
 ميثاق البيانات للقائد
ي خلق 

 
تقدم لنا البيانات إمكانيات كامنة وهائلة ف

ات تنافسية، وتوليد ثروات ووظائف جديدة،  مي  
وتحسي   الرعاية الصحية، وتوفي  األمن للجميع، 

ي ككل. 
 وتحسي   وجودنا اإلنسان 

كات:   ولكن منظماتنا تكاد ال تمت لألسلوب المقاد بالبيانات بصلة. إذ أن معظم الشر

 ال تدري بشكل كامل ما تملكه من بيانات وال حتى تلك األكثر أهمية   .1
، وهذا  .2 خلط مفهوم "البيانات" مع "تكنولوجيا المعلومات" أو التحول الرقمي

  يؤدي بالنتيجة إىل سوء إدارة كليهما
اتيجية من شأنها أن توضح   .3 عدم وجود أي رؤية خاصة بالبيانات أو أي اسثى

ي أعمالهم
 
     كيف تسهم البيانات ف

االستهانة بالجهود المطلوبة إلدارة البيانات وغياب الهيكل التنظيمي  .4
 المسؤول عن هذه المهام

ي مشاري    ع تحليل البيانات أو حوكمة 
 
 من النجاح ف

ً
كات قد حققت قدرا ولعل العديد من الشر

ها ولكن عىل نطاق محدود. ومع ذلك لم نعير عىل أي أمثلة  البيانات أو جودة البيانات وغي 
كة ككل دون تشي  إىل حدوث  قيادة وجود تغيي  رئيسي ومستدام وشامل عىل مستوى الشر

مة  ي المنظمة.  كل المستوياتبهذا التغيي  ودون مشاركة الجميع عىل  ملثى 
 
 ف

ي المنظمة عىل قيادة التغيي   — 
 
  — لذلك نحث كل فرد ف

وندعو أعضاء مجلس اإلدارة 
والقادة التنفيذيي   والقادة 

الرئيسيي   إىل: النظر بعي   الشك 
نحو تصوراتهم المسبقة حول 

 البيانات 
 

ال تنظر إىل البيانات عىل أنها مجرد 
ي أكوام األنظمة 

 
تفاصيل مطمورة ف

مجية، بل عىل أنها مصدر فرص  الير
ي أن 

جديدة ال محدودة. إن هذا يعن 
ندرك بأن نعمة البيانات ال تنفع 

فقط المختصي   كعلماء البيانات، 
بل هي للجميع ولعلها الطريق الذي 

كتك فرصة التمي   عىل  يتيح لشر
. انظر إىل البيانات عىل  المنافسي  
ك  أنها طريقتك الشخصية لكي تير
ي المنظمة. 

 
 ف
ً
 وراسخا

ً
 صالحا

ً
أثرا

ابحث عن طريقة إلضافة أصول 
ي لديك إىل كشف 

البيانات النر
 الحساب.    

 
 لحملة األسهم 

ٌ
لذلك فالقيادة مدينة

وأصحاب المصلحة اآلخرين بأن 
يكون لديها رؤية خاصة بالبيانات. 
كي   عىل 

وكخطوة أوىل، يمكن الير
 هذه المجاالت: 

العناية بالبيانات مع االنتباه  .1
لجانب الجودة عندما يتعلق باألمر 

 .2بالبيانات األكير أهمية، 
التجريب عير طرق متعددة لوضع 
ي صلب عملك وللحصول 

 
بياناتك ف

ة تنافسية،  االرتقاء . 3عىل مي  
بنظامك اإلداري ليناسب رصامة 

 البيانات. 
 

الجميع يحتاج إىل البيانات لكي 
يقوم بعمله: فلتصبح من منارصي 

 البيانات وتقود هذا التغيث  
هناك الكثي  من الخيارات المتاحة، 
لذا بإمكانك اختيار مجال أو مجالي   
مهمي   بالنسبة لك. فقد تجد هذه 
ي تحسي   جودة البيانات، 

 
الفرصة ف

ي اكتشاف أسلوب تحليىلي أكير 
 
أو ف

ي تطوير مؤشر أداء 
 
، أو ف

ً
عمقا

ي طرح فكرة من شأنها 
 
جديد، أو ف

، أو  أن تحول البيانات إىل عائد ماىلي
ي استخدام البيانات لبناء جسور 

 
ف

 التعاون مع أقسام أخرى.  
    

افيو البياناتا حثى  
 أكير إيجابية، 

ً
لكي تأخذ منحا

ي 
 
يمكنك التواصل مع نظرائك ف

هم إىل هذه المفاهيم، 
ُ
العمل، ادع

ي مجال 
 
اضطلع بدور المرشد ف
البيانات، أو مد يد العون 

لألشخاص ليصنعوا قصص 
 نجاحهم.  

 
ي عملك

 
 تقدم ف

ي طياتها 
 
هذه األوقات تحمل ف

مزي    ج من التشويق والخطر: فهي 
مشوقة ألن البيانات تقدم لنا 

ات   لخلق العديد من المي  
ً
فرصا

التنافسية، وتحسي   منتجاتنا 
وخدماتنا )بل وخلق منتجات 
وخدمات جديدة(، ولكي نفهم 

عمالئنا بشكل أفضل، ولكي نقلص 
من التكاليف. أما الخطر فهو يكمن 

ي أن محاوالتنا إلنقاذ ما يمكن 
 
ف

 ستكون منهكة 
ً
انقاذه الحقا

وشاقة، وأولئك الذين انتظروا 
ي 
 
طويال سيجدون أنفسهم ف

 .
ً
 موقف ال يحسدون عليه إطالقا

فلتنظر إىل هذا الدليل بعي   
 االعتبار الجدي

 

 شاركه. ناقشه.

ي منظمتك. 
 
 وأطلق له العنان ف
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( بالشكر عىل Zaher Alhajنود أن نتقدم لالستشاري زاهر الحاج حسي   )
 ترجمته هذا الميثاق إىل اللغة العربية

 إن فرص النمو الطبيعي 
ي 
 
 لمنظمتك تكمن ف
 البيانات التي لديك

ي طول المنظمة وعرضها.  
 
ي إطالق القدرات الكامنة للبيانات ف

 
 الصعوبة ف

ً
 ...فنحن نعي تماما



WWW.DATALEADERS.ORG   ي
 
 شاركونا ف
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