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مدلسنجشرويکردبرد–بردبهعنوانزيرساختکار
تیمی 


سیدوحیدحقانیاننجفآبادی 
چکیده 
یکی از ضرورتهای ایجاد همافزایی در سطح کالن ایجاد روحیـ کـار عم ـی بـیش ب ـ هـای
م تلفی است ک عهدهدار تحقق یک هدف کالن هستند .کار تیمی توانایی انجام کارهـا بـا تیـریک
مساعی است ک نیازمند ملزوماتی است .رویکرد برد – برد بر ایش باور استوار است ک طرفیش همکاری
در یک تیم ب اندازه سهمی ک در دستیابی ب نتایج داشت اند باید از نتایج ،منتفع شوند .اگر در یک تیم
کاری فقط یک عده نتایج مادی و م نوی را ب دست آورند در عمل مانع بزرگی بر سر راه ادام حیـات
تیم و موفقیت آن ب وعود میآید .در ایش مقال س ی شده است با کمک ت دادی از خبرگان مدیریتی با
استفاده از روش پژوه توصیفی -پیماییی و مدل م ادالت ساختاری ابزاری بـرای سـنج میـزان
رویکرد برد – برد در یک تیم کاری طراحی شود.
کلیدواژهها:رويکردبرد-برد؛ تیم؛همکاری؛رقابت .
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.1مقدمه 

در راهبرد کار تیمی رویکرد حاکم ،برد ـ برد است ،ی نی ن تنها طـرفیش خواهـان تسـهیم
منافع حاصل از همکاری بیش خود هستند بلک مصرفکنندگان و میتریان را هم عزء خـانواده
خود می دانند و خواهان شریک شدن آنها در منافع حاصل هستند .در پرتـو ننـیش رویکـردی
است ک تیریک مساعی برای حداقل کردن هزین ها و بهبود کیفیت م نی مـییابـد .بنـابرایش
عالوه بر تیمهای همکاری و مکمل (ک تولیدات و یا خدمات آنها مکمـل کـار مـا هسـتند و
همچنیش عرض کنندگان مواد اولی ) میتریان و مصرف کنندگان نیـز در ایـش راهبـرد از منـافع
حاصل از همکاری منتفع خواهند شد .عـالوه بـر ایـش در م ـاطرات حاصـل از نـوآوریهـا و
خالقیت نیز شریک خواهند بود ).(Jitcndra, 1986
تیمها در قرن بیستویکم عالوه بر راهبرد ان طـافپـيیری کـ بـرای مقابلـ بـا ترییـرات
بنیادیش ضروری است ،باید ب همکاری ب عنوان راهی برای ورود در بازارهای بیشالمللـی ناـاه
کنند .ایش همکاریها دستیابی ب دان و فناوریهای عدید را در حوزه منطق ای و بیشالمللـی
میسر خواهد ساخت .راهبرد تیمسازی ایش فرصت را برای تیمها مهیا خواهد کرد تا در سـرمای
و خطر شریک شوند و عامل حیاتی موفقیت در ایش کار انت اب همکار مناسب و سازگار اسـت.
دلیل عمده  55تا  05درصد شکست های پیمان همکـاری ناشـی از عـدایی شـرکاء بـ علـت
ناسازگاری بوده است (رضاییان.)4332 ،
راهبرد حاکم برای ارتباط بیش دو تیم ک موضوع کاری ب نسـبت میـابهی دارنـد ،رقابـت
است .درایش راهبرد ک پژوه های بسیار زیادی صورت گرفت اسـت ،شـیوههـا و روشهـای
گوناگونی ارای شده ک مبتنی بر عيب حداکثر سود برای خود است بر همـیش اسـار رویکـرد
راهبرد رقابت ،برد ـ باخت است ،ب عبارت دیار در ایش راهبرد یک طرف برنده است و منـافع
حاصل از کسب و کار را ب دست خواهد آورد و طرف دیار بازنده خواهد بود.
نکت بسیار مهمی ک ب عنوان تفاوت بنیادیش رقابت و همکاری مطرح است رویکرد حـاکم
بر هریک از آنها است .در راهبرد رقابت ،رویکرد حاکم ،برد ـ باخـت اسـت و طـرفیش تمـامی
منافع حاصل را برای خود میخواهند .در ایش مقال رویکرد برد-برد در حوزه تسهیم دان مورد
توع محوری قرار میگیرد .تسهیم دان در بـیش اعاـای تـیمهـای همکـاری مـیتوانـد در
توانمندسازی آنها برای رسیدن ب نتایج مطلوب مؤثر باشد .هدف اصلی ایش مقال ارای مـدلی
برای سنج رویکرد برد-برد است نرا ک ایش رویکرد میتواند رسیدن ب قابلیت کار تیمی را
نهادین کند .ب همیش منظور گروهی از ن باان مدیریت ب منظور بررسی و سنج کارآمـدی
ایش مدل ک برآمده از مطال مبانی نظری بود کمک کردنـد و در نهایـت نظـرات ایـش گـروه
بااستفاده از روش م ادالت ساختاری تحلیل شد.
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش

مــدیریت دانـ شــامل کســب ،خلــق ،لخیــره  ،تحلیــل و دادهکــاری وانتقــال و نیــر و
ب کارگیری و رواسازی دان میباشد (مـارکوارت .)4335 ،شـکل شـماره  4سیسـتم مـدیریت
دان را نیان میدهد:

کسب

ایجاد

دان

لخیره

تحلیل

شکل  .4سیستم مدیریت دان

ب کارگیری

توزیع و تسهیم

(مارکوارت)4335 ،

تسهیم دان را می توان یک مولف اصلی مدیریت دان دانست .مدیریت دانـ درسـطح
بیش شرکتی نیز میتواند مطرح باشد .شرکتهای بیشالمللی درصدد ایش هستند ک ایش مفهـوم
اساسی را ب عنوان یک راهبر اساسی مورد توع قرار دهند (.)Marquardt, 1996
درسطح شرکت ،مدیریت دان بر تسهیم دان درون شرکت اشـاره دارد .امـروزه تسـهیم
دان ب عنوان یکی از مهمتریش فرایندهای اصلی مدیریت دان سازمانها ،بـی تـر از سـایر
فرایندهای مدیریت دان مورد توع بسیاری از پـژوه گـران قـرار گرفتـ اسـت .از دالیـل
اهمیت تسهیم دان ایش است ک تسهیم دان موعب کاه هزین ها ،بهبود عملکرد ،بهبود
ارائ خدمات ب میتریان ،کاه زمان توس محصوالت عدید ،کاه زمان تأخیر در تحویل
کاالها ب میتریان و در نهایت کاه هزینـ دسترسـی بـ انـواع ارزشـمند دانـ در داخـل
سازمان میشود (کیاورزی و آخوندزاده.)4314 ،
تسهیم دان توسط کارکنان هناامی شکل میگیرد ک افراد داوطلبان و با اختیـار دانـ
خود را اهدا کنند و میتاقان دان مورد نیاز خود را از دیاران عمعآوری کنند و بـدیش ترتیـب
نوعی نرخ تسهیم دان شکل میگیرد (رماانیان و همکاران.)4314 ،
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تسهیم دان فرآیندی نندسوی است ک بیش تمامی لینف ان و عناصر باید عـاری باشـد .
برخی از شرکت های پییرو در سند « بیانیـ ارزش» خـود تسـهیم دانـ را راهکـاری بـرای
یادگیری میدانند و یادگیری همراه و از طریق شرکاء را ب نوان یکـی از سرفصـلهـای عـدی
بیانی ارزش خود قرارداده اند (.)Chini, 2004
در بحث انواع انتقال دان  1دست م تلف ازانتقال دان درشکل  2نیان داده شده است.

.4انتقال دان
افراد

بیش
-2انتقال دان از
افراد ب بیرون تیم

-1انتقال دان از
افراد ب درون تیم

-3انتقال دان
بیرون ب افراد

-5انتقال دان
ازساختار درونی ب
افراد

-7انتقال دان از
بیرون ب درون

-0انتقال دان
درون ساختار بیرونی
-3انتقال دان
درون تیم

در

شکل .4دست م تلف از انتقال ()Chini, 2004

از
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امروزه تیم ها در سازمان ها مورد توع فراوانی قرار گرفت اند و اهمیت کـارتیمی هـر روز
بییتر میشود؛ نراک شرکتها درمحیط کاری عهانی ب طور فزایندهای متکی ب سیستمهای
پروژهای هستند ک اعاای خود را درسراسر دینا پراکندهاند .فناوری ب ویژه شبک های ارتباطی،
تیم را ب فراتر ازدیوارهای سـنتیاش توسـ داده اسـت وآن هـا را قادربـ اشـتراذ گياشـتش
اطالعات ،منابع ودان ساخت است (مارکوارت.)4335 ،
درسطح بیش تیمی وشرکتها ،انتقـال دانـ  ،توزیـع و انتقـال دانـ دربـیش تـیمهـا را
دربرمیگیرد (.)Chini, 2004
توانایی تیم برای انتقال دان یک مزیت محسوب میشود و ظرفیت تیم بـرای عابجـایی
دان  ،بیانارقابلیت انتقال و ب اشتراذ گياشتش قدرت است ).(HBR, 1998
تسهیم دان با دو عنصر و عامل اصلی قابل ت ریف است)Chini, 2004( .
 .4شفافیت؛

 .2پيیرش.
شفافیت درتسهیم دان ب م نای باز بودن یک تیم برای شرکای آن است ک بـا طراحـی
ت امالت بیش تیمی میسرمیشود( .)Marquardt,1996البت باید گفت مفهوم باز بودن هماننـد
بسیاری از مفاهیم مدیریتی ،یک مفهوم طبی ی است و مقدار و میزان آن بـ عوامـل مت ـددی
بستای دارد ک مهمتریش آنها میزان اعتماد بیش شرکای راهبردی است و پیوندهای راهبردی
میتواند از نمودهای آن باشد .عامل مؤثر دیاـر در میـزان شـفافیت یـا بـاز بـودن ،اسـتقالل
شرکتها یا تیمها از هم است .از آنجا ک ممکش اسـت تـیمهـا دارای پیونـدهای سـاختاری و
حقوقی باشند ،میزان ایش وابستای در باز بودن آنها موثر خواهد بود.


طراحیتعامالتبینتیمی.برای انتقال دانـ و تسـهیم آن بـیش تـیمهـای عاـو شـبک
همکاری ،زیرساختی الزم است ک با عنوان نظام ت امالت بیش تیمی ازآن یاد میشود .
مناب ی ک ب شدت ب هم وابست هستند را میتوان استانداردسازی کرد و ب راحتـی انتقـال
داد .اطالعاتی مانند روی ها ،حقـو  ،عریـانهـای اطالعـاتی ازعملـ ایـش اطالعـات هسـتند
(.)O Dell & Grayson, 1999
دان هایی را می توان انتقال داد ک ساختاریافت باشند ،مانند می صـات محصـول ،و یـا
ویژگیهای میتریان؛ بنابرایش سیستم ت امالت بیش تیمی ضرورتا باید ب صورت یک پروتکل یا
قانون واستاندارد طراحی شود تا بتوان براسـار آن نسـبت بـ تسـهیم ابزارهـا ،نـرمافزارهـا و
اطالعات اقدام کرد.
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چالشهایمهمتسهیمدانش.فرهنگ ب همپیوستای وت هد ازنال هـای مهـم هسـتند.

یکی ازنال های مهم مدیریت دان ایش است ک دارندگان دان ناونـ دانـ خـود را در
اختــیار دیاران قرار میدهند .ناون افراد دان را ک ب س تی بـ دسـت آوردهانـد و بـ آن
دلبست اند و درحالی ک یکی ازمهم تریش عوامل کلیدی موفقیت است ،و مزیت آنها محسـوب
میشود در اختیار دیاران قرارمیدهند .
بـا سـ تی

ب طور کلی پاسخ های زیر ب ایش سؤال ک نرا در بسیاری از اوقات تسهیم دان
انجام میگیرد ،داده شده است:
 .4دان قدرت است .ایش حقیقت ناون محقق میشود ؟ ایش دلیل بـ طـور عمـده ازسـوی
موسساتی مطرح میشود ک ب نیروی انسانی و توان آن و شبک ارتباطاتی باور ندارند .تـیمهـا
امروزیش بسیار ب کار گروهی وابست اند؛
 .2عایازینی و میابهی ندارد .افرادی هستند ک میخواهند از طریق دان خـود بـ دیاـران
مباهات کنند؛
 .3ایش تصورک ناون دان ما ب درد دیاران میخورد وعود ندارد؛
 .1فقدان اعتماد؛
 .5درفیارزمان بودن.


ترجیحمنافعجمعیبرمنافعفردی.در زمین مبانی و اصول کلی کار تیمـی بایـد بـ سـ
موضوع و محور اصلی اشاره کرد ک در ایجـاد یـک احسـار میـترذ و ت هـد میـترذ بـ
سمتوسوی م یش تأثیر مهمی دارند ایش سـ محـور عبارتنـد ازNational Network for ( :
 .)Collaboration

ـ بین ) (Visionیا دید:
تصویری از آینده مطلوب ـ یک دید یا بین تصویری از آینده است ک توصیفی انایزاننده
از آن ارای میکند ب گون ای ک همای تمایل دارند آن تصویر درحال حاضر محقق شود.
ـ رسالت یا فلسف وعودی:
هدف یا آرمان نهایی از همکاری ،رسالت بیانار مبانی اصلی علت ایجاد همکاری است.
ـ ارزشها و اصول اعرایی:
باورهایی ک افراد و یا اعاای گروه همکاری ب آن م تقدند ،ارزشهـا و اصـول راهنمـای
ایجاد روابط کاری و توصیفار خواست ها و آرمانهای اعاای گروه از ورود ب شبک همکـاری
بر مبنای گزارشاری لحظ ب لحظ است.
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خروعیها و نتایج حاصل از همکاری نیز بیان کننده موق یت و وض یت عمومی روابط است
و من کسکننده موفقیت یا شکست کار میباشد .اقدامات اعاای شبک همکاری نیـاندهنـد
نتایج حاصل است .ب عبارتی میت وان بهتریش نتیج مـورد انتظـار را بهبـود و توسـ تسـهیم
ایدهها و رویکردها دانست ب گون ای ک تمامی اعاای شبک همکاری ب ب بین و بصـیرت
میترکی برسند.
وابستگیبهمنابع.در ایش حالت تیمها در حدی از ف الیتها قرار دارند ک ب محیط و منـابع
آن وابست هستند و تالش میکنند با استفاده از راهبردهای مدیریت محیط ایش منابع را تحـت
کنترل خود درآورند .مراع ب رویکرد سیسـتمی و بـازناری در ت ریـف محـیط ایـش م نـا را
شفاف تر خواهد کرد .از منظر سیستمی محیط یک سیستم (تیم) عبارتست از مجموع عـواملی
ک بر تیم تأثیر دارند ولی در کنترل آن نیستند (رضاییان ،)4370 ،البت در یک ت ریف تکمیلـی
آورده اند ک عالوه بر موارد فو  ،محیط دربرگیرنده آن نیزهایی است ک تحت تأثیر عملکـرد
سیستم قرار دارند( .ک بیانار تأثیر و تأثر بیش محیط و سیستم است) سیستمها (تیمها) تـالش
می کنند عوامل و عناصری ک بر آنها تأثیر دارند و در کنترل آنها نیسـتند را بـا اسـتفاده بـا
راهبردهای خاصی در کنترل خود درآورند .
بنابرایش تیمها برای آنک بتوانند ب ف الیتهای خود ادام دهند و بقای خود را تأمیش کنند،
نانار ب ورود منابع ب درون سیستم هستند و ب عبارتی دیار باید از منابع محیط استفاده کنند.
البت تمامی منابع محیطی برای تیم دارای اهمیت یکسانی نیستند ،برخی از ایـش منـابع نقـ
حیاتی برای تیم دارد و عدم تأمیش آن تیم را دنار بحران خواهـد کـرد و برخـی م تقدنـد کـ
راهبردهای مدیریت محیط ک گفت شد اغلب در مورد ایش منابع مورد استفاده قرار میگیـرد و
تیم س ی میکند با ایجاد ارتباطاتی با سایر تیمها از طریق سـرمای گـياری میـترذ ،قـرارداد،
ائتالف و  ...تأمیش ایش دست از منابع را برای خود تامیش کند .تیمهایی ک نتوانند یا ن واهنـد
ایش راهبردها را در پی بایرند و دادههای الزم را تأمیش نکنند باید منتظر پایـان ف الیـتهـا و
حتی حیات خود باشند.
بنابرایش تیمی ک از نظر تأمیش منابع مسأل ای ندارند در پی ایجاد رابط با تیمهـای دیاـر
ن واهند بود و ب عبارتی استقالل خود را حفظ خواهند کرد.
سنجشرويکردبرد–برد.برای اینک همکاری بیش تیمـی محقـق شـود و شـکل بایـرد،
ضروری است میان تیمهای عاو شبک همکاری رویکرد برد – برد حاکم باشد .برایش اسـار
هر تیم س ی میکند زمین ای را فراهم سازد ک تمامی اعاای شبک همکاری ازنتـایج حاصـل
سهم مناسبی داشت باشندو تنها خود تیم منتفع نباشد .استمرار انتفاع عم ی الزم بقای شبک

461

چشمانداز مديريت دولتی-شماره  - 41تابستان 4931

همکاری میباشد .برای سنج
آنها درعدول  4آمده است .

ایش ب د س شاخص اصلی مطرح است ک متریرهای سـنج
عدول .4متریرهای سنج

نمايه 

رویکرد برد -برد
متغیــر 

شفافیت :میزان وضوح و محرمان نبودن دان
پيیرش :قبول کردن انتقال دان
میترذ درمواد اولی  -میتری
ترعیح منافع عم ی برمنافع فردی

تسهیم دان
تسهیم منابع

نوع دوستی


.روششناسیپژوهش

3

ایش پژوه از نظر هدف ،توصیفی و از نظر م اطب ،پژوهیی کاربردی محسوب میشود.
قلمرو مکانی ایش پژوه کیور ایران وخبرگان آشنا ب موضوع کار تیمی و همکـاری هسـتند.
خبرگان ایش پژوه ب روش گلول برفی شناسایی شدند ی نی با مراع ب هر یک خبرگان از
اییان خواست شد یک یا نند نفر از خبرگانی ک میشناسند را ب محقق م رفی نمایند ب ایـش
ترتیب بی از  35نفر از خبرگان انت اب شده ب پرسینام ما عواب دادند.
ابزار اصلی عمعآوری اطالعات در ایش پژوه  ،پرسیـنام اسـت .در عـدول شـماره  2اب ـاد،
مولف ها و گوی های پرسینام بیان شده است.
عدول .2ارتباط هر یک از سواالت پرسینام با اب اد ،مولف ها ،متریرها ،و شاخصهای پرسینام
بعـد  مولفه 

نمايه 

متغیر 

شفافیت
دان
رفتــــاری

رویکرد برد – برد

تسهیم
دانــ

پيیرش

ســئوال 
 دان صریح و روش را میتوان ب سایر شرکتها منتقل کرد. در شرکتهای عاو گروه تبادل اطالعات وعود دارد. تبادل اطالعات و تجارب زمین شکلگیری همکاری را فراهممیکند.
 دسترسی ب اطالعات سایر شرکتها عاو شبک همکاریموعب تداوم همکاری میشود
 برخورداری از دان سایر اعاای شبک همکاری رضایت خاطراعاا را افزای میدهد
 دان موعود درشرکت ،مت لق ب آن است ودیاران سهمی درآنندارند.
 شرکت عالوه بر نیاز ب تجارب واطالعات دیاران ،بایداطالعات وتجارب خود را نیز ب آنها بدهد.
 پيیرش انتقال دان در بیش اعاای شبک همکاری از سویتمامی اعاای شبک موعب تداوم حیات شبک میشود
 -پيیرش انتقال دان در بیش اعاای شبک همکاری از سوی
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تمامی اعاای شبک موعب رضایت خاطر اعاای شبک میشود.

ارتباط در
مواد اولی

تسهیم
منابــع

اشتراذ
درمیتری

نوعدوستــی

ترعیح منافع
عم ی بر
منافع فردی

 وعود منابع مکمل ( تولیدات ما ب همراه تولیدات سایر اعاایگروه نیاز میتری را تامیش میکند) درشکلگیری همکاری
موثراست.
 داشتش ارتباط زنجیرهای (محصوالت ب ای از اعاای گروهب عنوان مواد اولی ب ای دیار هستند) بیش تولیدات ایجاد
همکاری را آسان میکند.
 شناخت از نیازها ومنابع سایرشرکتها کمک میکند تازمینهمکاری با آنها را عستجو کنیم.
 اشتراذ در مواد اولی در بیش اعاای شبک همکاری موعبتداوم همکاری میشود .
 اشتراذ در مواد اولی بیش اعاا شبک همکاری ت امل بیش آنهارا تسهیل خواهد کرد
 وعود میتریهای میاب موعب فراهم شدن زمین همکاریمیگردد.
 میتریهای اغلب شرکتهای عاو گروه دارای وعوه اشتراذبسیاری هستند .
 اشتراذ میتری در بیش اعاای شبک همکاری موعب تداومهمکاری میشود.
 اشتراذ میتری بیش اعاا شبک همکاری ت امل بیش آنها راتسهیل می کند
 برای ایجاد واستمرار همکاری الزم است ب منافع سایر اعاا نیزاهمیت داده شود.
 بها دادن ب منافع دیاراعاا موعب تقویت حسش اعتماد متقابلمیشود.
 ایش باور ک سایر اعاا شبک همکاری ب منافع ما هم اهمیتمیدهند ،ما را ترغیب میکند در آن شبک باقی بمانیم
 ترعیح منافع عم ی بر منافع فردی در بیش اعاا شبک همکاریرضایت خاطر اعاا شبک را افزای میدهد.

ب منظور سنج روایی پرسینام از روش اعتبار محتوی استفاده شده است بدیش ترتیـب
ک پرسینام ب ت دادی ب خبرگان موضوع ارائ شده اسـت و ب ـد از انجـام اصـالحات الزم،
نهایی شد .پایایی پرسینام با روش آلفای کرونباخ محاسب شده است .عدول  3ضریب آلفـای
های گوناگون پرسینام را نیان میدهد.
کرونباخ برای ب
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عدول .3ضریب آلفای کرونباخ پرسینام
ضريبآلفایکرونباخ 

بعد 
شفافیت دان
پيیرش
ارتباط در مواد اولی
اشتراذ در میتری
ترعیح منافع عم ی بر منافع فردی

52321
52732
5753
52324
52754

تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

.4

درایش پژوه برای تجزی و تحلیل اطالعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده
شده است .بدیش منظور ابتدا از تحلیل عاملی برای سنج اعتبـار عـاملی پرسیـنام اسـتفاده
شده است .با استفاده از تحلیل عاملی میتوان می ص نمود ک آیا پرسینام شاخصهای مورد
نظر را اندازهگیری میکند یا خیر .در تحلیل عاملی باید سواالتی ک برای ارزیابی یک شـاخص
یا صفت خاص طرح شدهاند دارای یک بار عاملی میترذ باشند.
عدول شماره  1اشتراذ اولی و اشتراذ است راعی را نیان میدهد .هر نـ مقـادیر اشـتراذ
است راعی بزرگتر باشد ،عاملهای است راج شده متریرها را بهتر نیان میدهند.
عدول 1اشتراکات اولی و است راعی














Commu naliti es
Extraction
.688
.673
.686
.749
.657
.716
.620
.648
.561
.684
.583
.714
.680
.694
.634
.589
.739
.810
.725

Initial
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19

Extraction Method: Principal Component Analy sis.
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هماناون ک عدول  1نیان میدهد ،تمامی سئوالها دارای نسبت اشـتراذ بـاالتر از 5/5
بوده است .ایش عدول نیان میدهد سئواالت در مجموع ب بررسی یک موضوع پرداخت اند.
برای انت اب روش مناسب تجزی وتحلیل اطالعات الزم است بـ مقیـار بـ کاررفتـ در
ت ریف عملیاتی پژوه توع ویژهای شود .با عنایت ب نوع پژوه حاضر از روش م ـادالت
ساختاری استفاده شده است.
عدول شماره  5ماتریس نرخ یافت اعزا را نیان میدهد ک شامل بارهای عـاملی هـر
یک از متریرها در عامل های باقیمانده ،پس از نرخ است .هر نقدر قدرمطلق ایش ضـرایب
بییتر باشد ،عامل مربوط نق بییتری در کل ترییرات مورد نظر دارد.
عدول  .5ماتریس نرخ












یافت عاملی

a
Rotated Compo nent Matrix

Altur
-.099
-.033
.003
-.043
.003
.003
.041
.057
.497
.277
.146
.283
.287
.210
.024
.277
.792
.792
.751

Component
Rshare
.068
.001
-.022
.018
.039
.050
-.032
-.002
.560
.779
.744
.793
.773
.806
.796
.713
.334
.426
.397

Kshare
.821
.820
.828
.864
.810
.844
.785
.803
-.032
.012
.089
.065
.008
.008
.017
-.062
.021
-.006
-.058

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q10
q11
q12
q13
q14
q15
q16
q17
q18
q19

Extraction Met hod: Principal Component Analy sis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalizat ion.
a. Rotation conv erged in 5 iterat ions.

ایش عدول نیان میدهد ک هر یک از پرس ها بـرای سـنج
مجموع س ب دی بودن مدل را نیان میدهند.

نـ ب ـدی هسـتند و در



مدلمعادالتساختاری.یکی از مهمتریش ادعاهای مطرح شـده در اغلـب مـدل هـا وعـود
رابط علت و م لولی بیش متریرهای پژوه است .یکی از روشهای نویش برای سنج روابط
علت و م لولی ،مدل م ادالت ساختاری است.
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بااستفاده از ایش مدل میتوان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در عام های خاص آزمـون
کرد.
شکل شماره  2مدل ت میش استاندارد را نیان میدهد.

با توع ب اطالعات حاصل از مطال ات میدانی مدل یک ت میش اولی زده شده است .ایش
شکل شماره  .2مدل ت میش استاندارد

شکل  2نیاندهنده روابط بیش اب اد مدل با یکدیار است و نیان میدهد س ب ـد تسـهیم
دان ) (Kshareو تسهیم منابع ) (R. Shareو نوع دوستی یا عدم خودخـواهی و توعـ
ب منافع دیاران ) (Alturدارای روابط م ناداری با یکدیار هستند.
شکل شماره  ،3مدل اعداد م ناداری را نیان میدهد.
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شکل شماره .3مدل اعداد م ناداری

همانگون ک شکل شماره  3نیان میدهد ،تمامی پارامترهای مدل) ب عز همبستای بیش
تسهیم منابع و تسهیم دان و همبستای بیش تسهیم دان و نوعدوستی) م نادار شده است.
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نتیجهگیریوپیشنهادها 

.5

برای سنج رویکرد برد ـ برد ک شـامل سـ نیـانار تسـهیم دانـ  ،تسـهیم منـابع و
نوعدوستی بودند 41 ،سؤال طراحی شدند کـ تمـامی سـؤالهـا دارای اشـتراذ بـاالی 5/55
هستند و همچنیش مدل ت میش استاندارد نیان میدهد ،مدل از نظر شـاخصهـای تناسـب در
وض یت مناسبی است و بیش نیانارها همبستای  5/72وعود دارد.
نتایج عدول اشتراکات مؤلف رویکرد برد ـ برد نیان میدهد سؤالهای طراحی شده دارای
اشتراذ باالی  5/5هستند  .بنابرایش برای سنج ایش رویکـرد مناسـب هسـتند .عـدول کـل
واریانس تبییش شده نیان می دهد سؤاالت طراحی شده روی هم س عامل را تیکیل میدهند
ک دو عامل آن بسیار ب هم نزدیک و قابل ادغام هسـتند .دو نیـانار طراحـی شـده تسـهیم
دان و تسهیم منابع مورد تایید قرار گرفتند و در مجموع سؤاالت طراحی شده  70/155درصد
موضوع را پوش میدهد.
برای نیان دادن ارتباط سؤاالت طراحی شده با نیـانارهای مـورد نظـر ،مـدل در حالـت
استاندارد اعرا شد ،نتایج حاصل نیاندهنده م نیداری مدل سنج مؤلف رویکرد برد ـ برد و
تسهیم منابع با  5/31همبستای با ایش مولف در تبییش آن نق دارند  .ب عبارت دیار میتوان
گفت از نظر مدیران تسهیم دان مهمتر از تسهیم منابع میباشد.
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