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گذرد، بنابراین این که فکر کنید بیشتر  اکنون مدتی از وجود تحول دیجیتال به عنوان یک هدف تجاری می 

عجیب نیست. اما واقعیت کامال متفاوت است.    ؛یک استراتژی منسجم برای اجرای آن دارند   بزرگ های  سازمان

مدیر در آمریکا    400، نیمی از  Wipro Digital توسط    2017انجام شده در سال    نظر سنجیبر طبق یک  

یک   کند.نمی های دیجیتال خود را به طور موفقیت آمیز اجرا درصد از استراتژی   50باور دارند که شرکت آنها 

 ها در مجموع وقت تلف کردن است!گوید که تحول دیجیتال شرکت آن نفر می  5نفر از هر  

برای اجتناب از این که شما هم بخشی از این آمار باشید، مهم است که یک چهارچوب دیجیتالی استراتژیک  

توانند ها می ا ایجاد یک ساختار دیجیتالی به دقت برنامه ریزی شده، سازمان مبتنی بر واقعیت ایجاد کنید. ب

و گام های عملی به سمت دست یابی به اهداف تحول خود    کرده های خود را به شکل منتقدانه ای بررسی  ایده

 ند.  پیش بینی کن  ؛ توانند هر مشکلی را که ممکن است در طول مسیر ایجاد شود بردارند. آنها همچنین می 

تریلیون دالر برسد، و اگر نظرسنجی    2به    2022مخارج تحول دیجیتال تا سال  متخصصین پیش بینی می کنند  

Wipro Digital  به هدر برود. بنابراین    د تواناز این پول می   دی تا حدی هم درست باشد، تا آن زمان مقدار زیا

ی سرمایه گذاری می کنند و این کار را چگونه  باید با دقت درمورد این که بر روی کدام تکنولوژ  کسب و کارها

 اطمینان حاصل کنند.  ؛فکر کنند تا از این که شاهد بازگشت سرمایه باشند  دهند؛می انجام 

نشان    ؛عنصر کلیدی که برای ایجاد یک چهارچوب استراتژی دیجیتال موفق مورد نیاز هستند   5در این جا  

 اند: داده شده 

 

عناصر   ترکیب  توسعهاین  برای  شما  به  عملی  و  انجام  استراتژیک  برای  نیاز  مورد  فرایندهای  و  ساختار  ی 

 آمیز تحول دیجیتال کمک خواهد کرد.  موفقیت



 

 

 

 اهداف مشخص 

تر به  هایی که از نظر دیجیتالی کم قدرت چهارچوب دیجیتال استراتژیک به اهداف آن بستگی دارد. شرکت 

ها برای بهبود عملکردهای کلی استفاده  های خاص و استفاده از آن بر تکنولوژی اند تمایل دارند که  بلوغ رسیده 

استراتژی های دیجیتالی را با هدف تحول کلی کسب و کار خود ایجاد   ؛ترهای بالغ کنند، در حالی که سازمان 

 کنند.می 

میانه  در  که  داردروشی  وجود  رویکردها  این  دیجیتال    ؛ی  تحول  بر    McKinseyمدل  روش  است.  طبق 

McKinsey شود: نوآوری در محصوالت،  ، تکنولوژی به چهار طریق سبب ایجاد ارزش در کسب و کارها می

 اتوماسیون، بهبود و گسترش ارتباط، و بهبود تصمیم گیری. 

 

 

خواهید عملکردهای کلی  کنید یا وقتی فقط می چه در زمانی که مدل تجاری خود را به طور کامل متحول می 

 بهبود ببخشید، داشتن هدف مشخص در ذهنتان در زمان طراحی چهارچوب استراتژیک خود الزام آور است. را  

 برای شروع این سفر، سؤاالت زیر را از خود بپرسید:

 کنید؟ گذاری می چرا در تحول دیجیتال سرمایه  •

 اولویت شما چیست؟  •



 

 

 گیرید؟چگونه موفقیت خود را اندازه می  •

 نقطه شروع شما کجاست؟ •

 ک رویکرد یکپارچه ی

کنند، بنابراین یک رویکرد یکپارچه وقتی تحول دیجیتال  های فنی متعدد مختلفی کار می ها با سیستمشرکت

 را در نظر داشته باشیم ضروری است.

مشتریان شما تنها یک بار با شما تعامل ندارند بلکه از طریق نقاط متعددی در سر تا سر سفر مشتری با شما  

های  های بازاریابی را در یک سیستم انجام دهید، درخواستشما ممکن است فعالیت .  کنند می ر  برقراتعامل  

ها را نیز در سیستمی متفاوت با موارد  های مربوط به آن و داده   ردهمشتریان را در یک سیستم دیگر مدیریت ک

 قبلی ثبت و بایگانی کنید.  

 پذیرش از سوی رهبران

به ویژه درمورد مدیرانی که ذهنیت درستی    – پذیری دیجیتال از نبود رهبری ریشه می گیرد  اغلب، نبود تطبیق 

 اند. را برای استراتژی دیجیتال ایجاد نکرده 

بسیاری از رهبران در معرض احتیاط بیش از اندازه در زمان تحول  ،  Digital McKinseyبر طبق تحقیقات  

 زیاد است.   ،های شما با شکست روبرو شوند شانس این که تالش بدون تعهدی به تحول واقعی، . هستند 

این نوع از تغییر به تطبیق در سرتاسر شرکت نیاز دارد، و رهبران باید کنترل پر کردن خأل میان تکنولوژی و  

از    "و    "از باال به پایین"توان به استراتژی دیجیتال به هر دو شکل  بر عهده بگیرند. در حالی که می   تجارت را 

نگاه کرد، پذیرش از سوی رهبران در هر مرحله حیاتی است. افرادی که در باالترین سطح قرار    "پایین به باال

تر  کسب و کار خود درک بهتری دارند و مهم کنند و هم از نیازهای داخلی  ن کار می آدارند هم از بازاری که در  

 از همه این که اختیارات الزم برای انجام تغییرات را دارند.  



 

 

 

 تطبیق پذیری 

ها امروزه  کند به طور پیوسته در حال تکامل است، بنابراین سازماندورنمایی که کسب و کار در آن عمل می 

آماده باشند. با توجه به این نکته، طراحی چهارچوبی که  های خود به همراه آن  باید برای تکامل استراتژی 

 اهمیت دارد.   ،های در حال تکامل را در نظر بگیردسناریوهای بازاری در حال تغییر و تکنولوژی 

تواند به شما برای انجام پیشرفت فزاینده و مرتب به سمت اهدافتان کمک کند، در حالی  یک رویکرد چابک می 

د.  یهای دیجیتال را مدیریت کندهد پیچیدگی و غیر قابل پیش بینی بودن پروژه کان میکه همچنین به شما ام

پذیر باقی ماندن، شما همچنین نیاز دارید که با پیشتازان و صاحب نظران همکاری و مشارکت  برای تطبیق 

ت آینده را که  کند تا بتوانید تحوالداشته باشید. این امر به شما برای به روز نگهداشتن دانش خود کمک می 

 پیش بینی کنید.  ؛توانند به شما  یک برتری رقابتی بدهند می 

 متمرکز بر مهارت ها 

های اول شما در یک استراتژی دیجیتال باید حصول اطمینان از این باشد که شما مجموعه  یت ویکی از اول

 یتال دارا می باشید.  مناسب برای تیم خود را جهت تالش برای انجام چرخه ی کامل تحول دیج مهارت های 



 

 

با مهارت، با درکی از تکنولوژی متحول کننده نیاز    ITهای نوآورانه، شما به کارمندان  برای اعمال تکنولوژی 

های  دارید، که بتوانند ایده های شما را به یک برنامه ی قابل اجرا تبدیل کنند. اگرچه، این تنها یکی از مهارت

 ی تحول دیجیتال موفق است. پروژهمورد نیاز برای انجام یک 

 برخی مهارت های حیاتی دیگر شامل موارد زیر هستند: 

 ها تحلیل داده  •

 ی نرم افزار توسعه  •

 امنیت مجازی  •

 ادبیات دیجیتال •

 مدیریت تغییرات  •

 خالقیت  •

وقتی شرکت خود را به صورت دیجیتالی متصور می شوید، مهم است که چهارچوب شما عناصر باال را در نظر  

شته باشد. بدون آن ها، شما با ریسک سرمایه گذاری بر طرح هایی که قطعا اتالف زمان و پول هستند مواجه  دا

تطبیق پذیری  هستید. باالتر از همه این که، چهارچوب شما باید یک هدف مشخص داشته باشد، پذیرش و  

ا را توسعه و شکل دهد در اولویت  ایجاد کند، و ایجاد یک نیروی کار با مهارت که بتواند آینده ی دیجیتالی شم

 قرار دهد.  
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