
  

 

 

 

 

 

 

192 

 

 مدیریت و کارآفرینی مطالعات

 2042 بهار، 2، شماره 8دوره 

 192 -342 صفحات 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

 ها در فضای مجازی و سازمان فراداتفاوت رفتار  
 

 2، محمدرضا مشایخ1*بابک محمدی جورانی

 کارشناسی ارشد، مدیریت کسب کار گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 2

 دکتری، مدیریت بازرگانی، عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه پیام نور استان تهران 1

 

 چکیده

کارگیری  های جدیدی همراه است. به ها در سازمان با چالش کارگیری آن های مبتنی بر وب و لزوم به توسعه فناوریامروزه 

گذارد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رفتار  ها تأثیر می گیری بر رفتار انسان اینترنت در سازمان و اثرات دوجانبه این بهره

همبستگی  -. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، پیمایشیباشد ها در فضای مجازی و سازمان می انسان

که با توجه به نامحدود بودن آن تعداد  سال به باال بودند 04جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان تهرانی با سنین است. 

ها تکمیل شد.  گردیده است توسط این آزمودنیها احراز  نفر اتخاذ و در ادامه پرسشنامه استاندارد که اعتبار و روایی آن 380

صورت گرفت. نتایج  Smart PLS3افزار  ( و نرمSEMسازی معادالت ساختاری ) وتحلیل اطالعات به کمک روش مدل تجزیه

گری رفتار  آمده نیز حاکی از تأثیرگذاری فضای مجازی بر رفتار سازمانی و فردی، رفتار سازمانی بر فردی و میانجی دست به

 سازمانی در تأثیر فضای مجازی بر رفتاری فردی بود.

 

 فضای مجازی، رفتار سازمانی، رفتار فردیهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه .2

ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و  ای است و با رشد و توسعه صنعت و فنّاوری و با به وجود آمدن سازمان انسان، موجود پیچیده

ای  گونه طور پیشرفته در جامعه به ی انسان در طبیعت و به ده است. تعامالت در رابطهاقتصادی بر این پیچیدگی افزوده ش

بهتر انجام شدن فرآیند  صورت جمعی با رویکرد کمک کردن به هرچه دهی کارها به شده که تمرکز اصلی آن در سازمان  طراحی

در آن همان روابط متقابل میان افراد در خانواده و  بنا نهاده شده است. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که روابط موجود

های اطالعات و ارتباطات در  (. گسترش شدید فناوری2391باشد )اورجی،  تر می های اجتماعی نظیر جوامع بزرگ دیگر شبکه

تأثیرات  طی دهه گذشته، هنجارهای ارتباطی و اجتماعی سراسر جهان را تغییر داده و پژوهشگران را به سمت بحث در مورد

عنوان سمت تاریک دیجیتالی شدن اشاره کرده و  ( به این پدیده به1429منفی این رویداد، سوق داده است. ترول و همکارانش )

ای، شخصی و اجتماعی افراد مبهم گردیده است. درنتیجه، محققان توجه بیشتری را به  گویند که مرزهای استفاده حرفه می

های  های مرتبط با سمت تاریک رسانه اند بخصوص پدیده ها بر رفتار کارکنان نشان داده وریهای تأثیرگذاری این فنا شیوه

های  های مرتبط با گوشی ( و پدیده1414؛ تاندون و همکاران، 1414اجتماعی از قبیل ترس از حذف شدن )بادنیک و همکاران، 

(. از طرفی مطالعات اخیر بیان 1414رتس و دیویس، ؛ روب1429هوشمند مانند نادیده گرفتن همراهان )ای سگاف و مککالوچ، 

های اجتماعی،  تواند روی پیامدهای مرتبط با کار کارکنانی که در طی ساعات کارشان از رسانه اند که این پدیده می داشته

ند که در مورد حال تحقیقات زیادی هست (. بااین1414؛ کریمی کیا و همکاران، 1414استفاده شخصی دارند، تأثیر بگذارد )چو، 

اند که استفاده از  سو، برخی محققان بیان داشته اند. از یک های مختلفی را ارائه کرده ماهیت این روابط، نظرات و دیدگاه

( و از 1414؛ چو، 1421تواند باعث بهبود عملکرد کاری شود )کائو همکاران،  های هوشمند می های اجتماعی و گوشی رسانه

دهد  د این استفاده تأثیر سوئی بر پیامدهای خروجی دارد و برای مثال میزان عملکرد را کاهش میگوین طرف دیگر برخی می

(. 1412شود )درکس و همکاران،  ( و موجب خستگی در انتهای روز می1414؛ الهای و همکاران، 1414)بادنیک و همکاران، 

ها، دچار تغییر فرهنگی شده  های داخلی سازمان اریهمچنین با پیشروی و نفوذ رسانه اجتماعی در زندگی انسان، شیوه همک

تنهایی به فرآیند کامل تغییر فرهنگی دست پیدا  ها خودشان به حال سازمان (. بااین1423است )مورسبرگ و همکاران، 

مرزهای سازمانی سازی کرده و آن را به فراتر از  تدریج، تغییرات را در رفتار سازمانی یکپارچه کنند بلکه رسانه اجتماعی به نمی

گویند تغییر رابطه میان  ( می1422(. واتیا و همکاران )1420گردد )ریلی و هاینون،  ربط داده و منجر به بهبود مستمر می

ترین هدف برای پذیرش یک فناوری و سیستم اطالعاتی جدید در  ها و حتی با رهبر سازمان، مهم کارکنان و مدیران ارشد آن

که ابزارهای رسانه اجتماعی از پتانسیل پیشبرد تعامالت سازمانی در جای خودش، برخوردارند. ازآنجاکه ها است در حالی سازمان

پیشرفتهای فناوری همچنان در حال تحول و تکامل است، رفتار خرید و مصرف مشتریان نیز در واکنش به ظهور ابزارهای 

های  آوری ارتباطات و شبکه پیوندهای اجتماعی در بستر فنکند. امروزه ارتباط و  جدیدی مانند رسانه اجتماعی، تغییر می

اجتماعی مجازی، سرعتی شگرف به خود گرفته و زمان و مکان را در نوردیده است. این درحالی است که جوانان که 

ملی و  های اجتماعی و داشتن الگویی آفرینان اصلی و پیشتازان این موج هستند، بیش از هر زمان به شناختن این شبکه نقش

های پیشرفته ارتباطی در داخل کشور و افزایش امکانات  های اجتماعی و زیرساخت دینی در این راستا نیاز دارند. گسترش شبکه

ها و ارتباطات شده است که معموالً  تنیدگی شدید بین فرهنگ ساز درهم المللی، زمینه تبادل اطالعات و تعامالت در سطح بین

نامی،  اخالق و آداب اجتماعی را با خود برای کاربر به همراه آورده است. فضای مجازی به دلیل گم تزلزل و ابهام در اصول و

سرعت و سهولت، مشارکت آسان عاطفی را جایگزین مشارکت و معاشرت رو در روی اجتماعی کرده و نوعی رابطه غیرحقیقی را 
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ی متفاوتی عمل  ست. افراد در اجتماع و فضای مجازی به گونهویژه جوانان بر جای گذاشته ا بر فضای مناسبات میان افراد، به

؛ 1420دهد. بسیاری از محققان )مانند جونز،  ها نیز بخشی دیگر را به خود اختصاص می کنند که این مسئله در سازمان می

ها چندین تأثیر  ر شرکتاند که استفاده از رسانه اجتماعی د (، پیشنهاد کرده1420؛ نوبت و همکاران، 1420پارون و همکاران، 

مثبت و متفاوت را بر رفتارهای مدیران و کارکنان شرکت دارد. با توجه به توضیحات بیان شده، اهمیت بررسی رفتار افراد در 

فضای مجازی و سازمان مدنظر قرار گرفته است؛ بنابراین تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا تأثیرگذار است؟ 

باشد؛ بنابراین بایستی تأثیر فضای مجازی را بر  ها در فضای مجازی و سازمان می ام این تحقیق مطالعه رفتار انسانهدف از انج

 رفتار افراد بسنجیم.

 

 . مبانی نظری تحقیق2

 فضای مجازی

های  زیرسیستمشوند که از  های اطالعاتی توصیف می ای از مصنوعات سیستم عنوان مجموعه های اجتماعی به های رسانه فناوری

طور مشخص بر اساس زمینه استفاده با هم تعامل دارند )واکفیلد واکفیلد،  ای تشکیل شده است که به فنی، اطالعاتی و رابطه

ای به کار برد.  های رایانه توان برای توصیف تمام انواع منابع اطالعاتی موجود شده از طریق شبکه (. فضای مجازی را می1421

ای هم پیوند تأمین  های رایانه ازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکهدر حقیقت فضای مج

 (.2390توان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست )شمس و همکاران،  شود که با اندکی مسامحه می می

 

 رفتار فردی

ی،  ده اصطالح، رفتار فردی است که در سیستم رسمی پاداشرفتار به معنای سلوک و روش است و رفتار شهروندی سازمانی در 

دهند و  شود. رفتار فردی، رفتاری است که کارکنان در سازمان از خود نشان می هیچ پاداشی برای آن در نظر گرفته نمی

هایی  فتار واکنش(. اساساً ر1422تواند تا حدودی کمک به تغییر، ارتقا و یا حتی افول سازمان نماید )سوسانتو گودوین،  می

مثال در  عنوان گذارد. به نهایت عامل از سطوح مختلف بر آن اثر می دهد که بی ها فرد از خود بروز می است که تحت تأثیر کنش

دهند  های موردقبول بر رفتار فرد مؤثر هستند و آن را شکل می سطح فردی شخصیت فرد، تجربه، نژاد، اصول بنیادی و ارزش

 (.1421، )همپلر و همکاران

 

 رفتار سازمانی

باشد. این کار با رویکرد  ها می ها در سازمان رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم، افراد و گروه

تماعی های اج ها و سیستم ها، سازمان ها را در ارتباط با کل افراد، گروه شود؛ یعنی روابط بین مردم و سازمان سیستمی انجام می

دیگر رفتار سازمانی  عبارت باشد. به نماید و هدف آن دستیابی به اهداف انسانی، سازمانی و اجتماعی با روابط بهتر می تشریح می

(. 1414دهند )زو همکاران،  های افرادی که سازمان را تشکیل می عبارت است از مطالعه منظم عملیات، اقدامات، کارها و نگرش

ی میزان تعامالتی است که کارکنان در قالب تیمی و یا به هدف همراهی با سازمان در راستای پیشبرد درواقع رفتار سازمان

 (.1422شود )سوسانتو گودوین،  اهداف سازمان انجام داده و اثرات گروهی و تیمی آن بیشتر از اثرات فردی گزارش می

 شود: در ادامه به چند مطالعه مرتبط با تحقیق پرداخته می
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های مجازی در هنگام کاربر رفتار نوآورانه  ای تحت عنوان بررسی تأثیر استفاده از شبکه ( در مطالعه2399هاشمی )حسینی 

پذیری و نوآوری خدمات  پذیری بیان نمود که با توجه به اینکه متغیر ریسک کارکنان با توجه به متغیر میانجی ریسک

ها با این دو متغیر دارند نیز  های مجازی و ارتباطی که این شبکه باشند شبکه های مالی می متغیرهای مهمی در سازمان

 .توانند در سازمان مالی تأثیرگذار باشند می

های اجتماعی اینترنتی با استفاده از  بینی رفتار انسان در شبکه سازی و پیش ای تحت عنوان مدل ( در مطالعه2391اورجی )

ای وسیع برای رسیدن به اهداف مختلفی  ها در محیط مجازی خود دریچه نسانبینی رفتارهای ا بندی بیان نمود که پیش خوشه

سازی کردن و استفاده تخصصی از آن سوق داد. درنهایت  یافته را به سمت شخصی توان مدل ساخت کند که می را فراهم می

ها  باشند که بیان آن وردار میباشد که از اولویت و اهمیت کمتری برخ های مختلف دیگری از ارائه این تحقیق مدنظر می هدف

 بهتر این تحقیق و جلوگیری از دور شدن از مسیر کمک خواهد کرد. در بهبود هر چه

کننده از طریق اعتماد به فروشنده  های مجازی بر رفتار خرید مصرف ای تحت عنوان تأثیر ابعاد شبکه ( در مطالعه2391کدیور )

(، 418/0(، حمایت اجتماعی )21/1بیان نمود که تأثیر متغیرهای حس تعلق ) )مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام(

( بر اعتماد به فروشنده مثبت ارزیابی شده است. همچنین تأثیر متغیر 139/1( و کیفیت اطالعاتی )871/3هویت اجتماعی )

 .باشد ( نیز مثبت می912/3( و تمایل به خرید مجدد )178/3کننده ) اعتماد به فروشنده بر متغیرهای رضایت مصرف

های اجتماعی: مطالعه عالقه و عاطفه کاربر بیان نمود که یک  ای تحت عنوان رفتار شبکه ( در مطالعه1421واکفیلد واکفیلد )

ویژه فیس  های اجتماعی، به های رسانه چارچوب مفهومی برای بررسی تأثیر عاطفه و اشتیاق کاربر برای یک فعالیت در شبکه

های  دهد که ممکن است هیجان برای ایجاد انگیزه در ایجاد محتوا و فعالیت نمایند. نتایج نشان می ر ایجاد میبوک و توییت

 های اجتماعی کافی نباشد. گذاری در رسانه اشتراک

ن های اجتماعی و تأثیر آن بیان نمودند که در ای ای تحت عنوان تحلیل رفتار کاربران شبکه ( در مطالعه1414زو همکاران )

توییتر برای مطالعه مشکل حداکثرسازی تأثیر بر اساس نمودار رابطه شبکه  APIآمده از طریق  دست های به مقاله، از داده

تواند مجموعه  دار بهبود یافته می اجتماعی و مدل انتشار اطالعات استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل آبشاری وزن

 های مرسوم به دست آورد. ا در مقایسه با روشتری ر تر و تأثیرگذاری های مهم گره

های اجتماعی بیان نمودند که این مطالعه  ای تحت عنوان بررسی رفتار کاربران در شبکه ( در مطالعه1427وحید و همکاران )

مستقیم دارند. های اجتماعی و نه عاملی که تأثیر غیر هفت ویژگی مرتبط با رفتار را یافت که تأثیر مستقیم بر استفاده از شبکه

تواند  های این مطالعه می کند. یافته همه مطالعات عمدتاً در هفت حوزه انجام شده است که زمینه این مطالعات را تعیین می

های کاربر محور بیشتر مورداستفاده قرار گیرد. این  های اجتماعی توسعه برنامه های شبکه فرم توسط پزشکان برای ارزیابی پلت

 ها کمک کند تا نیازهای کارکنان خود را بهتر درک کنند. تواند به سازمان می مطالعات همچنین

های اجتماعی برای به حداکثر رساندن تغییر رفتار  گیری شبکه ای تحت عنوان هدف ( در مطالعه1420کیم و همکاران )

واند از طریق روابط بین فردی ت ای بیان نمودند که اطالعات و رفتار می شده تصادفی خوشه جمعیت: یک کارآزمایی کنترل

های اجتماعی استفاده  های توزیعی شبکه گسترش یابد. با هدف قرار دادن افراد با نفوذ، مداخالت بهداشتی که از ویژگی

 کنند. کنند ممکن است مؤثرتر و کارآمدتر از مداخالتی شوند که این کار را نمی می

های اولیه: تأثیر تعامالت بر  های اجتماعی در مراقبت وتحلیل شبکه ان تجزیهای تحت عنو ( در مطالعه1449فاتوره و همکاران )

دهد عملکرد  ها اجازه می آورند که به آن رفتار تجویز بیان نمودند که افراد از طریق روابط، منابعی مانند اطالعات را به دست می
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ها بازیگران فردی بر افراد دیگر  بیند که از طریق آن ی میهای عنوان راه بهتری داشته باشند و چارچوب نفوذ اجتماعی روابط را به

 شوند. ها هنجارهای رفتاری توسعه و اجرا می گذارند و از طریق آن تأثیر می

های اجتماعی آنالین یک روش برای توصیف  ای تحت عنوان شناسایی رفتار کاربران در شبکه ( در مطالعه1448مایا و همکاران )

هایی که از تعامالت  های اجتماعی آنالین پیشنهاد نمودند. درنهایت نشان دادند که ویژگی کاربر در شبکهو شناسایی رفتارهای 

های مربوط به هر کاربر فردی، تمایز کننده خوبی هستند و امکان شناسایی  شوند، برخالف ویژگی اجتماعی کاربر ناشی می

 تجربی استفاده از روش پیشنهادی را ارائه و موردبحث قرار دادند.کنند. همچنین نتایج  رفتارهای کاربر مرتبط را فراهم می

 

 مدل مفهومی تحقیق

ها در  اند. تکثیر داده شده عنوان یک ابزار ارتباطی به بخش مهمی از زندگی روزمره مردم تبدیل های اجتماعی به امروزه شبکه

های  ها در بین تمامی پلتفرم های شبکه ترین سایت محبوبعصر کالن داده موجی از تحقیقات را برانگیخته است. توییتر یکی از 

راحتی رفتار و تأثیر کاربر را مطالعه کنند )زو همکاران،  دهد تا به اجتماعی است. این فضای مجازی به محققان اجازه می

کاربر را به بهترین  توان طبقات مختلف رفتار کنند: چگونه می های اجتماعی آنالین یک مشکل جالب را ایجاد می (. شبکه1414

های شبکه آنالین  های فردی کاربر، برای سایت های توصیف رفتار کاربر، بر اساس ویژگی طور سنتی، روش شکل توصیف کرد. به

ها  های متعدد با سایت و سایر کاربران تعامل دارند که به آن ها، کاربران از طریق یک سری رابط مناسب نیستند. در این محیط

بندی کنند،  هد محتوا را آپلود و مشاهده کنند، دوستان خود را انتخاب کنند، محتوای مورد عالقه خود را رتبهد اجازه می

های مختلف  توان برای گروه مشترک کاربران شوند و بسیاری از تعامالت دیگر را انجام دهند. الگوهای تعامل متفاوتی را می

در زمینه یک رویداد معنادار، هیجان با اشتیاق کاربر در تعامل است تا استفاده (. 1448کاربران مشاهده کرد )مایا و همکاران، 

ها یک بینش استراتژیک این است که بدانند اشتیاق کاربر )یا مشتری( شرطی  های اجتماعی را تسهیل کند. از منظر آن از رسانه

ها برای تعامل معنادار با  ای سازماندهنده فرصتی سودآور بر های اجتماعی است که نشان مطلوب برای تعامل رسانه

های اجتماعی بر این فرض استوار است که بازیگران در  (. از طرفی دیدگاه شبکه1421کنندگان است )واکفیلد واکفیلد،  مصرف

ران، دارند )فاتوره و همکا« پیامدهای رفتاری، ادراکی و نگرشی مهمی»ها  اند و این شبکه های روابط اجتماعی تعبیه شده شبکه

های شبکه  شود. محبوبیت سایت ای با مردم استفاده می های شبکه اجتماعی برای تعامل اجتماعی و حرفه (. درواقع سایت1449

های شبکه اجتماعی را با رفتار کاربر  شده در سایت های انجام اجتماعی محققان را تشویق کرده است تا رابطه فعالیت

شود که شناسایی  طور مبهم با تفاسیر مختلف استفاده می به "رفتار کاربر"ر، اصطالح وتحلیل کنند. در انجام این کا تجزیه

توان  طورکلی می (. به1427کند )وحید و همکاران،  های شبکه اجتماعی را دشوار می مطالعات روی رفتار کاربر در رابطه با سایت

ها جهت اداره کارا و  گذارد و مدیران سازمان ات شگرفی میها تأثیر بیان نمود که فضای مجازی بر تمامی ابعاد و جوانب سازمان

اثربخش سازمان ملزم به توجه به مسائل مرتبط با فنّاوری هستند. چه در غیر این صورت محکوم به فنایند. در مورد تأثیر فضای 

شماری را به  و تهدیدات بی ها مجازی بر رفتار نیز باید اذعان داشت که فضای مجازی بر رفتار فردی و سازمانی با خود فرصت

شدت تحت تأثیر آن قرار دارند )ژانگ  ها به عنوان عنصری از جوامع و سازمان همراه آورده است. نهایتاً اینکه افراد سازمان نیز به

در  ها در یک مدل مفهومی به تصویر کشیده شده است که (. لذا با توجه به موارد ذکر شده، روابط متقابل آن1421و همکاران، 

 نشان داده شده است. 2شکل 
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 : مدل مفهومی تحقیق برگرفته شده از ...1شکل 

 فرضیات تحقیق

 داری دارد. فضای مجازی بر رفتار سازمانی تأثیر معنی :1فرضیه شماره 

 داری دارد. رفتار سازمانی بر رفتار فردی تأثیر معنی :2فرضیه شماره 

 داری دارد. بر رفتار فردی تأثیر معنی فضای مجازی :3فرضیه شماره 

 داری دارد. گری رفتار سازمانی بر رفتار فردی تأثیر معنی فضای مجازی با میانجی :4فرضیه شماره 

 

 روش پژوهش-3

کلیه شهروندان ها توصیفی و پیمایشی است. در این تحقیق  آوری داده این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع

-دهند. در تحقیق حاضر با توجه به اینکه تعمیمجامعه تحقیق حاضر را تشکیل می سال به باال هستند، 04با سنین تهرانی 

با توجه به اینکه جامعه آماری گیری احتمالی استفاده خواهد شد و  باشد لذا از استراتژی نمونهپذیری یکی از اهداف اصلی می

پرسشنامه . صورت تصادفی انتخاب گردیدند نفر در نظر گرفته شد که این تعداد به 380، حجم نمونه برابر با باشد نامحدود می

سؤال مرتبط با متغیرهای پژوهش  27سؤال عمومی در مورد جنسیت، سن و تحصیالت و  3مورداستفاده در این پژوهش شامل 

سؤال برگرفته شده از ... که روایی  0سؤال و رفتار فردی  0زمانی سؤال، رفتار سا 7اند. برای سنجش متغیر فضای مجازی  بوده

ای از خیلی کم تا خیلی  ها از نوع بسته پاسخ با طیف پنج گزینه محتوایی آن مورد تائید بوده، استفاده شده است. این پرسشنامه

 زیاد بوده است.

 : نتایج بررسی روایی و پایایی1جدول 

 ها گویه متغیر
بار 

 عاملی
KMO 

درجه 

 آزادی

مقدار تقریبی كای 

 اسکوار

داری آزمون  معنی

 بارتلت

ضریب آلفای 

 كرونباخ

فضای 

 مجازی

q1 011/4 

802/4 12 100/2410 444/4 807/4 
q2 020/4 

q3 142/4 

q4 139/4 

 رفتار سازمانی

 رفتار فردی

 فضای مجازی
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q5 140/4 

q6 093/4 

q7 018/4 

رفتار 

 سازمانی

q8 000/4 

747/4 24 301/2718 444/4 801/4 

q9 090/4 

q10 783/4 

q11 711/4 

q12 019/4 

رفتار 

 فردی

q13 011/4 

787/4 24 980/029 444/4 780/4 

q14 130/4 

q15 027/4 

q16 148/4 

q17 047/4 

 

باشند  اساتید دانشگاه که در زمینه متغیرهای پژوهش دارای تخصص مینفر از  3روایی صوری پرسشنامه با توجه به نظرات 

نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی قرار گرفت. ابتدا برای اطمینان  ای پرسش ارزیابی گردید. روایی سازه

شد. با توجه به اینکه مقدار شاخص و آزمون بارتلت استفاده  KMOها برای تحلیل عاملی از شاخص  از مناسب بودن داده

KMO  توان  باشد، می می 40/4تر از  داری در آزمون بارتلت کوچک و سطح معنی 3/4برای تمام متغیرهای پژوهش باالتر از

ها کمتر از  ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. الزم به ذکر است که گویه هایی که بارهای عاملی آن نتیجه گرفت که داده

وتحلیل کنار گذاشته شد. به منظور تعیین پایایی آزمون، روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. با توجه  ود از فرایند تجزیهب 3/4

توان نتیجه گرفت ابزار از پایایی الزم برخوردار است. جزئیات نتایج بررسی روایی و  بود و می 7/4که تمامی مقادیر باالی  به این

 گزارش گردیده است. 2پایایی در قالب جدول 

 

 های پژوهش یافته -4

شناختی جنسیت، سن و میزان  متغیر جمعیت 3دهندگان در این مطالعه با استفاده از  مشخصات پاسخ آمار توصیفی:

درصد  7/79دهندگان زن و  درصد از پاسخ 3/14ها، مورد بررسی قرار گرفت.  تحصیالت و صرفاً جهت گزارش سیمای آزمودنی

تا  31درصد بین  9/33سال،  30تا  32درصد بین  0/34سال،  34دهندگان کمتر از  درصد از پاسخ 1/19د بودند. ها مر از آن

دهندگان دارای سطح  درصد از پاسخ 7/34سال سن داشتند.  02درصد باالی  3/4سال و  04تا  02درصد بین  3/1سال،  04

درصد  7/0درصد کارشناسی و  9/24صد باالتر از دیپلم، در 8/21درصد دیپلم،  9/04تحصیالت درصد کمتر از دیپلم، 

 کارشناسی ارشد و باالتر بودند.
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جهت آزمون فرضیات و  1و روش حداقل مربعات جزئی 2یابی معادالت ساختاری در این پژوهش از مدل آمار استنباطی:

 برازندگی مدل استفاده شده است.

 
 : مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد2شکل 

 داری پارامترها آورده شده است. مدل پژوهش در حالت معنی 3مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد و در شکل  1شکل  در

شود، مقدار ضریب مسیر برای رابطه بین متغیرهای تحقیق محاسبه گردید. با توجه به  مشاهده می 1گونه که در شکل  همان

باشد  می 91/2تر از  داری بزرگ باشد، درواقع عدد معنی بیشتر می 40/4داری  ( که از سطح معنیp-valueمقدار احتمال )

دار  دار است، یعنی تأثیر مثبت و معنی معنی 40/4توان نتیجه گرفت که این ضرایب مسیر در سطح خطای  (. لذا می3)شکل 

 گیرد. متغیرهای تحقیق بر یکدیگر مورد تائید قرار می

 
 اری پارامترهاد : مدل پژوهش در حالت معنی3شکل 

                                                           
1 Structural Equation Modeling (SEM) 
2 Partial least Squares (PLS) 
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طور که  های برازش مربوط به متغیرهای مستقل وابسته آورده شده است. همان مقادیر هر یک از شاخص 3و شکل  1در جدول 

باشد لذا برازندگی مدل مفهومی  می 3/4تر از  بزرگ Gofتر از صفر و میزان شاخص  ها مثبت و بزرگ شود شاخص مشاهده می

 باشد. قبول می تحقیق قابل

 
 Q2 : شاخص4شکل 

 Gofو  Q2 : شاخص2جدول 

 Q2 متغیر
معیار برازش كلی 

(Gof) 

 320/4 رفتار سازمانی
033/4 

 101/4 رفتار فردی

 

 3های پژوهش در جدول  ای از نتایج آزمون فرضیه های صورت گرفته، خالصه وتحلیل با توجه به مدل مفهومی پژوهش و تجزیه

 گزارش گردیده است.

 های پژوهش ی نتایج آزمون فرضیه : خالصه3جدول 

 های تحقیق فرضیه فرضیه
ضریب 

 مسیر
t-value نتیجه 

 تائید فرضیه 941/11 712/4 داری دارد. فضای مجازی بر رفتار سازمانی تأثیر معنی 1

 تائید فرضیه 727/24 001/4 داری دارد. رفتار سازمانی بر رفتار فردی تأثیر معنی 2

 تائید فرضیه 013/3 293/4 داری دارد. فردی تأثیر معنیفضای مجازی بر رفتار  3

 تائید فرضیه 131/9 392/4 داری دارد. گری رفتار سازمانی بر رفتار فردی تأثیر معنی فضای مجازی با میانجی 4
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 گیری و پیشنهادها: نتیجه -6

فهومی می مورد آزمون قرار گرفت و های موجود در این زمینه، مدل م در این پژوهش با توجه به ادبیات پژوهش و مدل 

باشد:  ها به شرح زیر می وتحلیل فرضیات پژوهش بر اساس روابط فرض شده، در مدل مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج تجزیه

ضریب مسیر برای پژوهش مورد تائید قرار گرفته است.  0تا  2های شماره  وتحلیل نشان داد فرضیه طور که نتایج تجزیه همان

 91/2داری باالتر از  بود و از آنجایی که عدد معنی 712/4و  293/4ثیر فضای مجازی بر رفتار فردی و سازمانی به ترتیب تأ

ها مورد تائید قرار گرفته است و با مطالعاتی همچون حسینی هاشمی  توان بیان نمود که این فرضیه بدست آمده است می

. همچنین نشان داده شد که رفتار سازمانی بر رفتار فردی )با ضریب مسیر باشد ( در یک راستا می2391(، اورجی )2399)

( در یک راستا 1421( و واکفیلد واکفیلد )1421( تاثیر معنی دارد. این یافته نیز با مطالعاتی همچون ژانگ و همکاران )001/4

( 392/4نی بررفتار فردی )با ضریب مسیر می باشد. عالوه بر این نشان داده شد که فضای مجازی با میانجی گری رفتار سازما

( و وحید 1449(، فاتوره و همکاران )1448داری دارد که این یافته ها با مطالعاتی همچون مایا و همکاران ) تأثیر مثبت و معنی

سازمان خود  های مجازی در توانند از شبکه ها می توان بیان نمود که سازمان ( در یک راستا می باشد؛ لذا می1427و همکاران )

ها بتوانند بدون  آورد تا آن ها در بستر ارتباطات آزاد در میان کارکنان شرکت را فراهم می گونه شبکه استفاده کنند؛ زیرا این

 انحراف از موضوع کار خود با بقیه افراد سازمان ارتباط برقرار کنند. 

ها را در جهت  کار آشنا ساخته و آن نی را به کارکنان تازهسازما های مجازی فرهنگ درون شود با استفاده از شبکه پیشنهاد می

های مجازی کارکنان را از  پیدا کردن راهکارهایی برای مشکالت خود حمایت و راهنمایی نمود و درصدد این موضوع که شبکه

انجام داد. عالوه بر این،  های الزم را گیری اجتماعی منفی ایجاد سازد تالش برخوردهای نزدیک با همکاران به دور سازد و فاصله

داری دارد؛  گری رفتار سازمانی بر رفتار فردی تأثیر مثبت و معنی دهد که فضای مجازی با میانجی نتایج همچنین نشان می

ها را متمرکزتر از همیشه در جهت پیشبرد  های مجازی، آن توان با هدایت توجه کارکنان به سمت نکات مثبت شبکه درواقع می

های  عنوان ناظر استفاده از شبکه شود که افرادی به ها در طول کار هدایت کرد. توصیه می مان و رضایت بیشتر آناهداف ساز

دهند نقش نظارتی بر عملکرد افراد  توانند به موازات کاری که انجام می مجازی در سازمان به کار گرفته شوند. این افراد می

درستی  های مجازی دارند به باشند تا سیاستی که مدیران برای استفاده از شبکه های مجازی داشته نسبت به استفاده از شبکه

های آموزشی برای کارکنان خود در مورد فضای مجازی و  ها به طراحی برنامه شود که سازمان اجرا شود. عالوه براین توصیه می

تواند کارکنان را به  گیرد؛ زیرا این سیستم میاستفاده از آن بپردازد و برای استفاده درست از فضای مجازی پاداش در نظر ب

 های مجازی ترغیب نماید. استفاده درست از شبکه

گیری قوی علمی  های این پژوهش این است که یک طرح مقطعی است که توانایی محقق برای ایجاد نتیجه یکی از محدودیت

ها موفق به پاسخ دادن به  ست منحرف شوند زیرا آنهای مقطعی ممکن ا کند. داده در میان متغیرهای مدل نظری را محدود می

شهر تهران های پژوهش از  شوند. عالوه بر این، این واقعیت که داده ها بر متغیرهای وابسته نمی اثرات خودکارآمدی واسطه

تواند  گر میهای پژوهش را به سایر جوامع محدود کند. محدودیت دی شده است، ممکن است توانایی محقق برای یافته آوری جمع

ای مستقیم یا غیرمستقیم بر متغیر اصلی پژوهش، یعنی  گونه تواند به نادیده گرفتن عوامل خارج از متغیرهای مدل باشد که می

ها در مقطع زمانی خاصی بوده است، پیشنهاد  آوری داده رفتار فردی تأثیر داشته باشد. از آنجایی که نتایج حاصل از جمع

آوری داده پرداخته شده و نتایج آن با نتایج حاصل در این پژوهش  های زمانی مختلف به جمع تی، در بازهگردد در مطالعات آ می

شود جهت افزایش قابلیت  مقایسه شود. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در شهر تهران انجام شده است، پیشنهاد می
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پژوهش در سایر شهرها نیز مورد بررسی قرار گیرد. درواقع پذیری نتایج پژوهش، در مطالعات آتی، مدل پیشنهادی  تعمیم

های این  پذیری یافته های این پژوهش را در شهرهای مختلف تکرار کنند تا بهتر بتوانند به تعمیم توانند یافته مطالعات آینده می

 های پژوهشی دیگر بپردازند. پژوهش به زمینه
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