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وری عملیات، و نحوه همکاری وکار، تجربه مشتری، بهرههای دیجیتال، به صورت فراگیر، بر کسبفناوری

های مختلف افزایی میان بخششدن، اغلب ناشی از همدیجیتالیکارکنان، تاثیرگذارند. منافع اصلی 

ای، و فراهم آوردن شرایطی است که تک تک افراد قادر به خلق ارزش باشند. تنها مدیران ارشد وظیفه

سازمان، در موقعیتی قرار دارند که قادرند چنین تغییر بزرگی را آغار نموده و هدایت کنند، و ابزار اصلی 

انداز متقاعدکننده از آینده و انتشار و در این تغییر، چیزی نیست جز طراحی یک چشم برای موفقیت

های امروزین، معنا و ترویج آن در سازمان. اما واقعیت آن است که تنها تعداد بسیار کمی از سازمان

ر کوشیده اند. در همین راستا، گزارش حاضآفرین را به درستی درک کردهانداز دیجیتال تحولاهمیت چشم

ای های مطرح جهانی، به مجموعهای از سازمانهای مدیران ارشد اجرایی مجموعهاست با تمرکز بر دیدگاه

 انداز دیجیتال، پاسخ دهد.از سواالت اساسی در حوزه چشم
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وکار، های دیجیتال، به صورت فراگیر، بر کسبفناوری  

کارکنان،  وری عملیات، و نحوه همکاریتجربه مشتری، بهره

اندازی تحولی تاثیرگذارند. اما بسیاری از رهبران، از چشم

های در این حوزه برخوردار نیستند و همین امر، سازمان

های گیری از پتانسیل واقعی فناوریمربوطه را در بهره

اندازی نماید. مدیرانی که چشمدیجیتال، ناتوان می

ند نسبت به توانکنند، میتدریجی و تکاملی را دنبال می

تحقق بهبودهای تدریجی، امیدوار باشند. اما آن دسته از 

های دیجیتال را به آفرین فناوریرهبران که قدرت تحول

تر، چشم اند، به نتایجی بسیار بزرگدرستی درک کرده

 اند.دوخته

، یکی از برندهای مطرح «بِربِری»آنجال آرنتس، مدیرعامل 

یش در حوزه مد و زیبایی سال پ 160انگلستان که از حدود 

گونه توصیف انداز شرکت را اینکند، چشمفعالیت می

ما قصد داشتیم اولین شرکتی باشیم که به طور "نماید: می

شود ... به این ترتیب، مشتری کامل دیجیتالی می

دسترسی کامل به بِربِری را، فارغ از مکان و دستگاه مورد 

 . "استفاده، تجربه خواهد کرد

 

 

 

اولین شرکتی باشیم که به ما قصد داشتیم 

شود ... به این طور کامل دیجیتالی می

را،  بِربِریترتیب، مشتری دسترسی کامل به 

فارغ از مکان و دستگاه مورد استفاده، تجربه 

0خواهد کرد  

، حرکت در مسیر «بِربِری» اندازی،با چنین چشم

 شرکتشدن را در دستور کار قرار داد. تیم اجرایی دیجیتالی

ای آفرین، جان تازههای تحولگیری از توان فناوریبا بهره

ای پایدار در مقیاس جهانی به برند این بخشید و تجربه

گیر خود برای مشتریان خلق نمود که در نهایت تاثیر چشم

 به خوبی نمایان ساخت. عملکرد مالیرا در 

ها با پیروی از رویکرد پایین به باال، در حوزه تحول سازمان

دیجیتال، موفقیت قابل توجهی حاصل نخواهند کرد. 

افزایی شدن، اغلب ناشی از هممنافع اصلی دیجیتالی

ای، و فراهم آوردن شرایطی های مختلف وظیفهمیان بخش

است که تک تک افراد قادر به خلق ارزش باشند. تنها 

مدیران ارشد سازمان، در موقعیتی قرار دارند که قادرند 

رگی را آغار نموده و هدایت کنند، و ابزار چنین تغییر بز

اصلی برای موفقیت در این تغییر، چیزی نیست جز 

انداز متقاعدکننده از آینده و انتشار و طراحی یک چشم

 آن در سازمان. موثر ترویج
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 آنجال آرنتس 

 «بِربِری»مدیرعامل     



 

  
موسسه معتبر مشاوره مدیریت کپجمینای، با همکاری 

اله ای سه ستی، مطالعهآیوکار دیجیتال اممرکز کسب

های دیجیتال بر عملکرد سازمان و پیرامون تاثیر فناوری

تحقق اهداف آن، ترتیب داد و در پایان، الزامات موفقیت 

در تحول دیجیتال را در قالب دو بعد اصلی، سازماندهی و 

 ارائه نمود: 

 
: این بعد که بیشتر به چیستی های دیجیتالقابلیت 

های دیجیتال و میزان پردازد، قدرت فعالیتمی

-دیجیتال سازمان را می پیشرفته بودن راهکارهای

-هایی مانند میزان سرمایهآزماید. این بعد، شاخص

گذاری در تجربه مشتری، بهبود فرایندهای عملیاتی، 

 شود.وکار را شامل میهای کسبو نوآوری در مدل

 

: این بعد که بیشتر بر چگونگی های رهبریقابلیت 

متمرکز است، توان مدیران ارشد اجرایی، در اجرای 

گیری جانبه در سراسر سازمان را، اندازهتغییری همه

انداز جامع و شفاف کند. طراحی و ترویج چشممی

گیری از سازوکارهای مؤثر راهبری، دیجیتال، بهره

ای و ترویج فرهنگ تسهیل هماهنگی میان وظیفه

های کلیدی این بعد مشوق تحول، از جمله شاخص

 خواهد بود.

 

 

 سطوح بلوغ دیجیتال – 1نمودار 

 

 مدگراها زبدگان دیجیتال

هامبتدی کارهامحافظه   

 یافتهانداز جامع و توسعهبرخورداری از چشم 
 راهبری مؤثر 
 آفرین و قابل گیری از راهکارهای دیجیتال ارزشبهره

 گیریاندازه
 فرهنگ دیجیتال بالغ 

 های گیری از راهکارهای دیجیتال متعدد در بخشبهره
 ایوظیفه

 انداز جامعفقدان چشم 
 هماهنگی ضعیف 
 ایهای وظیفهبخش احتمال وجود فرهنگ دیجیتال در 

 

 انداز دیجیتال جامع اما ضعیفچشم 
 راهکارهای دیجیتال نسبتاً اندک 
 ایهای وظیفهراهبری دیجیتال بین بخش 
 ها و فرهنگ دیجیتالت مهارتختالش برای سا 

  های دیجیتال در آفرینی فناورینسبت به ارزشتردید 
 وکارکسب

 احتمال آزمودن برخی از راهکارها 
 فرهنگ دیجیتال رشدنیافته 
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هایی که در مسیر ازمانبا توجه به این ابعاد دوگانه، س

، در 1 دارند، مطابق نموداردیجیتالی شدن قدم برمی

هایی گردند. سازمانبندی میسطوح بلوغ متفاوتی طبقه

های دیجیتال توانمند هستند، که در بعد قابلیت

بندند اما باید راهکارهای دیجیتال متعددی را به کار می

ها را در مانتوجه داشت که تنها مدیریت موثر تحول، ساز 

ای هدفمند و گذاری دیجیتال به گونهپیشبرد سرمایه

هایی را که در هر دو رساند. سازمان، یاری میهماهنگ

نامند. در حالی بعد، توانمند هستند، زبده دیجیتال می

آفرین را با های تحولکه زبدگان دیجیتال، نیروی فناوری

اند، تعداد تههای خود یکپارچه ساخانداز و استراتژیچشم

-های امروزین معنا و اهمیت چشمبسیار کمی از سازمان

 اند. آفرین دیجیتال را به درستی درک کردهانداز تحول

 

در همین راستا، گزارش حاضر کوشیده است با تمرکز بر 

های ای از سازمانهای مدیران ارشد اجرایی مجموعهدیدگاه

 دهد:مطرح جهانی، به سه سوال اساسی، پاسخ 

 

 

 

آفرین رو به افزایش های تحولآیا توجه به فناوری 

 است؟

انداز دیجیتال خود را چگونه ها، چشمسازمان 

 کنند؟توصیف می

آفرین تحولانداز دیجیتال توان یک چشمچگونه می 

 طراحی نمود؟

 

های در حالی که زبدگان دیجیتال، نیروی فناوری

های خود انداز و استراتژیآفرین را با چشمتحول

اند، تعداد بسیار کمی از یکپارچه ساخته

انداز های امروزین معنا و اهمیت چشمسازمان

 اند.آفرین دیجیتال را به درستی درک کردهتحول
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 آفرینهای تحولآیا توجه به فناوری

 رو به افزایش است؟
 

 
 

شرکت برتر جهانی 100نرخ آگاهی دیجیتال در میان  – 2نمودار  
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موارد،  %82نتایج مطالعه حاکی از آن است که در حدود 

اندازی های زبده دیجیتال، از چشمرهبران در سازمان

مشترک در حوزه تحول دیجیتال، برخوردار هستند. این 

انداز در اغلب موارد، مشتمل بر تغییرات بنیادین چشم

راهی برای به حقیقت پیوستن آن نیز تدارک بوده و نقشه

است. اما وضعیت در سایر سطوح بلوغ  دیده شده

در  تنها ای کهبسیار متفاوت است به گونه دیجیتال،

اندازی مشترک برای توان چشمحدود نیمی از موارد می

اندازی که آفرینی دیجیتال را شناسایی نمود. چشمتحول

راهی مدون، موارد، با نقشه %17با فرض وجود، صرفاً در 

 شود.همراهی می

شرکت  100در مورد « فوربس»های سالیانه تحلیل گزارش

، 2، مطابق نمودار 2011تا  2009برتر جهانی، بین سال های 

حاکی از آن است که آگاهی دیجیتال طی این مدت، حدود 

 2011در سال  %43به  2009در سال  %36رشد داشته و از  19%

 دهد کهرسیده است. رشد آگاهی دیجیتال نشان می

های اجرایی، توجه بیشتری به تاثیر بالقوه فناوری مدیران

اند. آفرین، و موضوع تحول دیجیتال معطوف داشتهتحول

شدن، به تنهایی برای نسبت به روند دیجیتالیاما آگاهی 

کند. موضوع به حرکت درآوردن تغییر تحولی کفایت نمی

انداز تحولی اصلی، نهادینه ساختن این روند در چشم

 سازمان است.

 

  

 

 



  

های دیجیتال مورد توجه اکثر بر این اساس، اگر چه فناوری

های بزرگ قرار گرفته است، اما مدیران ارشد در سازمان

، تنها زبدگان دیجیتال، با ترجمه این آگاهی 3مطابق نمودار 

ای اثربخش، از آفرین، خود را به گونهاندازی تحولبه چشم

 سازند.می سایرین متمایز

 

 

 

انداز تحولی برای زبدگان دیجیتالمایزکننده چشمنقش مت – 3نمودار   

مدیران ارشد و میانی، از 
اندازی مشترک در حوزه چشم

تحول دیجیتال، برخوردار 
 .هستند

اندازی مدیران ارشد، چشم
برای تحول دیجیتال تدوین 

اند که روش سنتی نموده
وکار سازمان را به طور کسب

 .دهداساسی تغییر می

 

اندازی برای مدیران ارشد، چشم
اند تحول دیجیتال تدوین نموده

که از مرزهای واحدهای داخلی 
 .رودسازمان فراتر می

انداری مدیران ارشد، چشم
مشترک در خصوص چگونگی 

تحول وکار از طریق تغییر کسب
 دیجیتال، در اختیار دارند

ال
یت

یج
 د

ان
دگ

 زب
ان

زم
سا

یر 
سا

 
ها

 

 موافق ممتنع مخالف
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انداز دیجیتال خود را ها، چشمسازمان
 کنند؟توصیف می چگونه

 

ان، نتایج مطالعه کپجمینای حاکی از آن است که رهبر 

-انداز دیجیتال را عموماً از سه منظر توصیف میچشم

-کردن فرایندهای عملیاتی، دیجیتالینمایند: دیجیتالی

کردن تجربه مشتری، و یا ترکیبی از این دو. این نتایج 

تن از مدیران ارشد  150بر پایه مصاحبه با بیش از 

سازی تحول اجرایی برای بررسی چگونگی یکپارچه

انداز راهبردی سازمان، حاصل شده چشمدیجیتال با 

انداز است. رویکردهای متفاوت نسبت به چشم

های سازمانی و ماهیت کننده اولویتدیجیتال، منعکس

 رقابت در یک صنعت مشخص، خواهد بود.

 کردن فرایندهای عملیاتیدیجیتالی 

هایی که به طور جدی به عملکرد زنجیره تامین و سازمان

وابستگی دارند، اغلب فرایندهای اصلی عملیاتی خود، 

نمایند. کارایی و تحول دیجیتال را از این منظر آغاز می

ای، از جمله سازی فرایندهای جزیرهوری، و یکپارچهبهره

کردند. های اصلی چنین رویکردی محسوب میپیشران

کردن فرایندهای عملیاتی سازمان، هدف نهایی دیجیتالی

-صمیمچیزی نیست جز افزایش شفافیت و سرعت ت

های متفاوت گیری، و همچنین بهبود همکاری میان بخش

 ای. وظیفه

انداز خود را با چشم« بوئینگ»به عنوان نمونه، شرکت 

های گیری از فناوریتمرکز بر تعالی عملیاتی و بهره

ها و اطالعات، در مسیر بهبود سازمان، دیجیتال و داده

گونه این انداز خود راچشم« بوئینگ»طراحی نموده است. 

 آینده صنعت هواپیمایی، در خطوط "نماید: توصیف می

 

کردن فرایندهای هدف نهایی دیجیتالی

افزایش عملیاتی سازمان، چیزی نیست جز 

گیری، و همچنین شفافیت و سرعت تصمیم

های متفاوت بهبود همکاری میان بخش

 ای.وظیفه

برای موفقیت در بازار، الزم هوایی دیجیتال نهفته است. 

های مهندسی و است خطوط هوایی، با همراهی تیم

های هواپیمایی کاربستن فناوریفناوری اطالعات، و با به

کارایی های اطالعاتی پیشرفته، در مسیر بهبود و تحلیل

های مرتبط، عملیاتی، از مزیت حجم رو به رشد داده

با « بوئینگ» "برداری را صورت دهند.بیشترین بهره

ارائه تعریفی شفاف از خط هوایی دیجیتال، گام دیگری 

ویژگی کلیدی خط هوایی "نیز رو به جلو برداشته است: 

های عملیات و نگهداشت، به دیجیتال، تحویل داده

امن، به افراد مرتبط در زمان مورد نیاز صورت دقیق و 

است. این بدان معنی است که اطالعات، نه تنها در 

های مهندسی و فناوری اطالعات، بلکه با اختیار تیم

ن های مالی، حسابداری، عملیات و همچنیبخش

  ".مدیریت اجرایی نیز تسهیم گردد
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 کردن تجربه مشتریدیجیتالی 

ها، تجربه مشتری را به عنوان کانال بسیاری از سازمان

گونه نمایند. اینتحول دیجیتال، انتخاب میورود به 

ها، توجه خود را به بهبود درک از رفتار مشتری، سازمان

های های دیجیتال و تحلیلاز طریق استفاده از کانال

ای یکپارچه و نمایند. ارائه تجربهای، معطوف میداده

های دیجیتال هماهنگ به مشتری، استفاده از فناوری

گیری از کنندگان، و بهرهاط با مصرفبرای بهبود ارتب

ابزارهای دیجیتال برای درک رفتار مشتریان، از جمله 

های اصلی چنین رویکردی نسبت به تحول پیشران

 گردد. دیجیتال محسوب می
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پارچه به مشتری ای یکهایی که بر ارائه تجربهسازمان

های مختلف ارائه اند، بر انسجام کانالمتمرکز شده

فرد و ای منحصربهخدمت به مشتریان و خلق تجربه

سازی شده برای ایشان، تاکید دارند. مدیر سفارشی

اجرایی یک شرکت فعال در صنعت پوشاک، اعتقاد 

تجربه دیجیتال مشتری، "کند: خود را چنین بیان می

کننده به برند، ارائه دسترسی مصرفنه تنها نحوه 

بازخور و بیان انتظارات، بلکه محصوالت، مراکز فروش، 

و چگونگی فروش را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد ... 

  "کنم انقالبی در راه باشد.گمان می

 

 

ها، تجربه مشتری را به بسیاری از سازمان

عنوان کانال ورود به تحول دیجیتال، 

نمایند. انتخاب می  

 

تجربه دیجیتال مشتری، نه تنها نحوه 

کننده به برند، ارائه بازخور دسترسی مصرف

و بیان انتظارات، بلکه محصوالت، مراکز 

فروش، و چگونگی فروش را هم تحت تاثیر 

کنم انقالبی می  قرار خواهد داد ... گمان 

 در راه باشد.

 مدیر اجرائی

 شرکت فعال در صنعت پوشاک

 



 

 

 

 

های دیجیتال به ما کمک  فناوری

کنند که داستان خود را روایت می

کنیم، برند خودمان را بسازیم و با 

 مشتریان خود در ارتباط باشیم.

 

   

ابزارهای دیجیتال برای درک و تاثیرگذاری  گیری ازبهره

بر رفتار مشتریان، سومین پیشران اصلی انتخاب 

اندازی مبتنی بر تجربه مشتری است. چشم

های دارویی در ، یکی از بزرگترین شرکت«نوارتیس»

هایی مانند فناوری"گزارش ساالنه خود آورده است: 

ره خود ها که در زندگی روزمهای هوشمند یا تبلتتلفن

رسان مؤثری کنیم، قادرند کمکها استفاده میاز آن

برای بیماران در مسیر بازیابی سالمتی باشند. ما به 

ها کارگیری این فناوریهایی تازه برای بهدنبال کشف راه

با هدف توانمند ساختن متخصصان هستیم تا از این 

های طریق قادر باشند از راه دور، بر پیشرفت برنامه

 "نی بیماران، نظارت کنند.درما

 

کنندگان، یکی دیگر از اما تقویت ارتباط با مصرف

کردن های اصلی حرکت در مسیر دیجیتالیپیشران

 ت. در همین ارتباط، آدام براتمن،تجربه مشتری اس

انداز چشم ،«استارباکس»شرکت  ارشد دیجیتال مدیر

نماید: گونه توصیف میسازمان متبوع خود را این

کنند که داستان های دیجیتال به ما کمک میفناوری"

خود را روایت کنیم، برند خودمان را بسازیم و با 

. آنجال آرنتس، "مشتریان خود در ارتباط باشیم

ای مشابه و با تاکید بر ، به گونه«بِربِری»مدیرعامل 

-انداز خود را تبیین میدسترسی فراگیر به برند، چشم

انی بسازیم که هر فردی که قصد داریم سازم"کند: 

  "تمایل داشت بتواند به آن دسترسی پیدا کند.

 

 آدام براتمن، مدیر ارشد دیجیتال       

 «استارباکس»شرکت
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های فرانسوی ارائه دهنده ، یکی از شرکت«پیجز ژانس» 

سرویس راهنمای مشاغل، که فعالیت خود را با تکیه بر 

داد، های حجیم چاپی ادامه میمدل قدیمی مبتنی بر نسخه

در سهم بازار به صورت  %10پس از مواجهه با نرخ کاهش 

های انداز تحولی بر پایه فناوریسالیانه، طراحی یک چشم

جیتال را در دستور کار قرار داد. این شرکت با متوقف دی

وکارهای های چاپی، متصل کردن کسبساختن ارائه نسخه

کوچک و متوسط با مشتریان محلی را به عنوان مدل جدید 

اندازی مستلزم ارائه خدمت خود برگزید. چنین چشم

بازطراحی بنیادی سازمان و محصوالت آن بود. در حال 

اهبری شرکت به تبلیغات دیجیتال، طراحی حاضر، تمرکز ر 

-سایت و ارائه سرویس راهنمای مشاغل بر پایه فناوریوب

-برداری از فرصتهای موبایل، معطوف شده است. اما بهره

-ها را باید به عنوان دومین انگیزه برای تغییر مدل کسب

هایی که چنین رویکردی را دنبال وکار، محسوب کرد. سازمان

های دیجیتال برای توسعه هر چه از فناورینمایند، می

-وکار و تحقق حداکثری اهداف خود، بهره میبیشتر کسب

 گیرند.

 

 وکارهای کسبتغییر مدل 

انداز دیجیتال، ترکیب رویکرد سوم برای طراحی چشم

های مبتنی بر بهبود فرایندهای عملیاتی و تجربه نگاه

وکار است. های جدید کسبمشتری، با هدف خلق مدل

کنند، به هایی که از چنین رویکردی پیروی میسازمان

استقبال تحول دیجیتال خواهند رفت، حتی در صورتی 

 که مستلزم تغییرات بنیادین در عملیات جاری باشد. 

های دو انگیزه اصلی برای ایجاد تغییر اساسی در مدل

وکار قابل تصور است. مورد اول، اغلب تدافعی کسب

وکار در بلندمدت تمرکز دارد. به بوده و بر بقای کسب

ونه، امروزه، صنایع خدماتی مبتنی بر عنوان نم

کنند. اطالعات، تغییرات بنیادین ساختاری را تجربه می

ها را ناگزیر سرعت زیاد تغییر در این صنایع، سازمان

وکار خود های کسبسازد که برای بازطراحی مدلمی

 اقدام کنند.

 

 

امروزه، صنایع خدماتی مبتنی بر اطالعات، 

کنند. تغییرات بنیادین ساختاری را تجربه می

ها را سرعت زیاد تغییر در این صنایع، سازمان

های بازطراحی مدلسازد که برای ناگزیر می

 وکار خود اقدام کنند.کسب
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که دفتر مرکزی آن در اسپانیا واقع « سانتادر»گروه بانکی   

ای هانداز خود را برای استفاده از فناوریاست، چشم

دیجیتال در مسیر ورود به بازارهای جدید، این گونه 

های پیش رو، هدف ما برای سال"نماید: توصیف می

هایی از بازار است که برداری از فرصت رشد در بخشبهره

ها، بیمه ایم، از جمله سازماندر آن حضور کمتری داشته

های مبتنی بر کارت. به طور خاص، در فناوری و سرویس

گذاری قابل ها و منابع انسانی، سرمایه، سیستماطالعات

ها توجهی خواهیم داشت تا قادر باشیم از این فرصت

  "استفاده کنیم.

انداز و چشم ها اما از این فراتر رفتهگروهی از سازمان

سازی سازمان برای ایفای دیجیتال را به مثابه ابزار آماده

-می آفرینی بلندمدت در صنعت، در نظرنقش تحول

-، چشم«جنرال الکتریک»گیرند. به عنوان نمونه، شرکت 

های ارتباطی انداز خود را بر موج رو به گسترش دستگاه

هوشمند، متمرکز ساخته است. به بیان یکی از مدیران 

من به جنرال الکتریک به عنوان یک "ارشد این شرکت: 

کنم اما با این وجود، ما در افزاری نگاه نمیشرکت نرم

ها، سرآمد وری محصوالت خود و اکوسیستم آنبهره

خواهیم بود. این امر مستلزم رهبری اینترنت صنعتی با 

 "های زیرساختی است.هدف افزایش هوشمندی سیستم

 

 

نسخه واحدی برای تبیین باید توجه داشت که هیچ 

انداز تحول دیجیتال وجود ندارد و هر یک از چشم

های کلیدی انداز خود را بر پایه قابلیتمدیران، چشم

ای صنعتی که در آن موجود در سازمان و شرایط زمینه

نماید. با این وجود، نتایج کند، توصیف میفعالیت می

بخش از امانداز الهدهد که طراحی چشممطالعه نشان می

آفرین، نقشی بنیادین های تحولآینده که در آن فناوری

های اساسی زبدگان بر عهده دارند، از جمله مهارت

 دیجیتال است.

 
 

 

 

 من به جنرال الکتریک به عنوان یک شرکت 

 کنم اما با این وجود، ما درافزاری نگاه نمینرم

ها، اکوسیستم آنوری محصوالت خود و بهره

سرآمد خواهیم بود. این امر مستلزم رهبری 

اینترنت صنعتی با هدف افزایش هوشمندی 

 های زیرساختی است.سیستم

 مدیر ارشد شرکت جنرال الکتریک
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 انداز دیجیتالتوان یک چشمچگونه می  
 آفرین طراحی نمود؟تحول

تحول دیجیتال یک حرکت بنیادین است که بر ساختار 

گذارد. رهبران در بازار، تاثیر میسازمان و چگونگی رقابت 

انداز توانند از طریق تعریف و ترویج یک چشمسازمان می

متفاوت از آینده، این تغییر بزرگ را همراهی کنند. برای 

اندازی، در گام نخست الزم است طراحی چنین چشم

های دیجیتال درک شده و منافع مورد انتظار از فناوری

ند تاثیر مثبتی در جلب توانهایی که میاستراتژی

گذاران داشته باشند، مشتریان، کارکنان و سرمایه

انداز، یک فرایند کامالً خطی مشخص گردد. طراحی چشم

نیست. با این وجود، نتایج مطالعه کپجمینای، سه گام 

انداز برای زبدگان متمایز را در فرایند تعریف چشم

 دیجیتال، شناسایی کرده است: تعریف شفاف هدف،

انداز در طول جلب و متعهدساختن سازمان، تکمیل چشم

 زمان. 

 

 تعریف شفاف هدف 

مدیران ارشد، هدف اصلی در گام نخست، الزم است 

انداز، یعنی آنچه که باید تغییر کند، و همچنین چشم

منافع حاصل از تغییر برای سازمان، مشتریان و کارکنان، 

بدین به روشنی و با دقت هر چه بیشتر مشخص نمایند. 

ترتیب کارکنان قادر خواهند بود تصویری از آینده سازمان 

عنوان نمونه، مدیرعامل را در ذهن خود ترسیم کنند. به 

 های نسخه ، هدف خود مبتنی بر عبور از«پیجز ژانس»
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چاپی راهنمای مشاغل در عین تاکید بر نقش حجیم 

وکارهای کوچک ارزشمند سازمان در مرتبط ساختن کسب

و متوسط با مشتریان محلی را، به طور شفاف تبیین 

از  %75که نعالوه بر این، او با تاکید بر اینموده است. 

سال آینده از طریق خدمات  5تا  3درآمد شرکت طی 

دیجیتال تامین خواهد شد، پیامدها و منافع مورد انتظار 

را نیز به روشنی مشخص نمود. این ترکیب روشن از 

ای از رهنمودهای هدف و خروجی، از یک سو مجموعه

مؤثر را برای مشخص نمودن شیوه عملکرد در اختیار کلیه 

کند دهد و از سوی دیگر تضمین میزمان قرار میافراد سا

انداز تحولی، نه بر خود فناوری، بلکه که تمرکز چشم

های متفاوت انجام کار، در راستای بهبود متوجه روش

 عملکرد و جلب رضایت مشتری، خواهد بود.

 

 



 

  

 

 جلب و متعهدساختن سازمان 

انداز و منافع مورد انتظار از چشمپس از تدوین اهداف 

دیجیتال، گام بعدی جلب نظر و متعهدساختن 

سازمان برای دستیابی به آن است. اگر چه طراحی 

تصویری شفاف از آینده بر عهده مدیران ارشد سازمان 

خواهد بود، اما الزم است سایرین نیز در جریان 

ی اانداز باید به اندازهجزئیات آن قرار گیرند. چشم

دقیق باشد که از یک سو کارکنان را در مسیری 

مشخص هدایت نماید و از سوی دیگر، فرصت نوآوری 

، «ایژن پینتز»و خالقیت را برای ایشان فراهم کند. 

آمیزی در هند، بزرگترین شرکت خدمات نقاشی و رنگ

انداز خود را بر پایه ترکیب کارایی عملیاتی و چشم

ائه شده به مشتریان، توسعه هر چه بیشتر خدمات ار 

های تحول انداز، همه گامشکل داده است. این چشم

کند، اما در عوض بر ضرورت تغییر تاکید را تعریف نمی

نموده و افراد سازمان را در مسیر پاالیش جزئیات آن 

سازد. این شرکت حرکت خود در طول زمان، توانمند می

آغاز سال پیش  10در مسیر تحول دیجیتال را از حدود 

نموده و تاکنون در قالب سه موج متفاوت آن را به 

پیش رانده است. موج نخست بر صنعتی شدن، موج 

محور و موج سوم بر -دوم بر خلق سازمانی مشتری

 اتوماسیون تاکید دارند. 

 

 انداز در طول زمانتکامل چشم 

ها در صنایع مختلف، همچنان برای درک تاثیر سازمان

های دیجیتال، در تالش هستند. عالوه بلندمدت فناوری

های انداز تحولی سازمان همگام با فرصتاین، چشمبر 

ها، نوظهور حاصل از پیشرفت فناوری و بهبود قابلیت

های ، یکی از شرکت«پراکتر اند گمبل»یابد. تکامل می

معتبر تولید محصوالت بهداشتی، حرکت خود در مسیر 

-شدن همهاندازی مبتنی بر دیجیتالیتحول را با چشم

انداز ، این شرکت، چشم2011ر سال جانبه آغاز نمود. د

گیری با خود را برای ایجاد محیط عملیاتی و تصمیم

، «پراکتر اند گمبل»حداقل تاخیر زمانی، توسعه داد. 

ما "کند: گونه توصیف میانداز تکاملی خود را اینچشم

با استفاده از فناوری دیجیتال، شفافیت بیشتری در 

ایجاد کردیم و به این فرایند تولید و عرضه محصول 

ترتیب شتاب و سرعت باالتری برای نوآوری به ارمغان 

 ."آوردیم

انداز دیجیتال سازمان، تنها بر عهده تعیین چشم

مدیران ارشد نیست و این تصویر نباید در طول زمان 

ثابت و ایستا باقی بماند. رهبران سازمان باید از یک سو 

ت درآورند و از دهی صحیح، سازمان را به حرکبا جهت

سوی دیگر شرایط الزم برای مشارکت فعاالنه کارکنان در 

انداز را فراهم نمایند. پاالیش، بهبود و تکامل چشم

-سازی برنامهانداز همگام با پیادهبدین ترتیب، چشم

 های تحول دیجیتال در سازمان، به روز خواهد شد.
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