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Abstract 
Coopetition strategy is a phenomenon that is the result of the simultaneous pursuit of 
cooperation and competition between companies, and nowadays it has become 
increasingly popular in strategic management studies; However, since high-tech 
industries require expertise and high technology, which any business may not fully 
possess, are in urgent need of cooperation and sharing of this expertise and technology 
so that in addition to competing, they can create a unique competitive advantage with 
cooperation. Therefore, the adoption of a strategy based on competition and cooperation 
in high-tech industries becomes more and more prominent. This research aims to study 
the role of management ambidexterity between strategic goals and the cooperation 
competition strategy with the moderating role of knowledge sharing. 
This study is applied in terms of purpose and survey in terms of the method of doing the 
work. The statistical population consists of 109 active managers in high-tech industries 
who have experienced competition-cooperation, and who were selected by the non-
probability sampling method. The research tool is a questionnaire whose form and 
content validity were examined using experts' opinions and construct validity using 
confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha coefficient of all variables was more 
than 0.7, which shows the reliability of the tool. The obtained data were analyzed using 
the structural equation modeling method and AMOS software. 
The findings of the research showed that strategic intent has a positive and significant 
effect on the management ambidexterity and the cooperation competition strategy, and 
management ambidexterity has a significant effect on the strategy of competition and 
cooperation. Furthermore, the result shows that management ambidexterity plays a 
moderating role between strategic intent and the cooperation competition strategy. 
 
Keywords: Cooperation Competition Strategy, Management Ambidexterity, 
Knowledge Sharing, Strategic Intent. 
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  چكيده
است  هاشركت نيو رقابت ب يهمكار زمانهم يريگيپ ي است كه حاصل ادهيدپ  يهمكار – استراتژي رقابت

شده است؛ اين در حالي است كه صنايع با محبوب  مطالعات مديريت راهبرديدر  ياندهيفزا طوربهو امروزه 
كامل از  طوربه وكاركسبفناوري باال به دليل اينكه نياز به تخصص و تكنولوژي باال دارند  كه ممكن است هر 

ي اين تخصص و تكنولوژي دارند تا عالوه بر گذاراشتراكآن برخورد نباشد نياز مبرمي به همكاري و به 
 اتخاذ شدهگفتهيي ايجاد نمايند. با توجه به مطالب همتايببا همكاري بتوانند مزيت رقابتي  كننديماينكه رقابت 

 نيهدف از ا. شوديم ترپررنگ شيازپشيبباال  استراتژي مبتني بر رقابت همكاري در صنايع با فناوري
 يرقابت همكاراستراتژي و  كياهداف استراتژ نيدر رابطه ب تيريمد يتوانونقش واسط دوس يپژوهش بررس

  .باشديم گر اشتراك دانش ليبا نقش تعد
 يمارپژوهش حاضر به لحاظ هدف كاربردي و ازنظر روش انجام كار، از نـوع پيمايشـي اسـت. جامعه آ

تشكيل  اندداشتههمكاري را  –با فناوري باال كه تجربه رقابت  عيصنانفر از مديران فعال در  109پژوهش را 
كه با روش نمونه گيري غير احتمالي در دسترس انتخاب گرديده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه  دهنديم

روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي باشد كه روايي صوري و محتوايي آن با استفاده از نظر خبرگان و مي
بدست آمد كه نشان از  7/0تأييدي مورد بررسي قرار گرفت. ضريب آلفاي كرونباخ همه متغيرها نيز بيشتر از 

هاي به دست آمده ببا استفاده از روش مدليابي معادالت ساختاري و نرم افزار تأييد پايايي ابزار است. داده
]َAMOS يل قرار گرفتمورد تجزيه وتحل  
مثبت  ريتأث قصد استراتژيك بر دوسوتواني مديريت و استراتژي رقابت همكاريپژوهش نشان داد،  يهاافتهي

 گريد جياز نتاي دارد. داريمعن ريتأثو دوسوتواني مديريت بر استراتژي رقابت همكاري  دارند يداريو معن
. كنديمو استراتژي رقابت همكاري نقش ميانجي ايفا  كياستراتژدوسوتواني مديريت در رابطه بين قصد  نكهيا

عالوه بر اين اشتراك دانش در رابطه بين قصد استراتژيك با دوسوتواني مديريت و قصد استراتژيك با 
  استراتژي رقابت همكاري نقش تعديل گر دارد.

  تژيكرقابت همكاري، دوسوتواني مديريت، اشتراك دانش، قصد استرا ياستراتژ :هادواژهيكل

  مقاله پژوهشي
  99-120صفحه 
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بررسي نقش واسط دوسوتواني مديريت در رابطه بين قصد استراتژيك و استراتژي رقابت همكاري با نقش تعديل گر اشتراك دانش

  مقدمه
آوردن مزيت رقابتي،  به دستبراي  وكارهاكسبامروزه 
آوردن مزيتي  به دستتا بتوانند با  زننديم وآتشآبخود را با 

. ولي رقابت تا كجا؟ در ]1[آيند فائقبر رقباي خود  ليبديب
صنايعي كه هر بخش براي خود مزيت رقابتي حاصل كرده و 

 رفتهرفتههستند،  تقليد درصددو رقبا  تازديمبر ديگري 
كه  گردديمبازارهاي با كاالهاي مشابه با نبود تمايز حاصل 

. اين در حالي ]2[كنديمنمايان  شيازپشيبنياز به نوآوري را 
، تكنولوژي يا توانايي وكاركسباست كه در صنايع پويا، هر 

دارد كه ديگري از آن محروم است و برعكس؛ كه با به 
شايد مزيتي نوآورانه و متمايز  هايياتواني اين گذاراشتراك

حاصل گردد كه صنعت را متحول كرده و يك بازي دو سر 
. پس راحل جلوگيري از رقابت ]3[برد براي رقبا ايجاد كند 

و استفاده از مزيت يكديگر به اشتراك قرار دادن  پروايب
و تكنولوژي است كه امروزه به مبحثي داغ در  هاييتوانا

ي است كه اگونهبه. اين ]4[است  شدهليتبد وكاركسبعرصه 
ي خود را به اشتراك هاييتوانا صنعترقباي موجود در يك 

ايجاد  دهنديمانجام  باهمتا عالوه بر رقابتي كه  گذارنديم
. موضوع مذكور امروزه تحت عنوان ]5 [مزيت رقابتي كنند

در صنايع مطرح است. اين در  "همكاري –استراتژي رقابت "
بين سازماني به بخشي مهم از  يهايهمكارلي است كه حا

ييايو پو نانياطم ها در جهت انطباق با عدماستراتژي شركت
اقتصاد و توسعه  يثباتيب. ]6 [وكار بدل گشته استكسبي ها

بازارها، رقابت شديد  يسازيشكل جهان وكار بهكسب
موضوع  ها نيز به ايناقتصادي و انتشار دانش فني ميان بنگاه

ي توانايي كه گذاراشتراكبراي به  هاشركتكه  دامن زده است
  .  ]8 [،]7[ پردازنديمرقيب دارد به همكاري 

استراتژي  دهديزيادي وجود دارد كه نشان م يهانمونه
 صنعت مورد عنوان يك شيوه عملي دربه رقابت همكاري
ضوع تا اين مو شوديو همين امر سبب م رديگياستفاده قرار م

وكار در تحقيقات مرتبط با مديريت و كسب از اهميت بااليي
رقابت استراتژي،  اين يريكارگاز به اينمونه. برخوردار باشد

عنوان دو توليدكننده به ،بين شركت اپل و سوني و همكاري

. اين دو شركت در صنايع با فناوري باال باشديم انهيرا بزرگ
در عين رقابت با يكديگر در كه با يكديگر بسيار رقابت دارند 

 يهاتي، اتحادي را براي انجام فعالياانهيحوزه تجهيزات را
تحقيق و توسعه مشاركتي تشكيل دادند تا قادر باشند 

قدرتمندي توليد  يهاتاپروميزي و لپ يهاانهيرا
 يگذارهيسرما، در يك نمونه ديگر شركت سوني. ]5[؛]9[كنند

سامسونگ براي توليد  شركت مشتركي را به همراه
انجام داد تا از ميزان عرضه  باالباكيفيت  يهاشينماصفحه

براي توليد تلويزيون اطمينان حاصل  هاشينماصفحه كافي اين
براي فرايند توليد  در اين نمونه دسترسي به منابع حياتي ؛كند

سوني از طريق ايجاد يك رقابت همكارانه با سامسونگ محقق 
كه شركت  دهديمو همكاران، نشان  1تاالتحقيقات ريشد. 

ي جهان نيز از فروشخرده نيتربزرگ عنوانبهآمازون 
. كنديماستراتژي رقابت همكاري براي خلق ارزش استفاده 

ي رقيب كه در عرضه هاشركتكه  دهديماين موارد نشان 
آوردن  به دستجهاني تشنه به خون يكديگرند چگونه براي 

 [زننديمرد با يكديگر دست به همكاري مزيتي كه ديگري دا

هاي ارائه شده نشان از ضرورت استفاده از مزيت . مثال]10
حاصل از استراتژي رقابت همكاري را بيش از پيش نشان 

  دهد.مي
قصد توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه 

شركت در  كيبلندمدت  تيدهنده موقعنشان كياستراتژ
مطلوب مانند رشد، تسلط بر بازار و حفظ به اهداف  يابيدست
به اهداف  يابيدست يبرا نكهيبا توجه به ا. ]11 [است يبرتر

و  يگذارهي، سرمايخارج يريادگيبه  ازي، ناستراتژيك
 دهديم. تحقيقان نشان و توسعه وجود دارد قيتحق نيهمچن

مناسب  يبه شركا يابياحتماالً موجبات دست كيهدف استراتژ
يم شدهانيب. با توجه به مطالب ]12[ كنديراهم ماتحاد را ف

نتيجه گرفت كه اين قصد استراتژيك شركت است كه  توان
 شوديمباعث ورود يك شركت به استراتژي رقابت همكاري 

 منظوربهي استراتژيك هابرنامهو در بطن اين قصد، 
نهفته  توأمي هر چه بيشتر از رقابت و همكاري برداربهره
كه هدف  كننديم انيمطالعات بعالوه بر اين،  .]13 [است

                                                 
1 Ritala 



 

 

102

  17ل بيست و هشتم/ دوره جديد/ شماره / سا1400بهار و تابستانفصلنامه راهبردهاي بازرگاني/ دانشگاه شاهد/دو
 Business strategies/ Journal of Shahed university/ 28st Year/ No.17/ Spring & Summer 2021 

 ازين يگريگر دمداخله يهاسميممكن است به مكان كياستراتژ
 شود يانسازم نيخاص ب يهاداشته باشد تا منجر به مشاركت

 ياصل شگاميپ كيعنوان به توانديم كيهدف استراتژپس 
  .]12 [باشد يهمكار

 نيتريمحوركه  بايد توجه كرد شدهانيبعالوه بر مطالب 
موضوع در رابطه با استراتژي رقابت همكاري موضوع 

و رقابت   يهمكار عملانجام دو  دوگانگي است كه به 
؛ ]1 [مشاهده استقابل ي تيريمد چهيزمان از درطور همبه
ي هايشدن در دوگانگ ري، ممكن است درگحالنيباا. ]14[

ديراني باشد كه و نياز به م ها ساده نباشدشركت يمتناقض برا
. اين ]15 [شوديممديران دوسوتوان ياد  عنوانبه هاآناز 

كه در  دارند را باهممديران توانايي انجام كارهاي مخالف 
. مديران كنديماستراتژي رقابت همكاري بسيار نمود پيدا 

دارند؛ بدين  زمانهمي برداربهرهدوسوتوان توانايي كشف و 
شريك به رقابت بپردازند و هم با  تواننديمگونه كه هم 

توانايي آن را دارند كه در موضوعاتي كه در مسير قصد 
پس در . با رقيب همكاري كنند باشديماستراتژيك شركت 

را هماهنگ با   كياستراتژ قصد اين حالت مدير بايد بتواند
اهداف  نيب يهمخوان داشته باشد تا از  مدنظرشركت رقيب 

 توانيم شدهانيبا توجه به مطالب . پس بحاصل شود نانياطم
چنين استدالل كرد كه مديران دو سوتوان با توجه به قصد 

استراتژي رقابت  كاربستباعث  تواننديماستراتژيك سازمان 
  .]16[؛ ]10[همكاري شوند

موضوع مهم ديگر در رابطه با استراتژي رقابت همكاري  
ي گذاركاشترااين است كه هدف اصلي از اين استراتژي به 

ي دو شركت است و از طريق دانش به اشتراك هاييتوانا
به وجود  هاآنتوسط دو رقيب همكاري بين  شدهگذاشته

عامل جهت دهنده مهمي در  توانديمميايد. اين اشتراك دانش 
رابطه بين قصد استراتژيك يك شركت به همكاري با رقيب 

 توانديمدانش  يگذار، به اشتراكخود باشد؛ عالوه بر اين
شركت كمك كند  كي كيبه هدف استراتژ يابيمنظور دستبه

. اين در حالي است ]17[سازد همسو  كيتا آن را با هدف شر
تا  كنديمكه اشتراك دانش به مديران دوسوتوان نيز كمك 

استراتژيك  قصد بهي با توجه هدفمندتر صورتبهبتوانند 

قدم  اهفرصت زمانهمبرداري شركت در كشف و بهره
كه اشتراك دانش در  يبدان معناست كه تا زمان نيابردارند. 
شركت  كي كيها وجود نداشته باشد، هدف استراتژمشاركت

  . ]18[راهنماي مديران باشد تواندينم خوديخودبه
مساله اصلي اينجاست كه نبود قصد استراتژيك در مديران 

ط ها از مزيت ايجاد شده توسشود كه سازمانباعث مي
طور كه بهره شوند و نتوانند آناستراتژي رقابت همكاري بي

بايد و شايد با ايجاد يك اتحاد استراتژيك با رقباي خود به 
بديل و نوآورانه دست يابند كه بازار را به محصوالت بي

با اينكه . عالوه بر مورد ذكر ]12[تسخير خود درآورند 
توجه هاست كه در كانون سال يموضوع رقابت همكار

 هاي فراوانيمحققان غيرايراني قرارگرفته و پژوهش

در اين زمينه در كشورهاي مختلفي همچون آمريكا، بريتانيا، 
 ... انجام شده است؛ محققان ايرانـي، بـه ايـن سوئد، فنالند و

اند. به همين دليل، يكي مبحث مهم توجه چنداني نشان نداده
 ش، بررسـي پديـدههاي اصلي اين پژوهاز اهداف و نوآوري

ايع با ايران، يعني صن استراتژيكصنايع در  يرقابت همكار
 فناوري باال مي باشد.

صراحت ادعا كرد كه به تواني، مشدهانيبموارد با اتكا بر 
استراتژي رقابت بر  با شناخت و بررسي عوامل تأثيرگذار

 يامسير تازه در تواني، مصنايع با تكنولوژي باالدر  همكاري
گام برداشت. بنابراين، استراتژيك  مديريت يهااز پژوهش

موانع ايجاد همكاري  كه ها بايد تدابيري اتخـاذ كننـدسازمان
در بين رقبا از بين برود تا بتوان از مزيت همكاري حاصل از 

ي مختلف استفاده نمود. هابخشي رقبا در هاييداراتجربه و 
ز با در نظر گرفتن با توجه به آنچه تاكنون گفته شد و ني

ضرورت  توانيم، زمينـة نياندك موجود در ا يهاپژوهش
طرح  هميـت. ا1: انجام پژوهش را بدين گونـه بيـان كـرد

انجام استراتژي رقابت همكاري راهكارهاي عملي در راستاي 
رابطه را در  يديجد نشيبپژوهش حاضر  هاافته. ي2بين رقبا،

 جاديباعث ا يچه عوامل نكهيكنندگان در مورد امشاركت با
 شوديشركت م كيدر  استراتژي رقابت همكاري

چگونه ممكن است  نكهي) و اكيمثال، هدف استراتژعنوان(به
حاصل شود (با استفاده از  زيآمتيموفق يهمكار تيدرنها
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.توجه  3ارائه خواهد داد،  )دوسوتوان رانيو مد اشتراك دانش
نعت هر رقيب طي فعاليت با اين نكته مهم است كه در يك ص

و حاصل جمع اين  آوردهخود مزاياي خاص خود را به دست 
ي بر وضعيت اقتصادي آن صنعت استهيشااثر بسيار  هاتيمز

با توجه به اينكـه بيشـتر مطالعـات در . 4خواهد داشت 
در و مديران دوسوتوان  استراتژي رقابت همكاريزمينـة 

و كشور ايران از توجه  تشده اسانجام كشـورهاي پيشـرفته
براي درك بهتر اين پديده، اجراي است،  ماندهمحجور 

پژوهشي با توجه به شرايط فرهنگي جامعة ايراني ضرورت 
نقش واسط  يبررسهدف پژوهش حاضر  نيبنابرا. دارد
و  كياستراتژ قصد نيدر رابطه ب تيريمد يتوانودوس

يم دانش گر اشتراك ليبا نقش تعد يرقابت همكاراستراتژي 
  . باشد

  مباني نظري 
  قصد استراتژيك 

 نديفرآ كي ك،ياستراتژ قصد، نيت يا هدفمفهوم 
فعال است كه شامل تمركز شركت بر برنده شدن،  تيريمد
 ،اهداف انيارتباط م يبرقرار يدر افراد برا زهيانگ جاديا

افراد، حفظ شور و شوق  يميت يوسواس برنده شدن، همكار
 رييعنوان تغبه ديجد ياتيعمل فيارائه تعاربا  زهينگد اايجو 
و  تياز اهداف بلندپروازانه در هدا هاستفاد زيو ن طيشرا
در تعريفي ديگر از قصد  .]19[باشديمنابع م صيتخص

از  ينماد كيقصد استراتژ "كه  شوديماستراتژيك چنين بيان 
 كيبازار  يمطلوب رهبر تيو موقع يطلبجاه حيصر انيب

و  يداخل نفعانيارتباط مؤثر با ذ كيعنوان بهو  شركت است
در  يرقابت يالگوها يبررس. ]20["كنديعمل م يخارج
در  كياستراتژ قصد دهدينشان م شرو،ينوآور و پ يهاشركت

كرده، در  نيمنابع را تضم صيدرازمدت انسجام در تخص
افراد  يهاتالش يرو جادشدهيا يهاچالش ريبر تأث مدتانيم

مدت با استفاده از در كوتاه ت،يو درنها ديمانيتمركز م
 ني. اكنديكمك م يرقابت سكير شبه كاه يرقابت ينوآور

و  يو نوآور مدتانيانسجام در بلندمدت، تمركز در م
استفاده از منابع محدود در  ديمدت، كلمشاركت در كوتاه

  .]21[رودياهداف بلند پروازانه به شمار م بيتعق
كه  كنديم جاديو ا نييرا تع يفهد ك،ياستراتژ قصد

كاركنان شركت  هيكل يو تعهد از سو يسزاوار تالش شخص
 ستهيكه شا دهديرا م يبه كاركنان آن هدف و ]22[باشديم

 نيماندن در بهتر يباق ايو  نيسرنگون كردن بهتر يتعهد برا
در  افتيدر توانيبه گذشته م ينگاه بادر جهان باشد.  گاهيجا

صاحب منابع  يمعدود يژاپن يهاشركت ،يداليم 1970دهه 
در برابر  ريچشمگ يفن يهاتيقابل ايو  ديحجم تول اد،يز

 ستيخود بودند. پس از گذشت ب ييكايو آمر يياروپا يرقبا
 ستم،يقرن ب ييانتها يهاو در سال طيشرا نيسال از ا

به  عياز صنا يارياند در بستوانسته ياو كره يژاپن يهاشركت
اند خود فوق كه توانسته يهابازار بدل شوند. شركترهبران 

 ند،ينما تيدر جهان تثب يو نوآور يعنوان رهبران فناوررا به
ها آن يهاتيكه فراتر از تناسب منابع و قابل يطلبجاه يبا نوع

 ريها در طول مساند. آنبوده است، كار خود را آغاز نموده
سطوح  يدر تمام خود، همواره وسواس برنده شدن را يحركت
 قصد «وسواس را اصطالحاً  نياند كه انموده يجار يزمانسا
  .]23[ نامنديم »كيهدف استراتژ اي

  دوسوتواني مديران 
 هاتيفعالاز  زمانهممفهوم دوسوتواني به توانايي استفاده 

. اين موضوع در مفهوم كلي به توازن بين ]24[كنديماشاره 
. در ]25[ي توجه دارد برداربهرهي اكتشافي و هاتيفعال

دو  رانيمدكه  گردديمتعريفي از مديران دوسوتوان چنين بيان 
 يهاتيبا فعال تواننديهستند كه م ييباال زهيسوتوان افراد باانگ
شامل كاوش و  كهمخالف مقابله كنند  نيمتنوع و همچن

  . ]26[باشديها م/ فرصت هاتياز فعال يبرداربهره
دهد كه يرا نشان م هادگاهيد نيا ايپو ياهتيقابلتئوري 

خود را  رانيمختلف، مد يهامهارت يريگيپ يها براشركت
 يرانيشامل مد امر نيا كننديمختلف م يملزم به انجام كارها
 تيزمان فعالهم يبرداراكتشاف و بهره نياست كه با موازنه ب

 دنتوانيم نكهيعالوه بر ا. مديران دوسوتوان ]27[ كننديم
، توانايي دنرا انجام ده فيوظا زيادغام و تما دهيچيپ يكارها

 .]28[ي اقتضايي را دارند هاتيوضعي از برداربهرهكشف و 
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در مورد فعاليت اصلي مديران دوسوتوان قسمت اول كه 
كه شامل  گردديم اطالقي هاتيفعالتوانايي كشف نام دارد به 

 يهاها، برنامه، ساختارديجد يسازمان يهنجارهاتوجه به 
با شرايط جديد اشاره  يها و سازگارستمي، سيريادگيمعمول، 

دارد. اين در حالي است كه بخش دوم وظيفه يك مدير 
شامل اعمال، است كه  يبرداربهره يهاتيفعالدوسوتوان 
ي جديد و توسعه دانش و توانايي سازماني ندهايبهبود، فرا

  .]29[؛ ]27[است 

  اشتراك دانش
آن  يكه ط گرددياطالق م ينديدانش به فرااشتراك 

منظور خود را به يدانش آشكار و ضمن و متخصصانكاركنان 
 نيتوجه به ا. ]30[ گذارنديبه اشتراك م ديدانش جد جاديا

 جاديمنظور ابه يالهينكته مهم است كه اشتراك دانش وس
تبع آن و به ياهداف سازمان شبرديدر جهت پ ديجد يدانش

. اشتراك دانش ]31[ است و ايجاد مزيت رقابتيلكرد بهبود عم
 يدانش در بالندگ تيريمد نديفرا ياز اجزا يكيعنوان به

 يهاراه نيتراز مهم يكيدارد و  يتوجهها نقش قابلسازمان
است  يرقابت تيو كسب مز يديكل يهايستگيشا يريكارگبه

به  . توجهباشديدانش م تيريمد نديبخش از فرا نيترو مهم
شدن اشتراك  ييمنظور اجراكه به كندينكته مهم جلوه م نيا

دانش و بعد  يرخ دهد اول آزادساز ديدانش دو عمل با
 هيدانش عبارت از انتقال سرما يدانش. آزادساز يآورجمع
 يآورجمع  كهيدرحال گريد خصشخص به ش كي يفكر

ر منظودانش عبارت است از مراجعه افراد به همكاران خود به
  .]32[آنان يفكر هيكسب سرما

 نيشدن ا ييمنظور اجرابه شدهانيبا توجه به مطلب ب
و  گردد تا كاركنان جاديمساعد ا يجوسازمان ديبا ياستراتژ
انتقال دهند  گرانيخود را به د نشبتوانند دا يراحتبه هاسازمان

دانش  يايكاركنان رغبت داشته باشند تا جو نكهيعالوه ابه
   .]33[ باشند يكار طيان خود در محهمكار گريد

  استراتژي رقابت همكاري
، تحت عنوان دهيپداستراتژي رقابت همكاري به يك 

همكاري و رقابت بين شركت ها اشاره دارد  زمانهمپيگيري 

. تجلي منطق متناقض همكاري و رقابت در اين ]34[
؛ كه كنديماستراتژي، همكاري را به يك رابطه متناقض تبديل 

ر آن بخش همكاري كه منافع جمعي را براي ايجاد ارزش د
، با بخشي از رقابت كه بر سود خصوصي كنديمبيشتر تأكيد 
 كنندگانمشاركتتأكيد دارد مدنظر  جادشدهيااز ارزش 

. در تعريفي ديگر از استراتژي رقابت همكاري ]35[است
 ياشبكه به همكاري  - رقابت  "كه  گردديمچنين بيان 

و  از رقبا اشاره دارد كه در آن هر دو عنصر رقابتمتشكل 
 مطالعات. طبق ]36[شاهده استمزمان قابلطور همهمكاري به

 شوديمبا رقابت همكاري چنين حاصل  رابطهدر  گرفتهانجام
 سازديارزش را آشكار م تئوريهمكاري،  -فهوم رقابت م كه 

ايد كه ارزش ب پردازديمحاضر به اين موضوع  كه تئوري
. اگرچه ايجاد ارزش ]17[ايجاد شود سپس تصاحب گردد

رقابتي  ماهيتيذاتاً مشاركتي است، تصاحب ارزش  فرآيند
توانند در انزوا و نمي هاسازمان. براي خلق ارزش، دارد
نياز  بلكه آنها به وابستگي متقابلي كنندصورت انفرادي عمل به

وكار بايد . بنابراين براي خلق ارزش، يك كسب]37[دارند
، كاركنان، و بسياري كنندگاننيتأم خود را با تمامي مشتريان،

 .]38[دنديگر هم رديف قرار دهد و دست به همكاري زن

يد. آبا ايجاد ارزش، مسئله تقسيم آن به ميان مياين برعالوه
سهم بازار با يكديگر  اين همان رقابت است كه رقبا براي

در مورد استراتژي رقابت  . اصل اساسي]14[كننديرقابت م
 اين استراتژي همچون يك بازيهمكاري بدين گونه است كه 

با  متعهد شوند و تواننديكه در آن رقبا م رديگيممد نظر قرار 
 برد دست يابند- اجتناب از رفتارهاي مخرب، به شرايط برد

]39[.  
 شوديمدر رابطه با استراتژي رقابت همكاري چنين بيان 

كه در  ها بنا شده استبر مبناي نظريه بازي تژيكه اين استرا
است كه هر  وكار به مثابه يك بازي با چندين بازيگرآن كسب

كنند و به يكديگر متعددي را بازي مي هايكدام نقش
بازي وكار باها معتقدند كه بازي كسب. آن]40[وابستگي دارند

ه كه در آن برنده و بازند تفاوت داردهاي ورزشي يا جنگ 
وكار ممكن در يك بازي كسب ها با شركتوجود دارد. بنگاه

 است در نهايت به منافع بيشتري دست پيدا كنند، چراكه تعامل
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  .]41[هايي با مجموع مثبت ايجاد كندتواند بازيها ميآن

  : هاهيفرضتوسعه 
  قصد استراتژيك و استراتژي رقابت همكاري: 

 كياستراتژ كه قصد دهنديممطالعات گذشته نشان 
اتحاد  جاديها ااست كه هدف آن ييهاشركت ياصل نهيزمشيپ

 كياستراتژ قصد توانياساس، م نيبر ا. ]42[است كياستراتژ
 رگذاريرا مذاكره در مورد روابط دوجانبه و روابط نامتعارف تأث

ي كه اگر هدف سازمان ايجاد محصولي اگونهبه. دانست
ومات اين هدف در سيطره است كه جزئي از ملز فردمنحصربه

همكاري  –رقيب سازمان است دست به استراتژي رقابت 
به قصد استراتژيك خود كه همانا  دنيرس درزند تا بتواند مي

. عالوه بر موارد ]43[رسيدن به مزيت رقابتي است فاتح باشد 
 كياستراتژ قصد نيكه ا دياضافه كناين مورد را   شدهانيب
 يكه منجر به همكار كنديمعمل نده كنمشاركت كي عنوانبه

 شوديم روابط سازمانيدر سطوح مختلف ازجمله سطح 
 يروين كعنوان يبه كياستراتژ قصد، وجودنيباا .]44[

براي رسيدن به موضوعي كه خارج از توانايي  دارهدف
تا در روابط با رقبا  كنديم قيها را تشو، شركتسازمان است

 جاديا ياخاللگرانه برا يحت اي متفاوت ياساس يهااز راه
آن قسمت از   خأل؛ تا ارزش استفاده كنند دياشكال جد

توانايي كه براي خلق مزيت رقابتي ندارند را با اتخاذ 
. با ]20[همكاري حاصل كند - استراتژي مبتني بر رقابت 

ي پويا سازمان بايد در مسير پيشبرد هاتيقابلتوجه به تئوري 
ژي مبتني بر همكاري با رقيب استفاده اهداف خود از استرات

و با  غلبه بر  افتهيدستتا بتواند بر قصد استراتژيك خود  كند
  .]43 [؛]12[پويايي محيط بر محيط متالطم و آشفته فائق آيد 

تنها نه كياستراتژ قصدمعتقدند كه  محققان ، نيعالوه بر ا
 دافبه اه يابيها، بلكه جهت دستدفاع از اهداف شركت يبرا

شدن در  رياهداف شامل درگ نيا ؛كننديممهم جلوه 
يا استراتژي رقابت ههكاري متناقض و دوجانبه  يهاائتالف

ي هاو فرصت هايياز منابع، توانا يبرداركشف و بهره يبرا
  .]45[ است رقيب

ي بر استراتژي داريمعن: قصد استراتژيك تاثير 1فرضيه 

  رقابت همكاري دارد.

  و دو سو تواني مديريت  قصد استراتژيك
در رابطه با ارتباط قصد استراتژيك و دوسوتواني مديريت 

نيازها و  دهندهنشاناذعان كرد كه، اهداف هر سازمان  توانيم
سازمان براي رسيدن به آن هدف را ترسيم  ازيموردنابزارهاي 

 شوديم. با توجه به تعريفي كه از قصد استراتژيك بيان كنديم
كه قصد استراتژيك بدين معني است كه  گردديمچنين بيان 

داشته باشم اين اهداف  مدنظري خود را هاداشتهفراتر از 
چالشي هستند و براي رسيدن با اين اهداف سازمان بايد 

اينجاست كه  توجهقابل. نكته ]46 [ي انجام دهددوچندانتالش 
 دوچندانوجود چنين اهدافي نيازمند مديراني است كه قابليت 

 درصدد هافرصتاز  زمانهمي برداربهرهداشته و با كشف و 
 شدهانيب. از مطالب ]47[فائق آمدن به اهداف سازماني برآيند

قصد استراتژيك در سازمان،  وجودكه  گردديم استنباطچنين 
يك قابليت پويا در پيكربندي دوباره منابع داخلي و  عنوانبه

اف، باعث به وجود رسيدن به اهد منظوربهخارجي سازمان 
ي سازمان هاداشتهي كربنديپ درصددكه  شوديمآمدن مديراني 

ي داخلي و هافرصتي از برداربهرهبا توجه به كشف و 
. اين مديران دوسوتوان بهترين ]35[؛ ]48[شونديمخارجي 

 منظوربهيي است كه قصد استراتژيكي هاسازمانگزينه براي 
  .]49[خود هستند بعمنارسيدن به اهدافي باالتر از 

داري با دوسوتواني : قصد استراتژيك تاثير معني2فرضيه 
  مديريت دراد. 

  دوسوتواني مديريت و استراتژي رقابت  همكاري 
مطالعات اخير در رابطه با استراتژي رقابت همكاري اين 

موفقيت اكتشاف و  منظوربهكه  دارند مدنظرعامل را 
قابت همكاري، وجود ي حداكثري از موضوع ربرداربهره

درباره ي كه اگونهبهاست؛  تياهممديران دوسوتوان حائز 
 يبرداراز منظر اكتشاف و بهره ي استراتژاين  روابط متناقض

رقابت  كهيدرحال. ]50[است  شدهانيبمطالب حائز اهميتي 
با مرحله اكتشاف مرتبط است،  يبعد همكارهمكاري در 
. ]12[ شوديبت نسبت داده مبه بعد رقا يبردارمرحله بهره

دهد در مرحله ي كه مطالعات پيشين نيز نشان مياگونهبه
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برداري است و در مرحله بهره مدنظرهمكاري بعد اكتشافي 
. ولي مديراني كه دوسوتوان هستند و هر دو ]6[عامل رقابت 

و توانايي باال هم در  اندوجود آوردهويژگي را در خورد به 
مكاري دارند بهترين حالت را در استفاده رقابت و هم در ه

. ]1[گذارندحداكثري از استراتژي رقابت همكاري برجاي مي
مطالعات حاكي از آن است، حال كه اين دو موضوع يكجا 
آمده و قرار بر اين است با شركتي كه رقيب هستيم همكاري 

. عالوه بر ]51[كنيم مديران دوسوتوان بهترين گزينه هستند
 يهمكاري استراتژي رقابت ريكارگبهدر هنگام  دهذكرشمورد 
طور به يبرداربا اكتشاف و بهره مواجههدر  رانيمد ييتوانا

شركت را به دنبال روابط متناقض  ليشده و تما يبالقوه منطق
 اتياساس، ادب ني. بر اكنديم تيتقو شتريب يمانند همكار

 يرابرجسته ب رانيمد تيدرباره اهم رقابت همكاريموجود 
عامل را كه مديران دوسوتوان  نيو ا كنديها بحث مشركت

مورد  دارندزيادي بر موفقيت استراتژي رقابت همكاري  ريتأث
  .]17[؛ ]29 [؛]52[قرار دارد  ديتأك

 تيريمد يبرا هاتيدر توسعه قابلدوسوتوان  رانينقش مد
و  جاديمختلف مانند ا يمتناقض عملكرد يهاتيفعال

اشتراك منابع و حفاظت از  نيتوازن ب جاديا، ارزش صيتخص
 تيريمتناقض و مدي هاخواسته يادغام و هماهنگ؛ ]6[ منابع
آمدن به اين شرايط دوگانه  فائق؛ براي ]53[ متناقض يهاتنش

. تحقيقان باشديمبسيار مهم  توأمانحاصل از رقابت همكاري 
مديران دوسوتوان اين است كه  فهيوظحاكي از اين است كه 

ي مبهم و دوگانه را كشف كرده و از هاتيموقعتوانند ب
ي كرد تا بر بهبود استراتژي برداربهرهي حاصل هاتيموقع

  . ]54[باشند  رگذاريتأثرقابت همكاري 
داري بر : دوسوتواني مديريت تاثير معني3فرضيه 

  استراتژي رقابت همكاري  دارد.

  نقش واسط دوسوتواني مديريت
به اهداف  يابيدست يركت براش كي كياستراتژ قصد
 قصد شركت در آغاز اتحاد نيتناسب ببه يبستگ ،خاص

قصد  فيبا توجه به اصل تعر .]15[دارد رقابت همكاري
 كيكه قصد استراتژ شودياستنباط م نيچن كياستراتژ

يسازمان را در نظر م يهااست كه فراتر از داشته يموضوع
جواب  ؟چه كند ديبا دسازمان منابع را ندار يوقت ي. ولرديگ
شراكت  ديندارد با عكه مناب ياست كه سازمان نيسؤال ا نيا

 بيبا رق يدر مواجهه با همكار .]55[ بيبا رق يكند حت
دارد  ازين يرانيكه به مد شوديحاصل م ياريبس يهافرصت

ها از فرصت يبرداركشف و بهره اييتوان يكه بتواند دارا
توان در دوسو رانيوجود مد سپ ؛]56[ صورت توأمان باشدبه

 اريبر رقابت بس ينتشركت مب كي كيرابطه با قصد استراتژ
  .]51[؛]41[ كنديمهم جلوه م

 نيا انگريب ايپو يهاتيقابل تحقيقات پيشين در مورد 
به  يمتك ايپو ييتوانا كيعنوان به يريپذاست كه مهارت

 كيژتنها هدف استراتاست كه نه رانيمد ورهبران  ييتوانا
را  يبرداراكتشاف و بهره يهاتيفعال كرده و انيخود را ب

 يهايمرتبط با معمار يذات يندهاي، بلكه فراكنديم هيتوج
اساس ،  نيبر ا. ]57[كنديم تيريمد زيرا ن يسازمان لفمخت

مانند  دوسويهكه انجام اقدامات  كننديمحققان استدالل م
ت بر اساس قصد و رقاب يهمكار اي يبرداراكتشاف و بهره

نياز به تيم مديريتي دوسوتوان دارند كه ها، شركتاستراتژيك 
توجه كرده و با قابليت استفاده از كاوش  كياستراتژ قصد به 
از رقابت و همكاري به  ختهيرابطه آم كيدر  يبرداربهرهو 

 رانيمد نكهيا ي، برا وجودنيباا. ]58[بهترين نحو عمل كند
را در روابط انجام دهند،  دوگانه و متضاداقدامات  نيبتوانند ا

را درك طرف مقابل اتحاد خود  شركت، رانيمهم است كه مد
 رانيكه مد اصل اين است اساس ،  ني. بر ا]59[ كنند

 كياستراتژ قصدحاصل كنند كه  نانياطم ديبادوسوتوان 
اين  خورده است) گرهاهداف( كيشان با اتحاد استراتژشركت

توجه به قصد استراتژيك در استراتژي در حالي است كه 
رقابت همكاري نياز به مديراني دارد كه دقت كافي به اهداف 

 داشتهخود سازمان، سازمان رقيب و هدف اتحاد استراتژيك 
  . ]57[؛]54[باشد 

: دوسوتواني مديريت در بين قصد استراتژيك و 4فرضيه
  استراتژي رقابت همكاري نقش ميانجي گري ايفا مي كند.

  گر اشتراك دانش نقش تعديل
 يشركت در اتحادها يها براشركت يهازهيازجمله انگ
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يكي  عنوانبه يريادگيانتقال دانش و ، دانش ميتقس كياستراتژ
د احاتسازماني كه وارد يك  .]60[ابعاد است  نيترياصلاز 

يك توانايي را ندارد كه شريكش اين  شوديماستراتژيك 
؛ پس هدف استراتژيك سازمان عالوه باشديمقابلت را دارا 

 كنديمبر كاهش كاستي كه در سيستم خودش احساس 
يادگيري دانش نيز است. پس در اتحادهاي استراتژيك، 

براي شركت در  هاسازمانقصد  دهندهشيافزااشتراك دانش 
ي هاشركت. اشتراك دانش در ]61[چنين اتحادي است 

الت، بازارها، خدمات معموالً شامل اطالعات مربوط به محصو
و هوش مربوط  يزيرتوسعه محصول / خدمات، توابع برنامه

. توجه به اين نكته بسيار ]11[ها استشركت يبه استراتژ
ارتباط  كي يدارا يهاشركتحائز اهميت است كه 

 يهادانش يگذاربه اشتراك قيكه از طر دوارنديام ،كياستراتژ
ها، ، مهارتستندين صورت در دسترس نيا ريمختلف كه در غ

عالوه بر اين  ]62[اموزنديب گريكديو دانش را از  هايآورفن
 ييهاشركت ي، براديافزايكه دانش به آن م يبا توجه به ارزش
اشتراك  ييكردن روابط است، توانا ريها درگكه هدف آن

 كيعنوان به. اين در حالي است كه  ]57[ دانش وجود دارد
به دنبال انجام اكتشاف و  كيراتژ، هدف استايپو قابليت
 حال نيابا  .]59[ است هاتيفعال وها از فرصت يبرداربهره
ممكن است به دانش الزم  يبرداراكتشاف و بهره يهاتيفعال
كند و آن را با  يبانيداشته باشد تا از هدف شركت پشت ازين

  .]63[همسو كند اتحاد كيشر
 دهديمنشان  كياستراتژمطالعات در حوزه اتحادهاي 

 نيبه تدو توانديماستراتژيك اتحاد حاصل از گسترده   دانش
 فردمنحصربه يهايژگيمشخص با و كياستراتژ قصد كي

شركت در روابط  كيكمك كند كه  يبرداراكتشاف و بهره
مثال، هدف از عنوان. بهكنديخود دنبال م كياستراتژ
محصول  يارهارشد و انطباق با باز يهااز فرصت يبرداربهره

كه  يديشركت بادانش جد كيموجود  انشبا ادغام د توانديم
طور به .]64[ شود ني، بهتر تدوديآياز خارج به دست م

ي برداربهرهو كشف استراتژيك باعث  قصدمشابه، 
 عيسر ديتول  شده و باعث كيهمراه با شر ديجد يهافرصت

با ادغام  توانديمكه اين عمل   شوديمحصوالت نوآورانه م

. شوديمه بهترين نحو ممكن حاصل دانش هر دو شركت ب
دارند يي كه قصد استراتژيك هاسازمانپس اشتراك دانش در 

مديراني با توانايي كشف و  آمدندهنده به وجود  جهت
  .  ]65[شوديم هافرصتي از برداربهره
شركت  رانيدانش، مد يهاداشتن روال اريبا در اخت 
 زيزمان را متماهم يهاتيفعال تواننديار دانش معنوان كارگزبه

ي كرد كه ريگجهينتچنين  توانيم جهتنيازا .]66[ كنند
ي رابطه بين قصد استراتژيك و دهجهتاشتراك دانش باعث 
ن محققااساس،  نيبر ا .]37[شوديممديريت دوسوتوان 

يدانش حاصل م با كياستراتژ قصد يكه وقت كنندياستدالل م
اكتشاف و  با به اهداف يابيدست يبرا تواننديم رانيمد ،شود
  شركت خود فكر و عمل كنند. ي، برايبرداربهره

: اشتراك دانش تاثير قصد استراتژيك بر 5فرضيه 
 كند. دوسوتواني مديريت را تعديل مي

به دانش و اطالعات  ازيبر ن ايپو يهاتيقابل دگاهيد
در  يرقابت تيمز توسعه يبرا يضرور يازهايعنوان نبه
طبق اين ديدگاه  .]67[كنديم ديتأك هاشركتروابط  ماتيتنظ

 يذات يندهايمجدد فرا يكربنديامكان پ ،منابع دانش
 ندهيآ يرهايو به توسعه مس كنديرا فراهم م ايپو يهاتيقابل
 ييهاتيطور مشابه فعالبه .]68[ كنديها كمك مشركت يبرا

 ايپو ييتوانا كيركت، ش كي كيهدف استراتژ يكه برا
هستند كه  ييهاشركت كياستراتژ يرفتارها انگريهستند نما

 ني. ا]69[ هستندمانند دانش  ازين معموالً به دنبال منابع مورد
منافع  و هانهيهز قيدق يابيارز يشركت برا ازيدانش به ن ازين

ها . شركتشودينسبت داده م كياتحاد استراتژ كيورود به 
ها و شركت كياستراتژ قصداز  يد كه درك جامعانتظار دارن

منابع و  ي، موجوديفناور راتييدانش در مورد تغ نيهمچن
 [داشته باشند كننديكمك م يرقابت تيكه به مز ييهامهارت

 يگذارو به اشتراك يفن يهادانش و مهارت نيا. ]70[؛]63
ها هستند تا بتوانند شركت يبرا يمهم ياطالعات، پارامترها

 توانيمبه عبارتي  ارتباط برقرار كنند. رايشفاف و پذ يه روشب
كرد كه اشتراك دانش باعث افزايش قصد  خاطرنشان

  .شوديمبه همكاري  هاشركت
 كيمشتق شده از هدف استراتژ كيازجمله اهداف استراتژ
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 ديو كسب دانش جد يريادگي، ديجد يشامل ورود به بازارها
منابع  ديجد گاهيپا جاديو ا اهييگسترش دانش و توانا يبرا

از همه در  ترمهم؛ كه در رابطه با اكثر صنايع و ]71[ است
دادن چنين  مدنظري محور دست رقبا است. با فنّاورصنايع 

 منظوربه  هاسازمانبه اين نتيجه رسد كه  توانيمموضوعي 
 هاآني شركت رقيب دست به همكاري با هاييتوانادستيابي 

قصد استراتژيك مبني بر  توانديمتراك دانش و  اش زننديم
  .]72[همكاري با رقيب را افزايش دهد

عالوه بر موارد بيان شده اعمال كاركردهاي نوآورانه نياز 
دستيابي  منظوربه هاشركتبه دانش و مهارت دارد كه برخي 

 دهديمقرار  ريتأثي مهم كه بازارها را تحت هاينوآوربه اين 
ي بر همكاري رقابتي بنا مبنود را قصد استراتژيك خ

كه  دارند اذعانتحقيقات پيشين اساس ،  نيبر ا. ]73[نهندمي
 نيمكمل در رابطه ب ينقش توانديدانش م يگذاربه اشتراك

اين اشتراك  داشته باشد. يهمكار رقابتو  كياستراتژ قصد
 اتحادهايتا در  كنديم بيها را ترغشدت شركتبه دانش 
 .]74[رنديبگياد  يروابط نيركت كنند و از چنش كياستراتژ

،  در سيطره رقيب مدنظراين در حالي است كه اگر دانش 
باشد، اشتراك دانش، افزاينده قصد استراتژيك در مسير اتحاد 

  استراتژي رقابت همكاري خواهد بود. 
: اشتراك دانش تاثير قصد استراتژيك بر 6فرضيه 

  كند. مي استراتژي رقابت همكاري را تعديل
با توجه به ادبيات و پيشينه پژوهش مدل مفهومي پژوهش 

  :گردديم) ارائه 1در شكل (

قصد استراتژيك

دوسوتواني مديريت

-استراتژي رقابت
همكاري

اشتراك  دانش

 
  )2020: مدل مفهومي پژوهش (سپينا و همكاران، 1شكل 

  

  روش پژوهش -3
و ازنظر روش،  يحاضر ازنظر هدف، كاربرد پژوهش

نفر از  109را ژوهش است. جامعة آماري پ يليتحل - يشيمايپ
مديران صنايع با فناوري باال كه تجربه رقابت همكاري را 

با توجه به اينكه استراتژي رقابت  .دهديمدارند تشكيل 
شود تعدا همكاري در ايران هنوز بسيار به كار گرفته نمي

اند بسيار كم سازمانهايي كه از اين استراتژي استفاده كردنده
مديران از استراتژي رقابت همكاري  است بدين منظور اداراك

مد نظر بود كه مديراني كه درگير در استراتژي رقابت 
پس با توجه به مباحث همكاري بودند مد نظر قرار گرفتند. 

سازمان فعال در  14 رانيپژوهش را مد يشده جامعه آمار انيب

 4تك،  نيسازمان فعال در صنعت ف 14صنعت مخابرات، 
سازمان فعال در  2و  ،يخوردو ساز سازمان فعال در صنعت

رقابت  يدهند كه تجربه استراتژ يم ليتشك يصنعت دفاع
است كه از هر سازمان تعداد  يدر حال نيا  .را دارند يهمكار

پرسشنامه مد نظر را پر ارشد و سياست گذار  ريمد 4تا  3
قرار گرفت. لذا  ليوتحل هيحاصل مورد تجز يهاكرده و داده
در دسترس انتخاب  احتمالي ريصورت غبه يريگروش نمونه

توان به اين نكات در مورد آمار توصيفي پژوهش ميشد. 
اشاره نمود كه تمامي افراد شركت كننده در پژوهش مرد 

درصد  50سال،  40تا  30درصد بين  35ها بودند كه از بين آن
سال سن داشتند.  70تا  61درصد بين  10سال،  60تا  51بين 

درصد  19درصد تحصيالت ديپلم،  11تحصيالت از لحاظ 
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 15درصد تحصيالت ليسانس و  55ديپلم، تحصيالت فوق
ليسانس و دكتري داشتند. از لحاظ درصد تحصيالت فوق

 38سابقه شركت در اتحادهاي مبتني بر رقابت همكاري 
درصد سه سال،  12درصد دو سال،  32درصد يكسال و كمتر، 

سال و بيشتر در اتحادهاي  5درصد  10درصد چهار و  8
  استراتژيك رقابت همكاري حضور داشتند.

استاندارد مطالعات  يهاسنجش متغيرها از سنجه بـراي
منظور استفاده در زمينة سازماني ها بهپيشين استفاده شد. سنجه

يايراني با استفاده از شيوة ترجمه ـ بازگشت ـ ترجمه، بوم
سؤال برگرفته از  4 يكقصد استراتژ ريشده است. متغ يساز

رقابت همكاري در  ري، متغ]44[ 1جانسون و سوهيمطالعات 
از  سؤال 4بعد همكاري  و در سؤال 5بعد كه در بعد رقابت  2

سؤال از  3با  اشتراك دانش، ]75[و همكاران  2بندينگمطالعه 
مديرت دوسوتوان به  ريو متغ ]76[و همكاران،  3وانگمطالعه 

كه در بعد اكتشاف  مدنظر بودندي برداررهبهدو بعد اكتشاف و 
و   4مومسؤال برگرفته از مطالعه  5ي برداربهرهو  سؤال 4

است كه تمام  ذكرانياند. شاشده دهي، سنج]25[همكاران، 
و در محدودهاي  ييتانجها با استفاده از مقياس ليكرت پسنجه

  =كامالً موافق سنجيده شدند. 5=كامالً مخالف تا 1از 
صوري و محتوايي پرسشنامه نهايي از طريق بررسي  ييروا

 يهانظران مديريت، تأييـد شـد. روايـي سازهنظرهاي صاحب
 يهاهاي مربوط به سازهپرسشنامه و معناداري بار عاملي گويه

افزار مدنظر بـا اسـتفاده از تكنيك تحليل عاملي تأييدي در نرم
  ليدر مدل تحل نكهيآموس ارزيابي و تأييد شد. با توجه به ا

  
  
  
  
معنادار  ها هيگو يتمام يبار عامل افته،يبرازش يدييتأ يعامل

كنار  ليوتحلهيتجز ندياز فرا هاهياز گو كيچيبودند، ه
است كه سطح  نيا هاهيگو يمعنادار ينشدند. مبنا گذاشته

                                                 
1 Johnson JL, Sohi 
2 Bendig 
3 Wang 
4 MOM 

 25 ت،يدرنها رونيباشد. ازا 05/0 ريز هاآن يبرا يمعنادار
 يهاشاخص نيشد. همچن ليوتحلهيتجز ،هاز پرسشنام هيگو

 3 ةدر جدول شمار يدييتأ يعامل ليبرازش مدل تحل
ها نشان از برازش مطلوب شاخص نيشده است. اارائه
بار شدن  يداراساس معنا نيداشته و بر ا يريگاندازه يهامدل

شد.  دييمكنون مربوطه، تأ ريشده به متغمشاهده ريهر متغ
ابزارهاي مورداستفاده نيـز بـا اسـتفاده  نيوهمچنين انسجام در

از ضريب آلفاي كرونباخ ارزيابي شد كه نتايج آن در 
ها، تحليل داده ليتحل منظوربه شده اسـت.) گزارش1جدول(

همبستگي پيرسون براي محاسـبة ضـرايب همبستگي مرتبة 
صفر،انجام شد و از روش معادلة ساختاري براي بررسي 

 شده،يآورجمع يهاادلة ساختاري بـا دادهبرازش الگوي مع
) AMOS18( يافزارهابـا اسـتفاده از نرم هاليتحل استفاده شد.

  .گرفت م) انجاSPSS 19و (

  هاافتهي ليوتحلهيتجز
 يريكارگبه يهاشرطشيپيكي از  با توجه به اينكه

معادلة ساختاري، وجود همبستگي ميان  يابي مدلالگـوي 
انجام  ش اسـت، تحليـل همبسـتگي پيرسـونمتغيرهاي پـژوه
ميزان همبستگي هر متغير با ساير متغيرها،  1، شد. در جدول

شامل  هاآنتوصيفي  يهاآماره آلفاي كرونباخ هر متغير و نيز
  . است شدهارائهميانگين و انحراف معيار، 
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  . ميانگين، انحراف معيار، پايايي و همبستگي متغيرها1جدول 
  Mean SD 1 2  3  4 متغيرها

        )814/0( 81/0  80/3  . قصد استراتژيك1
      )934/0(  669/0** 89/0  74/3  . دو سو تواني2
   )859/0(  55/0**  695/0** 83/0  30/3  همكاري -. رقابت 4
 )777/0(  593/0 533/0**  691/0** 88/0  69/3 . اشتراك دانش4

  >p 01/0 ** باشند.ب آلفاي كرونباخ ميطرفه؛ مقادير درون پرانتز، ضرايتوضيح: همبستگي دو

 دودوبهرابطه  گردديممشاهده  1كه در جدول  گونههمان
يمدرصد مثبت و معنادار  99/0متغيرها در سطح اطمينان 

كه  دهديماز متغيرها نشان  آمدهدستبه. ميانگين باشد
كمترين مقدار  وبيشترين مقدار مربوط به قصد استراتژيك 

  همكاري است.  -ابت مربوط به رق
بودن متغيرها، از آزمون كولموگروف براي آزمون نرمال 

 2جدول  ستون آخر استفاده گرديد كه نتايج آن در يرنوفاسم
 اين در هانرمال بودن داده يارائه گرديده است. مقدار الزم برا

و  يباشد (مؤمن يم 05/0از  يبودن سطح معنادار يشترآزمون ب
 استمشخص  2 نگونه كه در جدول). هما1391 يومي،ق

 يناست بنابرا 05/0از  يشترب يرهامتغ يتما يسطج معنادار
  است. تأييد مورد هافرض نرمال بودن داده

قبل از برازش مدل معادالت ساختاري پژوهش، مدل 
افزار آموس، مورد گيري با اجراي تحليل عاملي در نرماندازه

هاي استفاده از شاخصبا  ارزيابي قرار گرفت. اين ارزيابي
هاي افزار و معناداري بارهاي عاملي گويهبرازش خروجي نرم

نامه صورت گرفت كه مقادير آن هاي مختلف پرسشسازه
 شدهارائه 2ي براي مدل تحليل عاملي كلي در جدول شماره

ها گويهاز  كيچيهبودن بار عاملي،  داريمعن با توجه بهاست. 
گويه از پرسشنامه،  19، تيدرنها رونياشدند. ازنكنار گذاشته 

هاي معنادار به . نتايج تحليل عاملي براي گويهشد تحليل
در  ييديتأتحليل عاملي هاي برازش مدل همراه شاخص
  شده است.ارائه 3 ةجدول شمار

  شنامهپرس يهاهيگو يبرا يدييتأ يعامل ليتحل جينتا. 2جدول 
  آزمون نرمال بودن داده ها  نتيجه  سطح معناداري بار عاملي گويه  ابعاد  نام متغيرها

قصد 
 استراتژيك

- 

Q1 840/0 000/0  معنادار  
065/0  Q2 840/0 000./  معنادار  

Q3 611/0 000./  معنادار  

 دو ستواني

 اكتشاف

Q4 766/0 000./  معنادار  

072/0  

Q5 783/0 000./  معنادار  
Q6 774/0 000./  معنادار  

 ياربردبهره

Q7 800/0 000./  معنادار  
Q8 866/0 000./  معنادار  
Q9 823/0 000./  معنادار  

Q10 905/0 000./  معنادار  

 -رقابت 
 همكاري

 همكاري

Q11 807/0 000./  معنادار  

092/0  Q12 793/0 000./  معنادار  
Q13 731/0  000./  معنادار  

  معنادار  /.Q14 569/0  000 رقابت



 

١١١ 
 

بررسي نقش واسط دوسوتواني مديريت در رابطه بين قصد استراتژيك و استراتژي رقابت همكاري با نقش تعديل گر اشتراك دانش

  آزمون نرمال بودن داده ها  نتيجه  سطح معناداري بار عاملي گويه  ابعاد  نام متغيرها
Q15 674/0  000./  معنادار  
Q16 715/0  000./  معنادار  

 - اشتراك دانش

Q17 729/0  000./  معنادار  
058/0  Q18 636/0  000./ معنادار  

Q19 876/0  000./  معنادار  

هاي برازش مدل، حاكي از برازش مطلوب آن به شاخص
نشان  3ي هاي پژوهش است كه در جدول شمارهداده
بخش ها برازش كامالً رضايتي شاخصيهكلاست. شدهداده

  مدل حكايت دارد.
ي شده در زيرمجموعههمچنين شاخص هلتر گزارش

برازش مدل، كه به طور خاص بر موضوع كافي بودن حجم 
را گزارش  78/.، مقدار 95نمونه تمركز دارد در سطح اطمينان 

كفايت  كند، كه بزرگتر بودن نمونه از اين مقدار، نشان ازمي
  حجم نمونه در اين مطالعه دارد.

  

 ي و مدل ساختاريريگاندازهي برازش مدل هاشاخص.  3جدول 

  مدل ساختاري يريگاندازهمدل  قبولقابلمقدار نماد نام شاخص
  df(  - 25  11( درجه آزادي
  χ2( 2df ≤ χ2 ≤ 3df  215/54  573/45( كاي اسكوئر

  df /χ2( 2 <χ2/df ≤ 3 168/2  325/1( كاي اسكوئر بهينه شده
  GFI( .80 ≤ GFI<.95 872/0  962/0( نيكوئي برازش
  RMR)( 0 <RMR ≤.10 054/0  024/0 ماندهيباقريشه ميانگين مربعات 

  CFI( .90 ≤ CFI<.97 966/0  923/0(  شاخص برازش تطبيقي
  RMSEA(.05 <RMSEA ≤.08 063/0  055/0( ي ميانگين مربعات خطاي برآوردريشه

  PGFI( .50 ≤ PGFI<.60 648/0  578/0(  ص نيكويي برازش ايجازيشاخ
  PNFI( .50 ≤ PNFI<.60 748/0  509/0(  شاخص برازش ايجازي هنجارشده

  

  
  يساختار ةمعادل يالگو .2 شكل
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تمام اثرهاي مستقيم بين متغيرها در  افتهيبرازش در مدل 
.  )p<0/05, t >1/96(مثبت و معنادارند  95/0سطح اطمينان 

 t-valueو  p-valueدو شاخص  از يهآزمون فرض يبرا
است كه  ينرابطه ا يكشده و شرط معنادار بودن استفاده

و مقدار  05/0از  كمترمدنظر  ةرابط يمقدار شاخص اول برا
كه در  گونههمان باشد. ±96/1بازه از خارج  شاخص دوم

شود ضريب اثر قصد يممشاهده  2و همچنين شكل  4جدول 
همكاري به ترتيب برابر  -تژيك بر دو سو تواني و رقابتاسترا

و  p-valueباشد كه با توجه به دو شاخص مي 57/0و  75/0با 
t-value  كمتر و خارج  05/0كه براي هر دو رابطه به ترتيب از
يمگفت اين دو فرضيه تأييد  توانيمباشد مي ±96/1از بازه 

همكاري نيز برابر  -. همچنين اثر دو سو تواني بر رقابتشود
كه مقدار دو شاخص مذكور براي اين ضريب  باشديم 33/0با 

 توانيمبر اين اساس  دارندنيز در بازه مناسب و مطلوب قرار 
. جدول زير خالصه شونديمگفت كه اين فرضيه نيز تأييد 

  .دهديمرا نشان  3تا  1ي هاهيفرضنتايج مربوط به 
  

  پژوهش يهاهيفرض آزمون جينتا ةخالص. 4جدول 
 نتايج

 نتيجة آزمون سطح معناداري عدد معناداري خطاي استاندارد ضريب استاندارد  فرضيه

  تأييد  000/0  145/7  096/0  751/0  دو سو تواني ←. قصد استراتژيك1
  تأييد  007/0  250/4  132/0  329/0  همكاري - رقابت  ←. قصد استراتژيك2
  تأييد  000/0  693/2  132/0  572/0  همكاري -رقابت  ←. دو سوتواني 3

اين پژوهش به نقش ميانجي دو سو تواني  4فرضيه 
از روش بوت كه جهت آزمون اين فرضيه  شوديممربوط 
فرضيه ميانجي  نتايج بوت استرپ براي.استفاده گرديد  استرپ

طور كه نتايج مندرج در هماناست.  مشاهدهقابل 4در جدول 
دو سو ين فاصله اطمينان براي ، حد پايدهدينشان م 4جدول 
ي آن و حد باال  )018/0(عنوان متغير ميانجي به ،تواني

و  95  است. سطح اطمينان براي اين فاصله اطمينان،) 113/0(
است. با توجه به  200 مجدد بوت استراپ يريگتعداد نمونه

گيرد، اين اينكه صفر بيرون از اين فاصله اطمينان قرار مي
در رابطه دو سو تواني بنابراين  است؛ داريمعن ميانجيرابطه 
عنوان متغير به ، همكاري -قصد استراتژيك و رقابت بين 

  د.كنميانجي ايفاي نقش مي
  

  نقش ميانجي اشتراك دانش براي استرپ بوت . نتايج5 جدول

خطاي   ميرمستقيغمسيرضريب  فرضيه ميانجي
  استاندارد

  95/0سطح اطمينان 
  االحد ب  حد پايين

 -رقابت  ←دو سو تواني ←. قصد استراتژيك4
  همكاري

247/0  103/0  018/0  113/0  

  آزمون فرضيه هاي تعديل گري
بررسي نقش تعديل گري اشتراك دانش از  منظوربه

پيشگيري از  منظوربهرگرسيون سلسله مراتبي استفاده گرديد. 
ايجاد هم خطي بين متغيرها، متغير تعاملي بر اساس رويه 

ايجاد گرديد. جدول   ]77[ 1توسط آيكن و وست شدههيتوص

                                                 
1 Aiken and West 

 .باشديمنتايج رگرسيون سلسله مراتبي  دهندهنشان 4

اثر قصد استراتژيك و اشتراك  دهندهنشان 3و  1ي هامدل
متغيرهاي مستقل و تعديل گر بر دوسوتواني و  عنوانبهدانش 

يل گر نيز اثر تعد 4و  2ي هامدل. باشديمرقابت و همكاري 
نشان  4و  2ي هامدل. نتايج در دهديماشتراك دانش را نشان 

كه اشتراك دانش  اثر تعديل گري مثبتي در رابطه بين  دهديم
) و رقابت β= -0.099,p<.05قصد استراتژيك  دو سو تواني (



 

١١٣ 
 

بررسي نقش واسط دوسوتواني مديريت در رابطه بين قصد استراتژيك و استراتژي رقابت همكاري با نقش تعديل گر اشتراك دانش

هاي تعديل ) دارد. بنابراين فرضيهβ= -086,p<.01همكاري (
 جادشدهيا R2كه در ميزان ي توجهقابلگري به دليل تغييرات 
 ΔR2 moel1= 0.007, ΔR2( رديگيماست مورد تأييد قرار 

moel2= 0.005 1990ي جاكارد و همكاران (هاگفته). طبق ،(

 4و  3همچنين   2و  1در مدل  R2 اگر تفاوت بين مقادير
 Pوجود دارد ( كنندهليتعدباشد ، اثر  داريمعنآماري  ازنظر

<0.05(.

  ي براي متغير ارتباطاتگر ليتعدج تحليل نتاي .6جدول 

  همكاري - متغير وابسته: رقابت  متغير وابسته: دو سو تواني  
  4مدل 3مدل 2مدل 1مدل

  -  -  -    متغيرهاي مستقل و تعديل گر
  249/0**  183/0**  359/0**  443/0**  قصد استراتژيك
  580/0**  555/0**  294/0**  327/0**  اشتراك دانش
        -  متغير تعاملي

  151/0**    194/0**  - قصد استراتژيك* اشتراك دانش
R2 503/0  529/0  482/0  497/0  
ΔR2 606/0  *026/0  **482/0  *016/0  

Note: (N = 109); * p < 0.05,** p < 0.01. 

نقش تعديل گري اشتراك دانش در   3همچنين نمودار 
. دهديمرابطه بين قصد استراتژيك و دو ستواني را نشان 

كه مشخص است با بهبود اشتراك دانش اثر مثبت  گونهمانه

 خطبيش( ابدييمقصد استراتژيك بر دو سو تواني افزايش 
  ).شوديمزياد 

  

 
  نقش تعديل گر اشتراك دانش .3 نمودار

 
نقش تعديل گري اشتراك دانش  را در رابطه   4نمودار 

. دهديمهمكاري نشان  -بين قصد استراتژيك و رقابت
كه مشخص است با بهبود اشتراك دانش اثر مثبت  گونهمانه

 ابدييمهمكاري افزايش  -قصد استراتژيك بر رقابت
  ).شوديمزياد  خطبيش(
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  اثر تعاملي اشتراك دانش .4 نمودار

 

  گيرينتيجه
ي توجهقابلي هاتالشكه اشاره شد اگرچه  گونههمان

انواع اتحادهاي  براي درك استفاده افراطي از مواد مختلف و
استراتژيك صورت گرفته است، ولي اطالعات بسيار كمي در 
مورد استفاده همزمان رقابت و همكاري در يك اتحاد 
استراتژيك وجود دارد. لذا اين مطالعه تالش كرد تا ضمن 
تبيين مفهوم استراتژي رقابت همكاري اثر قصد استراتژيك 

ي مهم هارانشيپ عنوانبهسازمان و مديريت دوسوتوان  
گر بر آن را نيز بررسي نمايد ضمن اينكه نقش تعديل اثرگذار

اين روابط را  اثرگذار بريك عامل مهم  عنوانبهاشتراك دانش 
  نيز تبيين و بررسي نمود.

آزمون فرضية نخست  شد،يم ينيبشيطور كه پهمان
مثبتي بر استراتژي  ريتأثقصد استراتژيك نشان داد  وهشپژ

و  1ياماكامطالعة  يهاافتهي. ايـن نتيجه با كاري داردرقابت هم
مطابقـت ، ]12[ و همكاران 3، سپانا]43[ 2، لو ]42[همكاران 

ها قصد استراتژيك سازماندارد كـه در آن ادعاشده اسـت 
موجب ايجاد استراتژي رقابت همكاري مي شود. عالوه بر 

ها به منظور نسازما ، نيز نشان دادند]12[ اين سپانا و همكاران
هاي خود در صنعت با اتخاذ اهداف مبتني بر جبران نداشته

 همكاري با رقيب دست به استراتژي رقابت همكاري مي زنند.

                                                 
1 Yamakawa 
2 Luo 
3 Seepana 

 فرضيه اول پژوهشآمده از دستبنـابراين، با توجه به نتايج به
توانند با در نظر گرفتن هايي ميسازمان، پيشنهاد كرد توانيم

ود در يك صنعت به منظور ايجاد اهداف خود و رقيب خ
مزيت رقابتي با اتخاذ استراتژي مبتني بر همكاري با رقيب 
دستاوردهاي قابل توجهي بدست آورند و آن منابع و 

گيري هايي كه خود از آن محروم هستند با درپيشتخصص
اين استراتژي به دست آورند. بنابراين با شناخت قصد 

با  توانيمرقابت همكاري  استراتژيك طرفين اتحاد مبتي بر
ايجاد يك اتحاد درست با رقيب به نتايج قابل توجهي دست 

  يافت.
آزمون فرضيه دوم نيز بيانگر تأييد اثر قصد استراتژيك بر 
دوسوتواني مديريت بود. نتايج بررسي اين فرضيه با مطالعات 

همسو و  ]35[ 5، بنگستون و رضا اهللا ]46[ 4دوين و گورهام
. آنان نيز در مطالعه خود نشان دادند كه باشديم جهتهم

هايي كه با توجه به قصد استراتژيك خود بيش از سازمان
آمدن مديراني  وجودهاي خود را مد نظر دارند باعث بهداشته

در سازمان خواهند شد كه به طور همزمان توانايي كشف و 
هاي پيش آمده را خواهند داشت. برداري از فرصتبهره
توان پيشنهاد كرد كه جه به نتيجه حاصل شده ميتوبا

منظور براي بدست آوردن مزيت رقابتي بايد در ها بهسازمان
ها ايجاد مديران توانا كوشا باشند به همين دليل به سازمان

                                                 
4 Døving & Gooderham 
5 Bengtsson & Raza-Ullah 
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شود كه مديران خود را در تحت آموزش قرار پيشنهاد مي
برداري هرهها مديراني با توانايي كشف و بدهند تا بتوانند از آن

هم زمان داشته باشند. با توجه به تعريف قصد استراتژيك كه 
اشاره به رسيدن به اهدافي بيش از توان سازمان دارد مديران 

اند و با توجه به دوسوتواني كه در منصه آموزش قرار گرفته
هاي مهم گيريحمايت مديران ارشد سازمان در تصميم

هاي بسيار اند گزينهسازماني نقش داشته و با تجربه شده
مناسبي در تحقق قصد استراتژيك سازمان خواهند بود. پس به 

شود مديران خود را براي آينده شناسايي ها پيشنهاد ميسازمان
گيري قرار دهند تا تجربه ها را در شرايط تصميمكرده و آن

  ها ايجاد شود.زمان در آنبرداي همكافي براي كشف و بهره
وم و چهارم پژوهش نيز بيانگر اثر مثبت آزمون فرضيه س

 و نقشدوسوتواني مديريت بر استراتژي رقابت همكاري 
ها با گري آن در رابطه بين قصد استراتژيك سازمانميانجي

اين فرضيه بدان  ديتائاتخاذ استراتژي رقابت همكاري  بود. 
معناست كه رسيدن به يك اتحاد استراتژيك مبتني بر رقابت و 

برداري نياز به مديراني با توانايي كشف و بهرههمكاري 
هاي پويا ها دارد. با توجه به تئوري قابليتزمان از فرصتهم

هاي سازمان، به منظور چنين مديراني توانايي پيكربندي دارايي
شركت در يك استراتژي رقابت همكاري را دارند و با درك 

برداي از توانند در كشف و بهرهدرست از اين استراتژي مي
شرايط ايجاد شده، سازمان را در رسيدن به اهداف استراتژيك 

شود خود ياري كنند كه اين اهداف شامل سه نوع هدف مي
كه در بردارنده اهداف خود شركت، اهداف شركت طرف 
اتحاد و اهداف مدنظر در استراتژي رقابت همكاري است. 

همانند؛  نتايج بدست آمده با مطالعات پيشين نياعالوه بر 
 ]41[و همكاران  3، باكون]6[و همكاران  2، يامي]1[ 1رضا اهللا

يمجهت ، نيز همسو و هم]54[و همكاران  4و جلينا والي
  .باشد
به  رانيمد ازيبر ن حاصل از آزمون ميانجي گري جينتا

بهزمان هم يبرداراز اكتشاف و بهره زيمتما يهاداشتن مهارت

                                                 
1 Raza-Ullah 
2 Yami 
3 Bacon 
4 Gnyawali 

 ديتأك يهمكاررقابت مانند  كيراتژاست يهاهنگام انجام اتحاد
كند تا  يكمك م رانيبه مد يمتفاوت يهامهارت نيكند. چنيم
و رقابت بپردازند،  يهمكار به نزماهم وطور موثر تنها بهنه

دهد تا يمرا امكان اين ها بالقوه به آن صورتبلكه به 
براي  ارزش جاديمتناقض مانند ا يهاتيموثر فعال صورتبه

 يرا درك كنند. برا براي رقيب ارزش صيمقابل تخص در خود
حاصل كنند كه هم از مهارت نانيمهم است كه اطم رانيمد
زمان دانش به طور هم اشتراك يهاو هم از روال جستهبر يها
و اين امر با داشتن قصد  شوديكمك به آنها استفاده م يبرا

استراتژيك روشن از استراتژي رقابت همكاري حاصل 
گردد كه استفاده از با توجه به نتايج چنين پيشنهاد مي .رددگمي

ها باشد، مديراني كه مديران باتجربه در درستور كار سازمان
هاي اساسي سازمان نقش داشته و گيريها در تصميمسال

ها و نقاط قوت درك روشني از اهداف سازمان دارند و كاستي
با قدرت دوسوتواني توانند اند و ميسازمان را دقيقا فهميده

خود با دركي كه از اهداف سازمان دارند در موفقيت و استفاده 
هر چه بيشتر از استراتژي رقابت همكاري به خوبي عمل 

شود كه قصد و كنند. عالوه بر موارد ذكر شده پيشنهاد مي
هدف استراتژيك شركت از همكاري با رقيب مشخص شود و 

گردد تا مديران سازماني با نقاط ضعف و قوت آن كامال آناليز 
هاي به دست آمده در كشف و بهره برداري استفاده از فرصت

  همزمان از فرصت بهتر عمل كنند
گري اشتراك فرضيه پنجم و ششم پژوهش به نقش تعديل

قرار گرفتند. طبق نتيجه  ديتائدانش اشاره داشتند كه مورد 
ت آزمون تعديل گري چنين حاصل شد كه اشتراك دانش جه

دهنده قصد استراتژيك سازمان به منظور اتخاد استراتژي 
مبتني بر همكاري با رقيب است. نتايج حاصل از آزمون اين 

، ]63[و همكاران  6، هارتمن]60[5ات نيلسنمطالع باها فرضيه
، در يك ]72[ 8و باول و جوماك ]71[و همكاران  7چيامبوتو

يل گري چنين . با توجه به تأييد فرضيه تعدباشديمراستا 
ها تاثير بسزايي هاي سازمانكه دانش و داشته شوديمتصور 

                                                 
5 Nielsen 
6 Hartmann 
7 Chiambaretto 
8 Bodwell &Chermack  
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در ايجاد يك اتحاد استراتژيك مبتني بر رقابت و همكاري 
توامان دارند و هر چقدر فاصله رقبا از نظر داشته هايشان با 
يكديگر بيشتر باشد، بيشتر قصد در ايجاد استراتژي رقابت 

  همكاري دارند. 
از آزمون تعديل گري پيشنهاداتي حاصل  جيتانبا توجه به 

قصد در ايجاد استراتژي رقابت كه  ييهاشركت رانيمد يبرا
 رانيدهد كه مدينشان م جي. نتاهمكاري دارند ارائه مي گردد

خود را حفظ  يبا شركا يدانش قو اشتراك يهاروال ديبا
 كيتواند مكمل اهداف استراتژيم ييهاروال نيچن رايكنند ز

و طرف مقابل را راغب به ادامه شراكت تا  ها باشدكتشر
كه با  كي. هدف استراتژحصول اهداف استراتژيك كند

 يها تيدر مورد فعال يدانش همراه است، اطالعاتاشتراك 
 نيب ييتواند همسويها خواهد داشت كه مروال رياتحاد و سا

 يامر م نيكند. ا نيرا تضمطرفين منافع شركت با منافع سطح 
مبهم و پركاربرد  يهاتيرا در انجام فعال رانيتواند مد

 رانيدانش به مد ليبا تكم كيكند. هدف استراتژ ييراهنما
 كاوش و يكه برا ييهايتكند تا نسبت به فعال يم ككم

، رنديقرار گ توجهمورد  ديكه با ييهانهيزم ريسا برداريبهره
د خاطر نشان . عالوه بر موارد ذكر شده بايكنند دايپ تيشفاف

ها اصل اساسي در اتحاد استراتژيك كرد كه اشتراك توانايي
مبتني بر رقابت و همكاري است؛ بنابراين پيشنهاد مي شود 
مديران دوسوتوان سازمان، كسب دانش را الويت خود از 
اتخاذ اين استراتژي قرار دهند و توجه به هدف استراتژيك 

مكاري است با دقت ه -سازمان كه استفاده از مزيت رقابت 
در كسب دانش سازمان رقيب كوشا باشند كه اين يادگيري 
حاصل شده براي سازمان باعث ايجاد يك مزيت پايدار در 
آينده نيز خواهد شد. عالوه بر اين پيشنهاد مي گردد مديران 
سازماني در اهداف خود به دقت اين موضوع را مد نظر 

اتحاد استراتژيك چه  داشته باشند كه از مديران خود در اين
خواهند و مديران سازمان با درك روشن از استراتژي مي

ريزي خود را براي كشف و بهربرداي رقابت همكاري برنامه
از موارد مد نظر سازمان را در الويت خود قرار دهند و با 
تسهيم دانش بين خود و رقيب در ايجاد محصولي منحصر به 

ه خود فاقد آن هستند را فرد قدم برداشته و دانش الزم ك

  بدست بياورند.
 .نتايج اين مطالعه پيامدهاي كاربردي مهمي دارد

توان رسيد كه رقابت صرف در بازارهاي اوالً به اين نكته مي
هاي رقيب بتوانند با كنوني نياز به بازنگري دارد و اگر سازمان

همكاري يكديگر يك محصول متمايز حاصل كنند، همكاري 
اسن فراواني دارد. اگر قصد استراتژيك شريك با رقيب مح

ساخت محصولي است كه توانايي الزم آن در دست رقيب 
تواند با شرايط بيان شده همكاري كند و اين است مي

تواند در بستر مي ،]78[ 1همكاري با توجه به مطالعات مي
صنعتي كه رقباي همكار قرار دارند باعث ايجاد يك اقيانوس 

  د سرشارآن نصيب دو طرف اتحاد شود.آبي شود كه سو
منظور استفاده از استراتژي رقابت از پيشنهادات ديگر به

ها قبل از ورود به توان چنين بيان كرد كه سازمانهمكاري مي
طور استراتژي رقابت همكاري قصد استراتژيك خود را به

روشن و شفاف مدنظر داشته باشند و انگيزه هاي خود را براي 
بهبود و اين بر بركاركنان سازمان ابراز دارند. عالوهمديران و

توانمندي رقابتي و همكاري، (تقويت قابليت رقابت همكارانه 
توجه جدي داشته باشند. درك ..) نگري وذهنيت بالغ، دوجانبه

كامال از  دانش و فناوري موجود در اختيار طرف مقابل از 
اري برخوردار اهميت فراوني در اتخاذ استراتژي رقابت همك

اعتمادسازي و مذاكرات غيررسمي و دوستانه عالوه است. به
، يپيش از انعقاد قرارداد و تدوين پروتكل رقابـت همكار

وكار، دوره همكاري، مرزها و سازوكارهاي مدل كسب شـامل
  نيز بسيار حياتي هستند. ارتباطي

قابليت ، ممكن است ياز مطالعات تجرب ياريمانند بس
ن پژوهش به موارد ديگر مورد سوال قرار گيرد چون تعميم اي

اين تحقيق فقط مديراني كه در صنايع با فناوري، تجربه رقابت 
محدوديت ديگر . همكاري را داشتند مدنظر قرار داده است
هايي كه از متغيير اين پژوهش اين مورد بود كه سازمان

سيار استراتژي رقابت همكاري استفاده كرده بودند در ايران ب
هاي درگير اين استراتژي با توجه كم بودند و مديران سازمان

به متوني كه در ادبيات علم استراتژي از رقابت همكاري 
اشتراك  وجود دارد درك جامعي ندارند. در پژوهش حاضر
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مد  كيهدف استراتژ يمهم برا تعديل گر كيدانش به عنوان 
 هينند سرماما ياعوامل رابطه ريحال، سا ني. با انظر بود

ممكن  زين ي دولتيحكمران ماتيو تنظ مشترك يهايگذار
و روابط مشخص شده در مطالعه را  كياست هدف استراتژ

نقش ممكن است  ندهيآ قاتيتحق از ديگر موارد   كنند. ليتكم
مطالعه  نيا تعديل گر موارد ذكر شده را مد نظر قرار دهد.

را در  يدگيچيوسعت پ، دانش مانند عمق يهايژگيمفهوم و
شمار كه يك محدوديت براي اين تحقيق به بر نگرفته است

توان به محدوديت در ارائه اطالعات رود. از موارد ديگر ميمي
ها شاره ها با فناوري باال به منظور محرمانه بودن آنسازمان
  نمود. 

عوامل تاثيرگذار بر تر دقيق شود براي بررسيپيشنهاد مي
كاري موارد تعديل گر ديگر از جمله استراتژي رقابت هم

عالوه بر اين  . نقش دولت و نوع صنعت نيز مدنظر قرار گيرد
خاص مفهوم قابليت رقابت همكارانه و تأثير آن بر  طوربه

مستعد براي انجام  هاييكي از زمينه رياستراتژي رقابت همكا
هاي آتي خواهد بود. همچنين به دليل پيوستگي پژوهش

بررسي عميق مدل مفهومي، انجام مطالعات  از بهمفاهيم و ني
در ساير صنايع و بررسي  يموردي در موردهاي رقابت همكار

  .شودتحقيق توصيه مي اين بررسي شدهها با مدل مطابقت آن
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