
A Systematic Review of Competitive Strategy 
Studies in the Transportation Industry and 
Providing a Conceptual Framework 
 
Mojtaba Abbaspour1, Tahmores Hasangholipoor2*, Mohsen Nazari3, Jafar Sayareh4 

 

1 Ph.D. Candidate in Business Management, Department of Business Management, 
Faculty of Management, University of Tehran, Iran m.abbaspour1364@yahoo.com  
2. Professor, Department of business management, Faculty of Management, University 
of Tehran, Tehran, Iran 
3- Associate Professor, Department of business management, Faculty of Management, 
University of Tehran, Tehran, Iran. mohsen.nazari@tu.ac.ir  
4-Associate Professor, Department of Maritime, Faculty of Maritime Engineer, 
University of Chabahar Maritime, Chabahar, Iran. j.sayareh@gmail.com 
 
* Corresponding Author: Tahmores Hasangholipoor (Email: thyasory@ut.ac.ir) 
 
 Abstract 
Since the late 1990s, the number of articles dealing with the topic of competition has 
been increasing. This increase has been in response to the growing prevalence of co-
competitive relationships in many industries. Different researchers in the field of 
competition have addressed this issue from very different perspectives and based their 
research on theoretical frameworks, types of analysis, methods, and different goals. This 
article deals with a systematic review of the articles that have been published in the last 
26 years in the field of competition. First, it identifies the dimensions and components 
of the competitive strategy, then the dimensions and components of the specific 
competitive strategy of the transportation industry, and finally provides the framework 
of the competitive strategy. For this purpose, by searching and retrieving studies from 
six valid foreign and domestic databases, 1472 articles were identified and screened by 
non-inclusion criteria. Finally, only 190 articles were selected for review. Out of all the 
reviewed articles, 14 articles were related to competitive literature in the field of the 
transportation industry. Competitive strategy is a new subject areaseveralof industries 
very quickly got acquainted with its literature and entered the business space. But the 
transportation industry is one of the industries that has entered the field of competitive 
strategy in the last decade (2010 onwards) and has grown significantly in the last three 
years. The results show that the international and capital-intensive nature of the 
transportation industry leads companies to adopt a competitive strategy. Furthermore, 
the cooperation of competing transport companies will have positive consequences such 
as reducing service delivery time, service rates, and traffic.  
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 چكيده

ميالدي، تعداد مقاالتي كه به موضوع هم رقابتي پرداخته اند، همواره افزايش يافته است.  90از اواخر دهه 
است. پژوهشگران اين افزايش در پاسخ به رواج رو به رشد روابط هم رقابتي در بسياري از صنايع بوده 

اند و تحقيقات خود را بر هاي بسيار متفاوتي به اين موضوع پرداختهمختلف حوزه هم رقابتي از ديدگاه
مرور  هاين مقاله ب اند.ها و اهداف مختلف قرار دادهها، روشهاي نظري، انواع تحليلاساس چارچوب

ابتدا ابعاد و  .پردازد يم است، نتشر شدهسال اخير در حوزه هم رقابتي م 26سيستماتيك مقاالتي كه در 
مولفه هاي استراتژي هم رقابتي و سپس ابعاد و مولفه هاي استراتژي هم رقابتي خاص صنعت حمل و نقل 
را شناسايي كرده و در نهايت چارچوب استراتژي هم رقابتي ارائه مي كند. بدين منظور، با جستجو و 

مقاله شناسايي و توسط  1472العاتي خارجي و داخلي معتبر، بازيابي مطالعات از درون شش پايگاه اط
از كل مقاالت  مقاله براي مطالعه مروري انتخاب شدند. 190تنها . نهايتا معيارهاي عدم شمول غربالگري شد

. استراتژِي بودمقاله مرتبط با ادبيات هم رقابتي در حوزه صنعت حمل و نقل  14مورد بررسي قرار گرفته، 
، حوزه موضوعي جديدي است، تعدادي از صنايعي خيلي سريع با ادبيات اين استراتژي آشنا هم رقابتي

 2010شده و وارد فضاي كسب و كار شد. اما صنعت حمل و نقل جزء صنايعي است كه طي يه دهه اخير (
طي سه سال اخير رشد  است و مخصوصابه بعد) به حوزه موضوعي استراتژي هم رقابتي ورود كرده 

گيري داشته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد، ويژگي بين المللي و سرمايه بر بودن صنعت حمل چشم 
و نقل، شركت ها را به سمت اتخاذ استراتژي هم رقابتي سوق مي دهد و همچنين همكاري شركت هاي حمل 

 د داشت.و نقل رقيب پيامدهاي مثبتي مانند كاهش زمان ارائه خدمات، نرخ خدمات و ترافيك خواه

  صنعت حمل و نقل، همكاري و رقابت استراتژي هم رقابتي،   كلمات كليدي:

  مقاله پژوهشي
  1-23صفحه 
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  مقدمه-1
 هايي راه كه شد ارائه بنيادي ايده يك عنوان به هم رقابتي

] 1[كند مي باز برد-برد استراتژيك هاي موقعيت براي را
 به و شركتي، بين روابط شكل كارآمدترين عنوان به اغلب
ح مي استراتژيك مطر گزينه بهترين عنوان به اي فزاينده طور

 كه دهد مي را امكان اين ها شركت به رقبا با شود. همكاري
 ارزش، ايجاد منابع، از برداري بهره و دسترسي كارايي،
 افزايش را عملكرد نوآوري، ، بازار كشش و قدرت به دستيابي
 هستند موافق محققين شوند. پيروز جهاني رقابت در و دهند
 كه باشد داشته راههم به را مزايايي است ممكن هم رقابتي كه
  ].2نباشد[ دسترس در

نزديك به سه دهه است كه پديده رقابت و همكاري 
همزمان سازمان ها، توجه بسياري را در حوزه هاي مديريت، 
استراتژي و كسب و كار به خود جلب كرده است. اين پديده 
كه با نام هم رقابتي از آن ياد مي شود، از تركيب دو واژه 

شكل گرفته است و رفتاري تركيبي است  رقابت و همكاري
كه معموال توسط سازمان ها بكار گرفته مي شود كه در صنايع 

  .]3[پويا فعاليت مي كنند
 دنياي در گسترده واقعيت يك هم رقابتي پيچيده پديده
 رقابتي، متالطم، كار و كسب محيط .است امروز تجارت
 جذاب راتژياست يك به را رقبا با همكاري نامطمئن، و پيچيده
 شركت ويژه به كند، مي تبديل ها شركت از بسياري براي
 هاي چالش با مقابله براي الزم منابع فاقد كه كوچكي هاي

 هايچرخه .هستند بازار هاي فرصت از استفاده و كارآفريني
 توسعه، و تحقيق هايهزينه افزايش محصوالت، كوتاه عمر

 هاييچالش از يبرخ بيشتر، پذيريرقابت ريسك و اشتراك
 هايشايستگي و منابع بهبود به مجبور را هاشركت كه هستند
 چالش اين به پاسخي ها شركت بين كنند. هم رقابتيمي خود

 فناوري به توانند مي ها شركت هم رقابتي، طريق از .هاست
 به يا بخشند، بهبود را توزيع هاي كانال كنند، پيدا دسترسي
 در همكاري فزاينده اهميت .ابندي دست افزايي هم به سادگي
 برجسته را هم رقابتي تناقض امروزي پيچيده تجاري محيط
  .]4[ است رقيب يك نيز همكار شركت يعني است، كرده

 و جهان اقتصادي مشكالت دليل به اخير، هاي سال در
 نقل و حمل صنعت نقل، و حمل هاي شركت مازاد ظرفيت
راهكار صرفه به  ايجاد و ها هزينه كاهش به مجبور كانتينري
 اي، فزاينده رقابتي بازار چنين در بقا براي .است شده مقياس

 بهبود براي را استراتژيك اتحاد شركت هاي خدمات بندري،
 تشكيل عملياتي پذيري انعطاف افزايش و شده ارائه خدمات

 كه حالي شركت ها در استراتژيك، اتحاد چنين در .دهند مي
 يك كنند،مي رقابت يكديگر با ودخ سود سازيبهينه براي
 نتيجه در كه كنندمي شركت ها ايجاد ساير با مشترك رابطه
شركت ها  رقابت، يك در .شودمي ايجاد هم رقابتي بازي يك
 و بزرگتر بازاري جداگانه، كار با تا كنند مي كار هم با

 در ذينفعان سپس .كنند ايجاد توانند مي كه آنچه از ارزشمندتر
 مي رقابت يكديگر با بازار آن سهم تعيين براي بترقا اين

 .]5[ كنند 

و  ديتول يمراكز اصل ييو جابجا يالملل نيرشد تجارت ب
 شده است. حمل و نقل يمصرف منجر به رشد تقاضا

 شيبا افزا قيتطب يبرا ياو منطقه يجهان ييايدر يهاشبكه
نجر م افتهيبهبود  يجهان اتصال اند.شده جاديا يتجار انيجر

 يبنادر در حال رقابت برا رايشد ز يرقابت بندر شيبه افزا
و هم در  يبزرگ قابل رقابت هم در مناطق داخل يبازارها

كسب و كار  طيمح رييحال، تغ نيا با هستند. يمناطق ساحل
در صنعت بندر شده  يمنجر به اشكال مختلف همكار زين

 ادجيادغام و تملك و ا يممكن است برا بنادر .]6[ است
 تيبنادر به منظور تقو ريبا سا يررسميغ اي يرسم ياتحادها
و اتحاد  ادغام مربوطه خود را انتخاب كنند. يرقابت تيموقع

 بيرقابت موثر با بنادر رق يبرا يتواند به عنوان ابزار يبندر م
 ژهيمتعادل كردن قدرت بازار كاربران بندر، به و يو تا حدود

اشتراك منابع /  قيز طرا ينريكانت يرانيبزرگ كشت ياتحادها
از صرفه  يناكارآمد، بهره مند يها تيحذف فعال رساخت،يز

 .]7[ باشد اتيعمل شيو افزا اس،يدر مق ييجو

همانطور كه پيش تر اشاره شد، عليرغم اينكه موضوع هم 
رقابتي حدود سه دهه است كه از سوي محققان خارجي بسيار 

واني در اين زمينه در مورد توجه قرار گرفته و تحقيقات فرا
كشورهاي مختلف انجام گرفته است، اما محققان ايراني، به 
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اين حوزه موضوعي توجه چنداني نشان نداده اند. همچنين 
صنعت حمل اين تحقيق، اولين پژوهش در حوزه هم رقابتي 

در كشور است و تعداد مطالعات خارجي صورت  و نقل
ري ديگر اين پژوهش گرفته نيز بسيار محدود است. جنبه نوآو

توان براي را از لحاظ كاربردي كه از نتايج اين پژوهش مي
شناخت بهتر اين پديده استفاده كرد، ادعا نمود. به بيان ديگر 
نتايج اين پژوهش به مديران صنعت حمل ونقل كمك مي كند 
كه بتوانند تصميمات و استراتژي هاي مناسب در جهت 

نبه نوآوري سوم اين پژوهش توسعه اين صنعت اتخاذ كنند. ج
نيز، روش تحقيق آن مي باشد كه تاكنون پژوهشي در اين 

  حوزه با روش مرور سيستماتيك صورت نگرفته است.
انجام  كيستماتيس اتيمرور ادب كيما در اين تحقيق 

به لحاظ  ييكارا جنبه .كه هم كارآمد و هم مؤثر است ميداد
 ،ييشناسا يشده برا زيپروتكل تجو كيبا استفاده از اينكه 

حاصل شده  يو ذهن يريمقاالت بدون سوگ يابيانتخاب و ارز
انتقال عمق دانش در  ات،يادب بيبا ترك ياثربخش است. جنبه

روابط مهم  جاديو ا ،يديكل ياصل ميمورد موضوعات و مفاه
هم  در مورد يقبل يها ي. بررسديآيآنها به دست م نيب

و  صيه است كه از تشخشد تيتثب ستميس كيفاقد   رقابتي
 اين هدف بنابراين .كند يم يبانيكارآمد مقاالت پشت يجستجو

ادبيات به  تحليل و تجزيه آوري ومرور سيستماتيك، جمع
منظور شناسايي ابعاد و مولفه هاي استراتژي هم رقابتي و 

ابعاد و مولفه هاي استراتژي هم رقابتي خاص همچنين 
ده از ابعاد و مولفه هاي صنعت حمل و نقل و سپس با استفا

تشكيل گردد  شناسايي شده، چارچوب استراتژي هم رقابتي
    .كند تسهيل را آينده تحقيقات كه ايگونهبه

 مباني نظري-2

 تجاري استراتژي يك عنوان به هم رقابتي اينكه از قبل
 طور به سنتي طور به همكاري و رقابت شود، ظاهر مهم

 قرار بررسي مورد ها شركت نبي روابط توصيف براي جداگانه
 زيرا است، متفاوت منافع بر مبتني رقابتي ديدگاه .گرفت مي

در مقابل  نرمال حد از باالتر سودهاي كسب شركت هر هدف
اين ديدگاه در مديريت  .]8است[ خود رقباي ضرر

استراتژيك، اقتصاد، مديريت و .. بسيار رايج و در طي دهه 
ه است. بر اساس رويكرد ميالدي ديدگاه غالب بود 1980

اقتصاد سازمان صنعتي، مطالعات استراتژي، سودآوري را به 
ساختار صنعت و موقعيت بنگاه در بازار محصول مرتبط 

بر اساس نظريه رقابت، عملكرد فوق العاده  .]9ساخته است[
يك بنگاه، يا به مزيت صنعت مربوط مي شود و يا با مزيت 

محور بر ]. سپس، ديدگاه منبع3رقابتي آن بنگاه ارتباط دارد[
ها و رقابت در بازار عوامل تأكيد بندي منابع خاص بنگاهپيكره
 يشركت را به عنوان مجموعه ا كي ديدگاه]. اين 10نمود[

 تيكند. موفق يمنحصر به فرد از منابع ناهمگن آن مشاهده م
 نييتع شيآنها از پ بيشركت با انتخاب مناسب منابع و ترك

فيعي(. بعد از آن ديدگاه قابليت هاي پوياي ( ششود. يم
]. بر اساس اين ديدگاه، 12، 11توسط آقاي تيس مطرح شد[

بكارگيري موثر منابع شرط كافي براي موفقيت شركت ها 
 ].13[نيست بلكه قابليت هاي خاص نيز مورد نياز است

 تكيه »متضاد كامالً فرض« يك بر همكاري ديدگاه
قابت كه بر مبناي منافع واگرا قرار ف نظريه رالبرخ ]14[دارد

گرفته است و هدف هر بنگاه اين است كه به قيمت شكست 
رقبا، به سودهاي باالتر از حد نرمال دست پيدا كند، ديدگاه 

 منافع اساس و برهمكاري دقيقاً بر مبناي فرض مقابل بناشده 
 اهداف به دستيابي اصلي نفع اينجا، در.]8[است همگرا
 واحد اقدامات جاي به جمعي اقدامات با رديف نه و مشترك

 ساير و هاشبكه استراتژيك، اتحادهاي طريق است. از
 هستند، خود عملكرد افزايش دنبال به هاشركت ها،مشاركت

 گذاشته اشتراك به توانندمي هاريسك و هاقابليت منابع، زيرا
محور ]. كارهاي اوليه صورت گرفته پديده17، 16، 15[ شوند

گذاري مشترك تمركز نموده و از ديدگاه ده، بر سرمايهبو
]، كارهاي 19، 18اند[اقتصاد هزينه مبادله صورت پذيرفته

كار اي را نيز بههاي منبع محور و رابطهبعدي ديدگاه
  ].20بستند[
 توانند نمي و هستند هايي محدوديت داراي ديدگاه دو هر
 را ها شركت بين واقعي متقابل وابستگي از كاملي تصوير
 كه دهد نمي را امكان اين رقابت جريان  .]8[كنند درك

 اگر و باشد داشته عملكرد بر مثبتي تأثير متقابل هاي وابستگي
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 نقص يك عنوان به فقط همكاري باشد، داشته وجود اصالً
 را ها شركت بين رقابتي نيروهاي كه شود مي بندي طبقه بازار
 رقابتي هايپويايي همكاري، تحقيقات در .كند مي مختل
 آن با مرتبط خطر دليلبه و شوند،مي گرفته كمدست بسيار

 .]17[شوندمي تلقي و تعريف منفي تأثيرات عنوانبه

عامل  ريجان نوردا، مد مونديكه ر معتقدنداكثر محققان 
اولين ، 1نوول ييكايآمر يتيافزار و خدمات چندملشركت نرم

 طيدر مح او .كرد مطرح را هم رقابتياست كه اصطالح  يكس
خواستار و به آن پرداخت  1980/1990وكار در دهه كسب
اصطالح  اگرچهشركت ها شد نيبو رقابت همزمان  يهمكار

كه  ي، زمان1996شده بود، اما تا سال  يقبالً معرف هم رقابتي
 حيرقبا توسط براندنبرگر و نالباف توض نياتحاد ب ديمفهوم جد

 از انتشار كتاب پس ماند. يادار باقدر ر شيداده شد، كم و ب
 نياز روابط ب يدينوع جدبا  راني، محققان و مدهم رقابتي

  .]21[آشنا شدند ها شركت
 يم مطرح يشرط اساس نيچند هم رقابتي، وصيفتدر 

شرط  نياول يحضور همزمان رقابت و همكار اي وقوع .شود
هم شركت ها به عنوان  نيرابطه ب فيتوص يبرا يضرور
است كه شركت ها با  نيا يشرط ضرور نيدوم است. يرقابت

و  يهدف خلق ارزش وارد رابطه شوند كه هم ارزش خصوص
و مشخصه  رديگ يمتقابل را در بر م ايهم ارزش مشترك 

 جاديا قصد كنند. ياست كه شركت ها دنبال م يراهبرد
در شركا  رايز ]22[كند يم زيمتما يرا از تبان يارزش، همكار

 يبرا بنابراين انگيزه اي، دارند فرديمنافع كسب  زهيانگ يتبان
 .ندارند بازار) ايمحصول  ،ي(مانند فناور ديارزش جد جاديا

حوزه خاص  كياقدامات هماهنگ در  يرقبا بر رو ،يتبان در
كنند و عمالً  يتوافق م فرديبه منافع  يابيبه منظور دست

  .]2[كنند يرقابت را متوقف م
 معناي به مديريت ادبيات در ابتيهم رق استراتژي مفهوم

 ارزش، شبكه يك در مختلف بازيگران هماهنگ كنش وسيع
 .]1[است شده معرفي كنندگان تامين مشتريان و رقبا، شامل

 با ها شركت بين همزمان رقابت و همكاري به هم رقابتي
 رقبا، با همكاري با مديران .دارد اشاره ارزش ايجاد هدف

                                                 
1 Novell 

 كنندمي دنبال را هاشركت نوآوري يا زاربا مالي، عملكرد بهبود

 ناخواسته است ممكن همچنين آنها حال، اين با .]23، 24[
 ارزش يا كنند منتقل را انتقادي دانش كنند، تقويت را رقبا

  .]25[، آورند دست به را نامناسبي
 هايمكانيسم و سوابق عنوانبه هم رقابتي بر مؤثر عوامل

هم عوامل . ]27،17،26[شوندمي شناخته هم رقابتي محرك
 و ]28[توسعه مديريت، فرآيند درك براي رقابتي
 بين هم رقابتي احتمال عوامل، .هستند مهم ] آن27،29نتايج[
 نقش است ممكن اما ، ]15[دهندمي افزايش را هاشركت
 داشته هم رقابتي پذيرش در بحراني نقش حتي يا مهمي
 هستند پيچيده و نوعمت وجهي، چند هم رقابتي، عوامل .باشند

 اين امروز، به تا .شودمي فراگير هايدسته به ترغيب باعث كه
نام  داخلي و خارجي يا   زادرون و زابرون عنوانبه عوامل

  .]30[اندگذاري شده

  تعريف هم رقابتي2-1
بودن، در  عيبد اي يرعاديرقبا به دور از غ نيب يهمكار
 به در تجارت دارد. ياست و سابقه طوالن جيرا يواقع امر
، 1990دهه  لي)، در اوا1998و همكاران. ( سونيگفته هارب

كه  يسندگانينو نياول رقبا بود. نيب يهمكار ياكثر قراردادها
براندنبرگر و نالباف  دنديبخش تيرا رسم هم رقابتياصطالح 

 يباز يرا با استفاده از تئور يرقابتهم  آنها ) بودند.1996(
مجموع  يباز كيرا به عنوان آند، و كردن ليو تحل هيتجز

با مجموع صفر تصور كردند، كه در  يباز كي يمثبت، به جا
كه رقبا شكست  يزمان يتوانند حت ي(رقبا) م كنانيآن باز

  .]4[نخورند، برنده شوند
 كي دنيكش ريبه تصو يكه برا يمانند هر مفهوم نظر

هم شده است،  يطراح يدر علوم اجتماع دهيچيپ تيواقع
 ينظر يدر چارچوب ها يمتعدد يبه روش ها يابترق

هم فرض كه  نيبا ا شهيشده است، البته هم ريمختلف تفس
ذاتاً  يرقابتهم  .]14[با رقبا اشاره دارد يبه همكار رقابتي

 ييتنش ها ني)، بنابرايمتناقض است (رقابت در مقابل همكار
 تواند ي، منشود تيريمد يكند كه اگر به درست يم جاديرا ا

واقع، طبق نظر  در ببرد. نيرا از ب هم رقابتيرابطه  يبه راحت
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، يرقابتهم كننده  نييتع يژگي)، و2000( كوكو  بنگسون
تواند بدون تعامل  ينم يرقابتهم  متناقض آن است. تيماه
 .]14[و رقابت وجود داشته باشد يمنطق متضاد همكار نيب

ر خارج از است كه اگ زيچالش برانگ ياستراتژ كي هم رقابتي
 طيكه شرا ييدر نظر گرفته شود، جا يرقابت اريبس طيمح كي

كند،  يم گريكديبا  يرا مجبور به همكار بينامطلوب دو رق
كه كلمه  ستيتعجب ن يجا ن،يبنابرا درك آن دشوار است.

 يظاهر م هم رقابتي فياز تعار ياريبه صراحت در بس »روين«
 داريط متزلزل و ناپادرك رواب يبرا سندگانياز نو يبرخ شود.

 ميرا با ترس هم رقابتي فيهستند، تعر يرقابتهم كه مشخصه 
و رقابت به طور جداگانه گسترش  يمحدوده روابط همكار

 هم رقابتي) 2012عنوان مثال، پنگ و همكاران. ( به داده اند.
كه رقابت  يبازار ريبا رقبا در مناطق غ يرا به عنوان همكار

 بنگسون .]31[كند يم فيتعر رديگ يدر آن صورت م ميمستق
را  يرقابتهم و  دهنديارائه م يمشابه في) تعر2000( كوكو 

كه در آن دو سازمان در  كننديم فيتوص يتيبه عنوان وضع
 گريكديتداركات با  ايو توسعه  قيمانند تحق ييهاتيفعال

مانند فروش با  ييهاتيكه در فعال يدر حال كننديم يهمكار
ها در شركت ف،يتعار نيا طبق .]14[كننديهم رقابت م

ينم ريرا درگ يمشتر ماًيكه مستق كننديم يهمكار ييهاحوزه
يرقابت م يمرتبط با مشتر يهاكه در حوزه يدر حال كند
و رقابت از نظر  يهمكار ييايپو ،يموارد نيچن در .]17[كنند

  . ]1[از هم جدا هستند يكيزيف يو حت يسازمان

  ژوهشروش شناسي پ-3
 اثبات گرايي/ (چهار پارادايم پژوهش ساس مفروضاتبر ا

فرا اثبات گرايي ، تفسيرگرايي/ برساختگرايي ، تحولي و 
ر )، پارادايم اين تحقيق، تفسيرگرايي مي باشد. دتكثرگرايي

ي، هدف از تحليل، استخراج روابط گرايتفسير اتتحقيق
لكه رياضي نيست، ب اللآماري، فرضيه آزمايي و يا استد

 هايي بر اســاس داده ها، الگوها و ســنخ بندي مقوله ،مفاهيم
 نظريه هاي ئههاي كنشــگران اســتخراج ميشــود كه به ارا

ازلحاظ هدف  .]32[شود ايدئوگرافيك و بستر گرا منتهي مي
اين تحقيق  )اكتشافي، تبيني، توصيفي و پيشبيني(انجام تحقيق 

هايي  ف كشف پديدهاكتشافي است در تحقيق اكتشافي هد
است كه چندان قابل درك نبوده و يا شناسايي و كشف 
متغيرهاى مهم در آن پديده و ارائه فرضيات براى تحقيق 

ابعاد و  ،بيشتر است. محقق از طريق مرور سيستماتيك ادبيات
را شناسايي كرده در قالب استراتژي هم رقابتي هاي  مؤلفه

  .كند ارائه مي چارچوب مفهومي

  سيستماتيك ادبياتمرور 
 شناسي، از رويكرد در پژوهش حاضر براى تبيين روش

شامل  شده است كه به ترتيب اي كيچنهام استفادهمرحله هفت
  مراحل:

 طرح پرسشهاي تحقيق   
 عاتيالهاي اط سازي پايگاه مشخص 

 تعيين معيارهاي شمول و عدم شمول 

 جستجو و بازيابي مطالعات  

  انتخاب 

 وتحليل داده هاستخراج متون و تجزي  

 33[كيفيت كنترل[ 
  

 طرح پرسشهاي تحقيق  
در طراحي پروتكل مرور سيستماتيك ادبيات ، پرسشهاي 

صورت جامع و معنادار مطرح ميكنيم تا تمامي  تحقيق را به
ابعاد پژوهش را پوشش دهد و نيز در انتخاب واژگان كليدي 

  راهنماي مناسبي براي محقق باشد . 

  : ت پژوهشالسؤا
 د و مولفه هاي استراتژي هم رقابتي كدامند؟ ابعا -1

ابعاد و مولفه هاي استراتژي هم رقابتي خاص صنعت  -2
 حمل و نقل كدامند؟

 چارچوب استراتژي هم رقابتي چگونه است؟ -3
  

 عاتي مورد مراجعهالهاي اط سازي پايگاه مشخص  
آوري مطالب  محقق از حداكثر ظرفيتهاي موجود در جمع

در بستر تحقيق بهره  ژي هم رقابتياستراتو متون مرتبط به 
 ت پژوهشي خارجياالمنظور دسترسي به مق گرفته است . به
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  :شده است هاي داده معتبر ذيل استفاده از پايگاه و داخلي
 sciencedirect.com  
 onlinelibrary.wiley.com  
 emeraldinsight.com 
 Springer.com  
 Researchgate  
 SID.Ir 

 عدم شمول تعيين معيارهاي شمول و  
معيارهاي مورداستفاده در فرآيند جستجو و انتخاب را در 

  :  )1(جدول  سه دسته
واژه، زبان، حوزه  كليدعنوان، معيارهاي ورود شامل . 1

  پژوهش، ارتباط محتوايي
عدم دسترسي، تكرار اسناد، (معيار خروجي شامل . 2

  )نامرتبط ازلحاظ محتوايي
 ايمبندي كرده ن دستهتاكنو 1995بازه زماني از سال . 3

(براي اولين بار استراتژي هم رقابتي توسط آقاي آدام 
تبيين و تئوريزه شد لذا در پژوهش  1995برندبرگر در سال 

حاضر اين تاريخ به عنوان نقطه شروع تحقيقات استراتژي هم 
  رقابتي انتخاب گرديد).

  

 جستجو و بازيابي مطالعات  
هاي  از درون پايگاهفرآيند جستجو و بازيابي مطالعات 

واژگان . عاتي مستلزم تعريف واژگان كليدي مناسب استالاط
نتـايج  مي باشد. 2كليدي به صورت ذكر شده در جدول 

شـده بـه بعـد  هـاي اعمالفيلترجسـتجوي اوليـه بـر اسـاس 
  وده است.بـ 3جدول هـاي داده منتخـب بـه شـرح  در پايگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انتخاب  
هاي اوليه توسط معيارهاي عدم  حله ابتدا يافتهدر اين مر

براي مطالعه مروري مقاله  190 شمول غربالگري شده و تنها
  ذكر شده اند. 4. گزارش اين مقاالت در جدول  انتخاب شدند

  معيارهاي شمول و عدم شمول :1 جدول
  شرح  عيارهاي مورداستفادهم

واژه، زبان ، حوزه پژوهش،  كليد  معيارشمول -1
  باط محتواييارت

م دسترسي ، تكرار اسناد، نامرتبط عد  معيار عدم شمول -2
  ازلحاظ محتوايي

  تاكنون 1995از سال   بازه زماني -3

 : واژگان كليدي2جدول 

  واژگان كليدي  واژگان كليدي  تعريف سوال
ابعاد و مولفه -1

هاي استراتژي هم 
  رقابتي كدامند؟

ابعاد و مولفه -2
هاي استراتژي هم 

بتي خاص رقا
صنعت حمل و نقل 

 كدامند؟

چارچوب -3
استراتژي هم 
رقابتي چگونه 

  است؟

  ،"همكاري رقابتي"
رقابت "

  ،"همكارانه
 -همكاري "

  ،"رقابت
-رقابت"

  ،"همكاري
  "همرقابتي"

"Coopetition" 
” competition 
Based-
Cooperation” 
“Co- 
opetition”, 
”Coopetitive” 
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  مقاالت : نتايج جستجوي اوليه3جدول 
تعداد يافته هاي 

 اوليه

 معيارهاي شمول
 جستجو

پايگاه داده 
  پااليه اول  مقاالت

293 
Title, abstract, /Article 
Book part 
 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Emerald 

406 
Title, abstract, 
keywords/Article 
Book chapter 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

scienceDirect 

96 Title, keywords/ journal 
 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Wiley 

329  
 

anywhere/Article 
Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Springer 

59 Title,keywords /Article 
Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Sage 

158 

 
Title, keywords /Article 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Taylor&Francis 

121 Title, keywords /Article 
Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

ResearchGate 

10 

عنوان، كلمات كليدي/ 
 مقاالت

 همكاري رقابتي، رقابت
رقابت  -همكاري همكارانه،
رقابت ،  -همكاري
 همرقابتي

SID 

  مجموع                                      1472
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  : مقاالت منتخب4جدول 

تعداد 
 يافته نهايي

 معيارهاي عدم شمول

تعداد 
يافته هاي 

 اوليه

 معيارهاي شمول
 جستجو

ه پايگا
داده 
  مقاالت

   پااليه اول

27 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
  عدم دسترسي

293 
Title, abstract, 
/Article 
Book part 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Emerald 

80 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

406 
Title, abstract, 
keywords/Article 
Book chapter 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

science
Direct 

21 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

96 Title, keywords 
/journal 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Wiley 

9 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

329 anywhere/Article 
Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Springer 

7 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

59 Title, keywords/ 
Article 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Sage 

18 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

158 Title, keywords/ 
Article 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Taylor&
Francis 

24 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

121 Title,keywords/Arti
cle 

Coopetition 
Co-opetition 
coopetitive 

Researc
hGate 

4 

  عدم ارتباط محتوايي
  تكرار يافته ها
 عدم دسترسي

10 
عنوان، كلمات كليدي/ 

 مقاالت

همكاري رقابتي، رقابت 
رقابت  -همكارانه،  همكاري

 رقابت ، همرقابتي -همكاري

SID 

  مجموع   190
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طي مطالعه مروري سريع از محتواي متون جمع  سپس
 مقاالتكاهش يافت.  مقاله 190آوري شده اين تعداد به 

مورد بررسي و مطالعه  وتحليل متن باقيمانده جهت تجزيه
  .قرار گرفتند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : فرايند جستجو و انتخاب اسناد در مرور سيستماتيك1نگاره 
  

 وتحليل داده استخراج متون و تجزيه  
اين مرحله ستون اصلي توسعه چهارچوب نظري پژوهش 

از مرور سيستماتيك  مرحلهرا تشكيل ميدهد. هدف اين 
. ادبيات، شناسايي و استخراج نكات اصلي نهفته در متون است

با استفاده از روش كدگذاري باز ، نكات و عوامل  بنابراين
 صورت كد در نظر گرفته مي كليدي مستخرج از متون به

د . نكته حائز اهميت اين است كه در طي فرآيند مرور نشو
عدم  (دقيق متون و استخراج كد ، ممكن است محقق به دليل 

و يا به علت  )ت تحقيقالسؤا / يافتن نكته مرتبط با اهداف
ر و اشباع كدهاي مستخرج شده بعضي از متون را از تكرا

سند يافت  1472 در اين تحقيق ازكند. ليست كار خود خارج 
وتحليل  جهت تجزيه مقاله 190شده در مرحله جستجو ، 

 شروع جستجو

  فيلتر اول بر اساس معيار شمول:
 وهش، بازه زمانيكليد واژه، زبان، حوزه پژ

N=1472

  فيلتر دوم بر اساس معيار عدم شمول:
عدم دسترسي، تكرار اسناد، نا مرتبط از 

 لحاظ محتوايي

 مطالعه متون اسناد

 كد گذاري و استخراج مقوله ها

n=١٩٠ 
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مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند. از كل مقاالت مورد 
مقاله مرتبط با ادبيات هم رقابتي در  14بررسي قرار گرفته، 

  زه صنعت حمل و نقل مي باشد.حو

  نتايج-4
  باز  كدگذاري4-1

در اين بخش از تحقيق به نامگذاري و دسته بندي پديده 
از طريق مطالعه دقيق مقاالت پرداخته مي شود. به عبارتي در 
اين نوع كدگذاري مفاهيم درون مقاالت بر اساس ارتباط 
موضوعات مشابه طبقه بندي مي شوند. هدف اين مرحله 

صه كردن انبوه اطالعات كسب شده از مقاالت به درون خال
پـس از رسـيدن بـه تكـرار و مفاهيم و دسته بندي آنها است. 

اشـباع تحليـل از توليـد كـدهاي جديـد، ارتبـاط ميـان آنهـا 
ها  تعريـف ميگـردد تــا مفــاهيم ونهايتــاً مقولــه

ق متون دقي مطالعهدر طي مرور و  برســاخته شــوند .
 10 و 9، 8(جداول  نكته شناسايي و كدگذاري 101منتخب، 

كد هاي شناسايي شده  20 مفهوم حاصل شد. 24پيوست) و 
مفهوم مرتبط با ادبيات هم رقابتي در صنعت حمل و نقل  6و 

مي باشد كه با عالمت ستاره (*) در جداول و اشكال 
ندي ب گــام آخــر در كدگــذاري، دســته مشخص شده اند.

بنــدي اســت. بــدين  و مقوله آمده دســت مفــاهيم به
طور مــداوم  بايســت بــه منظــور ، مفــاهيم را مي

تر الپردازي در ســطح بــا از مفهــوم بعدمقايســه كــرد و 
آمده  دست به قوله هايمنمود.  بندي طبقه در قالــب مقولــه 

  .دول ذيل ميباشدپس از ايجاد ارتباط بين كدها به شرح ج
  

  : مقوله بندي5جدول 
 رديف مفاهيم شناسايي شده مقوله متناظر

محرك هاي برون 
 سازماني

 1 *خصوصيات صنعت

محرك هاي برون 
 سازماني

 2 *تاثير ذينفعان

محرك هاي برون 
 سازماني

 3 محيط

محرك هاي برون 
 سازماني

 4 تكنولوژي

محرك هاي برون 
 سازماني

 5 عوامل قانوني

محرك هاي برون 
 سازماني

 6 عوامل سياسي

محرك هاي برون 
 سازماني

 7 عوامل اقتصادي

  8 ويژگي هاي شريك محرك هاي رابطه
  9 ويژگي هاي رابطه محرك هاي رابطه

محرك هاي درون 
 سازماني

  10 عوامل سازماني

محرك هاي درون 
 سازماني

  11 عوامل فردي

  12 شبكه پويايي
  13 اتمديريت ارتباط پويايي
  14 مديريت عمليات پيچيدگي
  15 مديريت تعادل پيچيدگي

  16 مديريت تنش چالش هاي مديريتي

 چالش هاي مديريتي
مديريت انتخاب/انتخاب 

 رقبا
17  

  18 نوآوري پيامد درون سازماني
  19 *دانش پيامد درون سازماني
  20 *عملكرد شركت پيامد درون سازماني
  21 ارتباط پيامد بين سازماني
  22 كسب منافع پيامد بين سازماني
  23 *مشتري پيامد برون سازماني

  24 صنعت يبرون سازمان امديپ
مفاهيمي كه با عالمت ستاره(*) مشخص شده اند مرتبط با 
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 24حظــه ميشــود، مال 5همانگونــه كــه در جــدول  صنعت حمل و نقل مي باشند
له دند . ايــن مقــوبندي شــ مقولــه دســته 9مفهــوم در 

استراتژي  (همان اركان اصلي چهارچوب نظري پژوهش  ها
  . ميباشند ) هم رقابتي

  

  كد گذاري محوري -4-2
هدف از اين مرحله، ايجاد رابطه بين مقوله هاي توليد 
شده در مرحله كدگذاري باز مي باشد كه در اين تحقيق سه 

  شدند.مقوله كلي، محركها، مديريت و نتايج شناسايي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  

  : شماتيك كلي مقوله ها و مفاهيم1شكل 
  

 عوامل مديريتي پيامد يا نتايج محرك ها

  محرك هاي برون سازماني
 خصوصيات صنعت*  

 تاثير ذينفعان*  
 محيط  
 تكنولوژي  
 عوامل قانوني  
 عوامل سياسي  
 عوامل اقتصادي  

  محرك هاي رابطه
 ويژگي هاي شريك  
 ويژگي هاي رابطه 

  محرك هاي درون سازماني
  عوامل سازماني 

 عوامل فردي  

هاي مديريتيچالش
  مديريت تنش 

 ب مديريت انتخاب/انتخا
  رقبا

پيچيدگي
 مديريت عمليات  

 مديريت تعادل 

 اييپوي
 شبكه 

 مديريت ارتباطات 

  پيامد درون سازماني
  نوآوري 

 دانش* 

 عملكرد شركت* 

  پيامد بين سازماني
 ارتباط 

 كسب منافع 

  پيامد برون سازماني
 مشتري*  

 صنعت 
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 اتيادب ازمهم  مقوله فرعيو  مقوله نيبخش، چند نيدر ا
هم  چارچوب منسجم ساخت يك يو آنها را برا شد ييشناسا

 نيا .ميكن يادغام م  )جي، مديريت و نتارقابتي (محرك 
رقابت به  نهيدرك زم يبرا يبنا سنگ كيچارچوب به عنوان 

پردازد: چه  يمهم م اريبه سواالت بس رايرود ز يشمار م
 كنند؟ يسرسخت همكار يشود رقبا يباعث م يزيچ
 ؟افتد يم يچه اتفاق هم رقابتيدر  رقابتي)، هم يمحرك ها(
 جينتا ( ي چيست؟روابط نيچن يامدهايپ رقابتي) مديريت هم(

 رقابتي). هم

  محرك ها
را به  شركتهاكه محرك هايي  تحقيق، اتيادبرسي با بر

 .شناسايي كرديم سوق مي دهند رقابتيهم اتخاذ استراتژي 
محرك : كرديم يرا به سه دسته طبقه بند سپس محرك ها

 (پيوست) 8. جدول يو داخل ارتباطي،  يخارج يهاهاي 
  دهد. يرا نشان مها  محرك نيا يابعاد فرع

رجي به آن دسته از محركهاي خا: محركهاي خارجي
گفتـه ميشود كه خارج از سازمان قـرار دارنـد و  محرك هايي

 يخارج يبـر عملكـرد شـركت تأثير ميگذارنـد. محرك ها
ي، عوامل خارج نفعانيذ راتيتأث خصوصيات صنعت،شامل 

محرك است.  محيطي، تكنولوژي، اقتصادي، قانوني و سياسي
ر حوزه صنعت حمل هاي خارجي كه به ادبيات هم رقابتي د

و نقل تاثير گذار است شامل، خصوصيات صنعت و تاثيرات 
دهد كه  ينشان م اتيادب. ]34[ذينفعان خارجي مي باشد

 رقابتي شركت ها را به سمت هم و قانون مندمتمركز  عيصنا
، 36[چرخه عمر صنعت،  نيعالوه بر ا  ]35[ دهد يسوق م

سرعت  نيمچنو ه ]38[، شدت رقابت ]37[جهاني بودن ]27
هم شركت ها را به و رقباي موجود در صنعت تغيير صنعت 

و  يرقابت تيمز عيسر شيفرسا  ].27[ دهد يسوق م رقابتي
كاهش موانع ورود، كنترل شركت ها را بر سرنوشت  نيهمچن

 جاديا يكند تا برا يدهد و آنها را مجبور م يخود كاهش م
، نيبر ا الوهع .وندنديبپ بيرق يبه شركت ها شتريب تيامن

كه در  ييبه چالش ها ييپاسخگو يبرا هم رقابتيروابط 
 يم جاديشوند، ا يمشخص م مبهم يبا ساختارها عيصنا

 .]39[شود

 ]38[يتكنولوژ تقاضايصنعت به  يها يژگياز و ياريبس
كه در آن  ،يتكنولوژ ييعنوان مثال، همگرا به دارد يبستگ

و دانش  يولوژتكن يمختلف، مهارت ها عيشركت ها از صنا
 يادغام مي تكنولوژ پلتفرم هايتوسعه  يخود را برا يفن

رقابتي سوق مي  متعدد را به سمت هم يكنند، شركت ها
برآورده  يبرا هم رقابتيروابط  ن،يبر ا عالوه .]40[دهد

و افزايش سطح سرعت تغيير فن آوري ساختن چالش 
 يتكنولوژ يخواسته ها نيچنتكنولوژي شكل گرفته اند. 

 يتواند چالش ها يشركت نم كياست كه تنها  دهيچيپ اريبس
 همكاري با يك آنها به دنبال نيمرتبط را برآورده كند و بنابرا

 .]41[هستند رقيبشركت 

 ،]42[مانند دولت يخارج نفعانيشركت با ذ كيتعامل 
 يم رقابتي هم جاديباعث ا ،]44[و تامين كنندگان]43[نايمشتر
مشوق هاي  قيرا از طر م رقابتيه ينظارت ينهادها شود.

خاص  يمدلها ي، اصالحات و اجراها استي، سمختلف
عوامل  گريدولت از د يا ارانهي يها استيس. اعمال كردند
دهد  ي، مطالعات نشان منياست. عالوه بر ا رقابتي محرك هم

 بيرق يشركت ها نياغلب ب رگذاريتأث داريخر كيكه 
اوقات  يكند و گاه يم دجايا يمتقابل و جو همكار يوابستگ

 كند يم داريدر جهت منافع خر يآنها را مجبور به همكار

]45.[  
راهبرد در اتخاذ  انيمشتر ياتيبر نقش ح يمطالعات تجرب

 يكنند. به عنوان مثال، در بخش فناور يم ديتأك رقابتي هم
به  يابيدست يبرا اني) ، مشترICTاطالعات و ارتباطات (

 ياگر از طرف شركت ها يود، حتموج يها يفناور نيبهتر
 ستميس ييو همگرا يهمكار ازمنديارائه شده باشند، ن بيرق

، شركت  يبه طور مشابه ، در صنعت ماهواره ا  ها هستند.
شوند ،  يم يمجبور به همكار انيتوسط مشتر بيرق يها
 يبرا مستقل يها ييتوانا ياز شركا دارا كياگر هر  يحت

 يشتريفشار ب اني، مشتريور كلط به ساخت ماهواره باشند.
 ريو غ كپارچهي،  دهيچيمحصوالت و خدمات پ" افتيدر يبرا

ثر موتواند به طور  يم هم رقابتيكنند.  ياعمال م "استاندارد
توانند  يشركت ها م رايفشارها را برطرف كند ز نيا
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 در. خود ارائه دهند انيرا به مشتر يتر دهيچيمحصوالت پ
بازار ، تخصص  كساني طيشدن با شرا واقع ، رقبا با مواجه
رقابت  كساني انيمشتر يكرده و برا يمربوطه را جمع آور

 يبه انتخاب رقبا ليممكن است ما راني، مد نيبنابرا كنند. يم
 باشند انيمشتر يموثر به خواسته ها ييپاسخگو يبرا ميمستق

]46.[  
 استراتژي هم رقابتي رشيثر بر پذي موعوامل خارج ريسا
در  يچارچوب قانون اي، ينظارت ياست شامل فشارهاممكن 

 كسانيعوامل به طور  نيا باشد. يمعنو تيمورد حقوق مالك
 نيگذارد و ا يم ريصنعت خاص تأث كي يبر همه شركت ها

 مختص صنعت است. هم رقابتيكند كه  يم تيرا تقو دگاهيد
 يممكن است شركت ها ينظارت يعنوان مثال ، نهادها به
آنها  ايكنند  يرا مجبور به همكار نيصنعت مع كياز  بيرق

. ]29[ كنند قيكار تشو نيبه ا نيها و قوان استيس قيرا از طر
صنايع ، ايتاليا ياپرا موسسه هايدر مورد  يمورد مطالعات

كنند  ياثبات م يهلند يمارستانهايمتحده، و ب االتيا يدفاع
 يم ليچگونه تحم ينظارت يتوسط فشارها رقابتي كه هم

كه ممكن است بنگاه  يخارج يفشارها ريسا برخالف شود.
و  ستنديقابل مذاكره ن ينظارت يها با آن روبرو شوند ، فشارها

 .دارند يمحدود اريعمل بس يخود آزاد ييدر پاسخگو رانيمد
در مواجهه با  راني، مدنيجراست؛ بنابرااال الزم انطباق
  .]47[ د كردخواهن ي، راهبرد هم رقابتي اتخاذنظارت يفشارها

مربوط به رابطه به  يمحركها محرك هاي رابطه:
ي ريشوند كه شكل گ يو روابط مربوط م كيشر يهايژگيو

را  يبيرق كيها شر شركت كند. يم ليرا تسه هم رقابتي
و برتر در  ديمف يها تيمنابع و قابل يدهند كه دارا يم حيترج
 يابير دستبه شركت ها د رايز تباط با هم رقابتي داشته باشدار

اكثر اوقات، در شركت ها  .]16[كند يبه اهداف خود كمك م
كنند كه  يم جاديا گريكديروابط مشترك با  صورتي

بر  عالوه و مكمل باشد. زيآنها متما يمشخصات منابع شركا
 هم جاديشركا باعث ا نيب و انتظاراتهدف  يي، همسو نيا

 ].48[ شود يم رقابتي

 ريرابطه تأث يبعد طيبر تمام شراتواند  يم گرانيباز زهيانگ
 هيمعامله و نظر نهيهز هيبر منابع، نظر يمبتن دگاهيد بگذارد.

 است. گرانيباز زهيانگ حيتوض يروش ها برا نيتر جيرا يباز
 زهيانگ يبررس يرا برا يمهم يمبان ينظر يها چارچوب نيا

 نيحال، همه آنها ا نيا با كند. يم جاديا يهمكار يرقبا برا
 دارند. يهمكار زهيانگ يا دارند كه رقبا به طور ذاتفرض ر

برنامه ريزي شده و  هم رقابتي نيتفاوت ب ديبا ندهيآ قاتيتحق
 يها يژگيو رايقرار دهد ، ز يمورد بررس شتريرا ب نوظهور

ها ممكن  سميو مكان تيرابطه در رابطه با ساختار ، حاكم
ده متفاوت ش يزيبه عنوان اقدام برنامه ر رقابتي است با هم

كه  نيشركتها از نظر ا نيهمچنين مطالعات در سطح ب. باشد
 ، اساساً متفاوت است.وريبهره  اياست  يهدف رابطه اكتشاف

، انعطاف  وستهيبه هم پ يها ستميس ي بااكتشاف يتهايفعال
 تيكه فعال يشوند ، در حال يمشخص م تيو خالق يريپذ
 اريبس يها ستميكردن س ريبه درگ ليتما بهره وري يها

كه  ي، هنگام تهايفعال نيا. و كنترل دارند يساز يمرتبط ، عاد
تواند  يشود ، م يانجام م هم رقابتيرابطه  كيدر محدوده 

كه  يحال در رابطه داشته باشد. يبعد طيبر همه شرا يقو ريتأث
روابط  يدر حال بررس يا ندهيبه طور فزا رقابتي مطالعات هم

بهره ، روابط  يان مثال با هدف نوآورهستند ، به عنو ياكتشاف
  ]. 38[ رنديگ يكمتر مورد توجه قرار م وري

ناسازگار باشد، ممكن  گرانياهداف و انتظارات باز اگر
در سطح . كند جاديا ينييپا ياقتصاد بازدهياست مشكالت و 

 ايها  مي، درك انتظارات و اهداف افراد ، ت يدرون سازمان
 اريرفتار آنها بس ينيب شيو پ رانگيكنترل باز يگروه ها برا
انتظارات و اهداف همه  يسطح شبكه ، بررس در .مهم است

هدف  يرود كه همخوان يم انتظار مهم است. ريدرگ گرانيباز
شبكه ها  رياز سا شتريمتراكم و كمتر متمركز ب يدر شبكه ها

شبكه نقطه شروع  يساختار يها يژگيرو ، و نيا از باشد.
  .]29[است هم رقابتيآنها بر روابط  ريتأث يبررس يبرا يخوب
، تعامل  ليو تحل هيموضوع مهم در تمام سطوح تجز كي

 يها يژگيو نيا است. گرانيباز يها يژگيو و رقابتي هم نيب
و نحوه  هم رقابتيرابطه  كيدر  گريبر نحوه رفتار باز زيمتما
از متداول  يكي گذارد. يم ريرابطه تأث يريو شكل گ يطراح

 تيمنابع و قابل هب ميزان دسترسي،  گرانيباز يها يژگيو نيتر
 يبر منابع را اتخاذ م يمبتن دگاهياغلب د مطالعات ها است.
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ورود به روابط  يبرا گرانيباز زهيبه درك انگ جهيكنند ، در نت
 روابط هم ييايكند ، اما كمتر به درك پو يكمك م هم رقابتي

 ذهنرا در  يربتجا ،گذشته روابط كند. يكمك م رقابتي
 .گذارد يم ريتأث ندهيكند و بر روابط آ يم جاديا گرانيباز

 مقابله با آن ، هم يو راه ها يزندگ كيشر اتياز تجرب يآگاه
ارائه  گرانيرفتار باز يبرا يحيكند و توض يرا آسان م رقابتي

 يتواند مبنا يگذشته م اتي، تجرب نيبر ا عالوه دهد. يم
 يم حيترج گرانيباشد كه باز بتيرقاشكل هم  يبرا يحيتوض
  .]29[دهند

 يندهايفرا ايبا توجه به فرهنگ ، ساختارها  گرانيباز
به  يابيثر و دستوم يمنظور همكار بهو  خود يادار

را نشان  يمشابه يها يژگيو ،مورد انتظار رابطه يدستاوردها
خطرات و  يداراهم رقابتي آنجا كه روابط  از دهند. يم
ممكن  گرانياست ، شباهت باز ييتاً باالنسب يها يدگيچيپ

 يكار يفضا كي جاديو ا يرياز درگ يريجلوگ ياست برا
نشان داده است  نيهمچن يقبل قاتيتحق مهم باشد. اريثر بسمو

است، و  گرانيباز نياز اعتماد ب مقدمتر يكه شباهت سازمان
 كيبا  يدر هنگام همكار ياعتماد به عنوان ستون مهم نيا

 ].49[ كند يعمل م بيرق

 محركهاي داخلي تأثيرگذار بر هم ي:داخل يمحرك ها
به آن دسـته از عوامـل گفتـه ميشود كـه ريشـه در  يرقابت

تـأثير  تي رقابـ داخـل سـازمان داشـته و بـر عملكـرد هم
اهداف و استراتژي   عبارتانـد از . محرك هاي داخليميگذارند

ك آسيب پذيري، ، درخاص آن يها تي، منابع و قابل ها
چرخه كوتاه عمر محصول، اندازه شركت، تجربه هم رقابتي و 

  R&D.افزايش هزينه سرمايه و 
نگر و  ندهيآ يها يشركت ها هم در دنبال كردن استراتژ

درك شده واكنش نشان  يريپذ بيهم در هنگام پاسخ به آس
 يايكاهش مزا جهيدرك شده ، در نت يريپذ بيآس .دهند يم

با  رقابتي تواند شركت ها را به هم يمبود منابع مك اي يرقابت
 يشتريمشاركت ارزش ب قيرقبا سوق دهد تا بتوانند از طر

دارد  يبه ارزش يشركت بستگ تيو جذاب شهرت .كنند جاديا
 اي مشاركت. ارائه دهند ديجد يتوانند به شركا يكه آنها م

 يها برا زهيانگ نياز مهمتر يكي زين يقبل يتجربه همكار

 ].16[ است هم رقابتيروابط  جاديا

را  يچارچوب نظر كيبر منابع شركت  يمبتن دگاهيد
استفاده  هم رقابتي اتيدهد كه به طور گسترده در ادب يارائه م

 ييرود كه شركت ها به دنبال شركا يم انتظار .]30[شود يم
جامع  يبه مجموعه ا يابيمنابع باشند ، كه در دست بيترك يبرا

 مكمل .است ديمف صرفه جويي در تنوعهمراه با  تر و هم افزا
تفاوت در منابع شركت ها است و  ايبودن شامل عدم تقارن، 
دانند ،  يارزش مضر م جاديا يبرا رانينواقص منابع را كه مد

 يشركتها يعامل ممكن است برا نيا .]27[ كند يبرطرف م
برند  يكوچك و متوسط كه معموالً از كمبود منابع رنج م

، عملكرد  يرقابت تيباعث بهبود موقع وده ومرتبط ب ترشيب
حال ، ممكن است شركت  نيا با شود. يم يو نوآور يمال
به دنبال منابع مكمل باشند ، همانطور كه در  زيبزرگ ن يها

و سامسونگ نشان داده شده  يسون هم رقابتي ياستراتژ
رسد اندازه شركت در درك  يرو ، به نظر م نيا از .]16[است

 يكمبودها كمك م نيرفع ا يبراو كمبود منابع نقش دارد 
  ].2[ كنند

مستلزم اختصاص منابع  هم رقابتيمهمتر از همه، ورود به 
استدالل  كي انجام شده با رقبا است. يتهايبه فعال ياضاف
 نهيدهد كه شركت ها ممكن است به دنبال به ينشان م ينظر
 كت با رقبا باشند.مشار قياستفاده از منابع خود از طر يساز

چند شركت  ايمستلزم آن است كه دو  هم رقابتيدر  مشاركت
را به عنوان  گريكديارزش  جاديا يبرا ازياز نظر منابع مورد ن

بدان معناست كه شركت  نيا درك كنند. يارزشمند يشركا
با  يتوان با همكار يداشته باشند ، كه م يمنابع اضاف ديها با
ادعا  گريد ينظر استدالل كرد. ديفاده مفخود از آنها است يرقبا
 رقابتي هم يدر مورد منابع برا يسازمان انعطافكند كه  يم

از  يبهره بردار يفعل يكار با رقبا الگوها راياست ز يضرور
دهد  يسوم نشان م ياستدالل نظر كيدهد.  يم رييمنابع را تغ

توسط  كه معموالً يبا منابع رقابتي هم يبرا ازيكه منابع مورد ن
بر منابع  عالوه. شود متفاوت است يشركت ها به كار گرفته م

 يساختارها ديمشترك، شركتها با يتهايفعال يبرا ازيمورد ن
عنوان  به كنند. جاديمناسب ا ياختصاص يتيريو مد يحكومت
دارد ،  ياختصاص يها ميبه ت ازيموفق ن رقابتي هم كيمثال ، 
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ع ، تعهدات منابع و مجمو در پروژه مشترك. ميت كيمانند 
 يدر رقابت ضرور همكاري يبراديجد يها تيقابل جاديا

به هم ورود  ماتيتصم يدرك كمبود منابع برا نيبنابرا. است
  ].16[مهم است رقابتي

 نييرا تع رقابتي آن به هم ليشركت تما كيسن و اندازه 
كوچكتر معموالً با كمبود منابع مرتبط  يشركتها كند. يم

اندازه  هم كنند. يبا رقبا كار م زيبزرگ ن يركتهاهستند، اما ش
شدن شركتها و  يرسم زانيشركت و هم سن آنها با م

كرده باشند ، مرتبط  يكه ممكن است جمع آور ياتيتجرب
دهد كه چگونه هر دو عامل  ينشان م ياست. مطالعات تجرب

 كند رقابتي هم درگير ،اديز ايكم شركت ها را توانند  يم

]22.[ 

  ت هم رقابتيمديري
ها و تعامالت  يمديريت به وابستگ ييايپو تياهم: پويايي

هم رقابتي شود. مديريت  يمختلف در شبكه ها مربوط م
 يكربنديتعامالت را پ نيا وستهيشركتها پ راياست ز ايپو اريبس
دهند كه  يتوسعه م يشبكه را به گونه ا جهيكنند و در نت يم

خارج شوند ،  گريد يبرخ،  وندنديبه آن بپ ديجد گرانيباز
تعهد  گريد ي، برخ ادهانجام د ياضاف يگذار هيسرما يبرخ

خود را  يتهايفعال گريد يدهند و برخمي خود را كاهش 
و  يامروز عيصنا ييهمگرا ليظاهراً به دل متمركز كنند.

 يبرا انيمشتر يتقاضا شيافزا نيو همچن عيسر راتييتغ
استاندارد ،  ريو غ كپارچهي،  دهيچيمحصوالت و خدمات پ
 ريمجدد تعامالت خود با سا يكربنديشركت ها مجبورند با پ

، شركتها  نيعالوه بر ا .نديايمشكل كنار ب نيشركت ها، با ا
دهند تا از لحاظ  يم رييشبكه را تغ يعمداً ساختارها

عنوان مثال ،  به. خود را در درون آنها قرار دهند كياستراتژ
IBM  ًشركت  كيكرد تا از  يكربنديپشبكه خود را مجددا
شركت خدمات و نرم افزار  كيكننده سخت افزار به  ديتول
 يدر بازار و هم شركتها شرويپ يشركتها هم. شود ليتبد

مجدد مجموعه  يكربنديتوانند رقابت خود را با پ يكوچك م
 يو رقابت يتعادل در تعامالت مشاركت جاديروابط خود و ا

 دهند شيد در شبكه حفظ و افزاموجو يشركتها ريخود با سا

]40.[ 

مديريت بر اساس روابط چند گي ديچيپ تيماه: پيچيدگي
مجزا همزمان  گريباز كياغلب  رايشود، ز يم فيتوص يوجه

 فايشبكه ا يشركت ها ريرا با سا يمتعدد و متناقض ينقش ها
را  يدگيچيپ اين نوع كسونيدر ار اتيعمل سرپرست كند. يم

است،  رييدر حال تغ شهيسازمان هم يوقت :ديگو يبرجسته و م
، يروز ما مشتر كي دارد. ازياز سازمان ن ياديز يزهايبه چ

 نيچن در .ميكننده هست نيتام اي يك، شررقيب گريروز د
، يكننده، مشتر نيتواند همزمان تام يم گريباز كي ي،روابط

مكرر  يفاينقش و ا كياز  شيداشتن ب. باشد كيو شر بيرق
كند،  يم جاديناقض ، ابهام و تعارض نقش را امت ينقش ها

 نيكند. چن يم دهيچيدر شبكه را پ رقابتي كه مديريت هم
كسب  يتهايبر روند اشتراك دانش و فعال شتريب يدگيچيپ

است شركت ها در اشتراك  ممكن گذارد. يم ريدانش تأث
از  يبخش زيرقابت ن رايمردد باشند ز كيگذاشتن دانش با شر

خطر وجود دارد كه  نيا شهي، همنيبنابرا است.شبكه  نهيزم
را با  يبتواند دانش به دست آمده از شركت مركز كيشر
كسب  ييها سكير نيچن خود به اشتراك بگذارد. يرقبا

كاهش  را جينتااثربخشي امر  نيا كند. يدانش را دشوارتر م
، شركت ها از يخطرات احتمال ليبه عنوان مثال به دل مي دهد.
 يم يخوددار كيبا شر يك گذاشتن اطالعات كافبه اشترا
راه حل  كينتواند  كيشر كيشود كه  يباعث م نيكنند ، و ا

 ارائه دهد اتصمناسب را در مناق متيكرده و ق نهيرا به يفن

]51.[  
متضاد  يدر نقشها گرانيباز اگر: چالش هاي مديريتي
 يتهايمجبور باشند همزمان فعال ايمشاركت داشته باشند 

 جاديرا انجام دهند ، تنش ها و تعارضات ا يو مشاركت يبترقا
 جهينت كي، تنش ها به عنوان  يفعل قاتيشود. در تحق يم
 يم يمتعادل شوند ، تلق ديكه با هم رقابتياز روابط  يعيطب

تنش موضوع  حل به تحقيقات هم رقابتي هاي معدود. شود
 وتنش مربوط به منابع  شتريبو اختصاص داده شده است 

تنش و حل  يها يانواع تنش ها است و هنوز فاقد استراتژ
 گيديچيپ تيماه است. رقابتي هم يتعارض خاص برا

متضاد همزمان و تنش  يبه كار با خواسته ها شتريمديريت ب
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 نيب كيبه  كيشود و در روابط  ياز آن مربوط م يناش يها
دهد كه  يآشكارتر است. مطالعات نشان م ميمستق يرقبا

تنش در سطوح  جاديباعث ا رقابتي در هم يت ذاتتناقضا
تنش ها ممكن است در سطوح مختلف  نيا. شود يمختلف م

ارشد  رانيكه مد يخارج يتنش ها جهيرخ دهد و در نت
 هاي هم رقيبتر در شركت  نييكنند به سطوح پا يتجربه م

  ].25[ منجر شود
 يم يناش مديريت يدگيچيو پ ييايچالش از پو تيماه
كند و در  يم تيو تقو ختهيرا در هم آم گريكديكه شود ، 

كند.  يم جاديشركت ها ا يرا برا يتيريمد يچالش ها جهينت
هم  از روابط  درصد 50از  شيدهد كه ب يمطالعات نشان م

آنجا كه  از كنند. جاديرا ا يمطلوب جيتوانند نتا ينم رقابتي
 لحاص جيآن نتا قياست كه از طر ييو مجرا لهيمديريت وس

دهد كه  ينشان م ييشكست باال زانيم نيشود ، چن يم
 است. زيچالش برانگ اريمديريت بس نيا يذات يتقاضاها

 رقيب هم يشركت ها يچالش عمده برا كيدانش  تيريمد
 در هم يخطر نشت دانش و فرصت طلب رايبوده است ز

  ].52[ است اديز رقابتي
 ،باشند تيهم رقابدر ارتباط  گريكديبا  گرانيباز يكهزمان

كه  يطيحال ، شرا نيا با. كند يم فايا ياعتماد نقش اساس
، هنوز به  ابديتكامل  رقابتي تواند در هم يتحت آن اعتماد م

 ميارتباط مستق وهيش از قرار نگرفته است. يمورد بررس ليتفص
اعتماد استفاده  جاديا يبرا يا لهيبه عنوان وس عتمدم رانيو مد

  ].53[ شود يم
 اتياغلب در ادب همكاريو  يرقابت يروهاين نيب تعادل

و  ستيكه تعادل مطلوب در واقع چ ني، ااما شود. يم اشاره
 يو آن را حفظ كرد ، ب افتيتوان به آن دست  يچگونه م

دهند ،  يرا شكل م رقابتي كه هم ييروهاين پاسخ مانده است.
دارد  يبستگ يرابطه به عوامل مختلف نيا رايچندگانه هستند ز

تعامالت مشترك در طول زمان.  ايصنعت  ييايمانند پو ،
مهم  اريو رقابت بس يسطوح مناسب همكار ي، بررس نيبنابرا

و رقابت ، هم  يثر بر تعادل همكارو، عوامل م سپس است.
شوند تا  يبررس ديو هم در صنعت ، با يدر سطح فرد

 نيا با. شود جاديا رقابتي هم يها ييايجامع تر از پو يريتصو

سروكار دارند ، اغلب از  ييايپو نيكه با چن يحال ، مطالعات
كه  يمعن نيكنند ، به ا ياستفاده م ياجتماع يشبكه ها دگاهيد
شود  يم فياز خارج از شركت توص شتريب ييايو پو راتييتغ

دهد و بر ساختارها در شبكه  يرا شكل م رقابتي و نحوه هم
  ].54[ گذارد يم ريها تأث

 يرقابت هم جيتان

نتايج حاصل از اتخاذ استراتژي  تحقيق، اتيادببا بررسي 
شامل سه مقوله، نتايج درون سازمان، نتايج  كه شناسايي شد

 10 جدولبين سازماني و نتايج برون سازماني مي باشند. 
را آنها  يمجموعه ها ريزبا همراه  ليست مقوله ها  (پيوست)

بخش نتايج  مفهوم شناسايي شده در 9از بين  .نشان مي دهد
هم رقابتي، مفاهيم مرتبط با حوزه صنعت حمل و نقل شامل، 
دانش، عملكرد سازمان و مشتري مي باشد. به غير كدهاي 
شناسايي شده (كاهش ترافيك، كاهش زمان ارائه خدمات  و 
ارائه نرخ خدمات رقابتي)  كل كد هاي شناسايي استراتژي هم 

ستراتژي هم رقابتي رقابتي در حوزه حمل و نقل با ادبيات ا
  مشترك مي باشد.

 امديپ يرهاياز متغ يكي ينوآور: نتايج درون سازماني
 يقرار م بررسيمورد  ات هم رقابتياست كه اغلب در مطالع

مشترك عملكرد  يها يهماهنگ قيها از طر شركت. رديگ
تاثير كه رقابت  يدهند ، در حال يم شيخود را افزا ينوآور
اشتراك دانش  ي،همكار اماكند  يم جاديا يبر نوآور منفي

 رقابتي سو ، هم كياز  كند. يم ليرا تسه ينوآور يالزم برا
 يقابل توجه ريتأث ايدارد،  معكوس ارتباط كاليراد يبا نوآور
بدان معناست  نيا ارائه شده توسط شركت ندارد. يبر نوآور

 ينوآور شبرديدر پ بيرق كيكه اطالعات به دست آمده از 
تواند منبع  يم ياطالعات نيكه چن ياست، در حال ثرموكمتر 
،  گريد يسو از باشد. نوآوري تدريجي ياستراتژ يبرا يخوب

شركت  راديكالي ينوآور هم رقابتي،مشخص شده است كه 
  ]. 37[ دهد يم شيافزا تدريجي ياز نوآور شتريها را ب

قرار  يمربوط به دانش را مورد بررس جيمطالعه نتا نيچند
 شي/كسب ، كه پجادي، به عنوان مثال. اشتراك دانش/ا داده اند

شود كه  يگفته م اغلب هستند. ينوآور يبرا يمهم يازهاين
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 يهمكار است. يبخش همكار جهيدانش نت يبه اشتراك گذار
 ريارزش را امكان پذ جاديشود كه ا يمنجر به كسب دانش م

 يختواند در رقابت استفاده شود. در مقابل ، بر يكند و م يم
 عمدتااز مطالعات نشان داده اند كه اشتراك دانش در روابط 

 است نيكمتر يهمكار عمدتاو در روابط  نيشتريب يرقابت

]44.[   
عملكرد شركت مانند  جينتابه بررسي از مطالعات  يتعداد

،  يو مشتر ي، عملكرد مالي، سودآور يعملكرد اقتصاد
 تيفيكبازار و  تيحجم فروش ، موقع نيو همچن ييكارا
 يعنيشركت ،  كي يرقابت رفتارپرداخته اند. خدمات  يبانيپشت

 تيشركت و مز كي يحجم و تنوع اقدامات و واكنش ها
 شده است.بيان  هم رقابتي جيبه عنوان نتا نيهمچن آن يرقابت

موضوع مربوط است كه تا  نيبه ا زين رقابتي هم قاتيتحق
كند.  جاديا يتواند ارزش اضاف يم هم رقابتيچه حد روابط 

 يخدمات برا شي، افزا ندهايبه عنوان مثال، از نظر بهبود فرا
ذكر شده  اغلب مصرف كنندگان و كاهش استفاده از منابع.

كنند نه  يشركت م رقابتي كه در هم يياست كه شركت ها
 انيمشتر يعملكرد خود هستند، بلكه برا شيتنها قادر به افزا

  ].1خلق ارزش مي كنند[
كوچكتر قادر نبودند  يسازمانها: سازماني نتايج برون

با  همكاريكه با  افتنديو در نجام دهندا ييرا به تنها غاتيتبل
 غيتبل يتوانند محصوالت خود را به گونه ا يخود ، م يرقبا

امر در  نيا.منجر مي شود نهيكنند كه معموًال با كاهش هز
 كي يبه جا فروشگاه ها رايبود ز ديمف زين يجذب مشتر

 رساندند. يبه فروش ميا را عرضه  چندين محصول،  صولمح
با  يهمكار قياز طر مطلوب تريعملكرد بلندمدت  در نتيجه

 .ديآ يبه دست م هر سازمان عرضه محصوالت يرقبا به جا
 در جهت يها ييدارا بيترك قيشركت ها از طرهمچنين 

ها استفاده  نهيكاهش هز نيو همچن يمشتربراي ارزش  جاديا
را با  يمشتر تيتوانند رضامي  رقيب، هم. سازمان هاي كردند
و عواقب مضر عدم  رساندهاستاندارد به حداكثر  شيافزا
منطقه را به حداقل  كي محصولمصرف كنندگان از  تيرضا

  ].55[ برسانند
توانند  يجوانتر م عصناي وكوچك و متوسط  يشركتها

 كينوان به ع رقابتي هم رايرا كسب كنند ز يمشابه يايمزا
عملكرد و  شيو افزا سكيكاهش ر يبرا يديكل ياستراتژ

دانش و  يانهايبه منابع ، جر يدسترس كند. يعمل م ييكارا
صنعت در آغاز  كي يبرا ژهيشركتها به و يتوسعه مهارتها

 تياز تقو يمتقابل ناش يايثر است و از مزاوآن م عمرچرخه 
 بترقا يبه جا گريكدي ليتكم. صنعت برخوردار است

 يشركت ها به جا رايكند، ز يبه رشد بازار كمك م محض،
، متقابالً در گسترش صنعت  گريكديمتوقف كردن مشاغل 

بر ساختار و  رقابتي ، هم نيبر ا عالوه .]1[ خواهند بود ميسه
را  بازيگران هم رقابتي رايگذارد ، ز يم ريصنعت تأث ييايپو
خود  كيراتژاست تيموقع تيمشاركت در تقو ايتكامل  يبرا
  ].56[ كند يم بيترغ

از طريق  تواند يموفق م هم رقابتي كيدر سطح بازار ، 
داده  شياندازه بازار را افزا بهبود دامنه محصوالت ارائه شده،

كند و متعاقباً شهرت صنعت را در  جاديا يديبازار جد اي
رقابت  يبازار برا يفعل تيبهبود موقع با. بازارها بهبود بخشد

مناسب  كياستراتژ نهيگز كرقابتي ي ، هميخارج يرهابا بازا
كوچك و متوسط  يشركت ها ياست كه منافع متقابل را برا

 ].57[ ايجاد مي كندمصرف كننده آفريني براي و ارزش 

بر عملكرد  يمثبت ريتأث سازمان ها و رقابت متقابل يهمكار
طور خاص ، تعامالت مكرر  به .داردشركت محوري  يمشتر

به اشتراك گذاشتن دانش  يبرا يشتريب يد فرصت هاتوان يم
 نياطالعات در ب يو به اشتراك گذار كند جاديها ا دهيو ا

 كيتواند ادغام به موقع دانش را در  يم بيرق يعملكردها
 يم كيبرتر را تحر يرويشركت ارائه دهد ، كه به نوبه خود ن

تواند  ينه تنها م بيرق يبخشها نيفشرده ب يهمكار كند.
 يازهايدانش پنهان به درك مشترك از ن ليتوسعه و تبد

 كياستراتژ ماتيتواند تصم يكند بلكه م جيرا ترو يمشتر
 ،نيعالوه بر ا. كند جاديرا در سازمان ا يرتروثو م يمشاركت

دانش را كاهش داده و هم  يتواند همپوشان يم يرقابت هم
 يازمانكند. به طور خاص ، اگرچه توابع درون س جاديا ييافزا
بازار  يها تيمنابع مشابه و موقع يها تيمحدود يدارا

هستند كه توسط شركت به اشتراك گذاشته شده است ، اما با 
 يبر عملكردها ، دانش در بخش ها يدات سنتيتوجه به تأك
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مرور سيستماتيك مطالعات استراتژي هم رقابتي در صنعت حمل و نقل و ارائه چارچوب مفهومي

 نيتعامل مكرر ب با نخواهد بود. ياضاف اديمختلف به احتمال ز
مل بازار را و مك ديبه اطالعات جد يدسترس بيرق يبخشها
به اطالعات  يدسترس نيكند. ا يدانش فراهم مپايگاه در  
 جاديا يشود و برا يم يريگ ميباعث حل بهتر تصم ياضاف

 .]26[ است يضرور يارزش مشتر

در مراحل  ي كهعيدر مورد صنا ژهيدر سطح صنعت ، به و
 با هم رقابتيروابط  تيري، مدعمر هستندآخر چرخه  اي هياول
صنعت ارزش  يبرا ،استاندارد عيسر ميو تنظشهرت  جاديا
برخوردار  ييباال تيصنعت از اهم يبقا يبرا رده وك جاديا

شده  ليخرد تشك يكه توسط شركتها ديجد عيصنا در است.
 قيو منابع از طر روهاين ادغامتوانند با  ياست ، شركتها م

  ].16[ كنند تيتقو راكل صنعت جايگاه  هم رقابتي يتهايفعال

 كيفيت كنترل

 خود مطالعة كيفيت كنترل و حفظ به منظور مقاله اين در

 اعتبار -2پژوهش  مستندسازي مراحل - 1عاملي،  3 هاي رويه

 ].58[ ايم داده قرار عمل مالك را خبرگان تائيد -3 منابع سنجي

 مرور مطالعه انجام پروسه :پژوهش گامهاي مستندسازي-1

 مأخذ و منابع ردگيدليل گست به سيستماتيك به صورت ادبيات

 ريزي برنامه پيش از ميبايست و است زمانبر و پيچيده امري

 مطالعه پروتكل اساس بر دقت به اجرايي و گامهاي شده

 مرور سيستماتيك فرايند حاضر تحقيق در . شوند برداشته

 و شده تنظيم كيچنهام شده شناخته پروتكل اساس بر ادبيات
 شده ارايه مستند قيقد توضيحات با اجرايي هريك گامهاي

 ].33[ است

 استخراج منابع اعتبار ميزان : داده استخراج منابع اعتبار-2 

 مطالعات كيفيت و كنترل حفظ رويه هاي از ديگر يكي نيز داده

 محقق ، پژوهش ابتداي از كه معنا بدين است. ادبيات نظام مند

 از و هدانست معتبر داده پايگاه هاي به رجوع به ملزم را بايد خود

 كه همانگونه .بگيرد اطالعات بهره استخراج جهت معتبر اسناد

 شد، داده توضيح به تفصيل مراحل روش مرور سيستماتيك در

 جستجوي سايتهاي و ناشران بين از اطالعات داده پايگاه هاي

 بازيابي مقاالت آن حاصل كه انتخاب شده معتبر مقاالت

 علوم در استناد قابل و برجسته ژورنالهاي در منتشرشده

 در مقاالت، بازيابي از پس بر آن ميباشند. عالوه مديريت

 عنوان ( مقاله مشخصات ذكر بر ( پيوست مقاله)عالوه 7جدول

 ضرايب همراه به مقاله پذيرنده ژورنال نام ) سال ، ، نويسندگان

  است. قيد گرديده نيز متناظر H Index و تأثير

 در مهم فاكتورهاي از يكي خبرگان تائيد : خبرگان تائيد-3

 نيز پژوهش اين در ].59[ ميباشد كيفي مطالعات كيفيت ارزيابي

 ، منابع انتخاب (مرحله 3 در دانشگاهي خبرگان تائيد از

استفاده شد. پروفايل ) مقوله بندي و مفاهيم ، كدگذاري
  مي باشد. 6به قرار جدول  خبرگان

 ند تحقيقپنل خبرگان جهت كنترل محتوا و فراي: 6 جدول

 فيرد
رتبه 
 يعلم

 سابقه تخصص

 35 كياستراتژ -يبازرگان تيريمد استاد  1

 30 كياستراتژ -يبازرگان تيريمد اريدانش 2

 35 كياستراتژ -يبازرگان تيريمد اريدانش 3

 30 كياستراتژ -يبازرگان تيريمد اريدانش 4

 15 كياستراتژ -يبازرگان تيريمد ارياستاد 5

 15 كياستراتژ -يبازرگان تيريمد ارياستاد 6

  بحث و نتيجه گيري-5
مورد بررسي   ادبيات در مهم و اصلي مقوله ها و مفاهيم

 نتيجه ايجاد-مديريت- محرك چارچوب سپس قرار گرفت و
 پيوندهاي از را محققان درك تحقيق، اين چارچوب .شد

 كرد راهنمايي را ما همچنين. مي دهد ارتقا آنها بين و درون
 در را متقابل هايوابستگي و مهم ارتباطات و هايپيچيدگ تا

 رقابت پويايي مورد در منسجم و يكپارچه واحد، ديدگاه يك
استراتژِي هم رقابتي، حوزه  ). 2 شكل( كنيم ساختاربندي

موضوعي جديدي است. تعدادي از صنايعي خيلي سريع با 
ادبيات اين استراتژي آشنا شده و وارد فضاي كسب و كار 

ما صنعت حمل و نقل جزء صنايعي است كه طي يه دهه شد. ا
به بعد) به حوزه موضوعي استراتژي هم رقابتي  2010اخير (

ورود كرده است. همچنين طي سه سال اخير مطالعات رشد 
چشم گيري داشته است. در نتيجه جديد بودن اين حوزه 
موضوعي در صنعت حمل و نقل منجر شد كه تعداد كدها و 
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شناسايي گردد. و حتي در مقوله مديريت، هيچ مفاهيم كمي 
محرك هايي كه كدي شناسايي نشد. با بررسي ادبيات تحقيق، 

شركت هاي حوزه صنعت حمل و نقل را به اتخاذ استراتژي 
هم رقابتي سوق مي دهد شناسايي شد كه شامل، خصوصيات 
صنعت و تاثيرات ذينفعان خارجي مي باشد. در بخش صنعت، 

ابت، سرعت تغيير صنعت، رقباي موجود در عوامل شدت رق
صنعت و موانع ورود و خروج به صنعت و در بخش تاثيرات 
ذينفعان خارجي، دولت به عنوان نيروهايي مي باشند كه 
سازمان ها را ترغيب مي نمايند كه با رقباي خود همكاري 
نمايند. با جهاني شدن فضاي كسب كار، شركت ها ملزم 

و اين منجر به  جهاني رقابت كنند شدند كه در يك بازار
افزايش سرسام آور رقابت در سطح بين الملل شد. صنعت 
حمل و نقل نيز يك صنعت بين المللي مي باشد و شركت 
هايي كه در اين صنعت فعال هستند در پهنه و گستره جهاني 
با يكديگر رقابت مي كنند و مي بايستي براي تثبيت نقش 

ي بازار، به حداكثر رساندن سهم اصلي خود و تامين نيازها
بازار و به حداقل رساندن هرينه هاي جاري، شكل خاصي از 
انطباق در اشكال ائتالف، ادغام و تصاحب را برگزينند. 
خطوط حمل و نقل اكنون شبكه هاي جهاني ايجاد كرده و به 
موجب آن مي توانند كاالها را آزادانه در بازار جهاني جابجا 

يگر اين صنعت، سرمايه بر بودن آن مي كنند. خصوصيت د
باشد كه مانع ورود و خروج شركت ها به اين صنعت مي 
گردد. از آنجايي كه شركت هاي موجود در اين صنعت به 
دليل سرمايه گذاري هاي هنگفتي كه انجام داده اند به راحتي 
نمي توانند از اين صنعت خارج شوند كه اين باعث تشديد 

شده است. يكي از تغييرات مهم اين  رقابت بين شركت ها
صنعت، بكارگيري ناوگان بزرگتر عمدتا براي دستيابي به 
صرفه اقتصادي مي باشد. اما با توجه به اينكه اين سياست در 
صورتي جوابگو است كه شركتها بتوانند از تمامي ظرفيت 
ناوگان خود استفاده نمايند ولي با توجه به كاهش حجم 

وره هاي زماني مختلف، شاهد شدت تجارت جهاني در د
رقابت شركت ها در جهت حفظ سهم بازار خود بوده ايم. 
تعامل سازمان با ذينفعان خارجي مانند دولت مي تواند سبب 
ايجاد هم رقابتي گردد. دولت با تنظيم مقررات مي تواند از 

طريق روش هاي متعددي مانند سياست هاي يارانه اي، اعمال 
ارائه مشوق، منجر به شكل گيري هم  الگوي هاي خاص و

رقابتي بين شركت ها شود. به عنوان نمونه، دولت مي تواند 
در قراردادهاي واگذاري خدمات حمل و نقل به بخش 
خصوصي، شرايط همكاري شركت ها در جهت استفاده از 
منابع و قابليت هاي يكديگر را فراهم كند. در بخش مقوله 

مفهوم از ادبيات استراتژِي  3شد.  نتايج، نتايج متفاوتي حاصل
هم رقابتي در حوزه حمل و نقل شناسايي شده و همچنين در 

كد (كاهش ترافيك، كاهش زمان  3مفهوم عمكلرد سازمان 
ارائه خدمات و ارائه نرخ خدمات رقابتي) شناسايي شد كه 
اين كدها صرفا از ادبيات استراتژي هم رقابتي در حوزه حمل 

  . و نقل مستخرج شد
استراتژي هم رقابتي پيامدهاي مثبتي براي مشتريان، 
شركت ها و در سطح كالن صنعت حمل و نقل خواهد شد. 
زمان و هزينه، دو عامل بسيار مهم در صنعت حمل و نقل مي 
باشد كه ارتباط مستقيمي باهم دارند. شركت هاي حمل و نقل 
در مرحله نخست معموال بروي نرخ خدمات متمركز مي 

. هر شركت سعي دارد نسبت به رقيب خود با ارائه نرخ باشند
خدمات مناسبتر، مشتريان بيشتري را جذب كند كه البته اين 
كاهش نرخ خدمات داراي محدوديت است. رقابت در كاهش 
نرخ خدمات نمي تواند بطور دائم ادامه داشته باشد، چرا كه 
 منجر به كسري بودجه و زيان مي شود. اما اگر شركت هاي
رقيب بتوانند هزينه هاي خود را به همكاري يكديگر كاهش 
دهند مي توانند نسبت به ساير شركت ها نرخ خدمات رقابتي 
تري ارائه دهند. ابزار بعدي جهت جلب رضايت مشتري، 
افزايش سطح كيفيت خدمات است. شركت هاي حمل و نقل 
با بهبود سرعت عملكرد فعاليت هاي خود منجر به كاهش 

رائه خدمات مي شوند. بهبود سرعت عملكرد شركت ها زمان ا
مي تواند از طريق اشتراك دانش نرم افزاري و سخت افزاري 
حاصل گردد. شركت ها با ارتقاي سيستم هاي خود مي توانند 
فرايند كاري را تسهيل و تسريع نموده و همچنين صاحبان كاال 

عات را توانند كاالي خود را رصد كرده و آخرين اطالنيز مي
بدست آورند. اين تغييرات نهايتا در كاهش ترافيك پايانه ها 
نيز مثمر ثمر است. زيرا مشترياني كه در حال دريافت خدمات 
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هستند سريعتر نيازهايشان تامين مي گردد و همچنين تعداد 
  مشتريان در انتظار دريافت خدمات كاهش مي يابد.

 
  قابتيمديريت هم ر                        

 
 
 
 
  

  چارچوب مفهومي استراتژي هم رقابتي :2شكل 
  

  پيشنهادات
با توجه به مطالعات محدودي كه در حوزه استراتژي هم 
رقابتي در صنعت حمل و نقل صورت گرفته است، توصيه مي 
شود محققاني كه قصد دارند در اين حوزه موضوعي پژوهش 

نتخاب نمايند. كنند، مورد مطالعه خود را صنعت حمل و نقل ا
يكي ديگر از پيشنهادهاي مهمي كه از نتايج اين تحقيق برمي 
آيد، اين است كه محققان آتي نگاه ويژه اي به بخش مديريت 

رقابتي در صنعت حمل و نقل داشته باشند تا زمينه را براي هم
شناسايي مفاهيم جديد در اين بخش را فراهم نمايند. پيشنهاد 

ي توانند هر كدام از مفاهيمي كه در اين ديگر اينكه، محققان م
پژوهش در صنعت حمل و نقل شناسايي شده است را انتخاب 
نموده و بصورت عميق مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. 
تحقيقات اين حوزه عمدتا به كمك روش هاي تحقيق كمي 
صورت گرفته لذا محققان آتي مي توانند با استفاده از روش 

غناي اين موضوع كمك كنند. در مجموع  هاي تحقيق كيفي به
 و موانع ها، افزايي هم شناسايي براي تواند مي اين تحقيق

  .باشد مفيد آينده تحقيقات براي ها فرصت

  محدوديت هاي تحقيق
محدوديت اين تحقيق در بعد نظري را مي توان محدود 
بودن ادبيات استراتژي هم رقابتي در صنعت حمل و نقل 

ي كه در قياس با حجم تحقيق و ادبيات دانست به گونه ا
استراتژي هم رقابتي در صنايع ديگر، تقريبا سهم پژوهشهاي 
حوزه استراتژي هم رقابتي در صنعت حمل و نقل بسيار 

محدود است. محدوديت اين تحقيق در بعد روش تحقيق، 
) مي باشد. 6و  5ذهني بودن روش مرور سيستماتيك (مرحله 

يت از كدگذاري مقاالت، از نظر هرچند براي اين محدود
خبرگان براي ارتقاي اعتبار تحليل استفاده گرديد ولي ممكن 

  است ميزاني از انحراف بر اساس نظرات محقق باشد.
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