ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﭼﻘﺪر ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟

رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و درآﻣﺪ ﺧﻮب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  Informa Engageو ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺒﺮی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ Data Center Knowledge
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ داده )دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮐﻞ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﮔﺰارش ﻧﺖورک
ورﻟﺪ ،ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﺣﯿﺚ زﻣﺎن و ﮐﺎر ﻓﮑﺮی ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از درآﻣﺪ ﺧﻮب
ﺷﺎﻏﻼن در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،دوﺳﻮم ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺧﺎرج از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده
از ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 72 ،درﺻﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽام را دوﺳﺖ
دارم« ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮏﺳﻮم آنﻫﺎ ﻗﻮﯾﺎ ً ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 75 ،درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮادرزاده ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮزادهام ﺳﻮال ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ وارد )ﻣﺸﺎﻏﻞ( ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮد« ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻃﻮری ﮐﻪ  88درﺻﺪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﺎر در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت و ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﮑﯽ از
آنﻫﺎﺳﺖ .ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻬﺎرت را ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  56درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﻬﺎرت ﻻزم را دارﻧﺪ ،و  74درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ )ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻬﺎرت( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ  61درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮان در
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ دورهﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻃﯽ  12ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ )اﻋﺘﺒﺎر(
ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺎن اﻗﺪام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر آنﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏﺳﻮم اﻓﺮاد ) 34درﺻﺪ( ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ذیرﺑﻂ و  24درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﻋﻠﺖ آن ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛  16درﺻﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻻزم ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  16درﺻﺪ
اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ از دﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر »ﻧﺖورک ورﻟﺪ« اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻓﻨﺎوری ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎزی اﺳﺖ و

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﻓﺮاﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪزﻋﻢ او ﯾﮑﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ،اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک ،ﺟﺎن
ﮐﺎرﻣﮏ و ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺧﻮدآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درآﻣﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده
ﻃﺒﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ 50 ،درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳﺖﮐﻢ  100ﻫﺰار دﻻر درآﻣﺪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ
درآﻣﺪ  11درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  40ﻫﺰار دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ درﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺮاون ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ  DataCenter Peopleدر ﻟﻨﺪن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ :درآﻣﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺮماﻓﺰار در
ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺮﮐﺰ داده را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺮدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ/ﺑﺮﻗﯽ( وﺿﻊ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﯿﺎنرده اﺳﺖ.
در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺸﺪار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻣﺪل راﯾﺎﻧﺶ
اﺑﺮی و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و رﯾﺰﺧﺪﻣﺎت )ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ( ،آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﺑﺎ اﻣﺎ و اﮔﺮﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪروﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن  20ﻣﻬﺎرت
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻫﺒﺮیﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  IHS Markitﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد
درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪرﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد؛ ﻃﻮری ﮐﻪ از  151ﻣﺪﯾﺮ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده
ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎل  2019دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻣﺮﮐﺰ داده
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺑﺮی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ 79 ،درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎﭘﯿﺮواﯾﺰر ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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