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 مهم است؟   کسب و کار   ک ی   ی برا  چیست و چرا   محور  فرهنگ داده 

 د ی جد  تالیج ی د  یایدن  نی زنده ماندن در ا  یاست که شما برا  یپاسپورت  محور  فرهنگ داده
 هادادهگذشته بر اساس    ات یو تجرب  ات یفرض  یجا به  ماتیکه تصم  ییجا  د،یدار  ازیبه آن ن

 .شوندیم گرفته

 مقدمه 

د  بهباتوجه صنا  ع یسر  یتالی جیتحول  تمام  حجم    ع،یدر  در   هادادهاز    یاگستردهامروزه 
 دسترس کسب و کارها است. 

افزار   تا نرم  اند کرده  یگذار   هیسرما  یو منابع  هایفناور   یوکارها رودر دو سال گذشته، کسب
 کنند.  لیخود تبد  اتی عملفرایند از  ریناپذییجدا یها را به بخش داده لیو تحل  هیتجز

به    عامل ایزوله شده  کی از    آنها  لیو تحل   ه یو تجز  هادادهگفت که    توانیم  جرئتبهامروزه،  
 . اندشده لی تبد تالیج ی از تحول د ریناپذ ییجدا  یبخش

 رش یاز پذ  شی ب   یز یدر حال حرکت است به چ  سرعتبهکه    یماندن در بازار   یرقابت  دی اما کل
 ی وکارها فرهنگ مبتن امر مستلزم آن است که کسب نیدارد. ا ازیداده ن  و استفاده کردن از

 تعیین  قیکار از طر  و   و عملکرد کسب  جینتا  ی ساز   نهیها را توسعه دهند که بر بهبر داده
 و ...   یبانیپشت  روش، ف   ،یابیبازار  سازمان از جملهی یک  عملکردها   برای همه  ییهاشاخص
 . د نشته باش تمرکز دا

 یی وکارهاکسبها را در  بر داده  یفرهنگ مبتن   دیتوانیچگونه م  مسئله این است که  اکنون
 کنند؟ یم یافراد از اعداد و ارقام دور  شتریکه ب  دی کن جادیا

 ست؟ ی فرهنگ داده محور چ 

شده با استفاده    دیتول  یها نشیببر اساس اعداد و    یر یگ  میتصمفرهنگ داده محور در مورد  
  ی مبتن   یسنت  یر یگ  میتصم   کردیپشت سر گذاشتن رو   بارهدر  فرهنگ  نیاست. ا  هادادهاز  
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روزانه    فیو وظا  هاتیفعالدر    هادادهاستفاده از    قیو تشو  یو احساسات درون  اتیبر فرض
 هر بخش است. 

 ف یدر ق  ی راق یدق  یهاآورد تا نشت  به دستها  از داده  توانیرا م  یی هانشیمثال، ب  یبرا
داد  یمشتر   ، ی اب یبازار  از جمله  هابخشتمامی  در    یاقدامات  نجاما  ازمندینکه    تشخیص 

 است.  ییهانشتچنین از  یر یجلوگ  یبرا یبانیپشت  یهامی فروش، و ت

همه    میاناعتماد و تعهد در    یالقا   ی به معنا  همچنینبر داده    ی، فرهنگ مبتنحالدرعیناما  
برا  کی  یاعضا اساسروان    یهمکار   یسازمان  طر  یارهایمع  بر  از  امکان   قیمشترک 

 است. شکل نیترآسانبه  هادادهبه  یدسترس

 نکته: 

که   ستین یمعن  نیداده به ا  ادیحجم ز داشتن  نکته مهم است که نی ، توجه به احالبااین
 توانیمدر صورتی یک سازمان را   فرهنگ داده محور دارد. ایشرکت داده محور است    کی

 م یو تصم  نشیاستخراج ب  یبرا  هاداده  که اعضای آن از  صاحب فرهنگ داده محور دانست
 بر اساس آن استفاده کنند.  یر یگ

م  یزمان دارا   کیکه    شودیگفته  داده  یشرکت  مورد   فرهنگ  در  افراد  که  است  محور 
عملکرد  یها شاخص ا  کلیدی  و  هستند  آن  مسئول  ا  نکهیکه  را  KPI  نیچگونه    ارتقا ها 

اطلعات    یعن یوجود دارد،    هاداده  یساز   یبه دموکراس  ازی. نشفاف عمل کنند   کاملا   دهند،یم
  ها دادهد که  دار   ازیبه کارکنان خود ن  یشرکت  هرقابل دسترس باشد.    نیز  یعادکاربر    یک   یبرا

 . بر اساس نقش خود درک کرده و از آنها استفاده کند یر یگ میتصم یرا برا

 کسب و کار  ک ی  محور در  فرهنگ داده  ایجاد  نکته مهم است که  نی ، توجه به احالبااین
 ( منبع) .پیاده سازی کردآن را  ،ل یبتوان پس از تکم کبارهی  نیست که به یاهپروژ

 داده محور مهم است؟   چرا فرهنگ 
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 دار یناپا  یاستراتژ   کی  شهیهم   ،برای تصمیم گیری  یبر احساسات و مفروضات درون  هیتک
استفاده   منظوربهرا    هامیت  بینش  تنهانهسازمان داده محور    کی شدن به    لیبوده است. تبد

بلکه  دهدیمافزایش    ترقی دق   یهایر یگمیتصمبهبود    یبرا  هادادهاز    نیز   را  ندهایفرا ، 
 . دینمایمکارآمدتر و موثرتر 

خود را   یهایستگیشاکه    دیحاصل کن  نانیاطم  تااست    نیا  هدفش  فرهنگ داده محور
رشد کسب و کار  تواندیم  تالیج یکه تحول د   ی از اشتباهات حالدرعین و د یکنیم برابر    چند

 استفاده از در    یاد یز  یا ی . در حال حاضر مزادی نمایماجتناب    ،خارج کند  ریشما را از مس
  . میپردازیمآنها   نیترمهماز  یبرخ به  نجایفرهنگ داده محور وجود دارد، اما در ا

 : استفاده از فرهنگ داده محور  یا یمزا 

 کند ی م  ی بان ی پشت   ت یو شفاف   شرفت ی پ  ی اب ی از رد   -  1

رقابت    کی در    یوقت پرشتاب   صورت به  را  اتیعمل  نیچند  دیشویممجبور    ،د یکن یمبازار 
است که با همسو نگه داشتن    نی ا  تیموفق برای  ترفند    یک  . امادیدرآوربه اجرا    زمان هم

 . دی کن شرفتی پ  هانهیزمآنها در همه 

 ی هاگزارش  دیتول  یبرا  هادادهاستفاده از    علوه برتا    کندیمبر داده کمک    یفرهنگ مبتن
از همه    یکل  ینما   کی ارائه    ی شفاف برا  دهی  گزارش  فرایند  کیماهانه بر توسعه    ای  یهفتگ

 . شویدمتمرکز    ،وکارتانکسبی عملکردها

 بخشد ی مرا بهبود    ثبات و    ی هماهنگ   -  2

 ی کارها   انجام  یرا برا  ونیآنها، اتوماس  شرفتی از همه عملکردها و پدرجه    360  ینما  کی
عملکردها    ریو سا  یبانیفروش، پشت  ،ی ابیبازار  یها بخش  هماهنگ در  یهاتلشروزمره و  
به مصرف   فرایند  اینحوه ارائه محصول، خدمات    به نوبه خود  امر  نی . اکندیم  ر یامکان پذ
 . بخشدیمرا بهبود  ییکننده نها

 بخشد ی م را بهبود   م ی ت  ی و اثربخش   دهدی م  ش ی را افزا   یبهره ور   -  3
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ثابت و عناصر   عوامل  فیبر داده به تعر  ی فرهنگ مبتن  شرفت،یبهتر پ  یو هماهنگ  یابیردبا  
 دهدیماجازه    مختلف سازمان  یها بخشبه    نی. اکندیم کمک    ایفظوهمه    انجام  در  ایپو

کار  محدوده  را    یتا  وظا  فیتعر  وضوحبهخود  کنند،   فی کنند،  هماهنگ  را  خود  روزانه 
  ت یاست اولو  ازیآنها مورد ن  به  توجه  دهدیم که نشان    ییهادادهرا بر اساس    ها تیفعال
 دهند.  شی افزا هانهیزم را در همه  یارائه دهند و بهره ور   موقع بهکنند و  یبند 

 بخشد ی م کار را بهبود    یرو ی تعامل ن   -  4

اواسط   یا  اوایل  کار خود را در  یرو یعلقه کارکنان، ن  ایعدم مشارکت    لی ها به دلاکثر سازمان
دست  کار   نیرو    دهندیماز  ریزش  دچار  اما  شوندیمو  نتایجی.  چنین  فقدان    گرفتن  از 
، باید آن را به دست آورند قرار است به دست آورند و چگونه    کارکنان  از آنچه  شفاف  یفیتعر

 . کند یمکمک   معضل، مقابله با هر دو  . فرهنگ داده محور بهگرددیمناشی 

 شود ی مدرآمد   ش ی و افزا   ها نه ی هز در   یی باعث صرفه جو   -  5

بر   ی بهتر در کسب و کار، فرهنگ مبتن  یر یگ  م یو تصم  بیشتر  تی بهتر، شفاف   یبا هماهنگ 
به   و    کند یمکمک    هاسازمانداده  ضعف  نقاط  استراتژ   هافرصتتا  در  خود   یرا  رشد 

اجتناب از    از طریق  هانهیهزدر    ییبه صرفه جو  به چنین امتیازی  دستیابیکنند.    ییشناسا
 ییها تی فعالو تنها   کندیم کمک   ی دارند،شتر ی احتمال شکست ب که  ییو کارها  ها تیفعال
  برای سازمان   و   بوده  کسب و کار  ییهدف نها  در راستای رسیدن بهکه    کندیمتقویت  را  

 . دینمایم بیشتر افزوده ارزش ایجاد

 م ی و اتخاذ کن  جاد ی فرهنگ داده محور ا   ک یچگونه  

آنها دیده   مثبت  ریواقعاا تأث  نکهیا  یسازمان ندارند. برا   کیبر رشد    یر یتاث  ییتنهابه  هاداده
گرفت و را به کار    هادادهگرفت که چگونه    ادیاز اعداد فراتر رفت و    دیبا  ،شده و درک شود

 .  از آنها استفاده کرد
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ذکر  سازمان است،    ک یفرهنگ داده محور در    رش ی آنچه شامل پذ   این قسمت از مقالهدر  
 است: شده  

 د یمشخص کن  وضوح به اهداف خود را    -  1

 د ی خواهیمکه    د یمشخص کن  د یبا  د، ی خود کن  ی ها داده  یشروع به بررس  یحت  نکهی قبل از ا
فرهنگ داده محور   کیدر    دیخواهیمکه    یاهداف   نیی. تعدیبرس  یز ی آنها به چه چ   طریق  از

 اتخاذ آن است.  یقدم برا  نیاول د،ی به آن برس

باشد.   مشتریان  زشیو کاهش ر  یبهبود تعامل با مشتر   تواند یم، هدف شما  مثالعنوانبه
با    یمعمول  یمشتر   کیچگونه    دهدیمکه نشان    دینگاه کن  ییهادادهبه    دی مورد، با  نیدر ا

 ییارهایبه مع  دیبا  نی. همچنشودیم  ریکسب و کار شما در مراحل مختلف چرخه فروش درگ
کمپ در  تعامل  نرخ  و  یها نیمانند  پاسخگو  حداقل  خود  م  ییزمان    به   دیتوانیکه 

 . دیتوجه کن  د،ی ارائه ده مشتریان یبانیپشت  یهادرخواست

 د یکن   یی خود را شناسا   یعملکرد   ی هاشاخص   –  2

 ست یبدان معنا ن  نی. اما ادهدیمنامحدود را    یها دادهبه    یبه ما امکان دسترس  یفناور 
مع هر  برا  یار یکه  با  یکه  است  در دسترس  عملکرد    دیشما  نحوه سنجش   ارزیابی   ایبر 

 بگذارد.  ریتأث نی کمپ ای یتجار  فعالیت  کیشما در  تیموفق 

را که نشان   د ی عملکر دی کل  ی هاشاخص   د،یکرد  فیتعر  وضوحبهکه اهداف خود را    یهنگام
 . دیکن ییهستند، شناسا  اهدافتانشما به سمت   شرفتی دهنده پ

 عملکرد   ی د یکل   ی هاشاخص  عکس مقاله

 : مثال عنوان به 
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ر   دیخواهیمشما   را کاهش ده  یمشتر   زشینرخ  ادیخود  در  به  نی.   یبررس  یجامورد، 
بازد وب  تکراری  دکنندگان ی تعداد  تعامل مشتر   ت،یسا  در  نرخ  به  کردن  زمان   ینگاه  در 

 است.   بهتری اریاشتراک، مع اینام ثبت

 یها درخواستتعداد    دیبا  د،یرا بهبود ببخش  ی تجربه مشتر   دیخواهیبه طور مشابه، اگر م
اما، در همان زمان، شما بادیکن   یرا بررس  یبانیپشت از آن   دیکن  یبررس  دی .   که چه تعداد 

 ی ک ی.  چه قدر بوده است  شما  پاسخ گوییو زمان    اندشدهحل    یبانیپشت  یهادرخواست
 شما باشد.  NPS  ازیتام  تواندیم  نجایدر ا ید یکل یارهای از مع  گرید

  (NPS) کنندگان ج ی ترو خالص    شاخص   درباره  توضیح 

 گردد یمشناخته  نیز    NPSاست که با مخفف    Net Promoter Scoreعبارت ترجمه    نیا
 است.  یمشتر  یوفادار   ارتقاو   یابیارز یها براشرکت  یر یگاندازه شاخصو 

 د یمتعهد شو  از ی مورد ن  رات یی تغ   کارکنان برای اجرای   همراه کردن به    -  3

گرفته    یدیکل   نفعانیکار شما، از ذ  یرو ین  ،د یکنیمکه فرهنگ داده محور را اتخاذ    یهنگام
 هستند   ییندها ی فرادر    ماتی و تنظ  راتییتغ  ی برخ  جاد یا   ازمندین  م،یعضو ت  نی دتریتا جد

 . دادندیم  انجام یدیگر  یا گونهبه تاکنونکه 

در همه    را  عملکرد  یارهایمع، اهداف و  هادادهاز استفاده از  برای  خود    مقصود  د یشما با
از    کارکنان   که   است  نیا  دهی. ادیکن  انیب  وضوحبه  وکارتانکسب  ی هابخش را با استفاده 

نسبت فرهنگ   همراه کرده و آنها را  با خود  ماتیهمه تصم   یمحرک اصل  عنوانبه  هاداده
 . نگه داریدمتعهد   داده محور

 مشارکت دهید   یرا در هدف گذار   نفعان ی همه ذ  -  4

  ه یرا در مراحل اول  نفعانیارشد و ذ   رانیدارند، مد  ایقوی محور    که فرهنگ داده  ییهاشرکت
از طر  ی. مفهوم رهبر کنند یم  ریدرگ  ایجاد این فرهنگ، به کار    شدن برای بقیه  الگو  قیرا 
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 یتجار   یهایر یگمیتصم  یبرا   هادادهکه شروع به استفاده از    دیباش  یکس  نی و اول  دیببر
 . دی کنیم

   : م ی ادامه ده   ی تعامل و حفظ مشتر   ش ی افزا  در رابطه با   مثال   یک  با   د یا ی ب

کن  مشتر   بخش  سیرئ  د یفرض  بازار  ریمد  ای   یتجربه  توض  یاجلسه  ،یابیارشد  با   ح یرا 
. کندیمشروع    یتکرار   ان یدرآمد حاصل از مشتر  یها دادهبا پشتوانه    یحفظ مشتر   تی اهم
 شده و احساسآشنا    شودیمگفته  جلسه با آنچه که    این  صورت، همه افراد حاضر در  ایندر  

 وارد چرخه عملیاتی کردن  به همین دلیل  و   دهدیممشارکت در تصمیم گیری به آنها دست  
 .شوند یم اجراییبرنامه 

 د یکن   ت یروا   به شکل داستان،  خود را   یها داده   -  5

اجرایی است که    نیدر نظر داشت ا  دیکه هنگام توسعه فرهنگ داده محور با  یگر ینکته د
به    اما  برسد.   آسان  به نظر  ممکن است   آن  کردن ارقام  با  در  متانیتارائه اعداد و    ارتباط 

  اضافه بار اطلعاتیایجاد  کار شما    ی رو ین  ایممکن است بر  ،مختلف  ی ندهایفراعملکردها و  
 !ستی ن افراد اعداد نقطه قوت همه سر و کله زدن با زیرا کند.

 : است  ی ضرور   ، آسان و قابل درک   ی اوه ی ش به   ها داده کردن    ت یروا به همین دلیل،  

 : د یخود را مشخص کن   ی داستان   سیر   خط 

  ، نامربوط هستند  یزهایچه چ  د،یدار  یچه اهداف   د،یده  حیتوض  دی خواهیرا م  یز یچه چ
مقا ده  دیتوانیم  ییهاسهیچه  چه  دی انجام  و   و  از    تواند یم  ییهایهمبستگ  ارتباطات 

 کند؟   یبانیاهداف شما پشت

 : د ی باش  الزم را داشته  ی خودآگاه مخاطبان   نسبت به 

  چه   این داستان  پیام   داستان به آنها مربوط است،  ا یهستند، آ  یمخاطبان شما چه کسان
 ؟ انددهیشنقبلا داستان شما را   ایدارد و آ  برای آنان یاافزودهارزش 
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 : د یبساز   ، هاداده بر اساس  خود را   ت یروا 

از    د یتوانیانجام دهند و چگونه م  یرا بدانند، چه کار   یز ی مخاطبانتان چه چ  د یخواهیم
 د؟ ینظر خود استفاده کن انیب یها برا داده

 : ی بصر   ی هااهرم استفاده از قدرت 

 رهیو غ  هاکی نفوگرافیامانند نمودارها،    یبصر   ریبا کمک تصاو   دیتوانیمرا    ییها دادهچه  
 د؟ یارائه ده 

 دی در زمان استفاده کن  یی صرفه جو   ی برا   ون ی از اتوماس   -  6

که به    یموارد  افتن ی  یبرا  ارهای مختلف، غربال کردن مع  یها بخش  یها برا داده  ی آور جمع 
فکر   ی بار   نیگزارش. به آخر   جاد یا   ی اعداد برا  ی آور و سپس جمع   ند، ی افزایم  ی شما ارزش

به داده    دیمجبور بود   رایز  دیصرف نظر کرد  Google Analyticsکه از نگاه کردن به    د یکن
 اهدافتان مهم است.  یبرا  یز یچه چ  دید تا بفهمینگاه کن ی اد یز یها

 . شودیموارد   ونیکه اتوماس نجاستیا

گزارش   دیتول  نیو همچن  هاداده  یجمع آور   دیتوان یممناسب،    ونیبا کمک نرم افزار اتوماس
 ، ب یترتنیابه.  دی خودکار انجام ده  صورتبهساالنه    ایماهانه    ،یروزانه، هفتگ  صورت بهرا  

خود را   شرفتیتا پ  کندیم  دایپ  یموقع دسترسبه  ،مربوط به خود  ی هابه گزارش  میهر ت
 کند.  جادیمتناسب با عملکرد خود ا امبرنامه اقد کیو  کرده یر یگیپ

 ها داده به   ی فعال کردن دسترس   -  7

 ی ر یگمیتصم  یبرا   ی ناشی از تجزیه و تحلیل آنهاها نشیب   و   ها همه از داده  دیخواهیاگر م
 . دیدر دسترس قرار ده یراحتبهها را داده دیاستفاده کنند، با

سازمان دسترساکثر  داده  یمحدود  یها  مبه  طور  و   دهند،یها   رانیمد  فقط  معمول  به 
بر   ی فرهنگ مبتن  جیترو   ی. براتحت کنترل خود دارندرا    ها دادهی از  کامل  ریکه تصو  هستند
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 ف ی وظا  یز یر  ها وجود داشته باشد که برنامهدر داده  تیاز شفاف   یسطح مشخص  دی داده، با
 . نمایدامکان پذیر   کارمند ی را برا شخصیروزانه 

 از فرهنگ داده محور  یی ها نمونه 

 . کنندیممختلف استفاده  یهاروشبه  هادادهمختلف در سراسر جهان از   یها سازمان

 : از   اندعبارت به اهداف مختلف   ی اب ی دست   ی چند نمونه از فرهنگ داده محور برا

 محل کار بهتر  ک ی   جاد ی ا   ی برا ل ی و تحل   ه یگوگل: استفاده از تجز   -  1

به دنبال انجام   هامیتشد و    ع یتوز  هاکار  ی. وقتهستند  سازمانتان  اتی کار شما رگ ح  یرو ین
که چگونه روز به روز   دی و بفهم  دیرفتند، مهم است که با کارمندان همگام باش   وظایف خود

 در حال حرکت هستند. 

  ی رو یدرک بهتر ن  یبرا  آنها  لیو تحل  هی و تجز  ها دادهاست که از    یگوگل نمونه کامل سازمان
کارکنان   یهایعملکرد و نظرسنج   یها گزارش  ، ی میت  یهای. از بررسکندیمکار خود استفاده  

بهره  ییهانشی ب  افتیدر  یبرا مانع  است  آنچه ممکن  مورد  ، کارمندانشان شود   یور   در 
بهتر انجام دهند و چه    را  کار  تا  کمک کند  نهابه آ  تواند یم  یز ی چه چ  مانند:  ،کندیاستفاده م 

 آنها را حفظ کند.  ه یروح تواندیم  یز یچ

 ل یو تحل  هیبرجسته است، نحوه استفاده گوگل از تجز   بسیار  موارد استفاده که  ن یاز ا  یکی
خود   میاز تصم  تیحما  یکارمندان برا  نشیرفاه کارکنان است. آنها از ب   شیافزا  یافراد برا

نرخ فرسا  مانیزا  یمرخص  دیبر تمد  یمبن و  کردند  به    دشانیجد  انمادر  شیاستفاده  را 
   نصف کاهش دادند.

 ان ی ارائه خدمات بهتر به مشتر   ی برا ها داده : استفاده از DBSبانک    -  2

 است.  DBSفرهنگ داده محور، بانک  استفاده از یای از مزا گریمثال خوب د
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برا  نیا رقابت  یبانک  بازار  در  و تجزAI)  یاز هوش مصنوع  ،تکن ی ف   ی زنده ماندن  و    ه ی( 
 یشخص   اریبس  یهاهیارائه توص  یبرا   هانشی و ب  ی ها از فناور داده استفاده کرد. آن  لیتحل
به نوبه    نی. ا کنندیاستفاده م  آنان،  بهتر  یمال  یر یگمیتصم  یبرا   انیبه مشتر  ی شده ساز 

کمک   بانک  به  م  کندمیخود  به  بهتر   انیشترتا  خدمات  وفادار   یخود  و  دهد    ی ارائه 
 بهبود بخشد.  نسبت به خود را ش انیمشتر

را    یاد یز  یگذار   هیسرما  نیبانک همچن  نیفرهنگ داده محور، ا  رشیاز پذ  یبخش  عنوانبه
 به انجام رسانده داده   لی و تحل هیبزرگ و تجز ی ها داده  نهی آموزش کارکنان خود در زم  یبرا

 است. 

 د ی توسعه محصوالت و خدمات جد  ی برا   هاداده : استفاده از  کس ینتفل   -  3

 رات ییتغ  نی از ا  زیصنعت ن  یک  رهبران  ی. حتکندیم  رییبازار اغلب تغ   حاتیروندها و ترج
 خود هستند.  دیجد  تولیداتبه  یو شاهد واکنش نوسان  ستندیمصون ن

 شنود ها با کمک آن لیو تحل هی و تجز  هادادهرا شکسته است. آنها از  سد نیا کسیاما نتفل
ها کمک کرده  به آن  نی . اکنندیماستفاده    انکاربر  حات یدرک ترج   یبرا   یاجتماع  یهارسانه

 یها ها و قالبکنند و زبان  تولیدمختلف    یموفق پرفروش را در ژانرها  ی هااست که مجموعه
و حفظ کاربران خود را   با مشتریان   کنند و تعامل  یرا در چند سال گذشته معرف   ی دیجد

 بهبود ببخشند. 

4  -  Epigamia  ی مشتر   یوفادار   ش ی افزا   ی برا ها داده : استفاده از 

Epigamia  پر گردش  ایمصرف    تند  یبرند کاالها  کی  عنوانبه  (FMCGبا به طور   دی(، 
باق  بازارچشمان    جلویمستمر   خود  ا  یهدف  دهد.  شکست  را  رقبا  تا  شامل   نیبماند 

 خود را دارند.  هایسلیقهو  حاتیترج هرکدامکه  شودمی زیآنها ن انیمشتر

Epigamia  داده از  فعال  طور  تجزبه  و  تحل  هیها   گاهی پا  یبند   میتقس  یبرا  آنها  لی و 
 ن ی در حال تحول آنها، نظارت بر عملکرد محصول و همچن   حاتیو ترج  ازهایدرک ن  ان،یمشتر
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 ی اب یبازار  یهانیکمپ  یساز   یشخص  یبرا  هانشیو استفاده از ب   ،بازاریابی  یهانی کمپ  جینتا
 . کند یخود استفاده م  جامع  ع یتوز یها شبکه

کاهش نرخ باز  ی مانندیها ها کمک کرده تا با چالشبه آن پیاده سازی فرهنگ داده محور
  ، ی تکرار   یدها یبه خر  ان ی درصد و وادار کردن مشتر  ۲۰ها تا  آن  شیافزا  از طریق  ل یم یکردن ا

 مقابله کنند!

5   -  CASHe ی ها اس ی مقکننده در    مصرف   ی سفرها  ی ساز   ی شخص   ی ها برا: استفاده از داده  
 تر بزرگ 

CASHe  ، به مصرف  را    یوام ده  خدماتکه    است   بر اعتبار  ی مبتن  یمال  یپلت فرم فناور   کی
  ی ساز   ادهی پ   خوبیبهبر داده است که    یاز فرهنگ مبتن  ی گر ی، نمونه ددهد یمکننده ارائه  
محصوالت   کردن   یساز   ی از حد شخص  شیب  ت یاهم   ،کسب و کار  صاحبان این  شده است. 

 ی هموار کردن راه برا   با هدف  هادادهو از    کندیمدرک    برای مشتریان  و خدمات خود را
 . کندیماستفاده  لیاز کشف تا تبد - داریمورد استفاده در سفر خر یها یاستراتژ 

بر    یمبتن  ی هانیتوانسته است کمپ  ،آنها  لیو تحل  هیها و تجزبا استفاده از داده  این شرکت
اند شده  یساز   یشخص  دیگر  سرنخ به سرنخ  کیکند که بر اساس    یبند  یرا استراتژ   دادیرو 

 کند.  قیرا تشو خود  انیمناسب، مشتر امیتا در زمان مناسب با پ 

 : شود ی نم قضیه به اینجا ختم  اما 

مخاطبان هدف خود استفاده   پاالیش  یبرا  آنها  لیو تحل  هی و تجز  هادادهاز کوکاکوال که از  
خدمات خود استفاده   یی بهبود کارا  یبرا   هادادهمبتنی بر    هانشی بتا اوبر که از    گرفته  کند یم
دار  یادیز  یهانمونه،  کند یم وجود  بازار  رهبران  کهناز  مبتن   واقعاا   د  را   یفرهنگ  داده  بر 

 . اندرفتهیپذ

 فرهنگ داده محور   منافع 
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کار به آن نگاه   و   کسب  جهیاز نقطه نظر نت  یدارد. اما وقت  یاد یز  یایمحور مزافرهنگ داده  
 . دی د دیخواه  اتخاذ چنین دیدگاهیدر ارتباط با  یادیز یای همچنان مزا د،ی کنیم

 دهد ی م  گسترش   یک کسب و کار   ی هابخش مطمئن را در تمام سطوح و    ی ر ی گ  م ی تصم   -   1

مهم   -  شودیم گرفته    روزانه  صورتبهکه    گرددیم  اداره  یماتیکسب و کار بر اساس تصم  کی
روزانه   ماراتنکه به    ی. هر کار کوچکباشند   کوچک  ایچقدر بزرگ    که این تصمیمات  ستین

 . گذاردیم   ریشما تأث یبر هدف کل ،دی کنیمخود اضافه  

شک    ای  دیدر مورد برنامه اقدام خود حدس بزن   ستیبر داده، الزم ن  یفرهنگ مبتن  کیبا  
 یز ی چه چ  ای انجام شود    دی با  یچه کار   نکهیدر مورد ا  یر یگ  می. هنگام تصمدی داشته باش

به آنها   دیداشت که با  دیخواه  یمشخص  یهادادهشود،    یبند  تیبخش اولو   ک یدر    دیبا
 . دی توجه کن تکیه کرده و 

و کمتر مستعد خطا    شده  ترمطمئنشما به طور خودکار    یر یگ  میتصمبه خاطر همین موارد  
 . شودیم

 دهدی م  ش ی را افزا   یو طول عمر مشتر   تی موفق   -  2

و نحوه تعامل آنها با کسب و    حاتی، ترجهاعادتو درک    یرفتار مشتر   فیبه توص  ها داده
داشتن چنین دانشی درباره .  کنند یم کمک    سازمان  اتیکار شما در مراحل مختلف چرخه ح

پشت  ،یابیبازار   یهامی ت اقدامات    تی به هدا  مشتریان موفق   یبانیفروش،  شما    کلی  تیو 
 ه شد  یساز   یشخص  اری بس  یهایاستراتژ تا    کند یمکمک    نیز  هامیت  و به آن  کندیمکمک  

 کنند.  جادیا  برای مشتریان،

امروز   71  نکهی ا  بهباتوجه کنندگان  از مصرف  تجرب  (منبع )  یدرصد  سازی   یشخص  اتیاز 
  از موفقیت   نشانه  کی   داریدر سفر خر  برای مشارکت  شتری، تلش باندشده  دی ناام  نشده،

استراتژ  کار شما    ید، مشتر نباش  تریشخصشما    یها  ی است. هرچه  و  به کسب  نسبت 
 .کند میاحساس  یشتر ی ب یوفادار 
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   : گفت فوربس    به   " لن کوولو " همانطور که 

 است"   یو طول عمر مشتر   ی جام مقدس وفادار   ی ساز   ی "شخص 

 زانیبه م   یوفادار   شی چگونه افزا  کندیمکه ثابت    دهدیم ارائه  را    یامطالعه  نیهمچنکوولو  
 (منبع)   دهد.  شی درصد افزا  85را تا    یهر مشتر   یسود مادام العمر به ازا   تواندیمدرصد    7

 بخشد ی م را بهبود   با آنها   و تعامل   ی جذب مشتر   -  3

طول در    انآن  شرفتیدرک بهتر آنها به همراه پ  ی برا  یفرصت  ان،یطول عمر مشتر  ش یبا افزا
 . دی آیمبا کسب و کار شما به دست  شانسفر

و    هی تجز  ای بازار    ه یاول  قات ی که ممکن است در تحق  دهدیم  ینشیبه شما ب   موضوع  نیا
 نشی ب  میمستق  افتیمانند در  ییهادادهدستیابی به چنین  .  د یرقبا کشف نکرده باش  لیتحل

 !د یده یماست که محصوالت و خدمات خود را به آنها ارائه  یاز کسان

به شما کمک م  ی هاتوسط بخش  شدهیآور جمع   یها نشیب بازار هدف    کند یمختلف  تا 
و    د،یکن  ییشناسا  یتر قیها را در سطح عمها و اهداف آنچالش  د،ی خود را بهتر بشناس

 .د یخود را اصلح کن (ideal customer persona) یمشتر   ایدئال پرسونای

متناسب با    یها یتا استراتژ   دهدیبه شما امکان م   ایدئال  داریدر مورد خر  شتری ب  اتیجزئ
و نرخ تعامل بهتر در طول سفر    دیخر  یها نهیمنجر به کاهش هزکه    دیکن   جادیسفر آنها ا

 . شودیم  یمشتر 

 نکته: 

 همراه است.  هاچالشاز  یامجموعهفرهنگ داده محور با   یاما اجرا

 فرهنگ داده محور   ی هاچالش 
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بخش یک  ممکن است از    آنها  لیتحل  تجزیه و   ها و استفاده از داده  ی هاچالش  کهدرحالی
ها متفاوت باشد، ممکن است همه  سازمان  نیدر ب   یو حت  دیگر یک کسب و کار  به بخش
 :میاز آنها روبرو شو یما با برخ

 دی موجود استفاده کن  ی هاداده از   ی به درست   -  1

باسازمان ن  دیها  و دسترسکار خود شفاف  یرویبا  باشند  داده  یباالتر   یتر  در همه به  ها 
و اطلعات    هاداده  تی را در معرض خطر امن  هاسازمان  موضوع  نیسطوح فراهم کنند. ا 

 . دهدیمقرار  یاتیح

  ی هادادهاز استفاده مناسب از    نانیاطم   یرا برا  یی هااستیسو    هایمشخط    دیبا  هاسازمان
 توسعه دهند.  طراحی کرده و  موجود

 اضافه بار داده   –  2

که در   ی میهر تصم  یاعداد برا   ی است که نشیدر نظر گرفتن ب   یبه معنا   هاداده  استفاده از 
 ها دادهمنجر به اضافه بار    تواندیم  موضوع  نی . ادهندیم، به ما ارائه  شود یمسازمان گرفته  

 . گردد یم ییشود که منجر به کاهش کارا  هانقشو  هابخشاز   یبرخ یبرا

کارکنان خود را آموزش دهند تا   ،هاسازمان  بسیار مهم است که،  مشکل  نیمقابله با ا  یبرا
ا   یها دادهبه   کنند.  توجه  گذار   نجاستیمهم  هدف  شناسا  یکه   ی د یکل  یارهای مع  ییو 

 .شودیموارد عمل  هاKPIیا   عملکرد

 ها KPI عکس مقاله

 و استقلل   ها داده به  ی دسترس   -  3

 خودخودیبه یاستقلل داخل  جاد یا   ی برا هانهی زمدر همه  هادادهبه   ی فراهم کردن دسترس
  ی رو   دیها باسازمان  ، بخش بندی شده  یکار   یها طیچالش است. با در نظر گرفتن مح  کی
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 در نظر گرفتن  ها باها در همه بخشکنند که به ارائه شفاف داده  یگذار هیسرما  ییهایفناور 
 . عمل کند هابخشهر یک از  یبر نحوه دسترس شده فی کنترل تعر

   ها داده به   اعتماد  -  4

آن  تالی ج ید  یهاپلتفرمتعداد    شیافزا تعامل  نشانو  فزاها   ی ها داده  ندهی دهنده حجم 
 هاداده: همه  میگویم  شهیاست. اما همانطور که هم  یامروز   یوکارهاکسب  یموجود برا 

 . ستندی ن یمنطق

  ی آور متعدد جمع   یهاها را از کانالتا داده  کندیها کمک مبه سازمان  ونیاتوماس  کهدرحالی
   .مواجه شوند هادر غربال کردن آن یکنند، ممکن است همچنان با چالش

 که:   داشته باشید   به خاطر همیشه 

 ت ی< کم  ت ی فی ک 

 تعاملت روزانه   -  5

روزانه  هادادهوارد کردن    نیبنابرا  ستند،ین  یا حرفه  لی و تحل  هیهمه در تجز  ، به تعاملت 
 . شود لیچالش تبد کیبه   خودخودیبه هاسازمان یبرا ممکن است

و    رندگان یگمیتصم /نفعانی ذ  نیتعاملت ب   تیفی تمرکز بر ک  منظوربهها  سازمان  یامر برا   نیا
ممکن است   برطرف کردن چنین چالشیمهم است.    اریبس  یلیتحل  یها مهارت  یافراد دارا 

بخش در  کارکنان  آموزش  را  یهاشامل  اصطلحات  از  استفاده   اجرای و    جی مختلف، 
 باشد.   هاهو انتقال داد یآور  جمع  یاستاندارد برا یهاروش

 فرهنگ داده محور   جاد ی ا   یاصل برا  5

انجام این کار .  فتدیاتفاق ب  ی تصادف   تواندینمکسب و کار    یک  فرهنگ داده محور در  جادیا
 ی که از ابتدا تا انتها   ذکر شده اصل    5  نجایدارد. در ا  یخاص   یبه انطباق با پارامترها  ازین

 خواهد بود. دی شما مف یاستقرار فرهنگ داده محور در شرکت شما برا 

15

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive                                                                                                                                               

را به    ت یر ی مد   توجه   ، داده محور  ایجاد فرهنگ  منظور به   ت یبه دست آوردن حما   رایب   -   1
 د یهدف خود جلب کن 

رهبران  داده کرده  یکه سع  یاکثر  فرهنگ  در شرکت  اند  را  با   اعمالخود    یهامحور  کنند، 
شده مواجه  کامل  تحقشکست  طبق  تنها  NewVantage Partners  قاتیاند.   ،32.4 

مد از  ا  رانیدرصد  به  داده  جاد ی موفق  بساندشده  یواقع  محور  فرهنگ  رهبران   یار ی.  از 
 ی ها سازمان  تبدیل به   که  نددواریام  و   کنندیمتکیه    یفناور تنها به    رایز  خورندیم شکست  

 داده محور شوند.

 ن یاست. ا  د یجد  یو رفتارها  ندهایفراها،  مهارت  ازمندین  یبزرگ  نیبه ا   وسیعی  یدگرگون
 ، ت یریمد  جهی همراه خواهد بود. در نت  جدید  یهاحلراه  ی ساز   ادهیبا پ   دیجد  یهایژگیو 

 دارد.  رییتغ نیا جیدر ترو  ینقش مهم 

هر    دی با  تیریمد  ن،یبنابرا که  استراتژ  توانندیم  کارکناناز    کیمتقاعد شود  طور   ک یبه 
 باشند.   میسه وضعیت فعلی رییکنند تا در تغ برداشت  هادادهرا از  یدیجد  یها نشیب

 د یقرار ده   ت یرا در اولو   ل ی و تحل   ه یتسلط کامل بر تجز   -  2

 ن یا  یهاجنبهتمام    دی کند، با  لیو تحل  هیخود را به طور موثر تجز  یهاداده  دیکه با  یکارمند 
 . ستی ن ، کافیبشناسد. فقط داشتن مهارت خوبیبهرا  هاداده

 ی کنند، کارکنان   جادیرا ا  یمحور واقع  فرهنگ داده  ،تی اند با موفقکه توانسته  ییهاسازمان
تواناکه مهارت  اندکردهرا استخدام   و  برا  یهاییها  را   یمبتن   یر یگمیتصم  یالزم  بر داده 
در    رهیمرتبط و غ  یهاتیفعال،  هاکارگاهآموزش،    قیاز طر  هاسازمان  نیا  نیدارند. همچن

 کارکنان خود هستند.  یلیتحل یهامهارتدر توسعه  یه گذار ی حال سرما

  ط یمح   ک ی   ق ی جلب اعتماد کاربر از طر   ی و برا  د یرا انجام ده   ها داده به    ی کنترل دسترس   -   3
 د یچابک کار کن
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 شما   هدف، اگر  حالبااین.  مانند یم   یمخف  ،بسته  یهاطی مح  در  هاشرکتدر اکثر    هاداده
اساس    کار چابک  تیریمد  فرایند   کیبر  که  است  شفاف   ی داده    ، کند یمتشویق  را    تی و 
 خوبی به  توانندیم  ی کهافراد مناسب   را در دسترس  یواضح و قابل اعتماد   یهاداده  دیتوانیم

 از پس تجزیه و تحلیل آنها بر آیند، قرار دهید. 

امن   یلیتحل  طیمح   کی   قیاز طر  ی کنترل کاربر و آزاد  نیتعادل الزم ب   جاد ی با ا  دی با  نیبنابرا
توسط   که  اعتماد  قابل  اساس  کیو  کن  یچارچوب  شروع  است،  شده  بادیارائه  شما    د ی. 

را به همراه خواهد   یو بلوغ  راتییشما تغ   یل یتحل  طیکه عملکرد مح  دیحاصل کن  نان ی اطم
 . کندیمرا برآورده  شما کار و کسب  یازهایداشت که ن

  ک ی در    ها داده   کار با   به   مندان علقه   گرد هم آوردن   را با   ل ی و تحل   ه ی استفاده از تجز   -   4
 د ی جامعه گسترش ده

تبادل   یکه برا   دی کن  جادی ا  یاز افراد  یا شبکه،  هادادهبه    مندعلقهاز افراد    یا جامعه  جادی با ا
و    هستند. اگر هر رهبر بتواند منابع الزم )زمان، مکان   یمتک   هادادهمنحصراا به    ، یو همکار 

 یهامهارتجامعه در توسعه    یاز اعضا  کیکمک به هر    یبرا   تواندیم...( را داشته باشد که  
 خواهد شد.  تر یقوخود استفاده کند، جامعه شما  یا داده

د شد.  نخواه  کیتحر  هاداده  لیو تحل  هیتجز  یر یادگیو    رشیپذ  یبرا   شتریجامعه شما ب
خواهند برد.    یپ  هادادهبه دست آمده از طریق    یهانشی ب  یکاربران روز به روز به سودمند

خواهد   یدر مرکز هر بحث  هادادهقرار دادن    ،یا داده  جامعه  رانیبه طور خلصه، هدف مد
 بود. 

 د ی ر ی الهام بگ   گر ی د  ی هاشرکت  ات یاز تجرب   -  5

.  دیداده محور شک کن  ایجاد فرهنگ  خود در  ییاست که به توانا  یعی کاملا طب  این موضوع
 ل یتبد  یبرا  یمشابه  یهایطلبجاهکه    گرید  یها از شرکت  یار یکه بس  د یبدان  دی، باحالبااین
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اند. مشابه شما مواجه شده  یاند، با موانعداشته  را  محور  دادهیک کسب و کار  شدن به  
 ( منبع )

 نتیجه گیری

را  یخود، گردش مال یازها یتا با درک بهتر ن سازد یمرا قادر  هاسازمانفرهنگ داده محور، 
تقو  افزایش را  کارکنان  و حفظ  تقو  کار  نیا  انجام  کنند.  تیدهند  کارکنان،    هیروح  تیبه 
به اهداف   یابیو آنها را به سمت دست   کندیمکمک    آنها   یمشارکت و سطح بهره ور افزایش  

 . دینمایم  تیهدا یسازمان

توسط  و    شده  ترها هماهنگبا داده  کسب و کار  مختلف  یهادر بخش  هامیکه ت  یهنگام
بهتر درک خواهند کرد.   ی به روش  تعامل دارندآنها    ارا که ب   یمخاطبان  شوند،   تی هداآنها  

 ، ی حفظ مشتر   دیگر  از طرف  خواهد داشت.  یبر حفظ مشتر   یمثبت  ر یتأث  نیامر همچن  نیا
متشکل از    یا جامعه  قیتا سود و درآمد خود را از طر  سازدیمبه نوبه خود، سازمان را قادر  

 . دست یابد یدارتر یبرابر کنند و به رشد پا چند  دارانیخر

 بع: من 

 learn.g2.com 

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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