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Abstract 
Effecting fundamental changes in all organizational dimensions, digital 

transformation refers to the aggregation and integration of digital 

technologies in all areas of an organization. The design science methodology 

was used in this study to propose a maturity assessment model for digital 

transformation in industrial organizations. For data collection in the 

qualitative phase, a systematic review of the literature was conducted to 

analyze relevant papers within the 2015–2019 period. As a result, 49 papers 

were selected. At the same time, the experts were interviewed. Axial and 

theoretical coding phases were then implemented through the grounded 

theory in MAXQDA 10 to classify data as four dimensions and 12 

categories. Causal conditions, context conditions, intervening conditions, 

strategies, and consequences were then identified to design the paradigm 

model. In the quantitative phase, research questionnaires were used for data 

collection, and the structural equation modeling technique was employed for 
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model testing in SmartPLS. According to the ISO 15504, the capability 

maturity model for digital transformation was designed at incomplete, initial, 

performed, managed, established, and optimized levels in order to make 

research practical, and a corresponding 48-item researcher-made 

questionnaire was then developed. The proposed model was analyzed in an 

industrial organization of the electronics sector to determine the 

organizational maturity level.the result showed that the organization is at the 

second level of maturity and transformation has begun in it.the focus of the 

organization has been on the technology aspect and it is necessary to develop 

organization aspects accordance with them 

Keywords: Digital Transformation, Design Science, Capability Maturity 

Model, Forth Industrial Revolution, Indusryal Organization. 
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 یمبتن یصنعت یها در سازمان تالیجیبلوغ تحول د یابیمدل ارز
 یبر روش علم طراح

 

  یخان چیقل یمصطف
واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم اطالعات یفناور تیریمد یدکتر یدانشجو

 .رانیهران، اتتهران جنوب، 
 

  مقدم یصمد ییحی
 یو حسابدار تیریدانشکده مد یتکنولوژ تیریگروه مد اریاستاد

 .رانیهران، اتواحد تهران جنوب،  ،یدانشگاه آزاد اسالم
  

 

 یهفشجان یفتح امرثیک
دانشگاه  یو حسابدار تیریدانشکده مد یصنعت تیریگروه مد اریاستاد

 .رانیهران، اتواحد تهران جنوب،  ،یآزاد اسالم
  

 چکیده
های دیجیتال در تمامی نواحی یک سازمان است و تغییرات  آوری تحول دیجیتال، تجمیع و یکپارچگی فن

کند. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدل ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال در  اساسی در تمام ابعاد آن ایجاد می

منظور گردآوری  کیفی، بهکند. در گام  های صنعتی، از روش تحقیق آمیخته علم طراحی استفاده می سازمان

 5150تا  5102ها، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات، مقاالت مرتبط، در بازه زمانی  داده

زمان مصاحبه با خبرگان صورت پذیرفت. سپس با  مقاله انتخاب شد. هم 94مورد مطالعه قرار گرفت و 

گذاری محوری و نظری انجام شد و  ، مراحل کدMAXQDA10افزار  استفاده از نظریه داده بنیاد و نرم

ای،  منظور طراحی مدل پارادایمی عوامل علی، زمینه بندی شدند. به مقوله دسته 05بعد و  9ها در  داده

آوری شدند  ها از طریق پرسشنامه جمع گر، راهبردی و پیامدی شناسایی شدند. در بخش کمی، داده مداخله

آزمون شد.  "اسمارت پی آل اس"افزار  یابی معادالت ساختاری و نرم ک مدلو مدل با استفاده از تکنی

 02219منظور کاربردی کردن تحقیق، مدل ارزیابی بلوغ قابلیت تحول دیجیتال مطابق استاندارد  همچنین به

ای  طراحی شد و پرسشنامه شده نهی، برپاشده و بهشده تیریدر شش سطح فقدان، آغازشده، اجراشده، مد

شده در یک سازمان صنعتی  ق آن شامل چهل و هشت سؤال محقق ساخته طراحی گردید. مدل ارائهمطاب
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حوزه الکترونیک موردمطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، در سازمان تحول آغاز شده است و در سطح 

تی و بلوغ دوم قرار دارد، کانون توجه سازمان، جنبه فناورانه تحول است و ضروری است وجوه مدیری

 ها توسعه یابد. سازمانی نیز متناسب با آن

   .یصنعت نسل چهارم، سازمان صنعت ،یمدل بلوغ، علم طراح تال،یجیتحول د :ها واژهکلید



 631 |و همکاران  ی خان چیقل

 مقدمه
 تأثیرگذاریهای جدید تجاری با هدف  های دیجیتال و مدل آوری ، ادغام فن0تحول دیجیتال

( و شامل: تحول در 5151، 5کار در سازمان است )ساویک و همکاران و بر بهبود کسب

های عملیاتی،  کار، روابط بین سازمانی، مدل و های کسب ها، محصوالت، مدل زیرساخت

(. تحول دیجیتال، اجرای 5104، 9و پیشنهاد ارزش است )اینس و همکاران 3تجربه مشتری

کار سازمان  و بر بهبود کسب تأثیرگذاریجیتالی با هدف های جدید دی آوری نوآورانه فن

های جدید  آوری (. این اصطالح همچنین به استفاده از فن5150، 2است )بروزی و همکاران

منظور خلق مشترک، طراحی مشترک، تولید و توزیع مشترک محصوالت در تعامل با  به

گردد )براون و  رد، اطالق میپذیر نمودن سازمان را در پی دا مشتریان و شرکا که رقابت

و مقایسه آن با  "تحول دیجیتال"در خصوص پدیده  شده انجام. تحلیل (5104، 6همکاران

دهد که درجه پیچیدگی و دامنه  ، نشان می7آوری رویکردهای گذشته تحول مبتنی بر فن

ویک و آن، بسیار بیشتر است و منافع فراوانی برای سازمان به همراه دارد )میالس تأثیرات

شود،  شناخته می 8عنوان صنعت نسل چهارم (. تحول دیجیتال صنایع که به5151همکاران، 

های جدید و خدمات جدید  های زیادی در محصوالت جدید، فرایند امکانات تحقق توسعه

منافع بالقوه، مطالعات نشان  نیباوجودااما ؛ (5150، 4آورد )ورهوف و همکاران فراهم می

شرایط آشوب حاصل از تغییرات بنیادین . نیستند زیآم تیموفقها، چندان  وژهدهد، نتایج پر می

گذاری  گذاری و هزینه سرمایه بودن، شفاف نبودن پیامدهای سرمایه یرقطعیغدر سازمان، 

، 01ها را از ورود به این حوزه بازداشته است )اوستریدر و همکاران باال، بسیاری از سازمان
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عنوان راهنما و  های بلوغ به مدل یریکارگ بههم در این میان، (. رویکرد و اقدامی م5151

های بلوغ با فراهم نمودن راهنمای جامع، نقش مهمی در استقرار  گر است. مدل هدایت

کنند )تیچرت و  ها ایفا می کاری و کاستن از عدم قطعیت و آمیز موضوعات کسب موفقیت

دهد در حال حاضر، ابعاد و  (. مطالعات ادبیات بلوغ تحول دیجیتال نشان می5104، 0همکاران

های موجود، بسیار کلی و عمومی و در سطح تجرید باال  در مدل شده گرفتهعوامل در نظر 

 خألباشد.  ای در این حوزه می های مشاوره ، حاصل مطالعات شرکتها آناست و بیشتر 

های  در زمینه سازمان خصوص بهمند به مخاطبان ارائه کند  ظامتحقیقات دانشگاهی که بینش ن

پاسخگویی به این مهم از روش تحقیق علم  منظور بهصنعتی، مشهود است. پژوهش حاضر، 

های  است و از روش 3کند. مبنای فلسفی علم طراحی، اصالت عمل استفاده می 5طراحی

صورت  ی اول این پژوهش به مرحله(. 0349خانی،  برد )موسی آمیخته کیفی و کمی بهره می

های کیفی، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور  منظور گردآوری داده کیفی است. در گام اول به

 5150تا  5102سیستماتیک ادبیات، مقاالت مرتبط با تحول دیجیتال، در بازه زمانی 

هایی با خبرگان  با این مرحله، مصاحبه زمان همو تحلیل قرار خواهند گرفت،  موردمطالعه

 افزار نرمشود. در ادامه با استفاده از نظریه داده بنیاد و  های صنعتی انجام می سازمان

MAXQDA10گذاری شده و مفاهیم، مقوالت، طبقات اصلی شناسایی  ، مقاالت منتخب کد

منظور  خواهند شد و مدل پارادایمی بلوغ تحول دیجیتال ارائه خواهد شد. در بخش کمی به

های  در معرض پاسخ متخصصان سازمان سؤاالتنامه آنالین،  مدل با استفاده از پرسش آزمون

افزار  یابی معادالت ساختاری و نرم صنعتی قرار خواهد گرفت. مدل با استفاده از تکنیک مدل

سازی اولیه  شود. با توجه به آنکه علم طراحی بر نمونه آزمون می "اس آلاسمارت پی "

کند، مدل ارزیابی بلوغ  ربنایی اجرا و ارزیابی یک مصنوع تأکید میعنوان رویکرد زی به

در یک  شده ارائهگردد و مدل  طراحی می 02219قابلیت تحول دیجیتال مطابق استاندارد 

 قرار خواهد گرفت. موردمطالعهسازمان صنعتی حوزه الکترونیک 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پذیر نمودن  منظور رقابت های جدید به آوری فن اصطالح تحول دیجیتال، به استفاده از

ها با ارائه  (. سازمان5104، 0شود )برگاس و همکاران ها در عصر اینترنت اطالق می سازمان

برخط خدمات و محصوالت خود در بستر اینترنت، ارتباط خود با مشتریان و شرکا را بهبود 

سازی  مشتریان، شخصی های بخشیده، خدمات و محصوالت خود را مطابق نیازمندی

کار  و به موضوع اصلی در جهان کسب شدن لیتبدکنند. امروزه تحول دیجیتال در حال  می

پذیری خود با جهان دیجیتال نیستند  هایی که قادر به تطبیق شود سازمان بینی می است. پیش

و شوند )اوستریدر  و از گردونه رقابت خارج می بازماندهطور حتم از ادامه حیات  به

تعریف دقیق و جامعی از تحول دیجیتال که  شده مطرح(. با وجود مباحث 5151همکاران، 

ای از تعاریف تحول دیجیتال با توجه  عموم محققین باشد وجود ندارد، مجموعه موردتوافق

 به سال پژوهش در جدول یک آورده شده است.

 ای از تعاریف تحول دیجیتال. . مجموعه0جدول 

 تعریف مؤلف

)ورهوف و 

 (5150همکاران، 

منظور  های دیجیتال به آوری تحول دیجیتال، یک تغییر اساسی در نحوه به خدمت گرفتن فن

 کار جدید و دستیابی به خلق ارزش بیشتر برای سازمان است. و های کسب توسعه مدل

، 5)استیبر و همکاران

5151) 

های دیجیتال جدید  نوآوری یریکارگ بهعنوان یک پدیده فنی اجتماعی،  تحول دیجیتالی، به

 شرکت است. کار و برای ایجاد بهبود عمده در کسب

 (5104)ویال، 

های  ها و مدل ها، فرآیندها، شایستگی تحول دیجیتال تحول عمیق و شتابان در فعالیت

های  آوری توسط فن جادشدهیهای ا کار برای استفاده کامل از تغییرات و فرصت و کسب

 بندی شده است. ه روشی استراتژیک و اولویتدیجیتال ب

، 3)وارنر و همکاران

5108) 

منظور  های دیجیتال به آوری های فن فرایند مداوم نوسازی استراتژیک است که از پیشرفت

 یسازمان کار، رویکرد همکاری و فرهنگ و هایی برای نوسازی مدل کسب ساخت قابلیت

 نماید. استفاده می

گیر  های جدید دیجیتالی و اتصال همه آوری ها، از فن یک فرایند که از طریق آن سازمان)عبدالل و 
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 تعریف مؤلف

کار، تجربه مشتری )خدمات و  و منظور تحول در ابعاد مختلف سازمان شامل مدل کسب به (.0،5108همکاران

ها، فرهنگ و استعداد( و  ها(، افراد )مهارت گیری محصوالت(، عملیات )فرایندها و تصمیم

تم زنجیره ارزش( با هدف دستیابی به کارایی باالتر و مزیت رقابتی پایدار، استفاده شبکه )سیس

 نمایند. می

، 5)سینق و همکاران

5107) 

های  آوری اصطالح تحول دیجیتال عملیات جامعی است که یک سازمان در استفاده از فن

استراتژی تحول دیجیتال  رندهینماید و فراتر از تفکر عملیاتی، دربرگ نوین دیجیتال اتخاذ می

 است.

)کولین و همکاران، 

5102) 

 که یمبین تبدیل اطالعات آنالوگ به دیجیتال است درحال، طور عمومی رقومی کردن به

گذاری،  سازی گستره وسیعی از مفاهیم که بر سیاست اصطالح تحول دیجیتال و دیجیتال

 .ردیگ یگذارند را در برم کار و اجتماع اثر می و کسب

)فیتز جرالد و 

 (5109، 3همکاران

منظور توانمند نمودن سازمان برای  های نوین دیجیتال به آوری تحول دیجیتال، استفاده از فن

کار  و سازی عملیات یا خلق مدل کسب بهبودهای اساسی مانند بهبود تجربه مشتریان، روان

 جدید است.

، 9)لوی و همکاران

5100) 

کار را در اقتصاد دیجیتال  و های دیجیتالی و فرایندهای کسب آوری فنیک تحول سازمانی که 

منظور تسهیل ایجاد شایستگی محوری از  کند. این تحول، ساختاردهی عملیات جدید به یکپارچه می

 های دیجیتال برای دستیابی به مزیت رقابتی است. آوری طریق فن

سیر تطور تعاریف پیشنهادی در خصوص این پدیده نمایانگر رو به رشد بودن نقش آن در 

دهد، تحول دیجیتال یک پدیده فنی اجتماعی  ها است. نگاهی به این تعاریف نشان می سازمان

است که فراتر از حوزه عملیات سازمان، تغییرات اساسی در نحوه به خدمت گرفتن 

های  کند. در نمونه کار جدید، ایجاد می و ظور توسعه مدل کسبمن های دیجیتال به آوری فن

های اختصاصی، محیطی برای تعامل بین توسعه محصول  تر اتصال محصوالت به سکو پیشرفته

آورد، در این حالت، هوشمندی،  در داخل شرکت و مشتریان در خارج از شرکت فراهم می

نماید  خذ بازخوردهای مشتری کمک میمحصوالت به نظارت و ارزیابی بهنگام محصوالت و ا

بر روی این پدیده که برگرفته  شده انجامهای  ای از بررسی (. خالصه5151)کالوت و همکاران، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Abdelaal et al. 

2. Singh et al. 

3. Fitzgerald et al. 

4. Liu et al. 
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آورده شده است. تنوع این اهداف و جایگاه  5از مطالعات ادبیات موضوع است در جدول 

ن پدیده فراتر از یک تحول دهنده آن است که ای ها، نشان های تحول دیجیتال در سازمان فعالیت

 باشد. فناورانه در حوزه خاصی از سازمان می

 ای از مطالعات ادبیات موضوع تحول دیجیتال. . خالصه2جدول 

سؤاالت/ مفاهیم/ وجوه تحول 

 دیجیتال
 های درگیر نتایج مطالعات سازمان

ها  ها با چه دالیلی به سراغ استراتژی سازمان

 روند؟ پذیرش دیجیتال می

های شالوده شکن با تغییر در ابعاد  آوری پاسخ به روندها و فن .0

 اقتصادی و اجتماعی سازمان.

 پذیر نمودن سازمان یا بقاء در جهان دیجیتالی. رقابت .5

 تغییر نگاه مشتریان .3

 اجبار حاکمیتی و دولتی .9

 های دیجیتالی موجود ها و کانال به حداکثر رسانی استفاده از دارایی .2

 گردد. بندی می دسته 0آوری در گروه تحول سازمانی مبتنی بر فن .0 تحول جایگاه در ادبیات

ای از  استراتژی دیجیتال متمایز یا مؤلفه

 کار؟ و استراتژی کسب

 کار. و استراتژی دیجیتال متمایز و مستقل از استراتژی کسب .5

 ای از استراتژی تحول سازمان. مؤلفه .3

 های تحول دیجیتال آوری فن

مجازی، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء، هوش  های فیزیکی سامانه

آوری سیار، زنجیره بلوکی، پرینت  مصنوعی، کالن داده، فن

 ، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی. رسانه اجتماعی5یبعد سه

های نوین در سه بعد داخلی، خارجی و کلیت  تکنولوژی یریکارگ بهتحول دیجیتال 

کند. یک  سازمان است. تغییر و تحول در این ابعاد، تغییرات بنیادینی در سازمان، ایجاد می

عنوان راهنما و  های بلوغ به مدل یریکارگ بهرویکرد برای مدیریت این تحوالت پیچیده، 

های بلوغ با فراهم نمودن راهنمای  (. مدل5108گر است )جانسون و همکاران،  هدایت

کنند )تیچرت  کاری ایفا می و آمیز موضوعات کسب جامع، نقش مهمی در استقرار موفقیت

های موجود، بسیار کلی و  دهد در حال حاضر مدل (. مطالعات نشان می5104و همکاران، 

غ تحول های مختلفی برای بلو عمومی و در سطح تجرید باال است، اگرچه عوامل و ابعاد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Technology induced transformation. 

2. 3D Printing. 
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ای در این  های مشاوره ، حاصل مطالعات شرکتها آندیجیتال شناسایی شده است اما بیشتر 

مند به مخاطبان ارائه کند  تحقیقات دانشگاهی که بینش نظام خألباشد و  حوزه می

های صنعتی، مشهود است. به همین دلیل، بسیاری از  در زمینه سازمان خصوص به

های  کننده کنند به علت نبود راهنماها و هدایت فر دیجیتالی میهایی که اقدام به س سازمان

های مالی  مند شوند بلکه با شکست اند از منافع تحول دیجیتال بهره نتوانسته تنها نهاختصاصی 

(. شرایط آشوب حاصل از 5151اند )اوستریدر و همکاران،  بسیار زیادی روبرو شده

گذاری و هزینه  دن، شفاف نبودن پیامدهای سرمایهبو یرقطعیغتغییرات بنیادین در سازمان، 

ها را از ورود به این حوزه بازداشته است این امر  گذاری باال، بسیاری از سازمان سرمایه

کند. با  می دوچندانضرورت شناسایی عوامل و ابعاد اختصاصی بلوغ تحول دیجیتال را 

وسیعی بین  خألهنوز  ، با وجود تحقیقات و مطالعات صورت گرفته3توجه به جدول 

وجود  اجراشدههای  های تحول دیجیتال و نتایج تحقق فعالیت مقاصد اجراکنندگان فعالیت

 تر و بیشتری در این حوزه صورت پذیرد. دارد و نیاز است مطالعات عمیق

 از: اند عبارت، سؤاالت تحقیق گفته شیپبا توجه به موارد 

دیجیتال )صنعت نسل چهارم( با توجه به های تأثیرگذار تحول  ابعاد اصلی و مقوله .0

 ؟اند کدمادبیات موجود 

 تحول دیجیتال شامل چه ابعاد و اجزایی است؟ بلوغمدل پارادایمی  .5

 هایی دارد؟ مدل ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال چه سطوح و مشخصه .3

 های پژوهشی در مقایسه با موضوع تحقیق. ای از دستاوردها و خالء . خالصه7جدول 

 مدل/مرجعنام 
حوزه 

 تحقیق
 های پژوهشی خالء دستاورد

Cobit FrameWork 

(2019). 

حکمرانی 

و 

مدیریت 

حوزه 

آوری  فن

اطالعات 

ارائه تنها مدل ارزیابی 

بلوغ کل نگر در 

حکمرانی و مدیریت 

آوری اطالعات  فن

سازمان مبتنی بر قابلیت 

فرایند و  91با توجه به 

و مدیریت سازمان از نگاه به حکمرانی  .0

 آوری و اطالعات زاویه فن

کاستی در توجه به تغییر و تحول در  .5

 تجربه مشتریان

 ها کاستی در توجه به نقش اکوسیستم .3

کار سازمان و عملیات  و تغییر مدل کسب .9
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 مدل/مرجعنام 
حوزه 

 تحقیق
 های پژوهشی خالء دستاورد

 سازمان سطح 2در  سازمان

Venkatraman's IT-

Enabled 

Transformation 

(1994). 

تحول 

 سازمان

ترین  ارائه یکی از بنیادی

ها در حوزه تحول  مدل

سازمانی مبتنی بر 

آوری اطالعات. این  فن

 سطح بلوغ دارد. 2مدل 

 نگاه فناورانه به تحول .2

کاستی در توجه به تغییر و تحول در  .6

 تجربه مشتریان

و  0کاستی در توجه به مفهوم گشودگی .7

ها در تحول  داده محوری و اکوسیستم

 سازمانی

Capability Maturity 

Model integration 

(2004). 

مدل بلوغ 

 قابلیت

ترین  ارائه یکی از بنیادی

ها در حوزه سنجش  مدل

بلوغ قابلیت در پنج 

 سطح.

ی سازمانی و  محدود بودن به چند حوزه .8

 نگر نبودن کل

کاستی در توجه به تغییر و تحول در  .4

 تجربه مشتریان

 ها ستمیکاستی در توجه به نقش اکوس .01

مان و عملیات کار ساز و تغییر مدل کسب .00

 سازمان

Forrester Digital 

Maturity Model 5.0 

(2018). 

مدل بلوغ 

 تحول

مدل  نیتر ارائه معروف

بلوغ تحول دیجیتال، این 

مدل بلوغ در چهار بعد 

و چهار سطح برای تعیین 

وضعیت بلوغ دیجیتال 

 ها. سازمان

 کلی و در سطح تجرید باال .05

 های عمومی نگاه از زاویه سازمان .03

کاستی در توجه به مفهوم فرایند و قابلیت  .09

 در طراحی مدل.

Digital Maturity 

Modelor 

Telecommunications 

Service Providers 

(2017). 

مدل بلوغ 

 تحول

یک مدل بلوغ در هفت 

بعد و چهار سطح برای 

تعیین وضعیت بلوغ 

ها  دیجیتال سازمان

 مخابراتی

های  ها مختص سازمان ها و شاخص سنجه .02

 دهنده خدمات ارائه

کاستی در توجه به مفهوم فرایند و قابلیت  .06

 در طراحی مدل

The connected 

enterprise maturity 

model (2018). 

سنجش 

آمادگی 

 سازمانی

یک مدل بلوغ در پنج 

 سطح و چهار بعد.

نگاه فناورانه: هر چهار بعد در حوزه  .07

 آوری است. فن

های  نامشخص بودن فرایندها و قابلیت .08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Openness. 
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 مدل/مرجعنام 
حوزه 

 تحقیق
 های پژوهشی خالء دستاورد

 قابل تحقق

IMPULS – Industrie 

4.0 readiness (2017). 

سنجش 

آمادگی 

 سازمانی

یک مدل شش سطحی 

برای متشکل از شش بعد 

ارزیابی آمادگی سازمانی 

 انقالب صنعتی چهارم

 همسان نبودن دانگی ابعاد .04

کاستی در توجه به مفهوم فرایند و قابلیت  .51

 در طراحی مدل

جایزه ملی تحول دیجیتال 

 (.0347) 51511ایران 

مدل بلوغ 

 تحول

ارائه مدل ملی بلوغ 

تحول دیجیتال بیست 

مؤلفه و پنج سطح بلوغ 

 مبتنی بر مدل فارستر.

 کلی و در سطح تجرید باال .50

 های عمومی نگاه از زاویه سازمان .55

کاستی در توجه به مفهوم فرایند و قابلیت  .53

 در طراحی مدل

 (0348)نوری و همکاران، 

چارچوب 

مفهومی 

 تحول

 دیجیتال

هدف مقاله طراحی 

چارجوب مفهومی رهبری 

تحول دیجیتال در 

های ایرانی است.  سازمان

مقاله با استفاده از رویکرد 

مرور سیستماتیک ادبیات، 

مقاله در حوزه رهبری  53

 ییرا شناسا تالیجیتحول د

بندی  بعد تقسیم 9نموده در 

 کند می

ی سازمانی و  محدود بودن به چند حوزه .59

 نبودننگر  کل

کاستی در توجه به تغییر و تحول در  .52

 تجربه مشتریان

 ها کاستی در توجه به نقش اکوسیستم .56

 های عمومی نگاه از زاویه سازمان .57

مدل بلوغ و نحوه رشد ابعاد مشخص  .58

 نشده است.

)اسدامرجی و همکاران، 

0348) 

مدل بلوغ 

 تحول

مقاله با استفاده از  

رویکرد مرور 

 58سیستماتیک ادبیات، 

مقاله مرتبط با مدل بلوغ 

قابلیت تحول دیجیتال 

های دارویی  در سازمان

را شناسایی نموده در ده 

 کند. بندی می بعد تقسیم

 های دارویی مختص سازمان .54

کاستی در توجه به مفهوم قابلیت در مدل  .31

 ارزیابی

 ها اکوسیستمکاستی در توجه به نقش  .30

نورد بررسی  5107مقاالت از سال  .35

 اند قرارگرفته

 همسان نبودن دانگی ابعاد .33
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 مدل/مرجعنام 
حوزه 

 تحقیق
 های پژوهشی خالء دستاورد

 (5150)بروزلی و همکاران، 

سنجش 

آمادگی 

 سازمانی

یک مدل چهار سطحی 

متشکل از چهار بعد 

برای ارزیابی آمادگی 

 تحول دیجیتال صنایع

 همسان نبودن دانگی ابعاد .39

قابلیت کاستی در توجه به مفهوم فرایند و  .32

 در طراحی مدل

مدل بلوغ و نحوه رشد ابعاد مشخص  .36

 نشده است.

 روش

کند. مبنای فلسفی علم طراحی،  تحقیق حاضر، از روش پژوهش علم طراحی استفاده می

برد )پفرز و همکاران،  های آمیخته کیفی و کمی بهره می اصالت عمل است و از روش

های طراحی  برای انجام پژوهش شده هیتوصهای  روش ازجمله(. این روش پژوهش 5117

(. هدف پژوهش در علم طراحی حل مسائل مهم و 5114مدل بلوغ است )بکر و همکاران، 

وکار است و از طریق ساخت و ارزیابی مصنوع به تولید دانش جدید و  مرتبط کسب

ها، مدل، روش و نمونه است.  پردازد. مصنوع پژوهش در علم طراحی سازه سازی می نظریه

عنوان رویکرد زیربنایی اجرا و ارزیابی هر چهار مصنوع  سازی اولیه به علم طراحی بر نمونه

(. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای ارزیابی بلوغ تحول 0349خانی،  تأکید دارد )موسی

های جاری یک سازمان و استخراج  تعیین وضعیت قابلیت ی مسئلهدیجیتال است که به حل 

پژوهش، یک پژوهش کاربردی  یرو نیازاکند.  یری آن کمک میگ های اندازه سنجه

افزایی ناشی از طراحی مدل و بررسی  شود. از سوی دیگر با توجه به دانش محسوب می

 آنکهای نیز دارد. با توجه به  گیری توسعه اثرات متغیرهای مؤثر بر آن، این پژوهش جهت

شوند، پژوهش  آوری می و مدارک جمع ها در قالب پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه اسناد داده

رود، در  های ترکیبی به شمار می پژوهش حاضر در زمره پژوهش ازآنجاکهمیدانی است. 

شود. راهبرد کیفی  انجام آن نیز از راهبردهای پژوهش کمی و کیفی استفاده می

 فن نظریه یریکارگ بهی اول پژوهش مرور سیستماتیک ادبیات و  در مرحله مورداستفاده
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در این پژوهش پیمایش و استفاده از معادالت  مورداستفادهداده بنیاد و راهبردهای کمی 

 باشد. ساختاری می

های  در این پژوهش بر اساس ترکیب مدل شده گرفتهبکار  یشناس روشچارچوب 

های اصلی  ماتریس علم طراحی، مدل نگرش چرخشی و مدل فرایندی که هر سه از مدل

های اساسی  (. گام0است )شکل  آمده دست به( 0349خانی،  موسیباشد ) علم طراحی می

، حل راهکه شامل تعریف مشکل اصلی پژوهش، ارزیابی ارزش  پژوهش بر مبنای مدل پفرز

( 5117ی دانش هستند )پفرز و همکاران،  طراحی و توسعه، اثبات، ارزیابی و اشاعه

 دهد: هش پاسخ میهای پژو است. چارچوب به ترتیب زیر به سؤال شده نییتع

مفاهیم تحول دیجیتال شناسایی  نیتر مهمبا استفاده از مرور ادبی سیستماتیک،  .0

 کنند. شوند و مصنوع سازه را تولید می می

های حاصل از مرور  مدل پارادایمی بلوغ تحول دیجیتال بر اساس تحلیل داده .5

علم طراحی که  گردد و مصنوع دوم سیستماتیک و ارتباط با خبرگان )محیط( طراحی می

 کند. باشد را تولید می مدل می

، ها های مدل پارادایمی، روش ممیزی بلوغ ابعاد و مقوله با توجه به ابعاد و مقوله .3

 گردد. باشد، طراحی می مصنوع علم طراحی که شیوه و روش می نیسوم

و عنوان رویکرد زیربنایی اجرا  سازی اولیه به با توجه به آنکه علم طراحی بر نمونه .9

 گردد. کند، نمونه با استفاده از مطالعه موردی ایجاد می ارزیابی یک مصنوع تأکید می
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 . چارچوب و متدلوژی تحقیق مبتنی بر علم طراحی.0شکل 

 ها یافته

مرور ادبیات سیستماتیک تحقیق حاضر کیفی است. مرور  های کیفی: گردآوری داده

فرا های عددی که در مرور سیستماتیک سنتی و  داده یجا بهادبیات سیستماتیک کیفی 

متنی تمرکز دارد. با توجه به روند تولید  یها داده یروگیرد.  قرار می یموردبررس لیتحل

های اطالعاتی آنالین، تصمیم گرفته شد که  مقاالت حوزه تحول دیجیتال در پایگاه

دوره به این دلیل انتخاب  نیا انجام گردد. 5150تا  5102ها در دوره ژانویه  جستجوی مقاله

سال آغاز گردیده  های تحول دیجیتال یا صنعت نسل چهارم از این شد که عمده پژوهش

مقاله مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شد.  94است. در ادامه پس از طی مراحل این روش، 

کنندگان در این  های با خبرگان صورت پذیرفت. مشارکت با این مرحله مصاحبه زمان هم

های علمی  های صنعتی فعال در بخش الکترونیک، گروه پژوهش از میان کارکنان سازمان

 محققان دانشگاهی انتخاب شدند.فعال و 
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در این مرحله نظریه داده بنیاد است  شده هیتوصهای  روش ازجمله: های کیفی تحلیل داده

(، نظریه داده بنیاد یک شیوه پژوهش کیفی است. در این مرحله با 5108، 0)برتلسون و همکاران

اصلی کدگذاری  گام سهدر  5مند روش داده بنیاد استراوس و کوربین استفاده از رویکرد نظام

(. 0348شوند )حقیقت منفرد،  ها تحلیل می باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی داده

مقوله  05بعد و  9در داده  MAXQDA یریکارگ بهها با  بعد از انجام دو کدگذاری اول، داده

گر، راهبردی  خلهای، مدا طراحی مدل پارادایمی عوامل علی، زمینهبرای بندی شدند. سپس  دسته

ها با توجه به  شناسایی شدند. در ادامه مقاله هر یک از این کدگذاری 5و پیامدی مطابق شکل 

 گردد. تشریح می شده یگردآورهای  داده

 
 (.2113داده بنیاد )کروسل،  یپرداز هی. مدل پارادایمی نظر2شکل 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 Berthelsen et al. 

2. Strauss & Corbin 
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 های علی شرایط و مقوله

ای  از حوادث، وقایع یا رویدادهایی که به وقوع یا گسترش پدیده عبارت استشرایط علی 

انجامد. در پژوهش حاضر بر اساس دیدگاه مدیریت محصوالت و خدمات هوشمند،  می

عملیات هوشمند، مدیریت اکوسیستم دیجیتال، حکمرانی و مدیریت سازمان هوشمند به 

 (.9جدول گردد ) پدیده محوری مرتبط می

 های علی. مقوله . شرایط و0جدول 

 مفهوم مقوله ابعاد

ند
شم

هو
ن 

زما
سا

ت 
یری

مد
 و 

نی
مرا

حک
 

توسعه استراتژی 

 دیجیتال

انداز  استراتژی دیجیتال )استراتژی چابک، استراتژی مبتنی بر مهارت دیجیتال، چشم

 دیجیتال، نقشه راه دیجیتال...(

کار جدید، تطابق  و کسبهای  کار دیجیتال )پذیرش و سازگاری با مدل و مدل کسب

کار  و کار دیجیتال نوآورانه، میزان آگاهی از مدل کسب و محصوالت با مدل کسب

)... 

 خلق ارزش )خلق ارزش مشترک، خلق ارزش جدید، شبکه ارزش، زنجیره ارزش(

حکمرانی 

 دیجیتال

 تنظیم مقررات )تنظیم مقررات، استانداردها، قوانین، محافظت از مالکیت فکری،

 ها...( قوانین، ثبت اختراعات، رویه

گذاری  ها، هماهنگی، تخصیص منابع، مدیریت سرمایه ساختارهای حکمرانی )نقش

 ...( ییراستا کالن، هم

نظارت پایش )نظارت و پایش، اطمینان از مخاطرات، اطمینان از تحویل منافع، 

 نفعان( اطمینان از مشارکت ذی

توسعه و 

مدیریت سرمایه 

 انسانی

، گشودگی کارکنان، خودمختاری یمهارت دیجیتال کارکنان )شایستگی فناور

 کارکنان، مهارت کارکنان، مهارت نرم...(

، جذب و نگهداشت استعداد دیجیتال، استخدام یزیر مدیریت استعداد دیجیتال )برنامه

 رهبر دیجیتال...(

 دانش، پاداش تسهیم دانش...(مدیریت دانش )مدیریت دانش، تسهیم دانش، انتقال 

 فرهنگ دیجیتال

آوری جدید، استقبال از وقایع و  فرهنگ گشودگی )گشودگی سازمان نسبت به فن

 های جدید، ذهنیت...( ایده

فرهنگ همکاری )ارتباطات داخلی بین کارکنان، ارتباطات متقابل، همکاری، 

 های بین بخشی( تیم
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 مفهوم مقوله ابعاد

ند
شم

هو
ت 

لیا
عم

 

 کارخانه هوشمند

سازی  و تجهیزات، ارتباط ماشین با ماشین، مدل رساختیمحیط دیجیتال کارخانه )ز

 دیجیتال...(

 های کارخانه...( مدیریت داده کارخانه )مخزن داده هوشمند، استفاده از داده در فرایند

یکپارچگی و اتصال کارخانه )یکپارچگی افقی، یکپارچگی عمودی، اتصال و 

 یکپارچگی ...(

و  یابیبازار

فروش 

محصوالت و 

 خدمات هوشمند

های  ها، مدیریت پیام های توزیع و فروش هوشمند )میزان یکپارچگی کانال کانال

 های ...( بازاریابی، میزان بهنگام بودن داده

های محصول،  گذاری پویا با استفاده از داده گذاری و تبلیغات هوشمند )قیمت قیمت

های  محصول، همکاری سامانه یریکارگ های به داده های جدید مبتنی بر کمپین

 اطالعاتی(

پشتیبانی 

دیجیتالی 

 هوشمند

آوری اطالعات هوشمند )مدیریت منابع دیجیتال، امنیت سایبر، انطباق با قوانین  فن

 امنیتی، پشتیبانی هوشمند، ...(

جریان مالی و های تولید، تحلیل  مالی هوشمند )محاسبه هزینه بهنگام مبتنی بر داده

، میزان خودکار یریگ میهای مالی در تصم گذاری سازمان، استفاده از داده سرمایه

 های مالی...( بودن سامانه

ند
شم

هو
ت 

دما
 خ

ت و
وال

ص
مح

ت 
یری

مد
 

توسعه محصول 

و خدمات 

 هوشمند

 یبان دهیآوری جدید، د آوری جدید، توسعه فن تحقیق و توسعه هوشمند )شناسایی فن

 آوری دیجیتال مرتبط با محصول...( دیجیتال، نوآوری محصول، انتخاب فن

های محصول در توسعه  داده یریکارگ طراحی محصوالت و خدمات هوشمند )به

سازی  سازی اولیه هوشمند، شبیه ، نمونهیها یمحصول، تحلیل داده افزودن

 محصوالت...(

محصوالت و 

 خدمات هوشمند

به بینش مشتری، اتصال با مشتری از طریق محصوالت، انتقال  بینش مشتری )دستیابی

 های مشتری به عملیات کارخانه، تجربه مشتری، بینش مشتری...( داده

های محیط خارجی، نگهداری  داده یآور محصول و خدمات هوشمند )توانایی جمع

ای با سایر محصوالت، نصب محصول در  اطالعات محصول در ابر، ارتباط داده

 های اختصاصی...( پلتفرم

م 
ست

سی
کو

ت ا
یری

مد

ال
جیت

دی
 

مدیریت 

 اکوسیستم

 دیجیتال

، چگونگی اتصال open APIمدیریت پلتفرم )مدیریت پلتفرم، مدیریت ابرپلتفرم، 

 ...(اشیای هوشمند 

های  ، ارتباط با اکوسیستمیمدیریت اکوسیستم )هدایت اکوسیستم، اکوسیستم نوآور

 مادر، معماری اکوسیستم، ارزش پیشنهادی اکوسیستم...(
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 مفهوم مقوله ابعاد

مدیریت 

 ارتباطات

نفعان،  مدیریت ارتباط با شرکا )شبکه همکاری، ارتباطات متقابل، ارتباطات، ذی

 شرکای استراتژیک، متحدین تولید...(

مدیریت ارتباطات )مدیریت روابط با مشتریان، ارتباطات متقابل، متحدین تولید، 

 ارتباطات با رقبا، مقررات همکاری...(

 گر شرایط مداخله

گذارند، در پژوهش حاضر منابع  بـر راهـبردها تأثیر می  کـه  خاصی  گرها، شـرایط مداخله

گر  عنوان مداخله سازمانی، منابع دیجیتال بهکار شامل منابع و شرایط مالی، منابع  و کسب

 گردد. ( به راهبردهای پدیده محوری مرتبط می2)جدول 

 گر. های شرایط مداخله . شرایط و مقوله1جدول 

 مفهوم مقوله ابعاد پژوهش

شرایط 

گر منابع  مداخله

 کاری و کسب

 منابع و شرایط مالی
دیجیتال، اوضاع اقتصادی های تحول  وضعیت مالی سازمان برای فعالیت

 سازمان...

 منابع سازمانی
روابط کارکنان سازمان، ساختار سازمانی موجود، حمایت مدیر ارشد، 

 مهارت دیجیتال کارکنان...

 منابع دیجیتال
آوری اطالعات،  افزاری سازمان، برنامه جاری فن و نرم یافزار منابع سخت

 و تجهیزات... رساختیز

 راهبردها

است که تابع پدیده اصلی و تحت  یدار هدفها و تعامالت  راهبردها بیانگر رفتارها، فعالیت

های راهبردها بر اساس رویکرد  مداخله و زمینه حاکم است. در کدگذاری طیشراتأثیر 

مقوله شامل چابکی، تمرکززدایی، ملی، خدمت گرایی،  6شامل استراوس و کوربین 

 (.6ماژوالریتی، بهنگام بودن و قابلیت همکاری شناسایی شد )جدول 
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 های راهبردها. . شرایط و مقوله6جدول 

 مفهوم مقوله ابعاد پژوهش

راهبردها
 

 چابکی

 های خود سازمانده تیم

 از برنامه وچرا چون یهمگام شدن با تغییرات مقدم بر اطاعت ب

 رویکرد خطی یجا رویکرد تکراری افزایشی به

 تمرکززدایی

 گیری در نقاط مختلف سازمان افزایش سرعت تصمیم

 های سازمانی افزایش استقالل بخش

 افزایش آزادی عمل مدیریتی

 خدمت گرایی

 قابلیت استفاده مجدد

 ساخت بر اساس مؤلفه

 یریپذ اسیمق

 ماژوالریتی

 ریهای متغ پذیری با نیازمندی کار برای تطبیق و توانایی یک کسب

 شکستن کل به اجزا مستقل

 ها و قابلیت استفاده مجدد کاهش افزونگی

 بهنگام بودن

 گیری به لحظه و سریع تصمیم

 ای از سازمان داشتن بینش لحظه

 سریع به مشکالت در زمان تولید یده پاسخ

 قابلیت همکاری

 کار سازمان و قابلیت همکاری فرایندهای کسب

 های کاربردی و اطالعات سازمان های سامانه قابلیت برنامه

ها در  سازی، پردازش و دسترسی به داده سازی ارتباطات، ذخیره قابلیت یکپارچه

 افزارها پلتفرم نرم

 ای شرایط زمینه

ای، معرف این است که پدیده در چه بستری در حال اتفاق افتادن است و این بستر  شرایط زمینه

های راهبردها بر اساس  بگذارد. در کدگذاری ریتأثتواند بر راهبردهای انتخابی  چه میزان می

، فرهنگ ملی، قوانین یسازمان فرهنگرویکرد استراوس و کوربین شامل چهار مقوله شامل 

 (.7جدول سازمانی، قوانین مقررات ملی شناسایی شد )مقررات 
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 ای و بسترساز. های شرایط زمینه . شرایط و مقوله3جدول 

 مفهوم مقوله ابعاد پژوهش

 فرهنگ

 یسازمان فرهنگ

، فرهنگ یسازمان اعتقاد به لزوم تحول دیجیتال، نگرش به تغییر، فرهنگ

باورهای مشترک در خصوص ها و  همکاری، ساختار قدرت سازمان، ارزش

 سازمان گذاران استیتحول دیجیتال، اعتقاد به لزوم تحول دیجیتال بین س

 فرهنگ ملی
آوری و پذیرش نوآوری، ارتباطات رسمی و  رویارویی با فن فرهنگ ملی در

 کالن گذاران استیبا سایر کشورها، اعتقاد به لزوم تحول دیجیتال بین س یررسمیغ

 قوانین و مقررات

قوانین مقررات 

 سازمانی

های  ، قوانین و مقررات در سطح سازمان، سیاستیسپار قوانین و مقررات برون

 قانونی یحمایتی سازمان از تحول دیجیتال، خألها

قوانین مقررات 

 ملی

قوانین و مقررات جامع در حوزه تحول دیجیتال، قوانین و مقررات حمایتی در 

با سایر  یررسمیارتباطات رسمی و غ های حمایتی دولت، سطح ملی، سیاست

آوری دیجیتال،  های فن کشورها، بروز نبودن قوانین و مقررات نسبت به روند

 قانونی یخألها

 پیامدها

 است. شده دادهنشان  8ها در جدول  و خروجی امدهایپ هر کنش و اقدامی، پیامدهایی دارد.

 های مرتبط با پیامدها. . شرایط و مقوله8جدول 
 مفهوم مقوله پژوهشابعاد 

 پیامدها

 خروجی

 خدمات و محصوالت جدید

 فرهنگ جدید

 مهارت جدید

 کار جدید و مدل کسب

 فرایند جدید

 پیامد

 بهبود خدمات
 بهبود محصوالت
 بهبود ارتباطات
 محیط دیجیتال

 ها استیبهبود س

 مؤثر بر
 خلق ارزش

 تغییرات سازمان
 دموکراتیک کردن سازمان
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کدگذاری انتخابی عبارت است از فرآیند انتخاب  ارائه مدل پارادایمی بلوغ تحول دیجیتال:

و  ، تأیید اعتبار این روابطها یبند دستهمند آن با دیگر  بندی اصلی، مرتبط کردن نظام دسته

که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند. کدگذاری انتخابی بر اساس  ییها یبند دستهتکمیل 

که  بیترت نیا بهاست.  یپرداز هینظرنتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله اصلی 

ها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک  مند به دیگر مقوله مقوله محوری را به شکل نظام

 کند ی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح میهای روایت ارائه کرده و مقوله

فهم خود از متن پدیده موردمطالعه،  برحسبکه گفته شد، در این مرحله پژوهشگر  گونه همان

نشان داده شده است.  3کدگذاری در شکل  نیا کند. یا چارچوب مدل پارادایم را عرضه می

 د کند. مدل پارادایم را عرضه می

 
 انتخابی. ی. مدل پارادایمی حاصل از کدگذار7شکل 
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 های کمی گردآوری داده

های صنعتی فعال در  آماری هدف این پژوهش عبارت بودند از کارکنان و مدیران سازمان جامعه

های علمی فعال و محققان  مشخص نبود. عالوه بر آن، گروه ها آنحوزه الکترونیک که تعداد 

 368آماری پیشنهادی بر اساس فرمول  نمونهدانشگاهی نیز در این تحقیق مشارکت نمودند. حجم 

گویه تدوین شد؛  70ای پژوهشگر ساخته با  نامه ها، پرسش منظور گردآوری داده نفر برآورد شد. به

 94و  کنندگان مشارکت یها قول نقلو اصطالحات برآمده از  این سنجه مبتنی بر نکات، تعابیر

حاکم  زندهبود تا روح  شده هیتهنخست پژوهش  مرحلهمند ادبیات در  مقاله حاصل از مرور نظام

( تا 2ای لیکرت، از خیلی زیاد ) گزینه 2طیف  هیپاهای آن بر  بر پژوهش حفظ شود؛ همچنین گویه

شد؛ یک  بود. نخست باید از روایی محتوای سنچه اطمینان حاصل می شده میتنظ( 0خیلی کم )

های  ابعاد و ویژگی همههای الزم برای سنجش  سنجه زمانی روایی محتوا دارد که واجد پرسش

 پرسشنامهباشد. با هدف حصول اطمینان از خبرگان، اصطالحات پیشنهادی انجام و  موردنظر متغیر

الزم بود تا پایایی )صحت برازش( سنجه مورد ارزیابی واقع شود؛  نهایی تدوین شد. در این مرحله

از مدیران و  ینفرها 32مقدماتی  نمونهصورت تصادفی ساده در اختیار  به این منظور، پرسشنامه به

با استفاده از  شده محاسبهآوری اطالعات قرار گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ  کارشناسان فن

های آن بود. آلفای  گویای پایایی مناسب سنجه و مؤلفه "اس اس پی اس"افزار آماری  نرم

، مقدار یسرانگشتطور  شود و به کرونباخ برای ارزیابی سازگاری درونی سنجه استفاده می

 911از احراز روایی محتوا و پایایی سنجه،  پس شود. آن مناسب قلمداد می 7/1تر از  بزرگ

و کارشناسان  موردمطالعهتیار کارکنان سازمان صورت تصادفی ساده در اخ دیگر به پرسشنامه

توصیفی  آمار پرسشنامه گردآوری شد. 316 تیدرنهاآوری اطالعات قرار گرفت که  حوزه فن

ذکر شده  4های تحقیق در جدول  آورده شده است. توصیف کمی متغیر 4پرسشنامه در جدول 

 است.
 . آمار توصیفی جامعه آماری.9جدول 

 تعداد شغل تعداد تحصیالت
رشته 

 تحصیلی
 تعداد

های  گروه

 موردمطالعه
 تعداد تأهل

 83 مجرد 095متخصصان  44آوری  فن 506 کارشناسی 7 پلمید فوق
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 تعداد شغل تعداد تحصیالت
رشته 

 تحصیلی
 تعداد

های  گروه

 موردمطالعه
 تعداد تأهل

عملیات سازمان  اطالعات

 صنعتی

 099 مهندسی 29 مدیریتی 72 لیسانس
متخصصان ستاد 

 سازمان صنعتی
 553 متأهل 68

 73 مدیریت 02 یعلم ئتیه 088 سانسیل فوق
تخصصی  جامعه

 تالیجیتحول د
54 - - 

دکتری و 

دانشجوی 

 دکتری

علمی و  - - - - 36

 دانشگاهی
67 - - 

 های تحقیق. های توصیفی در خصوص متغیر . مقادیر شاخص01جدول 

بیشترین 

 مقدار

کمترین 

 مقدار
 واریانس چولگی کشیدگی

انحراف 

 معیار
 متغیر تعداد میانگین میانه مد

 عوامل علی 316 64/3 66/3 3 930/1 086/1 310/1 594/1 5 2

2 5 072/1 157/1- 023/1 340/1 3 97/3 97/3 316 
عوامل 

 ای زمینه

2 5 554/1- 167/1 595/1 940/1 3 66/3 73/3 316 
عوامل 

 گر مداخله

 راهبردها 316 27/3 27/3 3 540/1 003/1 157/1 082/1 0 2

 پیامدها 316 76/3 63/3 3 990/1 550/1 162/1 -535/1 5 2

در تحلیل عاملی اکتشافی باید از این مسئله  های پژوهش: تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه

قرار داد )احدی  مورداستفادههای موجود را برای تحلیل  توان داده اطمینان حاصل شود که می

برای تحلیل عاملی مناسب  موردنظرهای  ؛ آیا تعداد دادهگرید عبارت ؛ به(0347، 084راسوان، 

و آزمون بارتلت استفاده گردیده است. بر اساس  KMOخیر؟ بدین منظور از شاخص  ایهستند 

و  6/1بیشتر  KMOها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص  این دو آزمون داده

ین باشد. خروجی ا 12/1نزدیک به یک و مقدار سطح معناداری آزمون بارتلت کمتر از 

 ارائه گردیده است. 00ها در جدول  آزمون
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 های پژوهش. های پرسشنامه و بارتلت برای داده KMO. آزمون 00جدول 

 آزمون پرسشنامه پژوهش

 عوامل علی

 KMO 778/1آزمون 

 آزمون بارتلت
 011/591 مقدار 

 01 درجه آزادی

 111/1 (Sigسطح معناداری )

 یا نهیعوامل زم

 KMO 892/1آزمون 

 آزمون بارتلت
 568/0031 مقدار 

 312 درجه آزادی

 111/1 (Sigسطح معناداری )

 گر مداخله

 KMO 437/1آزمون 

 آزمون بارتلت
 931/5005 مقدار 

 312 درجه آزادی

 111/1 (Sigسطح معناداری )

 راهبردها

 KMO 413/1آزمون 

 آزمون بارتلت
 35/04865 مقدار 

 312 آزادیدرجه 

 111/1 (Sigسطح معناداری )

 پیامدها

 KMO 883/1آزمون 

 آزمون بارتلت
 35/50356 مقدار 

 312 درجه آزادی

 111/1 (Sigسطح معناداری )

باشد. لذا تعداد  می 6/1پنج مقوله بیشتر از  هربرای  KMO؛ مقدار شاخص 00با توجه به جدول 

باشد. همچنین سطح معناداری   دهندگان( برای انجام تحلیل عاملی کافی می نمونه )تعداد پاسخ

دهنده این موضوع است که؛  شده است. این مطلب نشان 12/1آزمون بارتلت کمتر از مقدار 
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ها برای   همبستگی کافی در میان داده گرید عبارت ؛ بهها یک ماتریس اتحاد نیست  ماتریس داده

 های پژوهش وجود دارد. تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه

 سازی معادالت ساختاری مدل

کند تا پژوهش خود  گردد که به محقق کمک می سازی یک روشی کمی تلقی می این مدل

های تجربی، در قالبی چند متغیره  گرفته تا تحلیل داده ها آنرا از مطالعات نظری و تدوین 

گیری و  ترکیبی از مدل اندازه طورمعمول بههای معادالت ساختاری  سامان بخشد. مدل

کند که کدام  گیری، محقق تعریف می های اندازه اند. بر مبنای مدل های ساختاری مدل

متغیرهای پنهان هستند و بر پایه ها، اندازه گیرنده کدام  یا معرف شده مشاهدهمتغیرهای 

بر کدام  ریتأثشود که کدام متغیرهای مستقل دارای  های ساختاری مشخص می مدل

اند )احدی راسوان،  متغیرهای وابسته هستند و یا اینکه کدام متغیرها با یکدیگر همبسته

ورده شده (. شایان ذکر است از بین پنج مدل فقط مدل مرتبط با مقوله علی در مقاله آ0347

 ها در ضمیمه در دسترس است. است و سایر مدل

های علی و خوبی  در این قسمت به بررسی تحلیل عاملی تأییدی مقوله های علی: مقوله

 شود: پرداخته می مورداستفادهداری متغیرهای  برازش مدل و نیز، معنی

است که  سؤالاین در تحلیل عاملی تأییدی محقق به دنبال یافتن  :مدل تحلیل عاملی تأییدی

کنند؟ به عبارتی در  گیری می ها، یک سازه یا متغیر مشخص را اندازه ای از پرسش آیا مجموعه

است به  شده نییتعای از پیش  تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر به دنبال تأیید یک چارچوب سازه

خاصی از  رمجموعهیزهای موجود ارتباط هر عامل با  این معنی که از پیش بر اساس تئوری

(. 0347باشد )احدی راسوان،  می ها آنمتغیرها یا سؤاالت را معین ساخته و اکنون به دنبال تأیید 

دهد بار   شود. نتایج تحلیل عاملی تائیدی ابعاد نشان می مشاهده می 05گونه که در جدول  همان

و همه  (>12/1pشند )با دار می باشد و از لحاظ آماری معنی  می 2/1ها بیشتر از  عاملی همه گویه
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های علی در شکل  مدل مقوله برآوردهای برازش مدل در سطح قابل قبولی قرار دارند.  شاخص

 نشان داده شده است. 9

 با کد و بارعاملی. یهای موردبررس . گویه02جدول 

 بار عاملی کد عوامل مقوله علی

 توسعه استراتژی دیجیتال

 al1 8744/1 استراتژی دیجیتال

 al2 456/1 کار دیجیتال و کسبمدل 

 al3 4543/1 خلق ارزش

 حکمرانی دیجیتال

 al4 8074/1 تنظیم مقررات

 al5 8810/1 ساختارهای حکمرانی

 al6 8167/1 نظارت پایش

 توسعه و مدیریت سرمایه انسانی
 al7 8473/1 مهارت دیجیتال کارکنان

 al8 4076/1 مدیریت استعداد دیجیتال

 های سازمانی قابلیتتوسعه 
 al9 420/1 مدیریت نوآوری

 al10 4388/1 مدیریت دانش

 فرهنگ دیجیتال
 al11 8496/1 فرهنگ گشودگی

 al12 4550/1 فرهنگ همکاری

 کارخانه هوشمند

 al13 8244/1 محیط دیجیتال کارخانه

 al14 4179/1 مدیریت داده کارخانه

 al15 7922/1 یکپارچگی و اتصال کارخانه

و فروش محصوالت و  یابیبازار

 خدمات هوشمند

 al16 4948/1 های توزیع و فروش هوشمند کانال

 al17 4593/1 گذاری و تبلیغات هوشمند قیمت

 پشتیبانی دیجیتالی هوشمند
 al18 4387/1 آوری اطالعات هوشمند فن

 al19 4937/1 مالی هوشمند

 کارخانه هوشمند
 al20 443/1 هوشمند طراحی محصوالت و خدمات

 al21 4433/1 تحقیق و توسعه هوشمند

 محصوالت و خدمات هوشمند
 al22 4749/1 بینش مشتری

 al23 478/1 محصول و خدمات هوشمند
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 های علی. . برآورد مدل مقوله0شکل 

میزان خوبی برازش با معیارهای مختلف آورده شده  03در جدول  خوبی برازش مدل:

 است:

 میزان خوبی برازش با معیارهای مختلف .07جدول 

 AVE مقوله علی
Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

 935714/1 878088/1 865607/1 944472/1 432033/1 878088/1 بازاریابی و فروش

توسعه استراتژی 

 دیجیتال
830708/1 436785/1 949104/1 848703/1 830708/1 914742/1 

های  توسعه قابلیت

 سازمانی
845829/1 493345/1 989895/1 881393/1 845829/1 931452/1 
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 AVE مقوله علی
Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

توسعه و مدیریت 

 سرمایه انسانی
853695/1 413585/1 938165/1 786938/1 853695/1 324286/1 

 996833/1 648031/1 788304/1 664429/1 873861/1 648031/1 حکمرانی دیجیتال

 376455/1 852300/1 784370/1 924636/1 419577/1 852300/1 فرهنگ دیجیتال

محصوالت و 

 خدمات
427814/1 478921/1 223781/1 422465/1 427814/1 231068/1 

پشتیبانی دیجیتالی 

 هوشمند
882178/1 434132/1 219626/1 871530/1 882178/1 996563/1 

توسعه و مدیریت 

محصوالت 

 هوشمند

716559/1 877250/1 853930/1 811829/1 716559/1 257173/1 

 290298/1 486954/1 486599/1 294055/1 443068/1 486954/1 کارخانه هوشمند

که روایی همگرایی سازه را برای  باشد می 9/1تر از  متغیرها بزرگ AVE، 09توجه به جدول 

شود  کرونباخ برای همه متغیرها تأیید می یآلفاو  CRمقدار کند.  متغیرهای تحقیق تأیید می

هر سازه از ضریب همبستگی آن سازه با  AVEدارند. جذر  7/1تر از  مقداری بزرگ چراکه

ها  بودن روایی واگرای سازه قبول قابلهای دیگر بیشتر است که این مطلب حاکی از  سازه

ای مکنون )توسعه استراتژی های علی از متغیره باشد. در مدل برآوردی متغیر مکنون مقوله می

های سازمانی،  دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، توسعه و مدیریت سرمایه انسانی، توسعه قابلیت

و فروش، محصوالت و خدمات هوشمند،  یابیبازارفرهنگ دیجیتال، کارخانه هوشمند، 

پشتیبانی دیجیتالی هوشمند، کارخانه هوشمند و توسعه و مدیریت محصوالت و خدمات 

شده است بنابراین میزان و سطح  قرارگرفته یموردبررسها  از مؤلفه شده ساختهشمند( هو

این  09گیرد. جدول  قرار می یموردبررسها بر متغیر مکنون  هر یک از شاخص تأثیرگذاری

 دهد: تأثیر را نشان می
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 داری متغیرها. . ضریب تأثیر و معنی00جدول 

 ضرایب یمسیرهای موردبررس
 مقدار 

 آماره تی

سطح 

 احتمال
 نتیجه

 تأیید 111 05/8 7170/1 های علی مقوله ---> بازاریابی و فروش

 تأیید 111 55/54 7154/1 های علی مقوله ---> توسعه استراتژی دیجیتال

 تأیید 111 672/56 6463/1 های علی مقوله ---> های سازمانی توسعه قابلیت

 تأیید 111 35/05 6604/1 های علی مقوله ---> توسعه و مدیریت سرمایه انسانی

 تأیید 111 35/8 8082/1 های علی مقوله ---> حکمرانی دیجیتال

 تأیید 111 05/01 678/1 های علی مقوله ---> فرهنگ دیجیتال

 تأیید 111 23/8 7995/1 های علی مقوله ---> محصوالت و خدمات

 تأیید 111 6/03 7019/1 های علی مقوله ---> پشتیبانی دیجیتالی هوشمند

 تأیید 111 35/07 4179/1 های علی مقوله ---> توسعه و مدیریت محصوالت هوشمند

 تأیید 111 53/09 790/1 های علی مقوله ---> کارخانه هوشمند

اعداد معناداری بین مقوله علی با متغیرهای توسعه استراتژی دیجیتال،  09با توجه به جدول 

های سازمانی، فرهنگ  توسعه و مدیریت سرمایه انسانی، توسعه قابلیتحکمرانی دیجیتال، 

دیجیتال، کارخانه هوشمند، بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات هوشمند، پشتیبانی 

 46/0تر از  دیجیتالی هوشمند، کارخانه هوشمند و محصوالت و خدمات هوشمند بزرگ

 شود. لی تأیید میباشد، بنابراین رابطه بین متغیرها با مقوله ع می

 بلوغ قابلیت تحول دیجیتال یشنهادیمدل پ

کاربردی کردن تحقیق، مدل ارزیابی بلوغ قابلیت تحول دیجیتال مطابق استاندارد  منظور به

در چهار  موردسنجشهای  طراحی گردید و مؤلفه 2شکل  یمیپارادابر اساس مدل  02219

آوری )میزان  بندی شدند. در هر سطح چهار مؤلفه آگاهی، فن بعد و دوازده مقوله دسته

های دیجیتال(، سازماندهی )ساختار و سازمان( و نظام سنجش )نظامات  مؤلفه یریکارگ به

های مرجع بلوغ قابلیت مبنای سنجش ابعاد و  ها( بر اساس مدل کنترل و پایش خروجی

 ها است. کننده بلوغ ابعاد و مقوله رفت. رشد متوازن این چهار مؤلفه تعیینها قرار گ مقوله
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در شش سطح،  02219های هر فرایند مورد ارزیابی طبق استاندارد  قابلیت سطوح قابلیت:

(. هر قابلیت با یک وضعیت تحول دیجیتال 5107گردد )ابرو و همکاران،  بندی می دسته

 تواند مشخص کند با توجه به اهداف، کدام سطح را نیاز دارد. گردد. سازمان می می تراز هم

، شده تیریمد، اجراشدهمدل قابلیت پژوهش حاضر نیز در شش سطح فقدان، آغاز شده، 

 (.2طراحی شد )شکل  شده نهیبهو  برپاشده

 
 سطوح بلوغ قابلیت تحول دیجیتال.. 1شکل 

های  ریزی و اجرای فعالیت ها، اقدامات خاصی در حوزه طرح این سازمان :سطح فقدان

های این سطح عدم آشنایی مدیران و کارشناسان  اند. از مشخصه صنعت نسل چهارم نکرده

ختار و ها و نبود اهتمام به سا سازمان با مفاهیم مختلف تحول دیجیتال، عدم وجود سنجه

 سازمان تحول دیجیتال است.

هاا  سازمان نیا
 یباارا یاقاادام

شاار و   قاادم 
در  گذاشااااتن

 تااالیجید ساا ر
 اند.انجام نداده

تحااول ازاااز شااده  فقدان
هاا    تیا است فعال

به صار    یاقدامات
 یدر برخاا ازمونااه
ها انجام شده بخش

است اماا باه طاور    
مااااااااااااد ن   

 ریپااذ یناا یبشیپاا 
 یاقداما  سامانده

 اند.نشده

 آغاز شده
اقاااااااداما    

هاااای تیااافعال
در  یاااااایاجرا

خصوص تحول 
انجااام  تااالیجید

 شاااده اسااات. 
اماادگی   یابیارز

در ساااااااا   
ها انجاام  فنا ری

 شده است.

 هاا تیا فعال   اقداما  اجراشده
 تحات  فعال صور هب

بار     نیمع مسئول نظر
   هااااسااتیساسااا  

راهبردهااای سااازمان،  
 .شااوندیمااماادیریت 

های مورد مجموعه داده
 ا یا هر عمل یبرا ازین

شاااده اماااا  فیاااتعر
. سااااتندین کپارچاااه ی

 یکاایزیهااای فبخااش
حرکاات بااه  یامااادگ

را  یمجاز طیسمت مح
 .دارند

هاااای تیااافعال مدیریت شده
صانعت چهاارم   
را در سااااا   
شرکت با توجه 
به ابعاد مختلف 
سااازمان اجاارا  

اناد. دساته    کرده
باه طاور    ها داده

هار   یکامل بارا 
 ا یااااااااعمل

 فیتعر یسازمان
شااده اساات    
یکپارچه سازی 
عمااودی ایجاااد 

 شده است.

سازمان اقدام باه   برپا شده
 قیاز طر یریادگی

داده  یجمااآ ا ر
نموده است   باه  
دنبااااال بهبااااود 
مساااااااااااتمر 

  کار است.کسب
مدل کسب  کاار  

 کیااااااا یدارا
ساختار نوا راناه  

هاا  است. سازمان
 دیا های جد نهیزم

توساااعه بااارای 
 یریپااذکاربساات

 انااد.ابعااد نماوده  
 یکپاااااااارچ ی

 افقاای   یعمااود
 . جود دارد

 بهینه شده
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 0ها و اقدامات آغازین سطح، فعالیت نیدر ادر مقایسه با سطح فقدان،  :سطح آغاز شده

پذیرد و  های سازمان انجام می در برخی بخش 5صورت موردی توسعه تحول دیجیتال به

اند. در  اقدامات سازماندهی نشده ریپذ ینیب شیپطور مدون و  اما به؛ تحول آغاز شده است

های سازمان، برای آگاهی بخشی در  هایی اولیه در برخی بخش این سازمان، فعالیت

های انسانی دیجیتال، توسعه  خصوص استراتژی دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، سرمایه

هوشمند  و کارخانههای سازمانی، فرهنگ دیجیتال، محصوالت و خدمات هوشمند  قابلیت

اند.  های دیجیتال را کسب کرده صورت موردی برخی کارکنان مهارت است و به شده امانج

ساختار و سازمان که پاسخگویی اقدامات توسعه تحول دیجیتال را بر عهده داشته باشد، 

صورت آزمون و انجام  های دیجیتال به مؤلفه یریکارگ بهسازی و  وجود ندارد. برپا

های سازمان مانند کارخانه هوشمند و توسعه محصوالت و  های اولیه در برخی بخش فعالیت

است اما نظام و سازوکاری برای پایش و کنترل  شده انجام، ها آنخدمات و نظایر 

 ها وجود ندارد. خروجی

ها  سطح بلوغ، اقدامات و فعالیت نیدر ادر مقایسه با سطح آغاز شده،  سطح اجرا شده:

های دارای الگوو  ای از فعالیت عنوان مجموعه بینی، به و قابل پیش شده یزیر برنامهصورت  به

. شود معین و مطلع انجام می مسئولتحت نظر  شده یزیر برنامهصورت  های معین، به روال

در اقدامات تحول  ها آننفعان مرتبط با اقدامات تحول دیجیتال، شناسایی شده و الزامات  ذی

ها در دست  ظام و سازوکاری برای پایش و کنترل خروجیشود. ن دیجیتال در نظر گرفته می

 یرسان اطالعمصادیق مشخصی از از:  اند عبارتهای سازمان در این سطح  مشخصه تدوین است.

ها و اسناد  سنجه درخصوص ابعاد مختلف تحول دیجیتال در سطح سازمان وجود دارد.

تلف تحول دیجیتال فردی مسئول ابعاد مخ مشخصی برای سنجش در دست تدوین است.

برای های کالن در باالترین سطح  نقشه راه کلی طرح تحول دیجیتال و برنامه سازمان است.

های  آوری فن سازمان استراتژی فاوا دارد. است. شده نیتدومدیریت پدیده تحول دیجیتال 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Initiative. 

2. Adhoc. 
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های  مدیریت فرایند شوند. های جاری توسعه سرمایه انسانی بکار گرفته می دیجیتال در فرایند

های مرتبط با فضای  آموزش است. شده انجامکار سازمان مبتنی بر محیط دیجیتال  و کسب

 ابزار دیجیتال دارند یریکارگ بهدیجیتال به پرسنل داده شده است و کارکنان مهارت الزم برای 

ارخانه پذیری با عملیات ک های موجود با توجه به تطبیق آوری و فن ها رساختیزارزیابی 

هوشمند، بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات هوشمند، توسعه محصوالت و خدمات 

 است. شده انجاممدیریت ارتباطات  هوشمند، پشتیبانی دیجیتال، مدیریت اکوسیستم و

ها  سطح بلوغ، اقدامات و فعالیت نیدر ا، اجراشدهدر مقایسه با سطح  :شده تیریسطح مد

ها و  صورت فعال تحت نظر مسئول معین و کارکنان با مهارت دیجیتال بر اساس سیاست به

های  های اجرایی و راهنما شوند. استانداردها، دستورالعمل راهبردهای سازمان، مدیریت می

و وظیفه خود در  نفعان سازمان به نقش اند. ذی موردنیاز برای اجرای اقدامات تعریف شده

های تحول دیجیتال آگاهی دارند. نظام و سازوکاری برای پایش و کنترل  اقدامات و فعالیت

از:  اند عبارتهای سازمان در این سطح  نفعان وجود دارد. مشخصه ها متناسب با ذی خروجی

ابعاد مختلف تحول دیجیتال در سطح  در خصوصرسانی  مصادیق مشخصی از اطالع

است. شرح شغل مشخص برای  دشدهیتولها  د دارد. سیستم و نظامی از شاخصسازمان وجو

است. مدل حکمرانی مناسب  شده نیتدومسئول ابعاد مختلف تحول دیجیتال سازمان 

طور  برای ابتکارات دیجیتال به ها تیمسئولها و  است و نقش شده انتخابدیجیتال سازمان 

اند. استراتژی دیجیتال  مدیریت جدا شده هیاز الاند. الیه حاکمیت  شفاف تعریف شده

شده است. بخشی از فرایندهای توسعه سرمایه انسانی سازمان مبتنی بر  یبند فرمولسازمان 

اند. توسعه و  های دیجیتال و برای دستیابی به مزایای تحول دیجیتال متحول شده آوری فن

ذب و استخدام است. ج شده انجاممدیریت قابلیت مدیریت دانش در سطح سازمان 

کارکنان بر اساس الزامات محیط دیجیتال سازمان مانند مهارت دیجیتال، نگرش به 

سازی دیجیتال سازمان  شود. مدل گشودگی، نوآوری باز و چابکی و نظایر آن انجام می

های توزیع  شود. کانال است. تأکید بر اجرای عملیات منعطف، چابک و ناب می شده انجام

ها و منابع فاوا متناسب  شوند زیرساخت هوشمند و یکپارچه مدیریت میصورت  و فروش به
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سازی شده است. برنامه آموزشی مدون در خصوص  برای پشتیبانی دیجیتال هوشمند برپا

توسعه محصوالت و خدمات هوشمند در سطح سازمان وجود دارد. محصوالت و خدمات 

تری با استفاده از تحلیل داده در هوشمند دارای قابلیت دستیابی به بینش و ترجیحات مش

محیط کارخانه، مشتری و کاربر نهایی را دارد. برنامه آموزشی مدون در خصوص مدیریت 

اکوسیستم دیجیتال در سطح سازمان وجود دارد. سازمان دارای پلتفرم اختصاصی است و 

شبکه و  یررسمیغمحصوالت سازمان قابلیت اتصال به این پلتفرم را دارند. ارتباطات 

بین کارکنان سازمان بر اساس  یررسمیغهمکاری داخل سازمانی وجود دارد ارتباطات 

 شود. های دیجیتال تسهیل شده و حمایت می ابزار

های توسعه  سطح بلوغ، اقدامات و فعالیت نیدر ا، شده تیریمددر مقایسه با سطح  برپاشده:

صورت جامع در سطح کل سازمان و با در نظر گرفتن یکپارچگی بین  تحول دیجیتال به

های اجرایی و  شوند. استانداردها، دستورالعمل اقدامات، برپاسازی شده و مدیریت می

های  از استاندارد یا رمجموعهیزو  اند شده فیتعربرای اجرای اقدامات  ازیموردنهای  راهنما

نفعان در سطوح مختلف سازمان به نقش و وظیفه خود در اقدامات و  سازمانی هستند. کلیه ذی

های تحول دیجیتال آگاهی کامل دارند و صالحیت و مهارت دیجیتال را کسب  فعالیت

در نفعان  ها متناسب با کلیه ذی اند. نظام و سازوکاری برای پایش و کنترل مستمر خروجی کرده

. کند گیری مناسبی را معین می سطوح مختلف سازمان وجود دارد تا حدودی جهت

صنعت نسل چهارم را در سطح های  از: فعالیت اند عبارتهای سازمان در این سطح  مشخصه

طور کامل برای هر  ها به دسته داده اند. شرکت با توجه به ابعاد مختلف سازمان اجرا کرده

گردد.  ذخیره می شده تیریمدهای اطالعاتی  ه است و در پایگاهعملیات سازمانی تعریف شد

برنامه آموزشی ابعاد مختلف تحول دیجیتال  سازی وجود دارد. یکپارچگی عمودی و استاندارد

اجرا شده است و کارشناسان و مدیران از اهمیت و نتایج ابعاد مختلف تحول دیجیتال آگاه 

گیری  ها تولید شده است که تا حدودی جهت سنجهها و  یک سیستم و نظام از شاخص هستند.

مراتب سازمانی برای فرایندهای تحول  زنجیره عمودی از سلسله کند. مناسبی را معین می

های دیجیتال در سراسر سازمان انجام  ارزیابی، هدایت و نظارت طرح دیجیتال تبیین شده است.
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گذاری هستند، آگاهی وجود دارد.  کشود و از همه مواردی که نیاز به هماهنگی یا اشترا می

تمامی فرایندهای توسعه سرمایه انسانی سازمان  استراتژی دیجیتال سازمان در حال اجرا است.

 اند. دستیابی به مزایای تحول دیجیتال متحول شدهبرای های دیجیتال و  آوری مبتنی بر فن

آمادگی  یابیو ارزریزی تغییر مانند انتخاب متدلوژی بهبود فرایند،  اقدامات مرتبط با برنامه

های عملیاتی  مفاهیم گشودگی و نوآوری باز، چابکی و نظایر آن در برنامه است. شده انجام

گذاری و  عمودی در محیط کارخانه ایجاد شده است. قیمت یساز کپارچهی اند. یکپارچه شده

که  یا گونه بهپذیرد. سازمان دارای مالی هوشمند است.  صورت هوشمند انجام می به تبلیغات

های  ها مبتنی بر داده ، محاسبه هزینهشده انجامهای بهنگام  مالی بر اساس داده یها یریگ میتصم

سازمان دارای بخش تحقیق و توسعه هوشمند است و اقدامات در  بهنگام واحد تولید است

آوری مرتبط با محصوالت انجام  دیجیتال و انتخاب فن یبان دهیدؤلفه جدیدِ خصوص شناسایی م

ها در محیط کارخانه،  شود. محصوالت و خدمات هوشمند دارای قابلیت تحلیل جامع از داده می

مشتری و کاربر نهایی را دارد. معماری اکوسیستم سازمان انجام پذیرفته است و ارتباط 

کار مشخص است.  و ها مانند اکوسیستم نوآوری و کسب اکو سیستمدیجیتال با سایر  ستمیاکوس

نفعان سازمان مبتنی بر  ارتباطات با مشتری و ذی وجود دارد و یسازمان برونشبکه همکاری 

 شود. ابزارهای دیجیتال مدیریت می

های توسعه تحول  سطح بلوغ، اقدامات و فعالیت نیدر ا، برپاشدهدر مقایسه با سطح  :شده نهیبه

شوند. سازمان اقدام به یادگیری از طریق  های برتر جهانی انجام می دیجیتال با استفاده از الگو

دارای  وکار کسب مدل کار است. و داده نموده است و به دنبال بهبود مستمر کسب یآور جمع

پذیری ابعاد  توسعه کاربستبرای جدید،  های ها زمینه یک ساختار نوآورانه است. سازمان

یکپارچگی عمودی و افقی وجود دارد. مفهوم چارچوب حاکمیتی ابعاد مختلف  اند. نموده

ها  ها و سنجه یک سیستم از شاخص تحول دیجیتال در میان مدیران ارشد و میانی رایج است.

ها و  برابر نقص سطوح پاسخگویی در کند. که رویکرد مناسبی را پیگیری می وجود دارد

مفهوم استراتژی دیجیتال در  کمبودهای ناشی از اجرای این فرایند در سازمان تبیین شده است.

کار و استراتژی دیجیتال ترکیب  و استراتژی کسب میان مدیران ارشد و مدیران میانی رایج است.
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ر برابر سطوح پاسخگویی د و سازمان یک استراتژی تحت عنوان استراتژی دیجیتال دارد.

توسعه  بوم ستیز ها و کمبودهای ناشی از اجرای این فرایند در سازمان تبیین شده است. نقص

تولید محصوالت و برای های سازمان  بهبود فرایند است. گرفته شکلمنابع انسانی دیجیتال 

است. مفاهیم گشودگی،  شده وکار انجام کسبهای جدید  خدمات جدید و توسعه مدل

سازی افقی و  یکپارچه اند. های راهبردی یکپارچه شده ابکی و نظایر آن در برنامهنوآوری باز، چ

با های کارخانه هوشمند  عمودی در سراسر عملیات کارخانه ایجاد شده است و ارتباط سامانه

های مدیریت  ها و فعالیت تمامی فرایند ها برقرار است. های اطالعاتی سازمان سامانه ریسا

های بهنگام و استفاده از  داده یریکارگ بهمحصوالت و خدمات هوشمند با  و فروشبازاریابی 

 یریکارگ بههای پشتیبان با  ها و فعالیت تمامی فرایند گیرد. ابزار دیجیتال متناسب انجام می

طراحی محصوالت و خدمات  های بهنگام و استفاده از ابزار دیجیتال هوشمند شده است. داده

ابزارهای دیجیتال  لهیوس بهای است که بخش اعظم عملیات محصوالت و خدمات  گونه به

های اطالعاتی سازمان  شوند و با سامانه های بهنگام کنترل می داده یریکارگ بههوشمند و با 

نده صورت خود سازما به یریکارگ بهمحصوالت و خدمات هوشمند در محیط  همکاری دارند.

است و ارتباط اکوسیستم و  شده انجامها  مدیریت ابر پلتفرم و یکپارچگی پلتفرم کند. عمل می

 ارتباطات شود. پلتفرم سازمان با اکوسیستم مادر و ابر پلتفرم شناسایی و مدیریت می

 شود. فروش بر اساس ابزارهای دیجیتال مدیریت می متحدانبا شرکا و  یسازمان برون

گردد. در هر  گیری می گیری قابلیت بر پایه چهار مشخصه اندازه اندازه بلیت:گیری قا اندازه

آوری، سازماندهی )ساختار و سازمان( و نظام سنجش بر اساس  سطح چهار مؤلفه آگاهی، فن

های مرجع بلوغ قابلیت مبنای سنجش ابعاد و مقوله قرار گرفت. رشد متوازن این چهار  مدل

برای منظور در اختیار داشتن ابزاری  ها است. به عاد و مقولهکننده بلوغ اب مؤلفه تعیین

مبتنی بر مدل بلوغ تحول دیجیتال پیشنهاد  سؤالای با چهل و هشت  نامه ، پرسشیریگ اندازه

قرار گرفت. هر مقوله در این مدل بر  ذکرشدهو در اختیار سازمان  شده هیته( 2شکل شده )

بندی شود و پس از محاسبه میزان بلوغ مقوله بر  رتبه 1-2اختصاصی خود بین  سؤاالتاساس 
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شود. روال محاسبه سطح بلوغ به ازای هر مقوله و بعد در  بندی می اساس بعد مربوطه گروه

 نشان داده شده است. 6شکل 

 
 (.2108. شیوه محاسبه بلوغ مدل ( اکدیل و همکاران، 6شکل 

 ع بخش الکترونیکپذیری مدل در صنای کاربست

قرار  موردمطالعهکننده قطعات الکترونیکی دولتی  های تولید این پژوهش در یکی از شرکت

، شنهادشدهیپمبتنی بر مدل بلوغ تحول دیجیتال  سؤالای با چهل و هشت  نامه گرفت. پرسش

 02ها بر اساس فرمول شکل  قرار گرفت. پاسخ ذکرشدهتهیه گردید و در اختیار سازمان 

 مورد تحلیل قرار گرفت.
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 .موردمطالعه سازمان در دیجیتال تحول قابلیت بلوغ وضعیت تحلیل. 01 جدول

 ابعاد
آگاهی 

و 
 آموزش

توسعه 
 آوری فن

نظام 
 سنجش

ساختار 
و 

 سازمان
 نمره

سطح 
بلوغ 
 مقوله

نمره 
 بعد

سطح 
بلوغ 

 بعد

سطح 
بلوغ 
 سازمان

ند
شم

هو
ن 

زما
سا

ت 
یری

مد
 و 

نی
مرا

حک
 

توسعه استراتژی 
 دیجیتال

62/0 7/0 12/0 7/0 252/0 
آغاز 
 شده

672/0 
آغاز 
 شده

آغاز 
 شده

حکمرانی 
 دیجیتال

7/0 82/0 32/0 2/0 6/0 
آغاز 
 شده

توسعه و 
مدیریت سرمایه 

 انسانی
7/0 62/0 0/0 02/0 9/0 

آغاز 
 شده

توسعه 
های  قابلیت

 سازمانی
 اجراشده 052/0 4/0 9/0 6/5 6/5

 اجراشده 752/0 72/0 52/0 8/0 0/5 فرهنگ دیجیتال

ند
شم

هو
ت 

لیا
عم

 

کارخانه 
 هوشمند

 اجراشده 052/5 42/0 42/0 92/5 02/5

 اجراشده 052/5

بازاریابی و 
فروش 

محصوالت و 
خدمات 
 هوشمند

 اجراشده 772/0 72/0 92/0 4/0 5

پشتیبانی 
دیجیتالی 
 هوشمند

 اجراشده 972/5 7/5 6/0 6/5 3

دما
 خ

ت و
وال

ص
مح

ت 
یری

مد
ت 

ند
شم

هو
 

توسعه محصول 
و خدمات 

 هوشمند
 اجراشده 0/5 32/5 12/5 7/0 32/5

 اجراشده 01/5
محصوالت و 

خدمات 
 هوشمند

 اجراشده 0052/5 5/5 92/0 9/5 9/5
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 ابعاد
آگاهی 

و 
 آموزش

توسعه 
 آوری فن

نظام 
 سنجش

ساختار 
و 

 سازمان
 نمره

سطح 
بلوغ 
 مقوله

نمره 
 بعد

سطح 
بلوغ 

 بعد

سطح 
بلوغ 
 سازمان

م 
ست

سی
کو

ت ا
یری

مد
ال

جیت
دی

 

مدیریت 
اکوسیستم 

 دیجیتال
 مبتدیان 3/0 5/0 5/0 32/0 92/0

61652/0 
آغاز 
 شده

مدیریت 
 ارتباطات

 اجراشده 4052/0 32/0 22/0 3/5 92/5

 61/0   72/0 7/0 92/0 15/5 05/5 نمره

تحول ها قرار دارد.  کننده دهنده آن است که سازمان در سطح بلوغ آغاز نتایج ارزیابی نشان

آگاهی بخشی در خصوص برای هایی خاص  هایی اولیه در حوزه آغاز شده است. فعالیت

ها  صورت پایلوت در برخی بخش ها و اقداماتی به است. در سازمان فعالیت شده انجامدیجیتال 

اند. مصادیق  پذیر اقدامات سازماندهی نشده بینی طور مدون و پیش اما به؛ است شده انجام

ابعاد مختلف تحول دیجیتال در سطح سازمان وجود  در خصوص یرسان اطالعمشخصی از 

ها تدوین نشده است. ساختار و سازمان  ها و اسناد مشخصی برای سنجش موفقیت ندارد. سنجه

های  ی مدیریت ابعاد مختلف تحول دیجیتال تعیین نشده است و شرح شغل متناسب برا

های توسعه استراتژی  د. سازمان در مقولهتخصصی مرتبط با تحول دیجیتال وجود ندار

، توسعه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اکوسیستم دیجیتال دیجیتالدیجیتال، حکمرانی 

نقشه ها و ارتقا نیاز است سازمان  بهبود این مقولهبرای ترین نمرات را کسب کرده است.  پایین

مدیریت پدیده تحول برای ن سطح های کالن در باالتری راه کلی طرح تحول دیجیتال و برنامه

آوری اطالعات سازمان را تدوین نماید.  متناسب با آن استراتژی فندیجیتال تدوین نماید، 

پذیری با الزامات مدیریت اکوسیستم  های موجود با توجه به تطبیق آوری نسبت به ارزیابی فن

توسعه سرمایه انسانی بکار های جاری  های دیجیتال در فرایند آوری فندیجیتال اقدام نماید و 

های مرتبط با فضای دیجیتال به پرسنل داده شود تا کارکنان مهارت الزم برای  بگیرد. آموزش

ها، ضعف در حکمرانی منجر به  ابزار دیجیتال را کسب نمایند. کمبود آموزش یریکارگ به

مر ضرورت شکل نگرفتن قوانین و مقررات و فرهنگ متناسب در سازمان شده است که این ا
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دهد. همچنین  ( را نشان می2ای و کیفی مدل بلوغ )شکل  توجه سازمان به بهبود عوامل زمینه

ای پشتیبانی دیجیتال و کارخانه هوشمند و توسعه  دهد مقوله نتیجه ارزیابی نشان می

دهد در توسعه  اند. این امر نشان می محصوالت و خدمات نمرات سطح دوم را اخذ کرده

ل در سازمان بیشتر جنبه فناورانه تحول دیجیتال مورد توجه بوده است. نیاز است تحول دیجیتا

آوری  توسعه دهد. وجود فن ها آنسازمان وجوه مدیریتی و سازمانی را نیز متناسب با 

های  پذیری با این تحول ارزیابی های تحول دیجیتال و تطبیق اطالعات که بر اساس نیازمندی

تواند از این امکانات در  ست از نقاط قوت این سازمان است. سازمان میمربوطه را انجام داده ا

های حکمرانی و مدیریتی خود و بهبود مدیریت اکوسیستم اقدام  جهت بهبود وضعیت مقوله

شود راهبردهای تحول دیجیتال مانند چابکی،  نماید. توسعه متوازن این ابعاد باعث می

اند قابل  بندی شده دسته 3راهبردهای مدل شکل  که در دسته ها آنتمرکززدایی و نظایر 

میزان توجه سازمان به ابعاد اصلی مدل بلوغ تحول دیجیتال را  0سازی باشند. نمودار  پیاده

 دهد. نشان می

 
 . وضعیت سازمان با توجه به ابعاد اصلی مدل بلوغ تحول دیجیتال.0نمودار 

  



 631 |و همکاران  ی خان چیقل

 گیری بحث و نتیجه

های صنعتی  در این مقاله، با هدف ارائه مدل ارزیابی قابلیت بلوغ تحول دیجیتال در سازمان

تحت عنوان صنعت نسل چهارم، از روش تحقیق علم طراحی استفاده شد. در راستای 

های کیفی، با هدف کاستن از  منظور گردآوری داده اول پژوهش، به سؤالپاسخگویی به 

مند، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور  ه یک بینش نظامشکاف مطالعاتی و دستیابی ب

هایی با خبرگان انجام شد.  با این مرحله مصاحبه زمان همسیستماتیک ادبیات انجام پذیرفت. 

گذاری شده و مفاهیم، مقوالت، طبقات اصلی شناسایی شد. سیر تطور  های کیفی کد داده

 ه شده است.نشان داد 7نکات کلیدی تا مقوالت اصلی در شکل 

 

 
 . سیر تطور نکات کلیدی تا مقوالت اصلی.3شکل 

پس از کدگذاری متون و شناسایی عوامل مربوطه، چهار بعد اصلی مدیریت محصوالت و 

خدمات هوشمند، عملیات هوشمند، مدیریت اکوسیستم دیجیتال، حکمرانی و مدیریت 

منظور پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش و طراحی  سازمان هوشمند شناسایی شدند. سپس به

گر، راهبردی و پیامدی شناسایی شدند. در  ای، مداخله مدل پارادایمی، عوامل علی، زمینه

تکنیک  آوری شدند و مدل با استفاده از نامه جمع ها از طریق پرسش بخش کمی، داده

آزمون شد. در ادامه هر یک از این  Smart-PLSافزار  و نرم یابی معادالت ساختاری مدل

 اند. ابعاد مورد بحث قرار گرفته

های تحقیق و توسعه  این بعد شامل مقوله مدیریت محصوالت و خدمات هوشمند:

 و خدماتهوشمند، طراحی محصوالت و خدمات هوشمند، بینش مشتری و محصول 

کننده گروه فرایند توسعه و مدیریت محصوالت و خدمات  هوشمند است. این بعد پشتیبانی

آغاز  انیو مشترهای محیط  باشد که از بررسی شرایط و فرصت های صنعتی می در سازمان

های  گردد. در مسیر بلوغ سازمان و به توسعه و طراحی محصوالت هوشمند ختم می گردد یم

 اصلی بعد 4 مقوله 12 کد باز 329 نکته کلیدی 630
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باشد که بخش اعظم کارکردهای  یا گونه بهو خدمات باید صنعتی، طراحی محصوالت 

های بهنگام کنترل  داده یریکارگ بهابزارهای دیجیتال هوشمند و با  لهیوس بهمحصول و خدمت 

های اطالعاتی سازمان همکاری داشته باشند. ایجاد قابلیت تحلیل جامع از  شوند و با سامانه

عوامل تحول دیجیتال  نیتر مه ازجملهربر نهایی های تولید، مشتری و کا ها در محیط داده

های صنعتی بتوانند به این قابلیت دست پیدا کنند  مدیریت محصول است. برای آنکه سازمان

پشتیبانی از عوامل برای های موجود  آوری ها و فن سازی زیرساخت باید نسبت به متناسب

ی پژوهش، خدمات و محصوالت شناسایی شده در این بعد اقدام نمایند. طبق مدل پیشنهاد

باشد که بر  جدید یا بهبود خدمات و محصوالت موجود از نتایج بلوغ سازمان در این بعد می

 یبان دهید، مفاهیم شده یبررسهای بلوغ  است. در مدل مؤثرخلق ارزش و تحول سازمانی 

یع سازی سر دیجیتال، محصول هوشمند، تحقیق و توسعه هوشمند، بینش مشتری و نمونه

پژوهش در راستای دستیابی به جامعیت و  نیدر ااند.  قرار گرفته موردتوجهطور مستقل  به

 اند. های صنعتی، این مفاهیم در یک گروه قرار گرفته تناسب بیشتر با فرایندهای اصلی سازمان

باشد  های صنعتی می دهنده فرایندهای کلیدی در سازمان این بعد پوشش عملیات هوشمند:

ارخانه )تولید( هوشمند، عملیات بازاریابی و فروش و عملیات پشتیبانی دیجیتالی و شامل ک

وری باالتر، کارایی بیشتر و چابکی  هایی صنعتی مزیت رقابتی را از طریق بهره است. سازمان

نمایند. ماهیت پنهان عملیات سازمان، آن را به منبع ویژه و ارزشمندی  عملیات ایجاد می

کند که تقلید آن دشوار است. قابلیت عملیات هوشمند  تبدیل میبرای مزیت رقابتی 

گردد. در مسیر دیجیتالی شدن  فرد مشتری محسوب می نیازی برای تجربه منحصربه پیش

شوند و از طریق امکانات  سازی می های صنعتی، فرایندها با رویکرد دیجیتالی مدل سازمان

 یها بر سامانههوشمند مبتنی  کارخانهدر گردند. تولید یکپارچه  دیجیتال یکپارچه می

های صنعتی بتوانند به این قابلیت دست پیدا کنند  فیزیکی سایبری است و برای آنکه سازمان

سازی گردد و مجموعه  سازی عمودی و افقی در محیط کارخانه پیاده نیاز است یکپارچه

آوری شود. نتایج و  برای هر عملیات تعریف و از محیط سازمان جمع ازیموردنهای  داده

های صنعتی است که بر خلق ارزش  پیامدهای توجه به این بعد بازآفرینی فرایندهای سازمان
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بعد کارخانه هوشمند، تولید  شده یبررسهای بلوغ  است. در مدل مؤثرو تحول سازمانی 

ت هوشمند، بازاریابی هوشمند، مدیریت مالی آوری اطالعا هوشمند، عملیات هوشمند، فن

اند. در این پژوهش این مفاهیم یک گروه  قرار گرفته موردتوجهطور مستقل  هوشمند به

 اند. تشکیل داده هوشمند راتحت عنوان بعد عملیات 

این بعد شامل توسعه استراتژی دیجیتال، حاکمیت  حکمرانی و مدیریت سازمان هوشمند:

توان  مدیریت سرمایه انسانی و فرهنگ دیجیتال است. حکمرانی را می دیجیتال، توسعه و

سیستمی برای مدیریت یک پدیده در باالترین سطح ممکن دانست. حکمرانی دیجیتال به 

کند. در مسیر دیجیتالی شدن،  های دیجیتال سازمان در مسیر درست کمک می هدایت فعالیت

نظارت، هدایت و برای دیجیتالی خود را های صنعتی باید مدل حکمرانی مناسب  سازمان

طور شفاف تعریف  ها برای ابتکارات دیجیتال را به ها و مسئولیت ارزیابی انتخاب نموده و نقش

های کالن در  ها، نقشه راه کلی طرح تحول دیجیتال و استراتژی نمایند. در این سازمان

یجیتال به کارکنان داده های الزم مرتبط با تحول د و آموزش شده نیتدوباالترین سطح 

و استخدام کارکنان بر اساس الزامات محیط دیجیتال سازمان است. خروجی  و جذبشود  می

کار جدید و بهبود  و های توجه به این بعد فرهنگ جدید، مهارت جدید، مدل کسب و پیامد

 ها در سازمان است که بر خلق ارزش و تحول سازمانی و دموکراتیک کردن سازمان سیاست

است. کاستی در توجه به عوامل این بعد بازدارنده توسعه تحول دیجیتال در سازمان  مؤثر

 است.

این بعد شامل مدیریت اکوسیستم و مدیریت ارتباطات  مدیریت اکوسیستم دیجیتال:

ها ایجاد  وکار سازمان کسب بوم ستیزوکار دیجیتال، تغییرات چشمگیری در  است. کسب

که راهکارهای دیجیتال  اند شده لیتشکهای دیجیتال از بازیگران متنوعی  کند. اکوسیستم می

که چندین صنعت را در برگیرند و از طریق  یا گونه بهبرای محصوالت پیچیده را 

طات تری از ارتبا کنند. مجموعه غنی باشند، ارائه می یدسترس قابلهای دیجیتال  کانال

خود،  نوبه بهگیرد و تقویت ارتباطات در اکوسیستم،  تخصصی در اکوسیستم شکل می
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سازد. مشارکت در  امکان برآورده ساختن بهتر انتظارات فزاینده مشتریان را فراهم می

های مدیریتی است.  ها و قابلیت های دیجیتال نیازمند مجموعه جدیدی از مهارت اکوسیستم

باید  یا گونه بههای صنعتی، مدیریت اکوسیستم دیجیتال  سازماندر مسیر دیجیتالی شدن 

باشد که سازمان پلتفرم اختصاصی برای محصوالت خود داشته باشد و مدیریت شبکه 

 یریکارگ بهنفعان سازمان مبتنی بر  سازمانی و ارتباطات با مشتری و ذی همکاری برون

باشد. در  م معماری اکوسیستم سازمان میابزارهای دیجیتال انجام گیرد نیاز این قابلیت انجا

های  آوری ها و فن های صنعتی، باید ارزیابی زیرساخت فرایند دیجیتالی شدن سازمان

های دیجیتال انجام شود  پذیری با مدیریت اکوسیستم و ایجاد پلتفرم موجود با توجه به تطبیق

ابزارهای  ساسبر او ارتباطات غیررسمی و شبکه همکاری داخل و خارجی سازمانی 

های توجه به این بعد بهبود ارتباطات و  دیجیتال تسهیل و حمایت گردد. خروجی و پیامد

 های صنعتی است. کار جدید در سازمان و مدل کسب

کنند  راهبردهایی نحوه توسعه ابعاد دیگر را هدایت می مثابه بهعوامل این بعد  راهبردها:

ی، یکپارچگی، خدمت گرایی، تمرکززدایی، شامل مدیریت داده بهنگام، قابلیت همکار

این راهبردها در  یریکارگ بهکار است.  و سازی، چابکی و فرایندهای یکپارچه کسب مجازی

سازی، ساخت، پاسخگویی بهنگام،  گیری، تیم سازمان، منجر به تغییر در نحوه تصمیم

کاستی در توجه  شوند. های همکاری در سطح سازمان می سازی ارتباطات و پلتفرم یکپارچه

ها در زیرساخت و  گذاری گسترده سازمان ها و سرمایه شود تالش به این راهبردها، باعث می

ها در حد  سایر ابعاد تحول دیجیتال، تحول عمیق در سازمان به همراه نداشته باشد و تالش

 های تحول دیجیتال و عدم تغییرات سطحی باقی بماند. این امر یکی از دالیل شکست طرح

 باشد. ها از ورود به این حوزه می بازگشت سرمایه است که منجر به عدم استقبال سازمان

سوم تحقیق، مدل ارزیابی بلوغ  سؤالدر ادامه پژوهش و در راستای پاسخگویی به 

مستخرج از  یمیپارادابر اساس مدل  02219قابلیت تحول دیجیتال مطابق استاندارد 

 شده نهیبهو  برپاشده، شده تیریمد، اجراشدهشده، پژوهش، در شش سطح فقدان، آغاز 

های  مؤلفه یریکارگ بهآوری )میزان  طراحی شد. در هر سطح چهار مؤلفه آگاهی، فن
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دهی )ساختار و سازمان( و نظام سنجش )نظامات کنترل و پایش  دیجیتال(، سازمان

گرفت. رشد متوازن های مرجع بلوغ قابلیت، مبنای سنجش قرار  ها( بر اساس مدل خروجی

 های شناسایی شده است. کننده بلوغ ابعاد و مقوله این چهار مؤلفه تعیین

در یک سازمان صنعتی  شده ارائهمنظور تحقق مصنوع چهارم، مدل  در مرحله آخر به

، یموردبررسدهد در سازمان  ها نشان می قرار گرفت. یافته موردمطالعهحوزه الکترونیک 

جیتال، کارخانه هوشمند و توسعه محصوالت و خدمات نمرات سطح ای پشتیبانی دی مقوله

دهد در توسعه تحول دیجیتال در سازمان بیشتر  اند. این امر نشان می بلوغ دوم را اخذ کرده

بوده است. نیاز است سازمان وجوه مدیریتی و  موردتوجهجنبه فناورانه تحول دیجیتال 

آوری اطالعات که  د. در اختیار داشتن واحد فنتوسعه ده ها آنسازمانی را نیز متناسب با 

های مربوطه را  پذیری با این تحول ارزیابی های تحول دیجیتال و تطبیق بر اساس نیازمندی

تواند از این امکانات در جهت  انجام داده است از نقاط قوت این سازمان است. سازمان می

د مدیریت اکوسیستم اقدام های حکمرانی و مدیریتی خود و بهبو بهبود وضعیت مقوله

شود راهبردهای تحول دیجیتال مانند چابکی،  نماید. توسعه متوازن این ابعاد باعث می

اند قابل  بندی شده دسته 3که در دسته راهبردهای مدل شکل  ها آنتمرکززدایی و نظایر 

 سازی باشند. پیاده

وغ تحول دیجیتال در ابعاد شناسایی شده در این پژوهش، عوامل ایجابی و مؤثر بر بل

های تحول دیجیتال عالوه بر این موارد  باشد اما مجریان طرح های صنعتی می سازمان

گر مانند مقاومت سازمانی، ساختارهای عمودی،  بایست به عوامل بازدارنده و مداخله می

روز نبودن قوانین و  گرا، موانع محیطی، به های ثابت و بلندمدت، نگاه رسالت استراتژی

ها و استعداد کارکنان توجه ویژه داشته باشند. همچنین  ررات سازمان، منابع مالی، مهارتمق

آفرین مانند اینترنت اشیا،  های تحول آوری توجهی سازمان در اکتساب و پذیرش فن بی

بعدی، پردازش ابری، تحلیل داده، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و نظایر آن،  چاپ سه

های  گذاری رغم سرمایه های تحول دیجیتال علی امل شکست پروژهترین عو یکی از مهم

های تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق، جامعیت عوامل  باشد. یافته کالن در این حوزه می
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های مشابه  با پژوهش سهیمقا قابلو ارائه متد ارزیابی بلوغ  موردمطالعهشناسایی شده، حوزه 

های  علم طراحی است که از جمله روش است. روش بکارگرفته شده در این تحقیق

های مشابه داخل ایران در  اختصاصی طراحی مدل بلوغ است. این روش تحقیق در پژوهش

ای ندارد. از سویی مبنای شناسایی عوامل و ابعاد تحقیق حاضر  حوزه بلوغ دیجیتال سابقه

گذاری مفاهیم  بر کدبندی ابعاد، مبتنی  تنها بر تکرار عوامل در تحقیقات نبوده است و دسته

 -بر اساس نظریه داده بنیاد و رعایت دانگی عوامل بر اساس ابعاد اصلی سازمان است

عنوان نمونه مدیریت اکوسیستم دیجیتال در  به -جامعیت بیشتری دارد جهت نیازا

های مشابه پوشش داده نشده است. همچنین در این تحقیق، با توجه به الزام روش  پژوهش

راحی مبنی بر طراحی متد ارزیابی، متد ارزیابی مدل بلوغ با استفاده از تحقیق علم ط

 خصوص بهطراحی شده است که در تحقیقات مشابه در ایران  02219استاندارد بلوغ قابلیت 

های تحقیق  است. مجموعه این موارد نوآوری فرد منحصربههای صنعتی  در حوزه سازمان

های این پژوهش کمبود منابع علمی  محدودیت ازجملهگردد.  حاضر محسوب می

های  در حوزه سازمان خصوصاًسازی تحول دیجیتال  موفق پیادههای  آکادمیک و نمونه

های بلوغ تحول دیجیتال در  عنوان ورودی مدل تواند به باشد. نتایج این تحقیق می صنعتی می

 د.های خدماتی مشتری محور مورد استفاده قرار گیر ها مانند بخش سایر بخش
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