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ها برای آنکه در محیط رقابتی از سایر رقبا عقب نمانند، ناگزیر به استفاده و اجرای تحول امروزه سازمان: چکیده

ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد درک درست مفهوم تحول   نیترمهماما یکی از  ؛  دیجیتال در سازمان خود هستند

ها، های مهم در زمینه درک و شناخت تحول دیجیتال در همه سازماندیجیتال در سازمان است. یکی از چارچوب

این مدل شامل دو قسمت اصلی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال و مراحل بلوغ تحول  .استمدل بلوغ تحول دیجیتال 

از این طریق  زیرا؛ گیران سازمان حائز اهمیت استعاد مهم و مراحل بلوغ برای تصمیم. شناخت اب استدیجیتال 

توانند با درک جایگاه سازمان خود در بلوغ تحول دیجیتال تصمیمات مدیریتی مناسب را اتخاذ نمایند. هدف اصلی می

است. در این مقاله از روش فراترکیب جهت  نتحقیق حاضر ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال و تعیین مراحل آ

 یبندجمعهای علمی مختلف در اینترنت و ارائه یک ها و مراحل مختلف بلوغ تحول دیجیتال در پایگاهبررسی مدل

از این تعداد پس از ارزیابی   میاافتهیدستمقاله اولیه    228به    درمجموعاست.   شدهاستفادهجامع از ابعاد و مراحل بلوغ  

در  شدهاشارهمقاله انتخاب گردید. با تحلیل و تفسیر ابعاد و مراحل بلوغ  28 تیدرنهاهای صورت گرفته و پاالیش

از رهبری، فناوری  اندعبارت. این ابعاد استبعد  10در این مقاله شامل پنج مرحله و  شدهارائهمقاالت قبلی مدل بلوغ 

دان، عملیات و فرآیندها، فرهنگ، ساختار سازمانی، نوآوری و تغییرات، استراتژی، محصوالت و خدمات اطالعات، کارمن

قرار گرفت  موردسنجششرکت دارویی  20، میزان بلوغ شدهارائههوشمند و مشتری. در انتها با استفاده از مدل بلوغ 

 دل بلوغ قرار دارند.های دارویی در سطح دو و سه از مها نشان داد بیشتر شرکتو یافته

 مدل بلوغ.فراترکیب، شرکت دارویی، تحول دیجیتال، ابعاد بلوغ، :  هاواژه کلید
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 مقدمه
و  ها سازماناست،  افتهیش یافزاه تحول دیجیتال تعداد مقاالت و تحقیقات علمی در حوز  های اخیردر سال

 کالنهای جدید از قبیل  فناوری  از  و  اندپیشرفت داشته   در زمینه تحول دیجیتالمختلف نیز    یوکارها کسب

  6یبعدسهچاپ  و 5هوشمند  یگرها حس و  4های اجتماعی ، شبکه3اینترنت اشیاء  2، رایانش ابری 1ها داده

های  تحول دیجیتال تحول عمیق فعالیت .(Kempegowda and Chaczko 2016کنند )استفاده می

ها و تغییرات از طریق  ها برای قدرت نفوذ کامل و استفاده از فرصتو مدلها فناوریتجاری، فرآیندها، 

عصری که در حال حاضر در آن   .(Berghaus and Back 2016) های دیجیتال است ترکیبی از فناوری

به   شدهارائه  و گزاره ارزش وکارکسبیعنی عصری که باعث تغییر مدل  ،است 4صنعت قرار داریم عصر 

در این صنعت نیازمند حمایت مدیریت ارشد   فناورانهها است. استفاده از الزامات مشتریان توسط سازمان

گسترده در زمینه استراتژی، سازمان، عملیات  همچنین نیازمند دید  است.  های گذاره یسرماها و برای پروژه

  اند عبارت 4صنعت های برخی از ویژگی .(Akdil, Ustundag and Cevikcan 2018است )و محصوالت 

دیجیتالی کردن محصوالت و خدمات،    -2دیجیتالی کردن و یکپارچگی زنجیره ارزش عمودی و افقی،    -1از:  

 Geissbauer, Schrauf and Hentrich)  مشتریدیجیتال    دیجیتالی و دسترسی  وکارکسب های  مدل  -3

است زیرا موارد مربوط به تغییر   4شود منظور همان صنعت  زمانی که از تحول دیجیتال صحبت می  (.2016

  است و سایر موارد در هر دو زمینه مشابه یکدیگر  وکارکسب های ، فرآیندها و محصوالت و مدلفناوری

(evilkan 2018, 55and C stundagU.)   ها جهت  تکنیکی مناسب برای شرکت دیجیتال تحول بلوغ مدل

هایی که به دنبال ارزیابی فرآیندها،  شرکت  ازنظراست.    4صنعت  و عملیات خود به    وکارکسبتبدیل کردن  

  است   4صنعت  ، این تکنیک یک روش بسیار مهم برای  هستندمحصوالت و سازمان و درک سطح بلوغشان  

(Akdil, Ustundag and Cevikcan 2018)  .تواند  می  ینوعبه  4در حوزه صنعت    شدهارائه های بلوغ  مدل

هایی که در کلیدواژه نیتریاصلیکی از  یتال باشد زیراهای بلوغ بکار رفته در حوزه تحول دیجهمان مدل

؛  (evilkan 2018, 55and C stundagU) شود، تحول دیجیتال استبسیار به آن پرداخته می 4صنعت 

تواند هم غنا و ارزش تئوری برای پژوهشگران  درک مدل بلوغ جامع در حوزه تحول دیجیتال می بنابراین

های  فناوری  یریکارگبهو    یساز ادهیپهایی که به دنبال  ارزش عملی برای سازماناین حوزه داشته باشد و هم  

هایی که به دنبال ارزیابی فرآیندها، محصوالت و سازمان و  . شرکتهستندتحول دیجیتال در سازمان خود 

 Akdil, Ustundag)  است  4صنعت  ، این تکنیک یک روش بسیار مهم برای  هستنددرک سطح بلوغشان  

and Cevikcan 2018  .)ها  شود که از این طریق سازمانناشی می  ازآنجاها  اهمیت این موضوع در سازمان

توانند جایگاه خود در بلوغ تحول را تشخیص داده و بر اساس آن ساختار، محصوالت  و مدیران سازمانی می

های  در سال .(Pöppelbuß and Röglinger 2011)رند و فرآیندها و سایر الزامات مدیریتی را بکار بگی
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های  در داخل کشور پژوهش متأسفانهاخیر تعداد تحقیقات حوزه تحول دیجیتال بسیار زیاد شده است اما 

تحقیقاتی که   یکی از  شود.است و لذا از این حیث نسبتاً جدید محسوب می  گرفتهانجاماندکی در این زمینه  

است که دارای   20200تحول دیجیتال  است مدل شدهانجام ایران  رجیتال د یدر حوزه مدل بلوغ تحول د

برخی از صنایع همچون صنعت بانکداری   .(1398)دیتیجی،  مرحله بلوغ است 5شاخص و  200بعد و  20

تحول دیجیتال    یسازاده یپاولین اقدام برای    آنکه. با توجه به  1اند مده برآدرصدد تهیه نقشه راه تحول دیجیتال  

بنابراین هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال  ؛  استبلوغ تحول دیجیتال  ارزیابی  

کند و به تحلیل  استفاده می  متعددی محقق در این تحقیقات از مقاالت ازآنجاکهاست.  و تعیین مراحل آن

نوع از تحقیقات امروزه از  این دارد.  یتوجهقابل علمی مستحکم و نتایج  ازلحاظپردازد، می هاآنکیفی 

 . اهمیت به سزایی برخوردارند

   

 پیشینه پژوهش
است که در ادامه    شدهلیتشکپژوهش در مقاله حاضر از دو قسمت پیشینه تجربی و پیشینه نظری    نهیشیپ

 است.   شدهدادهتوضیح    هااز آن   هرکداممختصر    صورتبه

 

 پژوهش  تجربیپیشینه 

و   یبکه از روش فراترک  شدهپرداختهدر پیشینه تجربی به بررسی تعدادی از مقاالت حوزه فناوری اطالعات  

ارزش   یریگاندازه چارچوب »در تحقیقی با عنوان برای توسعه مدل یا چارچوب استفاده کردند. پیمایش 

  است  شدهاستفاده برای تدوین چارچوب علمی در تحقیق از روش فراترکیب  «فناوری اطالعات وکارکسب

نگاشت سیستماتیک  عنوان »در تحقیق با  .(1396، یمحمد صالح)فیضی، تقوی فرد، رئیسی واوانی و 

حوزه تحقیقات تجارت تحقیقات تجارت الکترونیک« محققان از روش فراترکیب برای ارائه چارچوب 

ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی »  .(1395و محمدیان    )اسدامرجی، نعمتی  اندهالکترونیک استفاده کرد

« عنوان تحقیق دیگری است که با استفاده از روش فراترکیب به  بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب

همچنین در تحقیق   .(1397  بناب و دیگران  دیپور سع)  مشتری پرداخته استدانش    ارائه مدل بلوغ در حوزه

محقق با استفاده    «بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب  یسازاده ی پچارچوب جامع    ارائه»با عنوان  

در   (.1394مانیان و رونقی ) از روش فراترکیب به ارائه چارچوب جامع در حوزه بازاریابی پرداخته است

به  «آموزش الکترونیک ایران حوزهطراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در »تحقیق دیگر با عنوان 

  ارائه »مقاله    (.1395مقدسی و دیگران  )  است  شدهپرداختهپیمایش  طراحی مدل از طریق روش فراترکیب و  

موردی: شرکت   مطالعهدولتی ایران ) یهاسازمان استراتژیک مدیریت دانش در  یهم راستاسازراه  نقشه

  نقشه از رویکرد پیمایشی، به نظرسنجی خبرگان در خصوص معماری  یمندبهره با  «تهران( یامنطقه برق 

راه را در شرکت برق    نقشهکمک رویکرد ارزشیابی، کاربرد    به  و  پردازدی ممدیریت دانش    یهم راستاساز راه  

 . (1394و صادقی    )جامی پور، یزدانی  دهدی مای تهران نشان  منطقه

 
1.http://www.ibena.ir/news 

http://www.aimj.ir/article_87341.html
http://www.aimj.ir/article_87341.html
http://www.ibena.ir/news/99929/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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 پیشینه نظری پژوهش 

  وکار کسب به    شدنلیتبدبرای    وکارهاکسب ها و تمایل  امروزه با رشد و توسعه استفاده از اینترنت در سازمان

های بلوغ فراوانی  مدل  الکترونیک در سطح دنیا هستیم.  وکارکسبدیجیتال شاهد ظهور و افزایش تجارت و  

از این   هرکداماست. تمرکز  شدهارائه های اخیر توسط پژوهشگران در حوزه تحول دیجیتال در طی سال

در فصلنامه   دارای مراحل بلوغ متنوعی هستند. هرکدامو  است ها بر یک حوزه از تحول دیجیتال مدل

ی، فناوری، تنوع دیجیتال، موقعیت  استراتژ   ل شاملتحول دیجیتا  در  مؤثر ابعاد    1سیستم اطالعات و مدیریت 

 .Hess et al)  است  شدهفیتعر  ی گذار هیسرما، مسائل مالی،  دیجیتال سازمان، تغییرات عملیاتی، صالحیت 

های بینش را جزء ابعاد اصلی  ابعادی چون فرهنگ، سازمان، مسائل فنی و چالش دیگرمدل بلوغ (. 2016

سه سطح بلوغ تحول دیجیتال  . (Gill and VanBoskirk 2016) داندتحول دیجیتال در سازمان می

  استراتژی، فرهنگ، توسعه استعداد   ، بالغ و ابعاد شاملتوسعهدرحال ،  بتداییمرحله ا  شامل  از مقاالت  یکیدر

فناوری   صورتبه مراحل بلوغ تحول دیجیتال در مدل دی ایکس  .(Kane et al. 2015) رهبری است و

استراتژیک،   ، هماهنگ شده،هاجداسازی از سایر فعالیت، وکارکسبپشتیبان نیازهای  عنوانبه اطالعات 

و   استبر فرآیندها دیگرتمرکز مدل بلوغ  (.Geschke 2017) اندذکرشده چابک  وکارکسب ، شده کپارچه ی

  طور به  هافرآیند ،یا کنترل نشده شدهکنترلضعیف  طوربهفرآیندها  صورتبهسطوح بلوغ تحول دیجیتال 

یکپارچگی و   ،های مدیریتروش یساز ادهیپو  یزیربرنامه فرآیند شده،  یساز ادهیپو  یزیربرنامه موقت 

و یک سازمان با   ثابت فناوریفرآیند دیجیتال و مبتنی بر زیرساخت  ،قابلیت همکاری و تبادل اطالعات

  وکارکسب  ی دیگرتال در تحقیقیمراحل بلوغ تحول دیج. (Carolis 2017) هستند، پتانسیل رشد بالقوه 

پیش از تحول، آزمایش و یادگیری، ضرورت استراتژی، انطباق یا نابودی، دگردیسی شده یا در حال  

: فرآیند،  صورتبهپژوهشی دیگر    بر اساس   در تحول دیجیتال  مؤثر. ابعاد  است نابودشدهدگردیسی، مبدع یا  

،  عدم شناخت  شامل 4آمادگی صنعت مدل بلوغ مراحل بلوغ در . ( (Solis 2015است شدهان یبفناوری 

  اند عبارت بر بلوغ تحول دیجیتال در آن    مؤثر، سازنده برتر است و ابعاد  کارشناس  ،باتجربه مبتدی، متوسط،  

ها  استراتژی و سازمان، کارخانه هوشمند، عملیات هوشمند، محصوالت هوشمند، خدمات مبتنی بر دادهاز 

  کارتازه از  اندعبارت 4 مراحل بلوغ در مدل بلوغ صنعت. (Lichtblau et al. 2015)است  و کارمندان

 Geissbauer, Schrauf and Hentrich)  استقهرمان دیجیتال  ،  مشارکت افقی،  ائتالف عمودی ،  دیجیتال

محصول و خدمات  مشتریان، دیجیتال دیجیتال و دسترسی  وکارکسب های مدل شاملابعاد بلوغ  (.2016

قابلیت   عنوانبه  لیوتحلهیتجزها و  دیجیتالی کردن و یکپارچگی زنجیره ارزش عمودی و افقی، داده،  دیجیتال

، مسائل قانونی و مالیات،  دیجیتال ، امنیتدیجیتال اصلی، معماری فناوری اطالعات چابک، سازگاری

صل دارای مراحل  مت  مدل بلوغ سازمانیپژوهشی دیگر    اساسبر    .است  سازمان، کارمندان و فرهنگ دیجیتال

همکاری   و لیوتحله یتجزها، داده یدهسازمان شده، تعریف و  روزبهها و شبکه امن و کنترل بلوغ ارزیابی،

  ها ها و دستگاهکنترل  (،افزارنرم و    افزارسخت )  زیرساخت اطالعات  عبارت از  بلوغ  در این مدل  مؤثراست. ابعاد  

، کنندها را دریافت و تغذیه میکه داده ها و ...(موتور، سوئیچهای ، کنترلهاکنندهفعال ، گرهاحس )

 
1.MIS Quarterly 

http://www.xuviate.com/blog/author/mark-geschke
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  است )درک، سازمان، اجرا(  های امنیتیسیاست و دهندهایی که تمام این اطالعات را حرکت میشبکه 

(Bradley 2016)  .  تا برآورده   4های پشتیبانی از صنعت  کمبود ویژگی  دارای محدوده  4مدل بلوغ صنعت

،  دیجیتال ، رهبریدیجیتال استراتژی بر بلوغ در این تحقیق مؤثراست. ابعاد  4سازی الزامات صنعت 

  است   ، مردم، چارچوب حاکمیت فناوریدیجیتال  ، فرهنگدیجیتال  ، عملیاتدیجیتال  مشتریان، محصوالت

)2016 Sihnand  Erol ,Schumacher( . است   4صنعت مدل بلوغ دیگر مدل بلوغ و آمادگی استراتژی

بالغ است و ابعاد    و  ی تحول دیجیتال، بقا تحول دیجیتال  ، وجودنبود تحول دیجیتالکه دارای چهار سطح:  

  هوشمند، استراتژی  وکارکسببر بلوغ در این تحقیق شامل محصوالت و خدمات هوشمند، فرآیند  مؤثر

هایی  در برخی از مدل. (Akdil, Ustundag, and Cevikcan 2018)دیجیتال است و سازمان دیجیتال

بودند.    ذکرشدهوغ  بودند و در برخی دیگر تنها مراحل بل  شدهارائه که در مرور ادبیات بررسی شدند تنها ابعاد  

تحقیقات مختلفی در حوزه مدل   تاکنوندر بررسی تئوری و ادبیات تحقیق  شدهارائه توضیحات  بر اساس

های بلوغ در یک زمینه است. برخی بر  از این مدل هرکداماست اما تمرکز  شدهارائهبلوغ تحول دیجیتال 

  تاکنون اما    ،و زیرساخت  یافزارسخت، برخی استراتژی، برخی مسائل  4صنعت  فرآیند، برخی نوآوری، برخی  

ترین ابعاد بلوغ در حوزه  مشخص بیان کند مهم صورتبهاست که  نشدهانجامتحقیق جامعی در این زمینه 

های بلوغ تحول دیجیتال  تحقیق مروری جامع که به بررسی تمام مدل تاکنونو  استتحول دیجیتال چه 

تحقیق حاضر یک  رون یازا است. نشدهانجام در این حوزه ارائه کند،  امعاساس آن مدل بلوغ جبپردازد و بر 

 ها بسیار حائز اهمیت است.ها در میان رشته. این نوع از فرا تحقیقاستتحقیق نو در حوزه تحول دیجیتال  
 

 تحقیق  شناسیروش
و  ینیبجهان رود و عمدتاً منبعث از میروش تحقیق ازجمله مراحل مهم و اساسی در هر پژوهش به شمار 

در تحقیق حاضر    مورداستفادهروش    .(1396و دارایی    )هاشمی، الوداری  یا پارادایم موردنظر پژوهشگر است

ر  تحقیق حاض کمی( است. -روش گردآوری اطالعات آمیخته )کیفی ازنظرکاربردی و  -هدف بنیادی ازنظر

 . (1شکل  )  است  شدهاستفاده حله یک روش تحقیق  و در هر مر  شدهلیتشکاز سه مرحله اصلی  

 

 

 

 در هر مرحله مورداستفادههای مراحل انجام تحقیق و روش .1شکل 

و محمدیان   )اسدامرجی، نعمتی در تحقیق حاضر روش تحقیق فراترکیب است مورداستفادهروش اصلی   

 . است  دوشکل    صورتبه جزئیات مراحل آن در تحقیق حاضر    ؛ که(1395

 

 

 روش فراترکیب:

ارائه مدل بلوغ در 

 حوزه تحول دیجیتال

 :پیمایش روش

بررسی صحت مدل با استفاده از 

 نظرسنجی خبرگان

 گانه:روش مطالعه موردی چند

 20بررسی بلوغ تحول دیجیتال در 

 شرکت دارویی
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 جزئیات انجام تحقیق بر اساس روش فراترکیب .2شکل 

مقاله    145به  تعداد مقاالت  که پس از بررسی عناوین مقاالت  مقاله بود    228تعداد مقاالت یافت شده اولیه  

تعداد مقاالت به  و بعد از مطالعه چکیده  کاهش یافت    123مقاالت به    و پس از بررسی کلمات کلیدی رسید  

بعد از استفاده از   تیدرنهامقاله باقی ماند و  63ز بررسی متن کامل مقاالت مقاله کاهش یافت و پس ا 98

 دل بلوغ در تحقیق حاضر استفاده شد. م مقاله نهایی جهت ارزیابی و ارائه    28ابزار کسب  

برای ارزیابی کیفیت مطالعات کیفی مستخرج از   «1های ارزیابی حیاتی برنامه مهارت»همچنین از ابزار 

روش تحقیق در   اصل از اعمالمقاله نهایی ح  28نتایج حاصل از بررسی    .است  شدهاستفاده فرایند فراترکیب  

 به تفضیل آورده شده است.  الف  پیوست

 

 بررسی روایی و پایایی 

است.   شدهاستفاده از مقاالت  شدهاستخراج روش توافق بین دو کدگذار برای ارزیابی پایایی کدهای از 

که عالوه بر محقق که اقدام به کدگذاری اولیه نموده است محقق دیگر نیز همان متنی را که  صورتن یبد

 کهی درصورته است  خود محقق کدگذاری کرده است را بدون اطالع از کدهای او و جداگانه کدگذاری نمود 

پایایی است. برای   کنندهانیبکه  است ها توافق باال بین آن دهندهنشان کدهای محقق به هم نزدیک باشد 

  صورتبه اسبه این شاخص است. نحوه مح شدهاستفاده  2از ضریب توافق  کدگذارمحاسبه ضریب توافق دو 

 : است  (1زیر )جدول  

 
1.CASP 

2.Kappa 

 استخراج اطالعات مقاله 
مواردی چون مراحل بلوغ، ابعاد بلوغ،  

از   هرکدامکشور نویسنده، سال انتشار از 

 مقاالت استخراج شد 

و ترکیب  لیوتحله یتجز

 ی کیفیهاافته ی
ابعاد و مراحل   نیترمهم بررسی 

ها برای رسیدن  بلوغ و ترکیب آن

 به یک نتیجه جامع 

کنترل 

 کیفیت
استفاده از برنامه  

مهارت ابزار  

 حیاتی... 

ارائه 

 هاافته ی
مدل بلوغ 

قابلیت تحول  

 دیجیتال 

 تحقیق سؤاالتتنظیم 
 

مدل بلوغ قابلیت تحول  چه چیزی:

 دیجیتال. 

در مجالت  منتشرشدهمقاالت  چه کسی:

 های مختلف علمی و پایگاه

 2017 تا 2013چه وقت: از سال 

 چگونه: مقاالت کمی و کیفی و ادغامی 

 صورتبه بررسی متون 

مندنظام   

استفاده از کلمات کلیدی مناسب 

های علمی پایگاه برای بررسی در

ساینس دایرکت، مختلف مانند 

اسپرینگر، الزویر، امرالد، آی 

 228تریپل ای و گوگل اسکالر )

 مقاله اولیه( 

 جستجو و انتخاب مقاالت مناسب 

فرآیند بازبینی بر روی پارامترهای مختلفی 

مانند؛ جزئیات مقاله، عنوان، کلمات کلیدی، 

ی، محتوا و کیفیت ریپذی دسترسچکیده، 

مقاله را در نظر گرفته و در هر مرحله تعدادی 

مقاله نهایی  28کند )از مقاالت را حذف می

 .باقی ماند( 
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 2و  1مقادیر توافق و عدم توافق دو کدگذار  .1جدول 

  2کدگذار  
  yes no 1کدگذار مجموع 

5 1 4 no 
 1کدگذار 

10 9 1 yes 

 2کدگذار مجموع   5 10 15

توافق  مشاهده  شده  =
4 + 9

15
=  0/86 

توافقات  شانسی  = (
4+1

15
×

4+1

15
) + (

1+9

15
×

1+9

15
) = 0/54                              

درصد توافق  =
0/86 −0/54

1−0/54
=  0/69            

لذا فرض   است 05/0از  ترکوچک از شاخص  شدهحاصل شود چون عدد معنادار مشاهده می طورهمان

توان ادعا نمود  گردد. لذا میمی دییتأوابستگی کدهای استخراجی  به هماستقالل کدهای استخراجی رد و 

 اند.کدها از پایایی کافی برخوردار بوده 

 روش تحقیق پیمایش 

تواند  رود. این تحقیق میهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار میبرای بررسی توزیع ویژگی

قرار گیرد. الف( ماهیت شرایط موجود چگونه    مورداستفادهپژوهشی از نوع الف و ب    یهاسؤال برای پاسخ به  

های  اصلی و قدیمی پژوهش در شاخه یهاروش پیمایش یکی از عیت موجود چگونه است؟ است؟ ب( وض

  ی آور جمع های منظم و استاندارد برای  ای از روشدر علوم اجتماعی است که مجموعه   ژهیوبه مختلف دانش و  

اطالعات از    یآورجمع گیرد.  قرار می  مورداستفاده  تربزرگ های  ها و یا مجموعهاطالعات درباره افراد، خانواده

گیرد  صورت می  اندشده ی بنددستههای نمونه  و در گروه  شدهانتخابمنظم    طوربهطریق پرسش از افرادی که  

)سرمد،    دهدقرار می  موردمطالعهها یا نظرات یک گروه خاص )جمعیت( را  های کمی، ویژگیبا گردآوری داده

 . (82،  1387و حجازی    بازرگان

  ی هامؤلفه ای است، زیرا هدف این پژوهش بهبود ابعاد و پژوهش حاضر از نوع توسعه یریگجهت نوع 

برای ارزیابی صحت ابعاد و   مدل بلوغ تحول دیجیتال است. در بخش دوم مقاله از روش تحقیق پیمایش

است. در این قسمت از طریق  شده استفاده در این مقاله  شدهارائهمدل بلوغ تحول دیجیتال  یهامؤلفه 

  نظران صاحب   نظراتفاق نظرسنجی خبرگان مقبولیت مدل پیشنهادی آزموده شده است. هنگام بررسی درباره  

های متعددی  شود. برای این منظور جلسهدر زمینه موضوعی خاص، از روش نظرسنجی خبرگان استفاده می

ی فناوری اطالعات در  د و دانشجویان مقطع دکترمل اساتیدانشگاهی شا  نظرانصاحب با حضور خبرگان و 

  ی هامؤلفه دانشگاه آزاد و سراسری آشنا به موضوع پژوهش تشکیل شد. این جلسه با معرفی ابعاد و 
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مدل تحقیق حاضر بر   شدهارائه و مراحل بلوغ  هامؤلفه برخی از ابعاد و  تیدرنهاانجام شد.  شدهاستخراج 

 ها تغییر یافت.اساس نظرات آن

 

 ای دوجمله توزیع آزمون 

در این پژوهش به توصیف دقیق ابعاد مدل بلوغ   چراکهتوان از نوع توصیفی دانست؛ تحقیق حاضر را می

خواهند در این زمینه پژوهش کنند، دید  است تا پژوهشگران دیگر که می شدهپرداختهتحول دیجیتال 

یا رد نظر خبرگان در    دییتأ  منظوربه   یادوجمله جامعی نسبت به این موضوع داشته باشند. از آزمون توزیع  

در پژوهش از اساتید و دانشجویان   مورداستفادهاست. خبرگان  شدهاستفادهپیشنهادی  یهامؤلفه خصوص 

  از   بیش  پژوهش  این  آماری  نهتعداد نموکه به موضوع آگاه هستند.    ندهستدکترا در حوزه فناوری اطالعات  

یاس لیکرت است و برای آزمون هر  قم بر اساس پرسشـنامه. اسـت بـوده نامعلوم جامعه واریانس و نفر 30

 است.  اجراشدهای«  هـای پیشـنهادی از »آزمـون توزیـع دوجملهیک از مؤلفه

 

 موردی چندگانه مطالعه 

کند. این  بررسی می  شماری بهای  پژوهشگر در مطالعه موردی به انتخاب یک مورد پرداخته و آن را از جنبه

متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم  مشخص و حدومرزیک واحد یا سیستم با  تواندمورد می

خاب و بررسی موارد  تدر مطالعه موردی چندگانه به ان ؛ که(89، 1387و حجازی  )سرمد، بازرگان باشد.

 پردازد. می  بیشتری

در تحقیق حاضر    شدهارائه های ایرانی بر اساس مدل  در پایان برای ارزیابی سطح بلوغ تعدادی از شرکت

حکیم، تهران دارو، تولید دارو، خوارزمی،  )  شرکت در صنعت دارویی  20در تعداد    چندگانهاز مطالعه موردی  

حیان، امین، روز دارو، فارابی، ایران دارو، رازک، زهراوی، سبحان، البرز،   جابر ابنکوثر، اکثیر، ریحانه، 

و  شرکت در دسترس بودن  20علت انتخاب این  است. شدهاستفاده  ( عبیدی  و ابوریحان، اسوه، سینا دارو

برای این منظور   .استهای دیجیتال مختلف و متنوع استفاده از فناوری رگیر بودن در حوزه دیجیتال ود

تن از   پنج ازنظرنیز  که جهت ارزیابی پرسشنامه حاضر سؤال 46ل است شام  شدهی طراح یانامه پرسش 

به نحو مناسبی تغییر   نامهپرسش های  برخی قسمت  ،تن  پنجو بر اساس نظر این    است  شدهاستفاده خبرگان  

نفر استاد راهنما    چهارنفر برای ارزیابی روایی صوری از طریق پرسشنامه، توسط    پنجقبل از ارسال به    .یافت

به مدیران    سؤاالت.  است  قرارگرفتهمصاحبه مورد ارزیابی    صورتبه و مشاوران و نیز یک نفر دانشجوی دکترا  

را بر اساس   سؤالهر ها آن .داده شد ها یا مدیران مطلع از حوزه دیجیتال سازمانفناوری اطالعات سازمان

 (( پاسخ دادند. 5)  (، خیلی زیاد4)  (، زیاد3)  (، متوسط2)  کم  (،1)  )خیلی کم  طیف لیکرت

 ها یافته لیوتحلهیتجز

بعد اول که بیشترین میزان استفاده در مقاالت حوزه تحول دیجیتال را دارند( بکار    10ابعاد بلوغ )  نیترمهم 

به   دو جدولرفته در مقاالت حوزه تحول دیجیتال که بیشترین تکرار را در تحقیقات این حوزه دارند در 

 . اندشده انیبرفته    همراه عناوین بکار
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 ابعاد بلوغ مهم با بیشترین میزان تکرار در مقاالت تحول دیجیتال 10 .2 جدول

 رفته و منابع  عناوین بکار ابعاد

رهبری و 

 مدیریت

 دیجیتال

 ,Carcary) دیجیتال وکارکسبمدیریت  ،(Ashurst and Hodges 2010) دیجیتال مدیریت

Doherty and Thornley 2015،) دیجیتال  هبریر (Geissbauer, Schrauf and Hentrich 2016،) 

نظارت و ، دیجیتال یزیربرنامه (،Gökalp, Şener and Eren 2017) ی دیجیتالهامدیرت برنامه

 یزیربرنامه، دیجیتال مدیریت تغییر (،Veenendaal and Cannegieter 2013) دیجیتال کنترل

 (، Valenti 2017)  تالیجید  1خاص، رهبری تفکرات  ی دیجیتال، مدیرت نمونه کارهادیجیتال  کار

 Shah, Roytman) ی دیجیتالمدیرت محتوا(، Becker et al. 2017) دیجیتال مدیرت مهارت

and Matteis 2014،) دیجیتال بینش (Gill and VanBoskirk 2016 ،)دیجیتال رهبری 

(Boström and Celik 2017،) دیجیتال رهبری (Grasso 2016،) رهبریدیجیتال بینش ، 

 . (Whalen 2015) دیجیتال تحول در رهبری(، Shahiduzzaman et al. 2017) دیجیتال

های فناوری

 دیجیتال

 Geissbauer, Schrauf) های دیجیتالفناوری(، Lanza etal. 2016) معماری فناوری اطالعات

and Hentrich 2016 ،)دیجیتالفناوری اطالعات  مدیریت، دیجیتال مقیاس فناوری اطالعات 

(Valenti 2017 ،)دیجیتال فناوری (Leyh et al. 2017 ،)دیجیتال فناوری (Carolis 2017) ،

 معماری فناوری(، Klötzer and Pflaum 2017) دیجیتال سیستم فناوری اطالعات تکمیلی

 فناوری(،  Berghaus and Back 2016)  دیجیتال  فناوری اطالعات(،  Becker et al. 2017)  دیجیتال

 فناوری(، Grasso 2016) دیجیتال فناوری(، AG, Sharma and Marschner 2018) دیجیتال

 فناوری(،  Boström and Celik 2017)  دیجیتال  فناوری(،  Gill and VanBoskirk 2016)  دیجیتال

(، Kozina and Kirinić 2018) دیجیتال برتری فناوری اطالعات(، Gartner 2017) دیجیتال

 ( Solis 2015) دیجیتال تیم فناوری(، Mulpuru and Gill 2015) دیجیتال فناوری

استعدادهای 

 دیجیتال

 Schumacher, Erol and) ، کارمندان(Ashurst and Hodges 2010) افراددیجیتال صالحیت 

2016 Sihn ،)2016 مردم)(Geissbauer, Schrauf and Hentrich ی دیجیتالها، مهارت 

(Veenendaal and Cannegieter 2013،) یادگیری (Becker etal. 2017،)  ،ظرفیت جذب

 AG, Sharma and Marschner) کارکنان (، Becker etal. 2017)دیجیتال یادگیری یریگاندازه

 (،Shahiduzzaman et al. 2017)  دیجیتال استعداد و مهارت، دیجیتال مردم و فرهنگ  (،2018

در  کارمند کارآمد (،Boström and Celik 2017) های دیجیتالمهارت (،Carolis 2017) مردم

 ( Solis 2015) منابع انسانی (،Kozina and Kirinić 2018) حوزه دیجیتال

فرآیندها و 

عملیات 

 دیجیتال

  دیجیتال عملیات (،Sihnand  Erol ,Schumacher 2016) دیجیتال عملیات هوشمند

(and Hentrich 2016 Geissbauer, Schrauf،) ی دیجیتالفرآیندها  (al. 2016 Lanza et ،)

 دیجیتال ، اتوماسیون و روش تحویلدیجیتال عملیات (،Zhu 2017) تدارکات ورودی و خروجی

(Valenti 2017،) دیجیتال فرآیند  (Carolis 2017،)  دیجیتالی فرآیند سازمان  (Klötzer and 

Pflaum 2017،) فرآیندها یسازتالیجید (Berghaus and Back 2016،) ی دیجیتالفرآیندها 

(Grasso 2016،) دیجیتال برتری عملیات (Kozina and Kirinić 2018،) تحول در مدل عملیاتی 

 ( Whalen 2015)  دیجیتال

 
1.Ad-hoc 
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 رفته و منابع  عناوین بکار ابعاد

 فرهنگ

 دیجیتال

 Geissbauer, Schrauf and Hentrich)  دیجیتال  ، فرهنگ)2016al.  Lanza et(  دیجیتال  فرهنگ

، (Klötzer and Pflaum 2017) دیجیتال ، فرهنگ نوآوری(Zhu 2017) دیجیتال فرهنگ(، 2016

 Berghaus and) دیجیتال ، فرهنگ و تخصص(Becker et al. 2017) دیجیتال فرهنگ سازمان

Back 2016)،  دیجیتال  یسازمان فرهنگ  (AG, Sharma and Marschner 2018)دیجیتال  ، فرهنگ 

(Grasso 2016)دیجیتال ، فرهنگ نوآوری (Shahiduzzaman etal. 2017)دیجیتال ، فرهنگ 

(Gill and VanBoskirk 2016)دیجیتال  ، فرهنگ  (Gartner 2017)  ،دیجیتال  فرهنگ  (Mulpuru 

and Gill 2015) 

ساختار و 

حکمرانی 

 دیجیتال

  دیجیتال یدارحکومت ،)Sihnand  Erol ,Schumacher (2016 ی دیجیتالسازمان ساختار 

(Geissbauer, Schrauf, and Hentrich 2016) ی دیجیتال، ساختار سازمان (Zhu 2017) ساختار ،

، (Klötzer and Pflaum 2017) دیجیتال ، ساختار سازمان(Carolis 2017) دیجیتال سازمان

 Klötzer and) دیجیتال ، ساختار سازمانی(Berghaus and Back 2016) دیجیتال سازمان

Pflaum 2017)ساختار دیجیتال ، (Shahiduzzaman etal. 2017)، حکمرانی دیجیتال  

(Shahiduzzaman et al. 2017)، دیجیتال ساختار سازمانی (Gill and VanBoskirk 2016)  ،

 (Mulpuru and Gill 2015) دیجیتال سازمان

نوآوری 

 دیجیتال

 Gökalp, Şener and Eren) دیجیتال ، تغییر(Ashurst and Hodges 2010) دیجیتال تغییرات

،  (Grasso 2016)  دیجیتال  ، نوآوری(Berghaus and Back 2016)  دیجیتال  مدیریت تغییر(،  2017

 دیجیتال  توانایی تبدیل،  (Kozina and Kirinić 2018)  دیجیتال  ، قابلیت نوآوریدیجیتال  نوآوری

(Kozina and Kirinić 2018)، دیجیتال تحول در اطالعات تغییر و( Whalen 2015) مدیریت ،

 (Becker et al. 2017) تغییرات دیجیتال

استراتژی 

 دیجیتال

 ,Geissbauer) دیجیتال ، استراتژی)Sihn, and Erol ,Schumacher (2016 دیجیتال استراتژی

Schrauf and Hentrich 2016 ،)دیجیتال سیاست و استراتژی (Veenendaal and Cannegieter 

 دیجیتال ، توسعه استراتژی(Valenti 2017) دیجیتال استراتژِی فناوری اطالعات(، 2013

(Klötzer and Pflaum 2017)دیجیتال ، استراتژی (Berghaus and Back 2016)، یاستراتژ 

 Anderson and Ellerby) دیجیتال ، استراتژی(Shah, Roytman, and Matteis 2014) دیجیتال

  (Shahiduzzaman etal. 2017) استراتژی دیجیتال(، 2018

خدمات و 

محصوالت 

 دیجیتال

 ، محصوالت و خدمات)Sihnand  Erol ,Schumacher (2016 دیجیتال محصوالت هوشمند

 Geissbauer, Schrauf and Hentrich) دیجیتال محصوالت، )al. 2016 Lanza et( دیجیتال

، تحقق (Leyh et al. 2017) ، توسعه محصول دیجیتال(Zhu 2017) دیجیتال خدمات(، 2016

، نوآوری (Klötzer and Pflaum 2017) هوشمند کارخانه ،(Carolis 2017) محصول هوشمند

 (Berghaus and Back 2016) محصول

تجربه 

دیجیتال 

 مشتری

 .Becker et al)  مشتری  دیجیتال  ، تجربه(Klötzer and Pflaum 2017)  به مشتریدیجیتال  ارائه  

  ، (Shah, Roytman, and Matteis 2014) مشتری یوگوگفت دیجیتال یسازیشخص(، 2017

 ,Sharma, AG)  مشتریان  ،,Matteis Roytman, and (Shah (2014  دیجیتال  1فراگیرتجربه کانال  

Marschner 2018 ،)مشتری   (Anderson and Ellerby 2018)مشتری دیجیتال ، طراحی تجربه 

 
1.Omni 
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 رفته و منابع  عناوین بکار ابعاد

(Shahiduzzaman et al. 2017)مدیریت ارتباط با مشتری ،  (Solis 2015)  ، تحول در تجارب کانال

 (Whalen 2015)  دیجیتال کارههمه

بعد بلوغ است که بیشترین تکرار را در مقاالت این  10در مقاله حاضر شامل  شدهارائه بنابراین مدل بلوغ 

بود. مدل بلوغ   شدهاشاره ترین مراحلی بود که در اکثر مقاالت به آن مرحله که جزء مهم 5حوزه داشتند و 

ابعاد بلوغ  برای درک بهتر هر یک از  که    هستند  سهجدول    صورتبه(  1)توسعه مدل بلوغ دیجیتال   شدهارائه 

 . اندشده داده   اتیتحول دیجیتال توضیح

برای درک و تحقق  الزم توانایی باید دیجیتال سازمان یک : رهبرانمدیریت و رهبری دیجیتال

 باشند.   داشته  دیجیتالی را  هایفناوری  از  استفاده  طریق  از  ارزش  ایجاد  و  اقتصادی  های رشدفرصت

های  وجود فناوری ازجملهظهور  حال درفناوری  از شرکت پذیرش و : استفادههای دیجیتالفناوری

 .است ی روز  هافناوری مدرن، استفاده از وسایل سیار، استفاده از ارتباطات ماشین به ماشین و سایر  

های این بعد شامل صالحیت فناوری اطالعات و ارتباطات کارمندان،  : ویژگیاستعدادهای دیجیتال

 های جدید و استقالل کارمندان است. کارمندان از فناوریاستفاده  

ی و  سازمدل یی فرآیندها، تمرکززداهای : این بعد دارای ویژگیفرآیندها و عملیات دیجیتال

 های مختلف است. ی، همکاری بین بخشارشته نیبی  ساز هیشب

دیجیتال و   هایفناوری با هاآن  کارکرد نحوه دیجیتال و نوآوری به شرکت : رویکردفرهنگ دیجیتال

محیط  به و کردن فکر کردن، درک نحوه کنندهنییتع که در سازمان مشترک مفروضات از ایمجموعه 

 . دادن کارمندان سازمان است  نشان  واکنش

  حکمرانی   دیجیتال،  استراتژی  از  ی شرکت در پشتیبانیهماهنگ: میزان  ی دیجیتالو حکمرانساختار  

 .استاجرا    و

های دیجیتال است.  ی از طریق فناوریریگم یتصمها برای ی از دادهبرداربهره : نوآوری دیجیتال

 کند.های دیجیتال برای آینده تحریک میی در فرصتگذار ه یسرماهای دیجیتال را با  گزینه

های  ی نقشه راه تحول دیجیتال، منابع موجود برای تحقق انطباق مدلسازاده یپ:  استراتژی دیجیتال

 است.   وکارکسب

سازی محصوالت به سایر  سازی و یکپارچهسازی، دیجیتال : شخصیخدمات و محصوالت دیجیتال

 . استها  سیستم

سازی فروش/ خدمت، رقابت در زمینه : استفاده از داده مشتری، دیجیتال تجربه دیجیتال مشتری

 رسانه دیجیتال مشتریان است. 

 
1.DMMD 
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 ( و ابعاد بلوغ دیجیتالDMMD) 1توسعه مدل بلوغ دیجیتال .3جدول 

 سطوح بلوغ

 

 ابعاد مدل

 بلوغ 

زیر 

هامؤلفهابعاد)  

قبل از تحول 

 دیجیتال

آشنایی با تحول  

 دیجیتال
تحول درحال  تحول کامل متحول 

رهبری و مدیریت 

 دیجیتال 

رهبری  

 دیجیتال 

در توسعه رهبری 

 قابلیتو  فناوری

 دیجیتال وجود ندارد 

از  رهبری تا حدی

 و فناوری توسعه مدیریت

دیجیتال  قابلیت

 کندیمپشتیبانی 

 یحمایت حداکثررهبری 

 در توسعه تیمدیراز 

 تالیجید تیقابل فناوری و

 دارد 

در توسعه  مدیریترهبری از 

دیجیتال  قابلیتو فناوری 

 کندپشتیبانی می

 کامل از مدیرت طوربههبری ر

دیجیتال  قابلیت و فناوری توسعه

دیریت م کندیمپشتیبانی 

 دیجیتال 

 دیجیتال فناوری

معماری داده  

 دیجیتال 

 نبود یکپارچگی بین

 سطوح مختلف

معماری فناوری 

 اطالعات 

یکپارچگی محدود بین 

 سطوح مختلف معماری

 فناوری اطالعات 

سطح باالی یکپارچگی بین 

معماری  سطوح مختلف

 فناوری اطالعات 

سویی کامل بین معماری  هم

فناوری اطالعات و معماری  

 وکارکسب

استراتژی و عملکرد فناوری 

کامل با اهداف  طوربه اطالعات 

و بر آن اثرگذار  سازمان انطباق

 است
 معماری فناوری 

 دیجیتال استعداد 

 آموزش

 یتال یجد

، ICTصالحیت 

استفاده از  آموزش

استقالل روز و  فناوری

کارمندان وجود  در 

 ندارد. 

 آموزش ICTصالحیت 

روز و  فناوریاستفاده از 

تا کارمندان استقالل 

 وجود دارد.  یحد

، آموزش ICTصالحیت 

روز و  استفاده از فناوری

استقالل در کارمندان 

 عمدتاً وجود دارد. 

، آموزش ICTصالحیت 

روز و  استفاده از فناوری

وجود استقالل در کارمندان 

 دارد. 

، آموزش استفاده از ICTصالحیت 

روز و استقالل در  فناوری

 کامالً وجود دارد. کارمندان 

 
صالحیت و 

شایستگی  

 دیجیتال 

و عملیات   فرآیند

 دیجیتال 

 بین یکپارچگی

 فرایند

عملیات در حالت غیر 

  رهوشمندیغ ،یکپارچه

خارج از هماهنگی با   و

هوشمند  ابتکار عمل برای 

 وکارکسب تیفعال یساز

جهت  معمول فرآیند

مستند  صورتبه  یکپارچگی

فرآیندهای   و شده فیتعرو 

 چه دریکپار و هوشمند ندیفرآ

 و کاهش هزینه یوربهره توسعه 

خودکار و در زمان   یریگم یتصم

بین فرآیندها  یکپارچگیو  2واقعی

 
1.Digital Maturity Model Development 

2.Real time 



 

 سطوح بلوغ

 

 ابعاد مدل

 بلوغ 

زیر 

هامؤلفهابعاد)  

قبل از تحول 

 دیجیتال

آشنایی با تحول  

 دیجیتال
تحول درحال  تحول کامل متحول 

 هوشمند  فرآیند

توسعه انجام  تیم

 شودمی

و یکپارچگی کم ببین 

 فرآیندها 

 و به هم هوشمندقدیمی 

 متصل شده

طراحی و پشتیبانی از خدمات 

 است. جادشده یا دیجیتال

دمات خ ارائهجهت کامل  طوربه

 شده  یسازاده یپدیجیتال 

محیط  و فرهنگ

 دیجیتال کاری

 محیط کار

محیط ایجاد آگاهی و  دیجیتال 

نوآورانه  دیجیتال کار

 است نشده فیتعر

  ایجاد آگاهی و محیط کار

دیجیتال نوآورانه تا حدی  

 شده شناختهبه رسمیت 

 است

  ایجاد آگاهی و محیط کار

دیجیتال نوآورانه غالباً به 

 است شده شناختهرسمیت 

  کارایجاد آگاهی و محیط 

ت دیجیتال نوآورانه به رسمی

طرفین است، اما  شده شناخته

 کننددرک نمی نفعی ذ

دیجیتال  کار طیمحآگاهی و 

کامل به رسمیت  طوربهنوآورانه 

 طوربه آن، پیشرفت شده شناخته

، بررسی و یریگاندازه مداوم 

 .افتهیبهبود
  آگاهیایجاد 

 دیجیتال 

ساختار و حکمرانی 

 دیجیتال 

 نظارت و کنترل
  نظارتو  یدهسازمان 

های نوآوری روژه بر پ

 شوداجرا نمی

 نظارت برو  یدهسازمان 

تا  های نوآوریپروژه 

 شودمیحدی اجرا 

 نظارت برو  یدهسازمان 

های نوآوری عمدتاً پروژه 

 شوداجرا می

 پروژه  نظارت بر و یدهسازمان 

 شود. شاخصنوآوری اجرا می

نوآورانه  اجرای پروژه 

. مثالً شاخص مرتبط شده فیتعر

ه )کیفیت، زمان، با اجرای پروژ

 هزینه(

از طریق   و نظارت یدهسازمان 

های نوآوری و ترکیبی از پروژه 

استفاده کارآمد از منابع موجود 

 چارچوب شود.انجام می

مزایای کمی و کیفی  یریگاندازه 

 .جادشده یاپروژه نوآوری 

  یدهسازمان 

های  بخش

 مختلف

 نوآوری دیجیتال 
خالقیت و ایده 

 پردازی 

نبود تمایل برای 

جدید  استفاده از روش

برخی محصوالت و 

 طوربهجدید  خدمات

 جدید با مشتری ارتباطات

دیجیتال  از طریق کانال

 های ناب و هوشمند جهتروش

  یهاینوآورتوسعه چابک 

تجارب با متدها و  ارزیابی و بهبود

برای تولید  نوآورانه یهاحلراه 



 

 سطوح بلوغ

 

 ابعاد مدل

 بلوغ 

زیر 

هامؤلفهابعاد)  

قبل از تحول 

 دیجیتال

آشنایی با تحول  

 دیجیتال
تحول درحال  تحول کامل متحول 

چابکی در 

اجرای نوآوری 

 دیجیتال 

و استفاده خالقیت 

ی چابک هابهتر از مدل

 اجرابرای 

و بدون درک نیاز  پراکنده 

 اندجادشده یامشتریان 

و نوآوری بر آن  گرفتهشکل

 . جادشده یااساس 

 باالسرعتا دیجیتالی ب

 .شده استفاده 

و مشتریان  محصوالت نوآورانه

 شودیمانجام  بیشتر

 استراتژی دیجیتال

 اندازچشم

و  اندازچشم نوآوری در  دیجیتال 

شرکت  وکارکسبمدل 

 وجود ندارد 

  یهابخشدر برخی 

 یها مدلسازمان از 

جدید   وکارکسب

 شده استفاده دیجیتال 

 است

استراتژی دیجیتال رسمی 

و  اندازچشمدر  یخوببه

شرکت  وکارکسبل مد

 وجود دارد 

 شده کپارچه یدیجیتال استراتژی 

بر  یزیربرنامهبا فرآیند 

 ریتأثاستراتژی کلی سازمان 

 گذارد می

سازمان همان استراتژی  استراتژی 

و پورتفولیوی مدل  دیجیتال است

دیجیتال در سازمان   وکارکسب

 جادشده یا
 وکارکسبمدل 

 دیجیتال 

خدمات و 

 محصوالت دیجیتال

محصوالت و 

خدمات 

 هوشمند 

،  یسازیشخص

، یسازتال یجید

 یسازکپارچه ی

محصوالت به سایر 

 نشده انجام  هادستگاه 

 است.

،  یسازیشخص

، یسازتال یجید

محصوالت  یسازکپارچه ی

ها تا سایر سیستمبه 

 است. شده انجام حدودی 

،  سازیشخصی

، سازیدیجیتال 

محصوالت  سازییکپارچه 

ها عمدتاً  به سایر سیستم

 است. شده انجام

،  سازیدیجیتال، سازیشخصی

به محصوالت  سازییکپارچه 

 است. شده انجام ها سایر سیستم

،  سازیدیجیتال، سازیشخصی

به سایر محصوالت  سازییکپارچه 

 است. شده انجامها کامالً سیستم

 
  سازیشخصی

 محصوالت

تجربه دیجیتال 

 مشتری

مشارکت 

 و تحلیل داده مشارکت  مشتری

بسیار محدود  مشتری

 است.

ابزارهای جدید برای 

سطحی از تجربه بهتر 

 شود.مشتری فراهم می

و برای  آوریجمع ها داده 

تحلیل مشارکت مشتری 

 شود.استفاده می

 گسترده برای طوربه تحلیل داد

پیشنهاد  بهبود تجربه مشتری و

خدمات جدید، تبلیغات و برند 

 شود.سازی استفاده می

ه تجربیادگیری ماشین برای  ابزار

 مشتری، جدید فردمنحصربه

خدمات  توسعه تمایل، صیتشخ

 .یگذار متیق یاستراتژ دیجد
 تحلیل داده

 مشتری
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  95بـا  وکارکسب )زیر بعد( مؤلفه 20و  پیشنهادی مدل بعد 10نشان داد  یادوجمله توزیع  نتایج آزمون

ابتدا با اجرای  شده های پذیرفتهمؤلفه یبندرتبهبرای  .گان رسیده استبردرصد اطمینان به تأیید خ

بر  س پیکسان ندارند، س هایرتبه تحول دیجیتالهـای پیشنهادی برای مشخص شد که مؤلفـه 2آزمون

 .دست آمد  به  زیر  شکلهای پیشنهادی مطابق  مؤلفه  یبندرتبهفریدمن    ستحلیـل واریان   اساس

 نظر خبرگان بر اساسمدل بلوغ تحول دیجیتال  پیشنهادی یهاهمؤلف یبندرتبه .4 جدول

های مدل بلوغ تحول دیجیتالمولفه رتبه رتبه میانگین  

25/7  رهبری دیجیتال 8 

95/6  مدیریت دیجیتال 13 

23/8  معماری داده و اطالعات دیجیتال 5 

25/8  معماری فناوری 6 

35/7  آموزش دیجیتال 9 

36/7 دیجیتالصالحیت و شایستگی  10   

32/6  یکپارچگی بین فرآیندها 17 

21/6  فرآیندهای هوشمند 18 

95/5  محیط کار دیجیتال 20 

01/6  ایجاد آگاهی دیجیتال 19 

53/6  نظارت و کنترل 16 

66/6  سازمان دهی دیجیتال 15 

25/7  خالقیت و ایده پردازی دیجیتال 12 

34/8  چابکی در اجرای نوآوری دیجیتال 3 

35/8  چشم انداز دیجیتال 4 

50/10  مدل کسب و کار دیجیتال 1 

22/10  محصوالت و خدمات هوشمند 2 

82/6  شخصی سازی محصوالت 14 

26/7  مشارکت مشتری 11 

53/7  تحلیل داده های مشتری 7 

.  میزان اهمیت قرار دارند  ازلحاظمدل در چه رتبه و جایگاهی    یهامؤلفهاز    هرکدام  دهدیمنشان    سهشکل  

.  است  هااز شرکت بیانگر میزان بلوغ هرکدام    های داروییدر شرکت  مطالعه موردی چندگانه  نتایج حاصل از

( را بدهند 1) خیلی کم امتیاز سؤاالت اگر کاربران به تمام  نامهپرسش از هر  آمدهدست بهامتیاز بر اساس 

  امتیاز خیلی زیاد  سؤاالتاست و اگر به همه  یکه سطح بلوغ شود که نشانمی 43مجموع امتیازات برابر 

است. سایر سطوح نیز بر   پنجسطح بلوغ  دهندهنشانشود که می 215( را بدهند مجموع امتیازات برابر 5)

 است.   شدهداده بر اساس میانگین سایر امتیازات نشان    ششاساس جدول  
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از پیمایش که  آمدهدستبهشرکت دارویی در ایران)ستون: مجموع امتیاز  20نمودار بلوغ تحول دیجیتال  .3شکل 

 (است هاشرکتنشانگر میزان بلوغ هر یک از 

 

اختصاص    چهارجدول    صورتبهبه هر سطح بلوغ یک محدوده امتیاز    شده انجام پس از محاسبات    درمجموع

 داده شد. 

 با آن ترازهمو سطح بلوغ  نامهپرسشمحدوده امتیازات  .5 جدول

 سطح بلوغ محدوده امتیاز

43-1 1 

44-86 2 

87-129 3 

130- 172 4 

173-215 5 

  سه )آشنایی با تحول دیجیتال(،  هستند    دوشرکت در سطح    16  درمجموع  نامهپرسش طبق نتایج حاصل از  

و نکته جالب این است    هستند  )متحول(  چهارشرکت در سطح    یک  و  تحول(  در حال)  سهدر سطح    شرکت

ترین ابعادی که کم ؛ ونیستند)بلوغ کامل(  پنج( و از بلوغپیش ) یکسطح ها در از شرکت کدامچیهکه 

ابعادی    ؛ واستکسب کردند ابعادی چون فرهنگ، رهبری و محصوالت و خدمات    هانامه پرسش امتیاز را در  

ترین امتیاز را کسب کردند و بعد  ی، عملیات و فرآیندها و ساختار سازمانی بیشچون کارمند، استراتژ

های دارویی باید تالش  بنابراین شرکت؛ وسط را کسب کردندفناوری ابعادی هستند که امتیاز مت ومشتری 

روز دنیا توجه بیشتری داشته باشند    یهافناوری بیشتری در حوزه بلوغ تحول دیجیتال داشته باشند، باید به  

همچنین باید توجه ویژه به ابعادی چون   روز دنیا داشته باشند. یهافناوری بیشتری را در  یگذار هیسرماو 

مدیریت    یزیربرنامه تغییرات،    ریتأثتحلیل    ابعاد  ریز)که دارای    فرهنگ، رهبری و مدیریت، نوآوری و تغییرات
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خدمات)که دارای زیر ابعاد محصوالت و خدمات هوشمند    و  تغییر و اجرای مدیریت تغییر است( و محصوالت

 محصوالت است( داشته باشند تا بتوانند در این حوزه موفق باشند.   سازیشخصیو  

 

 یریگجهینت
در تحقیق حاضر از فراترکیب برای استخراج مقاالت حوزه بلوغ تحول دیجیتال و توسعه مدل بلوغ در این  

بر بلوغ تحول دیجیتال   مؤثراست. ابعاد  شدهاستفاده در این حوزه  مؤثر از ابعاد  یبندجمع حوزه و یک 

  10در تحقیق حاضر شامل    شدهارائهمدل بلوغ    .اندشده ی بنددستهکرار در مقاالت  بیشترین میزان ت  برحسب

در مدل بلوغ حاضر با استفاده از   شدهارائه  ابعاد ری زمرحله بلوغ است. ابعاد و  ششزیر بعد و  20بعد بلوغ، 

 بعد 10 شامل یادوجمله توزیع  آزمون بررسی مقاالت برتر در حوزه تحول دیجیتال و با استفاده از روش

  . گان رسیدبربه تأیید خاست  درصد اطمینان 95بـا  وکارکسب بعد()زیر مؤلفه 20و  پیشنهادی مدل

است که در تحقیقات   شدهارائه یکی از ابعادی است که در مدل بلوغ حاضر  مدیریت و رهبری دیجیتال

  همکاری   اهداف با همدیگر  به  رسیدن  برای  شود کارکنانرهبری باعث می.  شده است  بردهنام مختلف از آن  

، اشتیاق رهبران، صالحیت و مدیریت مناسب در تحول  بعداین  .(Shahiduzzaman et al. 2017) کنند

دومین بعد فناوری دیجیتال است که در تحقیقات    .)Sihnand  Erol ,Schumacher (2016  دیجیتال است

استفاده از  و  (Gill and VanBoskirk 2016)در حال ظهور فناوری رشیپذاستفاده و  تصوربهگذشته 

 که  استبعد دیگر استعداد دیجیتال . است )Sihn, and Erol ,Schumacher (2016 جدید یهافناوری 

 Schumacher, Erol and) های جدید و استقالل کارمندان استاستفاده کارمندان از فناوری صورتبه

2016 Sihn.)  و همکاری بین   ییتمرکززدا عنوانبه بعد چهارم فرآیند و عملیات دیجیتال است که از آن

فرهنگ دیجیتال پنجمین بعد  (.Sihn, and Erol ,Schumacher 2016)  است  ادشدهیهای مختلف  بخش

است   ادشدهی تحقیق حاضر است که در تحقیقات دیگر با عناوین مختلف از آن  در شده ارائه ابعاد بلوغ از 

  به  و متقابل هایمهارت (Gill and VanBoskirk 2016) دیجیتال نوآوری به شرکت رویکردمثالً 

  ، اشتراک دانش، نوآوری باز  (Shahiduzzaman etal. 2017) است بین کارمندان دانش یگذار اشتراک 

 Schumacher, Erol and)همکاری بین سازمانی و ارزش فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکت است 

)2016 Sihn.  از  شرکت در پشتیبانی یهماهنگمیزان  است که دیجیتال یو حکمرانساختار بعد بعدی  

 ازجمله همچنین سایر ابعاد  (Gill and VanBoskirk 2016). استاجرا  و حکمرانی دیجیتال، استراتژی

 است های دیجیتال برای آینده در فرصت یگذار ه یسرمابا ا هاز داده یبردار بهره که  نوآوری دیجیتال

(Boström and Celik 2017) ،  استیجیتال نقشه راه تحول د یسازاده یپاستراتژی دیجیتال    

2016) Sihnand  Erol ,Schumacher(، و   سازیدیجیتال ، سازیشخصی خدمات و محصوالت دیجیتال

  استفاده   تجربه دیجیتال مشتری  ، )Sihnand  Erol ,Schumacher (2016  استمحصوالت    سازییکپارچه 

  ت یدرنها  .)Sihnand  Erol ,Schumacher (2016از داده مشتری در زمینه رسانه دیجیتال مشتریان است  

است.    شدهاستفاده شرکت دارویی ایرانی    20در تحقیق حاضر جهت بررسی میزان بلوغ    شدهارائه از مدل بلوغ  

خواهند در  اهمیت است هم برای پژوهشگرانی که میها حائز  نتایج حاصل از تحقیق حاضر هم برای سازمان

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116307909#!
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  جهت ن یازاها حوزه بلوغ تحول دیجیتال به پژوهش و تحقیق بپردازند. اهمیت تحقیق حاضر برای سازمان

  ها آن توانند مراحل بلوغ تحول دیجیتال را درک کنند و بر اساس آن تشخیص دهند سازمان است که می

رد و برای توسعه بلوغ خود در حوزه تحول دیجیتال باید چه مراحلی را سپری  در کدام مرحله از بلوغ قرار دا

آتی   یهای زیربرنامه کنند در کنند و بتوانند با توجه به درکی که از جایگاه بلوغ خود در سازمان پیدا می

بکار ببرند.  تر باشند و الزامات مدیریتی مناسب را با توجه به سطحی که در آن قرار دارند  سازمان خود موفق

همچنین چه ابعادی در حوزه تحول دیجیتال بیشتر اهمیت دارد که با تمرکز بیشتر روی این عوامل و دادن  

برای   این موضوع خصوصبهاهمیت بیشتر به این عوامل در سازمان خود بتوان در این حوزه موفق بود. 

چراغ    عنوانبه تواند  تر هستند مییینکشورهای آسیایی و کشورهایی که در حوزه بلوغ دیجیتال در سطوح پا

که بر اساس کتاب آلپ همان مدیریت   4بخواهند به عصر صنعت  کهیدرصورتراهنمایی باشد تا در آینده 

راه پیدا کنند و در این حوزه موفق   ،(Akdil, Ustundag, and Cevikcan 2018) تحول دیجیتال است

های  ت باالتری هستند بیشتر توجه کنند. پیشنهاد برای شرکتهایی که دارای اهمیباشند به عوامل و ویژگی

فرهنگ،  دارویی برای رسیدن به مراحل باالتر بلوغ در حوزه تحول دیجیتال توجه بیشتری به ابعادی چون 

نوآوری تحقیق حاضر از آنجایی است  . استرهبری و مدیریت، نوآوری و تغییرات و محصوالت در سازمان 

است که به ارائه مدل بلوغ جامع در حوزه تحول دیجیتال   نشدهانجام در کشور ایران تحقیقی  تاکنونکه 

حوزه تحول دیجیتال   تحقیقی در تاکنونهمچنین  نمایند، بررسیو آن را در صنعت خاصی  بپردازد

.  بپردازدجامع در حوزه تحول دیجیتال به ارائه مدل بلوغ است که با استفاده از روش فراترکیب  نشدهانجام 

در   و تری در این حوزه در ایران و در صنایع مختلف انجام شودشود تحقیقات بیشهمچنین پیشنهاد می

مجزا و بیشتری انجام شود تا شاهد رشد حوزه  صنعت دارویی روی ابعاد مختلف تحول دیجیتال تحقیقات 

 . بودی جدید در این حوزه  ها از فناوری  روزافزونتحول دیجیتال و استفاده  
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Abstract: Nowadays organizations are compelled to use and implement digital transformation 

in their organization in order not to retreat from competitors in a competitive environment and to 

be able to respond to customers' needs. But one of the most important ambiguities in this area is 

the understanding of the concept of digital transformation in the organization. Digital 

transformation maturity model is one of the important frameworks to understand digital 

transformation in an organization the digital transformation model. A maturity model consists 

the dimensions and the phases of the digital transformation. Understanding the important 

dimensions and phases of maturity is important for decision makers because they can make good 

decisions based on understanding their organization's place in the digital transformation mature. 

Given that the first step in implementing the digital transformation is to evaluate digital 

transformation maturity, the objectives of this study are this study is to develop a maturity model 

for digital transformation and to determine its phases. This paper presents a comprehensive 

overview of different maturity models and their phases. For this purpose, the Meta-synthesis 

method is used to conduct this study. This method has been used to search and select appropriate 

articles related to the subject of research in various scientific databases on the Internet and extract 

the necessary information from them. A total of 228 original articles are obtained after the 

evaluations and finally 28 papers are selected. By analysing and interpreting the dimensions and 

phases of maturity models presented in previous articles, the maturity model presented in this 

study consists of five phases and 10 dimensions. These dimensions are as follows: Leadership, 

Information Technology, Employees, Operations and Processes, Culture, Organizational 

Structure, Innovation and Change, Strategy, Intelligent Products and Services, and Customer. 

Finally, the maturity level of 20 pharmaceutical companies is measured by using the maturity 

model presented in the current study and the results showed that most of the pharmaceutical 

companies include level 2 to level 3 of the maturity model. 

Key words: Digital Transformation, Maturity Model, Meta-Synthesis, Maturity Dimensions,  

Pharmaceutical Companies . 
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