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حاکمیت داده در سازمان های یادگیرنده
علی اکبر حدادی هرندی
دکتری مدیریت فناوری اطالعات_ کسب و کار هوشمند
مدیر فناوری اطالعات مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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بیان مساله
• روند تغییر تولید ناخالص داخلی برخی از کشورها و از جمله ایران طی چهاردهه گذشته و نیز پیشبینی دو دهه بعد براساس آمار اعالمی
صندوق بینالملل پول IMF
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• تجربه ژاپن و آلمان نشان داده است که شهروندان توسعهیافته هستند که میتوانند "کشور توسعهیافته" و شایسته بسازند.

• ژاپن و آلمان در جنگهای جهانی اول و دوم بیشترین خسارات و تلفات انسانی را متحمل شدند و عمده زیرساختها و شهرهای هر دو کشور
نابود و یا دچار خسارت عظیمی شدند.
• اما دو کشور از حدود  55سال پیش تاکنون بین  4اقتصاد برتر جهان قرارداشته اند بطوریکه براساس گزارش بیزینس اینسایدر(،)2018
اندازه گیری حجم تولیدات ناخالص داخلی کشورهای بر حسب تولیدات اسمی نشان میدهد حجم تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 201۹
معادل  5.2تریلیون دالر برآورد میشود و رتبه سوم اقتصاد جهان را در اختیار دارد .حجم تولید ناخالص داخلی آلمان نیز در سال  201۹معادل
 4.2تریلیون دالر برآورد میشود .با رتبه چهارم جهانی بزرگ ترین اقتصاد در منطقه یورو و قاره اروپا به شمار میرود.
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• شاخص توسعه انسانی ترکیبی از سه مولفه دسترسی به دانش و معرفت(سطح آموزش و سواد) ،زندگی مناسب(درآمد سرانه) و زندگی
طوالنی و سالم(میزان امید به زندگی) است.
• براساس گزارش سال  2018سازمان ملل متحد ،ایران با نمره  0.7۹8در رتبه  60جهان قرار گرفته است.
• بنابر سند چشم انداز  ،1404ایران باید در توسعه اقتصادی و اجتماعی به کشور اول منطقه تبدیل شود ،یعنی در شاخص توسعه
انسانی رتبه ایران باید به رتبه ( 32یعنی جایگاه کنونی قبرس)ارتقا یابد.
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• بررسی جایگاه ایران در توسعه انسانی طی سالهای  1۹۹0تا  2018در بین کشورهای جهان ،نشان از رشد دارد اما براساس تحلیل سازمان
ملل متحد میانگین شتاب این رشد طی دهه های اخیر روندی کاهنده را نشان می دهد
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• تحقـق اهداف عالی ،استقالل ،پیشرفت اجتماعی و اقتصادی هر کشوری از طریق فراگرد آموزش امکان پذیر اسـت و موسسات آموزشی به
عنوان یکی از مهمترین ارکان بنیادین هـر گونـه تغییـر ،تحـول و نـوآوری به شمار می روند.
• اما مشخص شده است که این موسسات با ساختار سنتی و روشهای انعطاف ناپذیر ،توان الزم پاسـخگویی بـه تغییـرات الزم را ندارند .در
نتیجه الزامی است این موسسات از ویژگیهای سازمانهای نوین غافل نشوند بطوریکه این مراکز باید به گونه ای مدیریت و رهبری شوند که
اعتمـاد ،توانمندسـازی ،مشارکت ،یادگیری و ارتباطات باز به عنوان فرهنگ سازمانی تبدیل شود.
• دکتر حسین عظیمی( )1384در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران ،انسانهای با ذهن و نگرش متحول و آموزش تخصصی و نظام
آموزشی پویا را از جمله الزامات ایجاد توسعه اقتصادی برشمرده است.
• ضعف شدید نظام آموزشی و سرمایهگذاری مدرن و در نتیجه ،ضعف شدید بنیه تخصصی نیروی انسانی را بدنبال خواهد داشت .وضعیت

سرمایه انسانی کشور برای ایجاد تغییرات پایدار از گذشته تا به امروز مطلوب نبوده و نیازمند تغییر و اصالح است .پس از توسعه مدیریت،
شالوده توسعه ،ارتقای آموزش در مدارس و دانشگاههاست.
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چالش بزرگ
• آلوین تافلر استراتژیست و آیندهنگار معروف آمریکایی در کتاب شوک آینده در سال  1۹70پیش بینی نموده بود:
• تحول واقعی در هر شرکت یا مدرسه یا نهادی مستلزم تغییرات عمده در کارکردهای اصلی ،فناوری ،ساختارمالی ،فرهنگ آدمها و
سازمان آن است.
• بچهها همیشه علیه مدرسه طغیان کردهاند ،اما در گذشته به تلفن همراه ،کامپیوتر ،اکستازی ،پورنوگرافی و اینترنت دسترسی نداشتهاند.
دیگر این که وقتی بزرگ میشدند با اقتصادی روبرو نبودند که به جای عضالت ،مغز آنها را الزم داشته باشد .امروزه تعداد زیادی از این
دانشآموزان شاید هم بیشترشان میدانند که مدارس امروز آنها را برای گذشته آماده میکند نه برای آینده.
• دبیرستانهای آمریکا منسوخ شدهاند .منظور از منسوخ این است که حتی وقتی دقیقاً به همان صورتی که باید ،کار میکنند نمیتوانند به
بچههای ما مطالبی را یاد بدهند که امروز نیاز دارند ...این یک اتفاق یا عیب در سیستم نیست بلکه خود سیستم است.
• این موارد برخی از پیش بینی های تافلر در مورد کشور آمریکا است که از نیمقرن گذشته تاکنون رتبه اول و یا دوم اقتصاد جهان را در اختیار
داشته است و قطعاً در مورد سایر کشورها و از جمله ما به مراتب اولی صدق مینماید.
• "آمادهکردن دانشآموزان برای شغلهایی که در آینده وجود ندارد" یکی از آن موارد مشترک است.

• بررسی روندها و حتی برخی اظهارنظر مسئوالن تعلیم و تربیت عمق مسائل مبتال به ما را در این حوزه آشکار مینماید .آنچه مهم است این
است که بدانیم " با یک چالش بزرگ و در مورد آینده فرزندانمان مواجهیم".
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عصر حاضر
• سرعت تغییرات در عصر حاضر در کنار گسترش شبکههای اجتماعی مجازی ،توسعه حیرتانگیز فناوری اطالعات ،تغییر رویکرد منازعات
جهانی و بسیاری عوامل دیگر باعث شده مهارتهای حل مسئله ،تفکر انتقادی و کارآفرینی را از مهارتهای الزم سرمایه انسانی برای کسب
آمادگی مضاعف و مواجهه با شرایط پیشرو برشمرده اند.
• محققان معتقدند بهره برداری از جریانهای پیچیده اطالعاتی ،به سرعت در حال افزایش است و با مقیاس باالی مجموعه داده ها ،این
پتانسیل را دارد تا بطور اساسی روش تصمیم گیری را تغییر دهند.
• دانش آموزانی که امروزه در مدارس تحصیل می کنند ،افراد به اصطالح "نسل دیجیتال" هستند.
• اهمیت روزافزون دانش به عنوان یک عامل تولید و عامل تعیین کننده در نوآوری را می توان با انباشت دائمی دانش تکنیکی در طول زمان و با
استفاده از تکنولوژیهای ارتباطات که دانش را به سرعت در سرتاسر جهان قابل دسترس ساخته است ،تعیین کرد
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سازمانهای یادگیرنده

• امروزه سازمانها با ساختارهای سنتی توان و انعطاف الزم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی به ویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را
ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را بدست آورند .یکی
ازمهمترین این ابزارها ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمانی است.
• سازمان هایی که در محیط های متغیر ،ناپایدار و نامشخص فعالیت می کنند ،نیاز به توانایی یادگیری دارند .بدون وجود یادگیری ،سازمانها و
افراد تجارب گذشته را تکرار می کنند و برای اجرای موثر ،مدیران نیاز دارند که بدانند یک سازمان یادگیرنده دقیقا چیست؟
• تجربیات گذشته نشان می دهد که در هزارة سوم موفقترین سازمانها آنهایی هستند که در زمرة سازمانهای یادگیرنده قرار می گیرند .سازمان
یادگیرنده یک نظریة جدید مدیریتی است که پیتر سنگه از اساتید دانشگاه  MITدر سال 1۹۹1آن را ارائه کرده است.
• سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در آن افراد افکار قدیمی خود را کنار بگذارند (مدلهای ذهنی)،
• یاد بگیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند (قابلیتهای شخصی)،
• بدانند که سازمانشان چگونه کار می کند (تفکر و نگرش سیستمی)،
• برنامه ای را طراحی کنند که همة اعضا بر آن توافق دارند (آرمان مشترک)
• و سپس به منظور نیل به آن آرمان با یکدیگر تالش کنند (یادگیری تیمی و جمعی)
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• با توجه به چالشهایی از جمله بحران در منابع مالی ،افزایش دانش آموختگان بیکار و افزایش تقاضاهای اجتماعی باید به این نکته اشاره کرد
که با تغییرات جزئی نمی توان در نظام آموزشی تحول ایجاد کرد ،همچنین با توجه به آینده نظام های اجتماعی و اقتصادی و نقش و مسئولیت
نظام آموزشی در پاسخگویی به نیازهای جامعه ضرورت تفکر استراتژیک در نظام آموزشی و شناخت و تسلط مدیران آموزشی نسبت به
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .
• تفکر استراتژیک ارتباط نزدیکی با تفکر سیستمی دارد .سنگه معتقد است تفکر سیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی در تحلیل و اداره امر
سازمان و توجه به تأثیر عوامل سازمانی بر یکدیگر با تفکری کلی نگرانه و نه جزءنگرانه.
• در تعریف سیســتماتیک ،یک ســازمان یادگیرنده ســازمانی اســت که با قدرت و به صــورت جمعی یــاد می گیــرد و به صورت
مــداوم خود را بــه نحوی تغییــر می دهد که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی ،به نحو بهتری اطالعات را جمع آوری ،مدیریت و
استفاده کند.
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چارچوب حاکمیت داده
• حکمرانی داده ها فرایندهای مشخص نمودن حقوق تصمیم گیری و چارچوب پاسخ گویی برای تشویق رفتار مطلوب ارزیابی ،خلق ،ذخیره سازی،
کاربرد و آرشیو داده هاست .این فرایند شامل نقش -ها ،استانداردها و معیارهای تضمین کارایی و اثربخشی داده ها در جهت تحقق اهداف
سازمانی است.
•

حکمرانی داده ها چارچوبی برای تصمیمات مرتبط با مدیریت داده فراهم می
کند و زیر مجموعه حکمرانی فناوری اطالعات نیست.

•

حکمرانی داده و حکمرانی فناوری اطالعات هم پایه هستند و به عنوان زیر
مجموعه ساختار حکمرانی شرکت قلمداد می شوند.

•

حوزه های اصلی حکمرانی داده عبارتند از :استراتژی کیفیت داده ،فرایند
مدیریت داده ،استانداردها و سیاست های داده ،معماری داده با هدف کنترل
فرایندها و روش ها .
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• حکمرانی داده ها ،سیستمی متشکل از حقوق تصمیم ()Decision Rightsقابلیت پاسخگویی ()Accountabilityبا استفاده از فرایندهای مرتبط

با اطالعات ( )Information-related Processاست که بر اساس یکسری مدلهای توافق شده تشریح میکنند که چه کسی میتواند چه
اقداماتی را با چه اطالعاتی در چه زمانی ،تحت چه شرایط و مقتضیاتی و با استفاده از چه روشی انجام دهد.
درواقع حکمرانی داده ،بخشی از رهبریت سازمانی است که از طریق داده
ها؛ بقا و توسعه استراتژی ،کسب و کار و اهداف سازمانی را تضمین
میکند .تمرکز حکمرانی داده بر مسئولیتهای هیئت مدیره سازمان ها و
مدیران رده باالی سازمان هاست .و در نهایت اینکه حکمرانی داده به
عنوان یک موضوع مستمر (و نه مقطعی) ،مکملی برای حکمرانی IT
محسوب میشود ،و نه جایگزین آن.
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اهداف حکمرانی داده ها
• به جریان انداختن داده های باکیفیت از طریق ایجاد مکانیزمها ،فرایندها و محیط مناسب برای تبدیل شدن آنها به بینش تجاری؛
• افزایش درآمد و بهبود بهرهوری کسب و کار با کمک داده ها؛
• مدیریت هزینهها و پیچیدگیهای مرتبط با داده ها؛
• تضمین بقای کسب و کار از طریق توجه به ریسکها و آسیبپذیریها ،انطباق ،امنیت و حریم خصوصی با کمک داده ها؛
• استقرار قوانین و استانداردهایی برای مدیریت داده ها به منظور تضمین کردن اینکه سیستمهای اطالعاتی مسئول تحلیل و گزارشدهی به
صحیحترین ،کاملترین و بهروزترین داده ها دسترسی دارند و
• تضمین دسترسی به خوراک مناسب برای ورودی سیستمهای اطالعاتی.
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اهمیت حکمرانی داده ها
• در چرایی حکمرانی داده و اهمیت آن ،می توان دالیل زیر را برشمرد:
• نقش کلیدی داده و پردازش و تحلیل آن در تصمیمگیری؛
• حاکمیت و مدیریت بر داده ها بر اساس یک فرایند یکپارچه و پیشبرنده برای بقا و توسعه کسب و کار سازمان؛
• حکمرانی داده به عنوان یکی از شاخههای مدیریت اطالعات سازمانی ( )EIMو
• نیاز به خلق ارزش و بینش تجاری مناسب برای مدیران راهبردی سازمان.
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نتایج حکمرانی داده ها
ارمغانی را که حکمرانی داده برای مدیران سازمان ها میتواند داشته باشد ،می توان در چند زمینه توضیح داد:
• افزایش توانایی در تصمیمگیری بهتر؛
• حفاظت از نیازهای ذینفعان داده ای؛
• کاهش اصطکاکهای عملیاتی و سوءبرداشتها درباره داده ها؛
• پرورش پرسنل برای تسهیل در حلوفصل تعارضات و موضوعات قابل بحث درباره داده ها ()Data Issues؛
• ایجاد استانداردها و فرایندهای تکرارپذیر برای داده ها؛
• کاهش هزینهها و افزایش اثربخشی از طریق هماهنگی میان تالشهای مرتبط با داده و
• تضمین کردن شفافیت فرایندهای مرتبط با داده ها.
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جمع بندی
• انقالب صنعتی چهارم متاثر از حاکمیت داده سبب همگرایی در سطوح مختلفی همچون صنعت ،علم ،فناوری ،محصول و اطالعات شده است
بطوریکه مدلهای کسب و کار دیجیتالی و آنالیتیک داده ها به عنوان یک شایستگی حیاتی در این انقالب محسوب میشوند.
• محققان معتقدند در عصر حاضر سازمانها با وجود اینکه در معرض بیشتری از داده ها هستند اما بعضاً تصمیمات هوشمندانه اتخاذ نمی کنند.
• هوشمندی سازمانی به افراد در هر سطحی از یک سازمان اجازه می دهد که به داده ها ،اطالعات ،دانش و خرد جمعی دسترسی یافته ،تعامل
داشته و آن ها را تحلیل کنند تا کسب و کار را مدیریت کرده ،بازدهی را ارتقاء داده ،عوامل موفقیت را کشف و به صورتی کارآ عملیات سازمانی
را تحقق بخشید.
• حاکمیت داده بدنبال همراستایی ساختار کسب و کار و فناوری اطالعات از یک سو ،و تقویت ریسک و انطباق بامحیط و انتظارات قانونی در حال
تغییر کسب و کار از سوی دیگر است .در این راستا اتخاذ یک رویکرد کارکردی و کل نگر در کسب و کارها برای افزایش شفافیت و پاسخ به
فشارهای درونی و بیرونی ضرورت دارد.
• سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمانی به عنوان یک رویکرد کل نگر به این مساله کمک خواهد کرد تا کسب و کارها با قدرت و
به صــورت جمعی یــاد بگیــرند و به صورت مــداوم خود را بــه نحوی تغییــر دهند که با تعامل بین سرمایه انسانی ،فرایندها و فناوری
ها به نحو مطلوبی برنامه حکمرانی داده ها در موفقیت کسب و کار پیاده سازی نمایند.

• از آنجا که خالقیت و نوآوری در هرکسب و کار نیاز به تحول باورها دارد؛ برخورداری از کسب و کار پویا و سازنده مستلزم خالقیت ،نوآوری،
تغییر و تحول است برای این منظور استفاده از هوشمندسازی و فناوریهای نو در زمینه آموزش به فعالیتهای یاددهی-یادگیری اثربخش کمک
خواهد کرد.
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جمع بندی
• مهمترین دغدغه نظام آموزش و پرورش یک کشور در جامعه اطالعاتی و دانایی محور ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری می باشد.
یکی از ارکان اصلی این اصالح" ،توسعه آموزش در سطوح عمومی و تخصصی" است .برای آنکه همه گروههای اجتماعی قادر باشند ،به طور موثر در چنین جامعه
ای مشارکت داشته باشند ،باید یادگیری مستمر ،خالقیت ،نوآوری و نیز مشارکت فعال اجتماعی را بیاموزند.
• داشتن منابع انسانی توانمند ،خالق ،ارزش آفرین و دارای بلوغ کاری و متعهد به کار سالح اصلی مدیران در رقابت خواهد بود.
• آینده از آن سازمانی خواهد بود که بتواند چنین ظرفیت هایی را در منابع خود ایجاد نماید.
• منظور از آموزش نیروی انسانی ،تغییر در مهارت ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کارکنان است.

• فقر و ضعف یادگیری به هیچ وجه امر تصادفی نیست و سازمانها در شرایط نامطمئن و نامشخص محیطی و رقابت شدید موجود ،نیاز به آموزش و یادگیری دارند.
• کلید موفقیت در عصر اطالعات نیز ،اتخاذ تصمیماتی است که بدون تناقض ،بهتر و سریعتر در رقابت پیش دستی کند .برای اتخاذ تصمیمات در فضاهای عدم
اطمینان و ابهام و پیشبینی و تخمین نتایج اتخاذ تصمیمات ،نیاز به نیروی انسانی ماهر ،خالق و کارآفرین است.
• سازمانها برای ایجاد ارزش برای ذینفعان خود نیازمندند سطح رقابت و نوآوری خود را حفظ کنند .یکی از راههای ایجاد چنین سطحی از رقابت و نوآوری و ایجاد
ارزش ،استخراج و بهره گیری از منابع اطالعاتی داخلی سازمان با استفاده از فنونی همانند تحلیل گرافیکی داده ها ،داده کاوی ،تحلیل های پیش بینی کننده است.
• یادگیری در یک محیط تکنولوژیکی باعث افزایش انگیزه و افزایش یادگیری آنها می شود .سهم عمده تکنولوژی که دانشجویان آن را درک می کنند ،افزایش
دسترسی به ابزارهای مختلفی است که به فهم مواد مطالعه ،سازماندهی اطالعات ،کارآیی در انجام تکالیف و توسعه دانش کمک می کند.
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