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 ده یچک                                        

پست   رینظ  یارتباط  ینرم افزار ها  لهیآن ها به وس  میت   یاز رهبران و اعضا   یاریبس  امروزه

ارتباط دارند.    گریکدیکنفرانس با    دئویو و  نیآنال  یمحاوره ها  ،یمجاز  یشبکه ها  ک،یالکترون

  ی دیجد  یدهد و چالش ها  ی م  رییها را تغ  ندیکار و فرا  یها   طیسازمان ها، مح  تالیجید  یفضا

 میت  یرهبر  تیعوامل موفق  ییعالقه مند به شناسا  ریاخ  قاتی. تحقکندیم  جادیا  برانره  یبرا

در    یحال، اطالعات کم  نیهستند. با ا   یرهبر مجاز  ازیمورد ن  یو مهارت ها  یمجاز  یها

گذارند وجود دارد.  در    ی م  ریتاث یمجاز  میبر عملکرد ت  ی کیچگونه رهبران الکترون  نکه یمورد ا

 ی م  یمجاز  میبر عملکرد ت  یمجاز  یرهبر  یضرور  یمهارت ها  ریتاث یرسمطالعه  به بر  نیا

 ه یشامل کل یاصفهان انجام شد. جامعه آمار ی قاتیتحق یپژوهش در شهرک علم  نی. امیپرداز

اصفهان     یقاتیتحق  ینوآور مستقر در شهرک علم یکسب و کارها ی مجاز یها  میت یاعضا

 ینفر با استفاده از جدول مورگان و کرجس   128شامل     یباشد. نمونه آمار  ینفر م193شامل   

در    یریپژوهش، بصورت روش نمونه گ  ن یمورد استفاده در ا  ی ریمحاسبه شد. روش نمونه گ

ب از  کارها  یمجاز  یها  میت  یاعضا  ن یدسترس  و  علم  یکسب  در شهرک  مستقر     ینوآور 

  ی جمع آور  استانداردپرسشنامه    قیاز طر  ازیاصفهان بوده است. اطالعات مورد ن   یقاتیتحق

دهد    ی نشان م  یداده ها با استفاده از روش معادالت ساختار  لیحاصل از تحل  جیشده است. نتا

الکترون  یکه مهارت ها  م یت  یمهارت ها  ،یک یالکترون  یاجتماع  یمهارت ها  ،یک یارتباطات 

و    یکیالکترون  یفن آور  یمهارت ها  ، یکیالکترون  رییتغ  تیریمهارت مد  ،ی کیالکترون  یساز

 .دارد یمعنا دار ریتاث یمجاز میبر عملکرد ت یرهبران مجاز یکیاعتماد الکترون تیقابل

ت    مهارت های رهبر مجازی،  ،یمجاز  میت  ، یمجاز  یرهبر  :یدیکل  یهاواژه  میعملکرد 

 ی مجاز

 *نویسنده مسئول 



 
 

 

 

 

 مقدمه  1

را درتحقق اهداف سازمانی تسهیل    انجام سایر وظایف خود  مؤثررهبری فرایندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی  

وظایفشان ترغیب کند. از این رو رهبری در سازمان به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح نبوده  کند و کارکنان را از روی میل و عالقه به انجام 

رهبری مستلزم نفوذ کردن .  ، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می آید.مهم ترین نکته در رهبری ، جهت دادن و نفوذ بر اعضای سازمان است

باشد و به عبارت دیگر مرئوسان نفوذ و قدرت   مؤثرو مدیر در نقش رهبر کسی است بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و  گذاردن بر افراد است  ر یتأثو 

  یارتباط  یافزار مشترک و ابزارهامانند نرم  ارتباطات    استفاده از ابزار های فناوری  است که با  یکس  یرهبر مجاز.    )الوانی, مدیریت عمومی(   اورا بپذیرند

 ی شتری تالش ب دیرهبران با نیامشخص استفاده می کند. هدف  کی در جهت  پراکنده هستند ییایاز نظر جغرافکه اعضای آن  یمیت تیریمد ی برا نیآنال

فضای دیجیتال  سازمان ها ، محیط های   .1( 2003)زیگار,    انجام دهند   میت  یندهایفرا  لیو تسه   میت  یاعضا  نیروابط ب  جادی، امیت  فیوظا  یهماهنگ  یبرا

  را درک کنند یچند وجه  دهیپد نیدر تالشند تا ا یدانشمندان علوم اجتماع کار، فرایند ها را تغییر می دهد وچالش های جدیدی برای رهبران ایجاد میکند.

  واضح همگرا باشند   ر یتصو  کیرسد در    یمختلف جمع شده اند ، و به نظر نم  یتکه تکه و پراکنده در رشته ها   یمختلف به شکل  یبخش هایافته های  اما ،  

 2. (2019)کورتالزو و همکاران, 

 مبانی نظری 2

 یساز  یبوده است و تئور زیناچ اریبستا کنون  اطالعات و ارتباطات  یفناور قیاز طر  روانیدر تعامالت رهبران با پ تالیجیانقالب د رییتغ یمطالعه چگونگ

است  شتری، در بیعموم  ت یریو مد  یدر مطالعات سازمان نداشته  از رهبری موارد وجود  تعریف عملیاتی  تولید  ناتوانی در  پیشرفت،  این عدم  اصلی  دلیل   .

)یا صالحیت های الکترونیکی(   ویژگیشامل تنظیمات دورکاری، تیمی و سازمانی است. این مقاله یک مطالعه موردی بر اساس شش  الکترونیکی است که

 بررسی می کند.وتاثیر آن بر عملکرد تیم را   برای رهبری الکترونیکی 

 الکترونیکیی/ مجاز رهبری  1.2

پیرامون چگونگی تاثیر تکنولوژی بر رهبری، رهبری الکترونکی را این گونه توصیف می کند :»تغییری بنیادین  به نام آوولیو در بحث خود    یکی از محققان

فرآیند تأثیرگذاری اجتماعی "رهبری الکترونیکی به عنوان یک    در چگونگی ارتباط رهبران و پیروان با یکدیگر به صورت درون سازمانی و بین سازمانی.«.

برای ایجاد تغییر در نگرش، احساسات، تفکر، رفتار و یا کارآیی شخصی افراد، گروه ها و یا سازمان ها تعریف شده   "ات پیشرفته  با واسطه فناوری اطالع

با اعضایی که در گروه های مجازی رهبری الکترونیکی می تواند برآمده از افراد باشد، با فرض اینکه نقش رهبر و پیرو   .(2000)آوولیو و همکاران,    است

برای  اطالعات و ارتباطات  یفناورو استفاده    مؤثرانتخاب   رهبری الکترونیکی توانایی    . (1397)رمضانیان,    فعالیت می کنند، در آن به حساب آمده باشد
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اطالعات   یفناور  قی شود که عمدتا از طر  ی اطالق م  ی به رهبران  یک یالکترون  یمفهوم رهبر   .3( 2016همکاران,    )ونورت و  اهداف شخصی و سازمانی است 

اطالعات   ی، توسط فناور  یاز کار سازمان  تیحما  یبرا  ازیو انتشار اطالعات مورد ن  یجمع آور  نیو همچن  روانیکنند و تعامل آنها با پ  یارتباط برقرار م

 یبه جا  روابط   و  ابند ی  یتوسعه م  یمجاز  یها  نهیبه سمت زم  یکار  یها  ، مکانی کیالکترون  دیجد  عصردر  .(2003)آوولیو و همکاران,    شود.  یم  لیتسه 

و    یر یگی، بازخورد، پی، رهبریکار  یدستورالعملها   یطیشرا  نیدر چن.  شود  یم  انجام  رویپ-تعامل رهبر  به واسطه فناوری  چهره به چهره    ی ارتباطات سنت

 .4( 2013)ساولنین,  افتد یاتفاق مدر فضای دیجیتال  آموزش اغلب

 

 تیم مجازی  2.2

 ی م  لیرا تشک  ییاز راه دور واقع شده اند و اعضا  یدر مکانها  دارند،  یمنحصر به فرد  یاز کارمندان که مهارت ها  ییبه عنوان گروه ها  یمجاز   یها  میت

 ی مجاز  یها  میت  .5( 2000)لیپناک و همکاران,   کنند   یم  یهمکار  یمهم سازمان  فیبه وظا  ی ابیدست  ی در طول زمان و مکان برا  یدهند که با کمک فناور

مختلف   یمتقابل ، در مرزها  فهیوظ  کیبه    یابیدست  یبرا  کنند و  یاستفاده مارتباطات    یآنها از فن آور   یشوند که اعضا  یم  فیتعر  ییها  میبه عنوان ت

 . 6(2018)آچاریا,  کنند ی کار م یو رابطه ا ی، زمان ییایجغراف

 خصوصیات رهبری در تیم های مجازی 2.3

 ی طی شرا  ن یدر چن  .7( 2001)هانی,    ردیگ  یشود صورت م  ی انجام م  نترنت یاو  اطالعات    یکه در آن کار توسط فناور  یکی الکترون  ط یدر مح  یک یالکترون  یرهبر

  ی واسطه صورت م  نیهم  ق یاز طر  زیو انتشار اطالعات ن  ی، بلکه جمع آور  ردیگ   ی اطالعات صورت م  یفناور  قیو رهبر از طر  روان یپ  نینه تنها ارتباط ب

تواند    ی است که رهبر چگونه م نیکند ا یم ر ییکه تغ یزیکند. تنها چ ینم رییرهبر تغ یتهایو مسئول ینقش اساس نیبنابرا  . (2003)آوولیو و همکاران,  ردیگ

  یکی، رهبر الکترون   نیعالوه بر ا  .8(2009)خاواج,    با رهبر خود قرار ندارند  یساختمان ادار  کی که آنها در    یخود ارتباط برقرار کند در حال  پیروانبه طور مؤثر با  

کارکنان  یازهاین  نیتأم  یتواند از آن برا یبداند که چگونه م دیبا  ،را درک کند د یجد یفن آور دیاو با در زمینه فناوری حرفه ای باشد بلکه  که  ستیالزم ن

   .(2001)هانی,  برقرار کنددر تیم استفاده کند و رابطه، اعتماد و ادراک  

و   زمای، تمرکز و نظم و انضباط، کارهمه جانبهماند مانند تعهد    یم  یمهم باق  زین  الکترونیک  طیوجود دارد که در مح  ی رهبر  یزمان و جهان  یب  اتیخصوص

ناظران رهبر  یی ها  یژگیو  ریسا فاکتورها  بیترک  کیدر    خصوصیات  نیاو    شده است   ییمختلف شناسا   دوره هایدر    یکه توسط  با  محیط    یمتفاوت 

متفاوت از کشور   یتا حدود   دیجد  یاستفاده شود. رهبر  یوجود ندارد که در هر مکان  الکترونیکی  یرهبر  یجهان  یالگو  چیه  از طرفی  وجود دارند.  الکترونیک

اطالعات وارد   یکه استفاده از فناور  ییسازمانهاو    یاقتصاد   شرفتهیامر در جوامع پ  نیا  .خواهد بود  گری، فرهنگ تا فرهنگ و بخش به بخش دگریبه کشور د

،پایدار والهام  بر اعتماد  یکه مبتن  یروابط  جادیا  بر پایه    دیامروز با  یمجاز  طیدر محی  رهبر  .(2009)خاواج,    شود  یم  ده ید  شتریب  شده است  شرفتهیمرحله پ

   .9(2012)روی,  برتر داشته باشند یرهبر یو مهارتها  شرفتهی کامالً پ یفن یمهارتها دیبا نیرهبران همچن .استوار باشدبخش 
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مهارت های رهبران الکترونیکی را شامل  شش مهارت ضروری می داند و معتقد است رهبران الکترونیکی موفق باید    (2016)ونورت و همکاران,    ونورت

 بیان شده است.    1 این شایستگی ها را داشته باشند.این ویژگی ها در جدول

 )مهارت های رهبران در تیم های مجازی(  1 جدول

ها   ی مهارت 

 ی کیالکترون

 تعریف 

ها   ی مهارت 

ارتباطات  

 ی کیالکترون

به   شفافیت ارتباط:  • به خوبی سازماندهی شده و  اجازه م  ارتباطات شفاف و واضح است و  از    ی بازخورد  دهد تا 

 .دیکن یرینشده جلوگ شیخطاها و مفروضات آزما

باعث  در ارتباط مجازی به شدت از ارسال پیام ناخواسته پرهیز کنید زیرا این پیام ها    سوء ارتباطات:عدم وجود   •

 کند. تیعصبان ایسوء تفاهم احساس اهانت  ایلحن  لیبه دل  رندهیشود گ یم

از حد مانع از   ش یشود که ارتباطات ب  یکه سهولت ارتباطات باعث نم   کنید  نیتضم  : ارتباطات  انیجر   ت یریمد •

باشد که کارمندان را تحت  دهیچیپ  ایآنقدر گسترده .زمانی که داده کارمندان / رهبران در انجام کارشان شود ییتوانا
 داده ها را فیلتر کنید. الشعاع خود قرار دهد

ها   ی مهارت 

  یاجتماع

 ی کیالکترون

هر از گاهی با همه کارمندان تیم مجازی ارتباط جداگانه و فردی برقرار کنید.در صورت   رهبر خوب:  یبانیپشت •

 نیتضم کنید.در صورت لزوم استفاده  یو کنفرانس مجاز  ی، تلفن یتر مانند جلسات حضور ی غن یرسانه هالزوم از 

 استفاده کنند. ریو فراگ قویمتقابل  یها از روشها میکه ت کنید

های   مهارت 

سازی  تیم  

 الکترونیکی 

 دیجد  یها  میکه ت  دیحاصل کن  نانیاطم  یعنی  حتما تیم سازی را در تیم های مجازی انجام دهید.:  می ت  زهیانگ •

 د یجد  یمجاز  یکه اعضا  مطمئن شوید  .هدف خود دارند  ی و انگیزه برای دارند، حس واقع  هیاول  یمقدمات  یها  تیفعال

 . شده اند   کپارچهیو  یمعرف ی به درست

 در دسترس و پاسخگو باشند.   شرکت و مشارکت یبرامطمئن شوید که افراد تیم مجازی : میت یی پاسخگو •

اندازه اعضا  یمجاز  یها  میت  یکه اعضا  کنیدحاصل    نانیاطم:  میو عضو ت  م یشناخت ت • رو در رو    میت  یبه 

 .کنند یکسب م ارتقاو  شرفتیشناخت ، پاداش ، پ یبرا یفرصت

مهارت  

    تیریمد

تغییر  

 ی کیالکترون

 با پیش برنامه ریزی تحول و نظارت بر اجرا ارائه کنید.را   رییتغ تیریمد یها کیتکن: مدیریت تغییر •



 
 

ها   ی مهارت 

آور   ی فن 

 ی کیالکترون

با    هماهنگی با فناوری اطالعات وارتباطات: • به روز همراه   اطالعات وارتباطات  یفناورهمچنان  جدید  و 

 ی ها  نه یو سود از جمله هز  نهیهز  لیو تحل  هیبا توجه به تجزکنید تا    یاطالعات و ارتباطات را بررس  یفناورباشید.  

 .هستید نهیحاصل شود که در حال استفاده به  نانیو معامالت ، اطم یمال

 یفناور  مشکالت  انواع مختلف    رفع  پشتیبانی وی  برا  یکاف  لیمهارت و تما  یدارای:  فن آور  شایستگی اساسی •

 باشید.  یبا کمک متخصصان فن آور ای توسط خودتان  یو سازمان ی شخص بعددر هر دو 

قابلیت  

اعتماد  

 ی کیالکترون

در برابر هک شدن    کند.  ی را فراهم م  یخصوص  م یحفظ حر  یاطالعات برا  منیا  رهیاز ذخ  نانیاطمی:  فناور  تیامن •

 . است  اریهوش ستمیس  خرابیو 

 را در تیمرهبربه  حساس اعتماد  ا  انصافی وریگی، پپایداری  صداقت،  ی:مجاز  طیمح  کقابل اعتماد بودن در ی •

 کند.ی م جادیا

فناور  یاجازه نمرهبر    :یتعادل کار و زندگ • زندگ  شیب   یمجاز  یها  یدهد که  وارد  کارمندان شوند.    ی از حد 

 . دهد ی،کارمندان را تحت فشار قرار نمیبه مشتر  ییمربوط به پاسخگو یدهد که خواسته ها یم نانیاطم

 

 تاثیر رهبری مجازی بر عملکرد تیم مجازی  2.4

 . 10(2001)الری و همکاران ,    کرد  فیتوص  میرهبر ت  ایشده توسط سازمان    نییتع  یبا استانداردها  میت  دستاوردتحقق    زانیتوان به عنوان م  یعملکرد را م

  ی م  زمینهبسته به    یمختلف رهبر  یمها یپارادا  .(1999)آوولیو,    کند  یم  جادیا  یسازمان و عملکرد افراد در سطح سازمان یاثربخش  نیب  یاتیح  وندیپ  یرهبر

در نظر    دیبا  یشتریب  یو الگو  ردیمورد توجه قرار گ  دیبا  نهی زم  و عملکرد  یدر مورد رابطه رهبر  قیهنگام تحق  نیبگذارند. بنابرا  ریتوانند بر عملکرد متفاوت تأث

مطالعات . 12( 1996)اریکسون,  است میسازنده آن تی اعضا تخصصمهارت و   میعملکرد ت یاساس های  مؤلفه ی ازک ی .11( 2008)فنگ جینگ,  گرفته شود

دهد و منجر به بهبود عملکرد گروه  شیهمکاران را افزا نیتعامل ب تیفیک می تواند یدر ارتباطات گروه مجاز شفاهیدهد که ارائه بازخورد  ینشان م ریاخ

. همچنین ایجاد روابط با کیفیت باال بین رهبران و اعضا تیم  باعث ایجاد اعتماد بین آنها می شود و در نتیجه  تصمیم گیری و  13( 2013)تازیک,    شود

  رهبران با   بنابراین   سازمان دارد   اعتباربر عملکرد و    یمیمستق  ر یتأث  میت  یاعضا  یارتباطات و همکار  تیفیک  .14(0172)اسمیت,    عملکرد تیم بهبود می یابد

مطالعات   .15( 2019همکاران,  )ایستوان و    و عملکرد سازمان تالش کنند  یبهبود همکار  یتوانند برا  یاعضا م  نیدر ب  ی کپارچگیاعتماد، انسجام و    جادیا

)ویجمن,   داشته باشد   یتواند اشکال مختلف  ی م  میو اهداف ت  فیکه بسته به وظا  بگذارد  ر یتأث  میتواند بر عملکرد ت  یم   ی نشان داده اند که رهبر  یمتعدد

 . 17(2019)الشافی, شان استفاده کنند و همراه پیروان به فعالیت های تیم بپردازند  تجربیاتزمانی اتفاق می افتد که رهبران از عملکرد خوب  .16(2001
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 مدل تحقیق 5.2 

شدیم و مدل با مرور مقاالت پیشین در زمینه رهبری الکترونیک با کمبودهایی در زمینه تاثیرات مهارت های رهبری الکترونیک بر عملکرد تیم مواجه  

 .تحقیق را بر این اساس طراحی کردیم
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 بحث و نتیجه گیری 6.2

در این مقاله   مجازی و تاثیر مهارت های رهبرمجازی بر عملکرد تیم را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. ابعاد و شایستگی های رهبری    پژوهش حاضر

رهبر   کیرهبری مجازی ارائه شد که این مهارت ها بر عملکرد تیم تاثیر دارند و واز عوامل مهم موفقیت رهبری مجازی هستند.  ضروری  شش مهارت  

برخوردار است.    یمجاز  یها  طیمح  کافی در  یدانش فنازو  ی برقرار کند  اجتماع  روابطمی داند چگونه  کند،    یموثر به وضوح ارتباط برقرار م  ی کیالکترون

. در تیمی می شوداعتماد    باعث ایجاد  یمجاز  میت  یاعضا  نیدر ب  ها  تیمسئول  ان یو ب  ، شفافعیسر  ،قیمنظم، دق،  تیفیرابطه با کزی با برقراری  رهبر مجا

   .آنها می شود عملکرد بهترو   با شغل شان روانیپ بهبود تعاملباعث     که بهتر عمل می کند اعضا  یکار ینقش ها انیدر برهبر نتیجه 
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