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 چکيده
پيشرفتهاي تكنولوژي به صورت بنيادي جهان را دگرگون ساخته است، و روش و طريقه اي را كه 

ما هم اكنون وابستگي فزاينده بين  .افراد در امور تجاري و شخصي رفتار مي كنند تغيير داده است

افراد، سازمانها، جوامع و ملتها را تجربه مي كنيم، موفقيت با اين شرايط و موقعيت، مستلزم تغيير 

ديجيتالي شدن اطالعات،  در فعاليتها و وظايف سازماني و چگونگي اداره و رهبري سازمانها است. 

ت. در حال حاضر، تعامالت انساني قابل توجهي از شيوه هاي كاري و ارزش آفريني را تغيير داده اس

طريق فناوري اطالعات انجام مي گيرد. در نتيجه اشكال جديد سازماني و محيط هاي كاري جديد، 

مفهوم رهبري را تغيير داده است. اشكال جديد سازماني كه سازمانهاي مجازي ناميده مي شود 

ي الكترونيكي گشته است. در اين مقاله برآنيم تا منجر به ظهور الگوهاي جديد رهبري به نام رهبر

 به مفهوم رهبري الكترونيكي به عنوان رويكرد نوين رهبري در سازمانهاي مجازي بپردازيم.

 رهبري الكترونيكي، تيم هاي الكترونيكي، اعتماد سازي  :يديکل واژگان
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 3 وجيهه وفایی  ، 2 ، فرانک صفري شاد 1 نجيبه عباسی رستمی

 .دانشگاه اصفهان ،كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 1
 .يزددانشگاه  ،دكتري مديريت بازرگانيدانشجوي  2
 .كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني، دانشگاه تهران 3

 

 نويسنده مسئول: نام 
 نجيبه عباسی رستمی

 : رویکرد نوین رهبري در سازمانهاي مجازيرهبري الکترونيکی
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 مقدمه
و وابستگي روز افزون به اين فناوري، يكي از وظايف مهم در توجه به رشد سريع فناوري اطالعات در عرصه هاي مختلف و نياز 

جامعه اي كه درآن زندگي اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه شديدا تحت . سازمانها، به هنگام كردن سازمان با اين تغييرات روز افزون است

كارگيري صحيح، دقيق و سريع آن مي ا جذب و بهفناوري اطالعات يكي از ابزارهايي است كه ب. تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات است

 توان در عرصه پر رقابت امروز پيروز شد.

در سالهاي اخير انقالبي مشابه انقالب صنعتي به وقوع پيوسته كه جهان  طبق نظر بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها

 دستخوش تحولي عميق نموده است. اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را ،هاي اقتصاديساخته و بسياري از جنبه“ اطالعات عصر” را وارد 

تاكيد  وكاركنان خارج از فضاهاي فيزيكي به فعاليت مشغولند. در عصر فناوري اطالعات، سازمانها به سازمانهاي الكترونيک تبديل شده اند

فني، فرهنگ سازي موثر و توسعه مهارتهاي ارتباطي از  لبر كارآفريني، توجه ويژه به خالقيت و نوآوري، هدايت و رهبري مبتني بر اصو

 (.6331، فياضي. )است؛ عصري كه به شدت حوزه مديريت و رهبري را چالش برانگيز ساخته است عمده ترين وبژگيهاي عصر دات كام

شتريان شده، نوع در عصر اطالعات و ارتباطات، همانطور كه تجارت و بازرگاني دستخوش سرعت، نوآوري و جلب نظر بيشتر م

رهبري نيز دچار تغيير شده است. از اين رو، رهبران نيز بايد با شرايط جديد و مدرن رهبري كنند. هم اكنون در عصر اطالعات، رهبري 

وكار، موضوعي مهم و تأثيرگذار در ادبيات سازماني است رهبري كسب(. 263، ص 6331يک كار اينترنتي و بين شبكه اي است. )احمدي، 

يک سازمان بدون رهبري  .محسوب مي گردد وكاري  ي كسبناپذير براي هر مجموعه اجتناب ضرورتيتربيت و پرورش رهبران كارآمد  و 

است با  ترتر و شفافتر، ديجيتاليرهبري در قرن بيست و يكم، كه جهاني. هاي تعالي را پشت سر گذاردپله نمي تواندكارآمد و اثرگذار 

 . است همراه  جريان اطالعات و نوآوريسرعت بيشتر 

 

 ها سازمان ساختار ي اطالعات درتاثير فناور
اي نيست و از ابتداي پيدايش و گسترش فناوري بحث در مورد تاثير فناوري اطالعات بر افراد، سازمانها و جامعه موضوع تازه

كنوني، چالش ها و فرصت هايي را براي سازمان ها به وجود تغييرات شديد در عصر  .اطالعات اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است

آورده است. امروزه ظهور و گسترش فناوري مدرن اطالعاتي، موجب بروز تحولي شگرف در مناسبات حاكم بر جامعه بشري شده و فرصت 

ه اينترنت در حال تغيير نحوه تعامل افراد (. با توجه به اينك6333هاي زيادي را در اختيار سازمان ها قرار داده است. )حسيني و همكاران، 

بين خود با سازمان و نهادها است و از آنجا كه با گسترش فناوري اطالعات در جهان و ورود سريع آن به زندگي روزمره، مسائل و ضرورت 

 (.6332يقي، هاي تازه اي به وجود امده است؛ كسب و كارهاي اينترنتي جايگزين روش هاي سنتي شده است. )ايراني و حق

به  و سازمان ها هاي اجتماعيرا براي تشكل( چهار دوره بزرگ هر يک در زمان خود رهاوردي براي 6331از نظر ليپک و استامپس )

گيري سلسله مراتب بوده است. در دوره دوم سنگ بناي شكل "گروههاي كوچک اجتماعي"ورد دوره اول شكل گيري ااند. رههمراه داشته

را در سازمانها را به دنبال داشت، دوره چهارم يا قرن اطالعات نيز  "بوروكراسي"بنا شد و توسعه صنعت در دوره سوم پيدايش  هادر سازمان

اورد  ايجاد سازمانهاي مجازي ره ينهاي مجازي شد. بنابرااد سازمانهاي گسترده كاري و ايجباعث توسعه مرزهاي سازمان و ايجاد شبكه

 (.6331يوتر به صورت اخص است )اصيلي، اعم و كامپ قرن اطالعات به صورت

يكي از جالب ترين ساختارهاي سازماني در عصر اطالعات، سازمان مجازي است. يک سازمان مجازي، سازماني است كه از شركاي 

هزينه ها شريک مي تجاري مختلف، كه به منظور توليد محصوالت، خدمات و افزايش درآمد، از طريق همكاري الكترونيكي در منابع و 

اخوان صراف، شوند، تشكيل شده است. ايجاد، عملكرد و مديريت سازمان هاي مجازي وابستگي زيادي به شبكه هاي اطالعاتي دارد. )

6331.)  

 

 رهبري الکترونيکی
نوين ارتباط از راه دور و اينترنت، منجر به افزايش گروههاي مجازي و سازمانهاي مجازي شده است. ديگر امروزه مسائلي  تكنولوژي

چون محدوديتهاي زماني، فراهم كردن امكانات و تسهيالت و جايگاه جهت تكميل امور و فعاليتها به مديران و كاركنان فشار وارد نمي 

امروزه فناوري اطالعات به ويژه اينترنت كه به عنوان منبعي از مزيت رقابتي ظاهر گشته است  (.31،ص 6332كنند. )كريتنر و كينيكي، 

  .(6،6333)كلممركه هيچ سازماني نمي تواند از آن چشم پوشي كند مگر در مواردي كه هزينه بسيار بااليي متحمل گردند
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)براون و دوگي،  با ديجيتالي شدن اطالعات، تغيير اساسي در نحوه كاركردن، سازماندهي كارها و ارزش آفريني صورت گرفته است. 

سازمانهاي امروزي كه در بطن تغييرات و تحوالت سريع قرار دارند، به طور روز افزون از تكنولوژي اطالعات به عنوان اهرمي جهت  (.2111

 (.131، ص 6332سازماني بهره وري استفاده مي كنند. )كريتنر و كينيكي، بهبود و ارتقاي 

مفهوم رهبري الكترونيكي، نتيجه منطقي محيط كاري الكترونيكي كه ارمغاني از توسعه تكنولوژي اطالعات و ادغام و يكپارچه سازي 

 . (2113،)محمدنشان داده شده است 6فرايندهاي سازماني است، مي باشد. اين مفهوم در شكل 
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 ظهور رهبري الکترونيکی براي محيط هاي کاري الکترونيکی: مدل مفهومی 1شکل 

مطابق با اين مدل، استفاده از فناوري هاي اطالعاتي در طول سالها، روش سازمانها در انجام كسب و كارهايشان را تغيير داده است. 

اين اساس، روابط بين رهبر و پيروان نيز پديد آمده است. بر  -سازمانهاي مجازي و سازمانهاي شبكه اي-در نتيجه اشكال سازماني جديد

تغيير پيدا كرده است. امروزه آنان از طريق فناوري هاي الكترونيكي )تلفن، دستگاههاي فكس، و گروه افزارها مانند ايميل، چت، ويدئو 

و پيروانش حضور ندارند. اين س و ...( با هم تماس برقرار مي كنند. اين يک محيط كاري الكترونيكي است كه در آن رهبران سنتي كنفران

 محيط كاري جديد مستلزم شايستگي هاي جديد رهبري است كه به عنوان رهبري الكترونيكي شناخته شده است. 

پارادايم نو ظهور رهبري الكترونيكي در بستر اقتصاد جهاني كه سازمانها در طي دهه گذشته با آن مواجه شده اند و مشخصه آن 

 مدل هاي كسب و كار است، ناشي مي شود.تحول و دگرگوني در 

هدايت و رهبري الكترونيكي ، مستلزم  .(2،2161)هانگ و لوبسازمانهاي اثر بخش معموالً توسط يک رهبر اثربخش هدايت مي شوند

ي از رهبري هدايت افراد از بخش ها، سازمان ها و كشورهاي مختلف و حتي گاهي شركت هاي رقيب مي باشد.  رهبري الكترونيكي شيوه ا

)اوليوو و است كه در ان افراد يا گروهها از لحاظ جغرافيايي پراكنده هستند و تعامالت آنها با واسطه فناوري انجام مي گيرد

 . (2113همكاران،

حال اينجا اين پرسش پيش مي آيد كه آيا رهبري در يک سازمان الكترونيكي متفاوت از يک سازمان سنتي است؟ مديران سازمان 

الكترونيكي كه در هر دو اين سازمان ها كار كرده اند، اين تفاوت را تائيد مي كنند. قطعاً در سازمان هاي الكترونيكي، رفتار سازمان  هاي

مديران و اصول مديريتي با دگرديسي خاصي همراه مي شود. مديران در امر مديريت سازمان هاي الكترونيكي، قائل به چهار تفاوت مي 

 .ند از: وجود چشم اندازي از آينده، انعطاف پذيري، توانايي براي تامين انتظارات باال و ساختار الكترونيكيشوند كه عبارت

تمركز بر آينده نگري: بهترين رهبران يک نقشه ذهني از صنعت، فرصت ها و ضعف ها ترسيم مي كنند و آنها اين نقشه ذهني  .1

داز بي ترديد در هر سازماني مهم است. اما در يک محيط پرجنب و جوش افراد نياز را دائماً بررسي مي كنند. رهبري مبتني بر چشم ان

بيشتري به چنين رهبراني دارند. قوانين و سياست ها و رويه هايي كه سازمان هاي سنتي تر را ترسيم مي كنند جهت را به كارمندان نشان 

العمل هاي رسمي شده اي معموالً در سازمان هاي الكترونيكي وجود داده و عدم اطمينان را براي آنها كاهش مي دهند، اينچنين دستور

 .ندارند. بنابراين وظيفه مديران الكترونيكي اين خواهد بود كه از طريق چشم اندازشان، جهت حركت را ارائه دهند

                                                           
2 Horng & Loeb 
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از و نشيب ها سازگاري داشته حفظ انعطاف پذيري: رهبران الكترونيكي نياز به انعطاف پذيري بااليي دارند. آنها مجبورند تا با فر .2

و زماني كه متوجه مي شوند كه كار به درستي انجام نمي شود، سازمانشان را تغيير جهت بدهند. آنها مجبور هستند تا تجربه اندوزي را 

 .تشويق كنند

د. سرمايه گذاران خصوصاً چيره شدن بر انتظارات باال: سرانجام رهبران الكترونيكي در يک دنيايي با انتظارات باال زندگي مي كنن .3

انتظار رشد سريع سرمايه شان را دارند و زماني كه يک كسب و كار الكترونيكي عمومي مي شود به طور شگفت « دات كام»در شركت هاي 

 .يات شكل مي گيردانگيزي انتظارات باالي بازار، به رهبران براي انجام تعهدات فشار زيادي وارد مي آورند. بازار براساس انتظارات و نه واقع

ساختار الكترونيكي: سازمان هاي الكترونيكي منحصراً به ساختارهاي ارگانيک متكي هستند. آنها نياز شديد به ارتباطات  .4

عمودي، افقي، مورب، تيم هاي فراسلسله مراتبي و وظيفه اي و رسميت پايين براي كسب انعطاف پذيري و آزادي عمل دارند. سازمان هاي 

مبتني بر ساختارهاي تيمي هستند كه حول پروژه ها طراحي مي گردند. اين سازمان ها نياز به كارمنداني دارند، كه تحمل  الكترونيكي

 Matrix) ماتريسيابهام را داشته و بتوانند در آشوب رشد كرده و مهارت هاي تيمي قوي را دارا باشند. در حقيقت يک نوع مديريت 

Management)  (.6332، آقا زماني) .كه ساختار الكترونيكي دارند حاكم استدر اين سازمان ها 

 

 هاي آینده فراروي رهبري الکترونيکی چالش
 يكي از دفاتر مالي عمومي در آمريكا، به طور مشخص چالش هاي فرا روي رهبران الكترونيكي را به صورت زير بيان مي دارد:

 زنده نگاه داشتن، مديريت اجرايي متعهد (6

 تجاري مؤثرايجاد موارد  (2

 حفظ تمركز و توجه بر شهروندان (3

 حفاظت از حريم خصوصي افراد (1

 اجراي مراقبت هاي امنيتي مناسب (5

 ثبت و نگهداري سوابق الكترونيكي (1

 يربناي تكنيكي قويزبرقراري  (1

 برطرف نمودن دغدغه هاي منابع انساني (3

 اطمينان از ارائه خدمات يكپارچه به عموم (3

ديگري را نيز مورد توجه قرار داده اند، از جمله آنكه: تعريف پارامترهاي رهري الكترونيكي و طراحي اما دانشمندان چالش هاي مهم 

شته عمليات رهبري الكترونيكي بايد به شكلي باشد كه با ساير قوانين در تعارض قرار نگيرد. مطالعه اخير دولت آمريكا بر اين نكته تأكيد دا

كي، موارد تكنيكي و فني نبوده است و موضوع اصلي آنها بيشتر روي سياست ها از جمله هماهنگ كه بزرگترين نگراني رهبران الكتروني

سازي و همكاري بين مديران نهادهاي دولتي و تمركز هر نهاد بر روي نيازهاي خويش به جاي اهداف جمعي و وظايف رهبران الكترونيک 

 بوده است.

ماعي سياست هاي اطالعاتي مربوط به اينترنت باشد. اگر محصول رهبران برخي از اين چالش ها ممكن است شامل ابعاد اجت

الكترونيک يعني دولت الكترونيكي در آينده روشي براي مشاركت بيشتر مردم در امور دولتي باشد، ناديده گرفتن تعدادي از شهروندان كه 

ي از سياست هاي اطالعاتي، چالش هاي محسوسي را از نظر فني دانش كمتري دارند، همچنان يک دغدغه بزرگ محسوب مي شود. بسيار

 (.6333در راه تحقق واقعي رهبري الكترونيكي بوجود آورده اند. )سرفرازي و معمارزاده، 

( نيز سه چالش اصلي رهبري كه در محيط هاي كاري الكترونيكي مطرح گشته را شناسايي كرده اند كه 6333كورالن و ايگن )

كنان با تجربه و حرفه اي، نظارت از راه دور و ادراک از عدالت توزيعي. نويسندگان بر اين باورند كه براي پاسخ عبارتند از: جداسازي كار

 گويي به اين چالشها نياز به شايستگي هاي جديد رهبري است. 

 

 اعتماد رهبري الکترونيکی و
ز نقطه نظر رهبري به همراه پيام، اعتماد يا نبود مي دانيم كه پيام ها فقط اطالعاتي كه ظاهر مشخص است را منتقل نمي كنند. ا

اعتماد، شأن و مقام، دستور انجام وظيفه، يا حالت احساسي هم منتقل مي شود. الزمه اثر بخشي رهبران الكترونيكي اين است كه مديران 

چگونگي درک مفاهيم مستتري را كه در  متوجه شوند انتخاب كلمات و ساختار ارتباطات ديجيتال در اختيار آنها است. عالوه بر اين بايد

پيام ها وجود دارد نيز ياد بگيرند. پيشنهاد اين است كه اين گونه رهبران در خصوص  تأثيري كه مي خواهند پيام شان داشته باشد به 

بري را تقويت مي كند.  دقت فكر كنند. ارتباطات شبكه اي كانال پر قدرتي است . اگر از آن به روشي مناسب استفاده شود، اثر بخشي ره
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، 6333جاج،  –عالوه بر اين اين رهبران با چالشهاي خاصي رو به رو هستند كه به نظر مهمترين آنها ايجاد و حفظ اعتماد است. )رابينز 

 (.151ص 

 

 شایستگی هاي اصلی براي رهبري الکترونيکی
حفظ جريان اطالعات در طول عمليات كار مجازي حياتي هستند رهبران الكترونيكي بايد با فناوريها و تكنيكهايي كه براي ايجاد و 

 آشنا باشند. آنها بايد آگاه باشند كه چگونه و چه وقت فرايندهاي كاري سنتي را با فرايندهاي كاري مجازي جايگزين نمايند. همچنين آنان

ي در فناوري را به رسميت شناخته  و مشوق اين امر بايد قادر به محاسبه ارزش فناوري هاي الكترونيكي بوده و بتوانند خالقيت و نوآور

 باشند.

هفت شايستگي شناسايي كرده است كه عبارتند از: ارتباط با پيروان، مديريت منابع اطالعاتي، ارتباط با ذينفعان نيز ( 2161سوزان )

( اظهار مي كنند 2113آووليو و همكاران ) خارج از سازمان، تسهيل بحث و گفتگو، شنود فعال، توانمند سازي و در نهايت تفويض اختيار. 

تعامال سنتي و تعامالت جديد تعادل برقرار كنند، مفهوم و قصد خودشان را انتقال دهند، از فناوري ها كه رهبران الكترونيكي بايد بين 

  يشتر در نيروي كار استفاده كنند.براي تعامل با ديگران و همچنين براي مواجه با تنوع ب

 

 مجازيدر محيط هاي جهت مقابله با چالش هاي موجود مهارت هاي مورد نياز رهبري الکترونيکی 
يكي ضروري است كه سبک هاي جديد رهبري را درک و بكارگيرند و رويكردهاي مديريت مجازي را ونبراي رهبران الكتر

محيط  ناشي از فشارهاي موجود كه تكنولوژي بمنظور حداكثر استفاده  از  توسعه سبک مديريت .(2113و همكاران، 3)اوليووبكارگيرند

تيم هاي مجازي بايد آماده و توانايي  در چنين محيطي ،(. 2113و همكاران، 1)كالفكسكند ا حداقل ميمستقيم و ارتباط هاي رو در رو ر

 تغيير را داشته باشند. اين بدين معني است كه رهبري الكنرونيكي  بايد عملكردشان را بهبود و زمينه هاي موفقيت تيم هاي الكترونيكي را

بر اعتماد در بين اعضاي  ايجاد جوي مبتني –ارتقاي ارتباطات بين اعضاي تيم  –انتخاب درست اعضاي تيم الكترونيكي  -تسهيل كند: 

منظور ترويج  ساختار ه آموزش اعضاي تيم الكترونيكي جهت كار در سيستم هاي مديريت يادگيري و يا سيستم هاي فني ب –تيم 

ر فاكتو 3در اين راستا مهارت رهبري الكترونيكي در تمركز و توسعه  .ارتباطات ،اطالعات و دانش جهت استفده بهينه از فرصت هاي موجود

جهت رهبري محيط هاي مجازي و هدايت تيم هاي مجازي جهت همكاري در محيط هاي اتحاديه هاي مجازي   اعتماد، اساسي ارتباطات،

ارتباطات بايد اثربخش،اعتماد بايد ايجاد و ساخته شود و همكاري را  دست يابي به بقا و اهداف متعالي سازمان ضروري و حياتي مي باشد.

  (.2163)سامارينهو و همكاران،ترغيب نمايد تسهيم اطالعات و ايجاد دانش ، آموزش، روابط،بايد با مالحظه ي 

ش ا ، تواناييک چالش براي رهبران الكترونيكي در محيط هاي مجازي  صالحيت رهبري الکترونيکی در ساخت اعتماد:. -

رهبري الكترونيكي  .او را بصورت حضوري مالقات نكنند تحتي اگر هيچ وق مي باشد،با اعضاي تيمش  مبتني بر اعتماد در ايجاد رابطه

)داس مناسب جهت ارتقاي اعتماد، ايجاد كند هاي عنوان ابزاره موظف است گزينه هاي مختلفي را از طريق ابزار الكترونيكي ب

ي توسط تمامي اعضاي تيم مجازي بكار اكتشاف و  بهره برداري از ابزارهاي همكار بنابراين فرايند ايجاد اعتماد هم تراز با(. 5،2166گوبپتا

 :اول. مرحله ي (2162و همكاران، 1)سامارتينهو( سه مرحله  براي پياده سازي اعتماد پيشنهاد مي كنند2113برده شود. زاكارو و بادر )

برمبناي دانش و شناخت، : مرحله ي دوم  شناخت و استفاده از جنبه هاي مفيد و سودآور كارتيمي كه  سينرژي )هم افزايي( ايجاد كنند ،

ماهيت اعتماد ارتقا يافته و توانايي پيش بيني عكس العمل و رفتارها در بين آن ها  كه دانش در بين تيم به اشتراک گذاشته شد، زماني

گرمي ل افزايش مي يابد. مرحله سوم: هنگامي كه هر عضو تيم شروع به تسهيم ارزش ها، اهداف و احساس مشترک مي كند، اعتماد و د

فرايند ايجاد اعتماد مخصوصا ( 1،2111سه تا نه ماه  طول مي كشد) اورتيگ و بورگيمرحله سوم حدود  .  عميق تري را ارائه مي دهد

بينش فرهنگي و بهينگي را تضمين مي  فكر باز و خالق، درزمان  تنوع و تفاوت بين اعضا،  يک ضرورت براي هر رهبر است،كه صداقت ،

 كند

كار تيمي ،به معني انتقال واضح و هدفدار آنچه كه ما مي  درارتباطات اثربخش  :الکترونيکی تيم هايارتباطات اثربخش  -

جهت انتشار اين پيام كه كه خواهيم است. اين يک كار سخت براي رهبران سازمان است،تقاضاي تالش عظيم و درک هركدام از اعضاي تيم،
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نه در اهرارهبران مجازي بايد خيلي بادقت و م هاي مجازي ، كه هيچ گونه فشار فيزيكي موجود نيست ، آن ها را درک مي كنند. در محيط

هاي  پروژه انجام  درنحوي كه اعضا پيام رهبر را دريافت و بطور موثر ه زيرا كه با القاي اعتماد هم مرتبط مي باشد ب ارتباطات عمل كنند،

 .خالقيت اعضا درگير شوند ي ، بهره برداري از ابزارهاي تكنيكي ، اشتراک دانش و روحيه  محوله

جنبه هاي مرتبط به هم است . رهبر الكترونيک بايد آموزش  وابسته  بهويژگي و قالب تيم هاي الكترونيكي در محيط هاي مجازي 

مسئول ارتقاي   و همچنين  (2113و همكاران، 3)كالفكسعضا ارتقا دهدارتباطات فراگير را در ميان ا منظم و مداوم تيم را تضمين كند،

 مهارت خودمديريتي در ميان اعضاي تيم است.

شركت و بحث معني توانايي رهبر الكترونيكي براي ارتقا كارايي  از طريق اعمالي مانند : انگيزش اعضاي تيم بمنظور  هارتباط موثر ب

ابزار فني متفاوت جهت ارتباطات و آمادگي اعضاي تيم جهت استفاده از تكنولوژي، كمک به اعضاي تيم جهت استقرار مشتاقانه در پروژه ها،

 (3،2113)زيگورساست  درک زبان فني و درنهايت خلق يک اعتماد تيم الكنرونيكي اثربخش
 

برخي از چالش هايي كه رهبران الكترونيكي با آنمواجه هستند بهم مرتبط اند، مديريت و  :همکاري عملياتی در تيم هاي مجازي

 (.61،2166)داس گاپتاهدايت تيم هاي مجازي براي رهبرالكتونيكي يک چالش خاص و منحصر بفرد است

آن مواجه هستند   با مجازيهاي  درمحيط چالش هاي منحصر بفردي كه  رهبري ( بيان ميكنند كه2113هالند و همكاران)  

توانايي كار در  توانايي مواجه با تنهايي كه به معني هدايت يا انگيزش فردي است كه بطور فيزيكي با او فاصله دارد و تنها است؛ بارتند از:ع

 محيط هاي تكنولوژيكي بدون نقص و عيب؛ توانايي عمل در محيط هاي فرهنگي متفاوت و حتي فشارهاي زباني .

تمركز بر فرد و هدايت  فشارها از طريق خطوط راهنمايي مانند تفكر مثبت، استفاده زيركانه از دانش چندفرهنگي،غلبه بر اين 

  پيش بيني و توانايي محافظت از ارتباطات درست كه اعتماد را انتقال مي دهد. هريک از اعضا،

اين امر ممكن است با  هماهنگي و عمل مي باشند، ،ايجاد همكاري  هبنابراين رهبران الكترونيكي از طريق درگيري نزديک ، قادر ب

اقدامات مقدماتي در اين مرحله   اق ساختار فني و ارتباطي در هرتيم مجازي شروع شود .بانتخاب و دعوت اعضاي تيم براي تعريف و انط

در نهايت  و ک گذاشتن دانش، خلق مهارت جمعي،جهت اشترافكر عبارتند از توسعه رابطه كاري با اعضاي تيم مجازي، ايجاد يک اتاق 

 66)مالهورتاحس كنند كه در موفقيت و دست يابي به اهداف تيمي مشاركت دارند اعضاتوسعه اعتماد در بين اعضاي تيم كه سبب مي شود 

 (2111و همكاران،

 

 
 

 مهارت هاي الزم رهبري الکترونيکی -2شکل 

 (2113و همکاران، 12)سامارتينهومنبع:
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 نتيجه گيري
سازمان ها و رهبرانش  امروزه ظهور رهبري الكترونيكي در بستر تغييرات جهاني اقتصاد، به صورت يک دانش عمومي در آمده است .

با تحوالت عظيمي در مدل هاي كسب و كار مواجه شده اند.  بقاي سازمان هاي كنوني ارتباط مستقيمي با توانايي پذيرش و انطباق با 

بايد آماده ي مواجهه سازمان هاي امروزي و شكل جديدتر سازمان ها كه همان سازمان هاي مجازي مي باشند دارند.  رهبران تغييرات را 

محدوديت هاي زمان و مكان و فرهنگي برتري  بر  بگيرند كه چگونه و ياد باشند تكنولوژي  اطالعات و ارتباطات با جهاني شدن و انفجار

 .پارادايم جديد سازمان ها و رهبران  را مجبور به توسعه مهارت هاي رهبري و ارتباطات مجازي  مي كند .يابند

نابراين براي رهبران الكتريكي ضروري است كه سبک هاي جديد رهبري را درک و بكارگيرند و رويكردهاي مديريت مجازي را ب

همكاري در محيط هاي اتحاديه  اعتماد، فاكتور اساسي ارتباطات، 3ركز و توسعه در اين راستا مهارت رهبري الكترونيكي در تم .بكارگيرند

جهت رهبري محيط هاي مجازي و هدايت تيم هاي مجازي جهت دست يابي به بقا و اهداف متعالي سازمان ضروري و هاي مجازي  

تسهيم اطالعات و  آموزش، را بايد با مالحظه ي روابط،اعتماد بايد ايجاد و ساخته شود و همكاري  ارتباطات بايد اثربخش، حياتي مي باشد.

 .ترغيب نمايد ايجاد دانش ،
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