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 تعالیبسمه

 

 ؟چگونه به یک سازمان داده محور تبدیل شویم 

 

خود  وکارکسبهمسو با  داده از استراتژیک استفاده دنبال به موفق هایشرکت  ،امروزه در اقتصاد مبتنی بر اطالعات

 وکارکسب هایفرصت بتواند تا کندمی کمک سازمان یک به محور داده هایفناوری با وکارکسب هایمحرک همسویی   .باشندمی

 یک به که هستند مشتاق هاسازمان از بسیاری  .نماید برداریبهره آن از و کشف سودآوری و درآمد افزایش منظوربه را جدیدی

 ، عدمدلیل این ناکامی ترینمهم. شاید شوندنمیدر این راه موفق  هاآنداده محور تبدیل شوند ولی تعداد زیادی از  وکارکسب

 پوشش در اطالعات فناوری کند سرعت  داده با یکدیگر و همچنین هایواقعیت، فناوری اطالعات و وکارکسبهمسویی اهداف 

لزامات ، یکی از اگیردمی وکارکسباشد. داشتن یک استراتژی داده که روح خود را از استراتژی ب وکارکسب متغیر و سریع نیازهای

ده ، ما داداده ما را کنترل کند کهاینقبل از  خواهیممی. چراکه ما اولیه و حیاتی جهت نیل به موفقیت پایدار در عصر حاضر است

 با داده استراتژی یک تدوین زمان در.  خود استفاده کنیم وکارکسباهداف را به کنترل خود درآوریم و از مزایای آن در جهت 

 فراهم را داده استراتژی یک ایجاد جهت اولیه هایحداقل تواندمی هاآن به صحیح پاسخ که شویممی مواجه متعددی هایپرسش

و داده اغلب  وکارکسب هایاستراتژی چرا ؟و کردهمس وکارکسب هایانگیزه و هامحرک با را داده استراتژی توانمی چگونه .نماید

عناصر  نتریمهم، را تدوین کنیم آمیزموفقیتبخواهیم یک استراتژی داده  اگر ؟چیست همسوییاین عدم  تأثیرهم سو نیستند و 

  ؟ی هستندوظایف چه دارای یک هر و چیست داده استراتژی یک ایجاد در وکارکسب و اطالعات فناوری جایگاه ؟آن چیست

 

 .گرددمیمختصر به هر یک از موارد فوق اشاره  طوربهدر ادامه 

    تعاریف اولیه  

 

  است که ضمن تشریح جزییات اهداف  مدتمیانو یا  بلندمدت وکارکسب، یک طرح و یا برنامه  وکارکسباستراتژی

 .کندمیرا ترسیم  هاآن، نحوه دستیابی به وکارکسبیک  هایزمینهو 

  از داده در یک  برداریبهره، مدیریت و برای بهبود مدتمیان، یک برنامه و یا طرح بلندمدت و یا  داده استراتژی

  .است هاآنو نحوه تحقق  وکارکسب

و  وکارکسب، وابستگی بین استراتژی 1. شکل و استراتژی داده یک وابستگی متقابل وجود دارد وکارکسببین استراتژی 

  .دهدمیاستراتژی داده را نشان 

 

 و داده وکارکسب: وابستگی متقابل استراتژی 1شکل 
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  اجزاء اصلی استراتژی داده 

، اجزاء اصلی یک استراتژی داده را 2. شکل نمایدمیفناوری مرتبط  هایحلراهرا با  وکارکسبیک استراتژی داده موفق، اهداف 

و نقاط تمرکز با توجه به ماهیت و  هااولویتو ممکن است  باشندمی. عناصر نشان داده در استراتژی داده عمومی دهدمینشان 

  .وت باشدمتفا سازمان هر  مأموریت

 

 

 : اجزاء اصلی استراتژی داده2شکل 

     و استراتژی داده وکارکسبدالیل عدم همسویی استراتژی 

  

این  ترینمهمبه برخی از  3. در شکل دالیل متعددی داشته باشد تواندمیبا استراتژی داده  وکارکسبعدم همسویی استراتژی 

 .دالیل اشاره شده است

 

 با استراتژی داده وکارکسب: علل عدم همسویی استراتژی 3شکل 

http://www.farabar.net/


  ؟چگونه به یک سازمان داده محور تبدیل شویم 

 

 66233288خط( فکس:  11) 66233288تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان
www.farabar.net 

@Farabar_BI 

   مؤثرکلیدی یک استراتژی داده  هایویژگی 

 

  .اشاره شده است هاویژگی، به برخی از این 4. در شکل متعددی است هایویژگیو کارآمد دارای  مؤثرداده  استراتژییک 

 

 

 مؤثراساسی یک استراتژی داده  هایویژگی: 4شکل 

 

  و فناوری اطالعات در استراتژی داده وکارکسبوظایف  

 

 برخی از این وظایف نیز ممکن است استوکار و فناوری اطالعات هر یک دارای وظایفی مشخص در تدوین و استراتژی داده کسب

  .کند، به برخی از این وظایف اشاره می2. شکل شاره شده در یک سازمان انجام شودمشترک توسط هر دو بخش ا صورتبه

 

 

 داده استراتژی در اطالعات فناوری و وکارکسب: وظایف 2شکل 
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  را از طریق داده متحول کرد؟ وکارکسب توانمیچگونه 

و در قالب یک استراتژی مشخص آن را مدیریت  مدون انضباطبتوان داده را به تسخیر خود درآورد و بر اساس یک  کهدرصورتی

 واهیمخ وکارکسب یک در اساسی تحول ایجاد بعد در هم و موجود وضعیت سازیبهینه بعد در همآن حیاتی تأثیرگذاری، شاهد کرد

  .بود

 ژی مناسب، اتیک سازمان بتواند بر اساس یک استر کهدرصورتی:  تبدیل به یک سازمان مبتنی بر داده - سازیبهینه

 واهدخ ارتقاء را خود وکارکسب کارآمدی قطعاً ،شود تبدیل داده بر مبتنی سازمان یک به و کند مدیریت خوبیبه را  داده

 یک  ،االب باکیفیت مشتریان داده) بازاریابی هایکمپین مدیریت و ایجاد  : نظیر هاییفعالیت انجام نمونه عنوانبه. داد

ایجاد و تولید محصوالت بهتر  (، تحلیل رقبا و ...، اطالعات صحیح رقبااز مشتریان ایدرجه 381ح صحی و دقیق نگرش

تریان ارتباط اطالعات مش)پشتیبانی بهتر از مشتریان  (، مانیتورینگ مصرف مشتری و ...ایجاد محصوالت مبتنی بر داده)

، دچار تحوالت اساسی خواهند شد و شاهد کارآمدی این نوع و مواردی از (، مصرف شبکه و ...با الگ های پشتیبانی

 .بود خواهیم وکارکسب یک  بیشتر

  و  وکاربکس: با تغییر مدل  و تبدیل به شرکتی با محصوالتی از جنس داده وکارکسبتغییر و تحول اساسی در

محصول حرکت کرد. امروزه شاهد  عنوانبهبه یک سازمان داده محور تبدیل و در جهت ایجاد داده  توانمیمحوریت داده 

 .هستیمکاری و صنایع مختلفی  هایحوزهکسب درآمد از طریق داده در 

  خالصه

 بازنشستگی دوران یا و داده رفتن بین از با و شروع داده ایجاد با  ه حیات. این چرخاستداده دارای چرخه حیات مختص به خود 

 و هاطرح از داده حیات مراحل از یک هر در بایستمی کنیم مدیریت درستیبه را داده بخواهیم اگر. یافت خواهد ،خاتمه داده

تراتژی نمونه: اس عنوانبهمختص به خود باشند ) شدهتعریف استراتژی دارای یک هر که نماییم استفاده متعددی نوآورانه  هایبرنامه

 .(.، استراتژی مدیریت داده مرجع و..سازییکپارچه، استراتژی وکارکسب، استراتژی هوش محتویات ، استراتژی مدیریتکیفیت داده

به یک سری  صرفاًنخواهد داشت و  معنی ،داده استراتژی یک قالب در منسجم و جامع رویکرد یک وجود بدون هاطرح این اجرای

 فخال مسیری در حرکت ، نباشد وکارکسب. داشتن یک استراتژی داده که همسو با استراتژی محدود خواهد شد ایجزیرهاقدامات 

ب اسمن بستر تواندمی ،وکارکسب استراتژی با همسو داده استراتژی یک اجرای و تدوین. است سازمان یک هایخواسته و اهداف

آن  هایدارایی ترینمهم. سازمانی که در آن داده به یکی از برای تبدیل یک سازمان به یک مجموعه داده محور را فراهم نماید

  .وضعیت موجود و یا ایجاد محصوالت داده استفاده کرد سازیبهینهاز آن در جهت  توانمیکه  گرددمیتبدیل 
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