


پویا  تحول دیجیتال به عنوان یک قابلیت
دیجیتال محوردر توسعه سازمان های 

دکتر ایمان لطفی

هوشمندسازیمسئول ارزیابی شتابدهنده ها و مراکز نوآوری ستاد اقتصاد دیجیتال و 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1400زمستان 



انواع تحول دیجیتال در سازمان

تحول فرآیند

تحول دامنه
تحول 
-فرهنگی 
سازمانی

تحول مدل 
کسب و کار



منابع خلق ارزش در یک سازمان دیجیتال

مشتریان•

رقابت•

داده ها•

نوآوری•

ارزش•



قابلیت های عصر دیجیتال

قابلیت اتصال•

قابلیت تعامل•

قابلیت تحرک•

قابلیت تحلیلگری•

قابلیت بروزرسانی•

قابلیت توصیه گری•

قابلیت واقعیت افزوده•



تحول دیجیتال به عنوان یک قابلیت پویا

تحول یعنی تغییر در ماهیت و منطق یک پدیده•
اجتماعی یک سازمان–تحول دیجیتال یعنی ویژگی جامعیت فنی •
تحول دیجیتال یعنی شکل گیری یک سازمان در تراز عصر دیجیتال •
تحول دیجیتال یعنی یک فرآیند پویا در کل سازمان به صورت یکپارچه•

نتیجه گیری
ز ارزش و منفعت اکسب سیاست ها، ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهایی برای حصول اطمینان از 

.  سازمان مواجه هستیمپذیری، پاسخگویی و شفافیت در پدیده ناشی از مسئولیت یک 



نوآورفرآیندهای پویا در یک سازمان 
(2007تیس، )

(Sensing)تغییرات شناسایی و رصد •

(Seizing)ها استفاده بهینه از فرصت •

(Transforming)افزوده تحول منابع پایه و ایجاد ارزش •



عناصر سازنده نوآوری دیجیتال
(2017)شرکت مشاوره مدیریت آرتور دی لیتل 

همه چیز را در هر زمانی دانستن: هوشمندی•

کالن داده و تجزیه و تحلیل پیشرفته-

اینترنت اشیا-

ربات ها   /سیستم های شناختی خودآموز-

تجسم و پیش بینی هر چیزی به صورت بهتر و سریع تر: آینده نگری•

واقعیت افزوده -

شبیه سازی/مدلسازی مجازی-

تولید افزاینده-

کار کردن یکپارچه و آسان با هر کسی در هر جایی: تعامل•

محل کار مجازی-

جمع آوری منابع/هوش جمعی-

آموزش الکترونیکی -



پیشران های تحول دیجیتال در سازمان

:  رهبری•

خلق سیستم های متفکر و تداوم هدف-

: فرهنگ•

حرکت از مبتنی بر سیلو به روابط همکاری و اهداف مشترک-

:  ساختار•

خلق سرعت از طریق تیم های بین عملکردی-

:  عملکرد•

حرکت به خروجی مشترک در مقابل معیارهای مبتنی بر فعالیت-

:  خودکارسازی•

حرکت از راه حل های نقطه بهترین تولید به مجموعه های یکپارچه-



قابلیت های سازمانی برای تحول دیجیتال

Jens konopik& et. alمقاله توسط 22هزار مقاله و نهایتا 3حدود : 2020تا 2010فاصله زمانی سال های •

:هفت قابلیت سازمانی

استراتژی و اکوسیستم•

(  نوآوری باز و خلق مشترک)تفکر نوآوری •

فناوری های تحول دیجیتال•

( دستکاری، امنیت و سرمایه گذاری)داده ها •

(فعالیت های کسب و کار عادی و خلق ارزش)عملیات •

(سازمانیفرآیندهای ساختار و )طراحی سازمانی •

(مدیریت و فرهنگ سازمان)رهبری تحول دیجیتال •



ارتباط نسبی مولفه ها در فرآیند تحول دیجیتال  



فناور  ماتریس ابعاد تحول دیجیتال در سازمان 

تحول اکتساب شناسایی مولفه

تعریف نقش سازمان در( باز)
اکوسیستم همکاری و همراستا 
سازی فعالیت های کسب و کار

بلند مدیریت و اهرم نفوذ روابط
مدت با خلق شبکه ای از خلق ارزش

تعیین چشم انداز و راهبردهای  *
بلند مدت

برقراری روابط بلند مدت*  ماستراتژی و اکوسیست

از نوآوری باز و همکارانهاستقبال
و توسعه فرآیندهای باز، منعطف

نوآور دوستانه
جامعه، فناوری وپایش تغییرات در

محیط های کسب و کار
تفکر نوآوری

مدیریت دانش فنی و حفظ مدل 
ذهنی باز برای فناوری های جدید

بکارگیری فناوری های مناسب
ای کسب دانش یکپارچه از فناوری ه

دیجیتال
فناوری های دیجیتال

آماده سازی دستکاری موثر مقدار 
هاداده

تضمین حفاظت از نوآوری و اهرم  
بر قراردادن بینش های مبتنینفوذ
داده

های مبتنی بر داده خلق دیدگاه داده ها

گر متصل سازی عملیات با دیبه هم
خطوط کسب و کار

ود بینش های خارجی برای بهبنفوذ
عملکرد عملیاتی

موجود به طور مدیریت عملیات
کارآمد

عملیات

سازی مستمر ساختارهای  انطباق
نیازهای بازار /داخلی با الزامات

متغیر 
ایجاد ساختار سازمانی حمایتی

از جریان های دانش و پشتیبانی
اطالعات

طراحی سازمانی

تقویت رفتار کارآفرینانه نوآوریاستقبال از فرهنگ ترویج آمادگی تغییر ترویج آزمایش و رهبری دیجیتال



ابعاد توانمندی در سازمان دیجیتال

مقاله توسط مصطفی قلیچ خانی و همکاران49مقاله و نهایتا 1000بیش از : 2019تا 2015مطالعه سیستماتیک از مقاالت در بازه زمانی 

حکمرانی و مدیریت سازمان هوشمند•

خلق زنجیره ارزش-مدل کسب و کار –نقشه راه –چابکی : توسعه راهبرد دیجیتال-

نظارت و پایش-ساختار سازمانی –تنظیم مقررات : حکمرانی دیجیتال-

مدیریت دانش –مدیریت استعداد دیجیتال –مهارت دیجیتال کارکنان : توسعه و مدیریت سرمایه انسانی-

فرهنگ همکاری   –فرهنگ گشودگی : فرهنگ دیجیتال-

عملیات هوشمند•

یکپارچگی و اتصال کارخانه  –مدیریت داده کارخانه –محیط دیجیتال کارخانه : کارخانه هوشمند-

قیمت گذاری و تبلیغات–کانال ها و توزیع و فروش : بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات هوشمند-

مدیریت مالی   –فناوری اطالعات : پشتیبانی دیجیتالی هوشمند-

مدیریت محصوالت و خدمات هوشمند•

طراحی خدمات–تحقیق و توسعه : توسعه محصول و خدمات هوشمند-

محصول و خدمات هوشمند–بینش مشتری : محصوالت و خدمات هوشمند-



ادامه ابعاد توانمندی در سازمان دیجیتال

مدیریت زیست بوم دیجیتال•

مدیریت پلتفرم و مدیریت اکوسیستم: مدیریت زیست بوم دیجیتال-

مدیریت ارتباطات  –مدیریت ارتباط با شرکا : مدیریت ارتباطات-

اصول طراحی •

چابکی، تمرکز زدایی، خدمت گرایی، رویکرد پودمانی، به هنگام بودن و قابلیت همکاری  -



چالش های تحول دیجیتال

چالش انسانیبه عنوان یک و مهارت های دیجیتال مانع فرهنگ مهم ترین •

یک فرآیند است نه یک محصول•

آفالینتلفیقی از منابع آنالین و •

(چگونه؟/چرا؟/چی؟)درک مفهوم تحول دیجیتال •

(تفکر دیجیتال)رهبری و حکمرانی دیجیتال •



مولفه های فرهنگ دیجیتال

تصمیم گیری داده محور•

تشریک مساعی•

فرهنگ باز•

طرز فکر دیجیتال•

چابکی و انعطاف•

مشتری مداری•

نوآوری•



مهارت های نرم در سازمان دیجیتال  

رهبری•
مدیریت تغییر•
جلب مشارکت مشتاقانه•
مدیریت طرح و پروژه•
تفکر سیستمی•
تفکر طراحی•
تفکر راهبردی•
تفکر انتقادی•
اشتیاق یادگیری•

همکاری و تشریک مساعی•



مهارت های نرم در سازمان دیجیتال

(تخصصی

فرآیندهای دیجیتال•

مدل های کسب و کار دیجیتال•

تجربه دیجیتال مشتری•

نواوری دیجیتال•

فرهنگ دیجیتال•

چشم انداز و راهبرد دیجیتال•

حکمرانی دیجیتال•



طبقه بندی سازمان های دیجیتال
(2014)وسترمن و همکاران 



یافته های تجربی

میلیارد دالر درآمد1نفر از مدیران صنعتی دارای بیش از 1000نظرسنجی انجام شده توسط موسسه دانش اینفوسیس از بیش از •



انواع فناوری های مورد استفاده توسط شرکت ها در نظرسنجی



عوامل موفقیت شرکت های پیشرو در نظرسنجی



نکات راهنمای سازمان دیجیتال

ایجاد سیستم های کارآمد برای پرورش فرهنگ دیجیتال •

دیجیتالو استعدادهای رهبران جذب یا پرورش •

نقشه راه سازمان دیجیتال با در نظر گرفتن منافع مختلف ذینفعانتهیه •

.به وظیفه کارکنان سازمان خود تبدیل کنیدنکنید بلکه تحول دیجیتال را برونسپاری •

داشتن نگاه چابک و تجربه گری از پیشران های کلیدی تحول دیجیتال در سازمان•

ایجاد نظام مدیریت برای حکمرانی دیجیتال یعنی مدیریت داده ها در باالترین سطح سازمان به اندازه و پویا •

!(  لطفا کار را از آخر شروع کنید! )زیرساخت فیزیکی و فضای کاری زیبا ممنوع! ممنوعمدگرایی •
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سپاس از توجه شما

:MITجورج وسترمن از دانشگاه به قول 
ل آن به  بدیتحول دیجیتال همانند تبدیل کرم ابریشم سازمان به پروانه است و نه ت»

«تنها یک کرم ابریشم سریع تر


