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 1394 بهمن :یرشپذ ،1394 بهمن اصالحیه: ،1394دي :یافتدر یختار

  چکیده

هاي سازمانی که از  وظایف خود را به نحو مؤثرتري انجام دهند. تشکیل تیم اي بر ساختارهاي تیمی متمرکز هستند تاهاي امروزي به شکل گسترده سازمان
تواند ها میمندي از این فناوريهاي محیط است. بهرهکنند به منظور پاسخگویی به پویایی هاي اطالعاتی براي برقراري ارتباط بین اعضا استفاده میفناوري

گیري مفهومی با عنوان میزان مجازي هاي مختلف داشته باشد. یکی از این اثرات در سطح گروهی شکلزمانها و سااثرات متفاوتی بر رابطه افراد در گروه
گر دیلبودن تیم است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر میزان مجازي بودن؛ به عنوان یک متغیر تع

هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان گیالن به عنوان هاي موجود در شرکت باشد. به این منظور تیم ي تیمی میبر رابطه تعارض، اعتماد و همکار
بدست آمده از باشند که به شکل تصادفی انتخاب شدند. نتایج  ها می نفر از اعضاي این تیم 261جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماري تعداد 

گذارد. همچنین میزان مجازي بودن تیم، دهد که میزان مجازي بودن روي رابطه تعارض، اعتماد و همکاري اثر می نشان میرگرسیون  تحلیل همبستگی و
  .دهد ضمن افزایش میزان رابطه منفی بین تعارض و اعتماد و رابطه مثبت بین اعتماد و همکاري را کاهش می

  .فناوري اطالعات ی،رفتار سازمان ،تعارض تیم مجازي، :کلمات کلیدي
 

  مقدمه -1

 در سایه تمرکز زدایی و در پاسخ به پویایی محیطهاي امروزي سازمان
اي، بر ؛ به شکل فزاینده]13[ منعطفبه منظور داشتن ساختار و  ]5[

اند تا بتوانند در امور مهم سازمانی برتري ساختارهاي تیمی متمرکز شده
هاي کامپیوتري و ستفاده از شبکهبا افزایش اپیدا کنند. از سوي دیگر، 

کنند، انواع یی که با هم و نزدیک به هم کار میها میتکاهش نیاز به 
 معروف هستند 1ي مجازيها میتکه به  اند گرفتهشکل  ها میتخاصی از 

ي مجازي؛ ساختارهاي جدید سازمانی در حال گسترشی ها میت. ]27[
وسیعی از سازمان به هاي هستند که به دلیل وابستگی فزاینده بخش

محوراند. وابستگی و نیاز هاي دانشفناوري اطالعات، مورد توجه سازمان
و در  )R&D(هاي تحقیق و توسعه ها در بخشبه این نوع از تیم
در صورتی  ]20[باشد یپراکنده، مشهودتر مبا ماهیت ساختارهاي سازمانی 

  ضاي تیم که شرایط الزم براي مجازي شدن وظایف فراهم گردد، اع
ی با یکدیگر باشند در کیزیفتوانند بدون اینکه نیازمند رویارویی می

. ]4[ ي مختلف سازمانی به تبادل اطالعات بپردازندها بخشو  ساختارها
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توانند با افرادي از داخل یا خارج از سازمان خود، به شیوه کارکنان می
در اکثر  با توجه به اینکه. ]27[ الکترونیکی همکاري داشته باشند

هاي مجازي درگیر و کارکنان در فعالیت ها میتهاي امروزي، برخی سازمان
 شوند و فرایندهاي سازمان به هر دو صورت مجازي و سنتی وجود داردمی

هاي بسته به میزان استفاده از ابزارها یا فناوري توانند یم ها میت ]10[
بنابراین به  دهند. را نشان 2مجازي بودن اطالعاتی؛ درجه یا میزانی از

 ها میتبه بررسی میزان مجازي بودن  توان یمهاي مجازي جاي بررسی تیم
که  دهد یمادبیات مربوط به کار تیمی و فناوري اطالعات نشان  پرداخت.

تحقیقات تجربی قوي کمی درباره مقوله میزان مجازي بودن وجود دارد. 
ان مجازي بودن پژوهش حاضر در گام نخست در پی بررسی مفهوم میز

  تیم و عوامل تعیین کننده آن است. 
هاي قوي و هاي مجازي، یافتههمچنین با وجود گسترش استفاده از تیم

فرایندها و متغیرهاي خروجی این  ،ها و کارکردهاي ویژگیمستدل درباره
با افزایش میزان مجازي بودن  .]13،3[ شود یمها کمتر دیده نوع از تیم

قرار  ریه تحت تأث، یکی از ابعادي ک3ارتباطات رو در روها و کاهش تیم
ضروري  هاياز ویژگی .]10[ گیرد شیوه و میزان تعامل بین افراد استمی

                                                        
2- Virtuality 
3- face-to-face 
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کار تیمی، تعامل و ارتباط اعضاي تیم با یکدیگر است و این تعامالت با 
 1994در سال مورگان و هانت پیامدهاي زیادي همراه است. به طور مثال 

ند که ارتباطات کاري مبتنی بر اعتماد باعث کاهش تعارض و بیان کرد
   .]26[ شود یمافزایش همکاري 

ي بین اعضا در تیم، با سه عنصر مهم در بر این اساس تعامل و رابطه
  . 3همکاريو  2، اعتماد1باشد که عبارتست از : تعارضارتباط می

ق ناهماهنگ تعارض در تیم به معناي عدم توافق ناشی از اهداف و عالئ
هاي مجازي، تعارض به شکل دشوارتري مدیریت میان اعضا است. در تیم

 ها آسان نیستچرا که مدیریت و حفظ ارتباطات در این گونه تیم شود یم
ها بر اثر منفی تعارض روي عملکرد تاکید برخی پژوهش که یحالدر  .]9[

ت کار معرفی را به عنوان یک مقوله طبیعی در ماهیبرخی نیز آن ،دارند
 با مدیریت مناسب به بهبود عملکرد منجر گردد تواند یمکه  کنند یم
باشد اما به طور . با وجود اینکه نظرات درباره تعارض متفاوت می]21[

 گذارند یمکلی تعارضات حل نشده در گروه، روي عملکرد تیم اثر منفی 
  موثر همچنین نحوه تعامل و ارتباطات روي تعارض بین اعضا  .]22[

باشد. زمانی که افراد نتوانند به صورت رو در رو به تعامل بپردازند و در می
ممکن است بر اعضاي تیم به اعتماد کاملی دست پیدا نکنند شرایطی که 

  . ]21،9[ میزان تعارض بین گروهی افزوده شود
از سوي دیگر سطح باالي تعامالت گروهی، باعث بهبود اعتماد و همکاري 

ند ددر طی تحقیقی اعالم نمو 1999در سال و لی  سویینی .]5[ شودمی
اعتماد و  ،عوامل الزم براي عملکرد تیمی حداکثري نیتر ياز محور هک

اعتماد، تمایل یک عضو براي فعالیت با عضو  .]22،14[ استهمکاري 
که مبتنی بر انتظار متقابل دو طرف براي انجام یک  دهد یمدیگر را نشان 

از توانایی مشاهده یا کنترل  خاص بوده و این انتظار،فعالیت مهم و 
. اعتماد با تسهیل ایجاد روابط کاري مفید، ]9[ باشد اعضاي دیگر متفاوت 

که این انسجام و یکپارچگی براي  ]26[ شود یمباعث انسجام کار تیمی 
هاي صورت . بر اساس پژوهش]25،7،6[عملکرد تیمی موثر، ضروري است 

 هايهاي کاري، مهم است اما اهمیت آن در محیطراي محیطاعتماد ب گرفته
هاي هاي آشکار بین تیمیکی از تفاوت .]9[ رسد یممجازي بیشتر به نظر 

. شود یمهاي ارتباطی اعضا مربوط هاي سنتی به روشمجازي و تیم
ارتباطات خوب الزمه ایجاد و حفظ اعتماد است، اعضاي تیم مجازي 

هاي کاري رو در رو هستند تی نسبت به اعضاي تیمداراي ارتباطات متفاو
 ریتأث تحتگذارد. اعتماد ها اثر میتیم گونه نیاهمین امر روي اعتماد  و

توانایی افراد براي مشاهده دیگران قرار دارد و این درحالی است که در 
محیط مجازي، اعضاي تیم، توانایی کمتري براي مشاهده دیگران دارند 

 .]25[ د کمتري در تیم مجازي وجود داردبنابراین اعتما
اشاره  ها آنبه همکاري بیشتر بین  توان یماز نتایج اعتماد اعضا به یکدیگر 

. همکاري از عناصر مهم در هر تیم و گروهی است و کار تیمی از ]3[ نمود
                                                        
1 -Conflict 
2- Trust 
3- Cooperation 

به بهبود خروجی و بازده سازمان منجر  تواند یمطریق همکاري بین اعضا 
میزان  ریتحت تأثهاي مختلف، همکاري ه به پژوهش. با توج]12[ گردد

 هاي مجازي نیز وجود دارداعتماد بین اعضا است و این رابطه در گروه
اما در ، پرداخته شده مفهوم همکاري به در تحقیقات زیاديبا اینکه  .]5[

داراي رابطه ها و موانع مجازي بودن  با چالش این عاملچگونه باره که این
درك مفهوم  .چندانی صورت نگرفته است باشد تحقیقل میو اثر متقاب

هاي مجازي ناواضح بوده و باید مبتنی بر توانایی و عالقه همکاري در تیم
و  این ساختارهاي جدید سازمانی باشدافراد براي پذیرش و انطباق با 

، ها آن ریتأث زانیمگردد که عوامل موثر بر همکاري و همین امر باعث می
  هاي مجازي متفاوت باشد.اي سنتی با تیمهدر تیم

ي پراکنده و مجازي ها میتزمانی که اعضا با هم تعامل موقت دارند (یا عضو 
، در نتیجه تعارض و اعتماد در کند یمهستند) نوع ارتباط اعضا با هم تغییر 

بر همکاري تیمی در مقایسه با زمانی که  ها آنگروه و همچنین میزان نقش 
  . ]8[ عامل طوالنی مدت دارند، متفاوت خواهد بوداعضا با هم ت

باشد که آیا اثر تعارض این پژوهش به دنبال بررسی تجربی این مسئله می
روي اعتماد و اثر اعتماد روي همکاري اعضاي تیم، با در نظر گرفتن 

؟ با توجه به موارد ذکر شده، اهداف ابدییممیزان مجازي بودن تیم تغییر 
  از:پژوهش عبارتند 

ي کاري، تعارض، اعتماد و ها میتبررسی مفهوم میزان مجازي بودن -
  همکاري 

بررسی نقش میزان مجازي بودن تیم در رابطه بین تعارض، اعتماد و  -
  هاي کاريهمکاري اعضاي تیم

  
  نظري پژوهش پیشینه -2
  هاي کاريتعارض در تیم 1- 2
هایشان در ختالفها و اها، عدم تطابقتعارض به آگاهی افراد از تفاوت 

هاي . تحقیقات مربوط به تیم]21د [زمینه آرزوها و تمایالتشان اشاره دار
گیرند که باید مجازي؛ تعارض را به عنوان یک فرایند مهم در نظر می

. با ]1[ ي به اهداف خود دست یابندمؤثرترها به شکل مدیریت شود تا تیم
ضی که عملکرد سازمان را بد نیستند اما تعار ها تعارضوجود اینکه همه 

، نیازمند سازد یم را متأثرهاي سازمان تحت سلطه دارد و خروجی
سه نوع تعارض را  هاي کاريادبیات مربوط به تیم]. 28[ دباشمدیریت می
و عبارتند  گذارند هاي مجازي اثر می کند که روي عملکرد تیم معرفی می

. تعارض ]15[ ]28[ 6ندو تعارض فرای 5، تعارض وظیفه4از: تعارض رابطه
فرایند و وظیفه مربوط به وظایف کاري هستند و تفاوت نگرش به وظایف 

دهند که اگر به درستی مدیریت شوند براي تیم مفید کاري را نشان می
که تعارض رابطه به ارتباطات بین فردي اعضاي تیم خواهند بود در حالی

عدم اعتماد یا تفاوت در گردد و به معناي احساس عداوت، ناامیدي و میبر
 گذارد یمها و رفتار افراد است که روي کارکرد اعضاي گروه اثر ارزش

                                                        
4- Relationship Conflict 
5- Task Conflict 
6- Process Conflict 
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ي بسیار ي حل نشدههایی که داراي مشکالت تعارض رابطه. تیم]14،9[
از انسجام کمتري برخوردارند و این نوع تعارض با کاهش  معموالً ،هستند

  . ]9[ عملکرد تیمی نیز در ارتباط است

  هاي کارياعتماد در تیم 2-2
اعتماد به ایجاد رابطه بین دو یا چند نفر اشاره دارد، به شکلی که یک 
طرف احساس کند که سایرین از لیاقت و شایستگی مشابه با خود براي 
به پایان رسانیدن کار و تالش براي دستیابی به تعهد برخوردار هستند و 

  .]9[ باشدتسهیم وظایف بین افراد منصفانه می
اعتماد را پذیرش توانایی براي انجام  1995در سال مایر و همکاران 

. زمانی که با دیگران دانند یمهاي دیگر هاي مورد انتظار از بخشفعالیت
ها به روشی رفتار نمایند یا فعالیت کنند کنیم انتظار داریم که آنکار می

. اعتماد به ]25[ که براي ما مفید باشد؛ بنابراین وجود اعتماد ضروري است
 و عنصر مهم و ]8[ موضوع محوري در ارتباطات گروهی و بین فرديعنوان 

که  دهد یمحیاتی براي عملکرد و فرایند کاري موثر؛ به اعضاي تیم اجازه 
ریزي کار تیمی خوب؛ به هم اطمینان کنند. اعضاي تیم؛ اعتماد را براي پی

سات خود، و همچنین از و احسا ها يریگاز طریق تسهیم عقاید، نتیجه 
  .]6[ سازند یمي اعضاي دیگر ها پاسخطریق انتظاراتشان در قبال 

الگوهاي  ،تیم مجازي بودن میزانکه  دهدمیتحقیقات زیادي نشان نتایج 
توجه به این نکته ضروري  .طلبدمیتوسعه اعتماد بین فردي متفاوتی را 

اشد. هندي در سال سازي نیازمند اعتماد است تا کارا بمجازي است که
هاي مجازي لذت ببریم بیان کرد اگر بخواهیم از کارایی سازمان 1995

 شوند یمها بر مبناي اعتماد بهتر اداره باید کشف کنیم که چگونه سازمان
هاي اطالعاتی هاي مجازي براي ایجاد تعامل از ابزارها یا سیستم. تیم]8[

و اثر متفاوتی روي میزان  دهد یمکه نوع تعامل را تغییر  کنند یماستفاده 
  . ]9[ اعتماد دارد

  هاي کاريهمکاري در تیم 2-3
بیان کردند که همکاري و ارتباطات باز،  1995در سال کنی زاك و مک

. بنابراین همکاري یک عنصر مهم ]18[ بخشندعملکرد تیمی را بهبود می
ازي اغلب هاي مجهاي اطالعاتی در تیمدر کار تیمی است. توسعه سیستم

 .ها گرددتواند منجر به مشارکت و حل مشکل تعارض در این گروهمی
ها به شکل مناسبی استفاده کنند هایی که از این نوع سیستمگروه

-می ها آنتعامالت اجتماعی بهتري دارند که منجر به بهبود همکاري در 
  .]28[ گردد
همکاري به دهند که تعامالت و هاي کارایی کار گروهی نشان میمدل

هاي سازمانی هستند که وظیفه مشارکت و تسهیل جریان عنوان قابلیت
اطالعات را به دنبال دارند. همچنین این دو عامل با انسجام گروهی 

 آورندبیشتر، ارتباطات بین فردي آزاد و رضایت بخشی را به وجود می
به  هاي همکارياعتماد از طریق بهبود قابلیت ،. بر اساس ادبیات]19[

  . ]19،8[ گردد یمبهبود عملکرد منجر 

  میزان مجازي بودن تیم -مفهوم تیم مجازي 2-4
 ،مجازي يها میتحقیقات درباره ت محدود بودنیکی از دالیل اصلی 

اي و که تحقیقات مقایسه است این مفهومنداشتن یک تعریف روشن از 
هاي صورت به توان یمهاي کاري را . تیم]18[ سازد یتراکمی را مشکل م

به دو  ها میتها بندي؛ در یکی از این دستهدبندي نموگوناگونی دسته
. اما واقعیت این است که در شوند یمدسته سنتی و مجازي تقسیم 

 .ها جایی در بین این دو نوع قرار دارندبسیاري از تیمهاي امروزي، سازمان
 محض، در دو گروه تیم سنتی و مجازي ها میتبندي در واقع دسته

ها را نشان دهد. بنابراین نیاز به یک به طور کامل ماهیت آن تواند ینم
و اینکه  کند یمجستجوي عمیق در اینکه چه چیزي یک تیم را مجازي 

؛ وجود دارد. بر این شود یمگیري چگونه مجازي بودن تیم، تعریف و اندازه
ي ها میتاساس به طور کلی این دو سؤال در ابتداي تحقیقات مربوط به 

  .]15[ مجازي مطرح هستند

   ؟کند یچه چیزي یک تیم را مجازي مسؤال اول: 
سازي این نکته که یک تیم در تعریف واژه تیم مجازي نیاز به شفاف

، وجود دارد. سازد یمچیست و تفکیک آن، از آنچه که یک تیم را مجازي 
هله بیان داشتند که یک تیم مجازي در و 2003گیبسن و کوهن در سال 

، گروهی از افراد هستند که به شکل ها میتاول یک تیم است. به طور کلی 
و داراي یک هدف مشترك هستند تا به  کنند یمبا هم کار  ،وابسته به هم

به  . اما]7[ آنچه که به طور دو جانبه نسبت به آن مسئولند، دست یابند
ند که یک عامل وجود دار اناپیوستگی ی 6 ،طور کلی با توجه به ادبیات

هاي مجازي را کنند و جنبه هاي متفاوت محیط تیمتیم را مجازي می
  تحت سلطه دارند:

فناوري  ازهاي جغرافیایی متفاوت با استفاده عامل جغرافیایی: موقعیت - 1
  اطالعات و ارتباطات.

عامل نقطه زمانی: همکاري با افراد در نقاط زمانی متفاوت در هر  - 2
  ساعت از شبانه روز. 

ها که توسط اعضاي گروه تسهیم اي از ارزشعامل فرهنگ: مجموعه - 3
  .شود یم
هاي کاري مشترك ممکن است هاي کاري: توسعه فعالیتعامل فعالیت- 4

زمانی دشوارتر گردد که گروه داراي اعضاي موقتی است که تیم را ترك یا 
 گونه نیا. همچنین از دست رفتن ارتباطات و تعارض در وندندیپ یمبه آن 

   مشکل را دو چندان سازد. تواند یم ها طیمح
بین سازمانی یا درون سازمانی  تواند یمعامل سازمانی: ناپیوستگی سازمانی  -5

   تعارض و عدم توافق شود. منشأ تواند یمباشد. مناطق کاري مختلف 
هاي اطالعاتی و ي مجازي بدون فناوريها میتعامل فناوري: تشکیل  -6

ها یک عامل کلیدي براي ، و فناوريرسد یمممکن به نظر ارتباطی غیر 
 .]15[ هاست آندرك کارکرد 

گیري تعریف و اندازه ،چگونه درجه مجازي بودن یک تیمسؤال دوم: 
  ؟شود یم

 وجود دارد؛ گاهی به حد یا میزانی ها میتتعاریف زیادي از مجازي بودن 
ه اعضاي تیم از وسایل که اعضاي تیم پراکنده هستند و زمانی به میزانی ک

برخی نویسندگان . ]4[ شود یماشاره  کنند یمارتباطی مجازي استفاده 
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نسبت به بعضی دیگر  ها میتمفهوم مجازي بودن را به این شکل که بعضی 
 1996در سال . در همین راستا جرج کنند یمهستند، مطرح  تر يمجاز
لکه یک درجه یک موقعیت نیست ب ،که مجازي بودن تیم دارد یمبیان 

 تر يمجازهاي مرتبط به تیم مجازي بیشتر باشد تیم است؛ هرچه ویژگی
براي توصیف هر تیمی  تواند یمخواهد بود. مفهوم درجه مجازي بودن 

بکار رود. یک تیم با درجه زیر صفر از مجازي بودن یک تیم با اعضاي 
رو به صورت رو در  شیها يهمکار% از 100که  باشد یمنزدیک به هم 

شود. تیمی که اعضایش هرگز در یک مکان و زمان نیستند و انجام می
نهایت مجازي بودن را  کنند ینماعضا هرگز به صورت رو در رو باهم کار 

در پژوهش حاضر . ]7[وجود ندارد  معموالًدارند، گرچه چنین تیمی 
   دـباش یمازي محض ـب طیفی که از سنتی محض تا مجـدر قال ها میت

  .گردند یمدي بندسته

  پیشینه تجربی پژوهش 2-5
با وجود اینکه در ادبیات به مفهوم میزان مجازي بودن کمتر پرداخته 
شده، در تحقیقات تجربی زیادي، تیم مجازي و متغیرهاي مربوط به 

  :اند گرفتهارتباطات گروهی مورد بررسی قرار 
د در به بررسی نقش اعتماد و تعه 2004کیلی در سال کراسمن و لی -

براي بهبود ا هاي مجازي پرداختند و لزوم توجه به تعهد و اعتماد رسازمان
  هاي تیمی مورد توجه قرار دادند.فعالیت

ي کاري ها میتبه نقش اعتماد در  2007آشلیق و ناندهاکومار در سال -
-گروهی و زمانیگروهی، بینمختلف توجه نمودند و اعتماد در سه سطح درون

   .کنند یماز فناوري اطالعاتی براي برقراري ارتباط استفاده که اعضاي گروه 
، ضمن برسی اعتماد و همکاري در 2008توماس و بوستروم در سال  -

با توسعه  توان یه مبه این موضوع توجه کردند که چگون ،هاي مجازيتیم
  را بهبود بخشید. ها میتهاي اطالعاتی، اعتماد و همکاري در سیستم

، انواع مختلف تعارض 2008فیلد و لیدنر در سال یق واکیبر اساس تحق -
العمل مدیران، نقش بسیار مهمی در موفقیت تیم مجازي بر عهده و عکس

اي در کاهش تعارض در هاي ارتباطی سهم گستردهدارند و فناوري
  ي مجازي دارند. ها میت
 به بررسی اثر میزان مجازي بودن بر 2009بیرلی و همکاران در سال -

رابطه بین عوامل اثرگذار بر اعتماد و اعتماد از یک سو و اثر آن بر رابطه 
بین اعتماد و خروجی یا نتایج آن از سوي دیگر پرداختند که بر اساس 

هستند اعتماد اثر کمتري  تر يمجازیی که ها میتنتایج بدست آمده، در 
  روي همکاري دارد.

هاي مجازي را آن در تیمتعارض و مدیریت  ریتأث، 2010فورمو در سال -
هاي مجازي مورد بررسی قرار داد. بر این اساس افراد زمانی که در تیم

هاي ارتباطی بیشتري مواجه هستند و تعارض در عضو باشند با چالش
  تري رخ دهد.به شکل گسترده تواند یمهاي مجازي تیم

  بعدي در  اعتماد چند به بررسی 2010کالرك و همکاران در سال -
هاي مجازي پرداختند و اعتماد را براي عملکرد کاراي شرکت موثر یمت

دانستند و آن را به سه بعد توانایی و شایستگی کارکنان، سخاوت و 
ي ها میتخیرخواهی طرفین، و درستی و امانت تقسیم نمودند که در 

و دو بعد  باشد یممجازي در وهله اول، بعد توانایی داراي بیشترین اهمیت 
  .گردند یمر طی زمان ایجاد دیگر د

مفهوم میزان مجازي بودن و تسهیم  ،2011مگنوس و همکاران در سال  -
را به صورت یک طیف از  ها میترا مورد توجه قرار دادند و  ها میتدانش در 

  سنتی تا مجازي در نظر گرفتند.
به بررسی رابطه بین اعتماد، عملکرد،  2011تسینگ و یوکو در سال  -

ي مجازي پرداختند. بر ها میتهمچنین فرایندهاي بهبود در رضایت و 
سطح باالي اعتماد منجر به بهبود عملکرد در  ،اساس نتایج بدست آمده

  گردد.ها میتیم
  گردد:در ادامه به برخی از تحقیقات صورت گرفته در ایران اشاره می

 ، به بررسی مفهوم همکاري مجازي پرداخت و2003اوتارخانی در سال  -
رویکرد همکاري مبتنی بر اعتماد را با توجه به نقش فناوري ارتباطات و 
اطالعات مورد بررسی قرار داد. بر این اساس همکاري مبتنی بر اعتماد به 

ي ها بخشمفهوم کار کردن با یکدیگر است که به رفع مشکل تعارض در 
  نماید.مختلف سازمانی نیز کمک می

اعتماد درون سازمانی و ، 2004ل در سا حسن زاده و زارعی متین -
را مورد بررسی قرار دادند و  هاي اجرائی کشوروضعیت موجود سازمان

به عنوان  را آنداند و دلیل اهمیت اعتماد را ایجاد مشارکت در کارکنان می
  کند.عنصر کلیدي سازمان معرفی می

، مفهوم تعارض و مدیریت آن در 2008درگاهی و همکاران در سال  -
مان را بررسی کردند و مدیریت تعارض را فرایند تشخیص نقش ساز

ها و استفاده مناسب از فنون مربوطه براي مناسب تعارض در بین گروه
کنند و ها در جهت اثربخشی سازمان معرفی میبرطرف کردن آن

بیشترین راهبردهاي بکار رفته در ارتباط با مدیریت تعارض را روش 
  دانند.تنی بر اعتماد میهمکاري و تشریک مساعی مب

فناوري اطالعات بر رفتار  ریتأث، به بررسی 2009پور و امیري در سال قلی -
آن بر رفتار  ریتأثي مجازي و ها میتي هویتی در ها چالشسازمانی و بررسی 

هاي مجازي را از دستاوردهاي فناوري اطالعات اعضاي تیم پرداختند و تیم
ها و عملکرد سازمان شده است و به فعالیتکه باعث سرعت بخشی  دندان یم

  فرایندهاي سازمان به هر دو صورت مجازي و سنتی وجود دارد. 
ي کاري و میزان مجازي بودن ها میتي توجه به اینکه تحقیق جامع در زمینهبا

  .گردد یمها در ایران صورت نگرفته، لزوم پرداختن به بحث به خوبی آشکار آن

  مفهومی پژوهش بررسی فرضیات و مدل-3

  اعتماد و تعارض رابطه نقش میزان مجازي بودن بر رابطه3-1
یابد که دانش ارتباطی افراد یا همان درك تعارض رابطه زمانی افزایش می

افراد از اعضاي تیم که شامل درك فرهنگ یا هنجارهاي فردي است، 
ي احساس منفی و عدم توافق بین فرد تواند یممناسب نباشد. این تعارض 

به طور مستقیم با وظیفه مرتبط  تواند یمرا بین اعضا را به وجود آورد که 
روي قابلیت اعتماد دریافتی به شکل منفی اثر  ،تعارض رابطه. ]28[ نباشد

اثبات شده است که قدرت همراهی بین تعارض رابطه و اعتماد  .گذارد یم
ي ها نزاعحل به شکل زیادي به توانایی و فرصت اعضاي تیم براي تعامل و 
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ي سنتی، اعضاي گروه فرصت بیشتري ها میتبین فردي بستگی دارد. در 
براي تعامل در سطح فردي و به طور بالقوه حل موثر تعارض دارند. 

با توجه به جدا بودن فیزیکی اعضاي تیم  باشند یم تر يمجازیی که ها میت
ي براي ي محدودها فرصتي تعامل اعضاي تیم (مثل ایمیل)، ها يفناورو 

گاهی در  . در نتیجه حل تعارض رابطه کهتعامل و تعیین نوع آن دارند
و جدایی اعضاي تیم،  باشد یم تر مشکل، دیآ یم به وجودي مجازي ها میت

. بر این اساس ]1[ بخشد یماثر منفی رابطه تعارض و اعتماد را شدت 
   فرضیه اول تحقیق عبارتست از:

H1 : اثر  تعارض رابطه، ،بیشتر باشدهرچه میزان مجازي بودن تیم
  . بیشتري روي اعتماد دارد منفی

  

  وظیفه نقش میزان مجازي بودن بر رابطه اعتماد و تعارض
هاي هاي مربوط به فعالیتیابد که دانستهتعارض وظیفه زمانی افزایش می

ضروري براي دستیابی به اهداف سازمان به طور کامل توسط اعضا درك و 
کن است بین اعضاي تیم درباره محتواي کاري، تسهیم نگردد. مم

تخصیص وظایف، یا تعیین وظایف کاري اعضا اختالف نظر وجود داشته 
  .]28،9[ باشد
دهند که مدیریت هاي پراکنده نشان میهاي پویاي تعارض در تیممدل

 که یزمانبر این اساس  .باشد یمهاي مجازي دشوارتر تعارض در تیم
باشند به خصوص در این زمینه که چه کسی باید اعضاي تیم در تعارض 

چه کار کند، چگونه وظایف تیمی باید انجام گردند یا چه کسی براي آنچه 
اثر مثبت این نوع تعارض روي اعتماد  ،باشد یممسئول  دهد یمکه انجام 

  . بر این اساس فرضیه دوم تحقیق عبارتست از:]28[ غیر محتمل خواهد بود
H2 : اثر وظیفه، تعارض  ،تیم بیشتر باشد ازي بودنمجهرچه میزان

  .بیشتري روي اعتماد دارد منفی
  

 نقش میزان مجازي بودن بر رابطه اعتماد و تعارض فرایند
که  ابدی یمتعارض فرایند به تعارض وظیفه شباهت دارد و زمانی افزایش 

  ها و فرایندهاي کاري که براي تکمیل وظایف نیاز ي رویهاعضا درباره
. در تحقیقات مختلف اثبات شده که ]28[ باشد توافق نداشته باشندمی

. کند یمبین تعارض فرایند و اعتماد را تعدیل  رابطه ،مجازي بودن تیم
یکی از عوامل تعیین کننده درباره اینکه اعضاي تیم معتقدند یک تعارض 

-. اعضاي تیم]15[ باشد یمقابل حل است مربوط به ساختار گروه یا تیم 
اي کاري، زمانی که به صورت مجازي با هم در ارتباط هستند، با ه

؛ به همین دلیل ممکن است تعارض در شوند یمهاي بیشتري روبرو چالش
که ساختار گروه  سنتی يها میدر ت. ]9[ هاي مجازي بیشتر رخ دهدتیم

 براي پتانسیل ،دهد یمتري را اجازه تعامالت رو در روي وسیع ،به اعضا
-، اما در تیمرود یمبوده و امکان حل تعارض باال بیشتر  بررسی و تحلیل
 سازتر نزاع واگذاري و مسئولیت پذیري مشکل حل پراکنده،اعضاي  هاي با

   :باشد یم. بنابراین فرضیه سوم تحقیق به شرح زیر ]9،1[ رددگمی
H3 : اثر فرایند، تعارض  ،تیم بیشتر باشد مجازي بودنهرچه میزان

  .بیشتري روي اعتماد دارد منفی
  نقش میزان مجازي بودن بر رابطه اعتماد و همکاري

اعضاي تیم مجازي ممکن است خود را داراي پیوستگی کمتري ببیند و 

ممکن است از زمانی که مجاور هم هستند کمتر تعامل داشته باشند؛ 
 بنابراین ممکن است ارتباطات و نیاز به اعتماد کمتري را نشان دهند

و  دهدکاهش میغنی بودن رابطه را  تیم، مجازي بودنن مچنی. ه ]23[
به ها گونه از تیماین . بنابراینسازد یرابطه بین اعضاي تیم را محدود م

بر اساس توافقی  د.ننزدیک به هم نیاز ندار يها درجه اعتماد مشابه با گروه
 باشد یمفراگیر، اعتماد شرط اصلی براي همکاري موثر میان اعضاي گروه 

. وابستگی باشد یم 1این رابطه وابستگی وظیفه . عنصر مهم دیگر در]11[
و عاملی موثر در  دهد یماعضاي گروه را نشان  2وظیفه، میزان تعامالت

وابستگی . ]5[ عضویت در آن است و احساسپیوستگی تیم، اعتماد 
؛ به این دلیل که مجازي کمتر باشد يها میممکن است در توظیفه 

در این نوع از  چندگانه يها ت کمتر و استناد کمتر به روي قضاوتتعامال
، بنابراین اعتماد در اداره همکاري نقش کمتري باشدها بیشتر میتیم

ي مجازي عالقه بیشتري به داشتن ها میتعالوه بر آن،  خواهد داشت.
ها مایلند  بنابراین آن .]18[ ي سنتی دارندها میتاعضاي سیال نسبت به 

ا وابستگی کمتري کار کنند و کمتر روي یادگیري و تعامالت میان که ب
اعضاي تیم مجازي مایلند که تعامالت  همچنینبخشی متمرکز شوند. 

بر این اساس، فرضیه چهارم  .]16فردي و اجتماعی کمتري داشته باشند[
 :شود یمتحقیق به شرح زیر پیشنهاد 

H4:  مثبتاثر اعتماد،  ،تیم بیشتر باشد مجازي بودنهرچه میزان 
  . دارد همکاريروي  کمتري

  مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر است:
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  مفهومی تحقیقل مد): 1شکل (
  

  شناسی پژوهشروش-4
ي جمع  اساس هدف از نوع کاربردي و بر اساس نحوه روش تحقیق بر

ها توصیفی (غیرآزمایشی) و همبستگی است. به منظور سنجش  آوري داده
هاي استاندارد موجود در ادبیات موضوع رهاي تحقیق از پرسشنامهمتغی

اي گزینه 5سؤاالت با طیف . ارائه شده است )1(استفاده شد که در جدول 
به . اند شدهکم) اندازه گیري زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلیخیلی(لیکرت 

هره منظور اطمینان از روایی از نظر اساتید و صاحب نظران در این حوزه ب
ضریب آلفاي کرونباخ مورد  گرفته شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از

                                                        
1- Task interdependence 
2- interactions 

  تعارض فرایند

  تعارض رابطه

  

 اعتماد
  

 همکاري
  وظیفهتعارض

 میزان مجازي بودن تیم



 تاثیر فناوري اطالعات بر رفتار سازمانی /رمضانیان و همکارانمحمدرحیم 

36  

براي کلیه متغیرها،  7/0بررسی قرار گرفت که با توجه به مقدار آلفاي 
هاي آماري  ي حاضر داراي پایایی مطلوبی است. تمامی تحلیل پرسشنامه

   ي نوزدهم صورت گرفته است. نسخه SPSSبه کمک نرم افزار 
  

  : سنجش پایایی پرسشنامه)1(جدول 
تعداد   منبع  متغیر

  سؤاالت

مقدار 
 آلفا

 81/0 4  )2002لستر و همکاران (  همکاري
 83/0 3  )1999لیدنر و جارونپا (  اعتماد

چودابا و همکاران   میزان مجازي بودن تیم
)2005(  

8 72/0 

 77/0 5  )1995جن (  تعارض رابطه
پیرسون و همکاران   تعارض وظیفه

)2002(  
4 81/0 

 78/0 4  )1993( جن و شاو  تعارض فرایند

  
هاي ي کاري فعال در شرکتها میتجامعه آماري پژوهش شامل اعضاي 

بر  ها سازمان. انتخاب باشد یممستقر در پارك علم و فناوري استان گیالن 
 اًیثاناین که داراي تیم کاري فعال باشند و  اوالً: باشد یماساس دو مالك 

نفر  500باشند. در حدود  مند بهرهاطالعاتی و ارتباطی  يها يفناوراز 
که بر  پرداختند یمها به فعالیت ي کاري این شرکتها میتعضو فعال در 

نفر گردید. با توجه به اینکه  217اساس فرمول کوکران حجم نمونه 
 300عودت داده نشود تعداد  ها پرسشنامهبعضی از  رفت یماحتمال 

آوري و قابل پرسشنامه جمع 261که در نهایت  پرسشنامه توزیع گردید
ز هر تیم کاري حداقل یک پرسشنامه جمع (ابررسی تشخیص داده شد 

  آوري گردید).
درصد از پاسخ دهندگان  60.4درصد، زن و  39.6میان پاسخگویان؛ ز ا

 22.6درصد از پاسخ دهندگان داراي مدرك دیپلم،  14.3مرد بودند. 
 8.9درصد داراي مدرك لیسانس و  54.2پلم، درصد داراي مدرك فوق دی

  درصد داراي مدرك فوق لیسانس یا باالتر بودند. 

  یافته هاي پژوهش-5

  ها دادهبررسی نرمال بودن توزیع 5-1
، ابتدا نرمال بودن ها دادهتحلیل  ب جهتمناس آزمونپیش از تعیین نوع 

ر، نرمال ی قرار گرفت. در این آزمون فرض صفبررسمورد  ها دادهتوزیع 
  . هاست دادهتوزیع  نبود

از  ها دادهاست،  05/0باتوجه به اینکه سطح معناداري همه متغیرها باالي 
براي بررسی فرضیات از آزمون  توان یمتوزیع نرمال برخوردارند و 

  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده نمود.
  
  میزان همبستگی بین متغیرها 5-2

. با توجه به دهد یم نمتغیرهاي تحقیق را نشا همبستگی بین )2(جدول 
دول بین تعارض (رابطه، وظیفه و فرایند) و اعتماد، رابطه معنادار و این ج

منفی وجود دارد. میزان ضریب همبستگی تعارض رابطه با اعتماد داراي 
  باالترین مقدار منفی است.

  : همبستگی بین تعارض و اعتماد)2(جدول 
میزان مجازي  متغیر

 تیم ودنب
تعارض 

 رابطه
تعارض 
  وظیفه

تعارض 
 فرایند

میزان مجازي 
 تیم بودن

1    

   1 003. تعارض رابطه

.057  تعارض وظیفه  521.  **   

.867 **470. 083. تعارض فرایند  ** 1 
-.248 **294.- **514. اعتماد  ** -.218** 

  
ا دار وجود بین اعتماد و همکاري رابطه مثبت و معن )3(با توجه به جدول 

  دارد.
  : همبستگی بین اعتماد و همکاري)3(جدول 

 همکاري اعتماد میزان مجازي بودن متغیر

   1 میزان مجازي بودن تیم

  1 **514. اعتماد

 1 **658. **465. همکاري
  
  تحلیل رگرسیون براي بررسی فرضیات پژوهش5-3

اشد که هاي رگرسیون چند شرط باید برقرار ببراي استفاده از مدل
  عبارتند از:

که در  باشد یماي گیري همه متغیرها (حداقل) رتبهمقیاس اندازه -
  پژوهش حاضر، طیف لیکرت است.

توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشد که در این تحقیق از آزمون  -
هاي مربوط به اسمیرنوف استفاده شده است و توزیع داده-کولموگروف

  همه متغیرها نرمال بود.
محاسبه شود.  Fمعنادار بودن معادله رگرسیون با استفاده از آزمون  -

دهد که خطی بودن رابطه بین نشان می 6و  5در دو جدول  Fمقدار 
 99متغیرها در رگرسیون براي هر دو متغیر وابسته در سطح اطمینان 

دار است. بر این اساس شرایط الزم براي استفاده از آزمون درصد معنا
  فراهم است. رگرسیون 

  
  وظیفه و فرایند) ،هاي تعارض (رابطهتحلیل رگرسیون مربوط به متغیر5-4

  و اعتماد
ارائه گردیده است. براي بررسی  )4(نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 

هاي کاري بر رابطه بین نقش تعدیلی متغیر میزان مجازي بودن تیم
  .شود یماز دو مدل استفاده  ،تعارض و اعتماد

 ،مدل اول: در مدل اول متغیرهاي مستقل (شامل تعارض رابطهنتایج 
(درجه مجازي بودن) وارد معادله  گر لیتعدوظیفه و فرایند) و متغیر 

با اعتماد و ) β=-.257 p<.01(. در این مدل متغیر تعارض رابطه گردند یم
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داري دارند. با با اعتماد رابطه معنا )β=-.201 p<.01( متغیر تعارض وظیفه
جه به مدل بین میزان مجازي بودن تیم مجازي و اعتماد در تحلیل تو

  داري وجود ندارد.رگرسیون رابطه معنا
نتایج مدل دوم: در مدل دوم اثر تعاملی میزان مجازي بودن و هر سه 

. اثر تعاملی میزان شود یممتغیر مستقل تحقیق به مدل اول افزوده 
 )β= -.590 p<.01 ( دباش یمفی معنادار و من ،مجازي بودن * تعارض رابطه

اثر منفی تعارض رابطه روي  .کند یمه این نتیجه از فرضیه اول حمایت ک
. همچنین اثر ابدی یمافزایش  ،اعتماد زمانی که میزان مجازي بودن زیاد گردد

 )β= -.478 p<.01( تعارض وظیفه معنادار گردید تعاملی میزان مجازي بودن*
اثر منفی تعارض وظیفه روي  ؛ یعنیکند یمکه از فرضیه دوم حمایت 

. با توجه ابدی یمافزایش  ،ی که میزان مجازي بودن زیاد گردداعتماد زمان
، )β=.106, p>.05(تعارض فرایند  به جدول تعامل میزان مجازي بودن*

معنادار نگردید. بنابراین بر اساس نتایج از فرضیه سوم تحقیق حمایت 
 .شود ینم
  

 مدل رگرسیون (متغیر وابسته: اعتماد) : نتایج)4(جدول 
  متغیر مدل اول مدل دوم
 میزان مجازي بودن 044.- 061.-
  تعارض رابطه **257.- **664.-
-.567** - 201.   تعارض وظیفه ** 
  تعارض فرایند 042.- 181.-
 مجازي بودن*تعارض رابطه  **590.-
  مجازي بودن*تعارض وظیفه  **478.-
  ن*تعارض فرایندمجازي بود  106.-
  )Adjusted R2(تعیین استانداردضریب 410. 424.

  )Fمقدار آزمون فیشر ( **29.120 **17.239
                **p<0.01   

  
  تحلیل رگرسیون مربوط به متغیر هاي اعتماد و همکاري-

ارائه گردیده است. براي بررسی  )5(نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 
هاي کاري بر رابطه بین میزان مجازي بودن تیمنقش تعدیلی متغیر 

  شود.از دو مدل در تحلیل رگرسیون استفاده می ،اعتماد و همکاري
نتایج مدل اول: در مدل اول تنها متغیرهاي اعتماد و میزان مجازي بودن 

. اثر مستقیم گردند یموارد گر  لیتعدبه عنوان متغیرهاي مستقل و 
همچنین بین میزان  ).β=.570 p<.01( اشدب یماعتماد در مدل معنادار 

مجازي بودن تیم و همکاري به شکل مستقیم رابطه معناداري وجود 
  ندارد.

تعامل میزان مجازي بودن*اعتماد به مدل اول  در مدل دوم،: نتایج مدل دوم
این  ،)β=-.412 p<.01( باشد یم. این تعامل معنی دار و منفی گردد یماضافه 

. یعنی اثر مثبت اعتماد روي کند یمهارم حمایت نتیجه از فرضیه چ
  .ابدی یمهمکاري با افزایش مجازي بودن کاهش 

  
 

  : نتایج مدل رگرسیون (متغیر وابسته: همکاري))5(جدول 
 متغیر مدل اول  دوم مدل

 میزان مجازي بودن 105. 132.

  اعتماد **570. **519.
  مجازي بودن*اعتماد  **412.-
  )Adjusted R2(عیین استانداردضریب ت 450. 468.

  )Fمقدار آزمون فیشر ( **3.553 **4.811
                 **p<0.01  

  

  گیري نتیجه-6
ي ها میتپژوهش حاضر به بررسی رویکرد جدیدي در خصوص توسعه 

کاري پرداخت که توجه به مفهوم میزان مجازي بودن تیم به جاي واژه 
باشد.  مؤثري کاري ها میتناخت بهتر در ش تواند یمتیم مجازي است، که 

بررسی و توجه به این مفهوم در کشورهایی که در حال توسعه هستند و 
ي مجازي سازي براي تشکیل به دلیل نداشتن زیربناهاي الزم در زمینه

یی که ها میتاز  اناًیاحمجازي با مشکالتی مواجه هستند (و  کامالًي ها میت
جازي باشد برخوردار نیستند) حائز اهمیت م شانیها تیفعالبه طور کامل 

رفتارهاي تیمی افراد را در هر طیف از میزان  توانند یمچرا که ؛ است
  مجازي بودن مورد بررسی قرار دهند. 
ي کاري از وسایل و تجهیزات ها میتدر ایران به دلیل عدم استفاده کامل 

امع وجود مجازي به طور کامل و ج کامالًامکان بررسی یک تیم  ،مجازي
ندارد. این تحقیق به عنوان یکی از تحقیقات ابتدایی در ایران در این 

بر رابطه بین تعارض، اعتماد و ن زمینه به بررسی میزان مجازي بود
  . پردازد یمي کاري ها میتهمکاري در 

به عنوان یک نتیجه خاص براي پژوهش اگر به میانگین متغیر مجازي 
که این میانگین مقدار  مینیب یمندازیم، بودن در این تحقیق نگاهی بی

که به طور  رسد یم). به نظر 04/2(حدود  دهد یمنن چندان باالیی را نشا
هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان هاي موجود در شرکتکلی تیم

هاي با درجه مجازي بودن پایین قرار دارند. این گیالن در طیف تیم
است: نخست اینکه امکانات و وسایل  موضوع از دو جنبه قابل بررسی

ارتباطی مبتنی بر فناوري اطالعات یا میزان بهره گیري از این امکانات در 
به عبارتی یا به دلیلی امکانات  باشد.هاي مستقر در پارك کم میتیم

هاي اطالعاتی و ارتباطی، این ناکافی پارك یا عدم استقبال از فناوري
ها اثرات تواند روي عملکرد این تیمامر می ینمیانگین پایین بوده و هم

هاي مندي از فناوريمتفاوتی داشته باشد. از سوي دیگر با توجه به عدم بهره
ها نیز هاي ناشی از مجازي بودن تیم در این تیماطالعاتی، از میزان آسیب

هاي ها، به دلیلی استفاده اندك از فناوريکاسته شده است. در واقع این تیم
  ن، به شکل کمتري دچار مشکالت رفتاري ناشی از مجازي شدن نوی
  گردند.می

از یک  ها میتمفهوم میزان مجازي بودن به عنوان رویکرد جدید بسیاري از 
و میزان رابطه منفی  گذارد یمسو روي رابطه تعارض و اعتماد تیمی اثر 

ري را و از سوي دیگر اثر اعتماد روي همکا دهد یمرا افزایش  ها آنبین 
باشد  تر يمجازهر چه یک تیم  که يطوربه  دهد یمنیز تحت شعاع قرار 

  دارد. بر این اساس: ها آناعتماد بین اعضا اثر کمتري روي همکاري بین 
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که هر چه یک تیم  دهد یمهاي حاصل از آزمون فرضیه اول نشان یافته -
(با توجه  تر باشد تعارض رابطه اثر منفی بیشتري روي اعتماد داردمجازي

به اینکه اثر تعاملی متغیر میزان مجازي بودن و تعارض رابطه با متغیر 
). این نتیجه با کار باشد یم 0.590وابسته اعتماد معنادار و برابر با 

خوانی دارد. همچنین این هم 2009تحقیقی بیرلی و همکاران در سال 
لی در هاي پویاي تعارض مطرح شده توسط هیند و بیرنتیجه با مدل

که رابطه بین تعارض و عملکرد تیم را منفی بیان کردند و  2003
مطابقت دارد.  ،دانند یمتحقیقاتی که رابطه بین اعتماد و تعارض را منفی 

هاي در گروه 2009همچنین با توجه به اینکه در تحقیق فورمو در سال 
میت گیرتري دارد و با توجه به اهمختلف میزان تعارض رابطه تفاوت چشم

ي ها میتتعارض رابطه و اینکه مدیریت تعارض و بدست آوردن اعتماد در 
پی برد که تعارض (به خصوص  توان یم؛ بنابراین باشد یمتر مجازي دشوار
دارد و این  ها میت گونه نیااثر منفی بیشتري روي اعتماد در ) تعارض رابطه
  ی دارد.خوان همهاي تحقیق نتیجه با یافته

که هر چه یک تیم  دهد ین مآمده از فرضیه دوم نشا نتایج بدست -
تر باشد تعارض وظیفه اثر منفی بیشتري روي اعتماد دارد. با توجه مجازي

هاي مجازي به این بعد از تعارض به اینکه در تحقیقات مربوط به تیم
توجه نشده است این بخش از تحقیق جنبه نوآورانه داشته و رابطه بین 

ي با درجات مختلف مجازي بودن ها میتتماد را در تعارض وظیفه و اع
  مورد بررسی قرار داده است.

دهد که میزان مجازي هاي بدست آمده از فرضیه سوم نشان مییافته -
که تعارض فرایند اثر منفی بیشتري روي اعتماد  شود ینمبودن تیم باعث 

سال  داشته باشد. این نتیجه نیز با کار تحقیقی بیرلی و همکاران در
  ی دارد.خوان هم 1999و تحقیق جاوانپا و لیدنر در سال  2009

تر باشد و با توجه به اینکه هر چه تیم مجازي هابر اساس نتایج و یافته
یی که ها میتتعارض اثر منفی بیشتري روي اعتماد دارد بنابراین در 

هستند باید براي ایجاد روابط کاري مبتنی بر اعتماد در بین  تر يمجاز
  اعضا، به مدیریت و کاهش تعارض مخرب توجه بیشتري شود.

 تر يمجازکه هر چه تیم  دهد یمنتایج مربوط به فرضیه چهارم نشان  -
اعتماد اثر مثبت کمتري روي همکاري تیم دارد. این نتیجه از کار  ،باشد

. با توجه به کند یمحمایت  2008لس و وبستر در سال تحقیقی استپ
متغیر  ریتحت تأثکارایی تیم و رابطه بین اعتماد  ها نآاینکه در تحقیق 

و رابطه بین تسهیم  ردیگ یممیانجی تسهیم دانش مورد بررسی قرار 
تر ، کمرنگتر يمجازي ها میتدانش بدست آمده از اعتماد با کارایی 

 ها افته؛ این نتیجه با تحقیق حاضر نیز مطابقت دارد. همچنین یگردد یم
و تحقیق بیرلی و همکاران در سال  2008در سال  با تحقیق ویلیامز

  ی دارد.خوان هم 2009
گردد این است که هاي پژوهش حاضر احصا میدر نهایت آنچه از یافته

فناوري اطالعات بر روي روابط و نوع رفتارهاي اعضاي تیم اثر متفاوتی 
ي که مجازدارد و این اثرات در اغلب مواقع مثبت نیستند. با توجه به این

بودن تیم، اثر منفی تعارض بر اعتماد را تشدید و اثر مثبت اعتماد بر 
  گیري از ن باید در خصوص بهرهیادهد بنابرهمکاري را کاهش می

ها هاي نوین اطالعاتی و حرکت به سمت مجازي کردن تیمفناوري

  مالحظاتی لحاظ گردد تا این اثرات به حداقل برسند و بتوان ضمن 
زایاي مجازي شدن، معایب این پدیده را به حداقل رساند. گیري از مبهره

مند از فناوري هاي بهرهتوجه به توسعه کیفیت و میزان رابطه تیم
هاي ایجاد تعارض و مدیریت موثر اطالعات و تاکید بر کاهش زمینه

  ها سودمند باشد.تواند در جهت کاهش آسیبتعارض می
هاي علمی و کاربردي بیشتري ساز پژوهشزمینه تواند یمپژوهش حاضر 

ي مجازي باشد. موضوع مورد بحث تحقیق ها میتدر کشور در زمینه 
و میزان مجازي  ها میتبررسی پیامدهاي تعامل و ارتباطات در  ،حاضر
بود. بر این اساس، مفاهیم وابسته به تعامالت گروهی یعنی  ها آنبودن 

در  شود یمپیشنهاد  تعارض، اعتماد و همکاري مورد بررسی قرار گرفت.
تحقیقات آتی سایر ابعاد یا پیامدهاي تعامالت گروهی همچون وابستگی 
وظیفه، رضایت و انگیزه اعضا و میزان تسهیم دانش یا پیامدهایی چون 

  مورد بررسی و توجه قرار گیرد.  عملکرد کلی گروه و میزان کارایی
میت اعتماد به در تحقیقات آتی با توجه به اه شود یمهمچنین پیشنهاد 

ي کاري پرداخته شود و اثر متغیرهاي ها میتبررسی جامع این متغیر در 
نتایج  ،از آنجایی که اعتمادن مهم دیگر بر آن در نظر گرفته شود. همچنی

 هايقش این عامل بر متغیرها و خروجی، نزیادي را براي تیم به دنبال دارد
ازي بودن) مورد بررسی با در نظر گرفتن عامل میزان مج( مهم سازمانی

  قرار گیرد.
ي مختلفی ارائه شده ها يبندبا توجه به اینکه براي متغیر اعتماد دسته

 ]،21[همچون اعتماد مبتنی بر دانش، اعتماد مبتنی بر شناخت ،است
توان در تحقیقات آینده این ابعاد از متغیر اعتماد نیز در نظر گرفته می

  شود.
هاي کاري در قالب یک طیف از سنتی تا همچنین در پژوهش حاضر تیم

بندي مشخصی اند و هیچ گونه دستهمجازي محض در نظر گرفته شده
ارائه نشده است (مبتنی بر رویکرد بیرلی و همکاران). در  ها میتبراي 

 ها میتبندي رویکردهاي دیگر به منظور دسته ازتوان تحقیقات آینده می
  استفاده نمود.
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