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های یادگیری مجازیرهبری در محیط  

 زهرا حیدری 1، فرامرز عینقالیی 2

53-64صص   

  

  چکیده

تر در فضای مجازی و ، موجب شده است تا افراد، بیش19-سازی و از طرفی دیگر بیماری کویدانقالب فناوری و دیجیتال

 به را نگیزیبرا چالش و جدید مسائل هایی همچون آموزش،محیط در تغییرات تاثیر این بنابراین،آنالین کار و فعالیت نمایند. 

شود و نیازمند نوع جدیدی از رهبری می شامل را مجازی یادگیری محیط یک در رهبری از روشنی درک که است آورده همراه

رو در این فضا غلبه نماید. بدین ترتیب تحقیقات به سمت رهبری در یک فضای مجازی های پیشبر چالشاست تا بتواند 

کردند. از های ناشی از این تغییرات را برطرف نمیها و چالشهای سنتی رهبری به اندازه کافی فرصترفت چرا که سبکپیش

 وعی نوظهوری دیجیتالی در آموزش عالی به موضنیکی یا رهبرهای مجازی، یا رهبری الکترواین رو، برچسب رهبری در محیط

دهد یکند، مورد بررسی قرار مهای کاری که از فناوری پشتیبانی میتبدیل شد. تئوری رهبری الکترونیکی، رهبری را در محیط

 گرا وحولمفاهیم ت های متفاوتی نسبت به رهبری سنتی روبرو است. همچنین طبق تحقیقات پیشین،و در این مسیر با چالش

 .شوندرهبری در حوزه رهبری الکترونیکی محسوب می هایسبک ترینمناسب عنوان معامالتی به
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 مقدمه

 تاثیر گذاشته سرگرمی، تدریس و آموزش اقتصاد، کار، زمینه افراد در رفتاری هایشیوه بر قاطعی طرز به دیجیتال عصر در جامعه وریغوطه
 را ما داشتن نگه روز به نیاز مداوم، تغییرات این و است شده بزرگی تحول دچار هستیم آن در ای کهجامعه فناوری، توسعه دلیل درواقع، به است.

 ساختار عنوان یک به برخواسته است که "4ایجامعه شبکه"(. انقالب فناوری و دیجیتال از 2020، 3طلبد )گنزالز و همکارانمی دائمی طور به
گذارد )همان(. می سر پشت را زمانی و فیزیکی موانع سرزمینی، مرزهای از فراتر که شودمی بیان باز و غیرمتمرکز متصل، پیوسته اجتماعی

 ها هستند کهسازمان آینده محرکه موفقیت سازماندهی، نیروی و ارتباط برقراری جدید اشکال عنوان سازی( به)دیجیتال دیجیتال هایآوریفن
به سمت  تحقیقات مجازی، هایتیم تاسیس با. دارد وجود نیز رهبری مورد در امر این. است داده قرار تاثیر تحت را تجاری هایبخش از بسیاری
 دیجیتالی از ناشی هایچالش و هافرصت کافی اندازه به رهبری سنتی هایسبک مجازی پیش رفت. اما فضای یک در رهبری یعنی رهبری،
طرفی تبدیل (. از 2019، 6؛ لسچیگ2020، 5نماید )هنسلکمی فراهم نیز را رهبری از ما تعریف و درک تغییر کنند و امکاننمی برطرف شدن را

 شد تا باعث و آموزش اقتصاد بر شدید آن بسیار تاثیر و مناطق از بسیاری شدن منزوی جهان و سراسر در گیرهمه بیماری یک به 719-کوید
 آموزشنمایند. همچنین توجهات به  حفظ شیوع میان در را خود عملکرد و ادامه داده را خود تولید تا کنند کار آنالین فضای در بیشتر افراد،

 ترپیچیده محیط یک (. درنتیجه رهبران در مواجه با2020، 8تر شود )ولور و همکارانزندگی و کار بیش تعادل و الکترونیکی رهبری الکترونیکی،
 (.2020)هنسلک، نمایند  سازگار آن با را خود رهبری باید هاآن و دارند خود هایسازمان در حرکت به نیاز تغییر، حال و دائم در سرعت به و

 و آنالین هایبرنامه و هادوره آموزشی موسسات از بسیاری آوری،فن از پیشرفت حال با توجه به تحوالت اخیر و تاثیرپذیری آموزش
 در تنها نه که است جدید روندی هستند. این روبرو مجازی در یادگیری توجهی قابل گسترش با گذشته دهند و طی یک دههمی ارائه مجازی
هایی که بطور گسترده به (. درحقیقت، ازجمله سازمان2018، 9است )آلوتوبی و همکاران افتاده اتفاق نیز متوسطه دوره در بلکه عالی آموزش

 برای آنالین، هایکالس محبوبیت افزایش . در این شرایط باها هستندشوند، موسسات آموزش عالی و دانشگاهمینهادهای مجازی منتقل 
 معاصر، محیط این کنند. در حمایت هاآن از مناسب هایروش به دانشجویان و کارمندان اساتید، برای رفع نیازهای که است مهم موسسات

عالی را فرا گیرند )آلوارد و  آموزش مانند فضای تر،پیچیده کاری هایمحیط در همکاری و رهبری روزمره هایمهارت باید مجازی رهبران
 یک در رهبری از روشنی درک که است آورده همراه به را برانگیزی چالش و جدید مسائل آموزش، در تغییرات این ،بنابراین (.2019، 10فلپس
 (.2018، 11شود )آلوتبی و همکارانمی شامل را مجازی یادگیری محیط

 موانع بر غلبه طریق امری ضروری است و از فراگیران یادگیری تجربیات افزایش برای 12مجازی یادگیری هایدر محیط موثر رهبری
رهبری، رهبری  به مربوط ادبیات بر مروری مقاله، این بنابراین در .(2018شود )آلوتبی و همکاران، می گرفته نظر وب در تحت یادگیری با مرتبط

 که است این بررسی از هدف .شودمی ارائه های مجازیمحیط در یادگیری فرایندهای بر آن مختلف هایمدل آموزشی و رهبری مجازی و
باشد، همچنین های مجازی چه میدر محیط یادگیری موانع اصلی عوامل و اهمیتی دارد و رهبری مجازی چیست و چه ویژگی دهیم تشخیص

 ها عوامل مهمی هستند که در این مقاله قصد بررسی آن را داریم، البته پیامدهایموثر هستند. این های مجازیمحیط در رهبری هایمدل کدام

                                                                                                                                                                                           
3 -Gonzalez & et al 
4 -Network Society 
5 -Hensellek 
6 -Leschig 
7 -COVID-19 
8 -Wolor & et al 
9 -Alotebi & et al 
1 0 -Alward & Phelps 
1 1 -Alotebi & et al 
1 2 -Virtual leadership Environments (VLE) 
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. شد خواهد ترضروری نزدیک آینده در مجازی یا رهبری الکترونیکی رهبری و است اولیه تدوین مرحله در هنوز مجازی فضای یک در رهبری
 ضروری است. مجازی یادگیری تنظیمات در رهبری اثربخشی کشف برای بیشتری انجام تحقیقات بنابراین،

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

 رهبریمفهوم   -1

در  رهبری از سقراط و گزنفون تعریف اساسی های(. ویژگی2020، 14کند )آنتونو و همکارانی متشکل از انسان را اداره می، هر جامعه13رهبری
کنند.  عمل الگو عنوان به و داشته انگیزه باید رهبران که کرد تاکید استعداد و تجربه دانش، بر عالوه سقراط. است مطرح نیز قرن پنجم، امروزه

 این، بر نفعان. عالوهذی سایر یا کارمندان مانند دیگر، احزاب و رهبر بین است، رابطه مبادله بر مبتنی بلکه نیست، جهته یک مفهوم یک رهبری
 دیگری زمان هر از بیش امروز که کند،می برجسته محیطی شرایط تغییر در را پذیری انطباق و پذیری انعطاف به نیاز رهبری، سقراطی مفهوم
 تعریف پردازاننظریه از (. بسیاری2020، 15رسد )هنسلکمی نظر به ضروری فزاینده، و پویا فضای یک در هاشرکت و رهبران موفقیت برای
 رهبری نقش. است نظر مورد اهداف به رسیدن برای تالش هنگام "دیگران اقدامات بر تاثیرگذاری" معنای به رهبری اصطالح که کنندمی

 تغییر برای تالشی همچنین و آن در موجود فرآیندهای و موجود ساختارهای در "تحول" سازمان، عملکرد شیوه در "نوآوری "به دستیابی
 و داوطلبانه به صورت هاآن که نحوی به زیردستان بر نفوذ هنر یعنی (. رهبری2020خود است )آنتونو و همکاران،  کارکنان رفتار و کار فرهنگ

(. در 1395رو و همکاران، ؛ سبک1392دهند )الوانی،  انجام معینی اهداف چارچوب در را ایشده تعیین پیش از هایفعالیت رغبت، روی از
 رهبری مدیران، همه اما شوند،می فرض رهبر مدیریتی موقعیت یک در افراد مثال، عنوان به دارد. وجود همپوشانی مدیریت، اصطالح رهبری با

 به اغلب رهبری .گرفت نظر در سازمان درون در عملکرد مکمل اما متمایز هایسیستم عنوان به توانمی را رهبری و یتمدیر کنند.نمی
 یک با افراد ترازی هم شامل رهبری است. مشترک دید تحریک یک به دنبال است که مندعالقه «ساختاری تنش» حفظ و "تغییر مدیریت"

 (.2020، 16فیلهو و همکاران)لئال است هاآن در توانمندسازی و انگیزه ایجاد همچنین و دیدگاه

 رهبری آموزشی -2

شناسی، این فضا پیوند و توسعه یافت و چندین شاخه ایجاد کرد که یکی افزایی سایر علوم مانند روانشناسی و جامعهگیری از همبه تدریج با بهره

 قرن یک از بیش رهبری (. اصطالح2020، 18پردازد )آنتونو و همکارانوزشی میدر نظام آم 17ها رهبری آموزش است که به بررسی رهبریاز آن

 برای را رهبری سازمان که معتقدند هاآن است. گرفته قرار اجتماعی علوم دانشمندان از بسیاری توجه مورد عالی آموزش حوزه در که است
 تغییر شدن و جهانی فشار افزایش (.درحقیقیت، با2019، 19همکارانکند )هندرستو و می هدایت کشور یک اقتصادی رشد بهتردر عملکرد داشتن
 در عالی آموزش هایموسسه از بسیاری عالی، تحصیالت برای و تقاضا عرضه تغییر و عالی های آموزشی بخصوص آموزشنظام در ساختار
 عوامل ترینمهم از باشند. یکی هانوآوری مزایای از استفاده فرصت دنبال به و کنند بقا تالش را بر آن داشته است تا برای جهان سراسر

مجد و دارند )باقری نوآوری فرهنگ ایجاد و اهداف تنظیم ها،ایده تولید در اثربخش رهبران نقش چراکه است، رهبری ها،نوآوری بر تاثیرگذار
روبرو شوند. معموال نقش  هاچالش با شور و انگیزهبا  تا کنند تهییج را همکارانشان که است رهبران آکادمیک وظیفه (. این1397همکاران، 

 عالی، آموزش نظام در سریع تغییرات و جوامع (. درواقع، پیچیدگی1397شود )بوکانی و همکاران، رهبری در آموزش عالی دست کم گرفته می

                                                                                                                                                                                           
13 -leadership 
1 4 -Antono et al 
15 Hensellek 
16 Leal Filho & et al 
1 7 -leadership 
1 8 -Antono et al 
1 9 -Hendrasto & et al 
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 هاکنند آنمی تقویت را همکاری دانشگاهی روحیه(. رهبران 1398طلبد )امینی و همکاران، می هاامور دانشگاه بهتر اداره برای کارا رهبرانی
. کنندمی تالش انسانی کرامت و اعتماد فضای یک ایجاد برای هاآن. کند حفظ العاده راخارق هایتالش تواندمی متقابل احترام که دانندمی

، 20نمایند )تهیر و همکاران قدرتمند و تقویت را خود پیروان هرکس، در توانایی ایجاد احساس با کنندمی سعی همچنین دانشگاهی رهبران
در . است موردنظر موسسات آکادمیک و تشکیالت در رهبری آن در که است عمومی رهبری از خاصی آکادمیک مورد (. درحقیقت، رهبری2014

. مالی موسسات و جامعه کارکنان، دانشجویان، ارزش برای کردن بیشینه به گرددبرمی ذینفعان برای ارزش بیشینه کردن آکادمیک، موسسات
 این. آوردمی وجود به برای رهبری جدید چالشی آکادمیک، موسسات خاص ویژگی این. هستند ترپراکنده موسسات آکادمیک در ذینفعان بنابراین

)بوکانی و همکاران،  روستروبه هم خاصی هایچالش با ولی هست کلی حالت در با رهبری مشترکاتی دارای آکادمیک رهبری که معناست بدان
1397.) 

 مجازی یادگیری هایمحیط در رهبری -3
شد و با گسترش سریع  ایجاد آموزشی موسسات برای جدیدی بازار فردی، کنندگانمصرف برای وب جهانی شبکه روزافزون بودن دسترس در

 تحصیالت مجازی یادگیری در که بودند موسساتی اولین از دوک، و هاروارد هایدانشگاه مانند متحده، ایاالت موسسات معتبرترین از آن، برخی
 و معلمان میان در را تعامالت امکان که فناوری بر مبتنی ، محیط22مجازی یادگیری (. از محیط2018، 21کردند )جنکینس شرکت تکمیلی

 (.2018، 23گردد )آلوتوبی و همکارانمنابع می از وسیعی طیف و یادگیری تجربیات به شود و موجب دسترسیکند، تعریف میمی فراهم فراگیران

 هایفعالیت از حمایت و ارتقا برای آوریفن مختلف ابزارهای از آن در که یادگیری متداول هایمحیط از توانمی محیط یادگیری مجازی را
 یا فوری رسانی)مانند پیام همزمان هایهای یادگیری مجازی وجود دارد؛ سیستمدو نوع تعریف از محیط .کرد متمایز شود،می استفاده کالس

به  های یادگیری مجازیدر محیط )همان(. و اما بحث رهبری وب( های وبالگ و بحث تابلوهای ناهمزمان )مانند مانند ویدیویی( و کنفرانس
 به عالی آموزش در آموزشی رهبران بین در باید و است اساسی پارامتر زیرا یک باشد مفید موزشیآ هایمحیط برای تواندآید که میمیان می

 (.2020، 24)آنتونو و همکاران یابد ها ارتقاءدانشگاه روسای بین در ویژه

  الکترونیکیرهبری 
 جامعه در را یکدیگر با هاآن تعامل نحوه و انسان رفتار شدن، است. دیجیتالی فناوری و هاانسان میان مشترک فصل نیازمند الکترونیک جهان
 طور به 2018 سال )در. هستند متصل اینترنت به حال حاضر در جهان جمعیت از درصد 57 که دهد می نشان تحقیقات آخرین. است داده تغییر

 که معناست بدان این گذرانند،می اینترنت در را روز در ساعت شش از بیش افراد این شد(.جدید اضافه می کاربر میلیون یک روز هر در متوسط
 حال در ما های روزمرهفعالیت وجوه از بسیاری که دهدمی نشان اطالعات این. کنندمی زندگی دیجیتالی جامعه در را خود زمان از نیمی هاآن

زمینه  این در را شماریبی هایزیرساخت و امکانات حصر و حد بی هایروش طریق از اینترنت میان این در. هستند دیجیتال به شدن تبدیل
 2000 سال در را دیجیتال عصر تولد دانشمندان که زمانی (. درواقع، از1396؛ صفارایی، 2019، 25است )هندرستو و همکاران کرده فراهم
 هایجنبه و موارد از بسیاری بر دیجیتال( که )رهبری مفهوم رهبری در ویژه است، به بوده مهمی بحث دیجیتال تحول کردند، عنوان و بینیپیش

بوجود  صنعتی را در جهان انقالبی سازی،دیجیتال توان گفت به نوعی، عصر(. می2019گذاشته است )هندرستو و همکاران،  تاثیر ما امروز زندگی
 آنچه یا مجازی، هایمحیط در شد. درواقع، رهبری گذاریبرچسب الکترونیکی رهبری عنوان به و داد، شکل مفهوم رهبری را بازسازی آورد که

 شده تبدیل نوظهور موضوعی به عالی آموزش که در 27دیجیتالی یا رهبری 26الکترونیکی دهند، یعنی همان رهبریمی ارائه نویسندگان از برخی
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 و رهبری بین (. البته مباحث2018، 30؛ آلوتوبی و همکاران2019، 29؛ وارت و همکاران2019، 28؛ لسچیگ2020است )آنتونو و همکاران، 
 قرار بحث مورد کمتر دیجیتال دوران با آن ارتباط است، اما بالغ کامال مفهومی رهبری واگرچه. هستند تحقیق اولیه مراحل در هنوز دیجیتال

 (.2019است )هندرستو و همکاران،  باز بیشتر، همچنان بحث و این موضوع برای گرفته

 هایشبکه و بالقوه تعامالت در نماید وکند بررسی میمی پشتیبانی فناوری از که کاری هایمحیط در را رهبری الکترونیکی، رهبری تئوری
 معموال را الکترونیکی (. رهبری2019، 31گذارد )وارت و همکارانمی اطالعات، تاثیر آوریفن توسعه از نتیجه یک عنوان به الکترونیکی ارتباطی

دهند می انجام های الکترونیکیرسانه و هاکانال طریق از را خود مدیریتی فرایندهای از بسیاری که برندمی کار به رهبرانی به اطالق در
مجازی یا با واسطه فناوری اشاره  محیط در بر تاثیر گذاشتن بر رفتار دیگران فرد ظرفیت (. رهبری الکترونیکی به2018)سرفرازی و همکاران، 

 رسمی موقعیت هرگونه از نظر صرف یادگیری هایمحیط در آوریفن ابزارهای موثر ترکیب عنوان به الکترونیکی رهبری نظر، این دارد. از
 اطالعات فناوری واسطه با اجتماعی تاثیر فرآیند یک عنوان به معموالً الکترونیکی (. رهبری2018، 32شود)آلوتوبی و همکارانمی تعریف رهبری

، سرفرازی و 2019کند )وارت و همکاران،  ایجاد عملکرد و رفتار تفکر، احساسات، نگرش، در تغییری تواندمی که شودمی تعریف ارتباطات و
 آفالین فضای یک در رهبری از را آن که است بعدی چند هایویژگی دارای رهبری نوع (. این2000، 33؛ آوولیو و همکاران2018همکاران، 

شود می تبدیل عملکرد به پایان، در که است دانش ساختارهای و هامهارت از ترکیبی مجازی رهبری که داشتند اظهار کند. محققانمی متمایز
 ICT از آگاهی معنای به این .است سنتی و الکترونیکی ارتباطی هایروش از آمیخته و موثر استفاده "رهبری الکترونیکی"(. 2019، 34)لسچیگ

است )وارت و همکاران،  شده انتخاب های ICT از استفاده در فنی صالحیت و سازمان و خود برای جدید های ICT انتخابی اتخاذ فعلی، های
 الکترونیکی هایعامل سیستم اشیاء، اینترنت: مانند ابزارهایی و هافناوری از ایمجموعه ادغام به آموزش در الکترونیکی (. رهبری2019

 الکترونیکی (. رهبری2020، 35دارد )آنتونو و همکاران اشاره ماشین یادگیری بزرگ، هایداده مصنوعی، هوش اجتماعی، هایرسانه( وبینارها)
 رهبران که دارد. جایی هاییمسئولیت و هانقش الکترونیکی اطالعات. رهبری فناوری طریق از کند امامی محقق را رهبری سنتی اهداف همان

 و کارمندان نیازهای تامین برای را جدید فناوری ها بایدآن و نباشند، دفتر یک در هاآن اگر کنند، حتی برقرار ارتباط خود کارمندان با توانندمی
 و روابط تا کرد تقسیم سطح سه به را الکترونیکی (. آوولیو و همکارانش رهبری2019کنند )وارت و همکاران،  درک کارمندان بین روابط ایجاد

 متوسط سطح یک دوم، مرحله در. است شده تشکیل هارده و افراد از که کردند تعریف را کوچکی سطح هاآن ابتدا، .کند کشف بهتر را ارتباطات
 و ؛ آوولیو2019کند )لسچیگ، می توصیف را زمینه و سازمان که کالن سطح یک آخر در و است شده تشکیل هاتیم و هاگروه از که شد ایجاد

 .(2013 همکاران،

 دالیل اهمیت رهبری الکترونیکی 
جدید  هایآوریفن ادغام دهند؛ دلیل اول، انقالب ارتباطات ودالیل اهمیت رهبری الکترونیکی را اینگونه شرح می (2019) 36)وارت و همکاران

 ارتباطی ابزارهای گسترش ارتباطات، انقالب تاثیرات از گیرد. یکیصورت می پیچیده تکنولوژی با تولد بدو فرزندان از تربیت ای کهاست. بگونه
 دوم، دلیل نماید.ایجاد می رهبران برای چشمگیری تاثیرات است. این امر "مداوم تماس" چالش ارتباط و ارتباط سهولت انتخاب، برای جدید
 به شدت به شده توزیع رهبری و الگوهای دورکاری ها،تیم ظهور. شودمی تسهیل دیجیتال انقالب توسط که است سازمانی الگوهای در تغییر
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 در و مدیریت در تغییر سوم، دلیل باشند، مرتبط است. داشته هماهنگی و تسلط هاآن بر باید رهبران که ایشده تسریع الکترونیکی ارتباطات
 داشته صالحیت جدید ارتباطات و اطالعات فناوری نظر از رودمی انتظار که رهبرانی برای سطوح همه در فنی الزامات. است رهبری خود نتیجه
 است. کرده ترسخت را امر این فناوری، انتظارات افزایش با مختلف هایآوریفن ادغام امروز، به تا است. یافته افزایش باشند،

 ها و موانع در رهبری الکترونیکیچالش 
 در ترتیب به و کرده شناسایی را نعموا تا کنند همکاری هم با باید پیروان و رهبران بنابراین،. است پیچیده چالش یک مجازی محیط در رهبری

 کنند. ها را رفع و با هم تعاملآن رهبری سطوح تمام

 شدند. این نسل متولد 2000 و 1980 هایسال که بین  چالش نخست، نسلی است که رهبران کنونی با آن سر و کار دارند. نسل هزاره
 و روزمره زندگی در آوریفن انطباق هایی همچون؛ویژگی اند که باشده گذاری برچسب و به عنوان هزاره هستند کنندگانمصرف از گروهی

 فناوری، نظر از هاهزاره گذشته، هاینسل خالف (. بر2019)وارت و همکاران،  شوندمشخص می انگیزه زندگی و تجارب ها،ارزش همچنین
 با شوند، قطعامی شناخته آورفن یک عنوان به هاهزاره .هستند فوری رضایت دنبال به و شوندمی تسلیم راحتی به دارند، سریع موفقیت قصد
 صنعت به پایبندی و وفاداری در هزاره باشند. نسلامروزی و در رهبری می دنیای جدید هایچالش از یکی و هستند متفاوت گذشته هاینسل

است )همان(. چالش  فناوری از استفاده و همکاران و مافوق با آزاد ارتباط گفتگو، پذیری، انعطاف آزادی، آن کلیدی کلمات زیرا است دشوارتر
 موجود فناوری از موثر، مجازی رهبر یک .دارد نیاز حاضر و باتجربه درگیر، بسیار رهبرانی است که به مجازی هایموانع در محیط بر دوم غلبه

 را تیم موفقیت نهایت در که فناوری نه است، مجازی رهبر توانایی این حال، این با. کندمی استفاده خود هایتیم با تعامل و ارتباط برقراری برای
 (.2014 ؛ کازبیر،2019، 37)آلوارد و فلپس کندمی تعیین

 از جداشدن و انزوا خطر است ممکن که است اجتماعی همکاری و تعامل عدم به مربوط های مجازیرهبری محیط با مرتبط کلیدی موانع
 روبرو هاییچالش با گروه انسجام و فنی و فردی بین هایمهارت توسعه سازی، اعتماد ارتباطات، در رهبران نتیجه، در .دهد افزایش را یادگیرنده

 اعتماد حفظ و ایجاد دارند، عهده بر مجازی رهبران که را فردی به منحصر های(. درواقع، یکی از مسئولیت2018، 38هستند )آلوتوبی و همکاران
 تر،شخصی ارتباط تشویق با تا دهند ارائه عمیقا را خود رهبری رفتار باید مجازی رهبران رو، در رو رهبران (. برخالف2019است )آلوارد و فلپس، 

 هایمحیط در غالبا فراگیران که (. موانع دیگری2018کنند )آلوتوبی و همکاران،  جلوگیری غیرشخصی فراگیر و مربی تعامل احتمالی خطر از
 در مشارکت ارتقاء با تواندالکترونیکی می رهبری است، به فراگیران فوری بازخورد عدم و کم د شامل؛ حضورشونبا آن روبرو می مجازی یادگیری

 نتیجه فناوری، بر آن غلبه کند )همان(. در از استفاده موثر هایروش ارائه همچنین و مثبت رفتارهای و هانگرش ایجاد و یادگیری هایگروه
 ایجاد( الف)به شرح ذیل مطرح نمود؛  مجازی را هایتیم با مرتبط هایچالش بر غلبه برای رهبری مجازی شیوه شش ،(2011) هیرشای مطالعه

 زندگی و کار چرخه جلسات مدیریت( ج که قابل درک است؛ شده توزیع تنوع از اطمینان( ب) ؛ ارتباطات فناوری از استفاده با اعتماد حفظ و
بزرگتر )آلوارد و فلپس،  سازمان داخل و در تیم در مجازی اعضای دید افزایش( ه) و فناوری از استفاده با نظارت پیشرفت تیم( د) ؛ مجازی
 ایجاد شرایط، با متناسب آوریفن شامل مجازی علمی مدیریت هایموقعیت در را رهبری هایویژگی( 2014سئو،  و کانگ ؛ هیل،2019

 خود رهبری سنتی، (. رهبران2019نهادی بیان کردند )آلوارد و فلپس،  هایمحدودیت در یکدیگر با همکاری و مشترک اهداف با جامع احساس
 با هرگز اینکه بدون معموالً دارند، خود مجازی هایتیم هدایت به نیاز الکترونیکی رهبران برعکس،. کنندمی بنا رو در رو تعامالت اساس بر را

 دانش حفظ ها،چالش بزرگترین از یکی. دارد مشکالتی نیز مجازی فضای یک در کار حال، این باشند. با داشته فیزیکی مالقات خود پیروان
 نیست، مشکالت همه برای حلی راه ارتباطات و اطالعات فناوری نهایت، است. در مجازی محیط این در پراکنده دانش به دسترسی و متقابل

 از و کنند تمرکز مرسوم ایمیل و تلفن از فراتر ابزارهایی روی بر باید مجازی (. همچنین رهبران2019، 39است )لسچیگ پشتیبانی مکانیزم بلکه
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 و تعامل افزایش هدف با همه کنند، استفاده مشابه موارد و اسکایپ زوم، ، هاوبالگ ها،ویکی مانند همکاری برای ترینوآورانه هایآوریفن
 کار" (2001) 41های پالی و سسا(. بنا بر یافته2013، 40؛ کریسپ و جارونپا2019فلپس، )آلوارد و  فناوری با کلی راحتی ارتقا و کارمندان ارتباط
است.  مجازی محیط یک در رهبری هایچالش ترینبزرگ از یکی کند رهبری در مشارکت به قادر را افراد همه که محیطی ایجاد برای "جمعی
 ( همچنین2003) 43کاسیو و شاریگالو .سردرگمی و انزوا: شوندمی روبرو اصلی چالش دو الکترونیکی با رهبران که کرد ( اشاره2006) 42براک
 فردی، بین و فنی هایمهارت ایجاد فیزیکی، همکاری و تعامل عدم: مجازی وجود دارد فضای یک در اصلی رهبری مانع پنج که داشتند اظهار
 مانند است، فناوری مسائل به مربوط دیگر چالش. مجازی عملکرد تشخیص و ارزیابی در بیشتر نگرانی و بازداشت، و انزوا احساس سازی، اعتماد

 .دیگران با موثر ارتباط برقراری برای مناسب ارتباطی ابزارهای انتخاب

 های یادگیری مجازی. رهبری موثر در محیط4

 به پاسخگویی منظور به رهبری های(. سبک2019، 44است )آلوارد و فلپس عالی آموزش ماموریت مهم عناصر از رهبری یکی توسعه
 ترینمناسب عنوان معامالتی به گرا ومفاهیم تحول زمینه، این در. کنند تغییر دائما هستند و باید خودشان تغییر حال در و پیچیده هایخواسته
 (.2020، 45اند )هنسلککرده رهبری در حوزه رهبری الکترونیکی ظهور هایسبک

 گرارهبری تحول 

 را رهبری نوع دو او. شدمی استفاده تاریخی رهبران توسط که داد قرار استفاده مورد را رهبری مختلف رویکردهای برنز جیمز 1978 سال در
 به تمایل رهبران آیا .کندمی پیروی تاثیر اصل از رهبران بندیطبقه. کرد بندی طبقه را رهبران همه توانمی هاآن طریق از که کرد تعریف
: داشت اظهار (. برنز1978 ، ؛ برنز2019، 46؛ لسچیگ2020کنند؟ )آلوارد و فلپس،  می متحول را خود زیردستان یا دارند خود زیردستان با معامله

 سطح به را یکدیگر پیروان و رهبران که شوند درگیر ایگونه به دیگران با نفر چند یا یک که افتد می اتفاق هنگامی آفرین تحول رهبری"
 هایبرمولفه بیشتری تاکید که است رهبری جدید الگوی از بخشی 47گراتحول . رهبری"دهند ارتقا اخالق و عملکرد انگیزه، از باالتری

 می قرار تاثیر تحت را پیروان اهداف و باورها ها،ارزش رهبران، آن در که است پویا و پیچیده فرایند دارد و نوعی رهبری در موثر و کاریزمایی
 افزایش نظر دارد و از تمرکز نقش الگوی و ذاتی برانگیزه گرا،تحول (. رهبری1395رو و همکاران، ؛ سبک2018، 48همکاران دهند )آلوتوبی و

 (.2018(. )آلوتوبی و همکاران، 2019و همکاران،  49شود )نورتجهانیمی یادگیرنده تصور رضایت و گروهی انسجام نوآوری، خالقیت، عملکرد،

؛ لسچیگ، 2019؛ نورتجهانی و همکاران، 2020، 50است؛ )هنسلک عامل چهار گرا شاملتحول ، رهبری(1990) ولیوآو و باس هایگفته طبق
 (.2018؛ آلوتوبی و همکاران، 2019
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4 2 -Brake 
4 3 -Cascio & Shurygallo 
4 4 -Alward & Phelps 
4 5 -Hensellek 
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 یدبا آنها ، ستارا این در .بگیرند هدهع بر را الگوی یک عملکرد باید رهبران(: رفتار و کیفیت نظر از الگوها عملکرد) شده آل ایده نفوذ 
 زا معموالً رمندانکا با رابطه این. کنند پنداری ذاتهم آنها با و بگذارند احترام آنها به کارمندان باشند تا مناسب های ویژگی دارای
 شود. می ایجاد انسازم رسالت و ها ارزش با واضح ارتباط برقراری با که شود می حاصل اعتماد و نفس به اعتماد طریق

 رایب کارکنان در انگیزه یجادا برای و کنند می تعیین خود هدف عنوان به را بخش الهام انداز چشم یک رهبران: بخش الهام انگیزه 
 .دهند می نشان بینی خوش ، آن گیری شکل در فعال مشارکت یا انداز چشم این تحقق

 با توان می را کار این. بگذارند نمایش به آنها در را ها بهترین تا کنند می تحریک را کارمندان فکری نظر از رهبران: فکری تحریک 
 یا رهبر بدون های حل راه افتنی برای کارمندان کشیدن چالش به یا و نوآورانه و خالقانه هایحل راه تولید برای آنها تشویق

 در خودشان انجام داد. سازی پتانسیل برای بهینه تشخیص

 عنوان به دارند تمایل هاآن. دهندمی پاسخ کارکنان به فردی نیازهای و ها توانایی به توجه با رهبران(: فردی حمایت) فردی مالحظه 
 هستند. کارمند هر فردی رشد نگران و کنند عمل مربی

نورتجهانی و  .دارد بستگی آن رهبران توانایی آن به شود، موفقیت گرفته نظر در یادگیری سیستم یک عنوان به نظام آموزش عالی اگر
 در حاضر حال در گراتحول پردازد. رهبریکارکنان در نظام آموزش عالی می شغلی رضایت و گرا( به اهمیت رهبری تحول2019همکاران )
اساتید  عملکرد رساندن حداکثر به در گراتحول رهبری .شودمی اعمال "مدرسان" برای خاص طور به ها،دانشگاه مانند آموزشی موسسات

 تواندمی عالی آموزش گرا درتحول رهبری کاربرد ها،(. براساس یافته2019است )نورتجهانی و همکاران،  فعالیت و کار مؤثر اجرای در شگاهدان
 (.2014، 51بخشد )تهیر و همکاران بهبود تربیش را هادانشگاه عمومی عملکرد

 فرصت افزایش جمله از بگذارد، تاثیر مختلف طرق از دانشجویان رضایت بر تواندمی مجازی یادگیرندگان توسط گراتحول رهبری پذیرش
 هاینگرانی رفع و باالتر انتظارات تحقق برای دانشجویان به مجازی رهبران که فرصتی افزایش سواالت، آزادانه پرسیدن برای دانشجویان

 کرد پیشنهاد (2016 ؛ سیلواس2018کنند )آلوتوبی و همکاران،  بیشتری راحتی احساس دانشجویان شودمی باعث که گیرند،می دانشجویان الهام
کنند.  درگیر بهتر سازمان ساختن برای را پیروان منافع باید هاآن و کنند استفاده گراتحول رهبری هایشیوه از باید مجازی دانشگاهی رهبران که
 در رهبری برای هم و سنتی رهبری برای هم آفرین تحول رویکرد یک آن در که است ایحوزه این رسدمی نظر به پیروان، مشارکت به توجه با

 بر بسزایی تاثیر گراتحول رهبری که است آن از حاکی . تحقیقات(2016 ؛ سیلواس؛2019، 52)آلوارد و فلپس .است سودمند دانشگاهی محیط
 (2015، 53همکاران دارد )لهمان و مجازی هایتیم و الکترونیکی رهبری

  ایمعاملهرهبری 

 هایپاداش خود پیروان به خود هایتالش ازای در رهبر یک آن در که پیروان، و رهبران بین دارد، رابطه اشاره مبادله به ایمعامله رهبری
 این در. کندمی استفاده معامالتی رهبری برچسب از دهدآموزان میبه دانش ملموسی هایپاداش که معلمی مثال، به عنوان .دهدمی ملموسی

 متمرکز سازمان و افراد توسعه روی مدت دراز در معامالتی رهبران مدت است. بنابراین، کوتاه اهداف به دستیابی معلم اولویت رهبری، مدل
 این با .بخشد بهبود را سازمانی وریبهره است ممکن که باشد، موثر پیروان اساسی نیازهای به رسیدن در تواند می معامالتی رهبری .نیستند
 از تجربی نظر از گراتحول و معامالت رهبری (. اگرچه2018، 54کند )آلوتوبی و همکاران می حفظ را فعلی رهبری وضعیت مدل این حال،

 آفرین است. در تحول و معامالتی هر دو عناصر شامل موثر رهبری که دارد وجود ایگسترده نظر اتفاق ادبیات در اما هستند، متمایز یکدیگر

                                                                                                                                                                                           
5 1 -Tahir & et al 
5 2 -Alward & Phelps 
5 3 -Lehmann et al 
5 4 -Alotebi & et al 
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 تعیین را مسئول  - مدیران شبه - رهبران که است، مدیریت از کالسیک درک یک شامل ای معامله گرا، رهبری تحول رهبری مقابل
 (.2020، 55داند )هنسلکمی اشتباهات اصالح در مداخله و کارمندان به دادن پاداش و هاآن در بازنگری وظایف، تفویض ها،مسئولیت

 رهبری اصول و که مفاهیم داد نشان مطالعات از برخی است، محدود مجازی محیط یادگیری در الکترونیکی رهبری تحقیقات اگرچه
بتواند  است ممکن که شود سازی پیاده و اعمال مجازی یادگیری هایمحیط تواند درمی است، رهبری ادبیات بر مبتنی معامالتی، که و گراتحول

رهبری  ( به بررسی تاثیر2013) 56(. چنگ و لی2018کند )آلوتوبی و همکاران،  کمک رهبری از ما درک توسعه و ادبیات شکاف بردن بین از در
دانشجویان  در عملکرد توجهی قابل تاثیر گراتحول و ایمعامله پرداختند. رهبری آنالین دوره یک در دانشجویان عملکرد گرا برتحول و ایمعامله
( در 2013) 57تعارض بود. باگلر و همکاران مدیریت در معامالتی از رهبری آفرین، موثرتر تحول که رهبری داد نشان همچنین نتایج داشت.

 .کردند بررسی دانشجویان یادگیری عملکرد و رضایت بر مجازی یادگیری هایمحیط ای را درمعامله و گراتحول هایمدل تحقیق خود تاثیر
 .داشتند تریبیش رضایت گرا،تحول از اساتید با نسبت الگوی دانشجویان که داد نشان نتایج

 گیرینتیجه

 ومجازی  رهبری روزمره هایمهارت دبای رهبران آوری،فن از پیشرفت با توجه به تحوالت اخیر و تاثیرپذیری آموزش معاصر، محیط این در
ازی ظهور های آموزشی مجرو، رهبری الکترونیکی در نظامعالی را فرا گیرند. از این آموزش مانند فضای تر،پیچیده کاری هایمحیط در همکاری

 توان اینگونه برشمرد؛ بندی، ویژگی رهبری الکترونیکی را میکرد. با توجه به این تئوری در یک دسته

 یادگیری. هایمحیط در آوریفن ابزارهای موثر ترکیب عنوان به 

  مجازی یا با واسطه فناوری. محیط در بر رفتار دیگرانبر تاثیر گذاشتن  فرد ظرفیت 

 و رفتار ر،تفک احساسات، نگرش، در تغییری تواندمی که ارتباطات و اطالعات فناوری واسطه با اجتماعی تاثیر فرآیند یک عنوان به 
 کند. ایجاد عملکرد

 شود.می تبدیل عملکرد به پایان، در که است دانش ساختارهای و هامهارت از ترکیبی مجازی رهبری 

 از آگاهی معنای به این .است سنتی و الکترونیکی ارتباطی هایروش از آمیخته و موثر استفاده ICT انتخابی اتخاذ فعلی، های ICT 
 سازمان است. و خود برای جدید های

 اطالعات. فناوری طریق از کند امامی محقق را رهبری سنتی اهداف همان الکترونیکی رهبری 

 سازمان. از جخار در چه و داخل در چه سطوح، تمام در رهبران برای فناوری، واسطه با رهبری الکترونیکی، رهبری 

 واسطه ارتباطات از بیشتر استفاده صرفاً که اندازه همان به الکترونیکی رهبری ICT ،سنتی ارتباطات و هافناوری بترکی به است 
 .شودمی مربوط

ک در ی .هستند روبرو مختلفی هایچالش با کنند،می پیروی ترسنتی رهبری رویکرد از که رهبرانی با مقایسه در الکترونیکی از طرفی رهبران
تر، ناوری نوآورانهفها را به این شرح مطرح نمود؛ عدم تعامالت رو در رو و همکاری فیزیکی، تمرکز بر ابزارهای توان این چالشدسته بندی می

امالتی به گرا و معاهیم تحولهای پیشین، نتایج نشان داده است که مفکار جمعی، انزوا و سردرگمی، اعتمادسازی. همچنین، با توجه به پژوهش
 ت.گرا اثرگذارتر بوده اسباشند که در این میان رهبری تحولها در حوزه رهبری الکترونیکی مطرح میترین سبکعنوان موثر

 

                                                                                                                                                                                           
5 5 -Hensellek 
5 6 -Chang & Lee 
5 7 -Bogler et al 
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