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 چکیده :

مشتریان در بانک مسکن استان کردستتتان ، بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت    این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استتتر روش تحقیتتق   نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی واز  

نفری کارکنتتان، بتتر استتا    2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد  

صتتورت تصتتادفی  هدر چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و بنفر که   322ان و نمونه آماری تحقیق شامل  جدول کوکر

ساده انتخاب شده استر ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتتان و پایتتایی آن نیتتز بتتا 

های تحریک احساسات، گرفتر برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه مورد تایید قرار    %821خ و به مقدار  ضریب آلفای کرونبا

 SPSSتماد در نظر گرفته شده استر نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و بتتا نتترم افتتزار عتداعی خاطرات و جلب ا

بازاریتتابی عصتتبی در ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک

تحقیق نشان داد، مولفه تحریتتک احساستتات بازاریتتابی   جیر مستقیم و معناداری دارندر همچنین نتایمندی مشتریان تاثرضایت

لوب به مشتتتریان عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشدر و در نهایت برای ارائه خدمات مط

 بی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردیدربا تمرکز بر بازاریا
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Review   
     Abstract: Today's businesses have realized that they will 

not be able to survive in the long term without paying attention 

to the two fundamental challenges of sustainability and digital 

transformation. For this reason, in addition to paying attention 

to economic issues, they have also addressed environmental 

and economic issues; especially after the corona virus 

epidemic and the need for the survival of organizations, the 

issue of sustainability in the digital age became especially 

important. On the other hand, the most important internal 

factor of success or failure of organizations in the digital era 

are leaders. For this reason, it is necessary to consider these 

two fundamental challenges in the competence model of 

leaders. Leaders will be successful in the future who can use 

their internal dynamic capabilities including understanding and 

awareness of changes; seizing and conquering the upcoming 

opportunities; And finally, transformation and reconfiguration, 

guide your business towards sustainability in the age of digital 

transformation. With the help of meta-synthesis qualitative 

research method, the articles related to the topic were 

examined and 35 components were extracted from them, and 

then with the help of the thematic analysis research method, 

three approaches, three aspects and seven dimensions of 

competencies were calculated and finally, the competency 

model of sustainable leaders in the digital era.  

 
Keyword: Competency Model; Sustainability Leadership; 

Digital Transformation Leadership; Dynamic Capabilities 
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 دهیچک

امکااان ب ااا در بلنااد  تااالیجیو تحول د یداریپا نیادیاند که بدون توجه به دو چالش بندرک کرده  یامروز  یو کارها  کسب 

 زیاا ن  یو اقتصاااد  یسااتیز  طیبااه مساااحل محاا   یدر کنار توجه به موضوعات اقتصاد  لیدل  نیمدت را نخواهند داشت. به هم

 تااالیجیدر عصاار د  یداریاا ها موضااوپ پاسااازمان  یضرورت ب ا  وکرونا    یماریب  یریگ اند؛ به خصوص بعد از همهپرداخته

رهبااران  تااال،یجیها در عصاار دشکست سازمان ایو  ت یموف  یعامل درون نیمهمتر گرید یکرد. از طرف دایپ یاژهیو  ت یاهم

در   ی. رهبراناا ردیاا مد نظر قرار گ   زین  نیادیدو چالش بن  نیرهبران ا  یستگیالزم است که در مدل شا  لیدل  نی. به همباشندیم

تصاارو و   رات؛ییاا از تغ  یخااود شااامل درک و آگاااه  یروند  یایپو   یهات یموفق خواهند بود که بتوانند به کمک قابل  ندهیآ

در عصاار تحااول   یداریمجدد، کسب و کار خود را به سمت پا  یبندکرهیتحول و پ  تایو نها  رو؛شیپ  یهااز فرصت   ریتسخ

م االت مرتبط بااا موضااوپ نمااوده و   یبه بررس  ب یفراترک   یفیک   قیپژوهش به کمک روش تح   نی. اندینما  ت یهدا  تالیجید

سه وجااه و ابعاااد  کرد،یسه رو یتم اقدام به احصا لیتحل قیو سپس با کمک روش تح   دهیمولفه از آنها استخراج گرد  35

 .دینمایرا اراحه م تالیجیدر عصر د داریرهبران پا  یستگیمدل شا  ت ینموده و در نها  هایستگیهفتگانه شا

 

 ایپو   یهات یقابل تال؛یجیتحول د یرهبر ؛یداریپا یرهبر ؛یستگیمدل شا واژه: د یکل
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 مقدمه  

های  های جدید کسب و کار مورد بازنگری قرار گرفته و شایستگیشایستگی رهبران الزم است متناسب با چالش

های پیش روی کسب و (. چالش2022و همکاران،    1دهند )کویوتکوسکا خود را متناسب با این تغییرات توسعه  

( توسعه پایدار و پایداری کسب  2ورانه  آهای فن( تحول دیجیتال و ایجاد فرصت1کارهای امروزی عبارتند از: ) 

 (. 2،2018:5)جرگنسن و پدرسون  و کارها

تحول    یرهبرلذا   بر  مهم  تال یجیدمبتنی  مد  یعامل  مهم    بوده  چالش  نیا  تی ریدر  این  بهو  توجه    سرعت   با 

  برای   ید یمفهوم کل  کی به    ارزش و اهمیت بیشتری کسب کرده است. رهبری دیجیتال   شدن روزافزون،  یتالیجید

و   3)زیک   شده است   ل یتبد  ،دارند  از ین  تال یجی تحول د  ی برا  هاییها و مهارتشایستگیبه چه نوپ    رانی مد  نکهیا

های رهبری خود را توسعه  شایستگیبرای رقابتی ماندن الزم است که  کسب و کارها    (. بنابراین  2019همکاران،  

می  دهند کارها  و  کسب  برای  اساسی  چالش  یک  جدید  عصر  در  دیجیتال  تحول  که  ایمران   باشدچرا  و  4) 

سبک  به    یروزافزون  ازی ن  عصر دیجیتال (.  2020،  6سرزنار و ندلکو   ؛2021و همکاران،    5؛ شویاکوا 2020،همکاران

دهد  را می  امکاناین  که به آنها    ایجاد کرده است  یا رشتهنیب  یهایستگیاها و ش از رهبران با دانش، مهارت  نوینی

تمام  تحول دیجیتال .  دن دهبهبود  را    ی اشبکه  یها میت   ی رهبر  که ا  ی صاداقت   یها بخش  یدر    م یمفاه  جاد ی مستلزم 

از دیجد بودهتالی جید  طیدر محبتوانند    بوده که   یرهبر   ی  اولو  ی موفق  به کمک    د یجد  ی ها روش  یبندتیو  را 

تاثیر گذار بوده و     ی رهبر   ندهیبر آ  تال یجی تحول د  بنابراین  .(2018،  7)تملکوا   ایجاد نمایند   ندهیآدیجیتالی  رهبران  

و به   گذار باشد  ریکه بر کل سازمان تأث  بودهمخرب    ندیفرآ  کی  تواندمی  تال یجیکه تحول د  دهدینشان م  هاافتهی

جد م   ید یاشکال  منجر  کار  است  .شودیاز  نیاز  آن  بودن  مخرب  از  پیشگیری  وتحول   یرهبر   برای  سبک    گرا 

به طور   دیبا  نوینرهبران    همچنین(.  2022،  8)هندریکس و استوفرز   ها باشدمورد نظر سازمان  محورانسان  یرهبر

و    دگاهیو د  نمایند  ت ی هدا  یعملکرد اقتصاد  ایکسب و کار خود را فراتر از حداکثر کردن سود    راهبردی هدو
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و   1)سوریان کی تکاو  دهند  ارت اء  یاجتماع  تیو مسئول  ستیز  طیاز مح  نگهداشتخود را به سمت    ی استراتژ

 (.2022همکاران، 

  ی ان الب صنعت  یک تحول دیجیتالی درشاهد  ها  سازمانتواند این مفهوم را بسط داد و عنوان کرد که،  همچنین می

آن  ندهست به کمک  کارخانهاصالح  به    که  پایداری    سبزتراراحه محصوالتی    یبرا  ترهوشمند  یها کردن  با هدو 

کسب  ، مهم  نیانجام ا  یاست. برا با هدو پایداری اقتصادی و اجتماعی )توسعه پایدار(  و کارآمدتر  محیط زیستی

کارها موانع    دی با  و  استعداد  مختلفی بر  ف دان  شایستگی  هامانند  مد  ی برارهبری    جدید  های و  و    ت یری توسعه 

برای استفاده   لذا    (.  2020و همکاران،    2)هرماندز د منندز   غلبه کنند  دیجیتال   یفناور  مبتنی برمختلف    ی هاستمیس

فن بکارگیری  در  دیجیتال های  آوریحداکثری  است  ،  عصر  سرمایهسازمانالزم  توسها  و  قابلیتگذاری  های  عه 

ها در  یستگیاز شا  ی ا مجموعه  (.  2018،  3)اوبرر و ارکوالر   باشند رهبری می  های نوینشایستگی  مختلف از جمله 

(. با توجه به اینکه رهبران نیروی  2020)هرماندز د منندز و همکاران،  باشد؟    دیمدرن چه با  یاحرفه  یها لی پروفا

توسعه  عصر دیجیتال  های آنان شناخته شده و برای ساختن اکوسیستم  باشند، الزم است شایستگیمحرکه تغییر می

  همه   یروشیپ  زیستی  طیو مح  یاجتماع  یهاچالش  با  همچنین(؛   2022داده شوند )کویوتکوسکا و همکاران،  

توسعه    با هدو  ی سازمان  راتییتغ  یاجرا   یبرا   ی رهبر  د یجد  هایشایستگیها و  ها، روشبه مدل   ازیها، ن سازمان

را    یدار ی پا  ی برا  یرهبر  یفعل  یکردها یمنظور، ما رو  نیا  ی شود. برایاحساس م  و پایداری کسب و کارها  داریپا

چارچوب نظر  تح   ی مفهوم  یهااز  همگ  ،دادهقرار    یبررس  جودمو   اتیو  رو  یکه  ذ  کردیاز  به   نفعانیمتوازن 

  کنند یم  تی حمارا    داری و توسعه پا  ی داریمرتبط با پا  یزیست  ط یمحو    یبه مساحل اجتماع  یدگیرس  یبرا   ی رهبر

با هدوی رهبر اصل  یهایستگ یکه شا  دهدمینشان  ها  (. پژوهش2021،    4)فری و اگل به طور قابل    یپایدار   ان 

 (. 2022و همکاران، 5)نیشا  گذاردیم  ریتأثدر صنایع مختلف   یرقابت تی بر مز یتوجه
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 بیان مساله 

 در ادامه به بررسی هر یک از دو چالش بنیادین پرداخته شده است:

کارها؛  اول در کسب و  بوده که  چالش  از  موضوپ تحول دیجیتال  ناشی  از تحوالت  بکارگیری    متاثر  حرکت و 

جدید در    هایآوری(. فن2019:5  1)آگارد باشد  ناشی از آن میهای نوآورانه  و ایجاد فرصت  دیجیتال   هایفناوری

تاثیر    عصر  ساختارشکنی،  با  دیجیتال  داشته  ژرفیتحول  صنایع  تمامی  در  کارها،  و  کسب  فنبر  های  آوریاند. 

(. اما  4،2018:95؛ جانسون3،2018:1اند )گوپتا در کسب و کار شده  2تحول دیجیتال منجر به نوآوری خاص برافکن 

حوزه   بیشتر معطوو بههای دیجیتال نبوده بلکه از  نکته مهم این است که، چالش اصلی در این بخش تکنولوژی

  عصر   (. بنابراین در2022باشند )کویوتکوسکا و همکاران،  های رهبری دیجیتال میشایستگی  بری به خصوصره

دیجیتال  بر  تحول  باشد  رییتغفرایند    تاکید  رهبران  می  سازمان  دیجیتالی  راتیی تغ  نیا  یاجرا  شگامانیپ  ،و  ها  در 

  ی رهبر   تیقابل  ی دارا  G20  عضو گروه  یکه کشورها   دهد (. تح ی ات نشان می2020)ایمران و همکاران،    هستند

شدن    یتالیجید  به همین دلیل آنها در  بوده وعصر دیجیتال  در    و رقابت  ینوآور  ،ی تالیجید  یآمادگ  برای  تال یجید

    .(2021و همکاران،  5باشند )کاهیادیمی شرویپ  یجهان

  نده یآ  تی موف   ی است که داریپا  با هدو   یرهبربطوریکه  و    است دوم در کسب و کارها؛ موضوپ پایداری    چالش

تضم ایم  نیرا  طر  نیکند.  از  دانش  قی امر  شایستگی  مهارت  ،انت ال  به    دار ی پا  یرهبر   ی هاو  امروز  رهبران  از 

نوظهور    یا حوزه چند رشته  ک یبه عنوان    یدار ی پا  ی رهبر (.  2021و همکاران،    6)بولمر  یابدمیرهبران فردا مح ق  

  شتر یب  یداریبه دست آورده است. مح  ان در سراسر جهان خواستار مطالعات پا  یاد یز  تیمحبوب  ریاخ  اتیدر ادب

؛ که در این راستا الزم است  (2022)سوریان کی تکاو و همکاران،    هستند  یدستور کار مهم رهبر  کی به عنوان  

در رابطه با مساحل اجتماعی   سازماننفعان گویی مناسب و شفافی به ذیپاسخاز طریق رهبران خود کسب و کارها 

ایوانزمحیطو   و  )گیسدورفر، والدیمیروا  باشند  داشته  را  اقتصادی  الوچنا و 2018،  7زیستی در کنار موضوعات  ؛ 

فزاینده8،2018روک به طور  پایداری کسب و کار  دلیل حوزه  به همین  توجه قرار گرفته(.  اند، چرا که  ای مورد 

پایداری   اصول  رعایت  اند  کرده  درک  باشند  رهبران  موثر  پایدار  توسعه  اصول  و  پایداری  استراتژی  تح ق  در 
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نفعان د توازن بین تمامی ذیچالش اصلی در این بخش ایجااما  (.  1،2021سزرومک ؛  2022کاهیادی و همکاران،  )

حوزه زیستی،  در  محیط  اجتماعی،  اقتصادی،  میهای  رهبران  اصلی  کار  که  آنها بوده  و  کمک    باشد  به 

تح قهای  شایستگی برای  اگل،    نماینداقدام میپایداری    جدید خود  و  در  موضوپ  ولی    (.2021)فری  پایداری 

با محیط پیرامونی خود   انطباقو کارهایی بوده که به دنبال    المللی به عنوان یک الزام اصلی برای کسبسطح بین

به عنوان یک نگرانی و موضوپ مهم  های اجتماعی،  هستند و پاسخ دادن به چالش محیط زیستی و اقتصادی را 

ایوانز،  برای  استراتژیک   و  والدیمیروا  )گیسدورفر،  است  شده  تبدیل  روک،2018آنها  و  الوچنا  نصرت  2018؛  ؛ 

ه و  سازمان (.2019مکاران،آبادی  از    انطباقها،  این  نگهداشت  و  حفظ  با  را  خود  خدمات  و  محصوالت 

میمحیط بکار  پایدار  رقابتی  مزیت  آوردن  بدست  راستای  در  را  جامعه  و  و  زیست  )ایکلنبوم  گیرند 

توجه مح  ان و    مورددر حال حاضر   و توسعه پایدار  دهد که حوزه پایدارینشان می  تح ی ات(.  2،2019جونگ 

 این مهم به شود و  کسب و کار توسط حامیان آن بطور جدی دنبال می  پایداریگذاران بوده و حمایت از  سیاست

غالباً    رهبران  اما(.  3،2021یک موضوپ چالش برانگیز، برای مدیران سازمانی تبدیل شده است )برگمن و یوتیکال

توازن  ایجاد  و  پایداری  به  همزمان  دستیابی  ذی  در  تمامی  مینفعانبین  مواجه  تناقض  با  و  ،  )جرگنسن  باشند 

برنر 2018:5پدرسون، وهیسنانت 4،2018؛  و  کلینتون  از  ( 5،2019،  جدیدی  نوپ  نیازمند  آنان  دلیل  همین  به  ؛ 

شایستگی هستند که بتوانند تمامی ابعاد کسب و کار را در بلند مدت مورد بررسی قرار داده و اقدام مناسب را  

 (. 2021)فری و اگل،   هندانجام د

اند؟  در کنار هم مورد توجه و تاکید قرار گرفته  برای رهبران  پایداری و تحول دیجیتال   شایستگی  اما چرا موضوپ

در   موثر  از عوامل  بهره  تح قچون یکی  پایدار،  فنتوسعه  از ظرفیت  باشد  های تحول دیجیتال میآوریبرداری 

ها، نحوه  دیجیتال سازمان  و تحول   ضرورت دارد در راستای تحوالت پایداری(. از این رو،  2018)الوچنا و روک،

  پایداری  مرتبط با توسعه پایدار و  دیجیتال و اقداماتمرتبط با تحول  ارتباطات مت ابل و همسویی بین اقدامات  

؛ الوچنا و  2018،  7؛ الکشمی و کندی 2019،  6نیز مورد بررسی قرار گیرند )پاریدا، سجودین و ریمن  کسب و کار
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جونگ،  2018روک، و  ایکلنبوم  است    بنابراین(.  2019؛  کارها  الزم  و  نوپ  کسب  چه  با  که  نمایند  بررسی 

متحول و پیکربندی مجددا  های کسب و کارشان را به نحوی  توانند مدل ها و چگونه میها و توانمندیشایستگی

و   اجتماعی  اقتصادی  نموده که هم عوامل  با عوامل  را همراه  زیستی  با هم  محیط  را  و هم همه  گرفته  نظر  در 

(.  2019،  1؛ للوکس و کایج 2018داشته باشند )برنر،    نیز  با تحوالت دیجیتال راشدن  های الزم در مواجه  قابلیت

  ت ی موف   یاد یتا حد ز  را ی برخوردار است، ز  یات یح  تیاز اهم  یهر سازمان  در  یرهبر  یها یستگیشابرای این مهم  

  و تحول  ها برای اجرای تغییراین شایستگی .(2021و همکاران،  2)کویوتکوسکا  کندیم ن ییرا تعپایدار در سازمان 

پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بسیار    ی کسب و کارسازمانی در تح ق  بین پایداری  توازن  ایجاد  و 

به  2021اهمیت دارد )فری و اگل،   نیاز  رهبری، به خصوص در    جدید  های شایستگیاحصای  (، به همین دلیل 

 .(2021عصر تحول دیجیتال کامال مشهود است )کویوتکوسکا و همکاران، 

از:   عبارتند  پژوهش  این  اصلی  هدو  شایستگی  ارالذا  مدل  هدوحه  با  کار  و  کسب  عصر  پایدار   رهبران  در  ی 

 دیجیتال با رویکرد قابلیت پویا  تحول 

 باشد:های این پژوهش شامل موارد زیر میسوال همچنین  

 کدامند؟ پایدار دیجیتال   رهبران شایستگیابعاد مدل 

 چگونه است؟  پایدار دیجیتال   انرهبر ارتباط بین ابعاد مدل شایستگی 

 باشد؟به شکل میبا رویکرد قابلیت پویا  پایدار دیجیتال  انرهبرمدل شایستگی 

 ادبیات نظری 

انتظار می دیجیتال  تحول  در حوزهدر عصر  رهبران  که  تصمیمرود  برای  راهبردی  های کالن همچون  گیریهای 

فعال  مشارکت  پایدار  آفرینی  ارزش  و  سازمانی  )هاکف نوآوری  باشند  داشته  را  (.  2016همکاران،  و    3تری 

)کویوتکوساکو  اجتماعی  -های مدیریتی، فکری، هیجانی های رهبری در عصر دیجیتال شامل شایستگیشایستگی

همکاران،   هدو  (؛  2021و  کارهاداریپابا  و  کسب  رعایت  ی  گانه  اهیممف  با  سود»  سه  و  سیاره  که ؛  «  مردم، 

ب  ییهمسو باشد  الزم می  ی و عملکرد مالی  ، عملکرد اجتماعی طیعملکرد مح  پایداری شامل؛  سه بعد  نیمناسب 

که رهبری پایدار بر پایداری کسب و کارها و ایجاد    دهد (. چرا که تح ی ات نشان می2022و همکاران،    4)آلتنایان
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)ژاو  باشد  می  گذار  تاثیر  پایدار  رقابتی  همکاران،    1مزیت  بر  2022و  مبتنی  رهبران  عملکرد  همچنین  و  (؛ 

  کسب و کارها   یداری به پا یابی دست یبرا های رهبری پایدار در عصر دیجیتال بر دلبستگی پایدار کارکنان شایستگی

خالقانه و عملکرد    یها مهارتهمچنین رهبری دیجیتال،     (.2021)کویوتکوساکو و همکاران،  تاثیر گذار است  

افزا  داریپا را  همکاران،    2)سارفراز   دهدیم  شی کارکنان  و 2022و  کرده  را حمایت  کارکنان  پایدار،  رهبری  و  (؛ 

  ط یانجام ابتکارات مح  یبرا  ی شتریب زهی شوند، انگیم  ت یکنند توسط رهبران خود حمایاحساس م  آنانکه  ی هنگام

اجتماعیزیست و  کار  یبرا  ی  و  کسب  پایداری  داشت  تح ق  سو   خواهند  و  ابتکارات 2021،  3)تیان  همچنین   .)  

استراتژ  دار ی پا  رهبری  اتخاذ  عنوان  و  یبه  انسان   تیر یمد  فرایندهای ها  دستنشویم  فیتعر  یمنابع  که  به    یابید 

(. به همین دلیل 2021و همکاران،    4)گوم   سازدیرا ممکن م  یستیز  طیو مح  یاجتماع  ،یاهداو بلندمدت اقتصاد

  تالیجی د  یرهبر  (.2020،  5رهبری ن ش مهمی در حوزه کارکنان و تح ق پایداری کسب و کار را دارد )یانگ و لو 

الزم است که آموزش،   رات ییتغ  جادیا  یفکر و اقدامات کارکنان برا ت در طرز   ک یاستراتژ ر ییتغ  کی نشان دهنده   نیز

(. در ادامه دو واژه شایستگی رهبری دیجیتال  2021و همکاران،  6)کاراکوس   بخشدیرا بهبود م  یو رهبر  یریادگی

 و شایستگی رهبری پایدار بطور کامل تشریح می گردند: 

که رهبران    بوده  ییهایژگیو و  هاییها، توانادانش، مهارت  شامل ی رهبر  یهایستگیشا  شایستگی رهبری دیجیتال:

. اما شایستگی رهبری دیجیتال؛ شامل  برخوردار باشند  هاخود به نحو احسن از آن  مسئولیت های انجام    یبرا  دیبا

هدایت  یبرا  کهبوده  یی  هایستگیشا و  عصر  تحول   زی آم  تیموف    رهبری  خود    برای  دیجیتال   در  را   سازمان 

  بکارگیری و نحوه    دهند یاراحه م  تال یجی د  یهایکه فناور  مزایاییدر مورد    یروشن  د ی د  دیکنند. رهبران با  ینیبازآفر

ا  را  هاآن  با  همراه  باشند.  موقع  درک  نیداشته  به  و  بادرست  رهبران    ش یآزما  یبرا  راخود    یهاییتوانا  دی، 

) ایمران و  ریخ  ایاست    دی آنها مفکسب و کار    یبرا  ایدهند که آ  صیتشخ  عیتوسعه دهند و سر  دی جد  یها فناوری

)کویوتکوساک    را اراحه نمایندتواند ابعاد مختلفی در دو وجه سخت و نرم  ها می(.  این شایستگی2020همکاران،  

  از یمورد ن  ی هااز نظر دانش، مهارت ها و نگرش  تال یجیددر عصر    ی ستگیشا  یعناصر اصل  (.2022و همکاران،  

)نمود  بیان  یستگیحوزه شا  5در  توان  میرا    شدن  یتالیجید  یبرا اطالعات  ( سواد1:  )فناوری  و 2،  ارتباطات   )
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ا3)  ،یهمکار دیجیتال محتوا   جاد ی (  )ی  ا4،  )و سالمت  ی  منی(  م5و  حل  )ساپورا می  ساحل(  همکاران،   1باشد  و 

اینکه    (.2020 این    لذا  ، اندشده  یطراح  تال یجی دتحوالت  بدون در نظر گرفتن    ی قبلیهمه ساختارهابا توجه به 

  ی هاشوند و به مدل   اصالح  تالیجید  تحول   عصر   ی برا   دی با  ناسب عصر صنعت بودند به همین دلیلمساختارها  

رهبرگردند  لیتبد  یرهبر   جدید عنوان    تال یجید  ی.  رهبر   یکیبه  انواپ  د  ی،از  عصر  م  تال یج یدر  شود.  یظاهر 

عنوان    تالیجید  ی ررهب به  کارها"را  برا   یانجام  دیجیتال در    شرکت  کی استراتژ  تی موف   یدرست    در   عصر 

رهبردیکن  ف ی تعر  "آن  یتجار  ستمیاکوس معنا   تال یج ید  ی.  در    یتفکر  یبه  شامل:  متفاوت  مختلف  های  حوزه 

مدل یاستراتژ فناور  یها ،  عملکرد  کار،  و  پلتفرم  یکسب  ومهارت  جموعهم  ،یسازمان  یهااطالعات،    حتی  ها 

 .(2022و همکاران،  2)باگالما  استدر عصر دیجیتال  یکار فضای 

( منتشر شده  2020( که توسط هرماندز د منندز و همکاران )I4.0)  یها برای نسل چهارم صنعتم اله شایستگی

های فنی، درک امنیت اطالعات، مهارت کدینگ،  های فناورانه )مهارتها از چهار بعد شایستگیاست؛ شایستگی

رسانهمهارت و  های  )انعطاو  پرسنلی  پایداری(،  انطباق  ای(،  ذهنیت  ابهام،  تحمل  یادگیری،  و  انگیزش  پذیری، 

مهارت مساله،  حل  کارآفرینی،  مهارت  )خالقیت،  تصمیمشناختی  تحلیلی،  مهارت  های  تعارض،  حل  گیری، 

)مهارت نتیجه محوری( و اجتماعی  و  اثربخشی  بین فرهنگی، مهارتتح یق،  ارتباطی و شبکههای  ای، کار  های 

(  2020ایمران و همکاران )  اند. همچنین در تح یق دیگری که توسطال دانش و رهبری( تشکیل شدهتیمی، انت 

انجام شده مدل شایستگی رهبری دیجیتال را در پنج بعد شامل؛ چشم انداز دیجیتال، یادگیری سریع از شکست،  

 باشد. های متنوپ و دانش دیجیتال( میمحیط دیجیتال، مدیریت تیم

رهبری کل  پایدار:  شایستگی  طور  »ترک   ی ستگیشا  یبه  از  است  مهارت  دهی چی پ  یبیعبارت  دانش،  درک،  از  ها، 

نگرشارزش و خواستهها،  تجسم  ها  و  مؤثر  کنش  به  منجر  که  در    یانسان  افتهیها  جهان،  حوزه خاص    کیدر 

  ی همکار   نفعانیکه با ذ  کند می  تاکید  دار،ی رهبران پا  یرفتار   یهایستگیشا  (.2021و همکاران،    3)کیلیون   شود«یم

  (. 2021،    )فری و اگلدر نظر گرفته شوند  کننده  مصرو  یستیز  طیمح  ی واجتماع  ،یاخالق  یها یتا نگران  نموده

به توسعه    یدگیدهد و هدو آن رسیو تعهد را اراحه م  گیریاست که جهتتاثیرگذاری  از    یندیفرآ  داری پا  یرهبر

مباحث    ؛داریپا مختلف در    اقتصادی  و  یاجتماع  ،زیستیمحیط  شامل  اصطالحات  است.  ادب  یبلندمدت    ات یدر 

  «ی جهان ریپذ تیمسئول یو »رهبر  دار«ی پا  ی»رهبر ست«،یز ط یحساس به مح یسبز«، »رهبر  یمانند »رهبر  مدیریتی
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م  گر یکدی  یجا رهبر  یکسانیمفهوم    لیو  شوندیاستفاده  ب  داری پا  یاز  و    کنندیم  انیرا  تکاو  کی  )سوریان 

ب  جاد ی ا  داری پا  یرهبر  اصلی  هدوبنابراین    .(2022همکاران،   اقتصاد  نیتعادل  مدت  کوتاه  اهداو    یاهداو  با 

پا توسعه  ذ  داریبلندمدت  همه  منافع  گرفتن  نظر  در  و سود"شامل    نفعانیبا  سیاره  جا  بوده،  "مردم،  صرفاً    یبه 

 .(2022و همکاران،  1باشد )جایاشری حوزه اقتصادی میسهامداران و تمرکز بر 

پایدار  رهبری  همکاران  )م اله  و  شایستگی2022،کویوتکوساک  بعد:  (  پنج  شامل  پایدار  رهبری  های 

پیش و  اخالقی  سیستمی،  تفکر  فردی،  بین  استراتژیک،  میشایستگی  دیگر  بینی  پژوهشی  در  همچنین  باشد. 

همکاران  ) و  شایستگی2022،جایاشری  و  (  میانی)سازمانی(  کالن)حکمرانی(،  سطح  در  را  پایدار  رهبری  های 

 است.  گرفتهپایین)فردی و تیمی( مورد بررسی قرار 

می نشان  مختلف  دارد  تح ی ات  وجود  سازمانی  پایداری  با  تحولی  رهبری  اثربخشی  بین  مثبتی  رابطه  که  دهد 

  د یی تا   اتمطالع(.  2021،  5؛ پنالوا 2018،  4؛ اوبرر و ارکوالر 2019و همکاران،    3؛ مارتنسون2022و همکاران،  2)ناسیر 

پا  ین ش رهبر  دیجیتال،  یها یفناور  بکارگیری  که  هکرد افزا  کی  ی داری را در    کی   یرهبر.  دهدیم  ش یسازمان 

با برادیجیتال    یها یفناور  دیسازمان  عملکرد اتخاذ و   یساز کپارچهی  قیمطلوب از طر  ی داریبه پا  یابی دست  یرا 

برطرو کرد    ی توان در صورت یرا م  نده یآ  سازیچالش بزرگ عصر هوشمند  .(2022)ناسیر و همکاران،  کند   ج یترو

بهتر  ابدی بهبود    یرهبر   شایستگیکه   پایداریساز یاتی عمل  ی برا  را   ها   ی فناور  ن یو  و  )  نموداتخاذ    ی  ناسیر 

کل  (.2021همکاران،  و    6ی عل؛  2022همکاران، طور  ب  کی  یداری پا  ،یبه  کار  و    ی ها یفناور  بکارگیری  هکسب 

و    است   یمتک  دیجیتال  )ناسیر  دارد  آن  تح ق  در  مهمی  بسیار  ن ش  تحولی  رهبری  راستا  این  در  و 

 .(2022همکاران،

ها با وجود تح ق پایداری ممکن است در آینده و با گذشت  سازمان  :کسب و کار  رویکرد قابلیت پویا در رهبری

زمان، پایداری خود را از دست بدهند، لذا الزم است آنها برای ایجاد همسویی و یکپارچگی در درون و همچنین  

بازآفرینی درونی نماید. از این رو  انعطاو به ایجاد  بیرونی خود بصورت پیوسته اقدام  تغییرات محیط  با  پذیری 

های پویای ایجاد شده در مواجه با تغییرات درونی و بیرونی آنها  داری کسب و کار  و ب ای سازمانی به قابلیتپای

 
1 Jayashree 
2 Nasir 
3 Mårtensson 
4 Oberer & Erkollar 
5 Penalva 
6 Ali 

https://www.tandfonline.com/author/Nasir%2C+Aemin
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شود که مرتبط با  های معمولی که بیشتر در رویکردهایی استفاده می(. برخالو قابلیت2018،  1بستگی دارد )تیس 

قابلیت اما  بوده،  یکنواخت  و  آرام  دلیلمحیطی  به  پویا  مسئول    های  بیرونی،  و  درونی  محیط  تغییرات  به  توجه 

دانش، صالحیت سازمان؛ همچون  مهم  منابع  تبدیل  و  مجدد  و شایستگیتنظیم  با  ها  متناسب  انسانی  منابع  های 

های پویا به  ایجاد قابلیت (،2018از نظر تیس )(.  2019،  2باشد )کالوس و همکاران تغییرات درونی و بیرونی می

هایی از سازمان، تغییر ساختار و فرهنگ سازمانی  ها، تامین منابع  که به توسعه، بازنگری بخشفرصتشناسایی  

بنگستسونکمک می و  دارد سازمان2019،  3کند )موهیک  این رو ضروری  از  بر چگونگی  (.   را  تمرکز خود  ها 

قابلیتبهره شان اتخاذ های سازمانر مدل های پویای درونی خود در جهت تحول دیجیتال و نوآوری دگیری از 

 (.  2019، 4نمایند )فللنستین و یوماگانتان

های  و توانمندیسازند تا منابع  که آنها را قادر می  بوده  ها ای از قابلیتلذا موف یت سازمان مستلزم ایجاد مجموعه

مجدداً   را  خود  نمایند  و  داخلی  بازآفرینی  خود  تغییر  حال  در  محیط  با  همکارانمتناسب  و    . (2017،  5)اینگو 

گرفته    تح ی اتبراساس   سازمانقابلیت  ایجادصورت  در  پویا  بهرههای  به  بهتر  ها  چه  هر  بیشتر گیری  و 

پس ضروری است جهت دستیابی    ؛(2019،  6نماید )اوبایا و همکاران کمک مینیز    های تحول دیجیتال  فرصت

کارپایداری   و  نحوه    کسب  دیجیتال  قابلیتو    ایجاددر عصر  پویای سازمانبکارگیری  بررسی  های  مورد  نیز  ها 

های مورد نیاز سازمان خود را تشخیص داده (. همچنین الزم است رهبران، منابع و قابلیت2018قرارگیرند )تیس،  

و در صورت نیاز و در راستای کسب مزیت رقابتی پایدار، آنها را بازنگری و یا مجددا نوآوری نمایند )خدایی و  

های پویا مبتنی بر نوآوری بوده و توانایی خلق، توسعه و اصالح منابع اصلی  قابلیت(.   2018؛ تیس،  2019، 7اوتت 

ها  درک و آگاهی از فرصت ( 1های پویا از سه بخش اصلی تشکیل شده است:)کند. قابلیتسازمان را فراهم می

 10بندی مجدد و تحول مدل کسب و کار سازمانی ( پیکره3و )  9ها ( تسخیر و تصرو فرصت2، )  8)و تهدیدها( 

واگر و  )وانر  داخلی سازمان.  منابع  بر  گزارش شده است که سازمان    (.2019،  11مبتنی  برای  به طور خاص،  ها 

 
1 Tecee 
2Clauss et al 
3 Muhic & Bengtsson 
4 Fellenstein & Umaganthan 
5 Inigo et al 
6 Obaya et al 
7 Khodaei & Ortt 
8 Sensing Opportunities (and Threats) 
9 Seizing Opportunities 
10 Transforming the organization's Business Model 

11Warner & Wäger  
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ظهور یافته دیجیتال، نیاز به  های سازمانی خود برای موفق بودن در اقتصاد  سازی و تبدیل سریع مدل ایجاد، پیاده

 (.   2018، 1های پویای قوی مبتنی بر منابع داخلی خود دارند )وینسنت و همکارانایجاد قابلیت

تئوری اصلی به کار گرفته شده است در این پژوهش؛ تئوری رهبری با تاکید بر رهبری رفتاری )اوبرر و   

با دو تئوری دیگری شامل    ( بوده که  2022ی و همکاران ،جایاشر ؛   2022؛ هندریکس و استوفرز،  2018ارکوالر،  

و همکاران،   )کیلیون  پایدار  تئوری ذی2021توسعه  و   )( ،نفعان  و همکاران  ترکیبی   (  2022جایاشری    بصورت 

  .  مورد استفاده قرار گرفته است

 

 روش تحقیق 

ک تح یق  به کمک روش  پژوهش  موضوپ    -ییفاین  با  متناسب  تنوپ  فراترکیب  به  توجه  با  است.  پرداخته شده 

برای  دیدگاه مناسبی  گزینه  فراترکیب  حوزه،  این  در  م االت  تعدد  و  پایدار  و  دیجیتال  رهبران  و  مدیران  به  ها 

گی  تواند اراحه مدل یکپارچه برای شایست میبه کمک روش تحلیل مضمون  های این حوزه بوده و در انتها  پژوهش

 محسوب گردد.دیجیتال رهبران پایدار 

 

 مرحله اول: تنظیم پرسش پژوهش

 های زیر تنظیم گردیده است: پرسش پژوهش با استفاده از پاسخ به پرسش

پایدار دیجیتال به عنوان هدو اصلی این پژوهش در   رهبری شناسایی ابعاد مدل شایستگی .1

 نظر گرفته شده است )چه چیزی؟(.

های معتبر داخلی و خارجی به عنوان جامعه  های تجربی و نظری در پایگاه دادهکلیه پژوهش .2

 شوند )چه؟(. این پژوهش محسوب می

ی در حوزه مدل  های معتبر داخلی و خارجهای تجربی و نظری در پایگاه دادهکلیه پژوهش  .3

اند )چه مورد بررسی قرار گرفته 2022الی    2010شایستگی پایداری دیجیتال رهبران در بازه زمانی 

 زمانی؟(. 

 
1 Vicente et al 
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روش جمع آوری اطالعات یا به عبارتی روش و معیارهایی که نشان دهنده پذیرش و یا   .4

 گی؟(. نشان داده شده است )چگون   1های تجربی و نظری است در جدول عدم پذیرش پژوهش

 

 
 ها . معیارهای پذیرش و عدم پذیرش پژوهش1جدول

 معیار غیر پذیرش معیار پذیرش معیار

 غیرفارسی و انگلیسی  فارسی و انگلیسی  زبان پژوهش

 1/10/2022 – 1/1/2010قبل و بعداز  1/10/2022 – 1/1/2010 زمان پژوهش

 سایر عبارات و مفاهیم  پایدار دیجیتال    رهبری مدل شایستگی موضوع پژوهش

 سایر موارد )خبر، گزارش و ...(  م اله  نوع پژوهش

 هامرحله دوم: انجام جستجوی نظامند پژوهش

ابتدا واژگان بر اساس موضوپ پژوهش مطابق    1ها در جدول  باتوجه به معیارهای پذیرش و عدم پذیرش پژوهش

شایستگی پایداری دیجیتال  تعیین گردید سپس همانگونه که در جدول مشخص شده است کلید واژه    2جدول  

   به عنوان واژه اصلی در نظر گرفته شده است. رهبران
 واژگان. انتخاب 2جدول

 انگلیسی فارسی ردیف

 Competency Model & Digital Transformation Leadership تحول دیجیتال  رهبری &شایستگی مدل  1

 Competency Model & Sustainability Leadership پایداری رهبری   &مدل شایستگی  2

ابتدا   عنوان،  در  فوق  واژگان  از    112با جستجوی  منبع  و  شامل    پایگاه  سهم اله  و داخلی  ایران  ایرانداک، مگ 

استخراج  غیر تکراری  Web of science و Science Direct و MDPI  شامل  و سه پایگاه خارجی نورمگز 

 .گردید

 مرحله سوم: غربالگری و انتخاب پژوهش های مناسب 

های اطالعاتی  مرحله انجام شده است. در مرحله اول با توجه به استفاده از پایگاه  4غربالگری در    1مطابق شکل  

تکراری حذو گردیدند. در مرحله دوم م االتی که دارای   بود که موارد  تکرار شده  تعدادی از م االت  متفاوت 

مرتبط بوده حذو گردیدند. در مرحله سوم بر  های غیر  های مناسب بودند ولی موضوپ بحث آنها در حوزهعنوان

یافته و  چکیده  حذو  اساس  تئوریک  و  کمی  رویکرد  با  م االت  و  گرفتند  قرار  غربالگری  مورد  پژوهش  های 

بصورت   را  بحث  مورد  موضوعات  که  است  بوده  منابعی  به  نیازمند  و  کیفی  نوپ  از  تح یق  این  که  چرا  شدند. 

باشند. مرحله چه  بررسی کرده  معرفی مفاهیم و مضامین  تجربی  به  که  بیشتر م االتی  با دقت  نیز  ارم غربالگری 

مرتبط با موضوپ پژوهش پرداخته بودند انتخاب گردیدند. در آخرین مرحله غربالگری  نیز جهت افزایش اعتبار  
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  استفاده شده است. (  CASP)1های ارزیابی حیاتی ها از روش برنامه مهارتپژوهش برای ارزیابی کیفیت پژوهش

مهارت ارزیابی  حیاتی)برنامه  قدیمیCASPهای  از  ساده(  حال  عین  در  و  پرکاربردترین  و  و ترین  ترین 

بگسترده م االت  ن ادانه  ارزیابی  ابزار  میترین  قرار  استفاده  مورد  و  برنامه   گیرد.وده  دهگانه  ابزار  مرحله  این  در 

به پژوهشگر کمکمهارت انت ادی  تا دقت، اعتبار و اهمیت پژوهش  های ارزیابی  انتخابی را مشخص  نمود  های 

 منبع نهایی گردید.   12مشخص گردیده است و تعداد   1کند. همانگونه که در شکل  

 
 

 . فرایند غربالگری منابع منتخب 1شکل

 مرحله چهارم: استخراج نتایج

بازبینی از طریق  مرحله  این  تعداد  در  تحلیل مضمون  از روش  استفاده  با  و  مکرر  نظر    12های  از  منتخب  منبع 

  35موضوعی مورد بررسی عمیق قرار گرفت. براساس تحلیل مضمون صورت گرفته در این مرحله، نهایتا تعداد  

 کد اولیه استخراج گردید. 

 ی کیفی هامرحله پنجم: تجزیه، تحلیل و ترکیب یافته

از   مرحله  این  نهایت    35در  در  گرفته  تفسیرهای صورت  و  بازنگری  دوبار  از  پس  شده،  استخراج  اولیه    3کد 

 نشان داده شده است.  3که در جدول  بعد استخراج گردیده،  7وجه،  3رویکرد، 

 مرحله ششم: کنترل کیفیت

های علمی مرتبط بدون اطالپ از نحوه  ویژگیبرای سنجش پایایی عالوه بر پژوهشگر یک متخصص مدیریت با  

بندی کدها کرده است. سپس مفاهیم ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده توسط پژوهشگر، اقدام به کدگذاری و دسته

در نهایت با توجه به تعداد    اراحه شده شامل وجه و ابعاد با مفاهیم اراحه شده توسط پژوهشگر م ایسه شده است.

 
1 Critical Appraisal Skills Program 
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م دار شاخص    ایجاد شده مشابه و مفاهیم ایجاد شده متفاوت، شاخص کاپا محاسبه گردیده است.مفاهیم )ابعاد(  

 باشد. بدست آمد، که در سطح توافق معتبر می 0.81کاپا برابر با 

 ارائه یافته در بخش فراترکیب مرحله هفتم: 

ها و همچنین  رویکرد، وجوه، ابعاد و مولفهبندی آنها، توالی و ارتباط بین  در این مرحله خالصه ابعاد مدل و طب ه

 های پژوهش اراحه گردیده است:فرایند ارتباطی بین آنها نهایی شده، که نتایج آن در بخش یافته

 های پژوهش یافته

 اراحه شده است.  4و   3های مرحله فراترکیب و تحلیل مضمون بطور خالصه در جدول  نتیجه یافته
 ها  . ترتیب ارتباط نهایی مراحل رویکرد، وجوه، ابعاد و مولفه 3جدول

 

 

 

 

 

 
1 Sensing Opportunities (and Threats) 
2 Direction 
3 Comprehensive thinking 
4 intelligent thinking 
5 Seizing Opportunities 
6 Execution 
7 influence 
8 people oriented 
9 learning 
10 Transforming 
11 Results 
12 Innovation 
13 Sustainability 

 مولفه ها  ابعاد  وجوه رویکرد

درک و آگاهی  

 1از تغییرات 

 و کل نگر  کار، تفکر استراتژیک، تفکر سیستمی، تفکر فرایندیفهم کسب و کار، شم کسب و  3تفکر فراگیر   2جهت گیری 

 ی تفکر طراحی، تفکر فرهنگ دیجیتال تفکر داده محور، تفکر حل مساله، تفکر تحلیلی،  4هوشمند تفکر 

تصرف و تسخیر  

 5ها فرصت

 

و  6اجرا 

 توانمندسازی 

 انعطاو پذیر ، نفوذ، رهبری تیمی و الهام بخش، بشاش بودن 7ی تاثیرگذار

، تعادل کار سازی مجازیسازی، مشارکت، شبکهمدار، ارتباط موثر، همدلی، همکاری، تیممشتری 8مردم مدار 

 ، مسئولیت پذیری اجتماعیو زندگی، مثبت اندیش

 مدیریت دانش پذیر، یادگیری فعال، توسعه دهنده،آموزش 9یادگیرنده 

تحول و پیکره  

 10بندی مجدد 

   سرعت عمل ، گرا، کارآفرینی، ریسک پذیریخالقیت، ابتکار عمل، تحولچابکی،  12 نوآوری 11نتایج 

 آفرینیی، ارزش ستیزگرایی اقتصادی و اجتماعی و محیطپذیری، نتیجهپاسخگویی، مسئولیت 13پایدار ارزش آفرینی 
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 ها . منابع مرتبط با ابعاد و مولفه 4جدول

 ابعاد/پژوهشگر 

ی و  
کاهیاد

همکاران)
2022
 ) 

-د
رزند و همکاران  

(
2021
 ) 

ی و همکاران  
فر

(
2021
 ) 

کویوتکوسکا و  

همکاران )
2021
فام و همکاران   ( 

(
2022
راناباهو و   ( 

ویکراماسینگح ) 
2022
) 

سوریانکیتکاو و  

همکاران )
2022
طبسی و همکاران   ( 

(
2016
 ) 

بولمر و همکاران  

(
2021
 ) 

ب و  
حسینی نس

همکاران )
1399
رحمتی و همکاران   ( 

(
1399
 ) 

ی و همکاران  
محمد

(
1398
 ) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ تفکر فراگیر  

  √ √ √ √ √  √ √  √  هوشمند تفکر 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ تاثیرگذار

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ مردم مدار 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  یادگیرنده 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   نوآوری

 √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ پایداری 

 

 گیری نتیجه

درک و آگاهی از تغییرات به بود که بخش اول آن؛    بر اساس رویکرد انتخابی در این پژوهش که شامل سه بخش

قابلیت رویکرد  از  مرحله  اولین  جهتعنوان  وجه  که  بوده  پویا  میهای  شکل  را  رهبران  در  این  گیری  دهد. 

باشد که الزم است رهبران از این دو تفکر برای  بعد تفکر فراگیر و تفکر هوشمند می  2گیری خود شامل  جهت

تمرکز داشته باشند. بخش دوم  های کلی خود در عصر تحول دیجیتال با هدو پایداری کسب و کار  گیریجهت

شود.  جرایی رهبران را شامل میها بوده که وجه توانمندی اهای پویا  تحت عنوان تصرو و تسخیر فرصتقابلیت

باشد. چرا که  های اجرایی بر اساس این مدل شامل سه بعد تاثیرگذاری، مردم مداری و یادگیرندگی میتوانمندی

ایجاد جهت از  این  پس  راستای  در  و  در عمل  رهبران  است  الزم  تفکر هوشمند  و  جامع  تفکر  کمک  به  گیری 

های پویا تحت عنوان تحول و پیکربندی مجدد بوده که وجه نتایج  تگیری توانمند شوند. بخش سوم قابلی جهت

نتیجه محوری شایستگی رهبران را شامل می نتیجهو  گرایی شایستگی رهبران در این مدل شامل دو  شود. وجه 

می پایداری  و  نوآوری  از شایستگی  باشد.بعد  ادامه شرح هر یک  اراحه  در  منابع مختلف  به کمک  هفتگانه  های 

 ردد:گمی

رهبران از طریق یک تفکر فراگیر و جامع، ارزش های مختلفی را برای آینده ای بهتر و پایدار شکل    تفکر فراگیر:

تعالی عملکرد  می دهند به  با انجام کارهای خوب و همسو کردن نیازهای همه ذینفعان منجر  آنها معت دند که   .

احسا می طریق  از  را  سازمانی  تحوالت  رهبرانی  چنین  ارزششود.  هدو،  نظر،  تجدید  بر  س  که  اهدافی  و  ها 
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تسهیل می متمرکز هستند،  پایدار  توسعه  و  ،کنند  پایداری  و همکاران  ویژگی2021)فری  از  یکی  کلیدی  (.  های 

است. آینده  و  به حال  توجه  پایدار،  و  رهبری  )راناباهو  دارند  شرکت  به  نسبت  بلندمدتی  دیدگاه  رهبران  یعنی 

 ، مهارتلذا    (.2022ویکراماسینگح  چندفرهنگی،  حساسیت  تأملی،  آگاهی  از  بطورعمیق  باید  تفکر  رهبران  های 

انت ادی و خرد برای سنجش خواسته آنها همچنین باید   های ذینفعان و رقبا برخوردار باشند.استراتژیک و تفکر 

ارتباط همه این عوامل با  ها، جوامع، محیط زیست و چگونگی  همدلی عمیق و درک ذاتی از همکاران، سازمان

ذی موجودات  همه  که  دارند  محور  جهان  دیدگاهی  آگاه،  رهبران  این،  بر  عالوه  باشند.  داشته  و  یکدیگر  شعور 

دهند و به جای منافع شخصی، کامالً به هدو شرکت با  گیرد، به شدت به آن اهمیت میسیاره زمین را در بر می

 (.2021ن ،)فری و همکارا هدو پایداری متعهد هستند

همچنین ترکیبی   رهبری دیجیتال یک رویکرد سریع، م طعی و تیم محور با تاکید بر نوآوری است.  :هوشمند تفکر  

شایستگی فناوری  از  جدید  امکانات  از  استفاده  و  تغییرات  معرفی  که  است  دیجیتالی  فرهنگ  و  دیجیتال  های 

از جمله استفاده از روشهای شخصی یک رهبر و طرشایستگی کند. دیجیتال را تسهیل می های جدید  ز تفکر، 

مانند تفکر طراحی، به عنوان یک بعد مهم برای رهبران دیجیتال در نظر گرفته می شود )کویوتکوسکا و همکاران  

،2021  .) 

میمهارت  تاثیرگذاری: توصیف  را  دیگران  نظرات  و  رفتار  اعمال،  بر  تأثیر  ایجاد  توانایی  تأثیرگذار  با  های  کند. 

های مذاکره  دهند که چرا مدیران مهارتها و نیاز به مذاکره، این مهم توضیح میبه افزایش تضاد در سازمان  توجه

کنند و نیاز به ایجاد اجماپ و یافتن زمینه مشترک در های اصلی ذکر میو مدیریت تعارض را به عنوان شایستگی

به جنبه مربوط  برجسته میمورد مساحل  را  این شایستگیکنند. عهای مختلف  این،  بر  ها  با سایر شایستگی  الوه 

برای اراحه  همبستگی داشته، که یک رویکرد یکپارچه را پیشنهاد می با هم  باید  کند که در آن چندین شایستگی 

(. رهبران آگاه با راهنمایی، ایجاد انگیزه، توسعه و  2021رزند و همکاران،-نتایج بهتر مورد استفاده قرار گیرند )د

بخشیدن به افراد درون سازمان برای ایجاد ارزش برای همه ذینفعان سازمان، الهام بخش تحول مثبت هستند    الهام

دنبال می پایداری  بر  تمرکز  با  را  کار  و  متحد  و کسب  و  بخش  انرژی  نیروی  به عنوان یک  آنها همچنین  کنند. 

برای ایجاد و ت ویت فرهنگ اعتماد، اصالت، مراقبت، شفافیت،  های مبتهای آگاهانه از طریق ارزشکننده  بر  نی 

 (.2021کنند )فری و همکاران ،صداقت، یادگیری و توانمندسازی عمل می

ارتباطات    مردم مداری: باز،  ارتباطات  ارتباطات نوشتاری،  ارتباطات کالمی،  به کمک  شایستگی مردم مداری که 

تیمی،   کار  مت اعدسازی،  برای  فرهنگی  چند  وارتباطات  سطحی  همکاری،  چند  دانش،  مدیریت  یکپارچگی، 

تاثیر میهماهنگی و مهارت را در داخل و خارج سازمان تحت  )دهای مرتبط    (. 2021رزند و همکاران،-گذارد 
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و مشتریان کمک میمسئولیت کارکنان  به رضایت  اجتماعی  و مدیریت  پذیر  کارکنان  که رضایت  در حالی  کند، 

تامین و  مشتری  با  بارتباط  منجر  میکننده  )بیشتر(  اجتماعی  کارایی  اجتماعی،   شود.ه  عوامل  ترکیب  و  ادغام 

می سازمان  خارج  هم  و  درون  شامل  هم  که  است  پایدار  رهبری  شایستگی  از  بخشی  محیطی  و  شود اقتصادی 

 (.2022)راناباهو و ویکراماسینگح ،

  .کندها را توصیف میتیادگیری، شایستگی مهمی است که توانایی کسب و جذب دانش و سایر مهار  یادگیری:

(.   2021رزند و همکاران،-شایستگی یادگیری با حوزه تخصصی کسب و کار و مدیریت دانش در ارتباط است )د

می تشویق  را  کارکنان  پایدار  ارت ای  رهبران  با  زیرا  کنند،  مشارکت  دانش  کسب  و  مستمر  یادگیری  در  تا  کنند 

همچنین تح ی ات نشان  (.  2022ند )راناباهو و ویکراماسینگح ،های تجاری مرتبط هستمحصول، فرآیند و نوآوری

 (.2021)فری و همکاران ، مرتبط است  سازمانی  رهبری پایدار و عملکرد پایداربا  دهد که یادگیری سازمانی می

وفادار    منابع انسانیتوسعه    ،یارزش مشتر   شی با هدو افزا  یستمیس  ینوآور  توسعهشامل    داریپا  یرهبر نوآوری:

  تیفیخدمات با ک   ایاراحه محصوالت    یمت ابل برا   یها یوابستگ  تیری و مد  یری پذ انعطاو  افزایشمتعهد،    اریو بس

 (؛ که به سه محور زیر تاکید دارد:2022بوده )راناباهو و ویکراماسینگح ، در راستای توسعه پایدار

های اقتصادی جدید در توسعه  حلتوسعه و اجرای راهنوآوری اقتصادی؛ شرط الزم برای اقدام به منظور تجسم،  

کننده اهداو رقابتی سازمان باشد و است الل و کیفیت زندگی ذینفعان  محصوالت/ خدمات/ فرآیندها که منعکس

 .آن را در نظر بگیرد

های  فرآیندها و رویههای اجتماعی جدید در  حلنوآوری اجتماعی؛ شرط الزم برای تجسم، توسعه و اجرای راه

 .منطبق با اهداو سازمان و اصول عدالت با در نظر گرفتن است الل و کیفیت زندگی ذینفعان آن

محیط زیستی در  های جدید  حلنوآوری محیط زیستی؛ شرط الزم برای اقدام برای تجسم، توسعه و اجرای راه

ذیری و سازگاری با اهداو سازمان و اصول  پ محصوالت/ خدمات/ فرآیندهای مرتبط با اهداو سازمانی رقابت

 (. 2018، 1عدالت )گاللری و جونیور 

های جهانی با آن مواجه هستند که عبارتند از: تغییرات آب و هوایی و  مساحل جدید و مهمی که سازمان :یپایدار

ترکیب نیازهای سهامداران  ها برای  های بیشتری را از سازمانهای اقتصادی و اجتماعی حاد، که خواستهنابرابری

و کارکنان(  جمله  )از  اجتماعی  تأثیرات  اقتصادی،  سود  بر  متوازن  تمرکز  طریق  از  محیط  پایداری   ... مختلف 

 
1Galleli, B., & Junior  
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می تأثیر  زیستی  تا  است  پایداری  برای  جهانی  رهبران  برای  ظهور  حال  در  اجماپ  کننده  منعکس  این  و   باشد 

زمین، جامعه و سالمت بر روی  را  و همکاران    سازمان خود  )فری  بگیرند  نظر  در  و جهانی  محلی  اقتصادهای 

نتایج  2021، و  با عملکرد  ارتباط  در  گزارش شفاو  اراحه  و  پایدار  ارزش  رهبران مسئول خلق  دلیل  به همین   .)

آنها بر روی اهداو اجتماعی در قبال تمامی ذینفعان در هر   اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شرکت هستند. 

اق )کاهندی و همکاران،  سه محور  باشند  و محیط زیستی مسئول می  بنابراین رهبری    (.2022تصادی، اجتماعی 

شیوه از  طیفی  بتواند  که  دارد  شایستگی  به  نیاز  نتایج  پایدار  بین  مناسب  تعادل  ایجاد  برای  را  مدیریتی  های 

تنها برای حال، بلکه برای آینده طراحی شداقتصادی، اجتماعی و زیست اند، مح ق کنند)راناباهو و  همحیطی، نه 

 (.2022ویکراماسینگح ،

ها بر اساس دیدگاه نویسندگان های مرتبط با هر یک از ابعاد شایستگیگیری یافتهخالصه و نتیجه  5در جدول  

 گردد: اراحه می

 های هفتگانه. خالصه شرح شایستگی 5جدول

عنوان 

 شایستگی 

 شرح شایستگی 

 

 

 تفکر فراگیر

ها و فرایندهای انسانی و طبیعی در آن ارتباط مت ابل سیستمتفکر فراگیر، جامع و کالن بر نوعی از تفکر تاکید دارد که  

همچون تفکر    مفاهیمیدرک و شم کسب و کار و همچنین    ،فهم  ی شاملموضوعاتچگونه بر هم تاثیرگذار بوده و به  

  د نبتوان رهبران    اجتماعی و محیط زیستی مورد توجه قرار داده وسیستمی و تفکر استراتژیک را در سه محور اقتصادی،  

ای بر  رهبران باید فکر کنند که با هر تصمیمی چه تأثیرات فعلی و آینده  د.ننمای  و تحلیل  بطور متوازن بررسی  آنها را

فکر کنند که تصمیمات  گیرید. همچنین ها، منابع و غیره میها، حیوانات، جوامع، زبالهکشورهای دیگر، جامعه، اقیانوس

 آنان چ در برای نسل های دوم و سوم خودش تاثیرات مثبت و منفی دارد. 

بر داده،    یتحلیلطراحی،  تفکر  بر موضوعات خاص عصر تحول دیجیتال همچون    دیجیتالتفکر   هوشمند تفکر  و حل مساله مبتنی 

دارد.   تاکید  دانش  و  داده اطالعات  از  مختلفی  انواپ  و  م ادیر  شامل  دیجیتال  تحول  میعصر  میها  که  در باشد  تواند 

تواند از طرو بازار و  می  هااین داده  گیری به رهبرانی که مجهز به این تفکر هستند کمک شایانی نماید. فرایند تصمیم

 بوده و یا از طرو کارکنان به عنوان مشتریان درونی باشد. مشتریان بیرونی  

گذار   تاثیرگذاری  تاثیر  تیمی و سازمانی  بطور فردی،  ارتباطات موثر  بر  بوده که  نوعی رهبری  هست  تاثیرگذاری شایستگی  به  و 

تفکر فراگیر و هوشمند بخش در درون سازمان میالهام به کمک  تا  بر    ،باشد  مبتنی  نتایج  برای تح ق  توانمندی الزم 

 نوآوری و پایداری را کسب نماید. 

 

 مردم مداری 

به عنوان مشتری درونی  رشایستگی م بر کارکنان  بیرونی و هم  بر مشتریان  دم مداری نوعی از شایستگی بوده که هم 

ها و نیازهای هریک از آنها  یدار خواستههای توسعه پابرنامهتمرکز کرده و با توجه به اینکه در عصر تحول دیجیتال و  

 برای آنان باشد.  یباشد بتواند پاسخگوی مناسب متفاوت می

لذا رهبران سازمانی    .ای افزایش یافته استبا توجه به اینکه سرعت ایجاد و خلق دانش در عصر دیجیتال بطور فزاینده یادگیری 

تا بتوانند یک سازمان    بگیرند و حتی به زیرمجموعه خود یاد بدهند  الزم است بتوانند بطور داحم و با سرعت زیاد یاد

 یادگیرنده تندآموز را ایجاد نمایند. 
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در   نوآوری را  سازمانی  مختلف  سطوح  تمامی  پایداری  هدو  با  دیجیتال  عصر  رهبران  نوآوری  این می  بر  شایستگی  گیرد. 

 باشد. میمدیریتی سازمان آنها های کار و مدلموضوپ شامل نوآوری در محصوالت، خدمات، فرایندها، کسب و 

ا که برای پایداری کسب و  ؛ چرباشدمورد نظر می  شایستگی کسب نتایج پایدار در تمامی ابعاد و نه ف ط بعد اقتصادی یپایدار

به    کارها، توجه  نیازمند  همچون  آنها  سازمانی  ابعاد  اقتصتمامی  ابعاد  کنار  در  زیستی  محیط  و  اجتماعی  ادی  ابعاد 

 باشند. می

 
 مدل نهایی شایستگی رهبری پایدار دیجیتال. 2شکل

 پیشنهاد 

پژوهش انجام  و  برای  میانی  مدیران  سطوح  برای  دیجیتال  پایدار  شایستگی  مدل  تدوین  و  طراحی  آتی  های 

سازمانی ایجاد  های پایدار دیجیتال را در تمامی سطوح  باشد تا بتوان همسویی الزم برای شایستگیکارشناسی می

تواند استفاده از این مدل برای شناسایی یا توسعه مدیران  کرد. همچنین پیشنهاد عملی و کاربردی این تح یق می

 ها باشد. آینده در عصر تحول دیجیتال با هدو پایداری سازمان
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