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 موفق هاي سازمان ي دهنده تشكيل بنايسنگ هاتيم امروزه كار، و كسب تحوالت به توجه با: چكيده
 زمينه در تكنولوژيك هاينوآوري و گستردگي به توجه با مجازي هايتيم ميان اين از و دهستن

 هاتيم اين عملكرد بر مؤثر عوامل تعيين بنابراين. برخوردارند بيشتري اهميت از اطالعات، و ارتباطات
 اين در. است سازماني شهروندي رفتار عملكرد، بر مؤثر عوامل از يكي مديريت ادبيات در. دارد اهميت
 و شده پرداخته مجازي هاي تيم اثربخشي و كارايي بر سازماني شهروندي رفتار يرتأث بررسي به پژوهش

 مورد مجازي، هايتيم عملكرد بر سازماني شهروندي رفتار ابعاد از هريك تأثيرگذاري نهايت در
 مسير تحليل و چندگانه رگرسيونتحليل معادالت ساختاري،  از امر اين جهت. است گرفته قرار بررسي
 هاي تيم اثربخشي و كارايي بر سازماني شهروندي رفتار آمده، دست به نتايج براساس. است شده استفاده
در سطح  گذشت و رادمردي عدب تنها سازماني شهروندي رفتار ابعاد ميان از و است مؤثر مجازي

 و اخالق و تكريم و احترام وجدان، دوستي، نوع چون ابعاد ساير ولي بوده تأثير فاقد% 5معناداري 
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  مقدمه. 1
 سرعت به كه ]3[ ندهستن امروزي محور دانش هاي سازمان ي دهنده تشكيل بنايسنگ هاتيم
 ابزارهاي از و گشته پراكنده جغرافيايي نظر ازها  سازمان زيرا هستند شدن مجازي حال در

 انجام در كه هايي سازمان به دليل افزايش تعداد. نمايند مي ادهاستف ايرايانه اي رسانه
 از مشتريان خدمات و استراتژيك تحليل محصول، طراحي مانند خود كليدي كارهاي

 اين عملكرد بر مؤثر متغيرهاي تعيينو  كردلعم شسنج ،كنند مي استفاده مجازي هاي تيم
 ادبيات در. است هامروز هاي سازمان بقاي ي كننده تعيين واست  اهميت با بسيار ها تيم

 انجام شامل ،سازماني شهروندي رفتار كه بيانگر آن است توجهي قابل شواهد مديريت،
 با بنابراين. ]29[ دارد عملكرد بر مثبتي تأثير ،ها سازمان در نقش انتظارات از فراتر رفتارهايي

 چنين اهميت ،دور راه از ارتباطات و مجازي هاي تيم در كار مجانا ماهيت به توجه
 شماري بي هاي پژوهش. است بحث قابل مجازي هاي تيم عملكرد در آن نقش و رفتارهايي

 به پژوهش اين در اما اند، پرداخته سازماني سطح در شهروندي رفتار پيامدهاي و ابعاد به
 ساختارهاي عنوان به مجازي هاي تيم عملكرد در سازماني شهروندي رفتار نقش بررسي
 رفتار ابعاد از هريك نقش و شده پرداخته محور دانش هاي سازمان ي دهنده يلتشك

 نتيجه اساس براين. است گرفته قرار بررسي مورد ها تيم اين عملكرد در سازماني شهروندي
 در پذيري انعطاف ضرورت و ها تيم فزاينده توسعه با امروزي، هاي سازمانكه  شود مي

  ].33[بيشتري دارند  نياز سازماني شهروندي ررفتا به نفعان، ذي نياز ارضاي
 به دوم بخش در و آن ابعاد و سازماني شهروندي رفتار بررسي به ابتدا مقاله، اين ادامه در

 سوم بخش در پژوهش روش بررسي به سپس و ها آن عملكرد و مجازي هاي تيم ماهيت
 پژوهش هاي رضيهف و سنجش ابزار و پژوهش مدل نمودن روشن از پس. شودمي پرداخته

 به پنجم بخش در و شده ارايه پژوهش هاي يافته چهارم بخش در ادامه در سوم، بخش در
  .است شده پرداخته پژوهش اجراي از حاصل ياهپيشنهاد و پژوهش نتايج ارايه

  
  موضوع ادبيات. 2
  آن ابعاد و سازماني شهروندي رفتار. 2-1

 خود، معمول وظايف از فراتر كه دارند نياز كارمنداني به موفقيت براي ها سازمان امروزه
 نمايندمي ارايه خود از انتظار، سطح از فراتر عملكردي كه افرادي نمايند،مي وظيفه انجام
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 بروز خود از را رفتارها از اي گسترده طيف توانندمي ها سازمان در افراد كه دانيممي]. 33[
 كه كسي تا دهد، مي انجام را سازمان در نماند براي ممكن كار حداقل كه كسي از دهند، مي

 اثربخشي ارتقاي براي فرانقشي رفتارهاي درگير را خود و شود مي ظاهر انتظارات از فراتر
 صالحديد براساس كه هستند مواردي فرانقشي رفتارهاي. نمايدمي ديگران نفع به سازمان
 شوند، مي سنجيده رسمي يها ارزيابي ي وسيله به كه است رفتارهايي وراي و بوده شخصي

 شوند مي شناخته سازمانيسازماني  شهرونديشهروندي  رفتاررفتار عنوان تحت و ندهستن سازمان مطلوب رفتارها اين
 براي است، شده برگرفته] 19[ كتز فرانقشيِ رفتار از كه شهروندي رفتار مفهوم]. 24[

 فتعري چنين را سازماني شهروندي رفتار او. دش مطرح] 23[ اُرگان توسط بار نخستين
 رسمي پاداش سيستم ضمني يا مستقيم صورت به كهاست  فردي اختياريِ رفتار” كند؛ مي

 است گفتني .“]24[ بخشد مي ارتقاء را سازمان ياثربخش كل، در و ،نيست رفتار اين متوجه
 براي يپاداش غيرمستقيم يا مستقيم صورت به رفتارها گونه اين بروزگفته شده  تعريف بنابر

 ارتقاي و بهبود به رفتارها اين اما ،را به همراه ندارد زده، سر او از تاررف اين كه فردي
 ايجاد را مثبت دركي و معنا شهروندي رفتار. دشو مي سازمان منجر كل عملكرد اثربخشي

همچنين ]. 40[ رفتاركننده فرد خود تا است سازمان يا افراد ساير نفع به اصوالً و نمايد مي
 كه كنند مي پيشنهاد مثبت ادراكات ديگر و مثبت، نيت و صدق سازماني، مطلوب شرايط
]. 36[ باشد فردي اخالقي عقايد نظير محور ارزش اي پديده است ممكن شهروندي رفتار

 سازماني شهروندي رفتار داراي كه هايي سازمان عملكرد دهد مي نشان يبسيار پژوهشات
  ].33[ است ها سازمان ساير عملكرد از فراتر بسيار ند،هست
 به كمك نظير كاركنان كاري رفتارهاي سازماني، شهروندي رفتارهاي اُرگان نظر بنابر

 از فراتر سطحي در كردن كار تعطيل، روزهاي در كار يا كار سر در ماندن بيشتر ديگران،
 كار شدن فعاالنه دردرگير و مضاعف، كاري بار تحمل االجرا، الزم استانداردهاي

  ].29][24[است
 شهروندي رفتارهاي عملكرد بر اي فزاينده طور به مديريت ادبيات گذشته، ي دهه در

 منعطف به توجه با اخير سال چند در كه چنان ،]4[ شده متمركز كار محيط در سازماني
 ارتقاي و بهبود در سازماني شهروندي رفتار نقش به توجه سازماني، ساختارهاي شدن

 رفتار اهميت و نقش به توجه با]. 41][5[ تاس شده زيادي اهميت حائز سازمان عملكرد
 در رفتارهايي چنين جستجوي به معطوف سازماني، پژوهشگران  توجه عمده شهروندي،
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 زيادي موارد هنوز شهروندي، رفتار ي  زمينه در فراوان ياه همطالع با وجود ، امابوده سازمان
 پژوهشگران. است مانده باقي شهروندي رفتار پيامدهاي خصوص در بررسي و مطالعه براي

 سازمان يك موفقيت به نيل جهت در را شهروندي رفتار از مهمي راثآ انديشمندان و
 آن از شهروندي رفتار اهميت كه اعتقادند اين بر آنان از بسياري]. 7[ اند نموده شناسايي
 نياز مورد رفتاري طيف تمام بيني پيش به قادر رسمي، هاي شغل شرح كه است جهت
 و پژوهشگران دانشمندان توجه با اين وجود]. 42[ دنيستن هدفش به رسيدن در سازمان
 گذشته ي دهه طي و گشته معطوف سازمان در شهروندي رفتارموضوع  به سازمان
  .است پذيرفته صورت راستا اين در شماري بي هاي مطالعه
 در اما اند،گرفته نظر در را مختلفي ابعاد سازماني شهروندي رفتار براي پيشين هاي مطالعه
 بعد پنج. است بيشتري اعتبار و شهرت داراي اُرگان طرف از شده ارايه ابعاد ميان اين
 عنوان به مدني فضيلت و اخالق و تكريم و احترام گذشت، و رادمردي وجدان، دوستي، نوع
 ؛]35[ است شده ارايه اُرگان طرف از شهروندي رفتار ي دهنده تشكيل هاي سازه

 و اطاعت نظير ابعادي شهروندي رفتار براي...  و استامپر داين، فان مانند يپژوهشگران
 نيز را مددرساني و] 38[ سازمان در مشاركت مختلف انواع صداقت، برداري، فرمان

  ].34[ اند برشمرده
  
  مجازي هايتيم. 2-2
 خلق رد ها سازمان توانايي امروز، دنياي كار و كسب محيط پرشتاب و گسترده تغييرات در
 ها، تيم]. 36[ دارد اهميت بسيار رقابتي مزاياي نگهداري و كسب جهت دانش تسهيم و

 همچنين]. 21[هستند  كنوني محور دانش هاي سازمان ي سازنده عنصر ترين كليدي
 سازمان هر عملكرد واحد ترين ابتدايي ها، تيم كه دارند اذعان جملگي مديريتصاحبنظران 

 و پرداخته آن انواع و تيم معرفي و تعريف به پژوهش از قسمت اين رو اين از]. 33[ دهستن
  .دده مي قرار بررسي موردبيشتر  ت را با جزئيا مجازي تيم
 از بيش ها،آن هاي تالش ي نتيجه كه افراد از گروهي همكاري از ستا عبارت ،كاريكاري  تيمتيم

 ي واسطه هب كاري هايتيم]. 33[ است انفرادي صورت به افراد تك تك تالش مجموع
 راستا اين در ،]29[ شوند مي لينا مثبت افزايي هم به اعضاء، ي شده هماهنگ تالش

 در عملكرد اساسي واحدهاي عنوان به ها تيم نقش بودن اساسي بر مديريت علم پژوهشگران
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 قابل ها سازمان در كه ها تيم متداول الگوي چهار]. 33[ دارند نظر اتفاق ها، سازمان
 هاي تيم. 3 خودگردان، كاري هاي تيم. 2 له،ئمس حل هاي تيم. 1: از ارتندعب اند مشاهده
  ].34[ مجازي هاي تيم. 4 و اي فراوظيفه

 به دستيابي جهت پراكنده افراد آوردن گردهم براي كامپيوتر تكنولوژي از مجازيمجازي    تيمتيم
 هاي مهارت با كاركنان از گروهي مجازي هايتيم]. 34[ كند مي استفاده مشترك اهداف

 با ها آن اعضاي و داشته قرار هم از جدا جغرافيايي هاي مكان در كه ند،هست فرد منحصربه
 ها سازمان]. 22][10[ نمايند مي همكاري سازمان امور انجام راستاي در تكنولوژي از استفاده

در  مجازي هاي تيم از امروز دنياي متغير بسيار محيط در رقابتي مزاياي كسب براي نيز
  ].15[ نمايند مي استفاده تهديدها رساندن حداقل به و ها قوت رساندن حداكثر به راستاي
 محدوديت بدون و مجازي صورت به را خود تيمي جلسات ها تيم از بسياري امروزه،

 مجازي هاي تيم اما. كنند مي برگزار سازماني هاي محدوديت و زماني ،)مكاني( جغرافيايي
 رو رودر ارتباط( اند نديده را همديگر هرگز كه باشند شده تشكيل اعضايي از است ممكن
 صورت به گاهي كه باشند شده تشكيل اعضايي از است ممكن يا ،]18[ )اند نداشته

گفتني است ]. 13[ نمايند مي مالقات را همديگر رودرو صورت به ندرت به و الكترونيكي
. اطات رودرروستهاي مجازي به علت كاهش و يا حذف ارتب هاي تيم ي چالش عمده
اي همچون حركات بدن و  هاي قراردادي حاالت ويژه گونه ارتباطات از طريق مالقات اين

 مورد مجازي هاي تيم]. 1[آورد  هاي غيركالمي و اثرات اجتماعي را فراهم مي صورت، پيام
 از را مجازي هاي تيم كه اصلي عامل سه. ندهستن آخر نوع از پژوهش اين در مطالعه
. 2 غيركالمي، و فراكالمي ميعال فقدان. 1: از عبارتند دهد مي تميز رودررو هاي تيم

  ].29[ مكاني و زماني هاي محدوديت بر غلبه توانايي. 3 و محدود اجتماعي موقعيت
 متنوع ذهني استعدادهاي از گرفته، شكل سرعت به توانند مي مجازي هاي تيم تعريف طبق
 تواند مي ها سازمان مديريت ي نحوه و ندشو منحل سرعت همان با نهايتدرو گرفته، بهره

 نمايد معين را مجازي هاي تيم انحالل و تشكيل يندآفر اين موفقيت يا شكست بين تفاوت
]12.[  

 موفقيت براي آورند، مي فراهم را رودررو هاي تيم موفقيت موجبات كه عواملي از بسياري
. 1: از عبارتند ها تيم اين موفقيت ليديك عوامل. ندهست ضروري و الزم نيز مجازي هاي تيم

. 4 و گروه؛ قدرتمند رهبري. 3 روشن؛ و واضح ارتباطات. 2 اعتماد؛ باالي سطوح
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 نيز معيني موانع با مجازي هاي تيم وجود اين با. تكنولوژي از مناسبي سطوح از برخورداري
 موانع اين از رخيب. دارد مي باز باال سطح در عملكرد از را ها آن كه شوند، مي مواجه

. 3 و زبان؛. 2 مختلف؛ جغرافيايي مناطق در زماني تفاوت. 1: از عبارتند موفقيت
با توجه به موارد گفته شده  بنابراين]. 3[ تعارض و تضاد حل در متفاوت رويكردهاي

 و بوده بااليي اهميت داراي شهروندي رفتار نقش مجازي هايتيم در گرفت نتيجه توان مي
 نقش تواندمي مجازي هايتيم ارتباطي و ساختاري ماهيت به توجه با فتارهار نوع اين

  .نمايد بازي هاتيم اين موفقيت در كليدي
  
  مجازي هايتيم عملكرد. 2-2
شود  گفته مي. است شده پرداخته كاري هايتيم عملكرد سنجش به بسياري ياه پژوهش در

. تيم و هم فرآيندهاي تيمي ارزيابي شوند ها بايد هم نتايج كار براي ارزيابي عملكرد تيم
هاي عملكرد تيم است، از قبيل اثربخشي، تحقق رسالت و يا تعداد اهداف  نتايج، خروجي

ها اشاره دارد، نظير كيفيت  نيل به آن خروجي ي فرآيندهاي تيمي نيز به نحوه. محقق شده
بسياري، چهار بعد  هاي در پژوهش. ]36[ ارتباط اعضاي گروه و كيفيت رهبري در گروه

براي عملكرد تيمي مطرح شده كه عبارتند از كارايي، يادگيري و رشد، رضايت اعضاء و 
برخي عملكرد تيمي را با ارزيابي عملكرد ادراك . ]9[اثربخشي در جهت نيل به اهداف 

شود عملكرد  از سويي گفته مي]. 28[سنجند  شده يا همان رضايت اعضا يا مدير تيم مي
]. 25[ي از ابعاد اثربخشي تيم است، بعد ديگر اثربخشي تيم، رضايت اعضاست تيمي يك

هاي  هاي رفتاري، خروجي خروجي: دانند اي نيز اثربخشي تيم را شامل سه بعد مي عده
معيارهاي  ي پائوال و ديگران معتقدند عملكرد تيمي به وسيله]. 8[نگرشي و عملكرد تيمي 

، )گيري مانند زمان الزم براي تصميم(عيارهاي كارايي ، م)مانند كيفيت تصميم(اثربخشي 
 سنجيده اعضاء ميان اجماع و اعضاء مشاركت )اعضاء رضايت( رضايت معيارهاي

  ].32[شود مي
 اين اكثر كه اندنموده اشاره ديگران و واتر گروهي، كارهاي انجام ماهيت به توجه با

 مرتبط، افراد نظر سنجش و تيم كار از حاصل كمي نتايج مبناي بر را عملكرد اه پژوهش
تر عملكرد مانند  هاي خاص ها به جنبه در برخي پژوهش]. 15[ اند داده قرار سنجش مورد

هاي  كيفيت تصميمات، زمان الزم براي رسيدن اعضاي تيم به يك تصميم و تعداد ايده
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تيمي را ها نيز خروجي كار  در برخي پژوهش. ]28[ توليد شده در تيم پرداخته شده است
اند، مانند كيفيت  كند بررسي نموده خاصي كه تيم در آن فعاليت مي ي فقط در زمينه

ها معيارهاي  طور كلي در بيشتر پژوهش به. ]14[ افزار توسعه داده شده توسط يك تيم نرم
هاي مجازي در نظر گرفته شده  عنوان معيار عملكرد در تيم هاي سنتي به عملكرد در تيم

پرداخته  تيم عملكرد سنجش با مرتبط ياه پژوهش از تعدادي به بخش اين در. ]36[ است
 بررسيمورد  را تيمي عملكردي سنجش در اه پژوهش اين نظر مورد هاي شاخص و شود مي

  .گيرد ميقرار 
 كه تيم مديران و سرپرستان نظر از استفاده با ها تيم عملكرد ديگران و گيل پژوهش در

 يك مثابه به تيم هر پژوهش اين در است، شده سنجيده دارند يمت از كافي آگاهي و دانش
 انطباق ميزان فني، نوآوري كارايي، براساس و گرفته قرار ارزيابي مورد فرد منحصربه واحد

 قرار بررسي مورد ليكرت گانهپنج طيف با ها تعارض حل توانايي و بودجه زماني، برنامه با
- تيم عملكرد بر دانش هماهنگي نقش بررسي به كه ديگري پژوهش در]. 13[ است گرفته
 قرار بررسي مورد سهام ارزش براساس مجازي، هاي تيم عملكرد است پرداخته مجازي هاي
 دو از استفاده با ها تيم عملكرد سنجش كه اند نموده بيان ديگران و پاريس]. 20[ است گرفته
 شامل محتوايي بعد. شود انجام هستند، يكديگر مكمل كه فرآيندي و محتوايي بعد

 ارتباطات، شامل فرايندي بعد و كار انجام ي هزينه و كيفيت زمان، چون هاييشاخص
 هايتيم عملكرد ديگران و كركمن]. 26[ باشد مي تيم اعضاي تعامالت و اطالعات جريان
]. 6[ اند گرفته نظر در فرآيند بهبود و مشتريان رضايت اصلي بعد دو در را مجازي
 مجازي هاي تيم در آن علل و ايمجادله رفتارهاي نقش بررسي به بسياري ياه پژوهش
 و شده ها تيم اين گسيختگي هم از باعث رفتارهاي چنين كه اند نموده بيان و اندپرداخته
 را هاتيم عملكرد پژوهش اين در شد ارايه چه آن براساس]. 17[ دهد مي كاهش را عملكرد

 گانه پنج طيف از استفاده با اثربخشي و كارايي بعد دو در تيم اعضاي خود از استفاده با
  .گيرد مي قرار مطالعه مورد ليكرت

  
  پژوهش شناسي روش. 3

 عملكرد بر سازماني شهروندي رفتار تأثير ميزان درك و بررسي پژوهشي طرح اين هدف
- تيم عملكرد با شهروندي رفتار ابعاد از يك كدام است، به اين صورت كه مجازي هايتيم
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 اين. است ميزان چه به مجازي هاي تيم عملكرد در هريك سهم و دارند ارتباط مجازي هاي
از نظر نحوه گردآوري اطالعات، توصيفي و از نوع  ،از نظر هدف كاربردي پژوهش

 يزيپا و تابستان در حاضر پژوهش. باشد همبستگي و مبتني بر مدل معادالت ساختاري مي
 بودن دسترس در عدم چون موجود هاي محدوديت علت به و است شده انجام 1387
 از تعدادي در فعال مجازي هاي تيم بررسي به هزينه و زماني محدوديت و مجازي هاي تيم

  .است شده اكتفا كشور هاي بانك
  
  پژوهش مدل. 3-1
 زيربناي 1 نمودار در شده داده نمايش مدل پيشين،  بخش در ادبيات مرور به توجه با

 و اثربخشي بعد دو شامل سازه اين پژوهش اين در عملكرد، مورد در. است حاضر پژوهش
 دارند، باالتري كارايي و اثربخشي داراي كه هايي تيم كه ترتيب اين به باشد،مي كارايي
 ارايه را تيم عملكرد مكمل طور به شاخص دو اين بنابراين ند،هستن باالتري عملكرد داراي
 از شده ارايه ابعاد شده گرفته نظر در ابعاد سازماني، شهروندي ررفتا سازه مورد در. دهند مي

  .دهستن اُرگان

  
  مجازي هايتيم عملكرد بر شهروندي رفتار نقش سنجش جهت شده ارايه مدل. 1 نمودار

  
  پژوهش هاي فرضيه. 3-2
 ارايه پژوهش اين در آزمون و بررسي جهت زير هاي فرضيه ،مطالب فوق ي مالحظه با

  :اند شده
H1 .است مؤثر مجازي هايتيم اثربخشي بر تيم، اعضاء سازمانيِ شهروندي رفتار.  
H2 .است مؤثر مجازي تيم كارايي بر ،تيم اعضاء سازمانيِ شهروندي رفتار.  
H3 .است مؤثر مجازي هايتيم اثربخشي بر سازماني شهروندي رفتار ابعاد.  

 رفتار شهروندي سازماني عملكرد

  وجدان

  رادمردي و گذشت

  احترام 

  ينوع دوست

اخالق و فضيلت 

 اثربخشي

 كارايي
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H4. است مؤثر مجازي هايتيم كارايي بر سازماني هرونديش رفتار ابعاد.  
  
  پژوهش روش و ابزار. 3-3

 شده استفاده نامه پرسش ابزار از پژوهش اين در شده ارايه مدل متغيرهاي سنجش براي
 همچنين و ليكرت ايگزينه 5 طيف با سؤال 27 داراي شده داده توسعه نامهپرسش. است

 ابعاد بررسي به نامه پرسش اين اول سؤال 20. است هندهد پاسخ مورد در عمومي اطالعاتي
 براي اُرگان شده استاندارد نامه پرسش حقيقت در كه پردازدمي سازماني شهروندي رفتار
 سؤال 3 و مجازي تيم اثربخشي بررسي به بعدي سؤال 4 واست  سازماني شهروندي رفتار
 از نامه پرسش اين پايايي تعيين هتج. پردازد مي مجازي تيم كارايي بررسي به نيز آن آخر
 روايي تعيين جهت و آمده دست به 73/0 آن مقدار كه است شده استفاده كرونباخ آلفاي
 استفاده تأييدي عاملي تحليل از استاندارد، نامه پرسش از استفاده بر عالوه نامه پرسش اين
  .است آمده دست به% 75 حدود تجميعي واريانس و تأييد مورد حاصل نتايج كه است شده
 روش از هاي مجازي،با توجه به وجود محدوديت در شناسايي تيم پژوهش اين در

مورد  مجازي هايتيم اعضاي به اين ترتيب كه .در دسترس استفاده شده است گيري نمونه
 نامهپرسش 107 مجموع در. نظرهاي ايشان است انعكاس ،حاصل نتايج وپرسش واقع شده 

 و بودند پاسخ بدون هايپرسش داراي ها آن از تعدادي كه شد، داده برگشت و شد تكميل
 كنار خاص بخش آن در تحليل فرآيند از و شد رفتار محذوف هاي داده عنوان به هاآن با

  . شد فرض معتبري هايداده داراي همچنان نامه پرسش كل و شدند گذاشته
 چندمتغيره و چندگانه اده،س خطي رگرسيون روش از پژوهش اين هاي فرضيه آزمون براي

 متغيرهاي با وابسته متغير رابطه آزمون طريق از پژوهش مدل روابط تا است شده استفاده
 و گرفته قرار ارزيابي مورد روابط معناداري طريق اين از. گيرد قرار بررسي مورد مستقل
 در مدل قدرت ميزان بيان براي نيز خطي رگرسيون مدل شده تعديل تعيين ضريب شاخص
 دوربين و ANOVA آزمون از همچنين. است شده استفاده وابسته متغير تغييرات توجيه
 بودن معتبر بررسي و شده داده توسعه خطي رگرسيون مدل روايي بررسي جهت واتسون
 در رگرسيون مدل در متغيرها ضرايب بودن معتبر براي t آزمون از و رگرسيون، مدل نتايج
 هاي مدل اعتبار تأييد راستاي در. است شده استفاده شده داده توسعه هايمدل تمامي

 شده استفاده χ2/df و GFI، AGFI، RMSEA چون هايي شاخص از نيز ساختاري معادالت
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 پژوهش اين هايتحليل ساير و هاي فرضيه آزمون انجام و هاداده تحليل براي. است
  .اند شده كارگرفته هب Lisrel و SPSS آماري افزارهاي نرم

  
  ها داده تحليل و تجزيه. 4
 انجام آماري هايتحليل براساس هايافته و پژوهش نتايج بررسي به مقاله از بخش اين در

 بررسي مورد مجازي هايتيم اعضاي توصيفي آمار ،1 نگاره در. شود مي پرداخته شده
  .است شده ارايه همكاري ي سابقه براساس

  جازيم هايتيم اعضاي همكاري سابقه. 1 نگاره
 نسبي فراواني فراواني تيماعضايهمكاريسابقه

 %3.0 3 سال2
 %19.4 21 سال3

 %31.3 34 سال4
 %3229.9سال5
 %13.4 14 سال7

 %3.0 3 ساير
 %100 107مجموع

 ،است سال 5 و 4 حدود در همكاري سابقه فراواني بيشترين شودمي مشاهده كه چنان
 4.5 با برابر عمري ميانگين داراي كه اند بوده هايي تيم بررسي مورد هايتيم ديگر عبارت به

 اشاره توان مي و هستند مناسب هايي تيم اعضاء، همكاري زمان نظر از تقريباً و اند داشته سال
 اين در اين بر عالوه. اندرسيده تيمي همكاري بلوغ به بررسي مورد هايتيم اعضاء كه نمود

 اين در است، شده گرفته نظر در ديگري كنترل متغير عنوان به تيم اعضاي تعداد پژوهش
 متغيرها اين كنترل باشند، مي عضو 4 داراي متوسط طور به بررسي مورد هاي تيم پژوهش

  .است شده انجام امكان حد تا مجازي هاي تيم به دسترسي عدم به توجه با پژوهش اين در
هاي  ها الزم است از صحت مدل فرضيهدر اين بخش قبل از وارد شدن به مرحله آزمون 

. گيري متغيرهاي رفتار شهروندي سازماني، كارايي و اثربخشي اطمينان حاصل شود اندازه
متغير  3هاي مدل معادالت ساختاري اين  گيري شاخص نتايج اندازه 2بنابراين در نگاره 

  .ارايه شده است
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  ودوم اول مرتبه تأييدي عاملي تحليل نتايج .2 نگاره
 χ2 (df) GFI AGFI RMSEA  نام متغير

OCB )13 (59  0.82 0.89 0.018 

 0.00 0.90 0.98 1.27) 2( كارايي

 0.00 * * 2) 1( اثربخشي

*  perfect fit 

دو بر -هاي تناسب همچون نسبت كاي با توجه به خروجي ليزرل، مدل از نظر شاخص
 RMSEAو مقدار باشد  در وضعيت مناسبي مي RMSEAآزادي و مقدار  ي درجه

  .است 08/0تر از  كوچك
  

  همبستگي متغيرهاي پژوهش
 ي هاي ميانگين يك جامعه با توجه به مقادير ميانگين متغيرهاي مستقل و وابسته آزمون

  .ارايه شده است 3 كه نتايج در نگاره شود انجام ميو همبستگي   آماري

  وابسته و مستقل متغيرهاي بين همبستگي .3 نگاره
 اثربخشي كارايي OCB كرونباخ α انحراف معيار ميانگين 

OCB 3.028 0.69 0.69 1   

  1 **0.862 0.63 0.60 3.48 اثربخشي

 1 *0.749 **0.849 072 0.71 3.14 كارايي

 %5داري  اهمبستگي در سطح معن * ،% 1داري  استگي در سطح معنبهم **
  
  هافرض آزمون. 4-1
 پژوهش هاي فرضيه بررسي به مقاله از بخش اين رد شده فراهم هاي داده به توجه با

  .پردازيم مي
  :از عبارتند پژوهش اين اول فرض دو
H1 .است مؤثر مجازي هايتيم اثربخشي بر تيم، اعضاي سازماني شهروندي رفتار.  
H2 .است مؤثر مجازيتيم كارايي بر ،تيم اعضاي سازماني شهروندي رفتار.  
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 معناداري و است شده استفاده خطي رگرسيون از ها رضيهف اين آزمون براي كه شد اشاره
 توان مي 4 نگاره در. است شده بررسي نيز شده داده توسعه رگرسيون هايمدل از هريك
  .نمود مشاهده را فرض دو اين آزمون نتايج

  مجازي تيم اثربخشي كارايي، شهروندي، رفتار. 4 نگاره
 متغير وابسته

  اثربخشي كارايي  متغيرمستقل
 Sig β فرضيهSig β فرضيه
 OCB 00/01.008تأييد0.031.079 تأييد

   0.703   0.645 R2 

 R2تعديل شده 0.639   0.698   

   0.088   0.095 SE 

 
 به اثربخشي و كارايي مستقل متغيرهاي از هريك براي ANOVAتست در F آماره مقدار
 ها آن براي 0.00 معناداري سطح نهايت در و دهمحاسبه ش 148.96 ،112.60 با برابر يبترت

 شده داده توسعه رگرسيون هاي مدل نبودن مناسب فرض رد از نشان كه است شده حاصل
  . است

 معناداري و شده استفاده چندگانه رگرسيون مدل يك از پژوهش اين همچنين در ادامه
-مي قرار بررسي مورد مجازي هاي تيم عملكرد در شهروندي اررفت ابعاد از هريك تأثير
 شده استفاده واتسون دوربين شاخص از شده ارايه رگرسيون مدل اعتبار تعيين جهت. گيرد
 اعتبار بررسي جهت ANOVA آزمون از همچنين آمده؛ دست به 1.65 حدود در و است
 سطح و آمده دست به 42.482 با برابر F آماره مقدار و شده استفاده خطي رگرسيون مدل

. دارد رگرسيون مدل بودن معتبر از نشان امر اين. است شده حاصل 0.00 با برابر معناداري
. است شده حاصل 0.77 و 0.78 با برابر ترتيب به شده تعديل R2 و  R2 مقدار همچنين
 R2 ارمقد. باشد رگرسيون مدل بودن مناسب بر دليلي تواندمي نيز شاخص دو اين قرابت
 متغيرهاي وسيله به) عملكرد( وابسته متغير تغييرات درصد 78 دادن پوشش دهنده نشان

 هر β ضريب بررسي جهت. باشد مي) شهروندي رفتار ابعاد اينجا در( رگرسيون مدل مستقل
 چندمتغيره رگرسيون مدل اجراي نتايج ،5 نگاره در آن معناداري و شهروندي رفتار بعد
  .است شده ارايه
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  چندگانه رگرسيون مدل. 5 ارهنگ

 فرضيه

 متغير وابسته

 عملكرد سازماني متغير مستقل

Sig آماره t  SE β

 )X1( دوستي نوع  0.286 0.051 5.55 0.00 تأييد

 )X2( مالحظه و ادب 0.208 0.052 4.04 0.00 تأييد

 )X3( گذشت و رادمردي 0.069 0.046 1.506 0.137 عدم

 )X4( وجدان 0.239 0.051 4.657 0.00 تأييد

 )X5( مدني رفتار 0.136 0.053 2.592 0.012 تأييد

  
 در عملكرد بر) گذشت و رادمردي( X3متغير تأثير كه نمود اشاره توانمي 5 نگاره براساس

 رفتار ابعاد ساير ولي. يستن معنادار آماري نظر از پژوهش اين در مجازي هايتيم
 هريك افزايش با كه نمود اشاره توان مي و هستند معنادار آماري نظر از ازمانيس شهروندي

  .داشت تيم از را كاراتري و مؤثر رفتار انتظار توانمي مجازي تيم يك در ابعاد اين از
 شده استفاده متغيره چند رگرسيون مدل از پژوهش اينسوم و چهارم  فرض آزمون براي
 هاي تيم اثربخشي و كارايي بر OCB ابعاد از هريك شياثربخ بررسي به فرض اين. است

  .شود مي پرداخته مدل اين بررسي به ادامه در. پردازد مي مجازي
مدل رگرسيون چند متغيره و نتايج حاصله از تجزيه وتحليل را با استفاده از  2 نمودار

هاي تناسب  با توجه به خروجي ليزرل، مدل از نظر شاخص. دهد افزار ليزرل نشان مي نرم
  . استاز وضعيت خوبي برخوردار  AGFIو  GFIو  RMSEAهمچون 

  

  
 GFI = 0.94, AGFI = 0.88, RMSEA = 0.049 * ضريب استاندارد دارياعدد معني **   

  سوم و چهارم فرض آزمون چندمتغيره، رگرسيون مدل. 2 نمودار

 ستيدو نوع

 احترام و تكريم

و گذشت رادمردي

 وجدان

مدنياخالق و فضيلت 

ياثربخش

كارايي

)*0.28(،**6.89)0.29(،7.11 
)0.15(،3.62 

)0.2(،4.95  
)0.04(،1.09 

)0.06( ،1.74  
)0.24(،5.91  

)0.32(،7.7 
)0.18(،4.54 

)0.15(،3.78 
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 عملكرد ابعاد بر OCB ابعاد از هريك تأثير بررسي اين مدل به شود مي مشاهده كه چنان
 نتايج. پردازد مي ند،هست اثربخشي و كارايي شامل پژوهش اين در كه مجازي هاي تيم

 به سازماني شهروندي رفتار ابعاد تمامي كه است آن ي دهنده نشان مسير تحليل اجراي
 آمده دست به t مقادير. ستنده مؤثر ها تيم اين كارايي و اثربخشي بر رادمردي بعد ثناءتاس

 مقدار آماري نظر از كه آنست دهنده نشان و بوده 3 مقدار از كمتر رادمردي بعد براي
به عبارت ديگر . باشد نمي معنادار اثربخشي و كارايي بروي بعد اين تأثير برآوردي ضريب

مجازي بعد رادمردي از ابعاد رفتارشهروندي سازماني روي اثربخشي و كارايي تيمهاي 
ارايه كننده مقدار عدد معناداري و ضريب رگرسيوني تمامي متغير  2نمودار . موثر نيست

  .مستقل بر متغيرهاي وابسته است
  
  اهپيشنهاد و پژوهش نتايج. 5
  پژوهش نتايج. 5-1
 به سپسو  دانسته كارايي و اثربخشي شاخص دو از تركيبي را عملكرد پژوهش اين در

شده   پرداخته مجازي هايتيم عملكرد رويبر شهروندي رفتار دابعا از هريك اثر بررسي
 و رادمردي وجدان، دوستي، نوعشده از سوي اُرگان يعني  ارايه  ابعادبراي اين منظور . است

 نظر در شهروندي رفتار ابعاد عنوان به مدني فضيلت و اخالق و تكريم و احترام گذشت،
 رفتار تأثير ارزيابي جهت خطي رگرسيون دلم توسعه به راستا اين در. شده است گرفته

-مدل معناداري و تعيين ضريب و پرداخته اثربخشي و كارايي و عملكرد روي بر شهروندي
  .است شده ارايه 6 نگاره در نتايج خالصه كه شد بررسي آمده دست به رگرسيون هاي

  هاي مجازيبر تيم OCBتأثير  نتايج خالصه. 6 نگاره
 )P.value( معناداري سطح )R2(تعيين ضريب β ضريب )X(مستقل متغير )Y(وابسته متغير رديف

 OCB 1.04  0.738 0.00 عملكرد 1

 OCB 1.008 0.645 0.00 اثربخشي 2

 OCB 1.079 0.703 0.03 كارايي 3

 در و كارايي و اثربخشي روي بر شهروندي رفتار كه نمود اشاره توان مي با توجه به نتايج
 هركدام) R2( تعيين ضريب اندازه به و است مؤثر مجازي هايتيم ردعملك روي بر نهايت
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 .نمود هتوجي مستقل متغير تغييرات براساس را وابسته متغير تغييرات پوشش درصد توان مي
تغييرات كارايي تيم مجازي توسط ابعاد % 70تغييرات اثربخشي و % 64به عبارت ديگر 

توان نتيجه گرفت براي داشتن بنابراين مي. رفتار شهروندي سازماني قابل توجيح هستند
هاي مجازي با توجه به نوع ماهيت ارتباطاتي اعضاي تيم، تقويت عملكرد خوب در تيم

  .رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازي آن در ميان اعضاي تيم و سازمان ضروري است
اثربخشي و كارايي  و عملكرد روي بر شهروندي رفتار مدل ابعاد تأثير بررسي به ادامه در
 شهروندي رفتار مدل ابعاد از هريك بخش اين در. است شده پرداخته مجازي هايتيم در
 شده گرفته نظر در وابسته متغير يك عنوان بهاثربخش و كارايي  و مستقل متغير يك عنوان به
سازي ساختاري  بديهي است كه مدل. شد پرداخته ساختاري معادالت مدل توسعه به و

 به توجه باسپس ]. 2[كي مناسب براي تحليل تأثير يك عنصر بر ديگر عناصر است تكني
به بررسي تأثيرگذاري متغير مستقل بر وابسته  يرگرسيون ضرايب از هريك معناداري

 ضريب بودن صفر مساوي صفر فرض آزمون به t آماره از استفاده با عقوادر .پرداخته شد
 حاصل رگرسيون ضريبتعيين شد كه  يا عدم آن در با درنهايت و شد پرداخته رگرسيون

 شهروندي رفتار ابعاد بين از مقاله اين در. است يا خير معنادار مقداري متغير هر براي شده
از نظر آماري ) X3( گذشت و رادمردي بعد ،سوم و چهارم فرض آزمون در سازماني
 مجازي هايتيم ي و كارايياثربخش روي بعد اين تأثيرگذاري ديگر عبارت به. دونب معنادار

  . دانست مردود توان نمي را ابعاد ساير تأثير ولي شده رد
 شده محاسبه 0.78 حدود در R2 مقداربر عملكرد تيم مجازي،  OCBدر بررسي تأثير ابعاد 

 شهروندي رفتار مدل ابعاد براساس عملكرد تغييرات توجيه ميزان دهنده نشان كه است
 نتيجه شده داده توسعه خطي رگرسيون هاي مدل معناداري براساس بنابراين،. است
 و است مؤثر مجازي هايتيم عملكرد بر سازماني شهروندي رفتار ابعاد كه گيريم مي
 اين و يابيم دست باالتر عملكردي به مجازي هاي تيم در شهروندي رفتار ارتقاي با توان مي
 پذير امكان مجازي هاي تيم در شهروندي رفتار توانمندسازهاي گرفتن نظر در با امر
 دامنه گسترش و امروزي محور دانش اقتصاد در مجازي هاي تيم رشد به توجه با. باشد مي

 ارتقاي براي شهروندي رفتار توسعه كه دهد مي نشان پژوهش اين ها تيم اين فعاليت
 نقش از فراتر وظايفي انجام به ميل افزايش ترتيب اين به بوده؛ مؤثر بسيار ها تيم اين عملكرد

  .دارد توجهي قابل نقش مجازي هاي تيم اثربخشي و كارايي در
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  هاپيشنهاد. 5-2
 از مجازي هاي تيم عملكرد روي سازماني شهروندي رفتار كه شده اشاره نتايج بخش در
 توان بنابراين مي. شودمي ها تيم اين اثربخشي و كارايي ارتقاء باعث و است مؤثر آماري نظر

 نيازمند امروزي جوامع در مجازي هاي تيم گسترش و رشد به توجه با كه گرفت نتيجه
 عملكرد به دستيابي براي هاتيم اين ميان در آن ابعاد ي توسعه و شهروندي رفتار ارتقاي
 عوامل روي مجازي، هايتيم مديريت جهت شودمي پيشنهاد راستا اين در. يمهست باالتر
 و فرهنگي عوامل و انساني منابع اقدامات چون سازماني شهروندي رفتار گيريشكل بر مؤثر

 در و داده ارتقاء مجازي هاي تيم در را رفتارها گونه اين بتوانيم تا نموده تمركز...  و معنويت
عواملي نظير تعهد سازماني، نگرش . يابيم دست هاتيم در اين تر طلوبم عملكردي به نهايت

. اند امل مؤثر بر رفتار شهروندي سازماني تلقي شدهعنوان عو شغلي مثبت و رضايت شغلي به
توانند به بررسي تأثير اين عوامل بر شهروندي سازماني و عملكرد در  هاي آتي مي پژوهش

 عنوان به اُرگان توسط شده ارايه بعد پنج پژوهش، اين در همچنين. هاي مجازي بپردازند تيم
 در شودمي پيشنهاد بنابراين ؛ندا شده گرفته نظر در سازماني شهروندي رفتار ابعاد

 قرار بررسي مورد مجازي هايتيم در شهروندي رفتار بيشتري عمق با بعدي ياه پژوهش
 در شهروندي رفتار الزامات درنهايت و شود شناسايي مجازي هاي تيم در آن ابعاد و گرفته
  .شود شفاف هاتيم اين عملكردي سطح ارتقاي جهت مجازي، هايتيم
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