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Abstract
Digital revolution has fundamentally changed the nature of work,
organizational boundaries, and the responsibilities of business leaders. In this
regard, having leaders who are able to explain the need for digital change, define its
scope and direction for employees, and provide a clear vision and roadmap for their
employees, seems an undisputable necessity. However, one of the fundamental
requirements for giving an effective role to digital leaders is to identify and define a
set of competencies for this role on which they may design and develop their
competency profiles. Hence, this study intends to identify the competencies of
digital leaders using the meta-synthesis method, and provide a conceptual
framework for explaining them. Accordingly, the research population consists of
databases and sound international journals in this field. 40 subjects were selected
based on pre-determined criteria related to the research question through criterionoriented purposive sampling method. In the next steps, while analyzing, interpreting
and combining the findings, the competency framework of digital leaders was
formed by identifying 8 dimensions, 21 categories, 86 concepts (open codes) and
259 references. The related identified dimensions included emotional intelligence,
social intelligence, coordination of socio-technical resources, competitive insight,
organizational learning leadership and innovation, technological intelligence, userorientation and cultural insight. The findings of this study can help organizational
managers and researchers in this field understand the different aspects of the
competencies of digital leaders, and provide a situation for cultivating and
improving and equipping them with new competencies.
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چکيده
تحول دیجيتال ،اساساً ماهيت کار ،مرزهای سازمانی و مسئوليتهای رهبران کسبوکار را تغيير داده است.
وجود رهبرانی که نياز به تغيير دیجيتال ،دامنه و جهت آن را برای کارکنان تصریح کنند و نقشه راه روشنی برای
کارکنان خود فراهم آورند ،ضرورتی انكارناپذیر است .یكی از الزامات اساسی درجهت تحقق اثربخشی رهبران
دیجيتال ،تعيين و تعریف مجموعهای از شایستگیها برای این نقش است .پژوهش حاضر کوشيده است با استفاده از
روش فراترکيب ،شایستگیهای رهبران دیجيتال را شناسایی و چارچوب مفهومی برای آن تبيين کند .جامعه پژوهش
را پایگاههای داده و مجالت معتبر بينالمللی در این حوزه تشكيل داد که با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند
مالكمدار 07 ،نمونه براساس معيارهای ازقبلتعيينشده مربوط به سؤال ویژه پژوهش انتخاب شد .طی فرایند تحليل،
تفسير و ترکيب یافتهها ،چارچوب شایستگیهای رهبران دیجيتال با استخراج  8بعد 29 ،مقوله 80 ،مفهوم (کدهای
باز) و  251ارجاع شكل گرفت .ابعاد شناساییشده عبارتند از« :هوش هيجانی ،هوش اجتماعی ،همنواسازی منابع فنی ـ
اجتماعی ،بينش رقابتی ،رهبری یادگيری سازمانی و نوآوری ،هوشمندی فنّاورانه ،کاربرمحوری و بينش فرهنگی».
یافتهها میتواند به متوليان سازمانی و پژوهشگران این حوزه کمك کند تا زوایای مختلف شایستگیهای رهبران
دیجيتال را درك کنند و بستری برای پرورش و بهسازی آنها و تجهيزشان به شایستگیهای جدید فراهم سازند.
كليدواژهها :شایستگی؛ رهبر دیجيتال؛ فراترکيب
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مقدمه
ما در عصر دیجيتال قرار داریم؛ دورانی که در آن پيشرفتهای اخير دیجيتال ،مطالبات کامالً
جدیدی را برای بسياری از سازمانها ،صرفنظر از صنعتشان ،بهوجود آورده است .در پاسخ به
این تغييرات ،نياز به گروه جدیدی از رهبران در سازمانها احساس میشود که عالوهبر
برخورداری از مهارتهای حياتی و قابليتهای رهبران فعلی ،دارای مهارتها و تجربيات دیجيتال
هستند (دیویسن و اوو)933 :2790 ،9؛ بهطوریکه قادرند نسبت به تالشهای دیجيتالی سازمانشان
آگاهی داشته ،آنها را شكل دهند و هدایت کنند (هنسلك .)50 :2727 ،2درواقع ،آنها بهوسيله
فنّاوریهای دیجيتال مشارکت بيشتری در ابتكارات راهبردی کسبوکار دارند و به تحول درست
و بهموقع کسبوکار کمك میکنند (بریگز ،3لمار ،کارك و شيخ .)5 :2798 ،بنابراین ،در عصر
تحول دیجيتال ،تغيير نقش رهبران اقتضا میکند مجموعهای جدید از شایستگیها برای آنها
تعریف و ارائه شود تا پاسخگوی روندهای اخيری باشند که درپی فنّاوریهای تحولآفرین 0شكل
گرفتهاند .درعينحال ،باید به خاطر داشته باشيم که رهبران برای توسعه مهارتهای ارزشمند خود،
اداره شبكه کاری حرفهایشان و نيز دستيابی به تجربيات دست اول ،سالهای زیادی سپری
کردهاند و سرسختانه در مقابل شكستها کار کردهاند؛ بهطوریکه چالشهای فعلی و درعينحال
سریعی که حاصل تحول دیجيتال است ،بر اهميت تجربيات و شایستگیهایشان میافزاید.
بدینترتيب ،سازمانها ملزم هستند برای همراهشدن در سفر به سوی تحول دیجيتال ،با گذر از
فرایندهای سنتی ،پارادایمهای رهبری خود را تغيير دهند تا با شكلدهی به نقش جدید رهبران
بهعنوان رهبر دیجيتال فرصتهای دیجيتال را به واقعيت تبدیل و این جریان را به بهترین شكل
ممكن ،هماهنگ سازند (وید و آبویجسر .)2 :2791 ،5همه آنچه گفته شد حاکی از آن است که
تجهيز رهبران به شایستگیهای جدیدی که اقتضای عصر دیجيتال است ،یك چالش مهم برای
1. Davison & Ou
2. Hensellek
3. Brigs, Lamar, Kark & Shaikh
4. Disruptive technologies
5. Wade & Obwegeser
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شرکتهای سراسر جهان محسوب میشود؛ زیرا انتقال به سازمان دیجيتال جدید شكافهای
عميقی در رهبری ایجاد کرده است .امروزه رهبران دیجيتال بهعنوان یكی از عوامل اصلی که
هدایت جریان تحول را برعهده دارند ،باید برای هدایت سازمانهایشان درجهت آینده نامطمئنی
که عصر دیجيتال رقم میزند (کين ،9فيليپس ،کاپل اسكای و اندرو ،)30 :2791 ،از شایستگیها و
صالحيتهای ویژهای برخوردار باشند تا همگام و هماهنگ با ایدهها ،باورها و سبكهای خاص
زمانه پيش بروند (گاتری و مریوتر.)970 :2798 ،2
بنابراین ،باتوجهبه اهميت روزافزون این موضوع بهعنوان یكی از الزامات اساسی درجهت
تحقق اثربخشی این نقش ،هدف از این مقاله شناسایی و تبيين شایستگیهای رهبران دیجيتال است.
ضرورت انجام این پژوهش از آنجایی است که درحالحاضر هيچ کسی نمیتواند یك رهبر
دیجيتال باتجربه قلمداد شود؛ چراکه این نقش بهتازگی شكل گرفته است و در مراحل آغازین
قرار دارد .بدینترتيب ،سازمانها در حال بررسی نقشها و وظایف رهبران دیجيتال و همچنين
شناسایی نگرشها و مهارتهای آنها و عوامل کليدی هستند که به تحول دیجيتال موفق منجر
خواهد شد .بدینترتيب ،شناسایی و تبيين شایستگیهایشان سبب میشود سازمانها به درك
مشترکی از این مفهوم دست یابند و با مبناقراردادن الگوی شایستگیهای رهبران دیجيتال بتوانند
پروفایل شایستگیهای این نقش جدید را متناسب با اهدافشان ترسيم نمایند .بهعالوه ،جریان
پارادایم جدید رهبری دیجيتال ،مجموعهای از شایستگیها را با خود بههمراه داشته است.
دراینراستا طبق نظر متخصصين  87درصد از این شایستگیها به مهارتهای سنتی و بنيانی رهبری
مربوط میشوند و  27درصد مربوط به شایستگیهایی است که به اقتضای حضور فنّاوریهای
تحولآفرین ضرورت یافتهاند و باید در نسل جدید رهبران توسعه یابند (وید و آبویجسر.)2791 ،
بنابراین ،تصميمگيری درمورد « .9چه صالحيتها و توانمندیهایی ـ که براساس آنها اثربخشی
رهبری تعریف میشود ـ باید در جای خود باقی بمانند؛ و  .2چه شایستگیهایی باید احراز شود که
پيشازاین الزم نبودند ،اما اکنون برای رهبران مدرن و آینده حياتی هستند» از موضوعات مهم و
1. Kane, Phillips, Copulsky & Andrus
2. Guthrie & Meriwether
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حائزاهميتی است که در حوزه توسعه رهبران جای تأمل و تحقيق دارد .بنابراین ،انجام چنين
پژوهشی کمك میکند شكاف مهارتی موجود و چالش دانستن اینكه چه مهارتهایی برای آینده
نياز است ،تاحدی کاهش یاید و به نحوی اثربخش تواناییهای این نسل جدید از رهبران توسعه
پيدا کند .شایان ذکر است ،طبق بررسیهای انجامشده محققان ،باوجود مطالعات متعددی که در
این حوزه صورت گرفته است ،تاکنون چارچوب جامعی از شایستگیهای رهبران دیجيتال که ابعاد
چندگانه این پدیده را بهصورت یكپارچه و با این جامعيت و روش درنظر بگيرد ،ارائه نشده است.
برایناساس ،پژوهش پيش رو ،هم در روششناسی و هم نتایج بهدستآمده دارای نوآوری است.

مباني نظري پژوهش
در محيط رقابتی امروز که بهطور مستمر درحال تغيير است ،رهبران دائماً با چالشهای
جدیدی مواجهند؛ بهطوریکه باید هم سازمان و هم سبك رهبری خود را با محيط جدید
هماهنگ سازند .بهعالوه ورود گروهی جدید از کارکنان مسلط به مهارتهای دیجيتال به بازار
کار ،جابهجایی کارکنان و کمرنگشدن هرچهبيشتر مرز کار و زندگی سبب شده است ،نقش
کليدی رهبران در شكلدهی هویت سازمان در عصر دیجيتال و لزوم طراحی آیندهنگر و حرکت
فعاالنه آن ،امروز بيش از هر زمان دیگر احساس شود .دراینراستا ،متفكران و اندیشمندان سازمانی
در مقام پاسخ به این تغييرات گسترده در فنّاوریهای ارتباطی ،سخن از «رهبری دیجيتال »9را آغاز
نمودهاند و این اصطالح را در مورد رهبرانی بهکار میبرند که بسياری از فرایندهای رهبری خود
را ازطریق کانالها و رسانههای دیجيتال انجام میدهند (پتری 2798 ،2بهنقل از آئووینن و
همكاران .)297 :2791 ،3دراینراستا ،رهبر دیجيتال را میتوان بهعنوان فردی تعریف کرد که
بهواسطه نقشش که به اقتضای محيطهایی با محوریت فنّاوریهای تحولآفرین شكل گرفته (رك
و فليئستر ،)0 :2791 ،0درصدد است تا با بهکارگيری تلفيقی مطلوب از «منابع و مهارتهای
1. Digital leadership
2. Petry
3. Auvinen
4. Reck & Fliaster
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رهبری» و «رسانهها و قابليتهای دیجيتال» (وید و آبویجسر2791 ،؛ واسونو و فرینتو )2798 ،9بين
راهبرد فنّاوری اطالعات (بعد آنالین) و راهبرد کسبوکار (بعد آفالین) سازگاری ایجاد کند تا
بدین طریق عدم اطمينان ناشی از حضور فنّاوری را به فرصت (رك و فليئستر )0 :2791 ،و
فرصتهای دیجيتال را به واقعيت تبدیل نماید (وید و آبویجسر .)3 :2791 ،بهعالوه ،این نكته مهم
را نيز باید درنظر داشته باشيم که هنگام استخدام یك رهبر دیجيتال ،شرکتها باید نهتنها زمينه و
تخصص فردی را درنظر بگيرند ،بلكه باید موقعيت فرد را درون سازمان و سازوکارهایی که
مسئوليت و اختيار الزم برای انجام مأموریتشان را از آنها میگيرند ،درنظر داشته باشند (آوریل و
دالوائی.)20 :2791 ،2
باتوجهبه تعریف ذکرشده ،این موضوع اهميت مییابدکه یك رهبر دیجيتال باید دارای
شایستگیهای کليدی و ویژهای باشد که بتواند این نقش را به نحوی اثربخش ایفا کند؛ چراکه،
رواج زمينههای دیجيتالی در کسبوکار سازمانها و انتقال فنّاوری به مهارتهای رهبری در
بازارهای نوظهور ،بهکارگيری چارچوب پيشرفتهتری از شایستگیهای رهبری را ضروری میسازد
تا امر هدایت و رهبری در فضاهای دیجيتال را تسهيل کند؛ بهویژه که تدوین چنين چارچوبی برای
انتخاب یا استخدام ،تعيين انتظارات ،ارزیابی عملكرد و برنامهریزی جانشينپروری امری ضروری
بهنظر میرسد (سالتسمن 2790 ،3بهنقل از امامی ميبدی و همكاران.)909 :9318 ،
بهطورکلی ،براساس رویكردهای پژوهشی در زمينه شایستگی و براساس مجموعه تعاریف
ارائهشده ،میتوان گفت شایستگی عبارت است از مجموعه رفتارهایی که در ارائه نتایج یا
پيامدهای مطلوب مؤثر هستند (بارترم ،رابرتسون و کاللنان .)5 :2772 ،0برایناساس ،شایستگی
بهخودیخود یك رفتار یا عملكرد نيست؛ بلكه شایستگی دربرگيرنده دانش ،مهارت و ویژگيهای
فردی (ازجمله :انگيزه ،مفهومهای ذهنی ،ارزش ،نگرش و ویژگیهای فيزیكی) و یا ترکيبی از

1. Wasono & Furinto
2. April & Dalwai
3. Saltsman
4. Bartram, Robertson & Callinan
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این عوامل است (پریفتی 9و همكاران 2790 ،بهنقل از ویال )922 :2791 ،2که زیربنای رفتارهای
موفق شغلی را تشكيل میدهند (کلمپ )9187 ،3و موجب عملكرد برتر و مؤثر فرد نسبت به
سایرین در آن شغل ،وظيفه یا شرایط میشوند (کلمپ9187 ،؛ مكکللند .)9103 ،0باتوجهبه آنچه
گفته شد ،اندیشمندان و متخصصين ،طی سالهای اخير به تحقيق و بحث پيرامون شایستگیهای
رهبران دیجيتال پرداختهاند و در مواردی مدلهایی از این شایستگیها نيز ارائه کردهاند که درادامه
خالصه مطالعات و محورهای مورد بحث برخی از پژوهشهای کليدی این حوزه ارائه میشود.
کين و همكاران ( )2791براساس یافتههای پژوهشی خود که طی پنج سال و با همكاری
سازمان دیلویت 5و دانشكده امآیتی اسلون 0انجام شد ،مهمترین شایستگیهای رهبران دیجيتال را
براساس نظرسنجی جهانی خود با مدیران اجرایی  28صنعت در  927کشور شامل «برخورداری از
دیدگاه تحولی؛ چشمانداز سازی روبهجلو؛ درك فنّاوری دیجيتال؛ تغييرمحوری؛ رهبری قاطع و
عملگرا؛ و همكاری و تيمسازی» میدانند .همچنين براساس مطالعات بونجيورنو ،ریزو و وئا

0

( )2798شایستگیهایی که تعيينکننده موفقيت رهبران دیجيتال است ،عبارتند از« :برقراری تعادل
مناسب ميان کنترل و نوآوری باتأکيدبر ارتقا نوآوری؛ ارزشافزایی و کنارگذاشتن عيبیابی؛
نمایش فرصتها و چالشها به روشی جذاب درجهت ایجاد انرژی مثبت و بدینترتيب کاهش
مقاومت افراد و عدم تمرکز بر محدودیتها؛ تأکيد بر افزایش همگرایی بين کسبوکار اصلی و
اجزای دیجيتال؛ و الهامبخشی» .همچنين ،مفرت و سوآميناثن )2798( 8در مطالعهای پيرامون
رهبری و ضرورت آن در تحول دیجيتال ،شایستگیهای رهبران دیجيتال را شامل موارد زیر بيان
میدارند« :برخورداری از استداللهای قوی ضمن ترکيب آن با چشمانداز کارآفرینی درراستای
اطالعرسانی و متقاعدکردن افراد بهمنظور تحول دیجيتال در سازمان؛ الهامبخشی و ایجاد انگيزه
1. Prifti
2. Vial
3. Klemp
4. McClelland
5. Deloitte
6. MIT Sloan
7. Bongiorno, Rizzo & Vaia
8. Meffert & Swaminathan
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برای تمام افراد؛ تنظيمکننده اهداف بلندپروازانه و چالشی؛ برقراری ارتباطات متقاعدکننده
درراستای اهداف تحول دیجيتال» .تامبس ،برنتی و بروك )2798( 9با درنظرگرفتن این نكته که
رهبران دیجيتال با کنارهمقراردادن منابع انسانی و منابع فنّاوری میتوانند یك تحول موفق دیجيتال
را رقم بزنند ،در توسعه شایستگیهای رهبران دیجيتال بر موارد حائز اهميتی تأکيد میکنند که
عبارتند از« :ریسكپذیری و پذیرش شكست؛ تنظيم اهداف روشن و صریح؛ فراهمکردن بازخورد
دوسویه2؛ برانگيختن انگيزش درونی افراد؛ شفافسازی تغيير و پيامدهای آن؛ مدیریت اثربخش
تعامالت؛ عملکردن بهعنوان یك مشاور» .برادوج ،الساوی ،پاولو و ونکاترامن )2793( 3در
زمينه شایستگیهای رهبران دیجيتال خاطرنشان میسازند که رهبر دیجيتال باید مستلزم بهکارگيری
ترکيبی از مهارتهای سخت و نرم میباشد .در این رابطه ،مهارتهای سخت «توانایی بيان روان و
منسجم یك دیدگاه راهبردی ،بهکارگيری ابزارهایی برای برطرفکردن مشكالت با شناسایی علل
اساسی در سراسر توابع و اتخاذ تصميمهای فكری را که برای حل آنها ضروری است» شامل
میشود .مهارتهای نرم نيز عبارتند از« :توانایی برقراری ارتباط و همكاری با گروه گستردهای از
افراد ،برخورداری از صبر و شكيبایی برای هدایت ساختارهای پيچيده ـ بهخصوص در کسب ـ
وکارهای بزرگ ،توانایی بهچالشکشيدن وضعيت موجود ،برخورداری از ویژگی کاریزمایی که
الهامبخش افراد باشد و سازمان را تحریك کند تا تغييرات را پيش ببرد» .همچنين آلكوئيست

0

( )2790شایستگیهای موردتوجه در پرورش رهبران دیجيتال را شامل موارد زیر میداند:
«برخورداری از سواد دیجيتال 5بهمعنای قابليت انطباق سریع با فنّاوریهای جدید و درحالظهور در
سه بعد فنی ،شناختی و عاطفی ـ اجتماعی؛ آگاهی از ابزارهای دیجيتال و پلتفرمهای فنّاوری
درحالظهور؛ توانایی تجزیهوتحليل محتوای دیجيتال و مرتبسازی آنها براساس دقت و کيفيت
در ارائه اطالعات؛ خودآگاهی؛ مدیریت زمان درراستای تحقق چابكی؛ توانایی داشتن و تمایل به
1. Tumbas, Berente & Brocke
2. Two-way feedback
3. Bharadwaj, El Sawy, Pavlou & Venkatraman
4. Ahlquist
5. Digital literacy
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ایجاد یك پروفایل دیجيتال و حفظ حریم شخصی در دنيای دیجيتال؛ انعطافپذیری؛ تعهد نسبت
به اهداف راهبردی و حرفهای؛ توانایی ایجاد شبكه یادگيری جهت تسهيم دانش؛ قابليت انطباق
فنّاوریهای دیجيتال با مهارتهای رهبری جهت تحقق اهداف تحولی سازمان؛ قابلاعتمادبودن و
صداقتداشتن».
بدینترتيب باتوجهبه آنچه گفته شد میتوان بهوضوح دریافت که امروزه رهبران با عملكرد
باال ،به مهارتها و تخصصهای متفاوتی نسبت به نسلهای گذشته نياز دارند و توسعه رهبری
برمبنای الزامات عصر دیجيتال ،یك چالش مهم برای شرکتهای سراسر جهان است .بنابراین ،با
چنين نگرشی ،الزم است متوليان سازمانها و متخصصين حوزه بهسازی و بالندگی رهبری ،با
شناسایی شایستگیهای الزم و متناسب ،ضمن تدارك یك پروفایل برای تعریف رهبر دیجيتال
مورد نياز خود و ایجاد درك مشترکی از آن ،به شكاف مهارتی موجود و چالش دانستن اینكه چه
مهارتهایی برای آینده نياز است ،خاتمه دهند و با تدارك دورههای آموزش و بهسازی ،با
بهاشتراكگذاشتن اصول بنيادین و تدارك فرصتهای متعدد برای بهکارگيری آنها ،تواناییهای
این نسل جدید از رهبران را توسعه بخشند .این در حالی است که بررسیهای پژوهش حاضر نشان
میدهد ،تعداد مطالعاتی که به موضوع شایستگیهای رهبران دیجيتال پرداختهاند ،بسيار محدود
است و هریك بهتنهایی به جنبههایی از آن اشاره میکنند .درواقع ،شكاف پژوهشی مشاهدهشده
حاکی از آن است که برخی مطالعات به ساختاری اشاره کردهاند که بهجای شایستگیهای رهبران
دیجيتال ،فعاليتهای مدیران فنّاوری اطالعات را جایگزین کرده و یا آن را با وظایف مدیران
اجرایی ادغام کردهاند؛ بهعالوه ،در مطالعاتی که مبنای پژوهش حاضر بودهاند ،صرفاً به برخی
شایستگیهای کلی پرداخته شده و شناسایی و طبقهبندی جامعی از مجموعه شایستگیهای
موردنياز رهبران دیجيتال ارائه نشده و ارائه تصویری نظاممند از آن کمتر مورد توجه محققين قرار
گرفته است .بنابراین ،در پژوهش حاضر بهعنوان یك مطالعه مقدماتی درنظر داریم با استفاده از
روش فراترکيب ،نتایج یافتههای کيفی سایر محققان را تلفيق و با شناسایی شایستگیهای رهبران
دیجيتال ،طبقهبندی جامعی از آن ارائه نمایيم.
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روششناسي پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی شایستگیهای رهبران دیجيتال و ارائه چارچوب مفهومی
برای تبيين آنهاست .بهمنظور نيل به این هدف ،از روش فراترکيب استفاده شده است .درواقع،
فراترکيب یك روش تحقيق کيفی است که اطالعات و یافتههای استخراجشده از مطالعات کيفی
دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی و ترکيبی تفسيری از یافتههای کيفی ارائه میکند،
بهگونهایکه نتيجه ترکيب ،بيش از مجموع یافتههای منابع مورد استفاده است (سندلوسكی و
باروسو .)2770 ،9بهطورکلی ،این روش ،روشی کيفی ،مهندسی و شكلدهی مجدد بوده و بر
یكپارچهسازی نتایج کيفی ،یافتههای پژوهشها و مطالعات موجود متمرکز است (جنسن و آلن،2
 .)550 :9110برایناساس ،در فراترکيب پيش رو ،جامعه پژوهش را پایگاههای داده ،مجالت معتبر
بينالمللی و تمامی تحقيقات و پژوهشهای تجربی انجامگرفته در این حوزه تشكيل داده است که
با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند مالكمدار 3از ميان آنها نمونهگيری بهعمل آمد.
برایناساس ،محققان با انتخاب موارد غنی از اطالعات که بينش کاملی نسبت به موضوع پژوهش
فراهم میآورند ،به این مهم دست مییابند (دورس و فرنكل .)2777 ،0بدینترتيب ،در پژوهش
پيش رو ،نمونهها براساس معيارهای ازقبلتعيينشده مربوط به سؤال ویژه پژوهش انتخاب شدند.
درنهایت ،باتوجهبه هدف پژوهش ،نمونهگيری تا زمانی ادامه پيدا کرد که فرایند تجزیهوتحليل و
اکتشاف به اشباع نظری رسيد .درنهایت ،بهمنظور تعيين قابليت اعتماد 5دادههای پژوهش از راهبرد
تأیيد همكاران پژوهشی 0و برای کسب اطمينان از پایایی (قابليت اعتماد) ،0روش توافق
درونموضوعی دو کدگذار استفاده شد .بدینترتيب ،روند انجام این پژوهش براساس پنج مرحله
شامل .9« :تدوین راهبرد جستجو .2 ،جستجوی نظاممند مبانی نظری .3 ،انتخاب متون مناسب و
1. Sandelowski & Barroso
2. Jensen & Allen
3. Criterion sampling
4. Devers & Frankel
5. Trustworthiness
6. Peer debriefing
7. Reliability
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ارزیابی کيفيت مطالعات .0 ،استخراج و مدیریت یافتهها؛  .5ترکيب و ارائه یافتهها» انجام گرفت
که جزئيات هریك درادامه شرح داده خواهد شد.
ـ تدوین راهبرد جستجو .بهمنظور شناسایی مطالعات پژوهشی مرتبط با شایستگیهای رهبران
دیجيتال ،ابتدا پژوهشگران یك مرور نظاممند از مبانی نظری انجام دادند .برای این منظور ،یك
چارچوب درراستای انتخاب مطالعات تنظيم شد که براساس آن نویسندگان یك الگوی جستجوی
کلمات کليدی مبتنیبر معيارهای دقيق ،شفاف و ازپيش تعيينشده تدوین کردند .این معيارها در
جدول  9ارائه شده است.
جدول  .1معيارهاي پذيرش و عدم پذيرش مطالعات
معيار پذيرش

معيار عدم پذيرش

زبان پژوهش

انگليسی

غير از زبان انگليسی

روش تحقيق

کيفی؛ آميخته

غير کيفی

جامعه موردمطالعه

رهبر (ان) دیجيتال

غير از رهبر (ان) دیجيتال

9

شرایط موردمطالعه
براساس واژههای
کليدی

شایستگیهای رهبران دیجيتال
مهارتهای 2رهبران دیجيتال
ویژگیهای 3رهبران دیجيتال
خصایص 0رهبران دیجيتال
مقالههای علمی چاپشده

نوع مطالعه

مواردی غير از ویژگیهای ذکرشده

مقاله کنفرانس ملی ،کتاب ،فصل

در مجله یا کنفرانس بينالمللی معتبر

کتاب،

گزارشهای تحقيقاتی جهانی و پژوهشهای تجربی

نظرهای قابل چاپ و مقالههای نامعتبر

ـ جستجوی نظاممند مبانی نظری .پس از تدوین راهبرد جستجوی منابع و با مبناقراردادن
معيارهای پذیرش مطالعات ،پایگاههای داده «گوگل اسكالر ،شبكه علم و اسكوپوس» 5بهمنظور
جستجوی مقاالت مرتبط با موضوع انتخاب شدند .علت انتخاب این پایگاهها از آن جهت بود که
1. Competencies
2. Skills
3. Characteristics
4. Traits
5. Google scholar, Web of Science (WOS) & Scopus
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ازجمله مهمترین ابزارهای تحليل استنادی بهشمار میآیند و از نمایههای استنادی معتبری تشكيل
شدهاند .همچنين بيش از  87درصد از منابع تحت پوشش آنها شامل مقالههای مجلههای علمی
است .نمایه آنها نيز بهعنوان پایگاههای استنادی معتبر در تمامی دانشگاههای دنيا مورد تأیيد است
(کولكارنی 9و همكاران .)9713 :2771 ،بدینترتيب ،پایگاههای داده مدنظر با استفاده از واژههای
کليدی ذکرشده ،جستجو و تمام منابع براساس ارتباطشان با موضوع جمعآوری و منابعی که به
زبان غير انگليسی بودند ،از چرخه بررسی خارج شدند .درنهایت با درج واژههای کليدی در
قسمت عنوان ،چكيده و واژههای کليدی 938 ،منبع یافت شد .بازه زمانی مقالهها نيز از سال 2771
تا پایان سال  2791درنظر گرفته شد .شایان ذکر است جستجوی مقالهها طی سه بازه انجام گرفت.
در آوریل  2798جستجوی اوليه آغاز شد ،در سپتامبر  2791مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در
ژانویه  2727تكميل و نتایج آن استخراج شد.
ـ انتخاب متون مناسب و ارزیابی کيفيت مطالعات :در این مرحله  938منبع یافتشده بهطور
دقيق طی چند مرحله بازبينی شدند تا مقالههای متناسب با سؤالهای پژوهش شناسایی شوند.
بنابراین ،مقالههایی که ارتباطی با سؤالها نداشتند ،طی این مرحله کنار گذاشته شدند تا درنهایت
مرتبطترین آنها برای استخراج پاسخ سؤالها مشخص شوند .فرایند بازبينی شامل بررسی عنوان
مقالهها ،چكيده و محتوای آنهاست و در هر مرحله تناسب با معيارهای پذیرش بررسی میشود .در
این پژوهش مراحل فرایند بازبينی براساس شكل  9و به شرح زیر بوده است:

پایان

منابع نهایی07 :

ارزیابی

بررسی

بررسی

بررسی

بررسی عنوان

جستوجوی

کيفی

روش

محتوا

چكيده

و شرایط داوری

اوليه

تعداد ورودی02 :

تعداد ورودی05 :

تعداد ورودی59 :

تعداد ورودی15 :

تعداد ورودی938 :

تعداد کل منابع938 :

تعداد رد شده2 :

تعداد رد شده3 :

تعداد رد شده0 :

تعداد رد شده00 :

تعداد رد شده03 :

شکل  .1مراحل و نتايج فرايند غربالگري و انتخاب متون مناسب
1. Kulkarni
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 .9از ميان انواع نوشته علمی فقط مقالههای علمی چاپشده در مجله یا کنفرانس بينالمللی
معتبر مدنظر قرار گرفتند .این معيار تضمين میکند که نوشتهها داوری شدهاند و حداقل شرایط
الزم را برای انتشار داشتهاند؛ برایناساس  03منبع کنار گذاشته شد و  15منبع باقی ماند.
 .2با مرور سریع چكيده مقالههای یافتشده ،مقالههای غيرمرتبط حذف شدند .در این رابطه
مقالههایی درخصوص شرکتها و سازمانهایی بودند که در صنعت خود رهبر دیجيتال (پيشرو)
قلمداد میشدند ،بهدليل غيرمرتبطبودن با موضوع ما که به مفهومسازی رهبر دیجيتال ـ بهعنوان
یك نقش در سازمان ـ میپردازد ،از مرحله بررسی خارج شدند .طی این مرحله  00مقاله حذف و
 59مقاله باقی ماند.
 .3بهمنظور اطمينان از تطبيق مقالههای یافتشده با پرسشهای پژوهش ،متن مقالهها نيز
بهسرعت مرور شد و درنهایت  0مقاله حذف شد و  05مقاله برای بازبينی باقی ماند.
 .0ازآنجاکه هدف پژوهش بهرهمندی از یافتههای کيفی است ،در این مرحله مقالههای کمی
حذف شدند .بدینترتيب در این مرحله  3مقاله حذف شد و تعداد مقالهها به  02عدد رسيد.
برایناساس  91مقاله به روش کيفی و  23مقاله به روش آميخته انجام شده بود.
مقالههای باقيمانده باید از لحاظ کيفيت محتوا بررسی میشدند .بههميندليل ،از روش
ارزیابی منتقدانه با بهکارگيری ابزار ارزیابی حياتی ( )CASPاستفاده شد .برای این کار،
چكليستی مشتمل بر  97سؤال در سه بخش (اعتبار مطالعات /نتایج مطالعات /سودمندی نتایج)
تهيه شد که در بررسی دقت ،اعتبار و اهميت مطالعات کيفی پژوهش ،محقق را یاری کرد .سؤالها
شامل بررسی اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح پژوهش ،روش نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها،
انعكاسپذیری یا رابطه ميان محقق و مشارکتکنندگان ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیهوتحليل
دادهها ،بيان واضح و روشن یافتهها و ارزشمندی پژوهش بود .در این روش به هر مقالهای که از
ویژگیهای باال برخوردار بود ،امتيازی بين  9تا  5اختصاص یافت .براساس مقياس  57امتيازی
کسپ ،محقق نظام امتيازبندی زیر را درنظر گرفت و مقالهها را براساس درجه کيفی آنها به 5
گروه دستهبندی کرد که عبارتند از« :خيلی خوب ( 57ـ  ،)09خوب ( 07ـ  ،)39متوسط ( 37ـ
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 ،)29ضعيف ( 27ـ  ،)99خيلی ضعيف ( 97ـ  .»)7در این مرحله  2مقاله بهدليل کسب امتياز ضعيف
حذف شدند و درنهایت  07مقاله در فرایند ارزیابی پذیرفته شدند که از این تعداد  0مقاله امتياز
متوسط 93 ،مقاله امتياز خوب و  29مقاله امتياز خيلی خوب را کسب کردند .جهت مشاهده
مقاالت انتخاب شده به پيوست  9مراجعه نمایيد .در این بخش مقاالت با شناسههایی به صورت
 DLCiمشخص شدهاند.
ـ استخراج و مدیریت یافتهها .پس از اتمام مراحل ارزیابی مقاالت ،مطالعه دقيق مقاالت
منتخب آغاز شد .در این مرحله برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش درراستای شناسایی و
طبقهبندی شایستگیهای رهبران دیجيتال ،فرایند تحليل ،تفسير و ترکيب یافتهها ،محقق به
جستجوی مفاهيمی پرداخت که در ميان کدهای مطالعات موجود در فراترکيب ظاهر شدند.
سندلوسكی و باروسو ( )2770به این مورد بهعنوان «بررسی موضوعی» اشاره میکنند .برایناساس،
متون مطالعات برگزیده برای دستيابی به درك کلی به دقت مطالعه و از جزء به کل ،بهصورت
سطربهسطر 9مورد تحليل قرار گرفت .دراینراستا ،هر زمان که یك ویژگی تفكيك شده معنادار
از متن پيدا شد ،محقق بهعنوان یك مفهوم درنظر گرفت .در ادامه ،به محض اینكه مفاهيم
مشخص شدند ،محقق یك طبقهبندی ایجاد کرد و طبقات مشابه و مرتبط در گروهی قرار داده شد
که آن را به بهترین نحو توصيف میکرد .بدینترتيب ،مفاهيم استخراجشده در کنار هم قرار
گرفته و آنهایی که شبيه به هم بودند دستهبندی و با کد انتخابی (مقوله) که بيانگر مفهوم آنها بود،
نامگذاری شدند .برایناساس 29 ،مقوله براساس الگوی موجود در دادهها و با پيونددادن
مجموعهای از مفاهيم شكل گرفت .در سطح باالتر با تلفيق مقولهها ازطریق یك الگوی ارتباطی،
مقولههای مرتبطبههم براساس مقایسههای ثابت (تشابهات و تفاوتها) در خوشههایی از کدهای
هستهای بهعنوان ابعاد شایستگیهای رهبران دیجيتال قرار گرفت .برایناساس ،باتوجهبه مفاهيم
موردتوجه در مقاالت منتخب و ترکيب آها ،چارچوب شایستگیهای رهبران دیجيتال با استخراج
 8بعد 29 ،مقوله و  80مفهوم و  251ارجاع شكل گرفت .دراینراستا ،ابعاد شناساییشده عبارتند
1. Line by line
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از« :هوش هيجانی ،9هوش اجتماعی ،2همنواسازی منابع فنی ـ اجتماعی ،3بينش رقابتی ،0رهبری
یادگيری سازمانی و نوآوری ،هوشمندی فنّاورانه ،5کاربر محوری 0و بينش فرهنگی .»0جدول 2
مشخصات تحليل طی سه گام کدگذاری در رویكرد ظاهرشونده را نشان میدهد.
جدول  .2مشخصات تحليل كيفي حاصل از مرور نظاممند مباني نظري
تعداد كدهاي باز (مفاهيم)

ارجاعات

ابعاد

خود ادراکی

3

92

8

0

1

2

97

3

99

ارتباطات

8

28

همكاری

5

1

کار تيمی

0

95

همنواسازی منابع

همنواسازی منابع انسانی

2

3

فنی ـ اجتماعی

همنواسازی منابع فنّاوری

3

0

هوش هيجانی

مقولهها
انطباقپذیری
خُلق عمومی

اجتماع ـ آگاهی
هوش اجتماعی

97

پویشگری محيطی
بينش رقابتی

99

20

0

0

تصميمگيری براساس شرایط نامطمئن

3

92

برنامهریزی و آمادهسازی چشمانداز دیجيتال

0

92

آمادگی برای تغيير و مدیریت آن

5

91

1. Emotional intelligence
2. Social intelligence
3. Social-technical orchestration
4. Competitive wisdom
5. Technological prudence
6. User-centered
7. Cultural wisdom
8. Adoptability
9. General mood
10. Social- awareness
11. Environmental scanning
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ابعاد

مقولهها

تعداد كدهاي باز (مفاهيم)

ارجاعات

رهبری یادگيری

رهبری تجربه و یادگيری از شكستها

0

22

سازمانی و

ارتقای یادگيری سازمانی

5

90

9

5

2

3

نوآوری

مدیریت ایده

هوشمندی

سواد دیجيتال

فنّاورانه

اجرای دیجيتال

کاربرمحوری

3

مشتریمداری

92

3

0

0

0

0

97

بينش فرهنگی

تعامل بينفرهنگی

3

5

8

29

80

251

تعداد کل

استعدادمداری

0

98

استخراج و ترکيب یافتهها :همانطورکه پيشتر گفته شد ،در این پژوهش شایستگیهای
رهبران دیجيتال که از متن مطالعات منتخب استخراج شد ،بهعنوان مفاهيم (کدهای باز) درنظر
گرفته شد .طبقهبندی آنها در گروههای مشابه نيز مقولههایی را پدید آورد که درنهایت ،درقالب
یك توصيف جامع از موضوع پژوهش تلفيق شدند و در سطح باالتر ابعاد شایستگیهای رهبران
دیجيتال را شكل دادند .بدینترتيب ،ازطریق ترکيب پژوهشهای کيفی مختلف و یكپارچهسازی
یافتههای آنها ،تفسيرِ ترکيبی از شایستگیهای رهبران دیجيتال بهدست آمد که نتایج آن در جدول
ارائه شده است.
شایان ذکر است برای کسب اطمينان از پایایی (قابليت اعتماد) 5که برسازگاری یافتههای
تحقيق داللت دارد ،روش توافق درونموضوعی دو کدگذار مورد استفاده قرار گرفت.
بدینصورت که عالوهبر پژوهشگر اصلی که به کدگذاری اوليه اقدام کرده است ،محقق دیگری
بدون اطالع از کدهای وی و جداگانه متن اصلی را کدگذاری میکند .برایناساس ،نزدیكبودن
کدهای استخراجشده توسط دو محقق ،نشاندهنده توافق باال بين این دو کدگذار و مبين پایایی
1. Idea management
2. Digital literacy
3. Digital execution
4. Talent-oriented
5. Reliability
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آن خواهد بود .در این پژوهش برای محاسبه ضریب توافق دو کدگذار از ضریب کاپای کوهن

9

استفاده شده است .آستانه قابل قبول ضریب کاپا برای ادعای توافق دو کدگذار 7/0 ،است
(گویت .)2790 ،2نحوه محاسبه این شاخص به صورت رابطه ( )9است که براساس آنPr(a) ،
ميزان توافق مشاهدهشده و ) Pr(eميزان توافق مورد انتظار میباشد.
** رابطه ( :)9محاسبه شاخص کاپا کوهن

))K= (Pr(a)-Pr(e))/(1-Pr(e

بدینترتيب ،چهار مقاله از متون منتخب در حوزه شش مقاله از متون منتخب در حوزه
شایستگیهای رهبران دیجيتال که توسط محقق کدگذاری شده بود ،برای کدگذاری (ارزیابی)
دراختيار یكی از خبرگان قرار گرفت و بهطورکلی  01کد در بخش شناسایی شایستگیهای آنها
استخراج شد .ضریب کاپای محاسبه شده در نرمافزار اسپیاساس 3که در جدول  3نشان داده
شده است ،برای کدگذاری دو محقق  7/005بهدست آمد که از آستانه قبول آن یعنی ( )7/0بيشتر
است.
جدول  .4جدول متقاطع كدگذار اول و دوم در شناسايي شايستگيهاي رهبران ديجيتال
مجموع كدگذار اول

كدگذار دوم
9

7

0

01

00

02

5

9

973

01

50

مجموع کدگذار دوم

50

7

کدگذار اول

بهعالوه ،چون عدد معنیداری برای شاخص کوپا ( )7/779و کوچكتر از  7/75بهدست
آمده ،فرض استقالل کدهای استخراجی رد شده و وابستگی آنها به یكدیگر تأیيد میشود.
ازاینرو ،میتوان ادعا کرد که ابزار مورداستفاده برای استخراج کدها در اجرای هر دو فرایند
فراترکيب از پایایی کافی برخوردار بوده است (گویت.)2790 ،
1. Cohen’s kappa coefficient
2. Gwet
3. SPSS
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جدول  .3شايستگيهاي رهبران ديجيتال طي سه مرحله كدگذاري در رويکرد ظاهرشونده
ابعاد

مقولهها

منبع

مفاهيم

بونجيورنو و همكاران ()2798؛ سينگر ()2798؛ هيرسوم

خود ادراکی

خودآگاهی و خودتحليلی

()2795؛ آلكوئيست ()2790
آئووینن و همكاران ()2791؛ کاردون و همكاران ()2791؛
بكاردیئوا و همكاران ()2798؛ اردانگلو ()2798؛ سينگر

خویشتنداری آگاهانه و کنترل خود

()2798
برخورداری از تفكر چابك 9و رفتارکردن براساس آن

آئووینن و همكاران ()2791؛ دالستروم و همكاران ()2790؛
آلكوئيست ()2790
وید و آبویجسر ()2791؛ آئووینن و همكاران ()2791؛ مفرت

برخورداری از ذهنيت کنجكاو 2و چالشپذیر

و سوآميناثن ()2798؛ واسونو و فرینتو ()2798؛ سينگر
()2798؛ وایتهرست ()2795؛ کين و همكاران ()2795
همكاران ()2791؛ بكاردیئوا و همكاران ()2798؛ گاتری و
مریوتر ()2798؛ اردانگلو ()2798؛ سينگر ()2798؛ دیویسن و

انعطافپذیری

اوو ()2790؛ الساوی و همكاران ()2790؛ هيرسوم ()2795؛
آلكوئيست ()2790
حل مسئله با تفكر در سناریوهای مختلف ـ حفظ گزینههای
گوناگون و تشخيص سيگنالهای ضعيف
پيشرفتن همگام و هماهنگ با ایدهها ،باورها و سبكهای
خاص زمانه
برخورداری از ذهنی باز و عالقه مثبت داشتن به تفاوتهای

خُلق عمومی

محيط پيرامون

آئووینن و همكاران ()2791؛ کاردون و همكاران ()2791؛
بكاردیئوا و همكاران ()2798؛ اردانگلو ()2798
کورتالزو و همكاران ()2791؛ سينگر ()2798
کين و همكاران ()2791؛ کاردون و همكاران ()2791؛
بونجيورنو و همكاران ()2798؛ سينگر ()2798
کاردون و همكاران ()2791؛ بكاردیئوا و همكاران ()2798؛

الهامگيری و الهامبخشی براساس نگاه به بيرون

شوارتزمولر و همكاران ()2798؛ اردانگلو ()2798؛ کاتلين و
همكاران ()2795؛ برادوج و همكاران ()2793

اجتماع -آگاهی

هوش هيجانی

انطباقپذیری

وید و آبویجسر ()2791؛ کاردون و همكاران ()2791؛ کين و

کاردون و همكاران ()2791؛ بكاردیئوا و همكاران ()2798؛

همدلی و درك درست دیگران

اردانگلو ()2798؛ سينگر ()2798؛ پسی ()2790
سيجس و گاندز ()2798؛ بكاردیئوا و همكاران ()2798؛

نجابت و رفتار مردمی

هيرسوم ()2795؛ آلكوئيست ()2790

اعتماد ایجاد کردن 3و صداقتداشتن

وید و آبویجسر ()2791؛ آلكوئيست ()2790

1. Agile thinking
2. Inquisitive mind
3. Building trust
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ابعاد

مقولهها

منبع

مفاهيم

وید و آبویجسر ()2791؛ کاردون و همكاران ()2791؛ واسونو
برقراری تعامالت پویا و اثربخش در زمان واقعی ،با افراد
درست و ازطریق کانالهای متنوع (چهرهبهچهره و دیجيتال)

و فرینتو ()2798؛ پتروچی و ریورا ()2798؛ بونجيورنو و
همكاران ()2798؛ اردانگلو ()2798؛ دالستروم ،دسمت و
سينگر ()2790؛ سينگر ()2798؛ تامبس و همكاران ()2798؛
الساوی و همكاران ()2790؛ پسی ()2790

تدارك یك شبكه داخلی جهت برقراری ارتباطات
متقاعدکننده و شفاف در سراسر سازمان

مفرت و سوآميناثن ()2798؛ بریگز و همكاران ()2798

اضافهکردن کانالهای جدید ارتباطی ازجمله آنالین به روابط

ارتباطات

روزمره کارکنان با یكدیگر
تسلط بر مهارتهای مذاکرهای واقعبينانه ،منطقی و مصمم
برخورداری از مهارتهای مشاوره و تسهيلگری
توانایی متقاعدکردن ذینفعان و تأثيرگذاری (نفوذ) بر آنان با

هوش اجتماعی

ارائه استداللهای قوی
ایجاد اعتماد مبتنیبر شفافيت در برقراری ارتباطات با همكاران
و کارکنان

دوسویه 9و مستمر در زمان واقعی

برادوج و همكاران ()2793
تامبس و همكاران ()2798
مفرت و سوآميناثن ()2798؛ کين و همكاران ()2795
آئووینن و همكاران ()2791؛ بونجيورنو و همكاران ()2798؛
واسونو و فرینتو ()2798؛ تامبس و همكاران ()2798؛ سينگر
پتروچی و ریورا ()2798؛ آئووینن و همكاران ()2791؛ تامبس
و همكاران ()2798
دالستروم ،دسمت و سينگر ()2790

برخورداری از ساختار فكری مشارکتی
ارتقا و پيادهسازی نوآوری همكارانه (مشارکتی)

2

تشویق و ترویج فرهنگ مشارکت و همكاری
غنیکردن مباحثات با بهرهگيری از دیدگاههای چندگانه
استفاده مشارکتی 3از شایستگی و هوش فردی و جمعی سازمان
در برخورد با موضوعات و مسائل
درك چگونگی تشكيل تيمهای واقعی و مجازی و

کار تيمی

آلكوئيست ()2790

()2798

فراهمکردن امكان ارائه انواع سازوکار بازخورد شامل دیجيتال،

همكاری

آئووینن و همكاران ()2791؛ گاتری و مریوتر ()2798؛

فراهمکردن زمينه همكاری آنها و هدایتشان
تشكيل تيمهای چابك براساس مهارتهای منحصر به افراد؛ نه
موقعيت رسمی آنها

کاتلين و همكاران ()2795
کين و همكاران ()2791؛ کين و همكاران ()2798؛ برسين
()2790؛ الساوی و همكاران ()2790
بونجيورنو و همكاران ()2798
آئووینن و همكاران ()2791؛ سينگر ()2798
سينگر ()2798؛ دیویسن و اوو ()2790؛ جانگ و همكاران
()2790
کين و همكاران ()2791؛ پتروچی و ریورا ()2798

1. Two-way feedback
2. Collaborative innovation
3. Participative use
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ابعاد

مقولهها

هوش اجتماعی

کار تيمی

ارائه چارچوبي براي تبيين شايستگيهاي رهبران ديجيتال با روش فراتر كيب

منبع

مفاهيم
جلب مشارکت افراد و حفظ ارتباط آنها با یكدیگر درقالب
همكاری تيمی
ارزش قائلشدن برای مشارکت تيمهای متنوع و بهرهگيری از
روش طوفان مغزی 9برای بهبود جنبه اساسی مسائل کسبوکار
کارکردن با افراد تيم ضمن رعایت فرهنگ تيم و هنجارهای
آن

همنوا سازی منابع فنی -اجتماعی

شایستگیها و انگيزههای آنها در فعاليتهای تيمی
صنعتی برخوردارند ـ و کسانی که مشتاق دیجيتالیشدن و

واحد فناوری اطالعات در تيمسازی

پرامسری ()2791؛ آوریل و دالوائی ()2791

انطباق چابك کسبوکار با فناوریهای دیجيتال

بونجيورنو و همكاران ()2798
رك و فليئستر ()2791؛ آئووینن و همكاران ()2791

معماری دوبعدی درجهت برقراری تعادل بين ابتكارات دیجيتال
جدید و سيستمهای فناوری اطالعات قدیمی (از طریق جداسازی

آوریل و دالوائی ()2791

سيستمها یا در برخی موارد هم تغييرات فرایندی)
ترکيب ایدهها و فناوریهای خارج از ساختارها و قراردادهای

فردریك و همكاران ()2790

توانایی به چالشکشيدن وضعيت موجود

برادوج و همكاران ()2793

شناسایی تهدیدات و فرصتهای محيطی

دیویسن و اوو ()2790؛ شریل ()2795

دنبالکردن روندهای دیجيتال و کاربردهای آن در سراسر
کسبوکار

وید و آبویجسر ()2791؛ وایتهرست ()2795

تالش در جهت بهبود دستور کار سازمان و نيز نحوه واکنش
آن به روندهای اخير و آینده دیجيتال باتوجهبه صنعتی که در

ميهاردجو و همكاران ()2791

تصميمگيری بر اساس شرایط

آن قرار دارد
کاردون و همكاران ()2791؛ پتروچی و ریورا ()2798؛ سينگر

نامطمئن

بينش رقابتی

آئووینن و همكاران ()2791؛ ميهاردجو و همكاران ()2791

تغييرند ـ در تشكيل تيمهای کاری
تأکيد بر افزایش اتحاد بين افراد واحد منابع انسانی و افراد

صنعتی سنتی درجهت ایجاد یك وجه تمایز رقابتی

پویشگری محيطی

کاردون و همكاران ()2791؛ بكاردیئوا و همكاران ()2798؛

برقراری تعادل بين اعضای باتجربه ـ کسانی که از دانش

جهتگيری دوجانبه شامل اجرای اثربخش کسبوکار و

همنوا سازی منابع فناوری

دیویسن و اوو ()2790؛ کاتلين و همكاران ()2795

اردانگلو ()2798؛ ميهاردجو و همكاران ()2791

درك افراد بهعنوان عضوی از تيم و اعتمادکردن به

همنوا سازی منابع انسانی

دیویسن و اوو ()2790؛ آگراوال و همكاران ()2790

اتخاذ تصميمات شفاف و سریع بدون دراختيارداشتن همه

()2798؛ دیویسن و اوو ()2790؛ ولنتاین و استوارت ()2795؛

اطالعات

کين و همكاران ()2795؛ آگراوال و همكاران ()2790؛
برادوج و همكاران ()2793
هيون و پاور ()2798؛ وید و آبویجسر ()2791

به اشتراكگذاری تصميمگيری

وید و آبویجسر ()2791؛ برسين ()2790

حمایت از تصميمگيری

1. Brainstorm
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مشارکت فعاالنه در تدوین چشمانداز دیجيتال و تعيين روان و

ميهاردجو و همكاران ()2791؛ کين و همكاران ()2798؛ کين

منسجم راهبرد درجهت آن

و همكاران ()2795؛ پسی ()2790؛ برادوج و همكاران ()2793

برخورداری از تعهد باال نسبت به چشمانداز دیجيتال و راهبرد

کين و همكاران ()2791؛ فردریك و همكاران ()2790؛
آلكوئيست ()2790

تعيينشده
اشاعه و ترویج چشمانداز دیجيتال تدوینشده در بين کارکنان
و تسهيم ارزشهای آن
هدایت توسعه راهبرد تدوینشده درراستای چشمانداز دیجيتال
تسهيمشده
تشخيص نياز به تغيير

بينش رقابتی

ابعاد

مقولهها

مفاهيم

منبع

برنامهریزی و آمادهسازی چشمانداز دیجيتال
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فردریك و همكاران ()2790؛ ميهاردجو و همكاران ()2791
جانگ و همكاران ()2790؛ پسی ()2790

آمادگی برای تغيير و مدیریت آن

کاردون و همكاران ()2791؛ کين و همكاران ()2791؛ وید و
آبویجسر ()2791؛ بونجيورنو و همكاران ()2798؛ جانگ و

پذیرش و حمایت از تغييرات

همكاران ()2790
آوریل و دالوائی ()2791؛ پتروچی و ریورا ()2798؛ دیویسن و
اوو ()2790؛ دالستروم و همكاران ()2790؛ جانگ و همكاران

هدایت تغييرات با سرعت کافی

()2790؛ شریل ()2795
ترسيم تصویری مثبت از تغيير با نمایش فرصتها و چالشها به
روشی جذاب
افراد در مقابل تغيير

کين و همكاران ()2791؛ بونجيورنو و همكاران ()2798؛
تامبس و همكاران ()2798

دنبالکردن تجربيات متفاوت و چشماندازهای غيرمعمول در
پارامترهای مشخص و اقدام به بهبود مستمر براساس آنها

رهبری تجربه و یادگيری از شكستها

بونجيورنو و همكاران ()2798؛ جانگ و همكاران ()2790؛
آلكوئيست ()2790

شفافسازی تغيير و پيامدهای آن بهمنظور کاهش مقاومت

رهبری یادگيری سازمانی و نوآوری

پتروچی و ریورا ()2798؛ الساوی و همكاران ()2790

وید و آبویجسر ()2791؛ آئووینن و همكاران ()2791؛
دیویسن و اوو ()2790؛ وایتهرست ()2795؛ شریل ()2795
وید و آبویجسر ()2791؛ تامبس و همكاران ()2798؛ دالستروم
و همكاران ()2790؛ دیویسن و اوو ()2790؛ کاتلين و

ریسكپذیری

همكاران ()2795؛ ولنتاین و استوارت ()2795؛ هيرسوم
()2795؛ کين و همكاران ()2795

ترویج ذهنيت چابك «بيازما و یاد بگير »9در مؤلفههای مشخص
تأکيد بر ارزش افزایی و کنار گذاشتن عيبیابی در برخورد با
ایدههای نوآورانه
تدارك شرایطی جهت قرارگرفتن افراد در موقعيتهای جدید
و آزمودن ارزشهای ناشناخته

وید و آبویجسر ()2791؛ دیویسن و اوو ()2790؛ کاتلين و
همكاران ()2795
بونجيورنو و همكاران ()2798
کين و همكاران ()2798

1. Test-and-Learn
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ارائه چارچوبي براي تبيين شايستگيهاي رهبران ديجيتال با روش فراتر كيب

رهبری تجربه و

یادگيری از شكستها

ارتقای

یادگيری سازمانی

ابعاد

مقولهها

منبع

مفاهيم
ترویج منطق «توسعه ،تالش ،شكست /تالش مجدد ،شكست
دوباره ،تالش مجدد /موفقيت» بين کارکنان
پذیرش مطلوب شكستهای هدفمند بهعنوان گشایشی برای
یادگيری چابك
بين افراد

پتروچی و ریورا ()2798؛ وید و آبویجسر ()2791؛ برسين
()2790

9

نهادینهکردن تجربه و یادگيری مستمر (مادامالعمر) در فرهنگ

رهبری یادگيری سازمانی و نوآوری

سينگر ()2798؛ تامبس و همكاران ()2798؛ الساوی و
همكاران ()2790؛ هيرسوم ()2795

ترویج تبادل و تسهيم بدون قيد و شرط جریان آزاد اطالعات

کاری

هيون و پاور ()2798؛ سينگر ()2798؛ برسين ()2790؛ شریل
()2795

تأکيد بر ترویج یادگيری مایكرو 2بين کارکنان
توسعه تجربيات یادگيری به شيوهای همكارانه و با بهکارگيری
شایستگیهای تعداد زیادی از کارکنان دانشی
تدارك و تسریع سفر یادگيری سازمانی برای اتخاذ روشهای
جدید کار با بهرهگيری از فناوریهای چابك و شبكههای
هوشمند
تمرکز بر ارتقای ایدهپردازی و ایدهپروری درجهت توسعه
ابتكارات دیجيتال

پتروچی و ریورا ()2798
آئووینن و همكاران ()2791؛ شریل ()2795
پرامسری ()2791؛ وید و آبویجسر ()2791؛ سينگر ()2798؛
الساوی و همكاران ()2790
رك و فليئستر ()2791؛ بونجيورنو و همكاران ()2798؛
دیویسن و اوو ()2790؛آهيرسوم ()2795

ایجاد یك محيط کار خالق با بهينه ساختن فناوری و
قابليتهای دیجيتال

مدیریت ایده

آئووینن و همكاران ()2791

کين و همكاران ()2791؛ واسونو و فرینتو ()2798؛ شریل
()2795
وید و آبویجسر ()2791؛ الساوی و همكاران ()2790؛ کين و

پذیرش ایدههای تازه و آزمایش آنها

همكاران ()2795؛ شریل ()2795

تدارك شرایطی بهمنظور عرضه ایدههای کارکنان دانشی و
بهرهبرداری از آنها درجهت تقویت ابتكارات دیجيتال در بستر
نوآوری شامل نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند،
نوآوری در موقعيت ،نوآوری در پارادایم

کين و همكاران ()2791؛ آئووینن و همكاران ()2791؛ گاتری
و مریوتر ()2798؛ کاتلين و همكاران ()2795؛ وایتهرست
()2795

حفظ و مراقبت از ایدههای دیجيتالی چه در خارج از سازمان -
در تعامالت شرکت با مشتریان ،شرکا و تأمينکنندگان -و چه

کورتالزو و همكاران ()2791؛ ميهاردجو و همكاران ()2791

هوشمندی فنّاورانه

سواد دیجيتال

در داخل سازمان –
شناخت و درك ابزارهای دیجيتال و پلتفرمهای فناوری فعلی و
درحالظهور ازمنظر شناسایی و درك روندهای اجتماعی که به
وسيله آنها فعال میشوند.

کاردون و همكاران ()2791؛ کين و همكاران ()2791؛ وید و
آبویجسر ()2791؛ آئووینن و همكاران ()2791؛ شوارتزمولر و
همكاران ()2798؛ ولنتاین و استوارت ()2795؛ وایتهرست
()2795؛ آلكوئيست ()2790

1. Ongoing learning
2. Micro‐learning
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مفاهيم
تجزیهوتحليل محتوای دیجيتال و مرتبسازی آنها براساس
دقت و کيفيت در ارائه اطالعات
برخورداری از یك پروفایل دیجيتال و حفظ حریم شخصی در
دنيای دیجيتال
تدارك یك محيط کار دیجيتال انساندوستانه ،انعطافپذیر و
پاسخگو ـ با درنظرگرفتن محدودیتهای سنتی فناوری اطالعات

اجرای دیجيتال

هوشمندی فنّاورانه

سواد دیجيتال

ابعاد

مقولهها

منبع

ایجاد درك مشترکی از دیجيتاليزاسيون و آنچه به کسبوکار
مربوط است با افزایش تواناییهای دیجيتالی سازمان

دیروسی و ویوال ()2798؛ آلكوئيست ()2790
کورتالزو و همكاران ()2791؛ آلكوئيست ()2790
دیروسی و ویوال ()2798؛ الساوی و همكاران ()2790؛
کاتلين و همكاران ()2795
وید و آبویجسر ()2791

تخصيص بهينه و نظاممند منابع دیجيتال (در چه مكانی ،با چه
پروسه تخصيصی و با چه سرعتی) به تناسب فعاليت واحد

دالستروم و همكاران ()2790

توانایی درك و همسویی با خواستهها و نيازهای مشتریان

سينگر ()2798

توانایی ایجاد ارزشافزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان

دالستروم و همكاران ()2790؛ ولنتاین و استوارت ()2795

مشتری مداری

کسبوکار

تأکيد بر افزایش تعامل و مشارکت مشتری
بهبود تجربه مشتری براساس قابليتهای دیجيتال و نظارت بر
آن

برادوج و همكاران ()2793

کاربر محوری

ایجاد مخزن استعداد با رقابت در جذب استعدادهای کمياب
در داخل سازمان یا خارج از آن
خاص
توانمندسازی استعدادها مبتنیبر تجزیهوتحليل نقاط قوت و
ضعف آنها و تشخيص قابليتها و تواناییهای دیجيتال آنها
خلق راهبرد نگهداشت استعدادها با ایجاد فرهنگی که آنها
احساسی از ارزشمندی و مفيدبودن در تحقق اهداف مشترك
داشته باشند
گوناگونی ارزشها

تعامل

بينش فرهنگی

تمایل به فعاليت در عرصه بينالملل با ادراك عميق از

بين فرهنگی

پرامسری ()2791؛ وید و آبویجسر ()2791؛ سينگر ()2798؛
کين و همكاران ()2795

جفتکردن استعدادهای دیجيتال شناساییشده با دانش صنعتی

استعداد مداری

پرامسری ()2791
آوریل و دالوائی ()2791؛ فردریك و همكاران ()2790؛

توانایی کار کردن در محيطهای چند فرهنگی و با فرهنگهای
مختلف
تشكيل روابط شبكهای پویا فراتر از مرزهای فرهنگی ،زبانی و
زمانی
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آوریل و دالوائی ()2791
کين و همكاران ()2791؛ سينگر ()2798
وید و آبویجسر ()2791؛ بریگز و همكاران ()2798؛ بونجيورنو
و همكاران ()2798
بونجيورنو و همكاران ()2798
بونجيورنو و همكاران ()2798؛ دیروسی و ویوال ()2798
گاتری و مریوتر ()2798؛ سينگر ()2798

ارائه چارچوبي براي تبيين شايستگيهاي رهبران ديجيتال با روش فراتر كيب

ارائه يافتهها و بحث
بررسی دقيق مطالعات ذکرشده حاکی از آن است که شایستگیهای رهبران دیجيتال از ابعاد
مختلفی قابل تشریح است .شكل  ،2چارچوب شایستگیهای رهبران دیجيتال را در سطح ابعاد و
مقولهها نشان میدهد که درادامه به تفسير هریك پرداخته میشود.
هوش هيجانی عبارت است از توانایی پردازش و نظارت بر احساسات و اطالعات عاطفی
خود و دیگران ،تمایزقائلشدن بين ابعاد مختلف آن و پيامدهای مثبت و منفیشان و
برچسبگذاری مناسب آنها و استفاده از این اطالعات برای هدایت تفكر و رفتار بهویژه برای
هدایت محيطهای اجتماعی (سالوی 9و همكاران .)2770 ،از نظر گلمن 2و همكاران ( )2793هوش
هيجانی یك ساختار تفاوت فردی است که مجموعهای از تواناییها و خصایصی را دربرمیگيرد
که عملكرد رهبری را هدایت میکند و با ارتقای افراد در موقعيتهای رهبری ،هوش هيجانی
بهعنوان یكی از مهمترین شاخصهای رهبری اثربخش بهطور فزایندهای اهميت مییابد .برایناساس،
در پژوهش حاضر هوش هيجانی بهمنزله یكی از ابعاد ارزشمند شایستگیهای رهبران دیجيتال با
چهار مقوله «خود ادراکی ،انطباقپذیری ،خلق عمومی و اجتماع ـ آگاه» ارتباط مییابد.
هوش اجتماعی ،سازهای است که برای اولينبار توسط تورندایك 3در سال  9127معرفی شد
(کيلستروم و کنتر )2777 ،0و عبارت است از دانش ضمنی درمورد محيطهای اجتماعی و ميزان
مهارت افراد در ایجاد ،حفظ و گسترش روابط اجتماعی که ازطریق تجربه افراد در فضاهای
اجتماعی و طی تعامالت آنها با دیگران شكل میگيرد (واگنر و استرنبرگ .)9180 ،5این
شایستگی برای رهبران شامل نوعی ادراك اجتماعی است و بر تواناییهای اجتماعی عمومیتری
داللت دارد که بر پایه همكاری ،تعامل و رابطهسازی تعریف میشوند و به رهبران اجازه میدهد
در سطوح مختلف ازجمله پيروان ،همكاران ،ردههای باالتر سازمانی و افراد خارج از سازمان
1. Salovey
2. Goleman
3. Thorndike
4. Kihlstrom & Cantor
5. Wagner & Sternberg
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ازنظر اجتماعی هوشمندانه رفتار کنند (آئووینن 9و همكاران .)2791 ،در پژوهش پيش رو این
شایستگی براساس سه مقوله «ارتباطات ،همكاری و کار تيمی» شناسایی میشود .شایان ذکر است
هوش اجتماعی میتواند جهتگيری مثبت یا منفی داشته باشد .به اعتقاد هرنزـ بروم)2792( 2
هوش اجتماعی را میتوان با تقویت هوش هيجانی درجهت مثبت هدایت و تقویت کرد .بر این
اساس است که روابط اجتماعی درست و مبتنیبر اصول اخالقی شكل خواهد گرفت و همكاری
و روابط تيمی بر مدار اعتماد ،صداقت و راستی برقرار خواهد شد.

شکل  .2چارچوب شايستگيهاي رهبران ديجيتال
1. Auvinen
2. Hernez‐Broome
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همنواسازی منابع فنی ـ اجتماعی اشاره به مجموعه دانشها و مهارتهایی دارد که تعيين و
ترکيب مناسبی از فعاليتها و عناصر در دو مقياس فنی و اجتماعی را تضمين میکند؛ بهطوریکه
متحد و یكپارچهساختن تمامی جنبههای منابع انسانی و منابع فنّاوری را دربرمیگيرد (آوریل و
دالوائی .)2791 ،بهعالوه ،این شایستگی در دو بعد فنی و اجتماعی معنا مییابد .در بعد اجتماعی
این شایستگی اشاره به نوعی مهندسی مجدد در تشكيل تيمهای کاری دارد؛ بهطوریکه تعادل بين
اعضای باتجربه ـ کسانی که از دانش صنعتی برخوردارند ـ و کسانی که مشتاق دیجيتالیشدن و
تغييرند ـ در هریك از تيمهای کاری برقرار شود (پرامسری .)2791 ،9همچنين در این مفهوم،
رهبر دیجيتال باید از این دانش و توانمندی برخوردار باشد که بتواند اتحاد و یكپارچگی بين افراد
واحد فنّاوری اطالعات و افراد سایر واحدهای سازمان در تيم سازی را ایجاد کند و آن را افزایش
دهد (آوریل و دالوائی .)2791 ،ازطرفی ،در بعد فنی الزم است درراستای هدایت برنامههای
جدید دیجيتال در ساختار سنتی سازمان یك جهتگيری دوجانبه مبتنیبر اجرای اثربخش
کسبوکار و انطباق چابك کسبوکار با ابتكارات دیجيتال جدید اتخاذ کند (فردریك ،پكمجر
و کرن .)2790 ،2بدینترتيب ،با ترکيب ایدهها و فنّاوریهای خارج از ساختارها و قراردادهای
صنعتی سنتی ،یك وجه تمایز رقابتی ایجاد نماید (آئووینن و همكاران.)2791 ،
بينش رقابتی ،شایستگیای است که بهوسيله آن رهبران قادر خواهند بود به
تجزیهوتحليلهای زیستمحيطی و رقابتی ـ بهویژه در حوزه فناوریهای جدید و نوظهور ـ
بپردازند (پویشگری محيطی) و در پرتو درك کافی که از محيط بهدست میآورند (کين و
همكاران )2795 ،و همچنين درك چشمانداز و همكاری جهانی (ولنتاین و استوارت )2795 ،3و
بدون دراختيارداشتن همه اطالعات ،درمورد آینده پيش روی سازمان خود و مزیت رقابتی بالقوه
آن تصميم بگيرند (تصميمگيری براساس شرایط نامطمئن) .همچنين با درك و ارزیابی عميقتر
تحوالت دیجيتال در حوزه فعاليت خود مشارکت فعاالنهای در تدوین چشمانداز دیجيتال و تعيين
1. Promsri
2. Friedrich, Pachmajer & Curran
3. Valentine & Stewart
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روان و منسجم راهبرد (کين و همكاران2795 ،؛ پتروچی و ریورا )2798 ،9درجهت آن داشته
باشند (برنامهریزی و آمادهسازی چشمانداز دیجيتال) .درنهایت ،با شفافسازی تغيير و پيامدهای
آن با صراحت با کارکنان درمورد منافعی که تغيير برایشان خواهد داشت ،صحبت کنند (جانگ

2

و همكاران )2790 ،و برای آنها تضمين و تصریح کنند که برنامههای آموزش و بهسازی مجموعه
مهارتهای آنها را در جهت تغيير مثبت تقویت خواهد کرد تا بدینترتيب با ارائه پاسخهای
هماهنگ و متنوع به تحوالت محيط بيرونی /درونی (آمادگی برای تغيير و مدیریت آن) ،اثربخشی
و سالمت سازمان نيز حفظ شود (سوپارنت 2799 ،3بهنقل از سپهوند و همكاران.)57 :9310 ،
رهبری یادگيری سازمانی و نوآوری؛ یكی دیگر از مهمترین شایستگیهای رهبران دیجيتال
است که به ترویج و توسعه یادگيری جمعی در سازمان و تعهد به رشد سازمان ازطریق
نهادینهساختن ایدهپردازی و ایدهپروری درراستای تحوالت دیجيتال و فنّاوریهای تحولآفرین
اشاره دارد .براساس این شایستگی رهبران باتأکيدبر ارتقای یادگيری سازمانی ،کارکنان توانمند را
درك و یك فرهنگ عملی و تجربی را تشویق میکنند (وید و آبویجسر2791 ،؛ شریل.)2795 ،0
تامبس و همكاران ( )2798دراینراستا اظهار میدارند که در چنين فرهنگی یادگيری از شكستها
مورد قبول است و کارمندان تشویق میشوند از شكستها و حتی موفقيتهایشان یاد بگيرند .در
پژوهش حاضر نيز براساس تلفيق یافتههای مطالعات اوليه در این زمينه ،سه مقوله «رهبری تجربه و
یادگيری از شكستها ،ارتقای یادگيری سازمانی و مدیریت ایده» زیرمجموعه این بعد از
شایستگیهای رهبران دیجيتال قرار گرفتند.
هوشمندی فنّاورانه؛ ازجمله شایستگیهای کليدی است که عصر دیجيتال و تحوالت آن
سبب شده است بيشازپيش در بحثهای توسعه و بهسازی رهبری مورد توجه قرار بگيرد .این
شایستگی که در پژوهش حاضر مبتنیبر دو مقوله «سواد دیجيتال و اجرای دیجيتال» تعریف شده،
عبارت است از برخورداری از دانش فنی دیجيتال بهمنظور انطباق سریع با فنّاوریهای جدید و
1. Petrucci & Rivera
2. Jiang
3. Soparnot
4. Sherrill
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درحالظهور در سه بعد فنی ،شناختی و عاطفی ـ اجتماعی (الساوی 9و همكاران2790 ،؛ کين و
همكاران2795 ،؛ آلكوئيست )2790 ،و بهکارگيری مهارتهای دیجيتالی برای فراهمآوردن بستر
فنّاورانه برای طراحی و پيادهسازی مدلهای دیجيتال در کسبوکار بهمنظور تحول کل زنجيره
ارزش سازمان (فردریك 2و همكاران)2790 ،
کاربرمحوری؛ شایستگی مهم دیگری است که در نتيجه پيشرفتهای اخير در زمينه
فنّاوریهای تحولآفرین شكل گرفته و بر توسعه مناسب ،متعهدانه و یكپارچه تجربه کاربران
ـ مشتریان و کارکنان ـ در جنبههای دیجيتالی و فيزیكی تمرکز دارد (فردریك و همكاران،
 .)2790براساس شایستگی کاربرمحوری که در این پژوهش دربردارنده دو مقوله مشتریمداری و
استعدادمداری است ،رهبران باید قادر باشند در سه جنبه «انتظارات مشتریان ،انتظارات کارکنان و
پاسخگویی درست به انتظارات» متفاوت فكر کنند (کين و همكاران)2795 ،؛ چراکه براساس نظر
هيرسوم ،)2795( 3مشتریان و کارکنان آنها بهزودی به کاربران تبدیل خواهند شد و درك این
تفاوت است که تمایز ایجاد میکند.
بينش فرهنگی؛ توصيفگر آن است که یك رهبر باید بتواند در یك زمينه متنوع که در آن
فرضيات ،ارزشها و سنتهای متفاوتی بين افراد وجود دارد ،عملكرد مؤثری داشته باشد (آفرمن
و فان )2772 ،0درواقع ،این شایستگی به توانایی فرد برای سازگاری موفقيتآميز با محيطهای
جدید فرهنگی که ریشه در بافتهای فرهنگی متنوع دارد ،اشاره میکند .دراینراستا ،ارلی 5و
همكاران ( )2770تأکيد میکنند که هوش فرهنگی صرفاً بهمعنای آگاهی از فرهنگهای دیگر
نيست؛ بلكه رهبران باید قادر باشند با ادراك عميق از گوناگونی ارزشها رفتار خود را متناسب با
محيطهای چند فرهنگی انطباق دهند و با بهرهبرداری از تنوع فرهنگی موجود و با درنظرگرفتن
شكافهای فرهنگی در سازمان ،بر تعامل و رشد فرهنگها توسط یكدیگر تأکيد داشته باشند.
1. El Sawy
2. Friedrich
3. Hearsum
4. Offermann & Phan
5. Earley
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بحث و نتيجهگيري
بررسی مطالعات در زمينه شایستگیهای رهبران دیجيتال ،حاکی از آن بود که رهبران در
مرکز پدیده تحول دیجيتال قرار دارند و از آنها در نقش جدیدشان بهعنوان رهبر دیجيتال انتظار
میرود متفاوت بيندیشند ،متفاوت رفتار کنند و ازنظر عاطفی به گونه متفاوتی واکنش نشان دهند.
برهميناساس ،است که طيفی از شایستگیها برای آنها قابل شناسایی و تعریف است .بااینوجود،
بيشتر مطالعات صورتگرفته بر برخی شایستگیهای کلی رهبران دیجيتال تمرکز کردهاند و
تاکنون شناسایی و طبقهبندی جامعی از مجموعه شایستگیهای موردنياز رهبران دیجيتال ارائه
نشده است .ضمناینكه ،شكاف پژوهشی مشاهدهشده حاکی از آن بود که برخی مطالعات به
ساختاری اشاره کردهاند که بهجای شایستگیهای رهبران دیجيتال ،فعاليتهای مدیران فنّاوری
اطالعات را جایگزین کرده و یا آن را با وظایف مدیران اجرایی ادغام کردهاند .این در حالی
است که رهبری دیجيتال ،مستلزم ترکيبی از مهارتهای رهبری (ازجمله همنواسازی منابع ،رهبری
یادگيری سازمانی و نوآوری ،کاربرمحوری) و قابليتهای دیجيتال (ازجمله هوشمندی فنّاورانه)
برای بهينهسازی مزایای فنّاوری دیجيتال است که درنهایت به افزایش عملكرد کسبوکار منجر
خواهد شد؛ بنابراین ،با چنين نگرشی ،در پژوهش حاضر تالش شد ،بهعنوان یك مطالعه مقدماتی،
با استفاده از روش فراترکيب ،نتایج یافتههای کيفی سایر محققان تلفيق و با شناسایی شایستگیهای
رهبران دیجيتال ،طبقهبندی جامعی از آن ارائه شود .برایناساس ،طی ترکيب و تفسير یافتهها
باتوجهبه مفاهيم موردتأکيد در مقاالت منتخب ،چارچوب شایستگیهای رهبران دیجيتال با
استخراج  8بعد (کدهای نظری) 29 ،مقوله (کدهای انتخابی) و  80مفهوم (کدهای باز) و 251
ارجاع شكل گرفت .دراینراستا ،ابعاد شناساییشده عبارتند از« :هوش هيجانی ،هوش اجتماعی،
همنواسازی منابع فنی ـ اجتماعی ،بينش رقابتی ،رهبری یادگيری سازمانی و نوآوری ،هوشمندی
فنّاورانه ،کاربر محوری و بينش فرهنگی» .یكی از جنبههای متمایز این پژوهش نسبت به سایر
مطالعات در این زمينه ،این است که در هيچیك از تحقيقات پيشين مرتبط ،با این جامعيت و
روش ،به شناسایی و تبيين شایستگیهای رهبران دیجيتال پرداخته نشده است و پژوهش حاضر
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چارچوب جامعتری در مقایسه با مطالعات قبلی ارائه میدهد؛ بهطوریکه با پيشنهاد یك
چارچوب هشت بعدی از شایستگیها ضمن درنظرگرفتن مهارتهای رهبری ،قابليتهای ضروری
دیجيتال را درنظر میگيرد؛ درحالیکه در مطالعات قبلی ،چنين طبقهبندی ارائه نشده است.
دراینراستا ،باتوجهبه برخی از نتایج مهم و جدید پژوهش حاضر ،بهعنوان پيشنهاد عملی ،توصيه
میشود متوليان سازمانی باتوجهبه ابعاد موردتأکيد در این پژوهش و زیرمقولههای مربوط به آنها،
پروفایل شایستگیهای رهبران دیجيتال را با درنظرگرفتن اهداف راهبردی ،مدل کسبوکار
دیجيتال و وضعيت فعلی و آینده قابليتهای دیجيتالی و عمليات سازمانشان تعریف و چارچوب
ویژه آن را طراحی نمایند .بهعالوه ،انتظار میرود جهت تحقق کامل این نقش سازمانی ،نتایج این
پژوهش ،بهعنوان مبنایی برای انتخاب و انتصاب ،تدوین برنامهها و فعاليتهای بالندگی رهبران
دیجيتال در سازمانهایی که دیجيتالیشدن را تجربه میکنند ،مورد استفاده قرار گيرد .پيشنهاد
دیگر درنظرگرفتن این شایستگیها در شرایط احراز شغل رهبران دیجيتال در سازمانهایی است
که هرگونه ساختار مرتبطی دارند؛ بهویژه تأکيد میشود باتوجهبه اهميت هریك از این شایستگيها
ازجمله هوشمندی فنّاورانه و بينش رقابتی ،کسانی که این شایستگیها را دارند ،در اولویت
انتخاب قرار بگيرند .بهعالوه ،باتوجهبه اهميت موضوع شایستگیهای رهبران دیجيتال در عصر
حاضر ،پيشنهاد میشود از چارچوب پيشنهادی این پژوهش در کانونهای ارزیابی و توسعه مدیران
استفاده شود .در همين رابطه ،برگزاری دورههای آموزش و توسعه برای هریك از این ابعاد
ازجمله پيشنهادات کاربردی این پژوهش میباشد .همچنين ،به پژوهشگران آتی پيشنهاد میشود
چارچوب مفهومی ارائهشده در این پژوهش را پيادهسازی و تعميمپذیری یافتههای آن را با استفاده
از روشهای کمی توسعه دهند .بهعالوه ،میتوان برای اولویتبندی ابعاد و مقولهها از روشهای
تحليل سلسلهمراتبی براساس نظر خبرگان و کارشناسان استفاده کرد .همچنين مطلوب است ،در
پژوهشهای بعدی به طراحی و ساخت ابزاری جهت ارزیابی ميزان این شایستگیها در رهبران
دیجيتال سازمانهایی که این نقش را دارند ،اقدام شود تا براساس نتایج ارزیابی ،دورهها و
روشهای مناسب بهسازی و بالندگی آنها طراحی و پيادهسازی شود.
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