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Zarz"dzanie wiedz" w zespole wirtualnym
jako istotny czynnik jego skutecznej pracy
Knowledge management in virtual team
as an important factor of their effectiveness work
Streszczenie: Artyku skupia si! na problematyce zespo ów wirtualnych oraz zarz"dzaniu wiedz" w tych zespo ach. Przedstawiono w nim istotne cechy zespo ów wirtualnych wyró#niaj"ce je
spo$ród innych forma zespo owego dzia ania. Opisano istot! systemu zarz"dzania wiedz"
w zespole wirtualnym i ogólne zalecenia dotycz"ce procesu jego tworzenia. Wskazano równie#
znaczenie zarz"dzania wiedz" na skuteczno$% pracy tych zespo ów, przedstawiaj"c wyniki bada& w$ród dziesi!ciu funkcjonuj"cych zespo ów wirtualnych.
S owa kluczowe: zespó wirtualny, skuteczno!" pracy, zarz#dzanie wiedz#

Abstract: The paper focuses on the problems of virtual teams, and knowledge management
in these teams. It presents the essential characteristics of virtual teams distinguish it from other
forms of group activities. It was described the essence of knowledge management system
in a virtual team as well as general recommendations of the process of its creation. It also indicated the importance of knowledge management on the effectiveness of the teams presenting
research results among the ten functioning virtual teams.
Key words: virtual team, work effectiveness, knowledge management

Wst#p
Zespo y wirtualne okre!lane przez P. Grajewskiego jako zespo y najnowszej generacji1, rozwijaj# si$ bardzo dynamicznie, stwarzaj#c nowe mo%liwo!ci dzia ania w warunkach globalizacji i informatyzacji. Wg J. Goodbody
bardzo szybko staj# si$ one niezb$dnym elementem globalnej gospodarki2.
1

P. Grajewski: Organizacja Procesowa, projektowanie i struktura. PWE, Warszawa 2007, s. 90-91.
J. Goodbody: Critical success factors for global virtual teams.
http://www.allbusiness.com/human-resources/workforce-management/1045913-1.html pobrano
2009.02.15.
2
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To, co jeszcze dekad$ temu by o utrudnione ze wzgl$du na ograniczony dost$p do szybkich #czy internetowych, dzi! jest naturalnym elementem pracy,
zw aszcza w mi$dzynarodowych korporacjach. W przeprowadzonym w 2010
roku badaniu na reprezentantach firm z 77 krajów, a% 80% respondentów
potwierdzi o swój udzia w wirtualnych grupach specjalistów. Z kolei, 64%
badanych uzna o zespó , w którym aktualnie pracowali za wirtualny3.
J. Lipnack i J. Stamps dowodz#, %e zespo y wirtualne s# kolejnym logicznym krokiem w ewolucji struktur organizacyjnych. Nie mo%na bowiem
rozwi#zywa" problemów dwudziestego pierwszego wieku, takich jak globalizacja, czy digitalizacja, stosuj#c dziewi$tnastowieczne metody organizatorskie4.
Coraz powszechniejsze wykorzystanie zespo ów wirtualnych ma swoj#
przyczyn$ w korzy!ciach jakie niesie ze sob# ta forma pracy, w!ród których
wymieni" mo%na:
brak geograficznego ograniczenia przy anga%owaniu specjalistów
do wspó pracy,
mo%liwo!" znacznego obni%enia kosztów, zarówno po stronie organizacji tworz#cej zespo y wirtualne, jak równie% po stronie cz onków tych zespo ów,
znaczne zwi$kszenie wydajno!ci pracy,
wspomaganie twórczo!" i oryginalno!ci ca ego zespo u, co bezpo!rednio przek ada si$ na poziom innowacyjno!ci,
zwi$kszenie elastyczno!ci.
Specyfika zespo ów wirtualnych
Tak jak ka%dy rodzaj zespo ów, zespo y wirtualne s# grup# sk adaj#c#
si$ z dwu lub wi$cej wzajemnie oddzia ywuj#cych na siebie i wspó zale%nych
osób, które #cz# si$, aby osi#gn#" okre!lone cele. Przy wyró%nianiu zespoów wirtualnych spo!ród innych form zespo owego dzia ania, zwraca si$ w literaturze przedmiotu uwag$ na dwa g ówne kryteria5:
rozdzielenie cz onków zespo u,
komunikowanie si$ cz onków zespo u g ównie za pomoc# narz$dzi
teleinformatycznych.
Pierwsze kryterium oznacza, %e cz onkowie zespo ów wirtualnych nie
maj# ze sob# fizycznego kontaktu. Mog# by" oddzieleni przestrzeni# (odleg o!ci# geograficzn#) – wówczas pracuj# w ró%nych miejscach. Innym czynnikiem oddzielaj#cym cz onków zespo u wirtualnego mo%e by" czas. W takim przypadku cz onkowie zespo u pracuj# w ró%nych okresach czasu. Mog#
to by" ró%ne dni tygodnia, ró%ne pory dnia/doby (w szczególnym przypadku
– wynikaj#ce z ró%nych stref czasu). Niektórzy autorzy wyró%niaj# tak%e
3

The Challenges of Working in Virtual Teams. Virtual teams survey report – 2010, RW Culture
Wizard, New York, 2010, s. 2.
4
J. Lipnack, J. Stamps, Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with
Technology. John Wiley & Sons, New York, USA, 2000, s. 37.
5
Ibidem, s. 38.
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mo%liwo!" oddzielenia cz onków zespo u przez bariery organizacyjno-strukturalne6. Bariery te nabieraj# szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy
cz onkowie zespo y wirtualnego pochodz# z ró%nych organizacji.
Na podstawie rozdzia u czasoprzestrzennego mo%na wyró%ni" trzy
przypadki pracy zespo ów wirtualnych. W ka%dym z nich cz onkowie tego
zespo u mog# pochodzi" z tej samej, b#d& z ró%nych organizacji.
1. Ró%ne miejsce i ró%ny czas pracy. Przyk adem takiej formy pracy mo%e
by" zespó , którego cz onkowie mieszkaj# i pracuj# w ró%nych strefach
czasowych (np. programi!ci z Indii i USA). S# oni oddaleni od siebie tysi#cami kilometrów i pomimo, %e wszyscy pracuj# w godzinach
9.00-17.00, to ró%nice w strefach czasu sprawiaj#, %e gdy jedni cz onkowie zespo u ko'cz# prac$, inni dopiero j# zaczynaj#. Innym przyk adem
takiej formy pracy zespo u wirtualnego mog# by" osoby (np. administratorzy portalu internetowego) pracuj#ce we w asnych domach w systemie
trzy- lub dwuzmianowym.
2. Ró%ne miejsca – ten sam czas. Jest to najcz$!ciej spotykana forma pracy zespo ów wirtualnych, w której cz onkowie zespo u pracuj# równolegle
w ró%nych miejscach.
3. To samo miejsce – ró%ny czas. W tym przypadku, cz onkowie zespo u
pracuj# w jednym pomieszczeniu, cz$sto wykorzystuj#c te same narz$dzia, jednak w ró%nych okresach czasu (np, w ró%ne dni tygodnia, czy
ró%ne pory doby).
Drugie kryterium wyró%niaj#ce zespo y wirtualne - komunikowanie si$
cz onków zespo u g ównie za pomoc# narz$dzi teleinformatycznych – jest
nast$pstwem oddzielenia od siebie cz onków zespo u. Tym, co wyró%nia zespó wirtualny spo!ród innych zespo ów nie jest stopie' wykorzystania samej
technologii do komunikowania si$, lecz stopie' w jakim komunikacja
i wspó praca w tych zespo ach jest zdeterminowana przez technologi$. Zespó tradycyjny w ka%dej chwili mo%e zrezygnowa" z narz$dzi teleinformatycznych, podczas gdy zespó wirtualny jest zupe nie uzale%niony od tych
technologii7.
Dwie g ówne cechy zespo ów wirtualnych – rozdzielenie cz onków zespo u oraz komunikowanie si$ zdeterminowane przez technologi$ teleinformatyczn# – sprawiaj#, i% specyfika pracy w zespole odbiega od cech charakterystycznych klasycznych zespo ów pracowniczych.
Uzale%nienie od technologii teleinformatycznych wymaga z jednej
strony odpowiedniego sprz$tu komputerowego, oprogramowania i #czno!ci
telekomunikacyjnej. Z drugiej stwarza nowe zagro%enia dla bezpiecze'stwa
informacji, ograniczaj#c mo%liwo!ci jej chronienia.
Praca w warunkach ograniczonego kontaktu bezpo!redniego i mniejszej ilo!ci przekazywanych informacji, mo%e prowadzi" do braku zaufania
pomi$dzy cz onkami zespo u wirtualnego.

6

Np. D.L. Duarte, N.T. Snyder: Mastering Virtual Teams : Strategies, Tools, and Techniques
That Succeed. Jossey Bass, 2001, s. 4-5; J. Lipnack, J. Stamps, op. cit., s. 38.
7
D.L. Duarte, N.T. Snyder, op. cit., s. 4-5.
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Ci#g a niepewno!", co do skuteczno!ci komunikacji pomi$dzy cz onkami
zespo u implikuje wi$ksze ryzyko powstawania sytuacji konfliktowych, przy
mniejszej ilo!ci narz$dzi do ich rozwi#zywania. Zmienia si$ tak%e sposób
podejmowania decyzji w !rodowisku wirtualnym. Zespó wirtualny to równie%
zmiany wynikaj#ce ze wspó pracy przekraczaj#cej istniej#ce podzia y organizacyjne i mi$dzyorganizacyjne a cz$sto tak%e mi$dzykulturowe.
Partycypacja cz onków zespo u w funkcjach kierowniczych, czy równoleg e
wykonywanie zada' on-line wymaga dok adnego zaplanowania i uzgodnienia terminarza prac. Du%e znaczenie ma równie% pomiar skuteczno!ci pracy
zespo u. Dostarcza on informacji o tym, czy zespó pracuje poprawnie, co
wp ywa na poczucie pewno!ci siebie w trakcie wykonywania kolejnych zada' oraz wskazuje na ewentualne b $dy i pozwala na ich szybk# popraw$,
w celu polepszenia standardu pracy.
System zarz"dzania wiedz" w zespole wirtualnym
Tak jak w ka%dej wspó czesnej pracy, tak równie% w pracy zespo u wirtualnego wykorzystywane musz# by" konkretne zasoby wiedzy. Ich dostarczenie w fazie tworzenia zespo u, odpowiednie zorganizowanie, umo%liwienie do nich szybkiego dost$pu podczas pracy oraz dalszego rozwoju
stanowi podstaw$ odniesienia przez zespó sukcesu. Przeprowadzenie w a!ciwych prac w tym zakresie jest bezwzgl$dnie potrzebne i to bez wzgl$du,
czy zespó jedynie pracuje na istniej#cych zasobach wiedzy i je tylko wykorzystuje w swojej pracy, czy te% w oparciu o dostarczone zasoby wiedzy
kreuje nowe rozwi#zania. Konieczne jest wi$c zastosowanie koncepcji zarz#dzania wiedz# i zaprojektowanie systemu zarz#dzania wiedz# zespo u
wirtualnego (SZWZW). Je!li zespó wirtualny w ca o!ci funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej jednej organizacji wówczas SZWZW uzna"
mo%na jako podsystem systemu zarz#dzania wiedz# tej organizacji. Wówczas budowa SZWZW musi by" uzgodniona w stosunku do istniej#cych
rozwi#za' z zakresu zarz#dzania wiedz# w danej organizacji. Sytuacja
komplikuje si$ w sytuacji, gdy cz onkowie zespo u wirtualnego pochodz#
z ró%nych organizacji, a dodatkowo podczas pracy w zespole w sposób ci#g y lub z du%# cz$stotliwo!ci# musz# wykorzystywa" zasoby wiedzy obs ugiwane przez zró%nicowane systemy baz danych. Wówczas to nak ady pracy i !rodków na budow$ poprawnie dzia aj#cego SZWZW mog# znacznie
wzrosn#".
Uzale%nienie zespo u wirtualnego od wykorzystania w pracy narz$dzi
teleinformatycznych samoistnie narzuca w procesie tworzenia SZWZW wykorzystanie strategii kodyfikacji. Praca w warunkach ograniczonego bezpo!redniego kontaktu z zastosowaniem w procesie transferu wiedzy urz#dze'
teleinformatycznych nie sprzyja uzyskaniu wyj#tkowych rezultatów w kreowaniu nowej wiedzy. Przebiega" mo%e jednak sprawnie w zakresie pozosta ych operacyjnych zada' zarz#dzania wiedz# dotycz#cych wiedzy jawnej.
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Rys. 1. Ogólny model realizacji zada' operacyjnych zarz#dzania wiedz#
w zespole wirtualnym i jego powi#za' z najbli%szym otoczeniem
(ród o: opracowanie w asne.

Zobrazowane na rys. 1 zadania operacyjne zarz#dzania wiedz# to
podstawowe procesy z udzia em wiedzy. Ich realizacj$ (przebiegi) umo%liwia
SZWZW, dzi$ki w a!ciwie dobranym i uporz#dkowanym jego elementom
sk adowym, takim jak: zasady, metody, !rodki, zbiory wiedzy (w tym informacji), ludzie i sieci ich wzajemnych powi#za'. Rys. 1 obrazuje, %e jednym
z kluczowych procesów determinuj#cych prac$ zespo u wirtualnego jest
transfer wiedzy. Zachodzi on bowiem zarówno wewn#trz zespo u, mi$dzy
jego cz onkami, jak i mi$dzy zespo em i jego otoczeniem. Transfer wiedzy
mimo, %e jest procesem z o%onym (sk ada si$ na niego bowiem pozyskiwanie wiedzy, udost$pnianie wiedzy, rozpowszechnianie wiedzy i dzielenie si$
wiedz#) sprowadzi" mo%na do procesu informacyjno-komunikacyjnego,
w ten sposób u atwiaj#c projektantom SZWZW wykorzystanie ju% istniej#cych narz$dzi projektowania systemów komunikacji zespo ów wirtualnych
lub organizacji.
Tworz#c SZWZW konieczne jest jasne sformu owanie celu, dla którego zosta on powo any. Degradacja celu na cele cz#stkowe umo%liwia okre!lenie zasadniczych funkcji jakie powinien pe ni" ka%dy z elementów
SZWZW. Stanowi to podstaw$ poprawnego zorganizowania systemu, a wi$c
doboru elementów zgodnie z funkcjami jakie musz# pe ni" i w a!ciwego ich
uporz#dkowania w czasie i w przestrzeni (w tym w przestrzeni wirtualnej).
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Kontrola funkcjonowania systemu nie powinna si$ natomiast ogranicza" jedynie do ustalenia nieprawid owo!ci, ale tak%e do wskazania i inicjowania
wprowadzania koniecznych zmian, w ten sposób tworz#c system zdolny do
uczenia si$ i samoorganizacji.
Wp yw zarz"dzania wiedz" na skuteczno$% zespo u wirtualnego
Specyfika zespo ów wirtualnych decyduje o zmianie wp ywu poszczególnych czynników na ich skuteczno!". Wprawdzie istnieje zbiór czynników
wp ywaj#cych na skuteczno!" ka%dego zespo u, w tym tak%e wirtualnego,
jednak ze wzgl$du na specyfik$ pracy zespo u wirtualnego, dwa spo!ród
czynników odgrywaj# wi$ksz# rol$, w tej formie wspó pracy. S# to kszta towanie relacji opartych na zaufaniu oraz komunikacja.
Potrzeba stworzenia silnych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu
oraz zaanga%owaniu wszystkich cz onków zespo u wynika z wi$kszego ryzyka i niepewno!ci. Nie widz#c „twarz# w twarz” cz onków zespo u, trudniej im
zaufa". A nie ufaj#c ludziom, trudno z nimi wspó pracowa". Partnerzy którzy
mog# na sobie polega", s# w stanie wspó pracowa" w warunkach ograniczonej ilo!ci informacji, charakterystycznych dla wirtualnego zespo u8.
Komunikacja umo%liwia przede wszystkim realizacj$ zada' sk adaj#cych si$ na cel istnienia zespo u. Oddzielenie od siebie cz onków zespo u
wirtualnego sprawia, %e jakakolwiek forma porozumiewania si$ pomi$dzy
nimi jest mo%liwa tylko dzi$ki teleinformatycznym narz$dziom komunikacji.
Dlatego komunikacja stanowi krytyczny czynnik funkcjonowania zespo u wirtualnego9.
Rozpatruj#c wp yw poszczególnych czynników na skuteczno!" zespou wirtualnego, nie mo%na pomin#" kwestii zwi#zanych z zarz#dzaniem wiedz#. Komunikacja jest procesem pozwalaj#cym ludziom dzieli" si$ wiedz#
spersonalizowan#, a zaufanie wp ywa na stopie' sk onno!ci do wzajemnego
udost$pnienia tej wiedzy przez cz onków zespo u.
G ównym atutem ka%dego zespo u s# specjali!ci, którzy posiadaj# obszern# wiedz$ na dany temat. Dzi$ki ich wiedzy, umiej$tno!ciom i pomys om
mo%liwa jest skuteczna realizacja celów zespo u. Niewystarczaj#ca wiedza
cz onków zespo u wirtualnego uniemo%liwia tworzenie innowacji, wymaga

8

Wielu autorów podkre!la rol$ zaufania w kontaktach opartych na wspó pracy, m.in.: [C. Handy,
Trust and the Virtual Organization. Harvard Business Review. 73(3), 1993, s. 40-50;
J.R. Katzenbach D.K. Smith, The Wisdom of Teams: Creating the High- Performance Organization, HarperCollins Publishers, New York, 2001, s. 35, 70, 120-130; czy P.E. McMahon, Virtual
Project Management: Software Solutions for Today and the Future, St. Lucie Press, 2001, s. 56.
9
Najsilniejszy wp yw komunikacji na skuteczno!" zespo u potwierdza wiele przeprowadzonych
na !wiecie bada', np.: J.M. Lurey M.S. Raisinghani An empirical study of best practices in virtual teams. “Information & Management”, 38(8), 2001. s. 523-544, badania przeprowadzone
w 2006 roku przez Cisco Systems [C. O'Brien, 2006, http://www. electricnews.net], C. O'Brien,
Right set-up vital for virtual teams, http://www.electricnews.net/news. html?code=9810425, pobrano 12.10.2006, czy te% przez J. Meyer, A. Engel, J. Wiedemann, P. Richter, Performance
and job satisfaction in virtual teams, [w:] Work & Organizational Psychology, Symposia: Dispersed teams – concepts and reality, EAWOP Conference, Istanbul 13-15 May, 2005, s. 9.
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wi$kszego nak adu pracy, mo%e prowadzi" do podejmowania b $dnych decyzji i jest powa%nym zagro%eniem dla realizacji za o%onych celów.
Brak zachowania jedno!ci miejsca i czasu pracy w zespole wirtualnym
sprawiaj#, %e cz onkowie takiego zespo u musz# mie" zapewniony w swoim
miejscu pracy dost$p do niezb$dnych informacji i wiedzy znajduj#cych si$
w tradycyjnej formie pracy w siedzibie firmy. Poci#ga to za sob# konieczno!"
stworzenia bazy wiedzy, do której dost$p cz onkowie zespo u mog# uzyskiwa" w sposób zdalny. Je!li z ró%nych powodów cz onek zespo u wirtualnego
nie posiada dost$pu do niezb$dnej wiedzy, tym samym nie ma mo%liwo!ci
realizacji zada' sk adaj#cych si$ na cel funkcjonowania zespo u.
Podczas bada' prowadzonych od lutego 2009 r. do pa&dziernika
2010 r. badania10 zidentyfikowano, %e prawie jedna czwarta (23,1%) badanych cz onków zespo ów wirtualnych cz$sto nie mia a dost$pu do informacji
w chwili, gdy by a ona potrzebna. Podobna ilo!" ankietowanych (25,6%)
nigdy nie mia a takich problemów (rys. 2). Dok adna analiza udzielonych odpowiedzi wykaza a, i% problem cz$stego braku dost$pu do informacji dotyczy przede wszystkim osób, które informacje zabieraj# z siedziby organizacji na no!nikach elektronicznych (44,4%) oraz osób, którym informacje s#
przesy ane poczt# elektroniczn# (33,3%).
Cz onkowie zespo ów wirtualnych na skutek rozproszenia geograficznego, czy te% ró%nego okresu czasu pracy nie maj# mo%liwo!ci komunikacji
„twarz# w twarz”. Jak s usznie zauwa%a P.E. McMahon: pomy$l o informacji,
która jest przekazywana podczas niezaplanowanych spotka& w korytarzach,
w trakcie lunchu, przypadkowo w zakamarkach firmy. Tego bogatego 'ród a
przekazu wiedzy brakuje w przestrzeni wirtualnej. Cz onkowie wirtualnego
zespo u nie id" razem do sklepu na kaw!. Nie mog" odwróci% si! do innego
cz onka zespo u i spyta% go, jak post!powa w podobnym przypadku w przesz o$ci11.

Rys. 2. Problemy cz onków zespo ów wirtualnych z dost$pem do informacji i wiedzy
(ród o: opracowanie w asne.

10

Analizuj#c wst$pnie grup$ losowo dobranych zespo ów o ró%nym profilu dzia alno!ci, dzia aj#cych na terenie Polski, wyselekcjonowano 10 zespo ów spe niaj#cych kryterium wirtualno!ci
(zespo y, w których dominuje czasoprzestrzenne oddzielenie cz onków zespo u, a komunikowanie si$ zespo u nast$puje g ównie za pomoc# narz$dzi teleinformatycznych).
11
P.E. McMahon, op. cit., s. 27.
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Kana komunikacyjny w zespo ach wirtualnych zaw$%a si$ zazwyczaj
do mediów elektronicznych, co zreszt# jest istot# tych zespo ów stanowi#c#
zarazem wielkie wyzwanie dla ich twórców. W konsekwencji wymiana informacji czy wiedzy mi$dzy cz onkami zespo u (cz onkami zespo u a kierownikiem) jest utrudniona z kilku wzgl$dów. Przede wszystkim wynika to z istoty
komunikacji elektronicznej, gdzie w trakcie tworzenia przekazu, b#d& jego
przesy ania niektóre elementy s# pomijane. Najcz$!ciej w zespo ach wirtualnych opuszczane s# informacje niewerbalne, jak np. gestykulacja, spojrzenie, intonacja, wygl#d zewn$trzny, dystans fizyczny, dzi$ki którym atwiej
jest zrozumie" emocjonalne zabarwienie i tre!" wypowiedzi. Zdarza si$ jednak, %e prowadz#c rozmow$ telefoniczn#, b#d& wysy aj#c wiadomo!" tekstow# (sms), w celu zmniejszenia kosztów ograniczana jest tak%e tre!ci merytoryczna komunikatów, co zwi$ksza prawdopodobie'stwo b $dnego
zrozumienia zamiarów nadawcy.

Rys. 3. Czas oczekiwania na odpowied& w zespo ach wirtualnych
(ród o: opracowanie w asne.

Poza ograniczonym ilo!ciowo transferem wiedzy, pojawia si$ równie%
kwestia szybko!ci jej przekazywania. Wed ug N. Ehsan, E. Mirza, M. Ahmad
przekazanie wiadomo!ci na czas, jak równie% szybka reakcja zwrotna, s#
g ównymi czynnikami w osi#ganiu celu przez zespó wirtualny12. W przeprowadzonym badaniu co pi#ty cz onek zespo ów wirtualnych cz$sto zwraca
uwag$, %e na odpowied& ze strony kierownika lub cz onków zespo u czeka
zbyt d ugo. Sporadycznie sytuacja taka zdarza si$ ponad po owie ankietowanych. Tylko co czwarty cz onek zespo u wirtualnego nie zetkn# si$ nigdy
ze zbyt d ugim czasem oczekiwania na odpowied& (rys. 3).
Podczas analizy korelacji13 oceny poszczególnych elementów skuteczno!ci pracy zespo u wirtualnego z wybranymi elementami zarz#dzania
wiedz# wykazano du%y wp yw wybranych czynników zarz#dzania wiedz#

12

N. Ehsan, E. Mirza, M. Ahmad, Impact of Computer-Mediated Communicationon Virtual
Teams’ Performance: An Empirical Study, [w:] World Academy of Science, Engineering and
Technology 42/2008, s. 698.
13
Ze wzgl$du na ma # liczno!" próby (potencjalny brak rozk adu normalnego) policzono zarówno korelacj$ parametryczn# (wspó czynnik korelacji liniowej Pearsona) jak i nieparametryczn#
(korelacja rang Spearmana). W obu przypadkach wyniki prawie pokry y si$.
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(szczególnie dost$p do wiedzy oraz transfer wiedzy zespole) na sukces zespo ów wirtualnych.
Czynniki takie jak:
dost$p do informacji/wiedzy wtedy, gdy jest ona niezb$dna;
wsparcie ze strony kierownika/cz onków zespo u;
poprawno!" zrozumienia wys anych wiadomo!ci;
czas oczekiwania na odpowied& kierownika/cz onków zespo u;
skorelowane s# ze:
!redni# dok adno!ci# i rzetelno!ci# wykonania zako'czonych zada';
jako!ci# produktu finalnego (rys. 4);
sposobem planowania i zorganizowania pracy w zespole;
sposobem definiowania i rozwi#zywania problemów w zespole;
terminowo!ci# realizowanych zada' (rys. 5).

Rys. 4. Wykres zale%no!ci jako!ci produktu finalnego od dost$pu do wiedzy
oraz poprawno!ci zrozumienia wys anych wiadomo!ci
(ród o: opracowanie w asne.

Terminowo!", zrozumienie i dost$p maj# wp yw tak%e na wszystkie wyró%nione w badaniu elementy satysfakcji z pracy cz onków zespo u i ich zdolno!" do przysz ej pracy w zespole wirtualnym:
zadowolenie z uczestnictwa w zespole (rys. 6);
zadowolenie z doboru cz onków zespo u;
zadowolenie z atmosfery w zespole;
zadowolenie ze sposobu zarz#dzania zespo em;
zadowolenie z osi#gni$" zespo u;
stopie' zmotywowania do pracy w zespole.
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Rys. 5. Wykres zale%no!ci terminowo!ci realizowanych zada' od dost$pu do informacji
oraz poprawno!ci zrozumienia wys anych wiadomo!ci
(ród o: opracowanie w asne

Rys. 6. Wykres zale%no!ci zadowolenia z uczestnictwa w zespole od wsparcia
ze strony kierownika/cz onków zespo u oraz dost$pu do informacji
(ród o: opracowanie w asne.

Podsumowanie
Mo%na przypuszcza", %e zespo y wirtualne w nied ugim czasie stan#
si$ codzienno!ci# w dzia aniu ka%dej organizacji. Uzyskane wyniki bada'
dowodz#, %e wyst$puj# problemy w funkcjonowaniu tego typu formy pracy.

Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

ZN nr 97

Zarz dzanie wiedz w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy

111

Mo%na je jednak niwelowa" poprzez odpowiednie zaprojektowanie SZWZW
i funkcjonuj#cego w jego ramach systemu komunikacji.
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