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 שלכם מסע הדיגיטליניווט בהמודל ל –הבגרות הדיגיטלית 
 

 BDO Digitalיועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית ודירקטור  – רז הייפרמן
 

 רקע
 

על הנושאים לטיפול במסע  0360מבט  –מאמר "מימדי הטרנספורמציה הדיגיטלית מאמר זה הוא מאמר המשך ל

מימדי  מונתשמודל את הצגתי במאמר  .2020קים במהלך דצמבר הדיגיטלי" שפורסם בדיילי מיילי בשני חל

 הטרנספורמציה הדיגיטלית. 

 

להערכת מידת המוכנות של הארגון לטרנספורמציה הדיגיטלית. המודל אפשרי המאמר הנוכחי היא להציג מודל מטרת 

ומהווה , ל שמונת המימדיםבכ ( של הארגוןAs-is Stateמצב הנוכחי )ה( של Snapshot) תנקודתי קבלת תמונהמאפשר 

מעת לעת אלא גם  ,ראשונההיכול לשמש את הארגון לא רק באבן דרך  מודלהתכנון מפת הדרכים הדיגיטלית. מרכיב ב

( ארגוני GPSמעין מכשיר ניווט ) כאל הזניתן להתייחס למודל  .תהדיגיטליתוך כדי התקדמות ותכנון ועדכון מפת הדרכים 

 המסע.  מהלךב יקומו/מצבולבדיקת מ

 

 מודל שמונת מימדי הטרנספורמציה הדיגיטלית
 

כפי )לחלוטין ארגון אנלוגי הפיכתו משל מסע רצף הב וכלשה מקוםמשתמש בטכנולוגיות דיגיטליות ונמצא ב ןכל ארגו

 ניםארגו. עידן הדיגיטליב פועלה לארגון דיגיטלי מלאשארגונים היו לפני מספר עשרות שנים טרם הופעת המחשב( 

. השיבושים יכולים לבוא שלותחרותית עסקית וה( בסביבה הDisruptionשיבושים )גלים שוטפים של עם  יםדדמתמו

אנו עדים לגלים  ,. בנוסףודלים עסקיים חדשנייםממו בחלק מהעסקים ותאפ הנוגס-סטארטחברות תחרים חדשים, ממ

, מציאות מדומה, מדפסות דת מכונה, ביג דאטהלמיואינטליגנציה מלאכותית  כגון: ,טכנולוגיות חדשותבלתי פוסקים של 

מסע היא הת יגיטליטרנספורמציה הד. הבאופן תדיר יםמשתנות הלקוחשל ציפיות הדרישות וגם ה. ועוד תלת מימדיות

(Journey)  ארוך ללא סיום ברור, כלומר זה אינו הארגוני להתאמתו לסביבה המשתנה. זהו מסע( יעדDestination) 

יכול אינו אף ארגון  .חדשיםים שלבבין תחנות/תוך מעבר  ,תהשתנות בלתי פוסקשל דינמי מסע  . זהושאליו יש לחתור

  ".הארגון אינו יכול לעצור את הגלים, אבל הוא יכול ללמוד לגלושכמו שנאמר " זה.כמסע צאת ללהרשות לעצמו לא ל

 

 
 

בסיס לתכנון המשך המסע. אף נהג או מטייל לא המפתח לכל מסע, ולא רק מסע דיגיטלי, הוא ידיעת המיקום הנוכחי כ

למשל(. בדומה, גם ארגונים צריכים להסתייע במודל כלשהו כדי לנווט  Wazeיוצאים לדרך ללא מפה או תוכנת ניווט )כמו 

השיטה ( וDigital Maturity) הבגרות הדיגיטליתמודל  הואבניווט הארגוני שיכול לסייע מודל הבמסע הדיגיטלי שלהם. 
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המימדים הרלוונטיים להבנת . (Digital Maturity Assessment) ת הבגרות הדיגיטליתהערכהיא בנת מצב הארגון לה

  :הוצגו במאמר הקודםהמימדים ששמונת הם המיקום במפת הדרכים הדיגיטלית 

 

 
 

דיגיטלית הבגרות ה .נכון במהלך המסע "לנווט"כדי חשובה בכל שמונת המימדים  הארגוניתהבנת רמת המוכנות 

שעליו הבאים הצעדים והפעולות מהם  –המשך המסע  ןותכנככלי לושל הארגון הנוכחי המיקום  להבין אתמאפשרת 

, חשוב לגבש מפת דרכים מאוזנת וברת המימדים כלו זמנית ברגון אינו יכול לטפל במאחר ואהמימדים. אחד מלבצע בכל 

 ,הנושאים לטיפולמהם  -את הצעדים כדי להתקדם לשם להגדיר פה כוכב הצפון ועל המכ משמשהחזון של הארגון . יישום

סביבה העסקית )רמת התחרות, רמת השיבוש אילוצי הב ,ומשאבים העומדים לרשותבאיזה עדיפויות ותוך התחשבות ב

  .טרנספורמציה הדיגיטליתה תלהובל יםהנדרשוהארגוני הקשב הניהולי התקציב וובאילוצי  ,הצפויה וכד'(

 

 ?רות הדיגיטליתהבגמהי 
 

מתוך הניסיון הרב שנצבר במהלכי התפרסמו מחקרים ומאמרים רבים בנושא הבגרות הדיגיטלית. במהלך השנים 

הצלחה המסע הדיגיטלי תלויה במידה רבה ביכולות  –הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים, עולה תמונה ברורה ובהירה 

אבחון בה שהדרך למדידת רמת המוכנות הארגונית היא באמצעות קיימת הסכמה רחוברמת המוכנות הארגונית למסע. 

והוא פורסם במגזין  "הבגרות הדיגיטלית של ארגון"שכותרתו הייתה כתבתי מאמר  2016יולי כבר ב. בגרות הדיגיטליתה

 נגדיר את המונח בגרות דיגיטלית: . "מנהיגים" של אנשים ומחשבים

 

ר את רמת המוכנות, ההיקף, העומק והאפקטיביות בה הארגון משתמש תאהיא מדד ארגוני המהבגרות הדיגיטלית 

השלב בו הארגון נמצא על בטכנולוגיות הדיגיטליות בביצוע עסקיו וביצירת היתרון התחרותי שלו. מדד זה מצביע 

 אחד ממדי הטרנספורמציה הדיגיטלית. בכל 

 

חלק . פותחו ע"י חברות ייעוץ ומכוני מחקר אקדמייםש הבגרות הדיגיטלית הערכתלאבחון ומודלים מספר קיימים 

שלבים.  5או  3וחלקם על מדרגות עם  100ל  1, חלקם על ציון הנע ב 5ל  1מהמודלים בנויים ע"י הערכה וציון הנע בין 

אבחון של תהליך בוסס על מיישום ה .מימדים ונושאיםמספר  כולל ורחב המשלב תיתפיסמודל  בכל מקרה, מדובר על

מדויק, אלא הערכה ו ימדעמודל אינו  מודלה. עם מנהלים ראיונותו שאלונים באמצעות, (Assesment) הערכהוני, ארג

ו ה, זולמרות חסרונותי .לא הכי אובייקטיבי ואהלכן ו ,של גורמים שונים בארגוןנקודות מבט בחינת על המתבסס בלבד 

  מסע הדיגיטלי. הארגונית לעל רמת המוכנות  לקבלת תמונה מקיפהמקובל ה מודלה
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 ותהקשור שאלותמקבץ , (Dimensions) םמימדי עלבוסס מ מודלה. שוניםמודלים ההמבין  מודל אחדציג נזה במאמר 

בהתאם למאפיינים  ,ניתן להוסיף )או לגרוע( מימדים -הערה . מימדים השמונ על מבוססנו שלהמודל לנושא אחד. 

כל אחד ב היגדים/שאלותציגים מספר המ שאלוניםבצע באמצעות הייחודיים של כל ארגון. תהליך ההערכה מת

, בהתאם לקביעת המנכ"ל בארגון יםתפקיד על שאלון המחולק למספר בעלימתבססים כלל בדרך . ובכל נושא מהמימדים

 : הבאהמדרג לפי  5ל  1ציון הנע בין  היגד/שאלה כללקובע שאלון הממלא (. CDOאו מנהל הדיגיטל הראשי )

 

 1 – יושם בכללהנושא לא מ 

 2 – הנושא מיושם בצורה בסיסית בלבד 

 3 – הנושא מיושם במידת מה 

 4 – הנושא מיושם במידה רבה 

 5 – הנושא מיושם באופן מלא 

 

שונים, בהתאם למידת הניהול האינם חייבים להיות בדרג סמנכ"ל ויכולים להיות מנהלים בדרגי ממלאי השאלון 

כדי לקבל מבט  ,השאלונים ימולאו ע"י מספר משמעותי של בעלי תפקידיםש. חשוב י השאלוןלנושא הםהרלוונטיות של

 ככל הניתן.  מקיף

 

ממלאים את השאלון בארגון בעלי התפקידים קבוצה של כלומר  ,(Self-Assessment) תעצמי הערכהלהחליט על  ניתן

חברת כגון גורם חיצוני ות באמצע את ההערכהלבצע החליט ניתן ל ,. לחילופיןוהמנהל האחראי מסכם את התוצאות

 הערכההיתרון של לכל שיטה יתרונות וחסרונות.  .ומנתחת את התוצאותאותו המכינה את השאלון, מפיצה ייעוץ 

מבוססת על ניסיון של עבודה עם ארגונים רבים אובייקטיבית יותר החוות דעת  קבלתהוא חיצונית באמצעות חברת ייעוץ 

מבצע חישוב , האחראי על ניתוח השאלונים בוחן את התשובות והתשובותבלת עם קיותר.  המבט רחבתשקף נקודת  כןלו

ציון כולל של לבסוף של הארגון בכל מימד והציון מחשב את ואחר כך  בנפרד ל שאלוןתחילה לכ -בכל מימד  ניםשל הציו

 (. Benchmarkבמידה וקיים מידע, ניתן גם להשוות את ציוני הארגון אל מול ארגונים דומים ). הארגון
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 יםמימדשמונת הב מוכנותהערכת הנושאים ל
 

לכל נושא כה ניתן לנסח שאלה/היגד . ל אחד מהמימדיםכלבחינת הבגרות הדיגיטלית ב יםאופיינינושאים מספר נציג כאן 

 . 5ל  1 מדרג ביןב הםאת תשובותילדרג  כיםצרישאלון ה יממלאאו יותר.  דאח

 

 
 

 
 

 היגדיםשאלות/יכול להתאים את ה ,כל ארגוןהוא מעבר למטרות מאמר זה.  ,היגדיםההשאלות/נוסח מלא ומדויק של 

 שברצונו לבדוק. הייחודיים לסביבה ולאתגרים 

 

במימד  ותחולשת ושקיימיתן לראות נזו גמא בדוכלשהו.  פיקטיביארגון סקר עבור  שלתוצאות את ההתרשים הבא מציג 

, כלומר 3ל  2בין  נעה הזההדיגיטלית הכוללת של הארגון ת מוכנורמת ה .וויית לקוחמימד חבאנשים ותרבות ארגונית ו

 . רמה בינונית
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 סיכום
 

תהליך לארגון בסייע להיא  מודלהמטרת . הארגוניתהדיגיטלית  המוכנות/להערכת הבגרות מודלצרה הציג בק המאמר

 מספקהמודל בכל אחד משמונת המימדים.  ,הנוכחי של הארגוןמיקום ההבנה טובה של תוך הניווט של המסע הדיגיטלי 

 . לדיגיטל של המוכנות הארגונית ,(Snapshotמצב )צילום  מעין, 0360נקודת מבט 

 

להמשך מאוזנת גבש מפת דרכים לונקודות העוצמה מינוף וה נקודות החולששיפור ב דמיקו תמאפשרדיגיטלית ההבגרות 

חד צריכה להיות אינה השימוש במודל זה כי  שינדג במסע קריטי זה. תוגדיל את סיכויי הצלחשת המפהמסע הדיגיטלי, 

 . וניתן להשתמש בו בנקודות זמן שונות במהלך המסע פעמית


