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الچابکی در تحول دیجیت



/tahavvol/تحول
تنامهدهخدالغ

.در ذات خود مفهوم تغییر را جای داده است« تحول»
.هستندتطبیعدربرایپدیدٔهتحولرایجیاینهامثالهای:تبدیلمیشوندقورباغهبهمروربهالروهابهپروانهوشفیرهها

.فرایندحرکتازحالتیبهحالتیدیگردانسترادرطبیعت«تحول»مفهومخالصهمیتوانطوربه
هایمورداختزیرسکهازطریقآنسازمانازتسهیلگرباماهیتیرویکردیجامع:مشابهاستکامالاایدٔهتحولدیجیتالنیز

باتغییراتقمنطبکهاطالعاتچابکمبتنیبرفناوریودادهمحورمنسوخوغیرقابلانعطافخودبهسمتمحیطیاستفادهٔ
.میشودهدایت،باشدموردنیازسازمانطراحیشده

.دگرگونشدناوضاع.۲.برگشتنازحالیبهحالدیگر؛منقلبشدن؛دگرگونشدن.۱[عربی(]اسممصدر)

.(منتهیاالرب()قطرالمحیط.)لَُّتَحی(عمص[)تَحَْوو .]تحول
.(تاجالمصادربیهقی.)پشتوارهبرگرفتن||.انقالب.بگشتن.،تغیر(ناظماالطباء()منتهیاالرب.)برگشتنازحالیبهحالیدیگر

فرهنگفارسیعمید



و یکی از دخودبر اساس وضعیت سازمان 
ی  هاپرسش را برای «خیر»یا «بله»گزینٔه 

از و در پایان امتیشانتخاب صفحه های بعد
. خود را محاسبه کنید



توضیحات خیر بله متصلپلتفرمهای

هکمناسبی،نرمافزاریراهکارهایآیاتاامروزاز
رشددهبرسیدنکسبوکارشمابرایپشتیبان

؟کردهایدباشد،استفادههدفگذاریشدهاش
۱

یآیاسازمانشماازمحیطهایتوسعهایمبتن
میکند؟استفادهابریبرفناوری

۲

یدریاتصمیماسدتراتییکواقدامآیامحصول،
سازمانشدماوجدودداشدتهکدهآنرانتیجدٔه

قیقاطالعاتیویاپیوهشیدیتحلیلوگزارش
بدانید؟

۳



توضیحات خیر بله چابکیعملیاتی

،آیابهسدمتاصدولمددیریتپدروچٔهچابدک
درکوتاهمدددتهایبرنامددهریزیمبتنددیبددر

حرکتکردهاید؟تکرارشوندههایچرخه
۴

یایلگرتحلبهبکارگیرییمایلتآیاسازمانشما
وقعبرایاسدتخراجبدهمکسبوکارتحلیلگران

نشاندادهاست؟نیازمندیهایکسبوکار
۵

یددکمحددیطشددکلگیریآیدداسددازمانشددمااز
حمایتمیکند؟کلیتخوددرمشارکتی

۶



توضیحات خیر بله فرهنگسازمانیورهبری

–تدالییآیابودجهکافیبدرایطرحهدایدیج
نرمافزاریبهشمااختصاصدادهشدهاست؟

۷

کسبوکارشدما،ازسدطوحدرکارکنانآیاهمه
،مقددمارشدسازمانگرفتدهتداکارکندانخدط

؟دارندتغییراتنگرشمثبتینسبتبه
۸

ندرصورتوجوداستراتییدیجیتالدرسازما
غشماآیاایناستراتییبههمدهکارکندانابدال

شدهاست؟
۹



توضیحات خیر بله متحددیجیتاِلفناوریهای

آیافناوریهایمورداستفادهدرسدازمانشدما
اپلیکیشددنهای»شدداملدویدداچندددمددورداز

هدددوش»،«فنددداوریرباتیدددک»،«دیجیتدددالی
،«دسدتیارهایمجدازیهوشدمند»،«مصنوعی

«یتحلیلدادههایمشتر»و«اینترنتاشیاء»
میشود؟

۱۰

آیدداازابزارهددایتحلیددلکسددبوکاروهددوش
میکنید؟استفادهتجاری

۱۱

نخوددرحوزٔهفناوریکهیاریرسداشرکایآیا
سازمانشمادررسیدنبدهاهددافبباشددرا

مشخصکردهاید؟
۱۲



توضیحات خیر بله تجربٔهمشترییکپارچه

آیاسازمانشمااشرافدقیقدیبدرکانالهدای
تاریخچدهشدامل)مختلفتعاملبدامشدتری

جمعیتشناسدددی،پشدددتیبانیدر،تعدددامالت
وخصوصشکایاتومشکالت،خریدمحصول

دارد؟(غیره

۱۳

رییتعاملیشمابامشتکانالهاآیاهریکاز
ازدمیسدومشدابهیرایکسانمشتریتجربهٔ

وبرداشدتوحدممشدتریعنوانمثدالبه)
؟(وفاداری

۱۴

به)یآیابااستفادهازکانالهایمختلفارتباط
نعنوانمثالتعاملچهرهبهچهره،اپلیکیش

با(یرهآنالینوغگفتگویموبایلی،مرکزتماس،
مشتریانخودارتباطوتعاملدارید؟

۱۵



:نجیدسازمان خود را بسوضعیت فعلی بلوغ دیجیتال و با استفاده از جدول زیربدهید امتیاز ۱« بله»به هر گزینٔه 

مبتدی
۰-۳

رای سفر تحول دیجیتال تااه   ا
در ایا  . شما آغاه شاه  اسا 

مرحله اه سفر شاما   اه ر ار 
می رسااااه حااااه مح ااااو    

ای   ا زارها و فناوری هافرم هاتپل
زی دیجیتال هنوه  ه  خش مرح
رد استراتژی حسب وحار شاما وا

.رشه  اره

چالش جو
۴-۷

رشاا حسب رمر  در ای   ااه  
اه ایاا  دارد حااه شااما در حااال 
 ررسااای و مااارور فناوری هاااای 
ا دیجیتال در حوه  های مرتبط  

   ا ایا. حسب وحار خود هستیه
وجاااود اماااا اراد ب  هم  ااارای 

ال فناوری های دیجیتا کارگیری
در تمااام  خش هااای مختلاا  

.  حسب و حار شما وجود رهارد

حرفه ای
۸-۱۱

ای  مرحله رشاا  می دهاه حاه 
در سفر تحاول دیجیتاال خاود 

. هداشاته ایخو ی پیشرف  های 
 رای رسایه   اه فرهنا شما 

دری مطلوب  عملکردروآوری و 
اسااتفاد  اهی اهدرسااتمساایر 

در حاا  فناوری هااای دیجیتااال 
 ا ایا . داریهساهما  خود قرار 
درشارف  یپحال  هنوه امکا  

امکاراااا  گساااتر ب وسااای ی اه 
ود  رای شما وج ساهیدیجیتالی

.  دارد

متحول شده
۱۲-۱۵

حسب ای  رمار  رشاا  اه ایا 
دارد حه حهاق  در چناه حاوه  
اه حسااااب و حارتا  در حااااال 
 هر  گیاااااری اه فناوری هاااااای 
دیجیتااال هسااتیه و توارااایی و
اراد ب ایاا  را داریااه حااه تحااول 
دیجیتااال را در حاا   خش هااای 

.  یهحسب و حار خود پیگیری حن



« رخیش»از نیمی از پرسش  های بشا  به بی  پاسخ شما اگر 
ازمان، سمسیر تحول دیجیتال دربارٔه قطع باید طور به بوده،
.  ششنیدتجدید نظر کشششرکا و پیمانکاران خود در این زمینه و 

حقیقیینیازهاکهمبتنیبرتوسعه،استقراروپشتیبانیراهکارهاینرمافزاریسالهدر۲۱تجربٔهباپگاهآفتاب
ارهداوفنینیرویانسدانی،تندوعویکردارچگیراهکدانبتوسعهیافتهاند،وهمچنینایرانیسازمانهای

.تاسسازمانهایخواهانتحولدیجیتالبرایمطمئنهمراهیتوسعٔهمحصوالتباجدیدترینفناوریها،



ازمحصددوالت،آگدداهیبددرایکسددباطالعدداتبیشددترو
.یدخدماتوتوانمندیهایپگاهآفتاببامادرتماسباش

الچابکی در تحول دیجیت

۰۲۱ ۸۸۵۳۹۶۳۵-۸
w w w . p e g a h e a f t a b . c o m

i n f o @ p e g a h e a f t a . c o m


