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Abstract 

Since digital transformation as a new phenomenon in the current era leads to the 

technological and strategic superiority of organizations, in this research, using a 

systematic review of research literature and data theory of the foundation and 

MAXQDA10 software, the components and dimensions of maturity of digital 

transformation in Iran have been identified.The information population of the present 

study is a research that was conducted in Iran between 1398 and 1400, in which 204 

articles were extracted in the initial stage of search in domestic scientific databases 

(Irandak, Civilica, SID, ...). After various screenings, 16 articles were selected as the final 

research source. After analyzing the information and performing various stages of open, 

axial and selective coding, 467 primary codes, 219 secondary codes, 37 concepts, 11 

categories and 3 macro dimensions were obtained. The results showed that the digital 

transformation maturity model has three major dimensions and eleven categories: 

infrastructure (including managerial, technical, human and cultural infrastructure), digital 

transformation leadership (including roadmap, governance, organization and digital 

resources) and digital senior management (including Digital planning and guidance, 

digital coordination and actions, and environmental monitoring and digital networking). 

Finally, in order to validate the codings, the agreement method of two coders was used 

using kappa coefficient and its value was equal to 0/62 which was more than its threshold 

value of 0/6 and indicates the acceptable validity of the conceptual model Provided. Also, 

the codification and the degree of effectiveness of the criteria in relation to each other in 

the conceptual model of the research were confirmed by a survey of validation experts. 

According to the expert survey, the average scores of the criteria in relation to each other 

were obtained between 2/1 to 3/5, which was higher than the average score of 2 (average 

of the scoring range 0 to 4) and indicates the acceptable validity of the proposed model. 

Keywords: Digital transformation, Digital Transformation Leadership, Maturity model, 

Digital senior management 

 
 

1. Assistant Professor, Department of Information Technology Management, Islamic Azad 

University, South Tehran Branch 

2. Master student, Business-Finance Management, Islamic Azad University, Electronic Branch 

3. PhD student, Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, 

South Tehran Branch 

Submitted: 30-04-2022 

Accepted: 27-06-2022 

Corresponding Author: Aliakbar Haddadi Harandi 

Email: aharandi@gmail.com 

Institute of Higher Education 

Mehr Alborz 

Encyclopedia of Digital Transformation 

Vol. 2; No. 2; PP. 43-72 

Summer 2021 

DOI: 10.22034/dtj.2022.340076.1061 

mailto:aharandi@gmail.com


44 -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- ------------------------------------------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- ---------------------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- --------- -------- --- -------- -------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- --------  هش در ایرانروندهای پژوها و حوزه تال؛یجیمدل بلوغ تحول د-
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 چکیده

منجر  هاسازمان یفناورانه و راهبرد یدر عصر حاضر به برتر دیجد ایپدیدهبه عنوان  تالیجیاز آنجا که تحول د

 ،MAXQDA10افزار و نرم ادیداده بن هیپژوهش و نظر اتیمند ادبدر پژوهش حاضر با استفاده از مرور نظام شود،یم

است که  یقاتیحاضر، تحق قیتحق یشده است. جامعه اطالعات ییشناسا رانیدر ا تالیجیاجزاء و ابعاد بلوغ تحول د

 یداخل یعلم یهاگاهیجستجو در پا هیکه در مرحله اول شده استانجام  رانیدر ا 1400تا  1398 یدر بازه زمان

 وانمقاله به عن 16مختلف تعداد  یهایگرمقاله استخراج و پس از غربال 204و ...(  SID ،ISC کا،یلیویس رانداک،ی)ا

 یو انتخاب یباز، محور یمراحل مختلف کدگذار یاطالعات و ط وتحلیلتجزیهانتخاب شد. پس از  قیتحق ییمنبع نها

نشان داد، مدل بلوغ  جیآمد. نتا دست بهبعد کالن  3مقوله و  11مفهوم،  37 ،ثانویه کد 219 ه،یکد اول 467تعداد 

و  یانسان ،یفن ،یتیریمد یهارساختی)شامل ز هارساختیمقوله، ز ازدهیسه بعد کالن و  یدارا تالیجیتحول د

ارشد  تیری( و مدتالیجیو منابع د دهیسازمان ،ی)شامل نقشه راه، حکمران تالیجیتحول د ی(، رهبریفرهنگ

 یسازو شبکه یطیمح شیو پا تالیجیو اقدامات د یهماهنگ تال،یجید تیو هدا یزیر)شامل طرح تالیجید

انجام شده از روش توافق دو کدگذار با استفاده از  یهایکدگذار یبه منظور اعتبارسنج ت،یها. در ناست( تالیجید

از  یآن بود و حاک 6/0از مقدار آستانه  شیآمد که ب دست به 62/0کاپا بهره گرفته شد و مقدار آن برابر با  بیضر

 زانیو م هایکدگذار یاعتبارسنج ،ناز خبرگا یبا نظرسنج نیارائه شده است. همچن یاعتبار قابل قبول مدل مفهوم

 نیانگیخبرگان م ینظرسنج اساس برشد.  دییپژوهش، تأ یدر مدل مفهوم گریکدینسبت به  ارهایمع یرگذاریتأث

 یدهنمره فیط نیانگی)م 2نمره  نیانگیاز م شیآمد که ب دست به 5/3تا  1/2 نیب گریکدینسبت به  ارهاینمرات مع

 .استمدل ارائه شده  قبولقابلاعتبار  انگری( بود و ب4تا  0

 تالیجیارشد د تیریمدل بلوغ، مد تال،یجیتحول د یرهبر تال،یجیتحول د: کلمات کلیدی
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 مقدمه

 روینا ازبه نحوی اساسی متحول شده است،  وکارکسبهای نوین، باورهای سنتی در عصر دیجیتال به سبب ظهور فناوری

، ینآفرتحولهای ها برای آن که از دور رقابت حذف نشوند راهی جز همگامی با تغییرات موجود ندارند. امروزه فناوریسازمان

اما تاکنون  ؛شده است وکارکسباند و تحول دیجیتال به عنوان یک مفهوم وارد ادبیات را رقم زده وکارکسب  1تحول دیجیتال

در معدود مطالعه علمی، تعریفی از این مفهوم ارائه شده است. از سوی دیگر، تعریف تحول دیجیتال مورد اجماع محققان نیست 

توان به عنوان کاربرد فناوری (. با این وجود، تحول دیجیتال را می2017،   2شتیناست )کرایست شدهو تعاریف متنوعی ارائه 

(. 2011،   3و همکاران بخشد )وسترمنتعریف کرد که این امر به صورت معناداری عملکرد سازمانی را بهبود می وکارکسبدر 

یجاد اهای دیجیتال یرند که به سبب فناوریگ( تحول دیجیتال را به عنوان تغییراتی در نظر می2010 ،  4و همکاران  کاپالن)

های ها، فرآیندها، قابلیتهای دیجیتال به صورت بنیادی، استراتژیگذارند. فناوریبر همه ابعاد زندگی انسانی تأثیر میشده 

(. هرچند 2013،   5 و همکاران ، محصوالت و خدمات و نیز روابط درون سازمانی را متحول ساخته است )بارادواجوکارکسب

 ؛انددیجیتال انجام دادههای و انتفاع از فناوری یریکارگبههای مختلف، اقدامات متعددی به منظور طی سالیان اخیر سازمان

توان به های اصلی حوزه تحول دیجیتال میچالش جمله ازهایی همراه بوده است. ها با چالشولی اجرای آن برای سازمان

 گریز،های سنتی، فناوری اطالعات، بودجه و یا عدم دسترسی به استعدادهای خالق، فرهنگ ریسکممواردی همچون؛ سیست

(. دو بعد مهم 2016،   6و ... اشاره کرد )گرث و پپارد ینآفرتحول یاندازهاچشمها و رهبری نابالغ، عدم دانش کافی، مهارت

شود( و چگونگی رهبری تغییر )که از آن های دیجیتال یاد میبلوغ دیجیتال شامل چیستی فناوری )که از آن به عنوان قابلیت

خوشایند دیجیتال برای  تجربههای دیجیتال شامل ایجاد . همچنین قابلیتاستشود( های رهبری یاد میبه عنوان قابلیت

انداز و قابلیت رهبری شامل توانایی خلق چشم است وکارکسبو بازآفرینی مدل  ازمانیسرآیندهای درون مشتریان، ارتقای ف

دیجیتال، جلب مشارکت مشتاقانه کارکنان، تمرکز بر حکمرانی دیجیتال و قابلیت رهبری فناوری است )وسترمن و همکاران، 

های مختلف و نه چیستی تغییر گونگی ایجاد تغییر در زمینه(. تحوالت سازمانی موفق از طریق تمرکز بیشتر بر روی چ2014

چالش تحول دیجیتال تلقی  ترینشود. در گذار این تحول، رهبری امری حیاتی است، چالش مدیریتی و کارکنان مهممحقق می

دهد. تأثیر قرار می بلکه همه کارکنان و سازمان را تحت ؛چرا که دیجیتالی شدن صرفاً موضوعی پیرامون فناوری نیستشود؛ می

ای راستایی میان فناوری، فرآیند و کارکنان است. تحول دیجیتال فشار گستردهرو هر اقدام دیجیتال نیازمند هماهنگی و هماز این

ها متحمل کرده است. آنچه مسلم است، تحول دیجیتال تغییر بنیادی است و همچون هر تغییر سازمانی دیگر، با بر سازمان

ای از اقدامات است که باید بلکه مجموعه ؛تالشی منفک نیستشود. افزون بر این تحول دیجیتال،  باید مدیریت نهایت دقت

های سازمانی برای اجرا و پذیرش تحول دیجیتال در سطح های جدید و قابلیت. مهارتشودمدیریت و هماهنگ  یدرستبه

بدون همراهی تغییرات سازمانی نظیر تفکر مدیریتی، فرهنگ سازمانی  تغییر و تحول فناورانه گونهیچهاست و  یازموردنسازمان 

حاصل از  آشوبناکشرایط (، 2020 ،  8 و همکاران ستریدرا)(. از طرفی 2018،  7و موارو با موفقیت همراه نخواهد بود )انکارانی

را از جمله عوامل  گذاریتغییرات بنیادین در سازمان، ماهیت غیرقطعی بودن، عدم شفافیت پیامدها و هزینه باالی سرمایه

کمبود دانش کافی  ( معتقد است2019،  9براون)اند. های تحول دیجیتال برشمردهها به پروژهبازدارنده برای ورود سازمان

 یهاپروژهها ها مانع از این شده است که سازماناین پدیده و فقدان راهنما برای هدایت سازمان درخصوص ابعاد و عوامل مختلف
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گر های بلوغ به عنوان راهنما و هدایتحل این مشکالت را استفاده از مدل( راه2019،  1تیچرت)تحول دیجیتال را اجرا کنند. 

ا، نقشی حیاتی هگذاری و تکرار موفقیتها، هدفجامع برای تقویت قابلیتهای بلوغ با فراهم نمودن راهنمای لمد زیرا؛ داندمی

مطالعه پیشینه بلوغ تحول دیجیتال در کنند. ها ایفا میو کاهش عدم قطعیت وکارکسبآمیز موضوعات در استقرار موفقیت

و عمومی بوده و خأل مطالعات دانشگاهی های موجود، بسیار کلی شده در مدل نظر گرفته دهد که ابعاد و عوامل درایران نشان می

علمی منتشر شده در زمینه مقاالت  (.1399 خانی و همکاران،مشهود است )قلیچ ،مند به مخاطبان ارائه کندکه بینشی نظام

 شدهاند و از منظر مدیریتی به این تحول، توجه کمی معطوف تحول دیجیتال به جنبه فناوری اطالعات این حوزه توجه کرده

،  3جاکوبی و برنر) (،2018،  2 و همکاران است و الزامات تحول دیجیتال در ادبیات علمی مورد توجه قرار نگرفته است )نادیم

(. همچنین فهم میدانی پیرامون چگونگی اجرای اقدامات تحول دیجیتال جامع نیست و مطالعات هر یک به صورت 2017

توان اذعان داشت در این حوزه (. افزون بر این می2018،   4 و همکاران اند )لونامجداگانه به بخشی از تحول دیجیتال پرداخته

ارائه شده است و به صورت علمی مورد تأیید قرار    5ایها توسط مدیران و مشاوران سازمانی با رویکردی حرفهها و ایدهحلراه

افزایش تعداد مقاالت و تحقیقات علمی در  دهندهنشان اطالعات علمی هاییگاهپا(. بررسی 2014،   6گرفته نشده است )نیمنن

مختلف نیز در این زمینه فعاالنه حرکت کرده و از  یوکارهاکسبها و های اخیر است. سازمانحوزه تحول دیجیتال در سال

 یبعدسهند و چاپ گرهای هوشمهای اجتماعی، حسها، رایانش ابری، اینترنت اشیاء، شبکههای جدید از قبیل کالن دادهفناوری

ها ها و مدلهای تجاری، فرآیندها، فناوری(. تحول دیجیتال، تحول عمیق فعالیت2016،   7کنند )کمپگودا و چکزکواستفاده می

،  8های دیجیتال است )برگهاس و بکها و تغییرات از طریق ترکیبی از فناوریبرای قدرت نفوذ کامل و استفاده از فرصت

استفاده از سازمان ها  هیاز شروط اول یکیکه  یاست، به حد یاتیح اریبس یکیسواد الکترون یتالیجید یدر زندگ(. 2016

 .(2019)هرندی و همکاران،  شدبا یم دانش تیریمد یندهایفرآدر جهت ارتقا سواد و پشتیبانی از  یاجتماع یهایفناور

ها، دید گسترده گذاریها و سرمایهدر عصر صنعتی امروزی، نیازمند حمایت مدیریت ارشد برای پروژه فناورانهاستفاده از الزامات 

این باورند که  ( بر2016هاس و بک، برگ)(. 2018،  9 و همکاران )اکدل استدر زمینه استراتژی، سازمان، عملیات و محصوالت 

انداز های مختلف و ایجاد چشمبندی بین فعالیتتحول، اولویتلیاتی برای نقشه راه بررسی وضعیت موجود و تعریف موارد عم

اره به کمبود منابع علمی با اش ،(1399، خانی و همکارانقلیچ)ها بسیار با اهمیت است. راهبردی برای عصر دیجیتال در سازمان

؛ اندکرده یدتأکل و ابعاد اختصاصی بلوغ تحول دیجیتال سازی تحول دیجیتال، بر ضرورت شناسایی عوامهای موفق پیادهو نمونه

مند وضعیت کلی تحول دیجیتال و ترسیم مسیری اثربخش به سمت یک بلوغ تحول دیجیتالی بنابراین، نیاز به ارزیابی نظام

اهمیت دارد، زیرا مطلوب سازمانی از ضروریات است. از طرفی، سرعت تحقق اهداف تحول دیجیتال برای صنایع رقابتی بسیار 

دهد صنایعی که از سطح بلوغ تحول دیجیتال باالتری برخوردارند، از نظر عملکرد مالی از رقبا شواهدی وجود دارد که نشان می

های تحول خود هیه یک نقشه راه روشن برای فعالیتگیرند. مدل بلوغ تحول دیجیتال به مدیریت و کارکنان در تپیشی می

ها بخشد. با توجه به اهمیت تحول دیجیتال در جهان امروزی، در سازمانلوغ دیجیتال سازمان را ارتقا میکند و سطح بکمک می

، هرچند روند مطالعات یمهستالمللی شاهد گسترش این حوزه در تمامی ساختارهای سازمانی رو در سطح بینو صنایع پیش

های خارجی در رو روند پژوهشالیی هم برخوردار نیست. از ایندر ایران بیشتر به صورت پراکنده بوده و از قدمت چندان با

سازی و ارزیابی بلوغ از مطالعات در این حوزه برای مفهوم یتوجهقابلحوزه تحول دیجیتال طی سالیان اخیر، حاکی از تعداد 

هم درک درست و قابل  هنوز هرچندتحول دیجیتال انجام شده است،  مؤثرها با هدف مدیریت و هدایت دیجیتال در سازمان
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،  2رمانه و هانلت)و ( 2018،  1 و همکاران های تحول دیجیتال و سطوح بلوغ در آن وجود ندارد )کنتااتکایی از ابعاد و ویژگی

در حوزه بلوغ تحول دیجیتال )برای جستجو در این زمینه از اصطالحات ها و جستجوها (. در تحقیق حاضر، بررسی2017

های پایگاه استفاده شد(، از طریق کلیدواژهبه عنوان  «رهبری دیجیتال»و  «مدیر ارشد دیجیتال»، «تحول دیجیتال»

بیانگر پراکندگی و بخشی بودن تحقیقات  هایبررسکتابخانه ملی، سیویلیکا و ...( انجام شد.  SID ،ISCعلمی داخلی )ایرانداک، 

حاضر بررسی و ارزیابی روند مطالعات انجام شده و شناسایی  اصلی تحقیق مسئله، لذا استاندک انجام شده در این حوزه 

های کردن خالء پرتا با ارائه الگویی جامع برای بلوغ تحول دیجیتال به یکپارچگی مفاهیم و  استرویکرد این تحقیقات 

ت بلوغ ( شناسایی مفاهیم و مقوال1در پی دستیابی به دو هدف عمده است؛ پژوهشی موجود در حوزه تحول دیجیتال 

 کمک کند. ( شناسایی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال 2تحول دیجیتال و 

 

 مبانی نظری

 اهمیت تحول دیجیتال

تحول دیجیتال »دهند از عبارت است و آنان ترجیح می وکارهاکسباز دیدگاه بسیاری از محققین تحول دیجیتال، تحول  

،  4پیاِیاِس)های (. بررسی2017،  3راستا است )ادمیدتحول هم یوکارکسبهای استفاده کنند که بیشتر با جنبه «وکارکسب

 61شرکت برتر جهان( و  100درصد از رهبران بازار ) 96 وکارکسبدهد که تحول دیجیتال هدف اصلی ( نشان می2017

 5دارند که تحول دیجیتال برای بقای  نظراتفاقها در جهان درصد شرکت 84رو است. از طرفی دیگر، های دنبالهدرصد شرکت

اند سازی کردهها پیادهدرصد آنان تحول دیجیتال را در سازمان 3آور این است که تنها سال آینده بسیار مهم است و تعجب

جیتال درصد از مدیران بازاریابی معتقدند طی سالیان آتی دنیای دی 47،   6(. با توجه به گزارش سایت فارستر2017،   5)الیوت

ها به دنبال فناوری به عنوان یک روند مهم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حالی که همه شرکت هاآنبیش از نیمی از فروش 

شرکت برتر جهان )رهبران بازار( به طور خاص بر تحول دیجیتال  100هستند،  وکارشانکسبجهانی برای تأثیرگذاری بر روی 

هایی که بلوغ درآمد شرکت ،دهد(. عالوه بر این دیگر آمارها نشان می2015،  7دارند )فنویکبیشتر از همتایانشان تأکید 

(. زبدگان دیجیتال 2015،  8تر است )بوئیبرابر بیشتر از همتایانشان با بلوغ دیجیتالی پایین 6دیجیتالی باالتری دارند 

کنند(، عملکرد بهتری وری و عملکردشان استفاده مید، بهرهسو مالحظهقابلهایی که از فناوری دیجیتال، برای افزایش )شرکت

درصد سود باالتری را نسبت به میانگین سود رقبا در صنعت خود کسب  26دهند. این افراد، را نسبت به همتایان خود نشان می

 به وجود وکارکسبالتری در کنند و اثربخشی بادرصد بیشتر از سایرین درآمد ایجاد می 9اند و با ظرفیت فیزیکی موجود، کرده

، چالش نهایی در مدیریت تغییرات است. این وکارهاکسبتوان بیان کرد که تحول دیجیتال می یطورکلبهبنابراین ؛ آورندمی

ها، بلکه بر تمامی سطوح سازمانی )وظیفه، فعالیت و فرآیند( و حتی مفهوم نه تنها بر ساختارهای صنعت و استراتژی سازمان

مداوم به دنبال به چالش کشیدن سازمان خود باشند تا اطمینان  طوربهگذارد. رهبران دیجیتال باید تأمین تأثیر می زنجیره

 (.2016وری برای سازمان شود )ادمید، تواند منجر به کسب مزیت رقابتی و بهرهحاصل کنند این تغییرات می

 ارکان تحول دیجیتال

وری، افزایش ارزش مشتری، ها برای بهبود بهرههای دیجیتال در فرآیندها، محصوالت و داراییتحول دیجیتال استفاده از قابلیت 

های الکترونیکی، علمی، های دیجیتال شامل قابلیتهای جدید کسب درآمد است. قابلیتمدیریت ریسک و شناسایی فرصت

                                                           
1. Canetta 

2. Rremane & Hanelt 

3. Edmead 

4. SAP 

5. Elliott 

6. Forrester 

7. Fenwick 

8. Bouée 
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با  2 موسسه کپجمینای)(. 2017، 1 گیری، ریاضی و محاسبات هستند )اشمارزو، اندازههای تحلیل شده، موارد کمی، ابزارداده

( طی سه سال مطالعه درباره ارکان تحول دیجیتال، سه رکن تجربه مشتری، MIT، 2011دیجیتال  وکارکسبهمکاری مرکز 

ها ( و بیان داشتند سازمان1)شکل  اصلی را معرفی کردند مؤلفه 10را مشخص و  وکارکسبهای فرآیندهای عملیاتی و مدل

 را تغییر دهند. هامؤلفهسازی تحول دیجیتال، باید این برای پیاده

 

 (MIT Center for Digital Business, 2011ارکان سازنده تحول دیجیتال ) :1شکل 

 های تحول دیجیتالچالش

بر این باور است که بسیاری از محققان معتقدند که اصطالح تحول دیجیتال قابلیت جایگزینی با واژه  (2018، بولتون)

های دیجیتالی نوظهور که بر تمامی شود، اما با یکپارچه کردن قابلیتفناوری را دارد. تحول دیجیتال شامل فناوری می

چیزی نیست که آن را خریداری و به سازمان وصل تأثیرگذار است، همراه است. دیجیتالی شدن  وکارکسبهای بخش

کرد. این موضوع چندالیه و پراکنده است و فقط شامل فناوری نیست. تحول دیجیتال یک روند مداوم تغییر نحوه انجام 

ها و اغلب در اصالح رساختها، زیها، پروژهای در مهارتهای پایهگذاریاست. این موضوع نیاز به سرمایه وکارکسب

، با وکارکسبآالت و فرآیندهای ه کنار هم قرار دادن افراد، ماشینهای فناوری اطالعات دارد. این موضوع نیاز بیستمس

شود را دارد. همچنین نیازمند نظارت و مداخله مداوم از سطوح باالیی سازمان است تا هایی که شامل میتمام آشفتگی

هایی در زمینه تحول ان غیردیجیتال تصمیمات خوبی در مورد تالشاطمینان حاصل شود که رهبران دیجیتال و رهبر

قدر که درباره فناوری است، درباره رهبری و مسائل نیروی توان نتیجه گرفت که تحول دیجیتال همانگیرند. پس میمی

ا بر بازسازی سازمان ها باید تمرکز خود رشود، در عوض سازمان. تحول دیجیتال موفق با فناوری آغاز نمیاستانسانی نیز 

                                                           
1. Schmarzo 
2. Capgemini 
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با توجه به هدف مشتری بگذارند و این یک دستورالعمل واحد ندارد اما یک موضوع مشترک بین سفرهای دیجیتال، 

امری فراتر از  وکارهاکسب(. دیجیتالی شدن 2018،  1کند )بولتوناستعداد و مهارتی است که این هدف را هدایت می

گذاری اطالعات، تعامل با مشتری ات روزانه، ساختارهای محیط کار، ارتباطات، اشتراک. اقداماستتغییر در ابزارهای کاری 

به یک سازمان دیجیتالی به معنی فناوری محور شدن نیست، بلکه به  شدنتبدیلو حتی رقابت از نتایج تحول است. 

ها صورت آوری در شبکهشود و نودر آن کمرنگ می مراتبسلسلهمعنی پذیرفتن یک فرهنگ و ذهنیت جدید است که 

های حوزه تحول دیجیتال را در (، چالشMIT  ،2011دیجیتال  وکارکسبکپجمینای و مرکز )(. 2015گیرد )بوئی، می

های آغازین به عدم انگیزه، مقررات و وضعیت نامعلوم اند. در چالشسه دسته آغازین، اجرایی و حاکمیت قرار داده

ها، مشکالت فرهنگی و مشکالت حوزه فناوری اطالعات های اجرایی، به کمبود مهارتکنند، در چالشاشاره می وکارکسب

های برند. آنان در اهمیت چالشانداز و مسائل هماهنگی را نام میهای حاکمیت نیز، افزایش چشماشاره دارند و در چالش

سازی تحول دیجیتال مهم است، اما کافی هان عالی سازمان برای پیاداجرایی بیان کردند با این که داشتن انگیزه در مدیر

ها موفق سازمان پیشرویشده در این قسمت، تهدیدهایی هستند که مانع از کنند سه عامل بیاننیست و تأکید می

و کارکنان  توان گفت مدیراندانند. در نهایت میترین چالش این قسمت میها را مهمشوند. همچنین کمبود مهارتمی

های رهبری نیاز دارد. موفقیت در عصر باید با هم مرزهای دیجیتال را هدایت کنند و این به مجموعه جدیدی از مهارت

 (.2015کنند )بوئی، دیجیتال در کارایی فناوری نیست، بلکه در چاالکی و سازگاری افرادی است که آن را اداره می

 بلوغ تحول دیجیتال

و  و نتیجه پیشرفت در توسعه یک سیستم است )الهرمن حالت کامل یا آماده بودن اشاره داردبه  «بلوغ»اصطالح 

های خود را در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب آینده بهبود های بلوغ به مرور زمان توانایی(. سیستم2011،   2همکاران

شوند )ون جای هم استفاده میاختالفات به بخشند. گاهی اوقات تحول دیجیتال و بلوغ دیجیتال بدون در نظر گرفتنمی

مند برای تغییر شکل دیجیتالی توان بیشتر به عنوان یک روش نظام(، اما بلوغ دیجیتال را می2017،   3 و همکاران لیپزیگ

خاص وضعیت تحول  طوربه «بلوغ دیجیتال»رو اصطالح (. از این2017،  4 و همکاران یک سازمان مشاهده کرد )کان

دهد. بلوغ دیجیتال سازمان عالوه بر نمایان کردن دستاوردهای آن سازمان که تاکنون دیجیتال یک سازمان را نشان می

 شده، چگونگی انطباق و آماده رقابتی شدن سازمان در محیط دیجیتالی رو نائلهای تحول دیجیتال به آن با انجام تالش

. بلوغ دیجیتال فراتر از یک تفسیر صرفاً فناورانه درباره جریان اطالعات سازمان و چگونگی دکنمیبه توسعه را نیز توصیف 

که گویای  کندمیکنترل آن توسط فناوری اطالعات است، بلکه بلوغ دیجیتال یک تفسیر مدیریتی را از سازمان منعکس 

های ها، فرهنگ و قابلیتت، فرآیندها، مهارتهای تحول دیجیتال قبلی سازمان از جمله تغییرات در محصوالت، خدماتالش

رو، بلوغ دیجیتال جنبه فناوری و مدیریتی دارد و (. از این2016،  5راهبری بر فرآیندهای تغییر است )چنیاس و هس

دیجیتالی  پایههمرسند که ها زمانی به باالترین سطح بلوغ مینگر دیده شود. سازمانتواند به عنوان یک مفهوم کلمی

قوی داشته باشند و هم از چگونگی استفاده از این زیرساخت دیجیتال در ایجاد مزیت راهبردی تجاری سازمان درک 

زیرا  ؛خصوص تحول اشاره شد، بلوغ دیجیتال نیز یک مفهوم ایستا نیستکه در طورهمانمناسبی داشته باشند. از طرفی 

 کندین ترتیب، یک سازمان باید بلوغ را در طول زمان ارزیابی مداوم در حال تغییر است. به هم طوربهمنظره دیجیتال 

 (.2017،   6)شهیدوززامان

                                                           
1. Boulton 

2. Lahrmann et al 
3. Von Leipzig et al 
4. Kane et al 
5. Chanias & Hess 
6. Shahiduzzaman 
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 پژوهش ۀپیشین

های مرتبط با موضوع تحقیق )استفاده از اصطالحات در تحقیق حاضر، برای بررسی پیشینه پژوهش سعی شد از پژوهش 

ها( استفاده شود تا ضمن حفظ یکپارچگی در عناوین پژوهش «رهبری دیجیتال»و  «مدیر ارشد دیجیتال»، «تحول دیجیتال»

 اصل شود.های مختلف این حوزه نیز حمطالب ارائه شده، دیدگاهی کلی از جنبه

 شینۀ داخلییپ

مدیران  یازموردنهای ایستگی( در تحقیقی برای بررسی ش1400، نسب و همکارانحسینی)در حوزه مدیریت ارشد دیجیتال،  

به منظور تبیین مدل شایستگی  یامرحله دول دیجیتال(، از استراتژی ترین سازوکار حکمرانی تحون اساسیارشد )به عنوا

محل اجماع موقعیت شغلی اکثریت مدیران ای، های حرفههای فردی و مهارتصهاستفاده کردند. نتایج آنان نشان داد، خصی

های و شناخت گسترده وی از فناوری ل در سطح معلومات فنیهای مدیر ارشد دیجیتا، اما نکته تمایز شایستگیاستارشد 

ستگی حکمرانی تحول نیاز دارند تا شای یوکارکسبدیجیتال است. مدیران ارشد دیجیتال گستره وسیعی از معلومات فنی و 

راستا، ن در ای است؛ول دیجیتال تحقیقات مختلفی صورت گرفته حدیجیتال سازمان را داشته باشند. در حوزه رهبری ت

دیه ( در تحقیقی به بررسی آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس شهرستان زرن1400، مرادی و کشمیری)

انداز دیجیتال، سواد دیجیتالی، سازگاری و یادگیری سریع های تدوین چشمپرداختند که نتایج آنان نشان داد شاخص

نتایج پیشنهاد کردند برای موفقیت در زمینه رهبری  بر اساس نانترین عوامل برای رهبری تحول دیجیتال هستند. آعمده

هایی در کنار فناوری در نظر های کارکنان را به عنوان حلقهتحول دیجیتال بهتر است راهبرد، فرهنگ، نوآوری و مهارت

دیجیتال  تحول ( در تحقیقی به طراحی چارچوب مفهومی رهبری1399، نوری و همکاران)بگیریم. همچنین در این زمینه 

نقشه راه دیجیتال  از: اندعبارتهای رهبری تحول دیجیتال نتایج آنان، مقوله بر اساسهای ایرانی پرداختند. در سازمان

ریزی گذار دیجیتال(، حکمرانی دیجیتال )شامل مفاهیم برنامهانداز دیجیتال، استراتژی دیجیتال، طرح)شامل مفاهیم چشم

ال، شرکاء دیجیت دیجیتال )شامل مفاهیم رهبران دیجیتال، ساختار سازمانی، یدهسازماننترل(، و هماهنگی و نظارت و ک

ال و یجیتال، استعداد دیجیتفرهنگ دیجیتال و محیط کار دیجیتال( و منابع دیجیتال )شامل مفاهیم زیرساخت د

( در پژوهشی به ارائه مدل 1398، همکاراندامرجی و اس)باشند. در حوزه تحول دیجیتال نیز، گذاری دیجیتال( میسرمایه

های دارویی پرداختند که نتایج آنان نشان داد، مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب در شرکت

، فرهنگ بعد که شامل رهبری، فناوری اطالعات، کارمندان، عملیات و فرآیندهای دیجیتال 10تحول دیجیتال دارای 

 .تاسساختار سازمانی، نوآوری و تغییرات، استراتژی دیجیتال، محصوالت و خدمات هوشمند و مشتری دیجیتال، 

های مختلف حوزه تحول دیجیتال به صورت پراکنده و طور کلی روند مطالعات انجام شده در داخل حاکی از بررسی جنبهبه

 رفته است.ورت گصها بیشتر در زمینه رهبری دیجیتال که این بررسی بخشی دارد

 پیشینۀ خارجی

(، به بررسی دو جنبه کاوش دیجیتالی و رفتار کاری 2022،  1 و همکاران ارهان)در زمینه رهبری دیجیتال طی تحقیقی  

که ادراک کارکنان از رهبری دیجیتال تأثیر مثبت و  نوآورانه در صنایع نساجی کشور ترکیه پرداختند و نتایج آنان نشان داد

های دیجیتالی باال به طور مثبت توسط تمام ابعاد رفتار کاری نوآورانه کارکنان دارد. همچنین، رهبران با مهارتمعناداری بر 

از سویی دیگر  شوند و کارمندان با داشتن رهبران ماهر دیجیتالی تمایل به انطباق رفتارهای نوآورانه دارند.کارکنان درک می

ای به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تحول دیجیتال سازمان و (، در مطالعه2021، و همکاران 2احمد)در حوزه تحول دیجیتال 

پرداختند و نتایج آنان نشان داد که پشتیبانی مدیریت ارشد و آمادگی  19گیری کووید گیری سازمان در طول همهتصمیم

ها تأثیر یجه تهدیدات نقض دادهزیرساخت فناوری یک ضریب تأثیر مثبت در تحول دیجیتال و عملکرد سازمان دارد، در نت

                                                           
1. Erhan et al 
2. Ahmad 
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بررسی  (، در پژوهشی به2020،   1 و همکاران مارتینزکارو)منفی بر پذیرش تحول دیجیتال سازمان دارد. در همین راستا 

های آنان نشان داد تأثیر تحول دیجیتال بر عملکرد شرکت با نقش میانجی فرهنگ سازمانی دیجیتال پرداختند. یافته

سازمانی دیجیتال بر  فرهنگنیاز بسیار مؤثر در موفقیت تحول دیجیتال است. تحول دیجیتال از طریق فرهنگ، یک پیش 

های تحول ( نیز در پژوهشی به شناسایی چالش2020،   2 و همکاران برونتی) عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ته فرهنگ و مهارت )شامل سه زمینه راهبردی آموزش ها در سه دسهای آنان نشان داد چالشدیجیتال پرداختند. یافته

مصنوعی( ای نیاز به اطالعات، تعامل و هوشهها )شامل زمینهها و فناوریدیجیتال، استعدادها و فرهنگ دیجیتال(، زیرساخت

تأثیر رهبری سی ( به برر2019،  3میهردجو و االمسجه)و اکوسیستم قرار گرفتند. در زمینه بررسی نقش رهبری دیجیتال، 

های پویا، اتحاد استراتژیک و بازارگرایی به این نتیجه رسیدند که تاکنون مطالعه عمیقی در مورد نقش دیجیتال بر قابلیت

رو، رد بررسی قرار نگرفته است. از اینهای پویا مورهبری، به ویژه رهبری دیجیتال در ایجاد اتحادهای استراتژیک و قابلیت

گیری بازار )بازارگرایی( جهت بر اساسای پویا هدیجیتال در توسعه اتحاد استراتژیک و قابلیت به بررسی نقش رهبری

گیری بازار، جهت بر اساسهای پویا ی دیجیتالی به منظور هدایت قابلیتشود که رفتارهای رهبربینی میپرداختند. پیش

أثیر معنادار مستقیم و غیرمستقیم بین رهبری دیجیتال و ها تاتحاد استراتژیک دارند. این یافتهدر توسعه  ترییقوتأثیر 

دارای رهنمودهای کند. در واقع این مطالعه گیری بازار را تأیید میجهت بر اساسهای پویا توسعه اتحاد استراتژیک و قابلیت

 ذاری در توسعه رهبری دیجیتال برای اجرای تحول است.گعملی برای اولویت

 روش پژوهش

شود تا با در این تحقیق تالش میشود. ای محسوب میتوسعه -با توجه به ماهیت آن از حیث هدف، کاربردیتحقیق حاضر  

، ضمن کمک به بهبود و گسترش دانش در حوزه تحول دیجیتال، با شده یگردآورهای کیفی استفاده از رویکرد کیفی و داده

 -ایالعات، از نوع کیفی )کتابخانهرا برطرف نمود. روش گردآوری اط های موجودها و شکافارائه مدلی جامع در این زمینه خالء

. هدف اصلی این پژوهش، طراحی چارچوبی مفهومی به منظور ارائه تصویری است  4 مند ادبیاتاسنادی( و به صورت مرور نظام

 زیر است: سؤالخگویی به دو . برآورده نمودن این هدف مستلزم پاساستروشن و جامع از مدل بلوغ تحول دیجیتال در ایران 

 ( ابعاد سازنده مفهوم بلوغ تحول دیجیتال کدامند؟1

 ( اجزای سازنده هر یک از ابعاد مفهومی بلوغ تحول دیجیتال کدامند؟2

مند ادبیات برای گردآوری اطالعات و محقق نمودن اهداف، از مرور نظام سؤاالتبنابراین در پژوهش حاضر، برای پاسخگویی به  

استفاده  10MAXQDAافزار (، با کمک نرم1998،   6)نظریه گلیزر  5 اطالعات از نظریه داده بنیاد وتحلیلیهتجزو برای  کیفی

به بررسی روند مطالعات صورت گرفته در حوزه بلوغ تحول دیجیتال در داخل کشور رو تنها شد. از آنجایی که تحقیق پیش

به جدید بودن موضوع تحول دیجیتال در ایران جامعه اطالعاتی پژوهش شامل تحقیقاتی است که در  با توجهپرداخته است، 

در ایران صورت گرفته است. بدین منظور برای تعیین جامعه اطالعاتی پژوهش  1400-1398های این حوزه و در طی سال

است و به منظور  موردمطالعههای مرتبط با پدیده که روشی برای شناسایی و درک بهتر پژوهش مند ادبیاتحاضر از مرور نظام

شود، بهره گرفته شد. های فعلی و ارائه چارچوب نهایی استفاده میهای پژوهشسازی شواهد موجود، تشخیص شکافخالصه

یوری، )عبدخدایی و ط تمرکز داردهای متنی مند ادبیات پژوهش حاضر از نوع مرور کیفی بوده که در آن بر دادهمرور نظام

پژوهش، تعریف معیارهای  یهاسؤال( پنج مرحله تعریف )تعریف 2013،   7 و همکاران الگوی ولفسوینکل)(. مطابق با 1398

                                                           
1. Martínez-Caro et al 
2. Brunetti et al 
3. Mihardjo & Alamsjah 
4. Systematic Literature Review 

5. Grounded theory 

6. Glaser theory 
7. Wolfswinkel et al 
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 وتحلیلیهتجزها(، نمونه (، انتخاب )محدودسازیشدهییشناساهای مناسب(، جستجو )جستجوی منابع شمول، تعیین پایگاه داده

(. با توجه به آمار موتورهای جستجوی پیشینه و 2)کدگذاری باز، محوری، انتخابی( و ارائه مدل مفهومی طی شد )شکل 

ایران، ایرانداک، ایران ژورنال، ، مگISC ،SID ،ENSANI.IRهای در مرورهای پیشین، از پایگاه داده شدهگزارشهای تجربه

 «رهبری دیجیتال»، «تحول دیجیتال»الت مرتبط استفاده شد. همچنین از اصطالحات سیویلیکا و کتابخانه ملی برای یافتن مقا

برای پیوند کلمات کلیدی بهره گرفته شد.  «و»به عنوان کلمات کلیدی اصلی استفاده شد و از عملگر  «مدیر ارشد دیجیتال»و 

انجام شد  29/12/1400تا  01/01/1398های فوق، جستجوی مقاالت در دوره زمانی با توجه به روند انتشار مقاالت در پایگاه

مقاله به عنوان جامعه اطالعاتی پژوهش حاضر استخراج شد. در ادامه برای تعیین حجم  204که در جستجوی اولیه تعداد 

ترین مقاالت با حوزه بلوغ تحول دیجیتال، نسخه اصلی منابع یافت شده، ترین و مرتبطنمونه پژوهش، به منظور انتخاب مناسب

مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت تا منابع متناسب با اهداف پژوهش  گامبهگامدر پارامترهای عنوان، چکیده و محتوا به صورت 

منبع با توجه به چکیده و  45منبع با توجه به عنوان،  103منبع ورودی به فرآیند،  204. بر این اساس از بین شودمشخص 

منبع نهایی برای استخراج اطالعات مورد استناد قرار گرفت. عالوه بر  42منبع با توجه به محتوا از لیست نهایی حذف و  14

 بر اساس(، 1( استفاده شد )جدول 2014،  1  کارانو هم عبدالمعبود)پژوهش  بر اساساین، از معیارهای شمول و عدم شمول و 

برای اطمینان بیشتر فهرست  ومقاله غیرشمول شناسایی شد که از لیست حذف  26، تعداد 1در جدول  شدهارائهمعیارهای 

قرار گرفت تا سایر منابع  توجه موردمستندات   3روندهو پیش  2گردمراجع هر یک از منابع یافت شده نیز در قالب بررسی عقب

منبع علمی معتبر نتیجه بررسی  5که بر این اساس  شودشناسایی  است،احتمالی که دارای عناوین مرتبط با اهداف پژوهش 

منبع  16؛ بنابراین در مجموع تعداد شدرونده به منابع شمول اضافه منبع علمی معتبر نیز نتیجه بررسی پیش 2گرد و عقب

 ارائه شده است. 2در جدول  هاآنار گرفت که مشخصات قر مطالعه مورد

 (2014: معیارهای شمول و عدم شمول مقاالت )عبدالمعبود و همکاران، 1جدول 

 معیارهای عدم شمول معیارهای شمول معیار

 محتوا
های مختلف بلوغ، رهبری و تمرکز بر جنبه

 مدیر ارشد دیجیتال

های مختلف تحول دیجیتال و مدیریت فناوری اطالعات و زمینه

 هوشمند وکارکسب

 های دیگربه زبان منتشرشده به زبان فارسی منتشرشده زبان

 تاریخ انتشار
تا  1/1/1398در بازه زمانی  منتشرشده

29/12/1400 
 1398پیش از سال  منتشرشده

 نوع سند
ژوهشی داوری شده و پ -مقاالت علمی

 مقاالت کنفرانسی

های انتزاعی و نامه، کتب، سرمقاله، نوشتههای فنی، پایانگزارش

 صفحه( 5مقاالت کوتاه )کمتر از 

دسترسی به 

 متن
 عدم امکان دسترسی به متن کامل امکان دسترسی به متن کامل

 

 

                                                           
1. Abdelmaboud et al 

2. Backward Searching 

3. Forward Searching 
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 (2013همکاران، : مراحل جستجو و انتخاب مقاالت منتخب )ولفسوینکل و 2شکل 

 1398-1400های : مقاالت منتخب مورد استفاده در پژوهش حاضر طی سال2جدول 

 حوزه فعالیت روش پژوهش عنوان محققین )سال( ردیف

1 
خانی و قلیج

 (1399همکاران )

شناسایی ابعاد اصلی بلوغ تحول دیجیتال در 

از رویکرد مرور  استفادههای صنعتی با سازمان

 مند پیشینهنظام

بنیاد و نظریه داده 

 MAXQDAافزار نرم

تحول 

 دیجیتال

2 
ساالرنژاد و عبدی 

(1400) 

بندی عوامل حیاتی موفقیت بلوغ شناسایی و اولویت

 شمسی 1420تحول دیجیتال صنایع دفاعی در افق 

مند پیشینه و مرور نظام

 خبرگان

تحول 

 دیجیتال

3 
اسدامرجی و 

 (1398همکاران )

ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از 

 های داروییشرکت موردمطالعهروش فراترکیب: 
 روش کیفی فراترکیب

تحول 

 دیجیتال

4 
پور و پوریان صالحی

(1400) 
 ره نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال

مند پیشینه و مرور نظام

 VOSviewافزار نرم

تحول 

 دیجیتال

5 
شیرازی و همکاران 

(1400) 

سازی فرهنگ سازمانی موردنیاز ارائه نقشه راه جاری

 برای تحول دیجیتال با رویکرد فراترکیب
 روش کیفی فراترکیب

تحول 

 دیجیتال

6 
کندری و روحانی 

(1399) 

ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در 

 راستای حکمرانی دیجیتال

تحلیل محتوایی و 

 خبرگان

تحول 

 دیجیتال
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7 
قیدر و همکاران 

(1398) 

ارائه چارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان 

 هادر سازمان

مند پیشینه و مرور نظام

 خبرگان

تحول 

 دیجیتال

 (1398نبوتی ) 8
ارائه چارچوب مفهومی محیط کار دیجیتال در 

 هاسازمان
 پرسشنامه

تحول 

 دیجیتال

9 
علی احمدی و 

 (1399)عالیپور 

طراحی سیستم سنجش بلوغ سازمانی برای 

های کوچک و متوسط )مطالعه موردی: سازمان

 سازی دیجیتالی(های بازیشرکت

 پرسشنامه
تحول 

 دیجیتال

10 
رحمتی کرهرودی و 

 (1400همکاران )

های رهبران ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی

 دیجیتال با روش فراترکیب
 روش کیفی فراترکیب

رهبری 

تحول 

 دیجیتال

11 
نوری و همکاران 

(1398) 

طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در 

 های ایرانیسازمان
 رویکرد آمیخته

رهبری 

تحول 

 دیجیتال

12 
رحمتی کرهرودی و 

 (1399همکاران )

 ینهزمالمللی در های بینفراتحلیل کیفی پژوهش

 سازی نقش رهبران دیجیتالمفهوم
 کیفیفراتحلیل 

رهبری 

تحول 

 دیجیتال

13 
مرادی و کشمیری 

(1400) 
 پرسشنامه آمادگی برای رهبری تحول دیجیتال در مدارس

رهبری 

تحول 

 دیجیتال

14 
مالزهی و همکاران 

(1400) 

طراحی و اعتبارسنجی الگوی رهبری دیجیتال در 

کشور )مطالعه موردی:  وپرورشآموزشنظام 

 استان سیستان و بلوچستان( شرپرووآموزش

روش آمیخته )مصاحبه 

 و پرسشنامه( و خبرگان

رهبری 

تحول 

 دیجیتال

15 
نسب و حسینی

 (1400همکاران )

مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال به عنوان  ارائه

 حکمران تحول دیجیتال در سازمان

روش فراترکیب و 

 مصاحبه با خبرگان

مدیر ارشد 

 دیجیتال

16 
 نسب وحسینی

 (1400همکاران )

ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به عنوان 

 حکمران تحول دیجیتال در سازمان

روش فراترکیب و 

 مصاحبه با خبرگان

مدیر ارشد 

 دیجیتال

 

 اطالعات وتحلیلتجزیه

نظریه  یریکارگبهبه منظور استخراج ابعاد بلوغ تحول دیجیتال با  هاآن وتحلیلیهتجزپس از جستجو و انتخاب مقاالت منتخب،  

بندی مفاهیم انجام شد. روش اصلی مورد قرار گرفت و کدگذاری و طبقه دستور کاردر  MAXQDA10افزار داده بنیاد و نرم

زیرا در  ؛استو استقرایی ( با رویکرد ترکیبی قیاسی حدسی 1998استفاده در تحقیق حاضر، روش نظریه داده بنیاد )گلیزر، 

میان استقرا و قیاس حدسی تا رسیدن به الگوی نهایی پژوهش توسط محقق انجام  وبرگشترفتاین رویکرد جریان مستمر 

شناسی خاص به عوامل ارائه شده است. علت استفاده محقق از یک روش 3شد که جزئیات مراحل آن در این تحقیق در شکل 

های افراد را به شد تجارب و دیدگاهتحقیق است. هرگاه پژوهشگر در نظر داشته با سؤال هاآنترین گردد که مهممختلفی برمی

(، باید 1998، گلیزر)بندی یک نظریه مورد کاوش قرار دهد، نظریه داده بنیاد شیوه مناسبی خواهد بود. به اعتقاد منظور صورت

گر، مداخله ای،چون شرایط علّی، زمینهشده و خاص همهای از پیش تعیینها ظهور یابد، نه از مقولهاجازه داد نظریه از دل داده

کند. ای بحث می(، نظریه از روابط بین مقوالت بدون رجوع به یک نمودار زنجیره1998)گلیزر، راهبردها و پیامدها. در نظریه 

مقوالت. در این روش  یحتشرسازی، مرتبط کردن مقوالت و رویش نظریه باشد، نه صرف همچنین تمرکز باید بر مفهوم
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پردازی نام دارد. مقوالت در ادامه فرآیند کدگذاری ند، مقولهرسد به پدیده مشابهی مرتبطمی بندی مفاهیمی که به نظرطبقه

 یریکارگبه(. در ادامه با 3شود )شکل شوند و با تشکیل ابعاد پژوهش، مدل مفهومی ارائه میتری مرتبط میهای وسیعبه حوزه

 وتحلیلیهتجزاری باز، محوری و انتخابی به شرح زیر مورد ، متن مقاالت منتخب در سه مرحله کدگذMAXQDA10افزار نرم

 قرار گرفت.

 کدگذاری متن مقاالت

برای کدگذاری وجود   2های واقعی( و کدهای نظری)مبتنی بر داده  1(، دو نوع کدگذاری جوهری1998، گلیزر)روش  بر اساس 

 .هستنددارد که به شرح زیر 

 : کدگذاری جوهری1مرحله 

شود. مرحله سازی میاین کدگذاری شامل دو مرحله کدگذاری باز و انتخابی است که جوهره حقیقی فضای پژوهش مفهوم 

مرحله دوم، کدگذاری انتخابی  شود.آن کدهای اولیه شناسایی می بر اساساول کدگذاری جوهری، کدگذاری باز است که 

ها با مفهوم و مفهوم با مفهوم(، مقوله محوری به تدریج در این مرحله طی فرآیند مقایسه مستمر )نشانه با نشانه، نشانهاست، 

محوری شود و متون بعدی در جهت مقولهمی شروعشود. زمانی که مقوله محوری مشخص شد، کدگذاری انتخابی آشکار می

مفهوم انتزاعی است و در عین حال آید؛ امان همچنان پژوهش بیرون می وری از درونشوند. اگرچه مقوله محکدگذاری می

و این  داردپژوهش چیست. این مقوله قدرت تحلیل که موضوع گوید کند و به مخاطب میتحلیل را در چند کلمه بیان می

آورد. مقوله می به دست، وضوعمبرای توضیح  هاآن هایتفاوتها و در برگرفتن مقوله کنار هم قرار دادنقدرت را از توانایی 

کند های آن انتخاب میویژگی بر اساساول پژوهشگر یکی از مقوالت موجود را  روشدر  شود،صورت انجام میمحوری به دو 

 (.1990،  3)استراس و کربین سازدمیتعیین و یک مقوله جدیدی را دوم  روشو در 

 : کدگذاری نظری2مرحله 

پژوهشگر با  ،شوند. در این مرحلهترکیب میریق یک الگوی ارتباطی، با یکدیگر از ط هامقوله ،در این مرحله از کدگذاری 

شود، نزدیک شده و به پیوند ممکن  منتهیاز احتماالت ذهنی  طیف وسیعیتواند به مقوالت ممکن که می در موردتفکر 

 پیدایشحاصل را در جهت  هایای انتزاعی، مقوله، الگوهدر این مرحله ؛ بنابرایناندیشدمیان مقوالت به صورت تحلیلی می

شده به هم های گسسته و قطعهمانند کدهای جوهری خودجوش هستند و داستان کنند کهبا هم ترکیب مییک نظریه 

بنابراین، کدهای جوهری بدون کدهای ؛ شودها فراهم میای جدید و مبتنی بر دادهها، نظریهشوند و با پیوند ایدهمتصل می

که ناشی از  (1998)گلیزر، بنابراین با توجه به پیشنهاد غیرالزامی ؛ (1998حاصل هستند )گلیزر، هایی بینظری انتزاع

است و نکات مطرح شده درباره چگونگی  هاآنپذیری رهیافت وی و تأکید بر نوظهور بودن مقوالت و رابطه میان انعطاف

یکدیگر  بهمیان مقوالت،  یافتهظهور بر نظر تحلیلی پژوهشگر از رابطه حاضر مقوالت مبتنی  اتصال مقوالت، در پژوهش

نداشتند تا مبتنی بر آن ارائه و گزارش  4متصل شدند و به طور مشخص انطباق کاملی با یک الگو یا خانواده کدگذاری نظری

 شوند.

                                                           
1. Substantive codes 

2. Theoretical codes 

3. Strauss & Corbin 
4. Theoretical coding families 
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 (2011،  1مراحل فرآیند اجرای نظریه داده بنیاد مبتنی بر رهیافت گلیزر )جونز و آلونی :3شکل 

 

 هاپایایی و روایی کدگذاری

های خاص نظیر های کمی، به ابزارهای کیفی نیز مانند روشاست که اگرچه در ارزیابی روش باور( بر این 1391 ،زادهعباس) 

های کیفی از اصول های تفسیری و تاویلی پژوهشاست، اما این امر به دلیل زیربنا و منطق درونی و جنبه پایایی و روایی نیاز

مشخصی برخوردار نیست. در تحقیق حاضر، از روش توافق بین دو کدگذار برای ارزیابی پایایی کدهای استخراج شده از مقاالت 

محقق دیگری نیز همان متنی را  ،است کردهاقدام به کدگذاری اولیه که  یکه عالوه بر محقق صورتینبدمنتخب استفاده شد. 

 دهندهنشان ،است، در صورتی که کدهای دو محقق به هم نزدیک باشد کردهبدون اطالع از کدهای او و جداگانه کدگذاری 

استفاده شده است )رابطه   2اکننده پایایی است. برای بررسی توافق دو کدگذار از ضریب کاپاست که بیان هاآنتوافق باال بین 

 (.2014، 3وتدر نظر گرفته شد )جی 6/0، عدد دو کدگذارضریب کاپا برای ادعای توافق  قبولقابل(. آستانه 1

k =
𝑷𝑨𝑶−𝑷𝑨𝑬

𝟏−𝑷𝑨𝑬 
           1)  

 که در آن:

k ،ضریب کاپا :OPA نمایانگر توافق مشاهده شده دو ارزیاب و :EPA است: نمایانگر میزان توافق مورد انتظار دو ارزیاب. 

توانند از راهبردهای مختلف های خود می(، پژوهشگران کیفی به منظور افزایش اعتبارسنجی پژوهش2005،  4کرسول)از نظر  

استفاده کنند. در تحقیق حاضر، در راستای   5گراییتطبیق اعضاء، درگیری طوالنی پژوهشگران با موضوع تحقیق و کثرت

نفر از متخصصین رشته مدیریت اخذ و مطابق با نظرات آنان فرآیند بازبینی نتایج  2نفر از اساتید و  2تطبیق اعضاء، نظرات 

                                                           
1. Jones & Alony 

2. Kappa Coefficient 

3. Gwet 

4. Creswell 

5. Pluralism 
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های فاوتتها و بود، انجام شد. از ویژگی هاآنپژوهش که در حد اصالح عناوین برخی مقوالت و مفاهیم زیرمجموعه حاصل شده 

ها، فرآیند مقایسه و سنجش مستمر های کیفی در مقایسه با تحقیقات کمی آن است که پژوهشگر ضمن تحلیل دادهپژوهش

رو در تحقیق حاضر، پژوهشگر با موضوع تحقیق است. از این مدتیطوالنمستلزم درگیری  کاریدهد که چنین را انجام می

توان از جمله عواملی ذکر کرد که به را می موردمطالعهمند ادبیات در حوزه رور نظامشناخت و تجربه کافی پژوهشگران و نیز م

گرایی با استفاده از نظرسنجی خبرگان میزان روش کثرت بر اساسهای پژوهش کمک کرده است. در نهایت اعتبار یافته

رزیابی قرار گرفت. لذا در تحقیق حاضر، دو در مدل بلوغ تحول دیجیتال با یکدیگر مورد ا آمدهدستبهتأثیرگذاری معیارهای 

شاخصه اصلی خبرگی علمی )با در نظر گرفتن معیار تحصیالت عالی( و خبرگی اجرایی )با در نظر گرفتن معیار تجربه علمی( 

های مختلف مدیریت با سطوح کارشناسی ارشد تا مدیریت کالن مدنظر پژوهشگر قرار گرفت و برای انتخاب خبرگان در رشته

(. سپس متن مقاله در اختیار خبرگان قرار گرفت و 3نفر خبره اجرایی انتخاب شد )جدول  6نفر خبره علمی و  5طبق آن 

که به ترتیب بیانگر  4تا  0نظرات آنان درباره میزان تأثیر هر یک از معیارها نسبت به هم )نظرسنجی با استفاده از طیف نمرات 

، تأثیر زیاد و تأثیر خیلی زیاد بود انجام شد( دریافت و با توجه به میانگین نمرات معیارها، تأثیر، تأثیر خیلی کم، تأثیر کمبی

 هاآندر نظر گرفته شد و معیارهایی که میانگین  2دهی، عدد طیف نمره بر اساساعتبارسنجی انجام شد. میانگین نمرات 

 تأثیرگذار بوده و الگوی ارائه شده از اعتبار کافی برخوردار است.توان ادعا کرد نسبت به یکدیگر باشد، می 2حداقل برابر با نمره 

 : خالصه اطالعات خبرگان3جدول 

 سابقه فعالیت رشته تخصصی نوع خبرگی تحصیالت ردیف

 سال 20 مدیریت فناوری اطالعات هیات علمی دکتری 1

 سال 19 گیریمدیریت دولتی گرایش تصمیم هیات علمی دکتری 2

 سال 10 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی علمیهیات  دکتری 3

 سال 7 گذاریمدیریت بازرگانی گرایش سیاست هیات علمی دکتری 4

 سال 4 های اطالعاتیمدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم هیات علمی دکتری 5

 سال 21 های اطالعاتیگرایش سیستم MBA اجرایی کارشناسی ارشد 6

 سال 7 مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی اجرایی کارشناسی ارشد 7

 سال 11 گرایش استراتژی MBA اجرایی کارشناسی ارشد 8

 سال 5 المللمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین اجرایی کارشناسی ارشد 9

 سال 6 مدیریت منابع انسانی اجرایی کارشناسی ارشد 10

 سال 9 گرایش مدیریت تحولمدیریت دولتی  اجرایی کارشناسی ارشد 11

 

 

 هایافته وتحلیلتجزیه 

 کدگذاری متن مقاالت

تر تجزیه شد و هر جزء یک در طی کدگذاری باز در مرحله اول، هر یک از متون مقاالت منتخب به واحدهای کوچکتدا اب 

های مشترک، یک برچسب مشترک دریافت کردند و یک کد ثانویه را تشکیل کد اولیه گرفت و سپس کدهای با موضوع

ها به دهی مقولهمفهومی بین کدهای ثانویه به ربطمشابهت و ارتباط  بر اساسدادند. سپس در مرحله کدگذاری محوری، 

ظاهر  دفعاتبهاقدام شد. بدین ترتیب، مقوله مدیریت دیجیتال که در متن مقاالت  آمدهدستبهبندی کدهای یکدیگر و دسته

وردار بود، به پیرامون خود برخ هاآنسازی شده بود و بیشترین ارتباط را با سایر مقوالت داشت و از قدرت جذب و یکپارچه

عنوان مقوله محوری انتخاب و در مرکز فرآیند کدگذاری محوری قرار گرفت. در ادامه فرآیند مقایسه، مفاهیم در چارچوب 

های مفهومی بزرگ تبدیل شدند که ابعاد مقوالت قرار گرفتند و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوالت نیز به دسته
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کد اولیه،  467(. به طور کلی نتایج حاصل از کدگذاری باز منجر به شناسایی 4ل دادند )شکل بلوغ تحول دیجیتال را شک

ها، رهبری تحول دیجیتال و مدیریت ارشد دیجیتال(، شناسایی بعد کالن )شامل؛ زیرساخت 3مقوله و  37کد ثانویه،  219

 (.4شد )جدول 

 کدگذاری متون مقاالت منتخب، مقوالت و ابعاد بلوغ تحول دیجیتال :4جدول 

 ابعاد مقوالت مفاهیم کدهای مراجع کدهای ثانویه

( 2ای پشتیبانی از تجارت دیجیتال، ه( ساختار مدیریت/ شیوه1

در  شدهتعبیههای دیجیتال ( مهارت3همکاری متقابل عملکردی، 

( 5، شدهتعریفسازی یجیتالها/ وظایف مربوط به د( نقش4سازمان، 

های های چندمنظوره برای اجرای اولویت( تیم6تخصیص منابع کافی، 

 ( مدیریت چابک8پذیر، ( جوامع انعطاف7تجارت دیجیتال، 

1 ،3 ،4 ،5 ،8 ،

9 

سازمان 

 دیجیتال

ی
ریت

دی
ت م

اخ
رس

زی
 

ت
اخ

رس
زی

 ها

های یکپارچه مشتری حل( راه2، وکارکسبهای جدید ( توسعه مدل1

( نمونه کارها محصوالت/ خدمات دیجیتال 3، تأمیندر سراسر زنجیره 

( 5ها به عنوان تمایزدهنده اصلی، ( و دادهM2M( شبکه )4در صنعت، 

های ( گسترش مداوم مدل6کنند، ابتکارات دیجیتال ارزش تولید می

 صنعت وکارکسب

2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،

9 

مدل 

 روکاکسب

 دیجیتال

ها، های توزیع و فروش هوشمند )میزان یکپارچگی کانال( کانال1

( 2ها( و بی، میزان بهنگام بودن دادههای بازاریامدیریت پیام

گذاری پویا با استفاده از گذاری و تبلیغات هوشمند )قیمتقیمت

 کارگیریبههای های جدید مبتنی بر دادههای محصول، کمپینداده

 های اطالعاتی(محصول و همکاری سامانه

1 ،3 ،8 ،9 ،11 

بازاریابی و 

فروش 

 دیجیتال

( توسعه/ اجرای یک راهبرد با استفاده از فناوری دیجیتال برای انجام 1

گیری بلندمدت بارز صنعت ( جهت2های کامالً جدید، تجارت به روش

( 4سازمان،  یوکارکسباری مرتبط با راهبرد گذ( سیاست3در فناوری، 

 نقشه راه نسل چهار صنعت

2 ،4 ،5 ،6 ،9 ،

10 

راهبرد 

 دیجیتال

( معماری/ 2های فناوری اطالعات و ارتباطات، و ظرفیت کارگیریبه( 1

های جدید فناوری اطالعات ( سامانه3های فناوری اطالعات، سیستم

های سامانه( 5کننده، های پشتیبانی( چابکی سیستم4دیجیتالی شده، 

( تلفیق فرآیندهای صنعتی و فناوری 6های دیجیتال، پردازش داده

 ( معماری فناوری8( معماری داده دیجیتال، 7اطالعات، 

9 ،13 ،14 ،

15 ،16 
 فناوری

ی
 فن

ت
اخ

رس
زی

 

سازی/ ( دیجیتالی2( سازمان به عنوان بخشی از اکوسیستم دیجیتال، 1

( اتصال دیجیتال با 3های ارزش عمودی/ افقی، سازی زنجیرهیکپارچه

( 4(، APIشبکه تجاری صنعت )به عنوان مثال از طریق 

( امکان ایجاد 5فناوری با قابلیت همکاری،  هایعاملسیستم

 ارشی برای کاربران نهاییهای جدید/ کامالً سفپیکربندی

2 ،9 ،10 ،11 ،

12 

اکوسیستم 

 دیجیتال

( تحقیق و توسعه هوشمند )شناسایی فناوری جدید، توسعه فناوری 1

بانی دیجیتال، دیجیتال نوآوری محصول، انتخاب فناوری جدید، دیده

( طراحی محصوالت و خدمات هوشمند 2دیجیتال مرتبط با محصول( 

های محصول در توسعه محصول، تحلیل داده داده کارگیریبه)

 سازی محصوالت(سازی اولیه هوشمند، شبیهها، نمونهافزودنی

3 ،4 ،5 ،8 ،9 ،

13 ،14 

محصوالت و 

خدمات 

 دیجیتال
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 ابعاد مقوالت مفاهیم کدهای مراجع کدهای ثانویه

ای از سازمان ه( داشتن بینش لحظ2گیری به لحظه و سریع، ( تصمیم1

 به مشکالت در زمان تولیددهی سریع و پاسخ
 بهنگام بودن 12، 6، 4، 3، 1

  

( محیط دیجیتال کارخانه )زیرساخت و تجهیزات، ارتباط ماشین با 1

( مدیریت داده کارخانه )مخزن داده 2دیجیتال(،  سازیمدلماشین، 

( یکپارچگی و 3هوشمند، استفاده از داده در فرآیندهای کارخانه( و 

اتصال کارخانه )یکپارچگی افقی، یکپارچگی عمودی، اتصال و 

 یکپارچگی(

1 ،2 ،3 ،5 ،15 ،

16 

کارخانه 

 دیجیتال

امنیت سایبر،  ( فناوری اطالعات هوشمند )مدیریت منابع دیجیتال،1

( مدیریت مالی هوشمند 2انطباق با قوانین امنیتی، پشتیبانی هوشمند( 

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

گیری و های مالی در تصمیمگذاری سازمان، استفاده از دادهسرمایه

 های مالی(میزان خودکار بودن سامانه

1 ،2 ،3 ،5 ،8 ،

10 

پشتیبانی 

 دیجیتال

( مهارت دیجیتال کارکنان )شایستگی فناوری، گشودگی کارکنان، 1

( مدیریت 2خودمختاری کارکنان، مهارت کارکنان، مهارت نرم(، 

ریزی، جذب و نگهداشت استعداد دیجیتال، استعداد دیجیتال )برنامه

( مدیریت دانش )مدیریت دانش، تسهیم 3استخدام رهبر دیجیتال( و 

 دانش، انتقال دانش، پاداش تسهیم دانش(

2 ،4 ،7 ،8 ،11 ،

12 

های مهارت

 دیجیتال

ی
سان

ت ان
اخ

رس
زی

 

( توسعه 2تر، پذیر/ چابکهای ایجاد یک روش کار انعطاف( قابلیت1

های چابک ( استفاده از روش3، وکارکسبنظیر )نوپدید( های بیمدل

( داشتن 5بودجه نوآوری، ( تأمین 4مدار در فرآیند نوآوری، مشتری

 های منظم در نوآوریدوره

6 ،8 ،9 ،11 ،

14 ،15 

بینش 

مشتری و 

ارتباط با 

 مشتری

پذیری، آزمایش کننده تحوالت دیجیتال )مخاطرههای تقویت( ویژگی1

( فرهنگ گشودگی 2مداری(، و یادگیری، فرهنگ عدم سرزنش، مشتری

های استقبال از وقایع و ایده)گشودگی سازمان نسبت به فناوری جدید، 

( فرهنگ همکاری )ارتباطات داخلی بین کارکنان، 3جدید، ذهنیت( و 

 بخشی(های بینارتباطات متقابل، همکاری و تیم

3 ،6 ،8 ،9 ،10 ،

13 

فرهنگ 

 دیجیتال

ی
نگ

ره
ت ف

اخ
رس

زی
 

( انطباق فناوری 3( امنیت دیجیتال، 2( امنیت فناوری اطالعات، 1

( ارزیابی عوامل 4داخل سازمان و نسبت به سهامداران، اطالعات در 

سازی انطباق شبکه زنجیره ارزش، ( بهینه6( مدیریت مخاطرات، 5خطر، 

 ( حفظ محرمانگی8( جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و 7

7 ،11 ،12 ،

14 ،15 

انطباق و 

 امنیت

( همگام شدن با تغییرات مقدم بر اطاعت 2ده، های خودسازمان( تیم1

( 3از برنامه و رویکرد تکراری افزایشی بجای رویکرد خطی،  وچراچونبی

( احساس سریع/ پاسخ به تغییرات 5( سرعت عمل، 4پذیر، کار انعطاف

 در محیط

3 ،5 ،7 ،8 ،9 
چابکی و 

 پذیریانعطاف

( توانایی 3( قابلیت تغییر، 2غییر روش کارها، ( آزادی/ تمایل به ت1

 ( بازنگری در فرآیندهای جاری4و  دائمی صنعت در خود انتزاعی مجدد

1 ،2 ،4 ،6 ،8 ،

9 ،11 

قابلیت 

 تغییرپذیری

  

( 3گذاری دانش، ( خلق دانش، با اشتراک2( مدیریت دانش سازمانی، 1

 وجود مرکز توسعه و پاالیش دانش

2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،

9 

مدیریت 

 دانش
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 ابعاد مقوالت مفاهیم کدهای مراجع کدهای ثانویه

( تعامل 4موقع و مناسب، رسانی به( اطالع3( شفافیت، 2( ارتباط آزاد، 1

( قابلیت همکاری فرآیندهای 6( تشریک تساعی، 5کاری هدفمند، 

طالعات های کاربردی و اهای سامانه( قابلیت برنامه7سازمان،  وکارکسب

( پردازش 9سازی، ذخیرهسازی ارتباطات و ( قابلیت یکپارچه8سازمان، 

 افزارهاها در بُن سازه نرمو دسترسی به داده

1 ،5 ،6 ،8 ،9 
تعاون و 

 همکاری

( سنجش آمادگی سازمان در 2انداز دیجیتال، ( تدوین و ترویج چشم1

( شناسایی روندها و نیروهای مؤثر 3جهت پذیرش تحول دیجیتال، 

بردی به منظور تدوین های راه( شناخت دارایی4تغییر بر سازمان، 

( تدوین 6انداز در طی زمان، ( تکامل چشم5انداز دیجیتال، چشم

انداز ( چشم7گرایانه و نه بهبود محور، انداز با رویکرد تحولچشم

 نگردیجیتال جامع

7 ،9 ،10 ،11 ،

12 ،14 

انداز چشم

 دیجیتال

ال
یت

یج
 د

راه
ه 

قش
ن

ال 
یت

یج
 د

ول
تح

ی 
بر

ره
 

ستراتژی دیجیتال، سازمانی در تدوین و اجرای اهای ( بررسی قابلیت1

ای سازمانی موردنیاز برای تحقق اهداف موردنظر در ه( طراحی قابلیت2

وضع  (Capability Based  Planningبر اساستحول دیجیتال 

ای موجود و مطلوب برای تحقق ه( تحلیل شکاف بین قابلیت3مطلوب(، 

ژی دیجیتال با استراتژی راستاسازی استرات( هم4تحول دیجیتال، 

 یسازماندروناستراتژی دیجیتال بر عوامل  زمانهم( توجه 5، وکارکسب

( 7موجود،  وکارکسبهای ( بررسی و موشکافی مدل6، یسازمانبرونو 

( ارزش 8فراتر از سیلوهای سازمانی،  وکارکسباستراتژی دیجیتال 

دیجیتالی  یسنجامکان( 9، وکارکسبمشتریان در مرکزیت استراتژی 

گیری ( تعیین رویکرد سازمان در بهره10، وکارکسبشدن فرآیندهای 

 طلب(های نوین دیجیتال )نوآور، پیرو و یا فرصتاز فناوری

10 ،11 ،12 ،

13 ،14 

استراتژی 

 دیجیتال

( 2( تدوین برنامه عملیاتی دیجیتال مبتنی بر استراتژی دیجیتال، 1

گذار دیجیتال در ( ترویج طرح3طراحی و تدوین نقشه سفر مشتری، 

گذار ( تدوین طرح4سازمان و تأکید بر نقش همه ذینفعان بر تحقق آن، 

لی، به منظور توسعه های انتقا( تعریف معماری5، وکارکسبمدل 

( بررسی 6در تحول دیجیتال،  یازموردنهای سازمانی تدریجی قابلیت

چگونگی بازطراحی گزاره ارزشی مشتریان با دیجیتالی شدن خدمات و 

 ( جلب مشارکت ذینفعان در تدوین طرح گذار دیجیتال7محصوالت، 

11 ،12 ،13 ،

14 ،15 ،16 

گذار طرح

 دیجیتال

( 2دیجیتال،  اندازبرای تحقق چشم هامسئولیتها و ( تعریف نقش1

( تعیین 4، سنجشقابل( شفاف و 3تعیین اهداف و نتایج مشخص، 

( هماهنگی اقدامات دیجیتال در میان 5اولویت اقدامات دیجیتال، 

( 7( انتخاب سازوکار بهینه حکمرانی دیجیتال، 6سیلوهای سازمانی، 

( برقراری ارتباط میان عملیات 7های تحول دیجیتال، تعیین دامنه طرح

( 9گذاری دیجیتال، ( سیاست8زمانی،  د و ساختارهای جاری ساجدی

( 11چابکی سازمانی،  اساس برریزی ( برنامه10تغییر ساختار سازمانی، 

 ریزی رشد و جانشینی رهبران دیجیتالبرنامه

8 ،10 ،11 ،

13 ،14 ،16 

ریزی و برنامه

 هماهنگی

ال
یت

یج
 د

ی
ران

کم
ح

 

 

ی سنجش ابتکار عمل براهای کلیدی عملکرد ( تعیین شاخص1

های کلیدی عملکرد و اهداف شاخص راستاسازی هم( 2دیجیتال، 

1 ،2 ،6 ،9 ،11 ،

12 

نظارت و 

 کنترل
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 ابعاد مقوالت مفاهیم کدهای مراجع کدهای ثانویه

( نظارت بر اقدامات دیجیتال و انجام 3استراتژیک تحول دیجیتال، 

( ایجاد سازوکاری برای اطمینان از تخصیص منابع 4اقدامات اصالحی، 

اطمینان از  ( ایجاد سازوکاری برای5بهینه در تحول دیجیتال، 

گیری ( بهره6های حاصل از اجرای تحول دیجیتال، ریسک سازیهینهب

از چارچوب سنجش جامع به منظور ارزیابی نرخ بازگشت هر یک از 

( ایجاد سازوکاری برای اطمینان از تحقق منافع 7اقدامات دیجیتال، 

( ایجاد سازوکاری برای ایجاد شفافیت نزد 8حاصل از تحول دیجیتال، 

 )ذینفعان کلیدی( در تحول دیجیتالسهامداران شرکت 

انداز محیط کار دیجیتال به عنوان رکن اساسی استراتژی ( چشم1

راستاسازی برنامه ایجاد محیط دیجیتال با اهداف ( هم2، وکارکسب

سازی محیط کار ( تعیین منافع حاصل از پیاده3تحول دیجیتال، 

برخورداری از استراتژی بلندمدت در راستای ایجاد محیط ( 4دیجیتال، 

( بهبود تجربه 6انداز محیط کار دیجیتال، ( ترویج چشم5کار دیجیتال، 

( تأکید بر نظرات کارکنان در تدوین 7کارکنان و کارایی محیط کاری، 

( تشکیل جوامع دانشی میان واحدهای 8استراتژی محیط کار دیجیتال، 

 م نقشه سفر کارکنان( ترسی9سازمانی، 

2 ،3 ،10 ،15 ،

16 

محیط کار 

 دیجیتال

ان
زم

سا
ی

ده
 

ال
یت

یج
د

 

( اتخاذ رویکرد فعاالنه و کنترلی برای قواعد و سازوکارهای تعامل در 1

های نوآور در جهت پیاده( مشارکت با سازمان2اکوسیستم ایجادشده، 

( 4( روابط با مشاوران مدیریتی، 3، وکارکسبسازی مدل جدید 

( مشارکت 5های برخوردار از استعدادهای موردنیاز، مشارکت با سازمان

( مشارکت 6گیری از تجارب مدیریت تغییر، های مشابه و بهرهبا سازمان

کنندگان ( روابط با تأمین7ها در حوزه تحقیق و توسعه، با سازمان

 ( همکاری بیرونی با اکوسیستم8افزاری و فناوری اطالعات، نرم

1 ،4 ،7 ،11 ،

13 ،15 

شرکاء 

 دیجیتال

ای گیری فرا وظیفه( تصمیم2ازمانی مبتنی بر مشارکت، ( ساختار س1

ای، گیری از ترکیب الگوهای ساختار رسمی و شبکهنه سیلویی، ( بهره

( 6( رهبری غیرمتمرکز، 5گیری از ساختار غیرسلسله مراتبی، ( بهره4

 ساختار منعطف (7های رشد خودگردان، گیری گروهبهره

2 ،5 ،6 ،9 ،13 ،

16 

ساختار 

 سازمانی

  

سازی استراتژی ( تدوین و پیاده2ت مدیریت تغییر، ( تقویت مهار1

( تدوین 4( بسیج سازمان در راستای تحول دیجیتال، 3دیجیتال، 

( تقویت مهارت تدوین 5انداز دیجیتال توسط مدیر ارشد، چشم

تغییرات فرهنگی موردنیاز برای تحول ریزی ( پی6انداز دیجیتال، چشم

( توسعه سواد 8( مدیران ارشد به عنوان الگوی نقش، 7دیجیتال، 

( 10( شناخت مستمر سطح بلوغ دیجیتال، 9دیجیتال تیم رهبری، 

گیری در ( تقویت قدرت تصمیم11دی کارکنان، توجه به توسعه فر

یی منافع ( بازنما13پذیری، ( تقویت ریسک12رایط عدم اطمینان، ش

( 15( هوشمندی مالی، 14تحول دیجیتال برای تمامی اعضای سازمان، 

( 17( توسعه مشتری محوری، 16انداز جامع، توسعه مهارت تصویر چشم

پژوهی، ( آینده19تفکر فرآیندی و سیستمی، ( تقویت 18مدیریت تضاد، 

 ( تقویت روحیه یادگیری21( تقویت تفکر استراتژیک، 20

5 ،7 ،8 ،10 ،

11 ،12 ،13 ،

14 ،16 

رهبران 

 دیجیتال
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 ابعاد مقوالت مفاهیم کدهای مراجع کدهای ثانویه

( مدیریت 3یتال، کارهای دیج( ارزیابی بار مالی راه2( مدیریت بودجه، 1

ع برای ( تخصیص پلکانی مناب4گذاری دیجیتال، پرتفولیوی سرمایه

های گذاری خطرپذیر در حوزه استارت آپ( سرمایه5نوآوری دیجیتال، 

 دیجیتال

1 ،2 ،4 ،9 ،11 ،

12 ،13 

گذاری سرمایه

 دیجیتال
ال

یت
یج

 د
بع

منا
 

( مدیریت 2های استعداد با استراتژی دیجیتال، راستاسازی برنامه( هم1

( 4های دیجیتال، ( بررسی وضع مطلوب مهارت3چرخه حیات استعداد، 

های ( تدوین استراتژی5های دیجیتال، بررسی وضع موجود مهارت

مناسب آموزشی برای تقویت های ( طراحی و اجرای طرح6آموزش، 

های ( شناسایی خالء و نیازهای آموزشی مهارت7های دیجیتال، مهارت

ها با اهداف تحول دیجیتال، راستاسازی پاداش و مشوق( هم8دیجیتال، 

 های دیجیتال( توسعه مهارت9

10 ،11 ،13 ،

14 ،15 

استعداد 

 دیجیتال

های تحول ( مدیریت پروژه2( ایجاد حکمرانی دیجیتال در سازمان، 1

دیجیتال و تالش برای  استراتژیک( تدوین ارکان 3دیجیتال سازمان، 

( تطابق اقدامات 5( بررسی آمادگی و بلوغ دیجیتال سازمان، 4تحقق آن، 

 های سازمانی و فراسازمانیتحولی با مقررات و سیاست

2 ،3 ،7 ،8 ،13 ،

15 ،16 

ریزی طرح

 دیجیتال

  

راستاسازی استراتژی واحدهای ( توانمندسازی دیجیتال و هم1

( مدیریت تغییر 3( مدیریت تعارضات طرح تحول دیجیتال، 2سازمانی، 

( 5( تخصیص منابع حوزه تحول دیجیتال،  4طرح تحول دیجیتال، 

های تحول دیجیتال ( مدیریت پروژه6های پروژه، مدیریت هزینه

 های سازمانیسازی پروژه( دیجیتالی7سازمان، 

9 ،10 ،13 ،

14 ،15 

مدیریت 

رح دیجیتال
ط

ال
یت

یج
 د

ت
دای

 ه
ی و

یز
ر

 

ال
یت

یج
 د

شد
 ار

ت
ری

دی
م

 

پردازی در راستای خلق ( ایده2، سازمانیدرون( ایجاد بستر کارآفرینی 1

( نظارت بر فعالیت آزمایشگاه نوآوری 3محصول یا خدمت جدید، 

های نوآورانه دیجیتال در سازمان )در ( شناسایی و تحقق ایده3سازمان، 

های دیجیتال ( درآمدزایی از نوآوری4خدمت، محصول، یا فرآیند(، 

 سازمانیدرون( ایجاد بستر نوآوری 5سازمان، 

7 ،8 ،11 ،13 ،

14 

مدیریت 

نوآوری 

 دیجیتال

گیری ( هماهنگی با مدیر ارشد فناوری اطالعات )تحقق تصمیم1

های امنیتی سازمان محور در تصمیمات سازمانی، بازبینی نیازمندیداده

ی و رافزاهای نوظهور، بازبینی نیازهای نرمبا توجه به فناوری

( مدیر 2دوگانه فناوری اطالعات(، افزاری، همکاری در ایجاد مدل سخت

سازی مدیریت ارشد بازاریابی )کنترل ردپای دیجیتال سازمان، دیجیتالی

آفرینی با مشتریان در راستای ایجاد محصوالت، ارتباط با مشتریان، هم

دهی برندسازی دیجیتال همکاری در حوزه بازاریابی دیجیتال، جهت

سازی نقاط ی و دیجیتالیدهی و راهبری تجربه مشترسازمان، جهت

( مدیر ارشد منابع انسانی )بازبینی فرآیندها و خدمات 3تماس( و 

پردازی در راستای سازمانی در راستای ارتقای تجربه کارکنان، ایده

وری کارکنان، همکاری در جذب و پرورش استعدادهای ارتقای بهره

یریت دیجیتال، هماهنگی در راستای ایجاد محیط کار دیجیتال، مد

 نظارت کارکنان از تحول دیجیتال(
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 ابعاد مقوالت مفاهیم کدهای مراجع کدهای ثانویه

( 2در سطوح مختلف،  هاآنها و نتایج رسانی شفاف از برنامه( اطالع1

( 3دهی مستمر به ایشان، تعامل با مدیرعامل و هیئت مدیره و گزارش

( 4شناسایی، ارزیابی و برقراری ارتباط مؤثر با ذینفعان درون سازمان، 

ایجاد سازوکار اخذ نظرات و پیشنهادات به منظور شناسایی مسائل و 

 نقاط بهبود

3 ،5 ،6 ،8 ،11 ،

14 ،16 

تحقق 

همراهی 

 زمانیسا

( شناسایی 2( رقابت همکارانه با بازیگران اکوسیستم تحول دیجیتال، 1

 ( نظارت مستمر بر تغییرات بازار3ذینفعان تأثیرگذار و تأثیرپذیر، 
12 ،14 ،16 

نظارت و 

تعامل 

 محیطی

 

( شناسایی روندهای تحول آفرین و تأثیرگذار بر کسب و کار سازمان 1

( شناسایی 3( ایجاد پلتفرم نوآوری باز، 2کاربرد آن، ریزی برای و برنامه

( 5سازی آن، ( سازمان و بهینه4زنجیره ارزش اقدامات تحول دیجیتال، 

 ها و تهدیدهاشناسایی محیط، بازار، فرصت
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( حضور در رویدادها 2مدیران ارشد دیجیتال، ( ارتباط مستمر با سایر 1

( نظارت و تالش برای استمرار سالمت اکوسیستم 3سازی، و شبکه

 دیجیتال

8 ،9 ،12 ،13 ،
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 MAXQDAافزار خروجی شماتیك حاصل از کدگذاری متن مقاالت در نرم: 4شکل 
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 هاپایایی و روایی کدگذاری

ها در قالب بررسی توافق دو کدگذار بر مبنای ضریب کاپا مورد پس از شناسایی عناصر مفهومی، نتایج فرآیند کدگذاری 

اطمینان حاصل شد. در تحقیق حاضر، سه نمونه از متون اصلی مقاالت منتخب  هاآنارزیابی قرار گرفت و نسبت به پایایی 

کد  36، 5کدگذاری شده توسط پژوهشگر، برای ارزیابی در اختیار یکی از خبرگان موضوعی قرار گرفت و مطابق جدول 

آمد که  دست به 62/0، مقدار ضریب کاپا برای نتایج کدگذاری دو محقق، عدد 4های جدول داده اساس بر. شداستخراج 

تر از داری برای ضریب کاپا کوچکبیشتر است. با توجه به این که سطح معنی 6/0آن یعنی عدد  قبولقابلاز آستانه 

توان ادعا رو میشود. از اینبه یکدیگر تأیید می هاآن، فرض استقالل کدهای استخراجی رد شده و وابستگی است 05/0

های صورت گرفته، منظور اعتبارسنجی کدگذارییایی کافی برخوردار است. همچنین بهکرد که نتایج کدگذاری از پا

نظرات خبرگان هر یک از معیارهای  اساس برارائه شده است.  6میانگین نمرات نظرسنجی از خبرگان در جدول 

. نتایج حاصل از نظرسنجی نشان داد میانگین هستندمدل بلوغ تحول دیجیتال نسبت به یکدیگر اثرگذار  آمدهدستبه

دهی )میانگین طیف نمره 2که بیش از میانگین نمره  است 5/3تا  1/2نمرات تأثیرگذاری معیارها نسبت به یکدیگر بین 

شده ها از اعتبار کافی برخوردار بوده و الگوی مفهومی ارائه توان ادعا کرد که نتایج کدگذاری( بود، بنابراین می4تا  0

 است. اتکاقابل

 2و  1: مقادیر توافق و عدم توافق دو کدگذار 5جدول 

  کدگذار دوم  

 کدگذار اول

 0 

36 

1 

8 

 مجموع کدگذار دوم

0 44 

1 4 21 25 

 69 29 40  مجموع کدگذار اول

 

 PAO =
𝟐𝟏+𝟑𝟔

𝟔𝟗
= 𝟎. 𝟖𝟐 

PAE =(
𝟐𝟏+𝟒

𝟔𝟗
×

𝟐𝟏+𝟖

𝟔𝟗
) + (

𝟑𝟔+𝟒

𝟔𝟗
×

𝟑𝟔+𝟖

𝟔𝟗
) =  𝟎. 𝟓𝟐 

k =𝟎.𝟖𝟐−𝟎.𝟓𝟐

𝟏− 𝟎.𝟓𝟐
=  𝟎. 𝟔𝟐 

 : میانگین نمرات حاصل از نظرسنجی خبرگان6جدول 

K J I H G F E D C B A معیارها 

 (Aهای فرهنگی )زیرساخت 0          

 (B) یانسانهای زیرساخت 7/2 0         

 (C) یریتیمدهای زیرساخت 1/3 4/3 0        

 (D) یفنهای زیرساخت 2/2 1/3 7/2 0       

 (E) یجیتالدریزی و هدایت طرح 3/2 6/2 3/3 4/2 0      

 (F) یجیتالدهماهنگی و اقدامات  1/2 3 5/3 4/2 3 0     

 (G) یجیتالدسازی پایش محیطی و شبکه 5/2 8/2 3/3 3/3 6/2 3 0    

 (H) یجیتالدنقشه راه  7/2 9/2 8/2 8/2 8/2 2/3 8/2 0   

 (I) یجیتالدحکمرانی  6/2 1/3 3/3 5/2 3 3 5/2 3 0  

 (J) یجیتالد یدهسازمان 8/2 3 1/3 5/2 9/2 8/2 1/3 7/2 4/2 0 

 (K) یجیتالدمنابع  6/2 4/2 6/2 9/2 4/2 8/2 9/2 8/2 9/2 1/3 0
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 مدل مفهومی بلوغ تحول دیجیتال

، مدل مفهومی استتر ذکر شد هدف اصلی پژوهش حاضر رسیدن به مدلی یکپارچه از بلوغ تحول دیجیتال که پیش گونههمان 

، مدل بلوغ تحول 5الگوی ارائه شده در شکل  بر اساس(. 5)شکل  استبلوغ تحول دیجیتال حاوی مفاهیم، مقوالت و ابعاد 

ها، رهبری تحول دیجیتال و مدیریت ارشد دیجیتال شکل : زیرساختبعد کالن شامل 3مقوله و  11دیجیتال در ایران، در قالب 

های مدیریتی، فنی، انسانی و در اجرای بلوغ تحول دیجیتال، زیرساخت مؤثرهای ترین زیرساختگرفته است. از جمله مهم

یجیتال، حکمرانی دیجیتال، از؛ نقشه راه د اندعبارت مؤثرترین عوامل ، همچنین از نظر رهبری تحول دیجیتال مهماستفرهنگی 

ریزی و بر بلوغ تحول دیجیتال شامل: طرح مؤثردیجیتال و منابع دیجیتال و از بعد مدیریت ارشد دیجیتال عوامل  یدهسازمان

 .هستندسازی دیجیتال مات دیجیتال و پایش محیطی و شبکهاهدایت دیجیتال، هماهنگی و اقد

 

 مدل مفهومی بلوغ تحول دیجیتال حاصل از نظریه داده بنیاد گلیزری تحقیق :5شکل 
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 گیرینتیجه

های داخلی برخوردار ای نسبت به سازمانالمللی از پیشینه و جایگاه ویژههای بیناز آنجایی که حوزه تحول دیجیتال در سازمان

های ها و شکافادبیات پژوهش در داخل کشور و وجود خالءمند است، لذا در تحقیق حاضر سعی شد با استفاده از مرور نظام

ای در ایران صورت گرفته است( و همچنین عدم انجام تحقیقی جامع مطالعاتی )در این حوزه مطالعات معدود، بخشی و جداگانه

ر، مدل بلوغ تحول با رویکرد نظریه داده بنیاد در حوزه بلوغ تحول دیجیتال، ضمن بررسی روند مطالعات انجام شده در کشو

شود و . با توجه به نکات بیان شده، ضرورت انجام تحقیق پیش از بیش نمایان میشودهای داخلی ارائه دیجیتال برای سازمان

که  استترین جنبه نوآوری تحقیق حاضر مند ادبیات با رویکرد نظریه داده بنیاد، مهمتوان بیان کرد استفاده از مرور نظاممی

های داخلی قرار گیرد. کاری راهبردی در اختیار سازمانهای مطالعاتی پیشین را کاهش دهد و به عنوان راهافتواند شکمی

و هدف اصلی  استهای ایران اصلی تحقیق حاضر، شناسایی اجزای سازنده و ابعاد اصلی بلوغ تحول دیجیتال در سازمان مسئله

افزار گیری از نرممند و نظریه داده بنیاد با بهرهبا تکیه بر روش نظامنیز شناسایی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در ایران، 

MAXQDA10 مند ادبیات . تحقیق حاضر از نظر هدف بنیادی و از نظر گردآوری اطالعات کیفی و به صورت مرور نظاماست

ل در ایران موضوعی نسبتاً به دلیل آن که حوزه تحول دیجیتا . به منظور تعیین جامعه اطالعاتی تحقیق حاضر،استپژوهش 

به بعد در این زمینه صورت گرفته است، بنابراین  1398و تحقیقات معدودی از سال  استویژه در سطح دانشگاهی جدید به

ها، پژوهش، جستجوی منابع، انتخاب نمونه سؤاالت( پنج مرحله تعریف 2013، ولفسوینکل و همکاران)مطابق با الگوی 

و  «رهبری دیجیتال»، «تحول دیجیتال»ارائه مدل مفهومی طی شد. ابتداً با استفاده از اصطالحات  کدگذاری متن مقاالت و

تا  01/01/1398و ...( در طی بازه زمانی  SIDهای علمی داخلی )سیویلیکا، ایرانداک، از طریق پایگاه «مدیر ارشد دیجیتال»

های مختلف )بررسی گریتخراج شد. در نهایت پس از غربالمقاله اس 204جستجوی اولیه صورت گرفت و تعداد  29/12/1400

مقاله به عنوان منبع منتخب در تحقیق حاضر  16رونده(، تعداد گرد و پیشعناوین، چکیده، محتوا، شمول و عدم شمول، عقب

 467متون مقاالت منتخب در طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی تعداد  وتحلیلیهتجزمورد استفاده قرار گرفت. پس از 

سه بعد  آمدهدستبه(. با توجه به نتایج 3بعد کالن شناسایی شد )جدول  3مقوله و  11مفهوم،  37کدثانویه،  219کد اولیه، 

ای مدیریتی، فنی، انسانی و فرهنگی(، مدیریت هها )شامل: زیرساختاز؛ بعد زیرساخت اندعبارتکالن مدل بلوغ تحول دیجیتال 

، یدهسازمانریزی، هماهنگی و پایش محیطی( و رهبری تحول دیجیتال )شامل: حکمرانی، ارشد دیجیتال )شامل: طرح

 اند. به منظور اعتبارسنجی کدگذاری متون مقاالت در تحقیققرار گرفته بحث مورد هاآنکه در ادامه هر یک از  تخصیص منابع(

آن  6/0آمد که مقدار آن بیش از آستانه  به دست 62/0استفاده شد که مقدار ضریب کاپا برابر با  دو گذارحاضر، از توافق بین 

 .است قبولقابلتوان بیان کرد مدل مفهومی ارائه شده دارای اعتبار رو میبود، از این

 

به عنوان  استهای مدیریتی، فنی، انسانی و فرهنگی ها که شامل زیرساختزیرساخت بعد در پژوهش حاضر،ها: زیرساخت

سازی تحول دیجیتال گانه مدل بلوغ تحول دیجیتال شناسایی شد که از جمله شروط اولیه برای موفقیت و پیادهیکی از ابعاد سه

دیجیتال، بازاریابی و فروش  وکارکسبالی، مدل های مدیریتی توجه به سازمان دیجیتباشند. در حوزه زیرساختدر سازمان می

انداز، مأموریت و اهداف سازمان را در اجرای که مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کرده و چشم دیجیتال و راهبرد دیجیتال

تال، های فرهنگی توجه به فرهنگ دیجیای برخوردار است. در زیرساختکنند از اهمیت ویژهدیجیتال مهیا می وکارکسب

های فنی توجه مدیریت دانش، چابکی، تغییرپذیری و ... به عنوان عوامل اثرگذار بر این حوزه توجه شود. همچنین در زیرساخت

آموزی کارکنان و بینش های انسانی به مهارتبه فناوری، اکوسیستم دیجیتال، پشتیبانی دیجیتال و ... و در حوزه زیرساخت

رو شدن هر سازمانی برای دیجیتالی توان بیان داشت زمینه دستیابی و پشمی یطورکلبهی داد. امشتریان توجه و اهمیت ویژه

های داخلی ، از آنجایی که در بیشتر سازماناستهای مربوطه شدن در گرو بسترسازی مناسب و فراهم آوردن زیرساخت

غ تحول دیجیتال و حرکت در این مسیر از سوی بنابراین نیاز توجه به موفقیت بلو ؛های نسبتاً خوبی وجود داردزیرساخت
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ساالرنژاد )(، 1399، خانی و همکارانقلیج)در این راستا با نتایج تحقیقات  آمدهدستبه. نتایج استها امری حیاتی مدیران سازمان

 ( مطابقت دارد.2021، احمد و همکاران)( و 1398، اسدامراجی و همکاران)(، 1400، و عبدی

 

جیتال را در در تحقیق حاضر، برخالف سایر تحقیقات داخلی و خارجی که جایگاه مدیریت ارشد دی دیجیتال:مدیریت ارشد 

های مدیران ارشد را در تحول دیجیتال و تنها برخی از وظایف و شاخص ، به صورت جداگانه بررسیموردمطالعههای سازمان

ها ازماناند، این بعد به عنوان یکی از ابعاد اصلی مدل بلوغ تحول دیجیتال در نظر گرفته شده است که بایستی در سبیان کرده

ل، هماهنگی و اقدامات یت دیجیتاریزی و هدامدیران قرار گیرد. این بعد در تحقیق حاضر دارای سه بخش طرح موردتوجه

ارشد دیجیتال به سرعت در  جایگاه مدیر. با توجه به این که استسازی دیجیتال دیجیتال و همچنین پایش محیطی و شبکه

الی سازمان نمایانگر جایگاه مدیریتی در میان مدیران ع حضور پرشتاب اینو  میان مدیران ارشد دیجیتال اهمیت پیدا کرده است

رای آن موقعیت بهای مهم، نیازمند انتخاب فردی شایسته مسئولیت یضتفوها به چنین جایگاهی است؛ اما مضاعف سازماننیاز 

اشتن ابعاد مختلف کاری نظر د تحول دیجیتال سازمان نگریسته و دربلوغ  نقشه راه مثابهبهوظایف مدیر ارشد دیجیتال  است.

ن، باید این وظایف با سازمادر تحول دیجیتال  دستیابی به بلوغ به منظورو  ستا حائز اهمیت(، یسازمانبرونوی )درون و 

شارکت و حمایت نواسازی، بیشتر در موظایف هماهنگی و هم صورت پذیرد. هاسازمان موجودبا توجه به وضعیت  بندی واولویت

رشد سازمانی است. قدرتمند میان مدیران انیازمند همدلی و تعامل  سایر واحدهای سازمانی )چه صف و چه ستاد( خواهد بود و

ها، از ر شناسایی فرصتتیزبین به محیط سازمان داشته باشد تا عالوه ب مدیر ارشد دیجیتال، عالوه بر درون سازمان، باید نگاه

اید بر سیر، بدیجیتال در ابتدای م ارشد یتمدیر کند، بر حذر باشد. ها را از میان خارجتواند سازمانتهدیداتی که می

همچنین  .کندن معیرا حرکت سازمان  ها، مسیربا توجه به این مسئولیت و ریزی و هدایت تمرکز داشته باشدهای طرحمسئولیت

سازی دیجیتال، بایستی ضمن پایش محیطی و تعامل با سایر مدیران سازمان زمینه را برای تحقیق و توسعه دیجیتال، شبکه

احمد و )( و 1400،نسب و همکارانحسینی)در این تحقیق با نتایج  آمدهدستبهاشد. نتایج رصد بازار و ... مدنظر داشته ب

رد بررسی . الزم به ذکر است در تحقیقات پیشین، مدیریت ارشد دیجیتال به صورت بخشی مواست( همسو 2021، همکاران

تواند در ست که میتحول دیجیتال ارائه شده اقرار گرفته، ولی در تحقیق حاضر به عنوان یکی از ابعاد مستقل و اصلی بلوغ 

 اندازهایشان مورد توجه باشد.دستیابی مدیران سازمان به اهداف و چشم

 

بعد رهبری دیجیتال نیز یکی دیگر از ابعادی است که در مدل بلوغ تحول دیجیتال ارائه شده است  رهبری تحول دیجیتال:

قرار گرفته است. این بعد در تحقیق حاضر، دارای  موردمطالعهها نه در سازمانو در تحقیقات مختلفی به صورت موردی و جداگا

رهبری باعث  یطورکلبه. استدیجیتال و منابع دیجیتال  یدهسازمانچهار بخش نقشه راه دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، 

(. این بعد اشتیاق رهبران، 2017، شود کارکنان برای دستیابی به اهداف با یکدیگر همکاری کنند )شهیدوزمان و همکارانمی

 ،یهای روزافزون فناورپیشرفت(. امروزه 2016،   1 و همکاران صالحیت و مدیریت مناسب در تحول دیجیتال است )سچماچر

ها تبدیل کرده است. رد پای این از سازمان یاریو تداوم بساء تضمین بق یبرا کییتحول دیجیتال را به یک ضرورت استراتژ

تحوالت دنیای امروز و  برابر را در روزیرویکردهای د کهیطوربهشود؛ جا دیده میویژگی شتاب و تغییر در همه دو تحول با

 هکنندکنند یا نکنند. سرعت تغییرات تعیین رییزمان دارند تا تغ ماه ها ششاعتبار ساخته است. اکنون سازمانهای آن بیشاخصه

. یکی از باشد ابعاد پذیرای تغییر همهرو و رقابتی باقی بماند باید در سازمانی پیشکه  این یو برا است و شکست تیموفق

افراد  یآن تأثیر خواهد گذاشت، رهبری است. رهبر روی ترین ابعادی که تحت تأثیر این تحوالت قرار گرفته و از این پسمهم

رهبری  سنتی است؛ چرا که اگر طرز فکر تیز اهمحائ اریبس رود،یم شیشدن پ جهت دیجیتالی در سرعت کار که به یایدر دن

اطالعات کاربرد چندانی نخواهد داشت. بر  یفناور دیجد یهامستیهای کاری و استقرار سهمچنان حاکم باشد، افزایش شبکه

 شدن باها برای همراه راستا، سازمان نیشود و در اشدت احساس میه رهبری ب پارادایم همین اساس است که نیاز به تغییر

                                                           
1. Schumacher et al 
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رحمتی کرهرودی و )در این راستا  .کرده اندآغاز  را «رهبر دیجیتال افرادی تحت عنوان یکارگماربهچنین سفری جذب و 

، میهردجو و االمسجه)( 2022، ارهان و همکاران)(، 1400، مردای و کشمیری)(، 1399، نوری و همکاران)(، 1400، همکاران

های آن ، برخی از شاخصموردمطالعههای به صورت بخشی و جداگانه در سازمان ( ضمن بررسی رهبری تحول دیجیتال2019

. در تحقیق حاضر، رهبری تحول دیجیتال به عنوان یکی از ابعاد اصلی کرده اندکه در تحقیق حاضر آورده شده است را اشاره 

 مدیران قرار گیرد. موردتوجهستی که بای استها بلوغ تحول دیجیتال ارائه شده است که نشان از اهمیت آن در سازمان

 پیشنهادهای کاربردی

 و از  استسازی مدل بلوغ تحول دیجیتال در سازمان یکی از ابعاد الزم برای پیاده هابعد زیرساخت ،نتایج تحقیق با توجه به

شود مدیران پیشنهاد میهای داخلی وجود دارد، ی در سازمانهای نسبتاً خوبزیرساخت ،آنجایی که در حوزه دیجیتالی شدن

 .کنندسازی الگوی بلوغ تحول دیجیتال استفاده ها برای پیادهگیران از این زیرساختو تصمیم

  های داخلی بر الگوی بلوغ تحول دیجیتال در سازمان مؤثربا توجه به نتایج تحقیق، مدیریت ارشد دیجیتال به عنوان عامل

های داخلی برای تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای تصدی این جایگاه نسازما ،شودمی شنهادیپشد، لذا  ییشناسا

 های آموزشی الزم را مدنظر قرار دهند.دوره

  با توجه به نتایج تحقیق، رهبری تحول دیجیتال به عنوان یکی از ابعاد اصلی مدل بلوغ تحول دیجیتال در نظر گرفته شده

و تأمین منابع دیجیتال  یدهسازمانهای داخلی برای تدوین نقشه راه، حکمرانی، نشود سازمارو پیشنهاد میاست، از این

 خود به این بعد توجه کنند.

 به سایر پژوهشگران شنهاداتیپ

 پژوهش یفیک یهاروش ریاز سا یریگبا بهره یشنهادیتوسعه چارچوب پ 

 مقوالت نیا ینظر یبهبود غناهدف  با تالیجیتحول د بلوغ یاز ابعاد مفهوم کیدر هر  یپژوهش عمق 

 ها بهتر از سازمان یبانیپشت منظور به مؤثر، ییاجرا یاههویش نییو تب یشنهادیپ یو توسعه اصول راهنما لیتمرکز بر تکم

 تالیجیتحول د یسازهادیپ ریدر مس

 پژوهش یشنهادیپ چارچوب بر اساسمختلف  عیها در صنادر انواع سازمان تالیجیتحول دبلوغ  تیوضع یررسب 

 هانسازما در تالیجیتحول دبلوغ از ابعاد  کیهر  یبلوغ برا یهاها و مدلچارچوب یطراح 

 یآمار یکم یهااز روش یریگبا بهره یچارچوب مفهوم یسازلمد 

 های تحقیقمحدودیت

 در ایران تالیجیتحول د بلوغدر حوزه  یو مطالعات نظر یعلم یهاپژوهش دیشد تیمحدود 

 نسبت به  کپارچهیجامع و  یدگاهید و فقدان تالیجیتحول د بلوغاندک مطالعات صورت گرفته در حوزه  ییمحتوا یپراکندگ

 در مطالعات داخلی مفهوم نیا

 کامل  یریارائه تصو یبرا نیشیپ مطالعات یهاهافتی سازییکپارچهو  بیموضوع و ترک نهیشیمند پاز مرور نظام یریگعدم بهره

 تالیجیاز مفهوم تحول د
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70 ------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- ------------------------------------------------------------ --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- ----------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- --------  هش در ایرانروندهای پژوها و حوزه تال؛یجیمدل بلوغ تحول د--

ارائه مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال به عنوان حکمران تحول دیجیتال،  .1400پور آ. نسب س م، شامی زنجانی م، قلیحسینی

 .860-835(: 3) 36پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، 

 .69-97(: 2)1 ت،یریمد شهیاند ،ادیداده بن یپردازهیبر نظر یتأمل: یفیپژوهش ک یهای. استراتژ1386 .م س یامام ح، فردییدانا

های رهبران دیجیتال . ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی1400 س غ ر، شامی زنجانی م، ابوالقاسمی م.رحمتی کرهرودی س، شم

 .42-9(: 1)13های مدیریت منابع انسانی، با روش فراترکیب، پژوهش

سازی ینه مفهومالمللی در زمهای بین. فراتحلیل کیفی پژوهش1399 رحمتی کرهرودی س، شمس غ ر، شامی زنجانی م، ابوالقاسمی م.

 .32-1(: 1)36نقش رهبران دیجیتال، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات، 

ی، شمس 1400در افق  یدفاع عیصنا یجیتالدبلوغ تحول  تیموفق یاتیعوامل ح یبندتیو اولو ییشناسا. 1400 ساالرنژاد ع ا، عبدی ب.

 .83-114(: 20)6آینده پژوهی دفاعی، 

شمسی،  1420عوامل حیاتی موفقیت بلوغ تحول دیجیتال صنایع دفاعی در افق  بندییتاولو. شناسایی و 1400 ب.ساالرنژاد ع ا، عبدی 

 .114-83(: 20)6دفاعی،  پژوهییندهآ

برای تحول دیجیتال با رویکرد  یازموردنسازی فرهنگ سازمانی . ارائه نقشه راه جاری1400 شیرازی م، یزدانی ح ر، زارعی متین ح.

 .1-21(: 3)10یب، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، فراترک

-5(: 1)11نامه علم و فناوری، . ره نگاشتی نوین برای تحقق تحول دیجیتال، فصلنامه سیاست1400 پور س، کاظم پوریان س.صالحی

16. 

 .168-166 :(82)19 ،یآموزش در علوم پزشک یرانیمجله ا ،مندو مرور نظام یتیمرور روا یها. تفاوت1398 .ا یوریط، ز ییعبدخدا

: یکوچک و متوسط )مطالعه مورد یهاسازمان یبرا یسنجش بلوغ سازمان ستمیس یطراح. 1399 علی احمدی ع ر، عالیپور ا.

 .143-152(: 62)13، مدیریت فردا، (یتالیجید یسازیباز یهاشرکت

 .19-34(: 45)23 ،یکاربرد یشناسجامعهنشریه  ی،فیک قاتیدر تحق ییایبر اعتبار و پا یملأ. ت1391 .زاده ماسعب

. ارائه چارچوب مفهومی تحول دیجیتال قضایی در راستای حکمرانی دیجیتال، مدیریت دولتی، 1399 فرزانه کندری ن. روحانی س.

12(4 :)722-694. 

های صنعتی مبتنی بر دیجیتال در سازمانابی بلوغ تحول ه مدل ارزیئ. ارا1400. ک فتحی هفشجانی ،ی صمدی مقدم ،م قلیچ خانی

 .184-135(: 37)10، هوشمند وکارکسبمطالعات مدیریت ی روش علم طراح

با استفاده  یصنعت یهادر سازمان تالیجیبلوغ تحول د یابعاد اصل ییشناسا. 1399خانی م. صمدی مقدم ی، فتحی هفشجانی ک. قلیج

 .47-11(: 4)8مدیریت توسعه فناوری، ، فصلنامه نهیشیمند پمرور نظام کردیاز رو

نامه کارشناسی ها، پایان. ارائه چارچوب مفهومی برای تجربه دیجیتال کارکنان در سازمان1398 قیدر ی، شامی زنجانی م، جعفرزاده م ح.

 ارشد، رشته مدیریت فناوری اطالعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

 .386-358(: 2) 9رای رهبری تحول دیجیتال در مدارس، فصلنامه علمی مدیریت مدرسه، آمادگی ب. 1400 مردای س. کشمیری س.

(. طراحی و اعتبارسنجی الگوی رهبری 1400فیروزآبادی، آمنه؛ جاللی جواران، رحمان، ) مالزهی م، سالجقه س، احمدیه ص ح،

های مدیریت ستان و بلوچستان(، پژوهشاستان سی وپرورشآموزشکشور )مطالعه موردی:  وپرورشآموزشدیجیتال در نظام 

 .147-175(: 81)27راهبردی، 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.ها، پایان. ارائه چارچوب مفهومی محیط کار دیجیتال در سازمان1398 نبوتی ع.

های ایرانی، ی رهبری تحول دیجیتال در سازمان. طراحی چارچوب مفهوم1399 حسینی م ع، شامی زنجانی م، عابدین ب.نوری م، شاه

 .242-211(: 2)12های آموزشی، ریزی در نظاممدیریت و برنامه
 

Abdelmaboud A, Jawawi D N, Ghani I, Elsafi A. 2014. A Comparative Evaluation of State-of-the-Art 

Cloud Migration Optimization Approaches. In Recent Advances on Soft Computing and Data 

Mining (pp. 633-645). Springer, Cham. 

Ahmad A, Alshurideh M T, Al Kurdi B H, Salloum S A. 2021. Factors Impacts Organization Digital 

Transformation and Organization Decision Making During Covid19 Pandemic. In The Effect of 

Coronavirus Disease (COVID-19) on Business Intelligence (pp. 95-106). Springer, Cham. 

Akdil K Y, Ustundag A, Cevikcan E. 2018. Maturity and readiness model for industry 4.0 strategy. 

In Industry 4.0: Managing the digital transformation (pp. 61-94). Springer, Cham. 



------- 1400، تابستان 2، شمارۀ 2دورۀ ، دانشنامۀ تحول دیجیتال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- ------- ------- --------- ------- -------- -------- ------------- ---- -------- -------- --------------- -------- --------------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ------- --------- ------- ---------------- ------- ---------------- ------- ---------------- -------- -------- ------- -------- -------- -------- ----------- ----- --------- ------- -------- -------- ---------------- ------- ---------------- --------------71 

 
Ancarani A, Mauro C D. 2018. Successful digital transformations need a focus on the individual. In 

Digitalisierung im Einkauf (pp. 11-26). Springer Gabler, Wiesbaden. 

Berghaus S, Back A. 2016, September. Stages in digital business transformation: results of an empirical 

maturity study. In MCIS (p. 22). 

Bharadwaj A, El Sawy O A, Pavlou P A, Venkatraman N V. 2013. Digital business strategy: toward a next 

generation of insights. MIS quarterly, 471-482. 

Bouée C E. 2015. Digital transformation doesn’t have to leave employees behind. Harv. Bus. Rev, 2015, 

1-5. 

Boulton C. 2018. What is digital transformation. A necessary disruption. Recuperado de https://www. cio. 

com/article/3211428/digital-transformation/what-is-digital-transformation-a-necessary-disruption. 

html. 

Brown N, Brown I. 2019. From digital business strategy to digital transformation – A systematic literature 

review. SAISIT ‘19: Proceedings of the South African Institute of Computer Scientists and Information 

Technologists, 1-8. 

Brunetti F, Matt D T, Bonfanti A, De Longhi A, Pedrini G, Orzes G. 2020. Digital transformation 

challenges: strategies emerging from a multi-stakeholder approach. The TQM Journal. 

Canetta L, Barni A,  Montini E. 2018. Development of a digitalization maturity model for the manufacturing 

sector. In 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation 

(ICE/ITMC) (pp. 1-7). IEEE. 

Chanias S, Hess T. MANAGEMENT REPORT 2/2016. 

Creswell J W. 2005. Education Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and 

Qualitative Research. NewJersey: Prentice-Hall. 

Edmead M. 2016. Digital transformation: Why it’s important to your organization. Retrieved October, 13, 

2018. 

Elliott T. 2017. Digital Transformation Is About How, Not What. SAP. Retrieved from. 

Erhan T, Uzunbacak H H, Aydin E. 2022. From conventional to digital leadership: exploring digitalization 

of leadership and innovative work behavior. Management Research Review. 

Fenwick N, Strategy R. 2015. The state of digital business 2016 to 2020. In Forrester Research (p. 119838). 

Gerth A B, Peppard J. 2016. The dynamics of CIO derailment: How CIOs come undone and how to avoid 

it. Business Horizons, 59(1), 61-70. 

Glaser B G. 1998. Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. Mill Valley, CA: Sociology Press. 

Gwet K L. 2014. Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of 

agreement among raters. Advanced Analytics, LLC. 

Harandi A A H, Nia M B & Valmohammadi C. 2019. The impact of social technologies on knowledge 

management processes: The moderator effect of e-literacy. Kybernetes, 48(8), 1731–1756. 

https://doi.org/10.1108/K-11-2017-0413 

Jacobi R, Brenner E. 2018. How large corporations survive digitalization. In Digital Marketplaces 

Unleashed (pp. 83-97). Springer, Berlin, Heidelberg. 

Kane G C, Palmer D, Phillips A N. 2017. Achieving digital maturity. MIT Sloan Management Review. 

Kaplan B, Truex D P, Wastell D, Wood-Harper A T. DeGross J. I. (Eds). 2006. Information systems 

research: Relevant theory and informed practice (Vol. 143). Springer. 

Kempegowda S M, Chaczko Z. 2016. Adoption of emerging technologies established on Comprehensive 

capability maturity model framework: A new practical model. In Proceedings of the 27th International 

Business Information Management Association Conference-Innovation Management and Education 

Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 

IBIMA 2016. 

Kreitstshtein A. 2017. Digital transformation and its effects on the competency framework: a case study of 

digital banking. 

Lahrmann G, Marx F, Winter R, Wortmann F. 2011 .Business intelligence maturity: Development and 

evaluation of a theoretical model. In 2011 44th Hawaii International Conference on System 

Sciences (pp. 1-10). IEEE. 

Loonam J, Eaves S, Kumar V, Parry G. 2018. Towards digital transformation: Lessons learned from 

traditional organizations. Strategic Change, 27(2), 101-109. 

Martínez-Caro E, Cegarra-Navarro J G, Alfonso-Ruiz F J. 2020. Digital technologies and firm 

performance: The role of digital organisational culture. Technological Forecasting and Social 

Change, 154, 119962. 

Mihardjo L W W, Alamsjah F. 2019. Digital leadership impacts on developing dynamic capability and 

strategic alliance based on market orientation. Polish Journal of Management Studies, 19. 



72 ----- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- ------------------------------------------------------------ -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- ----- --------- -------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- --------- --------- -------- -------- -------- ----------- -------- --------- -------- -------- --------- -------- -------- -------- ---------  هش در ایرانروندهای پژوها و حوزه تال؛یجیمدل بلوغ تحول د----

Nadeem A, Abedin B, Cerpa N, Chew E. 2018. Digital transformation & digital business strategy in 

electronic commerce-the role of organizational capabilities. Journal of theoretical and applied electronic 

commerce research, 13(2), 1-8. 

Nieminen J. 2014. Understanding & Managing Digital Transformation–A case study of a large Nordic 

retailer (Master's thesis). 

Osterrider P, Budde L, Friedli T. 2020. The smart factory as a key construct of industry 4.0: A systematic 

literature review. International Journal of Production Economics, 10(221), 91-110. 

Remane G, Hanelt A, Nickerson R C, Kolbe L M. 2017. Discovering digital business models in traditional 

industries. Journal of Business Strategy. 

SAP center for Business Insight O E. 2017. SAP Digital Transformation Executive Study:4 Ways Leaders 

Set Themselves Apart. SAP, pp. 5,6,7. 

Schmarzo B. 2017. What is digital transformation. Available at: [Accessed: 8 March 2018]. 

Schumacher A, Erol S, Sihn W. 2016. A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity 

of manufacturing enterprises. Procedia Cirp, 52, 161-166. 

Shahiduzzaman M, Kowalkiewicz M. 2018. Digital organisation: A value centric model for digital 

transformation. In AOM Specialized Conference: Big Data and Managing in a Digital 

Economy (pp.11). 

Strauss A & Corbin J. 1990. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. 

Newbury Park, CA: Sage Publications. 

Teichert R. 2019. Digital transformation maturity: A systematic review of literature. Acta universitatis 

agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. 

von Leipzig T, Gamp M, Manz D, Schöttle K, Ohlhausen P, Oosthuizen G, von Leipzig K. 2017. Initialising 

customer-orientated digital transformation in enterprises. Procedia Manufacturing, 8, 517-524. 

Westerman G, Bonnet D, McAfee A. 2014. Leading digital: Turning technology into business 

transformation. Harvard Business Press. 

Westerman G, Calméjane C, Bonnet D, Ferraris P, McAfee A. 2011. Digital Transformation: A roadmap 

for billion-dollar organizations. MIT Center for digital business and capgemini consulting, 1, 1-68. 

Wolfswinkel J F, Furtmueller E, Wilderom C P. 2013. Using grounded theory as a method for rigorously 

reviewing literature. European journal of information systems, 22(1), 45-55. 

 

 

 


