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 بسمه تعالي

 

 ؟میکن یرا درست ط یریگمیداده تا تصم ریچگونه مس 

 

که مردم  یيجا باشید. يم 1481و در سال  برای یک لحظه تصور کنید که شما یکي از جویندگان طال در ایالت کالیفرنیا

ن امتحان کنند. هزارا  دسته جمعي به این ایالت و به امید کشف طال سرازیر شده بودند تا شانس خود را برای یافتن طال طوربه

کردند تا با خارج شدن شن و ماسه، ذرات سنگین تر و با ارزش طال در کف تابه باقي بماند. نفر از جویندگان، تابه خود را غربال مي

حقق را م هاآنذراتي از طال را پیدا کنند که بتواند رویای ثروتمند شدن   ، امیدوار بودندوارها گل و الیحرکت تابه حاوی خرآنان با 

 هانآشدند ولي تعداد بسیار زیادی از شد و به ثروتمنداني بزرگ تبدیل مينماید. رویای برخي از این جویندگان طال محقق مي

گشتند و به ورشکسته ای به خانه و کاشانه خود برميبدون هیچگونه نتیجه  دند وداتمامي سرمایه و امکانات خود را از دست مي

 کردند!بایست شانس پول دار شدن خود را در مسیر دیگری امتحان ميشدگاني تبدیل شده بودند که مي

 

بسیار  وکار شباهتمدیران کسب. رفتار کنیم  خیلي سریع به دنیای امروزی برگردیم و جویندگان داده را جایگزین جویندگان طال

 آگاهي و بینش هاآنتواند به را به امید یافتن اطالعات طالیي که مي داده خروارهاآنان . زیادی با جویندگان طال در گذشته دارد

قدردان این همه فناوری اطالعاتي و ارتباطي در عصر حاضر  دیبا نمایند.گیری مناسب را بدهد، جستجو ميالزم جهت تصمیم

. حجم ودشدی در این رابطه احساس نميشود و خوشبختانه کمبوکنیم که داده به حد وفور پیدا مي. ما در دنیایي زندگي ميباشیم

ماده خام اولیه در نظر گرفت  عنوانبه انتومياست. داده را  حساببي تقریباًدستیابي دارند   هاآنبه  هاسازمانکه امروزه  یاداده

 یریگتصمیم  جهتازآن توانمياطالعات طالیي   از دل آن بینش و آگاهي را استخراج کرد. با غربال داده و استخراج بایستميکه 

 پایدار استفاده کرد. هایموفقیتمبتني بر حقایق و نیل به 

 
 : استخراج بینش از داده1شکل 

 بر شواهدمدیریت مبتنی 

در حال  هاسازمان. بسیاری از اندنبودهمرتبط با آن  مسائلتا به این اندازه درگیر داده و  هاسازماناز تاریخ  ایبرههدر هیچ  

 .باشنديم گیریتصمیمهمچنان تشنه آگاهي مبتني بر حقایق در فرآیندهای مختلف  کهدرحاليغرق شدن در داده هستند 
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است. بدیهي است  شده لیتبددر هزاره سوم  هاسازمانجدی  هایچالشنحوه استفاده از داده در جهت خلق ارزش، به یکي از 

اده از د روزبهپاسخ داده شود: برای استفاده درست و  هاآنبه  درستيبه بایستميفراواني در این رابطه وجود دارد که  هایپرسش

از یک چارچوب مدون  توانميباشد؟ آیا  بایستميری نیاز است؟ ارتباط این عناصر به چه صورت در جهت خلق ارزش به چه عناص

 روزترینهبو  ترینصحیح، تریندقیقرا طي کرد تا بتوان  گیریتصمیممسیر داده تا  بایستمي در این راه استفاده کرد؟ چگونه

 گونهاینو جایگاه داده و مدیریت صحیح آن در  باشندميیي هاسازمانی هوشمند چه نوع هاسازمان تصمیمات را اتخاذ نمود؟

گ یک بر عنوانبهاین حجم داده را به یک دانش حیاتي تبدیل کرد تا بتوان از آن  توانميچگونه   به چه صورت است؟ هاسازمان

 امروزی استفاده کرد؟ بینيپیشغیرقابلرقابتي و  شدتبهبرنده در بازارهای 

  
 مبتني هاآن گیریتصمیمیي هستند که هاسازمان، شودميی هوشمند نیز گفته هاسازمان هاآنی موفق امروزی که به هاانسازم

ه یکي از ، بشودميباشد. به این نوع مدیریت که به آن مدیریت مبتني بر شواهد گفته  در دسترسترین داده روزبهبر بهترین و 

آوردن ابزارهایي  هم گرد  با هاسازمانتبدیل شده است. این نوع  وکارکسبرویکردهای موفق و رو به رشد در مدیریت و دنیای 

کلیدی  هایشاخص ،وتحلیلتجزیه، (Business Intelligenceاز  شدهبرگرفته)  BIیا  وکارکسب مندیهوشنظیر 

 شدهبرگرفته) BSCیا امتیازدهی متوازن  هایکارت،  (Key Performance Indicatorsاز  شدهبرگرفته) KPIیا   عملکرد

ای در فض مزایای رقابتیبه دنبال نیل به  استراتژیک گیریتصمیمو  گزارشات مدیریتی، (Balanced Scorecardsاز 

  رقابتي امروزی هستند. شدیداً وکارکسب

 

  هوشمند هایشرکتویژگی 

 گیریتصمیماز داده و حقایق درست در فرآیندهای  توانميدهد چگونه از یک شرکت هوشمند است که نشان مي اینمونهگوگل 

چیزی که گوگل به کارکنان )ها يگوگل این شرکت است. DNAگیری مبتني بر حقیقت بخشي از استفاده صحیح کرد. تصمیم

، بر اساس داده هاگیریتصمیمتمامي   . در گوگل،کنندميبخشي از فرهنگ این شرکت یاد  عنوانبهاز زبان داده   گوید(خود مي

 درستيهب سؤاالت ترینمهمشود تا بتوان به  آوریجمع درستيبه بایستمي داده .گرددميعلمي اتخاذ  هایآزمایشو  وتحلیلتجزیه

ل واقع، گوگ در به چه اطالعاتي نیاز است. هاآناست و این که برای پاسخ به  سؤاالتپاسخ داد. امروزه در گوگل، شروع کار با طرح 

. بدون پرسش کردن چیزی برای یادگیری وجود ندارد و بدون یادگیری، هاپاسخنه  کندميمدیریت  سؤاالتشرکت خود را بر اساس 

  بهبودی در کار نخواهد بود.

 

مراجعه   توان با کار پزشکان مقایسه کرد. زماني که یک شخص به پزشکعلمي را مي هایآزمایشمبتني بر حقایق و  گیریتصمیم

وش ، یک رهای پزشکيشود و در ادامه متناسب با نتایج حاصل از تستهای تشخیص انجام ميای از تستوعهکند، در ابتدا مجممي

 .دهديانجام م گیریتصمیمر مشابهي برای مدیریت . شرکت گوگل در واقع کاگردددرمان بر اساس بهترین شواهد علمي تجویز مي

 

داده را به اطالعات و در ادامه اطالعات را به دانشي   مدیریت مبتني بر شواهد به دنبال آن است تا با تبعیت از یک چارچوب مدون،
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اسي بر شواهد پنج مرحله اس  ي. برای مدیریت مبتننمایدميرا اتخاذ کرد، ترجمه  گیریتصمیمکه بتوان با استناد به آن بهترین 

 دنبال کرد. بایستميرا 

 

 مهم که توانمند ساز. همچنین از یک عامل  مدیریت مبتني بر شواهد نشان داده شده است ایمرحله، فرآیندهای پنج 3در شکل 

 ظورمنبه وتحلیلتجزیه هایبرنامهو  وکارکسب. این زیرساخت شامل هوش شودميزیرساخت فناوری اطالعات است نیز استفاده 

  حمایت از مدیریت مبتني بر شواهد است.

 
 : فرآیندهای مدیریت مبتني بر شواهد3شکل 

 وکارکسبکه ریشه در استراتژی  گرددميمهمي مطرح  سؤاالت: در این مرحله تعریف اهداف و نیازهای اطالعاتی 

دارد. اهداف استراتژیک چیست؟ با توجه به اهداف استراتژیک، چه چیزی را الزم است بدانیم؟ در این مرحله، اطالعات 

 ،د شد چه کسي الزم است چه چیزی راگردند و همچنین مشخص خواهدقیق و شفاف تعیین مي طوربه موردنیازواقعي 

 چه زماني و چرا بداند؟

 داده   بر روی تأکید. گیردميداده صحیح در دستور کار قرار  دهيسازمانو  آوریجمع، : در این مرحلهداده آوریجمع

جام با ان اوالًالزم است  هاسازماندر مرحله قبل است.  شدهشناسایي موردنیازاطالعات  تأمین منظوربهمرتبط و با معني 

 با بهترین  اًیثانو  شودميدر حال حاضر در مکاني از سازمان نگهداری  موردنیازبررسي الزم مشخص نمایند که آیا داده 

 داده نیز آشنا باشند. آوریجمعروش ممکن برای 

 بایستمي: در این مرحله تمرکز بر روی تبدیل داده به بینش و آگاهي مربوطه است. داده داده وتحلیلتجزیه 

 گردد تا پس از قرار گرفتن در زمینه مناسب بتوان از آن اطالعات را استخراج کرد. وتحلیلتجزیه
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  ارائهدر مرحله سوم و  شدهاستخراج: در این مرحله تمرکز بر روی برقراری ارتباط با اطالعات و بینش اطالعات ارائه 

 است. گیرندگانتصمیمآن به بهترین شکل ممکن برای 

 است. ریگیتصمیم: تمرکز اصلي این مرحله در ارتباط با تبدیل اطالعات به دانش و مبتنی بر شواهد گیریتصمیم 

مناسب وجود دارد. تمامي  گیریتصمیماین اطمینان ایجاد شود که به اندازه کافي شواهد الزم جهت  بایستمي نیهمچن

 ید به یک فرهنگ تبدیل شود.مبتني بر دانش باشد و این موضوع با بایستمياقدامات در سازمان 

 

ی . فناورشوندمي سازتوانمندعامل  یک عنوانبههوش تجاری  افزارهاینرمپنج مرحله فوق، درگیر زیرساخت فناوری اطالعات و 

داده،  آوریجمعو در فرآیندهای  باشندمياطالعات و هوش تجاری دارای یک نقش حیاتي در مدیریت مبتني بر شواهد 

  اطالعات یک بازیگر حیاتي است. ارائهداده و  وتحلیلتجزیه

  خالصه

نسبت  ترعسری، قابلیت یادگیری نمایدميامروزی موفق  بینيپیشغیرقابلرا در دنیای دیجیتال، رقابتي و  هاسازمانآن چیزی که 

به رقبا و عمل بر اساس آگاهي و بینش مبتني بر حقایق و در یک کالم، دانش است. تنها در این حالت است که یک سازمان 

 هاسازماند در مسیر خلق مزیت رقابتي برای خود گام بردارد. در هیچ مقطعي از تاریخ تا بدین اندازه داده در دسترس توانمي

به لطف فناوری اطالعات و  هاآنبهتر وجود نداشته است. وجود این حجم از داده و در دسترس بودن  گیریتصمیم منظوربه

د وانتميمدیریت شوند،  درستيبهشده است. منابعي که اگر  هاسازمانمنابع داده ارزشمندی برای  گیریشکلارتباطات، باعث 

اهد بهترین شو آوریجمعداده با اهداف استراتژیک،  آوریجمع یيهمسو .ارتقاء جایگاه رقابتي یک سازمان را به دنبال داشته باشد

که بتوانند  اییک سازمان بگونه گیرندگانتصمیماطالعات به  موقعبه ارائهاستخراج بینش و  منظوربه، استفاده از شواهد در دسترس

د مسیر موفقیت در یک سازمان را تضمین کرده و باعث بهبود جایگاه رقابتي توانمياقدامات خود را مبتني بر دانش انجام دهند، 

  دیجیتال گردد. وکارکسبدر دنیای  هاآن
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