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 نیازمند کارها، و کسب مدرن فضای در خود رقابتی توان حفظ برای هاسازمان امروزه
 هایفناوری از استفاده برای استراتژیک برنامه که هاییسازمان هستند. شدن دیجیتالی
 بقا برای کمتری شانس زمان گذشت با ندارند، دیجیتال دگردیسی و جدید سودبخش
 آن مزایای و اهمیت دیجیتال، تحول عرفیم به مقاله این در داشت. خواهند

 .پردازیممی

 

 ست؟یچ تالیجیتحول د -1
استفاده از  یآن را به معن توانیم Digital transformation ای تالیجیتحول د فیدر تعر 
وکارها در کسب تالیجید ریغ یو خدمات سنت ندهایفرآ رییتغ یبرا تالیجید یهایفناور

با هدف برآورده کردن انتظارات روزافزون  ییندهایفرآ نیاز چن دیجد یهانمونه جادیا ای
است؟  تالیجید یهمان استفاده از ابزارها تالیجیتحول د ایآ مادانست. ا انیمشتر 

 دیگویم MITاست. همانطور که جورج وسترمن، مدرس و محقق دانشگاه  یپاسخ منف
آن به  لیسازمان به پروانه است و نه تبد شم  یکرم ابر  لیمثابه تبدبه تالیجیتحول د“

تفکر متفاوت،  ،یدر رهبر رییتغ هب ازین تالیجی. تحول دترعیسر  شم  یکرم ابر  کیتنها 
جهت  یاستفاده از تکنولوژ شیکسب و کار و افزا دیجد یهاو مدل یبه نوآور قیتشو

 ”.است نفعانیشرکا و ذ کنندگان،نیتام ان،یبهبود تجربه کارکنان، مشتر 
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وکارها و نحوه ایجاد ارزش توسط آنها را تحول دیجیتال نحوه مدیریت و عملکرد کسب
دهد. یک شرکت دیجیتال، سازمانی است که از فناوری برای تکامل کامال تغییر می
دهد، نحوه تعامل های کسب و کار خود )اعم از محصولی که ارائه میمداوم تمام جنبه

توان دگردیسی کند. بنابراین میی اجرایی آن( استفاده میهابا مشتریان و عملیات
دیجیتال را فرآیندی دانست که طی آن یک سازمان با آزمون و خطا در استفاده از 

های جدید و با تجدیدنظر در رویکردهای فعلی خود برای حل مشکالت و تغییر فناوری
قطه پایانی مشخصی ندارد کند. چنین تکاملی نهای کاری خود، تکامل پیدا میدر روال

و بنابراین بهتر است آن را به عنوان انطباق مداوم با یک محیط دائما در حال تغییر در 
 .نظر بگیریم

هایی برای بهبود ها، باید دائما به دنبال راهاین مساله به این معنی است که شرکت
های بهتر به کاربران، تواند از طریق ارائه آموزشتجربه کاربران باشند. چنین تالشی می

های ابری، استفاده از هوش مصنوعی و سایر موارد استفاده ها به سرویسانتقال داده
 .در از فناوری صورت بپذی

 ؟کدام است یسازمان تالیجیتحول د یسه حوزه اصل -2
 ها عبارتند از:سازمان یبرا تالیجیتحول د یحوزه اصل سه

  ،تجربه مشتری: یعنی از دگردیسی دیجتال در تالش برای درک بیشتر مشتریان
استفاده از فناوری برای افزایش تعداد مشتریان و برقراری ارتباط بیشتر با آنها 

 .شودده میاستفا

  فرآیندهای عملیاتی: بهبود فرآیندهای داخلی با استفاده از دیجیتالی کردن و
دهد تا با استفاده از ابزارهای شود و به مدیران امکان میاتوماسیون انجام می

ها، به نظارت بر عملکرد سازمان و اتخاذ تصمیمات آوری دادهدیجیتال و جمع
 .استراتژیک بپردازند

 کردن خدمات سازمان با استفاده از ابزارها و وکار: برجستهبهای کسمدل
خدمات دیجیتال، ساخت و توسعه محصوالت دیجیتال و استفاده از فناوری برای 
ارائه خدمات در سطح جهانی از مواردی است که دگردیسی دیجیتال باعث تغییر 

 .شودوکارها میدر کسب
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 ؟ستیچ تالیجیتحول د تیاهم -3
دنبال شود،  یبا اهداف خاص تواندیدر هر سازمان م Digital transformationکه  یدر حال

به  زین تالیجیتحول د تیسازمان است. اهم یعلف یندهایآن بهبود فرآ یکارکرد اصل
 رایتکامل است تا بتوانند به رقابت در بازارها ادامه دهند، ز  یها براشرکت ازین لیدل

 .عقب خواهند افتاد ستند،یتکامل ن بالکه به دن ییهاسازمان

اند از های جهانی توانستهدرصد از شرکت ۸تنها »دهد که یک مطالعه نشان می
با «. های خود در فناوری دیجیتال، نتایج مورد نظر خود را بدست آورندگذاریسرمایه

کند این است که به جای اینکه هایی که رهبران را متمایز میاین حال یکی از استراتژی
داره کنند، برای تغییرات در کسب و کار خود هزینه فقط کسب و کار جاری خود را ا

 .کنندمی

تا با  دهدیها اجازه ماست که به سازمان نیشدن ا یتالیجید تیاهم گریعلت د
 یعنیسازگار شوند و به طور مداوم عملکرد خود را بهبود بخشند.  رییدر حال تغ یبازارها
 نیهستند. ا ییبهبود تجربه کاربران نها یبرا ییهاراه ازمندیها به طور مداوم نشرکت

 ،یابر یهاسیها به سروبهتر، انتقال داده یهاآموزش رائها قیاز طر  تواندیمساله م
 .ردیصورت بپذ گریو موارد د یاستفاده از هوش مصنوع

 ؟دارد یایچه مزا تالیجیتحول د -4
به عوامل  تالیجیتحول د یبرا یگذارهی( در هنگام سرماROI) هینرخ بازگشت سرما

عملکرد کسب و کار شما و نحوه  تواندیمناسب م یهایدارد، اما فناور یبستگ یمختلف
 .بهبود ببخشد یادیبا سازمانتان را تا حدود ز  انیتعامل مشتر 

 های نیروی انسانی: استفاده از فناوری افزایش بهره وری و در عین کاهش هزینه
ب و کار ها برای متحول کردن کسبرای افزایش کارآمدی، یکی از موثرترین راه

ها، صرف آموزش کارکنان ای که شرکتشما است. برای مثال، زمان و هزینه
تواند به سرعت زیاد شود. اما کنند، میروزرسانی منابع دیجیتال میجدید و به

وری را ها را پایین نگه دارید و بهرهتوانید هزینهشما با انتخاب ابزار مناسب، می
 .باال ببرید

 اند از ن: مشتریانی که به استفاده از فناوری عادت کردهبهبود تجربه مشتریا
های مختلفی )اعم از ها و کسب و کارها انتظار دارند تا از کانالسازمان
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های اجتماعی، ایمیل، چت و غیره( خدمات خود را های موبایل، شبکهاپلیکیشن
نیرویی  تواندبه انها ارائه دهند. به این ترتیب دگردیسی دیجیتال دیجیتال می

 .محرکه برای بهبود تجربه مشتریان شما باشد

  افزایش نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی: چه بخواهید یا نه، کسب و کارها و رقبای
شما در حال حرکت به سمت تحول دیجیتال هستند. انتخاب عدم پذیرش تحول 
دیجیتال اساسا به معنی این تصمیم این است که برای شما مهم نیست که از 

گذاری در تحول دیجیتال، آینده سازمان شما را بای خود عقب بمانید. سرمایهرق
 .کندتضمین می

 ؟شوندها باعث دگردیسی دیجیتال میکدام فناوری -5
کنند. در حالی های متعددی به تحول و دگردیسی دیجیتال در سازمان کمک میفناوری

ترین تواند دشوار باشد، در اینجا برخی از مهمکه تهیه لیستی جامع از آنها می
کنند، آورده شده وکارها برای تحول دیجیتال از آنها استفاده میهایی که کسبفناوری

 :تاس

 های آنهاهای هوشمند و اپلیکیشنموبایل 

 پردازش ابری 

 اتوماسیون کسب و کار 

 اینترنت اشیا (IoT) 

 همزادهای دیجیتالی 

 هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین 

 واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) 

 بالکچین 

 ؟نمونه های تحول دیجیتال کدام است -6
 یکه چگونه برخ میبه چند مثال نگاه کن دییایدر عمل چگونه است؟ ب تالیجیاما تحول د
غلبه کنند و  تالیجیتحول د یموانع برا نیتوانستند بر بزرگتر  ایمطرح دن یاز برندها
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وجود دارند و ما در  یادیمتعدد و ز  ینام ها انیم نیدهند. در ا رییوکار خود را تغکسب
 :میکنیم یتنها دو نمونه را معرف نجایا

 مک دونالد و اصالح شکاف در تجربه مشتریان 

کاالها و خدمات شده  یو مصرف آن لیبه تحو انیباعث عادت مشتر  تالیجیعصر د
آنچه  انیم یعنی)آ یشکاف تجربه مشتربه وجود آمدن  یبه معنا نیاست. متاسفانه ا

از شرکت ها شده است. مک دونالد  یاریبس ی( براکنندیم افتیانتظار دارند و آنچه در 
کار را  نیگرفتند ا میرفت. آنها تصم تالیجید یهایمشکل به سراغ نوآور نیحل ا یبرا

غذا )در نحوه سفارش،  لیتحو یهاستمی( و بهبود سی)تجربه مشتر CX با تمرکز بر
اعم از در  انیانواع مشتر  یبرا نکاریپرداخت، و استفاده از تلفن همراه( انجام دهند. ا

 .غذا درب منزل صورت گرفت لیفروشگاه، سفارش غذا با خوردو و تحو

دونالد مورد استفاده قرار گرفت و به که در مک یتالیجید یها یاز نمونه فناور یبرخ
 یتعامل یهارا کاهش دهند، شامل دستگاه یا شکاف تجربه مشترها کمک کرد تآن
سفارش غذا با خودرو  ندیدر فرآ یها و هوش مصنوعسفارش غذا، استفاده از ربات یبرا

 .شودیهمراه هوشمند م یهادر تلفن شنیکیو استفاده از اپل

 Netflix  و تمرکز بر ارائه محصول 

محصول  یقدر رواست که آن نیا شوندیمرتکب م رانیاز مد یاریکه بس یاشتباه
 نیمثال ا نیتر . معروفکنندیخود را فراموش م انیمشتر  یواقع ازیکه ن کنندیتمرکز م

 نترنتیبا غفلت از رشد ا Blockbusterاست. شرکت  Netflixو  Blockbusterموضوع دو شرکت 
را  نترنتیرشد ا تیاهم Netflixسقوط کرد، اما شرکت  ،انیدر توقعات مشتر  رییو تغ
 قرار داد. تیرا در اولو انیمشتر  ازیو ن افتهیدر 

 کنند،یارائه م انیکه به مشتر  یهرگز فراموش نکردند که ارزش واقع کسینتفل رانیمد
را  انیمشتر  یازهایدر ن رییمناسب است. آنها تغ متیبا ق یخانگ یهایارائه سرگرم

رفع شکاف به وجود آمده در تجربه آنها  یبرا تالیجید یکرده و از ابزارها ییشناسا
غول رسانه  کیبه  DVD یپست سیسرو کیآنها توانستند از  تیاستفاده کردند. در نها

 .شوند لیتبد تالیجید
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 چگونه تحول دیجیتال را شروع کنیم؟ -7
و  لیو تحل هیشروع، تجز  یبرا یو برنامه عمل یاستراتژ کی ازمندین تالیجیتحول د

شما مشخص خواهد کرد که شما به  یاست. استراتژ تالیجیبرنامه تحول د کی شبردیپ
 .دیهست تالیجیتحول د قیاز طر  یبه کدام اهداف تجار یابیدنبال دست

تا در  دهدیقرار مشما  اریرا در اخت یچارچوب تال،یجیتحول د یموثر برا یاستراتژ کی
 دیخواهیکه م دی. اما قبل از شروع، مهم است بداندیکن یرویاز آن پ ندیفرآ نیطول ا

به  یابیدست زانیالزم را جهت سنجش م یهاKPI  دیتا بتوان دیبرس یزیبه چه چ
 .دیتان انتخاب کناهداف

و کارمندان شما را  انیبر مشتر  تالیجید یسیدگرد ریتاث یخوب چگونگ یاستراتژ کی
که به طور  یو افراد رییرهبران تغ نییدر نظر خواهد گرفت. بهتر است ابتدا با تع زین

 ریی. قرار دادن رهبران تغدیشروع کن کنند،یم تیاز تحول در سازمان شما حما یعموم
. کندیآن کمک م شبردیبه پ تالیجیاز تحول د تیمااعالم و ح یقابل اعتماد برا

 یبه اجرا زین رندیگیقرار م راتییتغ ریکه تحت تاث یدرخواست بازخورد منظم از افراد
 .کندیکمک م راتییتر تغراحت

 ؟شدن کدام است یتالیجیمراحل د -۸
 یاجرا یبرا ییشش مرحله که راهنما نیدارد. ا یشش مرحله اصل تالیجیتحول د

 :هستند، عبارتند از محورجهیتحول هدفمند و نت یهاطرح

 سازمان شما و انجام کسب و کار طبق  یفعل تیموجود: که به وضع تیوضع
 .کندیمعمول اشاره م

 در سطح  تالیجیتحول د یسنجآزمودن و امکان یبرا ی: که زمانرییتغ آزمون
 قیتشو تالیجیسواد د شیو افزا ینوآور یکارکنان را برا دیسازمان است و شما با

 .دیکنیم

 شود،یم تریجد راتییاست که آزمون تغ ی: زمانراتییتغ افتنی تیرسم 
 تیو شروع به جلب رضا کنندیم دایپ یشتریوضوح ب تالیجیتحول د یهابرنامه

 .دیکنیم راتییتغ جادیا یبرا نفعانیو ذ رانیو توافق مد
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 مختلف در سازمان  یهااست که گروه یمرحله، زمان نی: اکیاستراتژ  یطراح
 یتا استراتژ کنندیخود م قاتیو به اشتراک گذاشتن تحق یشروع به همکار

 .کنند نییرا تع تالیجیتحول د

 شدن که با استفاده از  یتالیجید یبرا یاختصاص میت کی جادی: اییگراهم جادیا
 یرا برا ییکرده و سازوکارها نییشده، اهداف را تع نیتدو یهایاستراتژ

 .آورندیبه وجود م راتییاز تغ یبانیپشت

 و به  یشدن در سازمان درون یتالیجیاست که د ی: زمانیریپذو انطباق ینوآور
نظارت بر  یرا برا یستمیسازمان س رانیشده و مد لیاز کسب و کار تبد یبخش
اند تا سازمان بتواند به تکامل خود کرده جادیبازار ا یو روندها دیجد یهایفناور

 .ادامه دهد

 رکالم آخ -9
 یها براسازمان ییماندن در آن به توانا یاست و رقابت رییدائما در حال تغ یبازار جهان
دارد.  یبستگ تالیجید یسیو دگرد دیجد یهایفناور رشیپذ ع،یسر  یسازگار
 یهامتفاوت و در اشکال و اندازه عیدر صنا تالیجیدر تحول د تیموفق یهاداستان

 یو حت هایفروشگرفته تا خرده نیآنال دماتمختلف از خ عیمختلف وجود دارد و صنا
 IDC یشدن هستند. طبق برآوردها یتالیجیدر حال د یموسسات آموزش

 ریپذرا امکان تالیجیکه تحول د یو خدمات هایفناور یرو یجهان یهایگذارهیسرما
که از تحول  ییها. سازماندیدالر خواهد رس ونیلیتر  2به حدود  2۰22در سال  کنند،یم
 دایخود دست پ انیبا مشتر  یشتریبه تعامل بهتر و ب کنند،یاستقبال م تالیجید
عقب افتادن از رقبا  یبرا یشتریب سکیر  د،نمانیقافله بازم نیکه از ا ییو آنها کنندیم

 .خواهند داشت
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