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 تعالیبسمه

 

 حرکت به سمت یک سازمان داده محور

 

 دهیچک

 

یک سازمان را به سازمانی داده محور تبدیل کند، داشتن رهبری است که قادر باشد با ایجاد یک  تواندمیعاملی که  ترینمهم

م یک تغییر بزرگ است. فرهنگ صحیح، داده را در قلب یک سازمان قرار دهد. ایجاد فرهنگ مبتنی بر داده در یک سازمان مستلز

ر از برای ایجاد این تغیی هاسازماندد. بسیاری از گرهدایتتغییری که الزم است بر اساس یک مدل تغییرات به درستی مدیریت و 

با نحوه  Kotterمدیریت تغییرات  ایمرحله. در این مطلب ضمن بررسی مدل هشت کنندمیاستفاده  Kotter مدل معروف

 .حرکت در مسیر یک سازمان داده محور آشنا خواهیم شد منظوربهآن  کارگیریبه

 

 مقدمه

 

 بایستمیبه آن  دنیرس یکه برا ییآرزو شوند. لیسازمان داده محور تبد کیدارند که به  راآرزو  نیا هاسازمانامروزه اکثر 

مان داده محور مشخص گردد و در ساز کی یالزم است مفهوم و معن زیرا برداشت. قبل از هر چ یهدفمند و مستحکم هایگام

است که  یسازمان داده محور، سازمان کی گردد.. مینقشه راه مدون ترس کی بر اساسو  دقتبه گاهیبه آن جا دنیادامه نحوه رس

ه باشد. در شد نهیآن پرورش و نهاد تاروپوددر  نشیبر ب یمبتن گیریتصمیمو  وتحلیلتجزیهتفکر استفاده مستمر از داده جهت 

 لیدروزمره تب یکار هایجریاناز  ناپذیرتفکیک یبه بخش کارکنانو  رانیتوسط مد لی، استفاده از داده و تحلهاسازماننوع  نیا

مت سازمان به س تیبستر مناسب جهت هدا ترسریع گیریتصمیم منظوربهداده  هایداراییاز  موقعبهو  حیشده است. استفاده صح

در زمان  حی) استفاده از داده صح وتحلیلتجزیهاز داده و  یداده محور با استفاده حداکثر یهاسازمان .نمایدمیرا فراهم  تیموفق

 آوریمنظور جمعبه هاسازمان گونهاین تی. عزم و جدباشندمیرقبا  ریخود با سا زی( قادر به تما یقطع گیریتصمیم یمناسب برا

 ییسااقدام به شنا ترعمیق یکه بتوانند با نگرش آوردمیفراهم  هاآن یرصت را براف نیا وکارکسب هایجنبه یداده مرتبط با تمام

 ندیروند بازار نما ایو  انیرفتار مشتر رییتغ ریمشکالت و مسائل مرتبط با سازمان خود نظ یاصل لیدال

 تریبیش مراتببهش ارز یبخش بخصوص از سازمان دارا کیداده در سطح سازمان نه در سطح  وتحلیلتجزیهو  آوریجمع

سازمان اشاره  کیبه داده در  ایجزیرهاز مشکالت نگرش  یبه برخ 1را به دنبال خواهد داشت. در شکل  یارزشمند جیاست و نتا

 شده است.
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 آن یامدهایسازمان و پ کیبه داده در  ایجزیره: مشکالت نگرش  1شکل 

 

 داده محورضرورت تحول در یک سازمان و حرکت به سمت یک سازمان 

 

. باشدیمکه همه چیز در حال تغییر آن هم با سرعت باال  کنیممیداریم که در دنیایی زندگی  نظراتفاقجملگی بر این موضوع 

مطالعات انجام   رقابتی امروز، حرکت به سمت یک سازمان داده محور است. نتایج شدیداًدر دنیای  هاسازمانرمز ماندگاری 

یی که قادر به هاسازمانی داده محور ) هاسازمانکه در  دهدمی نشان  است، شده منتشر اخیراً که یمکنز موسسه توسط  شده

 6نگهداری مشتری ، تربیشمرتبه  32جذب مشتری  احتمال ،(  باشندمیآنی  صورتبه، پردازش و تحلیل داده آوریجمع

راهبردی و عملیاتی  هایشاخصمشتری بر  وتحلیلتجزیه تأثیر، 2است. در شکل  تربیشمرتبه  91سودآوری و  تربیشمرتبه 

  .یک سازمان نشان داده شده است

 

 ( استراتژیک و عملیاتی یک سازمان )منبع : مکنزی هایشاخصمشتری بر  وتحلیلتجزیه تأثیر: 2شکل 

http://www.farabar.net/
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ر شگرف ب تأثیری( دارای  روزبهمشتری ) مبتنی بر داده صحیح و  وتحلیلتجزیهنشان داده شده است،  2که در شکل  گونههمان

نسبت به رقبای خود در تمامی مراحل  تریموفقبهتر و  مراتببهی داده محور دارای عملکرد هاسازمانعملکرد یک سازمان است. 

 .باشندمیچرخه مشتری 

 

 

 به یک سازمان داده محور تبدیل شد؟ توانمیچگونه  

 

دیگر  ، برخیاندکرده تأکیداستفاده صرف از فناوری  بر برخی. است شده ارائه تلفیمخ هایروش  تاکنون  فوق، سؤالدر پاسخ به 

این  ه باور بسیاری از کارشناسانب .اندکردهداشتن یک استراتژی مستحکم برای کیفیت داده، حاکمیت داده و دستیابی را عنوان 

 جادای  یک سازمان را به سازمانی داده محور تبدیل کند، داشتن رهبری است که قادر باشد با تواندمیعاملی که  ترینمهمحوزه، 

رگ تغییر بزدر یک سازمان مستلزم یک فرهنگ مبتنی بر داده  ایجاد را در قلب یک سازمان قرار دهد. داده صحیح، فرهنگ یک

 برای ایجاد این هاسازماندد. بسیاری از گرهدایتاست. تغییری که الزم است بر اساس یک مدل تغییرات به درستی مدیریت و 

 .کنندمیاستفاده   John P. Kotterتغییر از مدل معروف

 

 

   Kotterمدل مدیریت تغییر  

 

Kotter   و در کتاب خود با نام  1992در سالLeading Change .هشت مرحله مختلف را برای فرآیند تغییر ذکر کرده است ،

 توانمیاز مراحل مدل فوق  یک هر کارگیریبه با چگونه که داد خواهیم نشان ادامه در  .اندشدهنشان داده  3این مراحل در شکل 

 .به سمت یک سازمان داده محور حرکت کرد

http://www.farabar.net/
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-key-to-establishing-a-data-driven-culture/
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-key-to-establishing-a-data-driven-culture/
http://www.kotterinternational.com/about-us/who-we-are/john-kotter/
http://www.kotterinternational.com/about-us/who-we-are/john-kotter/
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 Kotter تغییر مدیریت ایمرحله هشت مدل :  3شکل 

 

 هاازمانسانتظار تغییر در افراد و یا  توانمی، نتنهاییبهبا تجویز یک نسخه دستوری  . مرحله اول : ایجاد حس ضرورت تغییر 

به یک  ستبایمی، تغییر دیگرعبارتبهن یک سازمان بستگی دارد. را داشت. موفقیت در تغییر به مشارکت کمی و کیفی کارکنا

 هایانگیزه ،تأثیرگذارخواسته و نیاز همگانی تبدیل شود. با ایجاد یک حس همگانی مبنی بر ضرورت تغییر به کارکنان مرتبط و 

انه امضای خود را در ذیل یک تغییر آگاهانه و متعهد بایستمی. کارکنان یک سازمان آیدمی به وجوداولیه جهت آغاز این سفر 

 افراد از نفر 1111 تا 21 بین بزرگ یهاسازمان در و نفر 111 تا 2 بین معموالً  ی کوچکهاسازمانبزرگ به ثبت برسانند. در 

القانه خ یهاروش کارگیریبه با همگانی نیاز این نبایدهای و بایدها است، الزم. کرد آشنا تغییر ضرورت با بایستمی را  مرتبط

 تشریح گردد. دقتبه

جهت تشریح اهمیت و  توانمی، Kotterمرحله در مدل مدیریت تغییر  ترینمهم: از اولین و شاید هم  سازمان داده محور 

به یک سازمان داده محور استفاده کرد. هدف این فعالیت، تشریح این موضوع به ذینفعان است که چگونه یک  شدنتبدیلمزایای 

را برای  متعددی هایفرصتآن  کارگیریبهرا تولید نماید و با  تریبیش مراتببهاز داده، بینش  مؤثرقادر است با استفاده سازمان 

 یا و رودمی دست از داده از مؤثر استفاده عدم دلیل به که هاییهزینه و هافرصت از برخی با ییآشنا . خود ایجاد و مدیریت نماید

با هدایت یک گروه از کارشناس خبره به همراه مدیران اجرایی  بایستمیمواردی است که  ازجمله گرددمیتحمیل  سازمان یک به

ت صحیح مدیری تأثیرتشریح گردد. بررسی  دقتبه، باشندمیدر ارتباط با داده  مسائل ترینمهمسازمان که قادر به بیان برخی از 

 ادهد مدیریت بلوغ سطح  رقیب، ارزیابی هایشرکتو  هاسازمانریت داده در خدمات به مشتریان، تحلیل وضعیت مدی ارائهداده بر 

 را داده بر مبتنی تحول یک جرقه تواندمی خود، مطبوع سازمان در داده مدیریت فعلی وضعیت تحلیل  همچنین و هاآن از یک هر

 .نماید ایجاد

http://www.farabar.net/
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رهبری و هدایت سفر تغییر که دارای اعتبار، مهارت  منظوربهوه د یک تیم و یا گرایجا   .گرهدایتمرحله دوم : ایجاد یک گروه 

 نیازمند داوطلب، ارتش یک تشکیل  است. Kotterدومین گام در مدل  باشد میالزم، ارتباطات مناسب، شهرت و اختیارات رس

 هایعالیتفسفیران تغییر، مسئولیت انجام  عنوانبهدارند و  اعتقاد قلبا سازمان در تغییر ایجاد به که است انگیزه با افراد کارگیریبه

بر نتایج است. بین همکاری  هاآن. همکاری واقعی، خارج از ساختارهای سنتی سازمانی است که تمرکز گیرندمی بر عهدهمرتبط را 

 درصدی وجود دارد. 61و نوآوری یک رابطه 

 ایرس مؤثر کردن درگیر با تا  یر در سازمان ایجاد گرددتغی گرهدایتیک گروه  بایستمی: در این مرحله،  سازمان داده محور 

 به رتغیی گرهدایت گروه افراد تعداد. دهد پاسخ خوبیبه اول مرحله در شده تشریح هایخواسته به بتواند سازمان مدیران و رهبران

 دعوت روهگ در  بیشتری برای مشارکتاز افراد  بایستمیباشد،  تربزرگ سازمان یک که اندازه هر و دارد بستگی سازمان یک ابعاد

 منظوربه اطالعات فناوری از تواندمی شودمی آشنا تربیش وکارکسب تیم انتظارات با تغییر گرهدایت گروه کهدرحالی. آید به عمل

ناسبی زم و مروه شوند که دارای آگاهی الگ جذب هاییبخش از تیم اعضاء گرددمی هیتوص . بگیرد کمک استراتژی از بخشی تحقق

 از دعوت مصرفی، محصوالت از باالیی بسیار حجم با  نمونه، در شرکتی عنوانبهاز مزایای مهم یک استراتژی داده محور باشند. 

 هد.ا افزایش در تغییر رسیدن ثمر به و موفقیت احتمال تواندمی تغییر، گرهدایت گروه در مشارکت جهت تأمین زنجیره مدیران

 

 ایمجموعه عنوانبهابتکارات استراتژیک را  Kotter دکتر:    یجاد یک دیدگاه استراتژیک و ابتکارات مرحله سوم : ا 

 را اندازچشم به رسیدن گردند، اجرا خوبیبه و طراحی سرعتبه اگر که کندمی تعریف  هماهنگ و هدفمند هایفعالیت  از

 ایجموعهمرا به همراه  انگیزنشاطملموس، شفاف، ساده و  اندازچشمک تغییر، وظیفه تعریف ی گرهدایت. تیم کندمی یافتنیدست

و نیاز به تغییر و ترسیم تصویر ایده آل از آینده،  وکارکسبدارد. تعریف چرایی وجود  بر عهدهو ابتکارات استراتژیک  هاطرحاز 

 مشخص گردد. دقیقاًدر این مرحله  بایستمی

. ردگی قرار کار دستور در خالصه و شفاف جلو، به رو داده بر مبتنی استراتژی یک تعریف بایستمی:   : سازمان داده محور

 خصمش هدف یک سمت به حرکت جهت را سازمان یک تواندمی که گرددمی فرمی پلت گیریشکل باعث شده تعریف استراتژی

ردید، سایر رهبران و مدیران سازمان ترغیب به گ ارائهو  سازیپیادهتژی به درستی تدوین، استرا که زمانی. نماید کمک مشترک و

 تواندمی. ایجاد یک مرکز تعالی داده یک نمونه از ایجاد یک استراتژی مبتنی بر داده است که گردندمیهمکاری و مشارکت در آن 

 یریت نماید.و مد دهیسازمان خوبیبهداده و تحلیل داده را  سازییکپارچهمرتبط با حاکمیت داده،  هایفعالیتتمامی 

  
 این در. است  استراتژی و اندازچشم با آشنایی منظوربه دیگران با  ارتباط برقراری  بعدی، گام  مرحله چهارم : ارتباطات. 

طبان هدف قرار داد. یک تغییر بزرگ مخا اختیار در مناسب هایکانال طریق از را صمیمانه و ساده هایپیام است الزم خصوص

ت مشترک از یک فرص یافتهسازمانبا یک حرکت  اندپذیرفتهتعداد بسیار زیادی از کارکنان یک سازمان است که مستلزم همگرایی 

 د.وجود ندار مؤثردر جهت تعالی سازمانی خود استفاده نمایند. برای پذیرش این باور در ذهن کارکنان راهی جز برقراری ارتباطات 

آن وجود داد. یکی از دالیل  آمیزموفقیتبین تدوین یک استراتژی و اجرای  داریمعن فاصلهیک: همواره  سازمان داده محور 

ه تا گرفت وکارکسبو مستمر با ذینفعان است. هر یک از کارکنان سازمان از کاربران  مؤثربروز این شکاف، عدم برقراری ارتباط 

مختلف  هایبخشبر روی  تأثیریو این تغییرات چه  افتدمیبدانند چرا تغییر دارد اتفاق  بایستمیپیاده کنندگان فناوری اطالعات 

http://www.farabar.net/
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 این ادعا را داشت که انگیزه الزم توانمیاعتقاد داشته باشند و آن را بپذیرند  اندازچشمسازمان دارند. اگر کارکنان یک سازمان به 

 اهددرخوبه حرکت  اعتمادتریقابلو  تربیشاست و موتور تغییرات با سوخت  ایجادشدهو کافی جهت ایجاد تغییرات در سازمان 

 آمد.

 

 کارکنان  سنتی، مراتبی سلسله ساختارهای یا ناکارآمد فرآیندهای نظیر موانعی حذف با   مرحله پنجم : از بین بردن موانع.  

 روی بر که موانعی با بایستمی.  گردندمیبرخوردار  تریبیشود از آزادی عمل خ وظایف و هافعالیت انجام جهت سازمان یک

 و هنذ در نفساعتمادبه عدم و اطالعاتی هایسیستم ناقص، اطالعات. کرد برخورد درستی به هستند تأثیرگذار اندازچشم تحقق

برخورد کرد. بررسی تجارب گذشته و  طورجدیبه هاآنبا  بایستمی هاآن بر روی تمرکز با که باشندمی مواردی ازجمله افراد فکر

 واقع شود. مؤثردر این راه  تواندمیتغییر  هاینامهبردالیل ناکامی 

د نتوانمیضمن شناسایی موانعی که  بایستمیبا ایجاد فرهنگ مبتنی بر داده درون سازمان،  زمانهم:  سازمان داده محور 

طمینان از وجود فرآیندهای را از پیش رو برداشت. حصول ا هاآنبرخورد و  هاآنباشند با  تأثیرگذار شدهتعییندر رسیدن به اهداف 

ابزارهای الزم جهت کار با داده که امکان حاکمیت و امنیت  ارائه و همچنین هانگرانیکار با داده و پاسخ به برخی  منظوربهمناسب 

   از دیگر اقدامات اساسی در این مرحله است. نمایدمیداده را فراهم 

 

انمندتر تو اندازچشمبرداشتن موانع و همچنین کارکنانی که برای تحقق  با .مدتکوتاه هایموفقیتمرحله ششم : تولید   

 منظورهبدر اولین فرصت و  بایستمی هاموفقیتبود.  مدتکوتاه هایموفقیتبه دنبال ایجاد  هاآنبا مشارکت  بایستمی، اندشده

 گردند. سانیراطالعو به مخاطبان هدف  بندیگروه، آوریجمعایجاد انرژی مثبت در سازمان 

 هایپروژه از ایمجموعه قالب در و عمل در  را سازمانی فرهنگ تغییر اثرات بایستمی مرحله این در:   سازمان داده محور 

الی منابع اندک م کارگیریبهبا  توانمیزیادی نیاز ندارند و  گذاریسرمایه به هاپروژه نوع نیا .کرد مشاهده آمیزموفقیت و کوچک

ه ب بایستمی، مدتکوتاه هایموفقیت گونهایندست یافت. به موازات اجرای  مدتکوتاهچشمگیری در  هایموفقیتبه و انسانی 

 تبدیل داده به یک دارایی ارزشمند در سازمان توجه جدی کرد. منظوربهپیرامون خود  هایفرصتسایر 

  

 

زامات ال ترینمهماز  اندازچشما شتاب مناسب به سمت ماندن در مسیر صحیح تغییر و حرکت ب . مرحله هفتم : حفظ شتاب 

 ندازاچشم سمت به حرکت روند تواندمی که اقداماتی مجموعه  مستعد و هاینیرویتغییر است. شناسایی فرآیندهای غیرهمسو، 

تا بتوان به  ، از دیگر اقدامات مهم این مرحله است. هدف ایجاد موجی از تغییر در پس موجی دیگر استنماید تسریع را

 .بود امیدوار  واقعی اندازچشم  تحقق

 هایپروژه اجرای از شده گرفته فرا هایدرس برخی از استفاده  و ذهن در بلندمدت اهداف نگهداری با:   سازمان داده محور 

بار بر روی یک ان تواندمی یک سازمان مثالً نماید.  بلندمدت هایپروژهبرخی  سازیپیادهشروع به  تواندمی، یک سازمان مدتکوتاه
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به دنبال ایجاد یک تیم علم داده باشد.  هادادهکالن  هایفناورینماید و یا با تمرکز بر روی  گذاریسرمایه BIداده و یا برنامه 

سطح  قاءنمونه ارت عنوانبهیک نقش فعال و پیشگیرانه در فرآیندهای مدیریت تغییرات داشته باشد.  بایستمیفناوری اطالعات 

 نقطه شروع مناسبی باشد. تواندمیحاکمیت داده  هایبرنامهدانش کارکنان در خصوص کیفیت داده و یا 

 

ارتباط بین این  بایستمی، بلندمدتید در جد رفتارهای تداوم از اطمینان جهت  مرحله هشتم : نهادینه کردن تغییر. 

 سازمان تعریف گردد. هایموفقیترفتارها و 

 بودبه و داده بر مبتنی تغییرات بین که داد نشان را موضوع این وضوحبه توانمی شفاف ارتباطات با:   محور سازمان داده 

رار و نهادینه کردن تغییرات الزم است رهبرانی که دارای نقشی استم منظوربه. دارد وجود دارمعنی رابطه یک سازمان یک عملکرد

ایی دست یافت. مرحله نه اندازچشمبه تمامی اهداف  هاآنباقی بمانند تا بتوان به کمک در نقش خود  اندبودهبرجسته در تغییرات 

 که تغییرات در سازمان و فرهنگ آن نهادینه شده باشد. گرددمیدر تحول مبتنی بر داده زمانی محقق 

 

   خالصه

ا کرد ادع توانمیحال تولید است و به جرات  در انگیزشگفتکه غرق در داده است. داده با سرعتی  کنیممیما در دنیایی زندگی  

بهبود  منظوربه گرددمی آوریجمعداده ئی که  اتفاقبهزمان دیگری دارای داده هستیم. از اکثریت قریب  هر از بیش  که امروزه

این نکته مهم . الزم است به گرددمی، موارد حاکمیتی و یا جامعه استفاده وکارکسب هایجنبهدر خصوص برخی  گیریتصمیم

رنتی مطرح اینت هایشرکت. بسیاری از گرددمیاستفاده ن گیریتصمیمبهبود  منظوربه صرفاً وتحلیلتجزیهاشاره گردد که از داده و 

آنالین است نه تنها برای حمایت از  هایتراکنشکه ماحصل  هادادهو ... از کالن  eBay، آمازون، بوکفیسدنیا نظیر گوگل، 

 .کنندیمبلکه از این حجم داده جهت ایجاد محصوالت و پیشنهاد جدید به مشتریان نیز استفاده  کنندمیاستفاده  گیریتصمیم

 

بهتر و یا ایجاد محصوالت و خدمات جدید به  گیریتصمیماگر ما نتوانیم داده را بگونه ای تبدیل کنیم که بتوانیم از آن جهت  

برای دوری جستن از  .ر داده ایم و هم احتماال عملکردی خارج از حد انتظار داشته ایمداده را هد هم کنیم، استفاده  مشتریان

، پردازش و آوریجمعیی که قادر به هاسازمانبه سمت یک سازمان داده محور حرکت کند.  بایستمیموارد فوق، یک سازمان 

 در  ک سازمان به سازمان داده محور تجویز شده است.. تاکنون نسخه های متنوعی برای تبدیل یباشندمیآنی  صورتبهتحلیل داده 

شاه کلید حل مشکالت یاد شده است و در برخی دیگر، تدوین یک  عنوانبهبر فناوری از آن  صرف تأکید با ها حل راه این از برخی

خود مهم باشند ولی قبل در جایگاه  تواندمیتجویزی فوق  های نسخه از یک هر گرچه.  گرددمیاستراتژی مبتنی بر داده تجویز 

 یک سازمان را به سازمانی تواندمیعاملی که  ترینمهماز هر چیز ما نیازمند یک تغییر بزرگ در حوزه فرهنگ سازمانی می باشیم. 

ایجاد  .داده محور تبدیل کند، داشتن رهبری است که قادر باشد با ایجاد یک فرهنگ صحیح، داده را در قلب یک سازمان قرار دهد

رهنگ مبتنی بر داده در یک سازمان مستلزم یک تغییر بزرگ است. تغییری که الزم است بر اساس یک مدل تغییرات به درستی ف

. در این مطلب ضمن کنندمیاستفاده  Kotterبرای ایجاد این تغییر از مدل معروف  هاسازماندد. بسیاری از گرهدایتمدیریت و 

حرکت در مسیر یک سازمان داده محور  منظوربهآن  کارگیریبهبا نحوه  Kotterییرات مدیریت تغ ایمرحلهبررسی مدل هشت 

 .آشنا شدیم
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