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 چکیده
های تحول دیجیتال و پایداری دو چعالش بنیعادین در کسعب و کارهعای ملعی و       حوزه
باشند. با توجه به اینکه این دو موضعوش مهعم در بعین کسعب و      می 21اللملی قرن  بین

ند؛ لعذا کسعب و کارهعا نیازمنعد داشعتن مشعاور و       هسعت کارهای کشور، نوپا و جدیعد  
هعای مشعاوره و    بعرای اینکعه سعازمان    باشعند.  اپراتورهای تخصصی در این دو حوزه می

استقرار دهنده این حوزه بتوانند در پیاده کردن هوشمندسازی صنایع اثربخشی الزم را 
)بینش، دانش و مهارت( رهبری معدیران    داشته باشند؛ نیاز دارند ابتدا سطح شایستگی

آن بعا   خود را در دو حوزه پایداری و تحول دیجیتال مورد سنجش قعرار داده و ارتبعاط  
اثربخشی در مشتریان را بررسی نمایند. هدف این پژوهش سنجش شایستگی پایعداری  

نتعایج پایعداری کسعب وکارهعا در راسعتای تحعول و        دیجیتال مدیران و تعاثیر آن بعر   
هوشمند سازی در پیاده سازی نسل چهارم صنعت در شرکت فناپ زیرساخت است. در 

( اسعتفاده شعده اسعت. معدل     PLSری )این پژوهش از روش تحقیعق مععادالت سعاختا   
هعای فکعری، معدیریتی و     بعد توانمندساز شایسعتگی  1انتخاب شده در پژوهش شامل 

زیسعتی،   هیجانی بوده و در بخش نتایج پایدار هعم شعامل پایعداری اقتصعادی، محعیط     
دهعد کعه هعر یعک از ابععاد       باشد. نتایج کسب شده نشعان معی   اجتماعی و کارکنان می

 اد نتایج پایداری رابطه معنی دار دارد. شایستگی با ابع
هعای رهبعری پایعداری،     های رهبری دیجیتعال، شایسعتگی   های کلیدی: شایستگی واژه

 پایداری دیجیتال، 
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 مقدمه  

کند و سبک  های جدید، مسیر تغییر را برای خود انتخاب می ها متناسب با چالش سازمان

و  1دهند )کویوتکوسکا رهبری کسب و کارهای خود را متناسب با این تغییرات توسعه می

این تغییر، کسب و کارهای امعروزی تحعت تعاثیر دو چعالش      (؛ در مسیر2022همکاران، 

آورانعه   هعای فعن   ( تحول دیجیتال و ایجاد فرصت1ارتند از: )اند که عب بنیادین قرار گرفته

( پایععداری و توسعععه پایععدار )جرگنسععن و  2(، I4.0مبتنععی بععر نسععل چهععارم صععنعت)  

 (. 2،7:2010پدرسون

 نیع ا تیریدر معد  یعامل مهم تالیجید یشدن روزافزون، رهبر یتالیجیبا توجه به د

هعا و   شایسعتگی بعه چعه نعوش     رانیمعد  نکعه یا بعرای  یدیمفهوم کل کیو به  بوده  چالش

و همکعاران،   1)زیعک  شعده اسعت   لیتبعد  ،دارنعد  ازیع ن تالیجیتحول د یبرا هایی مهارت

( یک چعالش اساسعی بعرای    I4.0(. بنابراین تحول دیجیتال و نسل چهارم صنعت )2013

هعای رهبعری خعود را     کسب و کارها بوده و برای رقابتی ماندن الزم است که شایسعتگی 

؛سعرزنار و   2021و همکعاران،   7؛ شعویاکوا  2020و همکعاران، ؛  6) ایمعران توسعه دهنعد  

 یهعا  سازمان تیریمد حوزهدر الزم کرده است تا  چهارم یانقالب صنعت(. 2020، 6ندلکو

 یهعا  یسعتگ یهعا و شا  از رهبران با دانعش، مهعارت   یدیبه نوش جد یروزافزون ازین ،یتجار

 شی. افعزا دهعد  یرا مع  یا شعبکه  یها میت یکه به آنها امکان رهبر آیدوجود ب یا رشته نیب

در  یرهبعر  دیع جد میمفعاه  جادیمستلزم ا یصاداقت یها بخش یشدن در تمام یتالیجید

 اسعت  نعده یرهبعران آ  جعاد یا یبعرا  دیع جد یها روش یبند تیاولو زیو ن تالیجید طیمح

تاثیرگعذار بعوده    یرهبر ندهیآ تیریبر رفتارها و مد تالیجیتحول دلذا  .(2010، 2)تملکوا

مخرب است که بر کعل سعازمان    ندیفرآ کی تالیجیکه تحول د دهد ینشان م ها افتهو  ی

 یامعر مسعتلزم رهبعر    نیع . اشعود  یاز کعار منجعر مع    یدیو به اشکال جد گذارد یم ریتأث

(. از طرفعی  2022، 0)هنعدریک  و اسعتوفرز   اسعت  محور انسان یسبک رهبر گرا و تحول

 ایع کسب و کار خود را فراتر از حداکثر کردن سعود   کیبه طور استراتژ دیبا ویننرهبران 

طیخود را به سمت حفاظعت از محع   یو استراتژ دگاهیکنند و د تیهدا یعملکرد اقتصاد

 (.2022و همکاران،  3)سوریان کی تکاو دهند ارتقاء یاجتماع تیو مسئول ستیز

 ایعصعن ی در اساس تحولاست که نشان دهنده  یاصطالح (I4.0نسل چهارم صنعت ) 

دهعد کعه    ینشان م نیحاصل شده است. ا دیجیتال نوظهور یها یاست که از ادغام فناور
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کردن و اصالح فعال  I4.0 هدف .میهست یانقالب صنعت یک تحول دیجیتالی درما شاهد 

با هعدف پایعداری    سبزتر یندهایفرآ ارائه محصوالتی با کمک یهوشمند برا یها کارخانه

اسعت. بعا   با هدف پایداری اقتصادی و اجتماعی )توسعه پایدار( و کارآمدتر  زیستی محیط

 مانند فقدان اسعتعداد  یبر موانع متعدد دیبا دکنندگانیامر، تول نیانجام ا یحال، برا نیا

مبتنی مختلف  یها ستمیس تیریتوسعه و مد یبرا طیواجد شرارهبری  های و شایستگی

بعرای   (. لعذا  2020و همکعاران،   10)هرمانعدز د مننعدز    غلبعه کننعد   شرفتهیپ یورفنا بر

هعا نیازمنعد    های نسعل چهعارم صعنعت، سعازمان     استفاده حداکثری در بکارگیری فناوری

، 11باشند)اوبرر و ارکعوالر  های مختلفی از جمله رهبری می گذاری و توسعه قابلیت سرمایه

باشعد؟   دیع معدرن چعه با   یا حرفعه  یهعا  لیپروفا ها در یستگیاز شا یا مجموعه (. 2010

(. با توجه به اینکعه رهبعران نیعروی محرکعه تغییعر      2020)هرماندز د منندز و همکاران، 

 I4.0های آنان شناخته شده و بعرای سعاختن اکوسیسعتم     باشند، الزم است شایستگی می

و  یاجتمعاع  یهعا  چالش (؛  از طرفی با2022و همکاران،  کویوتکوسکاتوسعه داده شوند )

 دیع جد هعای  شایستگیها و  ها، روش به مدل ازیها، ن همه سازمان یرو شیپ زیستیطیمح

 نیع ا یشود. بعرا  یاحساس م داریتوسعه پا با هدف یسازمان راتییتغ یاجرا یبرا یرهبر

و  یمفهعوم  یهعا  را از نظعر چعارچوب   یداریع پا یبرا یرهبر یفعل یکردهایمنظور، ما رو

 یبرا یبه رهبر نفعان یمتوازن خ کردیاز رو یکه همگ ،قرار داده یبررس جودمو قاتیتحق

 تیحمارا  داریو توسعه پا یداریمرتبط با پا زیستیطیو مح یبه مسائل اجتماع یدگیرس

 یهعا  یسعتگ یکه شا دهد مینشان ها  (. همچنین پژوهش2021،  12 )فری و اگل کنند یم

در صنایع مختلف بعه خصعوص    یرقابت تیبر مز یبه طور قابل توجه ی رهبری پایداراصل

(. در ادامه بعه بررسعی   2022و همکاران، 11)نیشا گذارد یم ریتأثصنعت فناوری اطالعات 

 هر یک از دو چالش بنیادین پرداخته شده است:

چالش اول در کسب و کارها؛ متعاثر از تحعوالت ناشعی از دیجیتعالی شعدن و ایجعاد       

هعای   .  طی دهه گذشعته، بکعارگیری از فنعاوری   باشد های نوآورانه ناشی از آن می فرصت

 16دیجیتال و دیجیتالی شدن بر تمامی ابعاد سازمانی بسیار تاثیرگذار بوده اسعت )آگعارد  

های تحول دیجیتال با ساختارشکنی، تاثیر عمیقی بر  کسب و کارهعا،   (. فناوری7:2013

 17های تحول دیجیتال منجر به نوآوری خاص بعرافکن  اند. فناوری در تمامی صنایع داشته

(. اما نکته مهعم  12،37:2010؛ جانسون16،1:2010اند )گوپتا های کسب و کار شده در مدل
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های دیجیتعال نبعوده بلکعه از بیعنش      این بخش تکنولوژیاین است که، چالش اصلی در 

هعای رهبعری    حوزه انسانی همانند موضوعاتی همچعون فرهنعگ دیجیتعال و شایسعتگی    

تاکیعد   (. بنابراین در تحول دیجیتعال 2022و همکاران،  کویوتکوسکاباشند ) دیجیتال می

 هعا هسعتند   زماندر سعا  راتییع تغ نیع ا یاجعرا  شگامانیپ ،است و رهبران رییتغفرایند  بر

 تیع قابل یدارا G20 یکه کشعورها  دهد (. تحقیقات نشان می2020) ایمران و همکاران، 

 یتعال یجیدر د بعوده و   I4.0در  و رقابت ینوآور ،یتالیجید یآمادگ برای تالیجید یرهبر

این مهعم در کشعورمان،     .(2021و همکاران،  10باشند )کاهیادی می شرویپ یشدن جهان

هعای دیجیتعال، کمتعر     حتی با فراگیر شدن کرونا و اقدامات مرتبط با بکارگیری فنعاوری 

برداری از فناوری دیجیتال  مورد توجه و استفاده قرار گرفته است؛ حتی در ارتباط با بهره

های کشعور پیشعرفت قابعل قبعولی      در ارائه خدمات دیجیتالی و غیر حضوری نیز سازمان

اند. اما با توجه به سرعت تحوالت مبتنی بر دیجیتالی شدن و بعه خصعوص متعاثر     نداشته

شدن از شرایط جدید پاندمی کرونا، امروزه بسیاری از کسعب و کارهعای کشعور درصعدد     

هعای دیجیتعال، در راسعتای     نوآوری و اصالح مدل کسب و کارشان با تاکیعد بعر فنعاوری   

؛ بردبار، عبدالوند، 1600آخر، فائزی و فالح شم ، باشند )شهابی، کسب مزیت رقابتی می

 (.    1133؛ سلطانی و طهماسبی آقبالغی، 1130عنبر طهرانی و رجائی هرندی،

را  نعده یآ تیموفق داریپا یرهبردوم در کسب و کارها؛ موضوش پایداری بوده و   چالش

 یرهبعر  یاهع  و شایسعتگی  مهعارت  ،انتقال مؤثر دانعش  قیامر از طر نیکند. ا یم نیتضم

(. 2021و همکعاران،   13)بعولمر  از رهبران امروز به رهبران فردا محقق خواهد شعد  داریپا

 تیع محبوب ریع اخ اتیع نوظهعور در ادب  یا حوزه چند رشعته  کیبه عنوان  یداریپا یرهبر

 شعتر یب یداریع به دست آورده است. محققان در سراسر جهان خواستار مطالعات پا یادیز

کعه  (؛ 2022)سوریان کی تکاو و همکاران،  هستند یدستور کار مهم رهبر کیبه عنوان 

نفعان خعود در   گویی مناسب و شفافی به خی در این راستا الزم است کسب و کارها پاسخ

زیستی در کنار موضعوعات اقتصعادی را داشعته باشعند      محیط رابطه با مسائل اجتماعی و 

؛ رضعایی و میعر یعزدی،    21،2010الوچنا و روک؛ 2010، 20)گیسدورفر، والدیمیروا و ایوانز

بعرای   یا نعده یکعه بعه طعور فزا    بوده یموضوع هاکسب و کار یبرا یداریپا(. 116:1600

به همعین   .(2022و همکاران،  22محبوب شده است )کاهیادیو متخصصان  انیدانشگاه

ای معورد توجعه    های کسب و کار به طور فزاینده دلیل قرار گرفتن حوزه پایداری در مدل
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اند، چرا که آنها در تحقق استراتژی پایداری و اصول توسعه پایدار موثر باشعند   قرار گرفته

های بین المللی و ملی در برخی کشورها، بعا   (. حتی بسیاری از بورس21،2021)سزرومک

دهعی عملکعرد از وضععیت     ین و مقررات مرتبط با حوزه پایداری، ارائه گزارشتصویب قوان

(. چعالش اصعلی   136:1600اند )رضایی و میر یعزدی،   پایداری کسب وکارها را الزام کرده

طیمحع های اقتصادی، اجتماعی،  نفعان در حوزه در این بخش ایجاد توازن بین تمامی خی

)فری و اگل، باشد  رفتاری رهبران پایداری میهای  زیستی ، مشتریان به کمک شایستگی

اگرچه کشور ایران در حال توسعه بوده و یکی از عوامل مهم، تاثیر گذار و موتور  .(2021

باشعد   محرک بعرای توسععه اقتصعادی توجعه و ایجعاد پایعداری در کسعب و کارهعا معی         

یعن موضعوش در   (. اما متاسفانه تعاکنون بعه ا  1133)شیرمحمدی، وفایی، نمامیان و تابان،

کشور ایران بطور جدی معورد توجعه قعرار نگرفتعه اسعت و تنهعا تععداد بسعیار کمعی از          

انعد )عبعدی، کردسعتانی و     های مرتبط با پایداری اقعدام نمعوده   ها به تهیه گزارش شرکت

به عنوان یک الزام اصلی برای کسب المللی  (. ولی پایداری در سطح بین1130رضازارده، 

ه به دنبال سازگاری با محیط پیرامونی خود هسعتند و پاسعخ دادن بعه    و کارهایی بوده ک

زیستی و اقتصادی را به عنوان یعک نگرانعی و موضعوش مهعم      محیط های اجتماعی،  چالش

؛ الوچنعا و  2010استراتژیک آنها تبعدیل شعده اسعت )گیسعدورفر، والدیمیعروا و ایعوانز،       

هعا، سعازگاری محصعوالت و     مانایعن سعاز   (.2013؛ نصرت آبادی و همکاران،2010روک،

زیست و جامعه را در راستای بدست آوردن  خدمات خود را با حفع و نگهداشت از محیط

دهد  ها نشان می (. پژوهش26،2013گیرند )ایکلنبوم و جونگ مزیت رقابتی پایدار بکار می

در حععال حاضععر کععانون توجععه ادبیععات دانشععگاهیان، محققععان و   کععه حععوزه پایععداری

های کسب و کار پایعدار توسعط حامیعان آن بطعور      ران بوده و حمایت از مدلگذا سیاست

شود و به یک موضوش چالش برانگیز، برای مدیران سازمانی تبعدیل شعده    جدی دنبال می

(. به همین دلیل، مدیران غالباً در دستیابی همزمان بعه  27،2021است )برگمن و یوتیکال

؛ 7:2010باشعند )جرگنسعن و پدرسعون،    معی پایداری و ایجاد توازن، بعا تنعاقم مواجعه    

 (.22،2013، کلینتون و وهیسنانت26،2010برنر

اما چرا موضوش پایداری و تحول دیجیتعال در کنعار هعم معورد توجعه و تاکیعد قعرار        

برداری از ظرفیعت   اند؟ چون یکی از عوامل موثر در دستیابی به توسعه پایدار، بهره گرفته

(. از ایعن رو، ضعرورت دارد در   2010شد )الوچنا و روک،با های تحول دیجیتال می  فناوری
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ها، نحعوه ارتباطعات متقابعل و همسعویی بعین       راستای تحوالت پایداری دیجیتال سازمان

اقدامات دیجیتالی شدن و اقدامات پایداری نیز مورد بررسی قرار گیرند )پاریدا، سجودین 

؛ ایکلنبوم و جونعگ،  2010؛ الوچنا و روک،2010، 23؛ الکشمی و کندی2013، 20و ریمن

هعا و   ها بررسی نمایند که با چه نوش شایسعتگی  الزم است شرکت (. به همین دلیل2013

های کسب و کارشان را به نحوی بازنگری نموده کعه   توانند مدل ها و چگونه می توانمندی

زیستی را همراه با عوامعل اقتصعادی در نظعر گرفتعه و هعم       محیط هم عوامل اجتماعی و 

؛ للعوک  و  2010های الزم در مواجه با تحوالت دیجیتال را داشته باشعند )برنعر،    یتقابل

 (.  2013، 10کایج

تعا حعد    رایع برخوردار است، ز یاتیح تیاز اهم یدر هر سازمان یرهبر یها یستگیشا

ایععن  .(2021و همکععاران،  11)کویوتکوسععکا کنععد یمعع نیععیآن را تع تیععموفق یادیععز

ها برای اجرای تغییرات سازمانی در تحقق توسعه پایعدار و ایجعاد تعوازن بعین      شایستگی

(، بعه  2021زیستی بسیار اهمیت دارد )فری و اگل،  پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط

هعای رهبعری، بعه خصعوص در عصعر تحعول دیجیتعال و         همین دلیل نیاز به شایسعتگی 

( کعامال مشعهود اسعت )کویوتکوسعکا و همکعاران،      I4.0سازی نسل چهارم صعنعت )  پیاده

2021). 

شرکت فناپ زیرساخت با ماموریت جدید خعود در حعوزه هوشمندسعازی بعه کمعک      

استقرار نسل چهارم صنعت و چشم انداز؛ اولعین و بزرگتعرین اپراتعور صعنعت هوشعمند      

های  یتترین قابل کشور، تصمیم گرفت پ  از تدوین سند استراتژیک خود به یکی از مهم

باشعد، توجعه نمعوده و ضعمن      خود که شایستگی رهبران با رویکرد پایداری دیجیتال می

های رهبری مورد نیاز خود با الگوبرداری از منابع علمی معتبر جهانی،  شناخت شایستگی

( در سایر صنایع، به کمعک سعنجش سعطح بلعوغ     I4.0برای استقرار نسل چهارم صنعت )

ها نماید.در این پژوهش به بررسی  بود و ارتقای این شایستگیرهبری مدیران، اقدام به به

هععای رهبععری پایععدار مععدیران در عصععر دیجیتععال شععامل     و تععاثیر سععطح شایسععتگی 

(؛ 2021)کویوتکوساکو و همکعاران،  اجتماعی  -های مدیریتی، فکری، هیجانی  شایستگی

پرداختعه  « سعود معردم، سعیاره و   » شامل مفهوم سه گانه ی کسب و کارهاداریپابا هدف 

(، عملکعرد  EP) 12یطیعملکرد مح پایداری شامل؛ سه بعد نیمناسب ب ییکه همسو شده

(. 2022و همکعاران،   17باشعد)آلتنایان  الزم معی ( FP) 16ی( و عملکرد معال SP) 11یاجتماع
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دهدکه رهبری پایدار بر پایداری کسب و کارها و ایجاد مزیعت   ها نشان می چرا که بررسی

(؛ و همچنعین عملکعرد معدیران    2022و همکعاران،   16تاثیر گذار بعوده )ژاو رقابتی پایدار 

های رهبری پایدار در عصر دیجیتال بعر بععد پایعداری کارکنعان، یعا       مبتنی بر شایستگی

را مورد سعنجش قعرار    کسب و کارها یداریبه پا یابیدست یبرادلبستگی پایدار کارکنان 

 یهعا  مهعارت ز یک طرف رهبری دیجیتال، ا  (.2021)کویوتکوساکو و همکاران، دهد  می

(؛ و از 2022و همکعاران،   12)سارفراز دهد یم شیکارکنان را افزا داریخالقانه و عملکرد پا

کعه همکعاران احسعاس     یهنگعام طرفی دیگر رهبری پایدار، کارکنان را حمایت کعرده و  

ارات انجعام ابتکع   یبعرا  یشعتر یب زهیع شعوند، انگ  یم تیکنند توسط رهبران خود حما یم

 تیع مز جعاد یخعود و ا  یداریبه اهداف پا یابیکمک به شرکت در دست یبرا زیستیطیمح

ی هدف سازمان کیبه عنوان را  یداریپا لذا کارکنان مدت خواهند داشت. یطوالن یرقابت

مختلعف بعه    یهعا  گیعری  تواننعد در جهعت   یمع  زمانسطوح مختلف سا یاعضا پذیرفته و

بلندمعدت   یاسعتراتژ  کی یشرکت یداریپا تیریکمک کنند مد ستیز طیحفاظت از مح

است کعه مسعتلزم انجعام آن در     یو اجتماع زیستیطیمح های ی در حوزهریپذ تیمسئول

حاصل کنند که کارکنانشعان   نانیاطم دیها با شرکت ن،یبنابرا ؛تمام سطوح سازمان است

 کننعد  یمع  و اجعرا  را درک یو اجتماع زیستیطیمح یتعهد شرکت در بهبود دستاوردها

بعه عنعوان اتخعاخ     داریپا یمنابع انسان تیریمد (. همچنین ابتکارات2021، 10)تیان و سو

بعه اهعداف    یابید که دسعت نشو یم فیتعر یمنابع انسان تیریمد فرایندهایها و  یاستراتژ

و همکعاران،   13)گعوم  سعازد  یرا ممکعن مع   زیسعتی طیمحو  یاجتماع ،یبلندمدت اقتصاد

(. به همین دلیل رهبری نقش مهمی در حعوزه معدیریت منعابع انسعانی پایعدار و      2021

نشعان   نیعز  تعال یجید یرهبعر  (.2020، 60تحقق پایداری کسب و کار را دارد )یانگ و لعو 

الزم  راتییع تغ جعاد یا یدر طرز فکر و اقدامات کارکنان بعرا  کیاستراتژ رییتغ کیدهنده 

 (. 2021و همکاران،  61)کاراکوس بخشد یرا بهبود م یو رهبر یریادگیاست که آموزش، 

لذا هدف اصلی این پژوهش عبارتند از: سنجش سعطح شایسعتگی رهبعری پایعداری     

هعا در نتعایج    و تاثیر اثربخشعی ایعن شایسعتگی    دیجیتال مدیران شرکت فناپ زیرساخت

پایداری کسب و کارهعا در راسعتای ماموریعت پیشعران تحعول و هوشمندسعازی صعنایع        

 باشد. می I4.0مبتنی بر 
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 مبانی نظری پژوهش   

بر اساس واژگان کلیدی مورد نظر این پژوهش تحقیقاتی شامل در دو حعوزه شایسعتگی   

دیجیتال، جداگانه شده اسعت؛ کعه در ادامعه بعه آنهعا      رهبری   رهبری پایدار و شایستگی 

 شود: اشاره می

 ها ییها، توانا دانش، مهارت شامل یرهبر یها یستگیشا شایستگی رهبری دیجیتال:

خعود بعه نحعو احسعن از آن      فیانجعام وظعا   یبعرا  دیع است که رهبعران با  ییها یژگیو و

 یبعرا  کعه  یی اسعت هعا   یتگسیشا. اما شایستگی رهبری دیجیتال؛ شامل برخوردار باشند

کنند. رهبران در سراسعر   ینیدر سازمان خود بازآفر تحول دیجیتال زیآم تیموفق تیهدا

و نحوه  دهند یارائه م تالیجید یها یکه فناور یدر مورد امکانات یروشن دید دیسازمان با

 یبعرا  راخعود   یهعا  ییتوانعا  دیع درک، رهبعران با  نیها داشته باشند. همراه با ا آن یاجرا

است  دیآنها مف یبرا ایدهند که آ صیتشخ عیتوسعه دهند و سر دیجد یزهایچ شیآزما

تواند ابعاد مختلفی در دو وجعه   ها می (.  این شایستگی2020) ایمران و همکاران، ریخ ای

 یسعتگ یشا یعناصعر اصعل   (.2022)کویوتکوساک و همکعاران،  سخت و نرم داشته باشند 

توانعد   معی شعدند   یتالیجید یبرا ازیمورد ن یها ها و نگرش از نظر دانش، مهارت تالیجید

( ارتباطععات و 2، )فنععاوری اطالعععات ( سععواد1: )نمععودمععنعک   یسععتگیحععوزه شا 7در 

و ی در عصعر دیجیتعال   منی( ا6، )ی دیجیتالمحتوا جادی( ا1) ،ی در عصر دیجیتالهمکار

بعا توجعه بعه     (.2020و همکعاران،   62پوراباشد )سعا  در عصر دیجیتال می ( حل مشکل7)

 یطراح یامروز تالیجیعصر دتحوالت بدون در نظر گرفتن  ی قبلیهمه ساختارهااینکه 

 اصعالح  تعال یجیعصعر د  یبرا دیبا مناسب عصر صنعت بودند به همین دلیل لذا ،اند شده

از  یکع یبعه عنعوان    تعال یجید ی. رهبرگردند لیتبد یمختلف رهبر یها شوند و به مدل

انجعام  "را بعه عنعوان    تعال یجید یرشعود. رهبع   یظاهر مع  تالیجیدر عصر د ی،انواش رهبر

 یتجعار  ستمیاکوس در در عصر دیجیتال شرکت کیاستراتژ تیموفق یدرست برا یکارها

کسعب و   یتفکر متفاوت در معورد اسعتراتژ   یبه معنا تالیجید ی. رهبردیکن فیتعر "آن

 ،طعرز فکعر   ،یسعازمان  یهعا  اطالعات، پلتفعرم  یکسب و کار، عملکرد فناور یها کار، مدل

 .(2022و همکاران،  61)باگالما استدر عصر دیجیتال کار فضای ها و  مهارت جموعهم

در سطح ملی تعداد محدودی پژوهش در حوزه شایسعتگی رهبعری دیجیتعال انجعام     

مقاله رهبعری دیجیتعال کعه     ترین آنها پرداخته شده است. شده است که به برخی از مهم
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( منتشععر شععده اسععت بععه   1133و  1132توسععط رحمتععی کرهععرودی و همکععاران )  

های مورد نیاز رهبران دیجیتال اشاره کرده است. شایسعتگی در ایعن پعژوهش     شایستگی

گیری، آمادگی  ریزی، تصمیم های سخت )پویشگری، برنامه به چهار گروه شامل شایستگی

اجرای استراتژی(، نرم )ارتباطات اثربخش و کار تیمی( ، کانونی برای تحقق چشم انداز و 

)خودآگاهی و خود تحلیلی، استعداد مداری و مشعتری محعوری( و فناورانعه )شعناخت و     

بندی شده است. همچنین در تحقیق دیگری با موضعوش   درک ابزارهای دیجیتال( تقسیم

جام شده اسعت، بعه چهعار    ( ان1130رهبری تحول دیجیتال که توسط نوری و همکاران )

بعد نقشه راه دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، سازماندهی دیجیتال و منابع دیجیتال اشعاره  

 باشد. های رهبری دیجیتال نمی کرده که شامل شایستگی

در حوزه شایستگی رهبری دیجیتال انجعام    در سطح بین المللی نیز تعدادی پژوهش

ها بعرای نسعل    اخته شده است. در مقاله شایستگیترین آنها پرد شده که به برخی از مهم

( منتشر شده اسعت؛  2020( که توسط هرماندز د منندز و همکاران )I4.0چهارم صنعت )

های فنی، درک امنیت اطالعات،  های فناورانه )مهارت ها از چهار بعد شایستگی شایستگی

پعذیری، انگیعزش و    ای(،  پرسنلی )انعطعاف و انطبعاق    های رسانه مهارت کدینگ، مهارت

یادگیری، تحمل ابهام، خهنیت پایداری(، شعناختی )خالقیعت، مهعارت کعارآفرینی، حعل      

گیری، حل تعارض، مهارت تحقیق، اثربخشی و نتیجه  های تحلیلی، تصمیم مساله، مهارت

ای، کعار   هعای ارتبعاطی و شعبکه    های بین فرهنگی، مهعارت  محوری(  و اجتماعی )مهارت

 اند. همچنین در تحقیعق دیگعری کعه توسعط     و رهبری( تشکیل شده تیمی، انتقال دانش

( انجام شده مدل شایستگی رهبری دیجیتعال را در پعنج بععد    2020ایمران و همکاران )

شامل؛ چشم انداز دیجیتعال، یعادگیری سعریع از شکسعت، محعیط دیجیتعال، معدیریت        

 باشد. های متنوش و دانش دیجیتال( می تیم

از  دهیچیپ یبیترک»عبارت است از  یبه طور کل یستگیشا :شایستگی رهبری پایدار

ها که منجر به کنش معؤثر و تجسعم    ها و خواسته ها، نگرش ها، درک، ارزش دانش، مهارت

 (.2021)کیلیعون و همکعاران،    «شعود  یحعوزه خعاص مع    کیدر جهان، در  یانسان افتهی

 فیع تعر یرا بعه عنعوان رهبرانع    یداریع پا یرهبعر  دار،یع رهبران پا یرفتار یها یستگیشا

 زیسعتی طیمحع  ی واجتماع ،یاخالق یها یتا نگران نموده یهمکار نفعان یکه با خ کند می

 (.2021،  )فعری و اگعل   خود ادغعام کننعد   یاصل اتیو عمل یکننده را در استراتژ مصرف
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 دهد و هعدف  یو تعهد را ارائه م ییاز نفوخ است که جهت، همسو یندیفرآ داریپا یرهبر

بلندمعدت اسعت.    اقتصعادی  و یاجتمعاع  ،زیسعتی  محعیط  ؛داریع به توسعه پا یدگیآن رس

 ،«سعت یزطیحساس به مح یرهبر»، «سبز یرهبر»مانند  اتیدر ادب یاصطالحات مختلف

و  شعوند  یاستفاده مع  گریکدی یبه جا «یجهان ریپذ تیمسئول یرهبر»و  «داریپا یرهبر»

 .(2022)سوریان کی تکعاو و همکعاران،    کنند یم انیرا ب داریپا یاز رهبر یکسانیمفهوم 

بعا اهعداف    یاهعداف کوتعاه معدت اقتصعاد     نیتعادل ب جادیا داریپا یهدف رهبربنابراین 

معردم، سعیاره و   "شعامل   نفععان  یبا در نظر گرفتن منافع همعه خ  داریبلندمدت توسعه پا

 قعات یتحق باشعد.  معی حعوزه اقتصعادی   صرفاً سهامداران و تمرکز بعر   یبه جا بوده، "سود

بدون در نظعر گعرفتن    یفرد یها یستگیشاعمدتاً بر نقش  داریپا یموجود در مورد رهبر

 ،بگعذارد  ریتعأث  داریع قعانون پا  یبعر اجعرا   تواند یح متوسط و کالن که موعوامل سط ریسا

 .(2022و همکاران،  66)جایاشری متمرکز شده است

سعن زاده پسعیخانی و همکعاران    در سطح ملی؛ مقاله الگوی رهبری پایعدار توسعط ح  

های پایداری را به سه بععد کلعی تقسعیم کعرده      ( منتشر شده است که شایستگی1600)

ها در بعد شایستگی بین فردی شعامل؛ قابلیعت سعازگاری و تطعابق؛      است. این شایستگی

گیری؛ تفکر انتقادی و تحلیلی؛ توسعه پایدار؛ ابتکعار در   ریزی؛ حل مساله و تصمیم برنامه

گرایی، توانمندسازی، سعرمایه اجتمعاعی و    حران؛ در بعد شایستگی انگیزشی شامل؛ تیمب

در بعد ارزیابی و کنترل شامل؛ ایمنی و سالمت، اطالعات و فناوری، مصعرف کننعدگان و   

بنعدی   مشتریان، سیستم بازخور اطالعات، کمیت و کیفیت تولید و بهبود مسعتمر طبقعه  

های رهبری اخالقی پایعدار و   ر با موضوش شایستگیشده است. همچنین در پژوهشی دیگ

( منتشعر شعده اسعت و    1130پیامدهای توسعه پایدار که توسعط محمعدی و همکعاران )   

شایستگی رهبران را در سه بعد کلی دانش، مهارت و نگرش در نظر گرفته شده است که 

 باشند. های کلی بوده و بر اساس تعریف شایستگی می عبارت

للی نیز تعدادی پژوهش در حوزه شایستگی رهبعری پایعداری انجعام    الم در سطح بین

ترین آنها اشعاره شعده اسعت. در مقالعه رهبعری پایعدار توسعط         شده که به برخی از مهم

هععای رهبععری پایععدار شععامل پععنج بعععد:  ( شایسععتگی2022کویوتکوسععاک و همکععاران )

باشعد.   ی معی بینع  شایستگی استراتژیک، بعین فعردی، تفکعر سیسعتمی، اخالقعی و پعیش      

( انجعام شعده اسعت    2022همچنین در پژوهشی دیگر که توسط جایاشری و همکعاران ) 
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های رهبری پایدار را در سطح کعالن )حکمرانعی(، میعانی )سعازمانی( و پعایین       شایستگی

 )فردی و تیمی( مورد بررسی قرار داده است.

ه کعه شعامل   تئوری اصلی به کار گرفته شده است در این پژوهش؛ تئوری رهبری بود

؛ 2010سه سطح فردی، گروهی و سازمانی با تاکید بر رهبری رفتاری )اوبعرر و ارکعوالر،   

بعا دو تئعوری    ( بعوده کعه   2022جایاشعری و همکعاران ،  ؛  2022هندریک  و استوفرز، 

جایاشعری  نفعان ) ( و تئوری خی2021و همکاران،  67)کیلیوندیگری شامل توسعه پایدار 

  باشد.   بصورت ترکیبی می ( 2022و همکاران ،

 باشد: های این پژوهش شامل موارد زیر می فرضیه

شایستگی رهبری پایداری دیجیتال با پایعداری اقتصعادی کسعب و کارهعا رابطعه       .1

 معناداری دارد.

رابطعه   هعا کسعب و کار  ی اجتمعاعی داریع پا شایستگی رهبری پایداری دیجیتال با .2

 .داردمعناداری 

رابطه  هاکسب و کار زیستی ی محیطداریپا یجیتال باشایستگی رهبری پایداری د .1

 .داردمعناداری 

شایستگی رهبری پایداری دیجیتال با پایعداری کارکنعان کسعب و کارهعا رابطعه       .6

 معناداری دارد.

 چارچوب مفهومی پژوهش

اسعتفاده   تعال یجید یکعه از فنعاور   ییهعا  شعرکت  یبعرا   یمنابع انسان تیریو مد یرهبر

 ،هعای دیجیتعال   یتوسععه فنعاور   لیبه دل یانسان یها هیسرما یدگرگون لیبه دل کنند، یم

 رییع تغ و معاموران  عوامعل  یمنابع انسان رانیاست. رهبران کسب و کار و مد یاتیحامری 

خعود   یرا در رهبعر  یمعؤثر  یهعا  سبک دیرهبران با نیکار هستند. ا یایدر دن تالیجید

اشعتراک بگذارنعد و    دانش خود را ند، بهبه کارکنان خود خدمت کن دیاتخاخ کنند. آنها با

و مشعارکت کارکنعان    ید. اعتبار، ارتباطات، همعاهنگ سازی را در اولویت قرار دهنتوانمند

 اسعت  تعال یجیدر عصعر د  های آنعان  ی و شایستگیرهبر یها سبک تینشان دهنده موفق

 .(2022و همکاران،  66)کاهیادی

نمعایش داده شعده اسعت.     1لذا مدل کالن بکارگرفته شده در این پژوهش در شعکل  
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هعای مهعم    باشد و یکی از بخش این مدل در شرکت فناپ زیرساخت در حال استقرار می

باشد که در این پعژوهش معورد توجعه قعرار گرفتعه       )پایدار/دیجیتال( میرهبری آن بعد 

 است.

 
 (1411)کارگر شورکی، ( مدل تعالی منابع انسانی )پایدار/دیجیتال( 1شکل

 2برای تحقق هدف پژوهش، با توجه بعه مبعانی نظعری از الگعوی ارائعه شعده در شعکل        

 استفاده شده است.

 
 ( مدل کلی پژوهش1شکل

برای تحقق هدف تحقیق، با توجه به مبانی نظری از مدل آمعاری شعکل     2مطابق شکل 
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ده شده است. در این چارچوب اثربخشی رهبری )پایدار/دیجیتال( متغیر مسعتقل  استفا 1

به عنعوان متغیرهعای وابسعته در    کنان ارکزیستی، اجتماعی و  و پایداری اقتصادی، محیط

 اند. نظر گرفته شده

 
 ( مدل آماری پژوهش9شکل

 روش تحقیق

 هاآوری داده جامعه، نمونه و شیوه جمع

مقطععی   ازبعد مخاطب کاربردی واز بعد زمانی ،توصیفی هدف از بعد پژوهش انجام شده

 ارتبعاط  بررسعی  مدلی جهعت  ارائه پژوهش اصلی هدف است.بارویکردی کمی )پیمایشی(

ها زیستی، اجتماعی و کارکنان سازمان اثربخشی رهبری و پایداری اقتصادی، محیط میان

رشناسان، روسا، مدیران و معاونین کا تن از 36 شامل پژوهش این آماری جامعهباشد.  می

باشد. حجم نمونه با اسعتفاده از فرمعول کعوکران و بعه روش     سازمان فناپ زیرساخت می

 داده هعای هعای مخعدوش،   گذاشتن پرسشعنامه  کنار . بابودهمگن  -گیری هدفمند نمونه

 .  تحلیل شد پرسشنامه 06 تعداد
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است کعه   پرسشنامه استفاده شده ابزار از پژوهش این نیاز مورد اطالعات آوری جمع جهت

 شده است. ( آورده1جدول ) جزییات آن در

 . منابع و ابعاد پرسشنامه های پژوهش1جدول

 تعداد  متغیر
آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

 منبع

 
 
های  شایستگی
 رهبری

شایستگی 
 فکری

11 211/0 260/0 
 
 
 

 (2021)کویوتکوساکو و همکاران، 

شایستگی 
 مدیریتی

11 262/0 277/0 

شایستگی 
 هیجانی

11 203/0 223/0 

 010/0 261/0 6 پایداری اقتصادی
( )آلتنایان و 2021)کویوتکوساکو و همکاران، 
 (2022همکاران، 

 016/0 262/0 1 زیستی پایداری محیط
()آلتنایان و 2021)کویوتکوساکو و همکاران، 
 (2022همکاران، 

 070/0 263/0 1 پایداری اجتماعی
()آلتنایان و 2021)کویوتکوساکو و همکاران، 
 (2022همکاران، 

 (2016)آنیتا، (2021)کویوتکوساکو و همکاران،  013/0 202/0 2 پایداری کارکنان

 

ها از منابع معتبر جهانی تهیه شده است و عالوه بر تایید از سوی اسعاتید کعه   پرسشنامه 

ارزیعابی پایعایی پرسشعنامه و اطمینعان از     انعد، بعرای   هعای معرتبط پرداختعه   به پعژوهش 

گیری تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شعده، کعه   هماهنگی درونی ابزار اندازه

از طیعف   نیز هاسؤال از یک هر گیریاندازه آمده است. برای 1مقادیر آن در جدول شماره 

 و  SPSS  افزارهعای  نعرم  زا اسعتفاده  بعا  نیز هاداده است. شده استفاده گزینه ای 7لیکرت 

Smart PLS 2 بعا  شد.   استفاده ساختاری های معادله سازیمدل از و شدند تجزیه و تحلیل

  )2012و همکعاران؛   62)هیر )0.2)حداقل مقدار قابل قبول برای آلفای کرونباخ  توجه به

 برخوردار است.پایایی الزم از  نتایج بدست آمده،

 های پژوهشیافته

 توصیفی()یافته های 
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توصیفی )آزمون فراوانعی(   آمار دهندگان از های پاسخدر این پژوهش برای توصیف ویژگی

 ارائه شده است. 2؛ که نتایج آن در جدول شده استفاده

 دهندگان پاسخ.آمار توصیفی 1جدول

 سطح
 تحصیالت

 دکتری
فوق 
 لیسان 

     لیسان 

7 62 12     

 نوش
 تحصیالت

    سایر پایهعلوم  مدیریت مهندسی

60 26 7 7    

 سوابق کاری

 7کمتر از 
 سال

 20الی  10 10الی  7
 20بیش از 
 سال

   

27 26 26 2    

 
 تخصص

 ها پروژه
طراحی 
 مهندسی

کسب و کار 
 هوشمند

 توسعه بازار
برنامه 
 ریزی

مالی و 
سرمایه 
 انسانی

بازرگانی و 
 برندینگ

26 7 12 3 0 16 7 

 گیریبرازش مدل اندازه

سعازی مععادالت   هعا از روش معدل  در این تحقیق برای بررسی برازش مدل و تحلیل داده

ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. به همین دلیل، بعرازش  

مدل تحقیق با استفاده از معیارهای پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد. بعرای  

آورده شعده اسعت( و    1از دو معیار معتبر آلفای کرونباخ )در جعدول بررسی میزان پایایی 

-پایایی ترکیبی استفاده شد. باید خاطر نشان کرد که مقدار این دو معیعار انتخعابی معی   

قابعل قبعول    گیریباشد، تا پایایی در مورد آن مدل اندازه 2/0بایست بزرگتر یا مساوی با 

ط دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا بررسعی  همچنین، روایی پرسشنامه نیز توس باشد.

گردید. برای ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگین واریان  استخراج شده اسعتفاده شعد   

(. 1333، 60باشعد )هولنعد   7/0بایست بزرگتر یا مساوی که مقدار قابل قبول برای آن می

 باشد.( می1نتایج این معیارها مطابق جدول )
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 های پژوهش لی، آماره تی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده سازه، بار عام9جدول

 CR AVE آماره تی بار عاملی سواالت سازه

های  اثربخشی شایستگی
 رهبری

)ادراکی، مدیریتی، 
 هیجانی(

Q1 676/0 123/16 

310/0 637/0 

Q2 213/0 612/06 
Q3 272/0 620/61 
Q4 621/0 100/20 
Q5 620/0 763/12 
Q6 261/0 612/16 
Q7 060/0 711/20 
Q8 226/0 333/73 
Q9 207/0 137/16 

Q10 062/0 601/07 
Q11 632/0 662/12 
Q12 660/0 001/67 
Q13 230/0 226/22 
Q14 010/0 061/1 
Q15 212/0 706/13 
Q16 206/0 667/27 
Q17 212/0 016/70 
Q18 206/0 670/16 
Q19 626/0 203/26 
Q20 262/0 217/70 
Q21 020/0 360/30 
Q22 671/0 666/26 
Q23 001/0 660/61 
Q24 613/0 600/27 
Q25 213/0 612/76 
Q26 232/0 316/73 
Q27 210/0 716/61 
Q28 262/0 111/61 
Q29 023/0 072/17 
Q30 062/0 277/71 
Q31 211/0 277/11 
Q32 017/0 132/60 
Q33 272/0 316/62 

 
 پایداری اقتصادی

Q34 622/0 220/17 
 
010/0 

 
767/0 

Q35 261/0 623/60 
Q36 276/0 102/66 
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 CR AVE آماره تی بار عاملی سواالت سازه
Q37 017/0 162/67 

 
 زیستی پایداری محیط

Q38 661/0 273/16 
 
016/0 

 
733/0 

Q39 207/0 602/22 
Q40 022/0 606/76 

 
 پایداری اجتماعی

Q41 301/0 071/11 
 
070/0 

 
677/0 

Q42 261/0 310/17 
Q43 261/0 111/12 

 
 

 پایداری کارکنان

Q44 002/0 660/2 

 
 
013/0 

 
 
711/0 

Q45 617/0 662/16 
Q46 031/0 276/10 
Q47 060/0 061/3 
Q48 261/0 113/26 
Q49 201/0 662/12 
Q50 261/0 362/26 

 

هعای   ( مشخص اسعت، تمعامی مقعادیر پایعایی ترکیبعی سعازه      1طور که از جدول ) همان

بدست  7/0ها بزرگتر از  نیز برای سازه  AVEبیشتر بوده، همچنین مقدار  2/0پژوهش از 

همگرای مدل پعژوهش در حعد قابعل    کند که پایایی و روایی  تایید میآمده، و این مطلب 

بایست میزان باشد. عالوه بر پایایی و روایی همگرا، برای بررسی روایی واگرا، می قبول می

های دیگر در مدل پعژوهش مقایسعه شعود.    های یک متغیر با شاخصتفاوت بین شاخص

هعر متغیعر بعا مقعادیر ضعرایب همبسعتگی بعین         AVEاین کار از طریعق مقایسعه جعذر    

گردد. برای این کار یک ماتری  تشکیل داده شده کعه  ای مرتبه اول، محاسبه میمتغیره

هر متغیر و مقادیر پعایین قطعر اصعلی ضعرایب      AVEمقادیر قطر اصلی آن جذر  ضرایب 

(. در جعدول  2012باشد)هیر و همکاران، همبستگی بین هر متغیر با متغیرهای دیگر می

 .این مقادیر نشان داده شده است (6)
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 .  بررسی روایی واگرای پژوهش4جدول

 اثربخشی ها سازه
 رهبری 

پایداری 
 اقتصادی

 پایداری
 اجتماعی 

پایداری 
 کارکنان

 پایداری 
 زیستی محیط

     011/0 اثربخشی رهبری
    271/0 612/0 پایداری اقتصادی
   003/0 220/0 213/0 پایداری اجتماعی
  220/0 131/0 130/0 120/0 پایداری کارکنان
پایداری 
 زیستی محیط

110/ 202/0 667/0 702/0 221/0 

 برازش مدل ساختاری

باشعد.  شاخص برازش مدل سعاختاری، ضعرایب مسعیر و معنعاداری آن معی     ترین اساسی

( آورده شده است. الزم به خکعر اسعت بعرای    7ها و نتایج آزمون در قالب جدول )خروجی

توجه کرد و مقدار استاندارد بعاالی قعدر    tمقادیر آمارهبررسی معنادار بودن روابط باید به 

 رساند.معنادار بودن رابطه را می 1.36مطلق 

 
 ( مقادیر اعداد معناداری مدل پژوهش4شکل

در نتیجعه   بعوده و  1.36بیشعتر از   ضریب مربوط به مسعیر متغیرهعای پعژوهش همگعی    
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( 7شعوند. جعدول )  تایید می های پژوهش دارای سطح مناسبی از معناداری بوده وفرضیه

 دهد. نتایج آزمون معناداری را نشان می

 . سطح معناداری روابط بین متغیرها5جدول

 نتیجه tآماره  متغیرها

 تایید شد 121/16 پایداری اقتصادی ← اثربخشی رهبری

 تایید شد 100/0 زیستی پایداری محیط ← اثربخشی رهبری

 تایید شد 127/10 پایداری اجتماعی ← اثربخشی رهبری

 تایید شد 602/7 پایداری کارکنان ← اثربخشی رهبری

 

گیری کرد که رابطه بین  توان اینگونه نتیجه در واقع، با توجه به نتایج بدست آمده می

اثربخشی رهبری با تمامی متغیرهای مدل بدلیل اینکه عدد معناداری بین آنها برزگتر از 

 باشد. است. معنادار می 1.36

Rتعیین) ضریب
fاندازه تأثیر) (،2

Q( و مقعدار معیعار سعنجش)   2
 دیگعری  ( معیارهعای 2

 مععادالت  سعازی ساختاری مدل بخش گیری و اندازه بخش کردن متصل هستند که برای

 روند.کار می به ساختاری

 زا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری. اثرات بر متغیر درون1جدول

 ضریب تعیین 
(R2) 

 اندازه تأثیر
(f2) 

مقدار معیار 
 سنجش

 (I-SSE/SSO) 
 767/0 _ 261/0 پایداری اقتصادی

 733/0 _ 606/0 زیستی پایداری محیط

 677/0 _ 661/0 پایداری اجتماعی

 611/0 _ 613/0 پایداری کارکنان

 _ 731/0 _ پایداری اقتصادی ← اثربخشی رهبری

 _ 633/0 _ زیستی پایداری محیط ← اثربخشی رهبری

 _ 120/0 _ پایداری اجتماعی ← رهبری اثربخشی

 _ 721/0 _ پایداری کارکنان ← اثربخشی رهبری

 

( هسعتند. نتعایج   1330، 63برای ضریب تعیین )چین 0.62و  0.11،  0.13سه مقدار 

فوق نشان می دهد که شدت اثربخشی رهبری بر هریک از متغیرهعای وابسعته از سعطح    
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این شاخص مورد تایید قرار می گیعرد. همچنعین    باالیی برخوردار بوده و مدل تحقیق در

مقعدار معیعار    برای انعدازه تعأثیر و   0.17و  0.17، 0.02در تکمیل بخش قبل سه مقدار  

انعد  سنجش، به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضععیف، متوسعط و قعوی معرفعی شعده     

 (. کععه مقععادیر بدسععت آمععده نشععان از قابععل قبععول بععودن2003وهمکععاران؛  70)هنسععلر

باشعند و در   های اندازه تاثیر و مقدار معیار سنجش برای متغیرهعای تحقیعق معی    شاخص

 نتیجه مدل ساختاری مورد تایید می باشد.

 نکوئی برازش مدل کلی

بعه   بعاال  در که ساختاری مدل و گیریاندازه مدل سنجش جهت مذکور معیارهای بر عالوه

71تننهاوس توسط شده معرفی برازش،نیکویی  اسم به شاخص مهمی اشاره شد از ها آن
 و 

 معدل  دو هعر  معیعار  ایعن  شده اسعت.  استفاده مدل برای سنجش کلی (2006همکاران )

پژوهشعگر   معیعار  ایعن  توسعط  دهعد. در واقعع،   معی  قعرار  مدنظر را و ساختاری گیریاندازه

 پعژوهش  معدل کلعی   بخش سعاختاری  و گیریاندازه بخش بررسی برازش از پ  تواند می

72الرکعر  و فورنعل  نماید. نیز کنترل را کلی بخش برازش خود،
، 0.01 سعه مقعدار   (1301) 

 اند. نموده معرفی آن برای قوی و مقادیر ضعیف، متوسط عنوان به را 0.16و  0.27

̅̅   √    (                       1رابطه  ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅  =√                 0.616 

 از ( نشعان 610/0آمعده )  دسعت  بعه  عدد کلی، مدل سنجش برای معیار مقادیر به با توجه

 .دارد پژوهش مدل برای برازش کلی قوی

 های تحقیقآزمون فرضیه

 که یابدمی اجازه محقق کلی مدل و ساختاری گیری،اندازه هایمدل برازش بررسی از پ 

  بپردازد. خود پژوهش هایفرضیه آزمودن به بررسی و
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 پژوهش( تخمین استاندارد  مدل 5نمودار

 مععادالت  روش از اسعتفاده  اثعربخش بعا   یرهبعر  متغیرهعای  اثرات با توجه به شکل باال،

 اسعتاندارد بعرای   تخمعین  و هعا فرضیه بررسی برای اعداد معناداری حالت در دو ساختاری

 .است شده درج 2 جدول در و نتایج بررسی هم بر تأثیر متغیرها شدت بررسی

 . نتایج مدل ساختاری7جدول

اعداد  ساختاریمسیر 
 معناداری

 نتیجه ضریب مسیر

 اثرات مستقیم
 تأیید 022/0 121/16 پایداری اقتصادی ← اثربخشی رهبری
 تأیید 721/0 100/0 زیستی پایداری محیط ← اثربخشی رهبری
 تأیید 260/0 127/10 پایداری اجتماعی ← اثربخشی رهبری
 تأیید 166/0 602/7 پایداری کارکنان ← اثربخشی رهبری

 

تمامی روابط مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفتعه و از   کهدهد نتایج آزمون فوق نشان می

بین متغیرهای مدل، اثربخشی رهبری بیشترین تعاثیر را بعر پایعداری اقتصعادی داشعته      

 است.  
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

اقتصعادی،  پایعداری   بعا   اثربخشعی رهبعری   رابطعه  یبررسع  هعدف  بعا  که پژوهش این در

 و ه مبعانی نظعری  مطالع با ابتدا شده، ها انجامزیستی، اجتماعی و کارکنان سازمان محیط

سعازی   فرضیات از روش معدل  آزمون جهت شدند. تدوین تحقیق فرضیات پیشینه تحقیق

 معادالت ساختاری استفاده گردیده است.

هبری تحولی دهد که رابطه مثبتی بین اثربخشی ر تحقیقات مختلف نشان می اگرچه

 و 71زیسععتی( وجععود دارد )ناسععیرطیمحععبععا پایععداری سععازمانی )اقتصععادی، اجتمععاعی و 

، 76؛ پنعالوا 2010، 77؛ اوبعرر و ارکعوالر  2013و همکعاران،   76؛ مارتنسعون 2022همکعاران، 

(؛  ولی در این تحقیق، بعد پایداری کارکنان نیز مورد بررسی قرار گرفتعه و نشعان   2021

گانه  تواند در کنار ابعاد سه دهنده آن است که پایداری کارکنان نیز بسیار مهم است و می

زیستی( در نظر گرفته شوند. این مهعم بعه   طیمحو اصلی پایداری )اقتصادی، اجتماعی و 

یی همچون فناپ زیرساخت که یک شرکت دانش بنیعان در حعوزه   ها خصوص در شرکت

باشد و کارشناسان آن دارای تخصص و مهارت ویژه در حوزه فنعاوری   تحول دیجیتال می

های پیشرو در داخعل و بعه خصعوص     توانند در سایر شرکت اطالعات بوده و به راحتی می

ی ایعن موضعوش بعرای    خارج کشور جذب و استخدام شوند، بسیار حائز اهمیت است. حتع 

باشند و پرسنل  سازی نسل چهارم صنعت نیز می های کارفرمایی که در حال پیاده شرکت

 نماید.   تواند صدق  باشند، می کلیدی آنها نیز درگیر موضوعات نوین فناوری اطالعات می

را  ینقعش رهبعر   نسل چهارم صنعت، یها یفناور بکارگیری که هکرد دییتا اتمطالع

را  I4.0 یهعا  یفنعاور  دیع سازمان با کی یرهبر. دهد یم شیسازمان افزا کی یداریدر پا

 کنعد  جیعملکعرد اتخعاخ و تعرو    یساز کپارچهی قیمطلوب از طر یداریبه پا یابیدست یبرا

 یتوان در صورت یرا م ندهیآ سازی. چالش بزرگ عصر هوشمند(2022)ناسیر و همکاران،

ی سعاز  یاتیع عمل یبرا را ها یفناور نیو بهتر ابدیبهبود  یرهبر شایستگیبرطرف کرد که 

 ،ی(. به طعور کلع  2021و همکاران،  72یعل؛ 2022ناسیر و همکاران،) نموداتخاخ  پایداری

 یمتکع  نسل چهعارم صعنعت  هوشمند  یها یفناور بکارگیری هکسب و کار ب کی یداریپا

ر و و در این راستا رهبعری تحعولی نقعش بسعیار مهمعی در تحقعق آن دارد )ناسعی        است

نقش رهبری سازمان زمانی اهمیعت و جایگعاه واقععی خعود را بدسعت       .(2022همکاران،

آورد که رهبران بتوانند تصمیمات درست و به موقع، به خصوص در شعرایط پعرتالطم    می
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ها را با دقت بسعیار زیعاد و    توانند داده های نسل چهارم بدلیل اینکه می را بگیرند. فناوری

آوری کرده و آنها را به اطالعات معدیریتی تبعدیل نماینعد.     جمعدر زمان بسیار محدودی 

تواننعد   هعای تحعول دیجیتعال باشعند، معی      لذا رهبرانی که متکی بر بکارگیری تکنولوژی

گیری موثرتری داشته باشند. از طرفی دیگر برای اینکه رهبران در عصر دیجیتعال   تصمیم

داشعته باشعند؛ نیعاز دارنعد     سعازی نسعل چهعارم صعنعت، رهبعری معوثرتری        برای پیاده

های برای تعامل با کارکنان خود و متناسب با فرهنگ دیجیتال را کسب کعرده   شایستگی

و سبک رهبری خود را با هدف پایداری کارکنان اصعالح نماینعد. همچنعین رهبعران بعه      

های برای تعامل و کسب نتایج پایدار در بیرون سازمان بعا تاکیعد بعر پایعداری      شایستگی

 زیستی دارند. طیمحدی، اجتماعی و اقتصا

 و بعین اثربخشعی رهبعری    معنعاداری  رابطهپژوهش  این در بررسی فرضیه اول، نتایج

مربوط به اجرای مدل در حالت اععداد   tد، و مقدار آماره ده یم نشان پایداری اقتصادی را

باشد. نتعایج کسعب شعده    درصدی این فرضیه می 33معناداری نشان از سطح معناداری 

هعای دیجیتعالی و    تواند بر تاثیر توسعه شایستگی رهبران با در نظر گرفتن شایسعتگی  می

هعا تاکیعد نمایعد.     های پایداری رهبران در کسب نتایج  پایدار اقتصادی سازمان شایستگی

 اما کسب پایداری فقط وابسته به نتایج اقتصادی نبوده و الزم است به ابععاد اجتمعاعی و  

 زیستی آن نیز تاکید و توجه نمود.طیمح

زیسعتی  طیمحپایداری  بر همچنین فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار اثربخشی رهبری

باشعد. اععداد معنعاداری و تخمعین اسعتاندارد در ایعن       درصد معی  33در سطح معناداری 

هسعتند. رهبرانعی کعه موضعوش پایعداری را یکعی از        721/0و  100/0فرضیه به ترتیعب  

هعای معرتبط بعا     گیرند و شایستگی های کسب و کاری خود در نظر می ها و چالش نگرانی

هعای نعوین دیجیتعال همچعون اینترنعت اشعیاء بهبعود و توسععه          آن را به کمک فناوری

 زیستی سازمان خود را بهبود دهند.طیمحتوانند پایداری در حوزه  دهند، می می

پایعداری   و نعادار بعین اثربخشعی رهبعری    مع  در ادامه با بررسی فرضیه سعوم، رابطعه  

مربوط به اجرای مدل در حالعت اععداد معنعاداری      tاجتماعی بررسی گردید. مقدار آماره

هعا و مسعائل    باشد. یکی دیگعر از چعالش   درصدی فرضیه می 33نشان از سطح معناداری 

ار بعه  باشد. کسب و کارهای پاید کسب و کار امروزی توجه بر جامعه از مناظر مختلف می

این موضوش نیز توجه کافی داشته و رهبران آن سعی بعر توسععه ایعن شایسعتگی دارنعد.      
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تواننععد از  بععرای اینکععه شایسععتگی رهبععران در حععوزه اجتمععاعی را بهبععود دهنععد، مععی  

 های اجتماعی نیز بیشترین بهره را ببرند.  های نوین اطالعاتی و شبکه تکنولوژی

و پایعداری   ایج پژوهش بین اثربخشی رهبعری در نهایت در خصوص فرضیه چهارم، نت

مربوط به اجرای معدل در حالعت    tدهد. مقدار آماره کارکنان رابطه معناداری را نشان می

اسعت کعه ایعن مقعدار نشعان از سعطح        602/7اعداد معناداری در این فرضعیه برابعر بعا    

رین تع  باشعد. حعوزه پایعداری کارکنعان یکعی از مهعم       درصدی فرضعیه معی   33معناداری 

موضوعاتی است که کسب و کارها به خصوص در حوزه تحول دیجیتعال و نسعل چهعارم    

هعای دانعش بنیعان نیازمنعد درک و      صنعت، بدان کمتر توجه دارند؛ این حوزه در شرکت

های رهبعری در دو حعوزه پایعداری و دیجیتعالی      باشد. توسعه شایستگی آگاهی کافی می

اری کارکنان، با هدف حفع و نگهداشت آنان، همراه تواند تاثیر مناسبی در بهبود پاید می

 با در نظر گرفتن سالمت جسمی و روانی آنان در بلند مدت داشته باشد.

 های تحقیقمحدودیت

هعایی مواجعه هسعتند کعه بخشعی از       همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت

های ایعن تحقیعق    . یکی از محدودیتدهند ها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می آن

هایی کعه بعه    در همان ابتدای کار، موضوش و عنوان تحقیق بوده است. برای اینکه شرکت

نمایند، بسیار محدود بعوده و   ها  اقدام می سازی نسل چهارم صنعت در سایر شرکت پیاده

 شرکت فناپ زیرساخت یکی از آنها است. محعدودیت دوم پعژوهش؛ ادبیعات و برداشعت    

باشد. از آنجاییکه بیشتر پاسعخ   مشابه هم پاسخ دهندگان در حوزه شایستگی رهبران می

%( و همچنین بدلیل دانش بنیعان بعودن   72دهندگان تحصیلکرده رشته مهندسی بوده )

% بعوده اسعت؛   10سال نیز قابل توجه و حدودا  7شرکت، تعداد کارکنان با سابق کمتر از 

 وزه شایستگی رهبران کار تحقیق را کرده بود.  سازی ادبیات ح لذا برای یکسان

 آتی هایپژوهش برای پیشنهاداتی 

 دارنعد  تحقیعق  قصعد  حاضعر  پعژوهش  بعا  معرتبط  موضوش مورد در که آتی پژوهشگران به

هایی با ماهیت  کسب و کارها به خصوص شرکت سایر در پژوهش را این شود،می پیشنهاد

دهنعد. همچنعین    آنان درصد قابل توجه بوده، انجامآپی که تعداد پرسنل دانشگر  استارت
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متفعاوت بعرای    زمعانی  هعای  بازه در را حاضر پژوهش شود، می داده پیشنهاد پژوهشگران به

هعر پعژوهش حتعی بعا موضعوش       دهند. چرا که  انجام سطوح مدیران میانی و کارشناسان

 باشعد. دلیعل آن هعم    داشعته  متفعاوتی  نتایج تواند  مختلف، می زمانی های بازه در یکسان

 احتمعاال  و هستند تغییر حال در سرعت به تحوالت در حوزه دیجیتال و پایداری بوده که

 گعردد،  معی  پیشعنهاد  تأثیرگعذار باشعند. لعذا     تواند نیز می نتایج تحقیقات تغییرات بر این

مختلف و در کسب و کارهای دیجیتال و دانش بنیان به  زمانی های بازه در حاضر پژوهش

پذیرد. در نهایت بعا توجعه بعه     انجام ص استارت آپی و در سطوح مدیران میانی نیزخصو

هعا، پیشعنهاد   زیستی، اجتمعاعی و کارکنعان در شعرکت    اهمیت پایداری اقتصادی، محیط

 شود که سایر ابعاد تاثیرگذار بر ابعاد پایداری نیز مورد بررسی قرار گیرد.می

 ها نوشت پی
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Abstract: 
Digital transformation and sustainability are two principal challenges in 
national and worldwide businesses of the 21st century. Considering that 
these two vital issues among the country's businesses are nascent and new; 
businesses need to seek experts and specialists to get advice in these two 
areas. In order to be effective in the process of intellectualizing industries 
and their customers, the counseling organizations dealing with the issues 
ought to assess the level of their leadership’s competencies (insight, 
knowledge and skill) of their managers over areas of sustainability and 
digital transformation and determine its relationship to customers 
effectiveness. The purpose of this study is to assess the digital sustainability 
competencies of business managers and its effects on businesses 
sustainability in line with transformation and intellectualization of executing 
the fourth generation of the industry (industry 4.0) in Fanap Infrastructure 
Company. In this research, we used structural equation modeling (PLS). The  
research model comprises of three dimensions of competencies: intellectual, 
managerial and emotional and sustainable section includes: economic, 
environmental, social and employee sustainability. The results indicates that 
each of competence dimensions have significant positive relationship with 
sustainable dimension.  
 Keywords: Digital Leadership Competency", "Sustainable Leadership 
Competency", "Digital Sustainability 
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