندکردهگزارش  هاسازمان %11است.   و تعریف شده

و پس از انجام کار نیز  اندبوده شدهمشخصدارای اهداف  هاپروژه % 11که  اندکردهگزارش  هاسازمان % 6. اندشده گیریاندازهنیز 

و پس از انجام کار نیز  اندبوده شدهمشخصدارای اهداف  هاپروژه % 21که  اندکردهگزارش  هاسازمان % 10. اندشده گیریاندازه

و پس از انجام کار نیز  اندبوده شدهمشخصدارای اهداف  هاپروژه % 01که  اندکردهگزارش  هاسازمان % 6. اندشده گیریاندازه

 .اندشده گیریاندازه

 

 مدیریت داده چیست؟ هایپروژهدالیل شکست :  8 سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  0شکل 
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 مدیریت داده هایپروژهدالیل شکست   :0شکل 

 

فناوری با اهداف  هایطرحکه بهبود آمادگی سازمانی، بهبود مدیریت پروژه، گره زدن  دهدمینشان  جینتا توضیحات:

آمادگی ، میزان ترمهمهمه   شاید از  .باشندمیمدیریت داده  هایپروژه آمیزموفقیتسه نکته حیاتی در اجرای  وکارکسب

 جرای یک پروژه مدیریت داده است.سازمانی جهت ا

 ؟ نمایدمی گیریتصمیمدر انجام پروژه در سازمان شما  گذاریسرمایهچه فرد یا دپارتمانی در خصوص :  8 سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  11شکل 

 
 مدیریت داده در یک سازمان هایپروژهدر خصوص  گیرندهتصمیم هایبخش  افراد و یا  :11شکل 
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در خصوص   وکارکسبترکیبی از فناوری و حوزه  %23از فناوری اطالعات و  % 21، وکارکسباز حوزه   % 12توضیحات: 

 رأس. وجود یک ساختار متمرکز مدیریت داده سازمانی که در نمایندمی گیریتصمیممدیریت داده  هایپروژه گذاریسرمایه

داشته باشد و  توجهیقابلقرار دارد توانسته است در سالیان اخیر رشد   (Chief Data Officerاز  شدهبرگرفته) CDO  آن

داده در این مرکز  هایپروژهدر حوزه مدیریت  گذاریسرمایهدر خصوص  گیریتصمیمکه کانون  اندکردهاعالم  % 12   چیزی حدود

ه که اشار گونههمان  وجود داشته است یک پیشرفت محسوس است. درگذشتهنسبت به آن چیزی که  قطعاًکه  گرددمیاتخاذ 

 % 31 صرفاًبوده است،  آمیزموفقیت هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 02که  اندکردهگزارش  هاسازماناز  % 0 بااینکهگردید 

بوده است. این وضعیت یک زنگ هشدار است  آمیزموفقیت % 21 هاآنمدیریت داده  هایپروژه % 21که  اندکردهگزارش  هاسازمان

نگاه   افزایش سواد عمومی داده را در دستور کار خود قرار دهیم تا فرهنگ باهدف هاییآموزش  بایستمینسبت به این موضوع که ما 

 گسترش یابد. تریوسیعمناسب و در ابعاد  طوربهبه داده از جایگاه سازمانی 

 

 منابع مالی پروژه مشکل است؟ تأمینآیا  : 6  سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  11شکل 

   
 هدمدیریت دا هایپروژهمنابع مالی  تأمینوضعیت   :11شکل 

 

مدیریت داده را نشان  هایپروژهکه مشکل است بتوان ارزش و یا دستاوردهای حاصل از اجرای  انددادهپاسخ   % 21توضیحات:

مدیریت داده جهت نشان داده ارزش برای  هایپروژه چهارمسه. وکارکسبکه عدم همسویی با اهداف  انددادهپاسخ   % 28  داد. و

د این وضعیت را توانمی هاپروژه. دقت در انتخاب باشندمیهمسو ن وکارکسبیا با اهداف   دارای چالش جدی هستند و وکارکسب

 بهبود دهد.

 شما در حوزه مدیریت داده به چه صورت است؟  وضعیت بلوغ سازمان : 0  سؤال
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 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به  12شکل 

 
 وضعیت سطح بلوغ مدیریت داده  :12شکل 

 

از )برای آن پنج سطح  عموماًشده است که  ارائهتاکنون توسط مراکز معتبری   بلوغ مدیریت داده در یک سازمان مدل توضیحات:

جایگاه یک سازمان را بر اساس  توانمیتعریف شده است. با بررسی وضعیت مدیریت داده در یک سازمان،   (2تا مرحله  1مرحله 

یریت مد هایپروژهتعریف شده مشخص کرد. بدیهی است جایگاه یک سازمان از منظر سطح بلوغ داده با میزان موفقیت  هایشاخص

 یک پروژه آمیزموفقیتدرصد اجرای   سطح بلوغ داده در یک سازمان بهتر باشد،  ارتباط مستقیم دارد و به هر میزانی کهداده 

 مدیریت داده نیز افزایش خواهد یافت.

مدیریت  هایبرنامهبا اثربخشی  % 11، (2مرحله ) .دهندمییک سرمایه استراتژیک انجام  عنوانبهمدیریت داده را  هاسازمان % 3

 دهندمیخاصی و نه در سطح سازمانی انجام  هایدپارتمانمدیریت داده را از طریق  هایبرنامه % 44، (4مرحله )داده راضی هستند 

واقعی از داده  طوربه هاسازمانتعداد اندکی از  دهد کهمی. نتایج نشان (2و  1مراحل )در مراحل اولیه هستند  % 43، (3مرحله )

 .کنندمیسرمایه استراتژیک استفاده  یک عنوانبه

 داده محور حاکم بر سازمان شما است و فرهنگ این کار وجود دارد یا ایجاد شده است؟  آیا یک تفکر : 11  سؤال

 .دهدمیفوق را نشان  سؤالنمودار پاسخ به   13شکل 

 
 وضعیت تفکر و فرهنگ داده محور  :13شکل 
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ی سازمان و اکوسیستم مربوطه در هر بخشی از فمند و فعاالنه با نیازهای داده امحور، برخورد هدتوضیحات: منظور از تفکر داده 

مدیریت  هایپروژه آمیزموفقیت سازیپیادهفناوری است. توجه داشته باشید که  سازیپیادهفرآیند، از ایجاد استراتژی تا  ریزیبرنامه

و دو سوم تفکر برنامه محور را  کنندمی محور حمایتاز تفکر داده  هاسازمانداده به این موضوع وابسته است. در پاسخ یک سوم 

 .انددادهقرار   در اولویت کاری خود

 

   خالصه

ا و یا از بروز خط توجهیقابلبه میزان  توانمیبا بررسی و تحلیل نتایج حاصل از این نظرسنجی و رعایت چندین نکته کلیدی 

 باشد، پیشگیری کرد. تأثیرگذارد در ناکامی یک پروژه مدیریت داده توانمیاشکاالتی که 

  ًاندکرده سازیپیادهمدیریت داده را در سطح سازمان  مؤثرصحیح و  هایروشو  هابرنامه هاسازمان % 13 صرفا. 

  بازنگری در تفکر خلق ارزش با تمرکز بر روی رضایت مشتری و کیفیت خدمات و محصوالت در مقابل تفکر سنتی

مدیریت داده  هایپروژهتولید شده توسط  هایارزشصرف سودآوری. مدیران داده با این کار فرصت لینک  هایشاخص

 .آورندمی به دسترا با اهداف سازمانی 

  ی هم خیل بایستمیاستراتژی سازمانی  کی داده با استراتژی سازمانی همسو نیستند. هایروژهپتعداد بسیار زیادی از

 سادگیبهه ی کهایپروژهبا اهداف استراتژیک لینک گردند، نسبت به  سادگیبهند تواننمیی که هایپروژهپیچیده نباشد. 

 از اولویت کمتری برخوردار گردند. بایستمی، شوندمیبا اهداف سازمانی لینک 

  است که توان الزم جهت  هاییگروهمدیریت داده، استفاده از افراد و یا  هایپروژهیکی از دالیل خروجی ضعیف بسیاری از

 در حوزه مدیریت داده را در طول پروژه ندارند و در مقابل تصمیمات خود نیز پاسخگو نیستند. مؤثر گیریتصمیم

  که در حال حاضر خارج از توانمندی سازمانی است. نمایندمیداده بر روی اهدافی تمرکز  هایپروژهاز تعداد زیادی 

ی استفاده نمایند که زیرساخت آن در سازمان وجود ندارد هایروشو یا  هافناوریاز  نمایندمیسعی  هاسازماناز  یاریبس

یاد  بخواهیم راه برویم، و کهاینرفتن را بیاموزیم قبل از  وپادستایجاد نشده است. ما باید ابتدا شیوه چهار  درستیبهیا 

 کهیناتصمیم به دویدن بگیریم و در نهایت راه درست دویدن را یاد بگیریم قبل از  کهاینبگیریم راه برویم قبل از 

 .بخواهیم در یک مسابقه دو ماراتن شرکت کنیم
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