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Abstract: 
Maintaining competitive position and survival is one of the most important challenges for 

companies in the condition of high environmental uncertainty. In such a situation, it is very 

difficult for corporates to analyze and predict the dynamics of cooperation and competition. 

However, coopetition is a strategy that has attracted the attention of many corporates in the 

last two decades in order to gain, maintain and improve its competitive position. Given the 

uncertainty surrounding sanctions in the country's business environment, a coopetition strategy 

is beneficial for many corporates to overcome this situation. But studies show that no pattern 

of coopetition strategy has not yet been presented in the condition of high uncertainty. In this 

regard, the aim of this study is to provide a comprehensive model of coopetition strategy 

based on a systemic approach in the condition of sanctions. In this study, in order to explain a 

comprehensive model of coopetition, all dimensions of coopetition strategy including 13 

dimensions and 80 indicators have been identified by a systematic review of literature and 

with help of meta-synthesis qualitative research method. This include three section: driver, 

process, and outcome. Based on the model, drivers include intra-organizational (individual 

and organizational) and extra-organizational factors (environmental and industrial), processes 

include selection management, communication management, operations management, 

sustainability management and tension management, and the outcomes of coopetition also 

include micro-level (customer and organization) and macro-level (inter-organization and 

industry). The proposed model can be used by managers and policymakers as a basis for 

planning in conditions of high environmental uncertainty. 
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 چکیده 

ها در شرایط عدم اطمینان محیطی باالست. در های شرکتترین چالشیكی از مهم ءحفظ موقعیت رقابتی و بقا

ها بسیار مشكل است . این در حالی است بینی پویایی همكاری و رقابت برای شرکت چنین شرایطی تحلیل و پیش

رد توجه بسیاری رقابتی راهبردی است که در دو دهه اخیر به منظور کسب ، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی موکه هم

ها در محیط تجاری کشور، استراتژی ها قرار گرفته است. با توجه به شرایط عدم اطمینان ناشی از تحریماز شرکت

های انجام گرفته نشان دهنده ها برای عبور از این شرایط سودمند است. اما بررسیبرای بسیاری از شرکت رقابتیهم

اطمینان باال ارائه نشده است. در این راستا هدف رقابتی در شرایط عدماستراتژی همآن است که تاکنون الگویی از 

باشد. در این رقابتی براساس رویكرد سیستمی در شرایط تحریم میاین پژوهش ارائه مدل جامعی از استراتژی هم

روش پژوهش کیفی  کمک  رقابتی، با مرور سیستماتیک ادبیات و بهمنظور تبیین یک مدل جامع هم پژوهش به

شاخص، شناسایی شده است که شامل سه  08بعد و  31رقابتی، شامل فراترکیب )متاسنتز(، کلیۀ ابعاد استراتژی هم

ها شامل عوامل درون سازمانی )فردی و سازمانی( و بخش پیشران، فرایند و پیامد می باشد. براساس مدل پیشران

شامل مدیریت انتخاب، مدیریت ارتباطات، مدیریت عملیات، مدیریت برون سازمانی )محیطی و صنعتی(، فرایندها 

رقابتی نیز شامل پیامدهای خرد )مشتری و سازمان( و کالن )بین سازمانی پایداری و مدیریت تنش، و پیامدهای هم

در  ذارانگسیاست و مدیران سوی از ریزیبرای برنامه مبنایی عنوان به تواندپیشنهادی می مدلو صنعت( می باشد. 

 شرایط عدم اطمینان محیطی باال باشد. 
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 مقدمه  -1

 .شده است وکارها تبدیل زمان به یک نیاز اساسی برای کسب رقابت و همكاری هم ،  در اقتصاد مدرن

رقابتی های همگیری شبكه وع منجر به شكلکه این موضحفظ کنند، نند رقابتی بودن خود راتا بتوا

گیری است  وکارها در حال شكل در واقع امروزه شكل جدیدی از کسب. (Bukowska,2016 )د شو می

های رقابتی استراتژی است که سازمان. هم(Jóna, 2018)رقابتی به خود گرفته است که عنوان هم

های مشترک ایجاد کنند؛ بنابراین مفهوم کنند تا مزیتیكدیگر همكاری میزمان با  طور هم رقیب به

که ارزش کلی را با همكاری رقبا ایجاد کرد و آن را به اشتراک گذاشت که منجر  رقابتی این استهم

های جدید برای کاهش تهدیدهای پیش روی همه شرکت های بازار و پیداکردن راه به افزایش فرصت

های اقتصادی و عدم با توجه به تغییرات جاری در محیط. (Christet al,2017) ودش های درگیر می

فشار ثابت برای بقاء و موفقیت قرار دارند. سازگاری  ها تحت  اطمینان های فزاینده، بسیاری از شرکت

ها در بلندمدت است. این درحالی های خارجی جزء عوامل اصلی موفقیت شرکتبا تغییرات و نوآوری

 بع کافی برای واکنش سریع به تغییرات محیطی را ندارندها تجربه و مناکه بسیاری از شرکت است

(Bouncken et al, 2015) .پیچیده بین تعدادی از  وسیله تعامالت  به هامحیط عملیاتی شرکت

در های رقیب، تغییرات تكنولوژیكی و تغییرات  مانند نیازهای مشتری، استراتژیبرون سازمانی عوامل 

در چنین . گیرد شرایط کالن محیطی )سیاسی، قانونی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( شكل می

زمینه  ها فاقد دانش در آن . از طرفیکنند تحت شرایط عدم اطمینان کار میغالبا  هاشرایطی شرکت

 ها و دسترسی به منابع مالی هستند که ، مهارت، تكنولوژی، رقبا، تقاضابازارها تغییرات آتی در

 ,Verreynne et al) کندمیدر رابطه با بازار و منابع مواجه بیشتری با عدم اطمینان را ها  شرکت

ط و توسعه و خطرات مربو هایی مانند افزایش هزینه تحقیق ها در اکثر مواقع  با چالش . شرکت(2019

هایی درزمینه دسترسی به  همچنین حضور در بازارهای محدود و محدودیت. مواجه هستندبه نوآوری 

عدم نوسانات و ها در مقابل این  شرکت تبا توجه به این مشكال .منابع مالی، انسانی، اجتماعی دارند

ی توجه مشكل قابل هاشرکت نظر این نقطه از (Kraus et al, 2017).شوند میپذیرتر  آسیب هااطمینان

صنایع نیاز به فناوری  .(Chang & Cheng, 2019)و حتی بقاء دارند در دسترسی به شرایط پایدار 

بخصوص شرایط این ها بسیار باالست در  کنند، عدم اطمینان در مورد آینده آن سرعت تغییر می باال به

ری در مسیر تكنولوژی خود گی بینی ضروریات آینده و تصمیم در پیشها  در زمان  تحریم شرکت

تواند  اگر شرکت تصمیمات اشتباه تحت تغییرات تكنولوژیكی بگیرد این موضوع می. مشكالتی دارند

های  آوری ها به سرمایه گزاری در توسعه فن شایستگی شرکت را منسوخ یا کاهش دهد و تمایل شرکت

یی که هارقابتی برای شرکتر همنظ از این نقطه (Bouncken & Kraus,2013)د رادیكال را کاهش ده

و همچنین به  پذیر هستندهای تحقیق و توسعه آسیبدر مقابله با عدم اطمینان تكنولوژی و فعالیت

رقابتی امكان ایجاد اقتصادهای هم برند، راهگشا خواهد بود .مانند کشور ما در شرایط تحریم به سر می
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گذاری  توانند با به اشتراک ها می نین شرکتچهم .(Corte, 2018)دهد  مقیاس و مدیریت ریسک را می

را  قابتی اثرات عدم اطمینان و تحریمرها و خطرات نوآوری از طریق هم ها و نیز هزینه منابع و قابلیت

 مندی از مقیاس اقتصادی شوند و بهره رقابتیکاهش دهند و باعث بهبود نوآوری و افزایش قدرت 

(Kraus et al, 2017.)  در اکثر مطالعات هم رقابتی به عنوان استراتژی  توسعه محصول از طرفی

دهد که منجر و دانش فنی موجود را می منابعجدید مورد بحث قرار گرفته است زیرا امكان استفاده از 

 . (Bouncken et al, 2017) های موثرتر می شود به تولید و انتشار فناوری

حیطی متعاقب آن، استراتژی همرقابتی یكی از با توجه به شرایط تحریم و عدم اطمینان م

سطح در  هم رقابتیهای ایرانی خواهد بود. اما های شرکتمهمترین راهكارهای بقاء و توسعه توانمندی

ها و پیچیدگی ،هاتا امكان درک بهتر تنشقرار گیرد  مورد بررسیتر سازمانی باید به طور دقیقبین

و پیاده سازی  مفهوم سازیها، علی رغم تمام مزیتآن فراهم گردد. به عبارت دیگر مشكالت ناشی از 

های متعدد پیشین نیز مدل جامعی در راستا کم هم است و پژوهشمبهمچنان همرقابتی  استراتژی

ها، سعی دارد ضمن شناسایی پیشران حاضر مقالهکردن این ابهام ارائه نكرده اند. در این راستا 

 بدینرقابتی ارائه دهد. برای استراتژی هم مندنظام و جامع مدلیرقابتی، و پیامدهای همفرایندها 

 قالباستراتژی همرقابتی در  حوزه در پیشین های پژوهش و نظری مفاهیم بر مروری از پس منظور

 مدل چارچوب در آنها بندی جمع و ها یافت تحلیل اطالعات، استخراج به فراترکیب، شناسی روش

 .است شده پرداخته رقابتی در شرایط تحریم و عدم اطمینان باالاستراتژی هم

 

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

 رقابتی هم-2-1

مكمل وجود دارد و آن  های رقیب شدن سازمان جایگزینی برای تقویت رقابتی، رقابتی در بازارهای

نی بر این تمبکه  استرقابتی هم مفهومهمان  این. کاری است ها از طریق هم های آن بودن شایستگی

 کاری متقابل را با هدف هم و کاری به طور همزمان وجود دارد که امكان رقابت و هم است مفهوم

می  سازی  وری بازی مفهومئبراساس مفاهیم ت رقابتیهم واژه. سازد نیروهای رقابتی میسر میتقویت 

-تر هم ها برای پختن یک کیک بزرگ عنی شرکتی. تجارت همزمان جنگ و صلح استرقابتی هم. شود

 که شودمیادعا  عالوه بر این. کنندتر با هم رقابت می کنند و سپس برای گرفتن برش بزرگ کاری می

 یک استراتژی پیچیده و به نوعی متناقض است، چرا که رقبا باید با هدف منافع مشترکرقابتی هم

 ,Bengtsson & Kock)د را حذف نكنن اما یكدیگر. کنندزمان با یكدیگر رقابت کنند و همهمكاری 

 روابط (Klein et al,2019) استها استراتژیک شرکت مدیریت در مهمی رقابتی موضوعهم. (2000

وری بازی، ئدر ت. (Dahl et al, 2016)ت اس برد_مانند یک قرارداد در یک موقعیت بردرقابتی هم

فرصت دستیابی عامالن شوند، که به همه  به عنوان یک بازی مجموع مثبت تلقی میرقابتی هم روابط
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ابطه بین دو یا چند شرکت به در دیدگاه مبتنی بر منابع ر( Cygler et al, 2018د )هد به مزایا را می

 کند، در کاری کمک میمنابع ناهمگن به طور مثبت به هم. یكپارچگی بازار و منابع مشابه بستگی دارد

بنابراین، منابع مشابه  .کند حالی که  یكپارچگی بازار از تعامالت رقابتی بین رقبا حمایت می

 Peng et al) شود زمانکاری هم یكپارچگی بازار ممكن است به نوبه خود منجر به رقابت و همو

و چگونگی تأثیرگذاری  ی مكملهامهم: شناخت قابلیتمتشكل از سه فاکتور  ایظریه شبكهن .(2012

ها و باشد. شناخت قابلیتهای ترویج و حفظ شكل شبكه میبه فعالیت تقاضا برای سرعت اعتمادآنها، 

بین شرکای  اعتماد  قابل روابطهای مشترک و درنتیجه ها و چگونگی تاثیر آنها منجر به ارزشمكمل

های معامله حاکی از سه شكل از  وری هزینهئتاز سوی دیگر . (Gerner, 2018) د شو رقابتی می

ها  شرکت. ت بازار، ساختارهای سلسله مراتبی و روابط ترکیبی استعملكرد سازمانی، یعنی معامال

های بازار و  های معامالت اضافی ناشی از نقص را به عنوان پاسخی به تولید هزینهرقابتی هم روابط

توجه به روابط بین سازمانی، با  . (Cygler et al, 2018) کنند ساختارهای سلسله مراتبی انتخاب می

زیستی  وری وابستگی منابع، وابستگی متقابل بین فعاالن را به ترتیب به همكاری متقابل و همئت

-هم می کند. با این حال، تمرکز روی وابستگی درک شده یک شرکت به دیگری در یک رابطهتقسیم 

ممكن است منجر به رقابتی کننده در همشرکت های ی بین شرکتعالوه بر این، وابستگ .است رقابتی

 . (Gerner, 2018) گیری هدف شودبهبود نوآوری از طریق توسعه استراتژی اتحاد و جهت

 

 رقابتی در شرایط عدم اطمینان باالهم-2-2

 یک به تبدیل شک بدون است، جدید کامال پدیده یک رقابتی هنوزکه هم واقعیت این رغم علی

در عصر حاضر دو  .(Zakrzewska & Bielawska, 2014)است  شده جهان مدرن اقتصاد ذاتی عنصر

روند که با شرایط جدید محیط کسب و کار کامال طور همزمان بكار میهمتضاد جنگ و صلح ب استعاره

 بازارهای بالغظهور دارای ابعاد متفاوتی از  قتصادهای درحالا (.Kraus et al, 2017) درتناسب دا

وکار گسترده و سطوح های کسب هستند و معموال با بازارهای ناکارآمد، مشارکت فعال دولت، شبكه

عدم اطمینان محیطی را  ها شوند که همه آن توصیف می های تجاری و سیاسیتحریم انواع از ییباال

های تحریم .(Monticelli et al, 2018)د کشن وکار را به چالش میهای کسب کارآیی مدل افزایش و

شود ها اعمال میهای دولتی و سیاست گذاران عمومی در رابطه با شرکتکه توسط سازمانشدیدی 

ها محدودیت دسترسی برای شرکت ، انتخاب های گزینهمحدودیت ، های سنگینگذاری  به قیمتمنجر 

کنند تا تقاضای همكاری یگر توانند با یكد می. رقبا شودمی پیامدهای منفی برای مصرف کنندگانو 

. مستقل انجام دهند، برآورده کننده طور توانند ب ثر و کارآمدتر از آنچه میؤناهمگن بازار را به طور م

 د گیرمی نظر تحریم در زمان یكی از راهكارهای عنوان به رقابتی رااستراتژی هم ،نئوکالسیک اقتصاد

(Levin & McDonald, 2006) .را  رقابتی شایستگی های استراتژیکاز طریق هم توانند می ها شرکت
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-همهای اقتصادی،  در بخش .به اشتراک بگذارند و برای خطرات مرتبط با آینده نامشخص آماده شوند

. در چنین ه کندئرا ار مشترکهای  های استراتژیک و فرصت تواند طیف وسیعی از گزینه میرقابتی 

ها  و هزینهاثرات تحریم  به این معنا که. باشدنیز تراتژی مدیریت ریسک تواند اس می رقابتیشرایطی هم

تواند گزینه استراتژیک  میرقابتی همعالوه بر این،  (.Bouncken et al 2015) را می توان کاهش داد

بازار را افزایش  بهربرداری ازو  ، توسعه محصول جدیدها باشد تا ظرفیت نوآوری برای شرکت مهمی

شرکت ها ، های محیطی داردای که همرقابتی در مواجه با عدم اطمینانتوجه به مزایای بالقوهبا ند. ده

امكان ایجاد رقابتی هم. (Kraus et al2018) دباید اهمیت مشارکت با رقبای خود را تشخیص دهن

 ,Morris et al) د کنفراهم میرا  بكارگیری منابع مشترکطرات و اخممقیاس، کاهش  صرفه به

های کوچک و شرکتهای بزرگ است اما در شرایط تحریم عمده توجه به شرکتهر چند  .(2007

 مشتریان از کمی تعداد دارند و کوچكی بازار سهم ها شوند. آنمتوسط نیز با مخاطرات زیادی روبرو می

 کارهای و کسب رقابتی برایهم شرایط، این در هایشان هستند.قیمت بر اثرگذاری به قادر شاناصلی

 های صرفه و آوری فن توسعه تر، بزرگ بازار به ورود قبیل: از خاصی موارد نیز در متوسط و کوچک

 . (Akdoğan & Cingšz, 2012)راهگشا خواهد بود  واجد کارکنان جذب و نوآوری ایجاد مقیاس،

 

 رقابتی سیر تطور تاریخی هم -3-2

، در مطالعات حوزه مدیریت استراتژیک دیدگاه جدیدی شروع به توسعه یافت که 3508 دهه اواخر از

 تغییر این بود. رقابتی تعامالت مبتنی بر رویكرد به جای هاشرکت  بین همكارانههدف آن ایجاد روابط 

 سازی یكپارچه که بوده همراه برد، _برد رویكرد به باخت _برد از رویكرد جهت تغییر یک با رویكرد

 .(Dyer,1998) کردمی توجیه شرکت عملكرد بهبود درجهت را ناهمگن هایو توانایی هامهارت منابع،

 آب مانند که فرض بود. با این متمرکز یا همكاری رقابتی روابط بر هنوز استراتژی ادبیات وجود، این با

رقابتی را در اما واژه هم (Casseres, 1996). آمیزندنمی هم در با همكاری و رقابت مقوله روغن، دو و

نمایندگی فروش صدف خود مطرح  19888روابط بین  برای بیان 3531در سال  4پیكتاصل کریک 

شهر هستید که صدف  کرد. وی خطاب به نمایندگانش گفت: شما تنها یكی از چند فروشنده

و این خود باعث سودآوری  کنید بلكه با هم همكاری هم دارید. شما نه تنها با هم رقابت میمیفروشد

واژه  9آر. هانت 3519در ادامه در سال رقابتی است نه رقابت. شود. در واقع این همبیشتر برای شما می

همرقابتی را در لس آنجلس تایمز مجدداً مطرح کرد. اما هیچ یک از این دو مورد منجر به عمومیت 

بار دیگر  3508تا زمانیكه این واژه در دهه . (Yami& Le Roy,2010)یافتن این پارادایم رقابتی نشد 

افزاری و خدمات آمریكایی ناول بكار گرفته شد و پس از آن مؤسس شرکت نرم9توسط جان ری نوردا 

                                                      
4
 Kirk S. Pickett 

5
 R. Hunt 
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 Raymond John Noorda 
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 مبانیبه همگان معرفی شد.  "رقابتیهم"با کتاب پرفروش 3558در دهه 9توسط نالبوف و برندنبرگر 

 و برندنبرگر.  باشد می تحلیل و تشریح قابل متناقض رابطه همین از الهام با راهبرد این تئوریک

-بازی نظریه مبنای بر رقابتیهم معتقدند باشند، می مفهوم این علمی بنیانگذاران نوعی به که نیلباف،

 هریک که است (بنگاه) بازیگر چندین با بازی یک مثابه به وکار کسب آن، در که است شده بنا ها

 کسب نویسنده، این دو نظر دارند. براساس وابستگی یكدیگر به و کنند می بازی را متعددی های نقش

  کسب بازی که معتقدند ها آن (.Gerner:2018) جنگ است و صلح شامل زمان هم طور به کار و

 با شرکت هابنگاهدارد.  وجود بازنده و برنده آن در که کند می فرق جنگ یا ورزشی های وکار با بازی

 آن تعامل که چرا پیدا کنند، دست بیشتری منافع به نهایت در است ممكن کار و کسب بازی یک در

 در کل. (Brandenburger & Nalebuff,1995)ایجاد کند  مثبت، مجموع با هایی بازی تواند می ها

 می مشهور و بنیادی دیدگاه یک از اما نیست، مشخص خیلی رقابتیک همتئوری پیدایش منشأ اگرچه

و  برندنبرگر رویكرد به نوعی به گیرینتیجه این که دانست ها بازی نظریه از شده  را مشت آن توان

     . (Mariani,2007) گردد برمی حوزه این در نیلباف

قرارگرفته و  پژوهشگران متعددی توجه مورد رشد رقابتی با روندی روبههای اخیر استراتژی همدر سال

های مختلفی مورد واکاوی قرار قرار گرفته است. این مفهوم از دیدگاهجوانب مختلف آن مورد واکاوی 

تا 3509های مقاله بین سال0988دهد که بیش از گرفته است. سیر تطور تاریخی این مفهوم نشان می

مقاله در زمینه مبانی تئوریک طبق نمودار زیر به چاپ رسیده  010به چاپ رسیده است و  0835

 است . 

 
 رقابتی بر اساس سال انتشارر تطور تاریخی مقاالت هم: سی3نمودار 
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 رخ داده است که 0885و  0889های است دو اوج در سال شده داده نشان فوق نمودار در که همانطور

است و بعد ازآن شاهد جهش بزرگی در  علمی مجالت برخی در رقابتیهم به توجه افزایش نتیجه

 چاپ به 0839و 0839های  سال در حوزه این مقاالت هستیم و بیشترین 0830و  0833های سال

درصد مقاالت منتشر شده مربوط به جامعه آکادمیک اروپا  99دهد که ها نشان میاست. بررسی رسیده

درصد از کل مقاالت  3درصد و استرالیا با رتبه  5درصد رتبه دوم و آسیا با  04است و مقاالت امریكا با 

رقابتی مقاالت مربوط به هم درصد 94اند. همچنین از این تعداد دادهمنتشر شده به خود اختصاص  

رقابتی رقابتی عمودی است. درنهایت بیشترین صنعتی که مطالعات همدرصد مربوط به هم 34افقی و 

در آن به کار رفته طبق آمار صنایع تولیدی، فناوری اطالعات و پزشكی به ترتیب رتبه اول تا سوم را 

رقابتی در موزش و پرورش است. همچنین مقاالت همآاند و کمترین صنعت ص دادهبه خود اختصا

 شروع شد.   0با مقاله هیپل3509سال 

   

 پژوهش شناسی روش-3

فراترکیب  روش از. است فراترکیب نام به فرامطالعه از نوعی و کیفی مطالعه این پژوهش روش

شود.  می استفاده تفسیری و جامع های یافته ایجاد منظور به مطالعه چندین سازی یكپارچه برای

 پردازد میحوزۀ خاص  یک در انجام شده پژوهشی کارهای عمیق تحلیل و تجزیه به فرامطالعه

(Bench & Day, 2010)در  استفاده مورد نتایج و مفاهیم و گیرد انجام کیفی صورت به اگر روش این

 مورد هاداده از برخواسته نظریۀ مثل کیفیهای پروژهدر متداول کدگذاری شیوۀ با پیشین مطالعات

 فراترکیب (. درواقع 3150حیدری و همكاران، ) شودمی شناخته فراترکیب نام به قرار دهد، بررسی

 حاصل نتایج یا و کیفی مطالعات استخراج شده از یافته های و اطالعات که است کیفی مطالعه نوعی

هدف استفاده از  (Zimmer, 2006) کندمی بررسی مشابه و مرتبط موضوع با دیگر کمی تحقیقات از

رقابتی به منظور دستیابی به های مختلف استراتژی همآوری، مشخص کردن جنبهاین روش جمع

 رقابتی است. درک جامع و شناسایی ابعاد مختلف استراتژی هم

و  باروس ای مرحله هفت فرایند از گیری بهره با مقاله، هدف تحقق منظور به مقاله، این در

 مراحل این خالصه. است شده رقابتی بررسیاستراتژی هم  حوزه در گذشته های پژوهش ساندلوسكی،

 . است شده مشخص 3 شماره شكل در

 

 

 

 

                                                      
8
 Eric von HIPPEL 



 بررسی سیر تطور همرقابتی و ارائه مدل جامع راهبرد همرقابتی در شرایط تحریم

380 

 
 (Sandelowski & Barroso2006) مراحل پیاده سازی فراترکیب: 3شكل 

 

 

 بخش تحلیل در فراترکیب روش سازی پیاده فرایند ،3 شماره شكل در مراحل بیان شده  مبنای بر

منظور تعیین ضریب اهمیت و اولویت هر یک از مفاهیم  بهها تشریح شده است. پس از این مرحله یافته

 . شده، از روش کمی آنتروپی شانون استفاده شده است کشف

 

 هایافته تحلیل و تجزیه -4

 تنظیم سؤال تحقیق-4-1

 منظور این برای .است مطالعه یک در چیزی چه بر تمرکز گام اولین تحقیق، سؤال تنظیم برای

 :شود داده پاسخ زیر سؤاالت به باید

  :است.  موردمطالعه جامعه بیانگرچه کسی 

  :کند. می مشخص را تحقیق زمانی چارچوبچه وقت 

  :است. محقق با  شده استفاده مطالعات کردن فراهم برای که است روشی چگونگی چگونگی

مقاالتی  و (Inclusion) فرایند فراترکیبدر نظر گرفتن معیارهایی، مقاالت مناسب که وارد 

 تنظیم سؤال تحقیق 

 هایافته ارائه

 کیفی هاییافته ترکیب و تحلیل و تجزیه

 کنترل کیفیت 

 مقاالتاز  اطالعات استخراج

 مناسب متون انتخاب و وجوجست

 سیستماتیک ادبیات مرور
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 Sandelowski)کند مشخص می و شناسایی را (Exclusion) شوند می خارج فرآیند از که

& Barroso, 2006) . 

 آنها به پاسخ و تحقیق روش چهارگانه های سوال  1:جدول

 پاسخ سوال

 ابعاد و مؤلفه های استراتژی همرقابتی  چیزی؟ چه

 پایگاه های اطالعاتی  کسی؟ چه
IEEE،Springer،Emerald،Science Direct 

 میالدی  0835تا 0885 زمانی؟ چه

 های ثانویه تحلیل داده چگونه؟

 

 مرور سیستماتیک ادبیات -4-2

 های ژورنال در منتشرشده مقاالت بر را خود سیستماتیک جستجوی محقق مرحله، این در

کند. مرور سیستماتیک در واقع یک  می انتخاب را مرتبط کلیدی واژگان و کند می مختلف متمرکز

 مطرح سواالت به پاسخگویی منظور ای بر روی مطالعات انجام شدۀ موجود است. بهمطالعه مشاهده

 هایپایگاه در 0 جدول های واژه کلید از استفاده با محققان فراترکیب، اجرای اول مرحله شده در

 اند.  کرده بررسی را 0835 سال تا 0885 سالهای بین انتشاریافته مرتبط های مقاله ها،داده
 

 جستجو منابع و تحقیق ادبیات : بررسی0جدول

 اطالعاتی های پایگاه ها واژه کلید

  (Coopetition and Competition) رقابت رقابتی وهم
Science Direct 

Emerald 

Springer 

IEEE 

 (and Cooperation coopetition) همكاری رقابتی وهم
 (coopetition)رقابتیهم

 رقابتی ، همكاری ، رقابتهم
 (Cooperation and  Competition and coopetition) 

 رقابتی ، تحریمهم
 (Coopetition and Boycott ) 

 

 مناسب مقاالت انتخاب و جستجو-4-3

مقاالت یافت شده متناسب با سؤال تحقیق کند آیا در ابتدای فرایند جستجو محقق مشخص می

مورد بازبینی  رباشد یا خیر. به منظور رسیدن به این هدف، مجموعه مطالعات منتخب چندین بامی

که این مقاالت در فرایند فراترکیب  رد شددراین گام، در هر بازبینی تعدادی از مقاالت  گرفت.قرار 

و چكیده  عنواناصلی مقاله یعنی  پارامتراولیه براساس دو نگرفتند. فرایند بازبینی مورد بررسی قرار 
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9انجام گرفت. پس از آن برای بررسی کیفیت محتوایی مقاالت از روش 
CASP  های مهارت برنامه"یا 

اعتبار  می کند تا دقت، معیار به محقق کمک 38. این ابزار با استفاده از  استفاده شد. "ارزیابی حیاتی

( منطق 0( اهداف تحقیق )3بر موارد زیر تاًکید دارد: ) معیارهااین . مشخص کند مقاالت را اهمیت و

پذیری که شامل ( انعكاس9ها )آوری داده( جمع9برداری )( روش نمونه 4( طرح تحقیق )1روش )

ها ( دقت تجزیه و تحلیل داده0( مالحظات اخالقی )9باشد )کنندگان میرابطه بین محقق و شرکت

 معیارهادراین مرحله به هرکدام از این . ( ارزش گذاری تحقیق38ها )اضح و روشن یافته( بیان و5)

 ایجاد شد.  امتیازدهی و سپس یک فرم داده شدیک امتیاز کمی 

فرایند  در CASP ابزار از گیری بهره با انتشاریافته تحقیق 99ارزیابی  از پس پژوهش، این در

  91نهایت در و کرده حذف را است بوده  18از ترپایین آنها امتیاز که را مقاله 04 پژوهشگر، ارزیابی،

در  مندرج هایشماره با مطابق مقاالت، مشخصات) ماند باقی اطالعات تحلیل و تجزیه برای مقاله

شكل  در خالصه صورت به انتخاب و بازبینی فرایند است(. آمده منابع فهرست در ،4 جدول اول ستون

 . است شده داده نشان0شماره 
 

 نظر مورد هایمقاله انتخاب برای بازبینی : فرایند 0شكل 

 

 از مقاالت اطالعات استخراج-4-4

های درون در این گام به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهایی شده به منظور دستیابی به یافته

 در شوند.شوند، چند بار بررسی میها مطالعات اصلی و اولیه انجام میمحتواهای مجزایی که در آن

 طور به موردنظر، مقاله های انتخاب و بازبینی فرایند در منتخب مقاله  91 از یک هر پژوهش حاضر،

                                                      
9
  Critical Appraisal Skills Programme 

   949مقاالت یافت شده: کل 

 91کل  مقاالت نهایی:

 

 113مقاالت ردشده از نظر چكیده:

 99کل مقاالت پس از غربال سوم: 

 308کل مقاالت پس از غربال دوم :

 933کل مقاالت پس از غربال اول :

 014مقاالت رد شده ازنظر عنوان :

 381 نظر متن و محتوا:مقاالت رد شده از 

 

 04مقاالت رد شده ازآزمون کسپ:
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 یادداشت برداری )مؤلفه ها( کلیدی کدهای قالب در یک هر با مرتبط کلیدی نكات و مطالعه دقیق

-دسته و هم ترکیب محتوایی( با و مفهومی نظر )از متفاوت هایمقاله در مشابه کدهای شد. سپس

 مرتبط اما متمایز هایمؤلفه مجموعه و شدند ادغام هم با نزدیک و شدند.  سپس عناوین مشابه بندی

  .شد نهایی دسته هر در

 (3150ها )حیدری و همكاران  مقوله و کدها استخراج مراتب سلسله : 1شكل 

 

 کیفی هاي یافته ترکیب و تحلیل و تجزیه-4-5

جهت شفاف  متدولوژی این .باشدمی هایافته از جدیدی و یكپارچه تفسیر ایجاد فراترکیب هدف

 هاتئوری و های عملیاتیمدل ظهور و دانش موجود هایحالت پاالیش در نتایج و الگوها مفاهیم، سازی

کند که در میان  هایی را جستجو می وتحلیل، محقق موضوعات یا تم در طول تجزیه. است شده پذیرفته

کند  عنوان بررسی موضوعی اشاره می اند. به این مورد به مطالعات موجود در فراتلفیق پدیدار شده

محض اینكه موضوعات شناسایی و مشخص  کند. به ها یا موضوعاتی را مشخص می که محقق تم طوری به

های مشابه و مربوطه را در  بندی دهند و طبقه بندی را شكل می کننده یک طبقه ، بررسیشدند

ای را برای ایجاد  ها اساس و پایه دهد. تم دهد که آن را به بهترین نحو توضیح می موضوعی قرار می

 (Sandelowski & Barroso, 2006) دهند ارائه می« ها یا فرضیات کاری ها، تئوری توضیحات و مدل»

این گام، ابتدا برای تمام عوامل استخراج شده از مطالعات پیشین، کدی درنظر گرفته، سپس با در در

 شدند. مفهوم هریک از این کدها، آنها را دریک مفهوم مشابه دسته بندی  گرفتن نظر

 

 کیفیت کنترل حفظ-4-6

 اجرای منظور به محققان. است شده تاکید تحقیق نتایج و فرآیند اجرای کیفیت بر مرحله این در

 : است کرده رعایت را ذیل موارد اعتماد، قابل نتایج حصول و فرآیند صحیح

 و  اساتید دیدگاه مرحله، هر در اجرا مناسب روش انتخاب درباره تمام مراحل پژوهش در

 شد.   تصویر اتخاذشده هایگام از روشن تصویری و نموده لحاظ را خبرگان

 ترین ترین و مربوطتا مناسب به کار رفت دستی و الكترونیک جستجوی استراتژی دو هر

 یافته شود.   مقاالت

 استفاده شد.   اصلی های کیفیپژوهش شده در استفاده کیفیت کنترل های روش از 

 اصلی، محقق از ابزار  تحقیق کیفی تلفیق تحقیق مطالعات کیفیت ارزیابی در CASP جهت

 ارزیابی مطالعات استفاده شد.  

 مقوله )بعد( کد )مؤلفه(
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 هایافته ارایه-4-7

 مقاله  91 شوند می ارایه قبل مراحل از حاصل های یافته فراترکیب، روش از مرحله این در

 مورد اطالعات و گرفت قرار بررسی مورد دقت به ماه 1زمان مدت در پژوهشگران سوی از شده انتخاب

پیامدهای استراتژی همرقابتی ها و ها و مؤلفهشناسایی محرکه که مقاله این اصلی هدف اساس بر نیاز

 9 ) دانشگاهی خبرگان نظر اعمال از پس ها یافته ترکیب. شد شناسایی باشد، می در شرایط تحریم

 دسته شاخص  08 و بعد 31 در (های مدیریت بازرگانی و استراتژیک  رشته در دانشگاه استادان از تن

در این پژوهش سعی بر آن است تا  .دهد می نشان را بندی طبقه این  4 شماره جدول که شده بندی

 رقابتی در شرایط تحریم به این هدف جامعه عمل بپوشاند. استراتژی همجامع برای با ارائه یک مدل 

 
 رقابتی شاخص های استراتژی هم و سیزده گانه ابعاد : 0 شماره جدول

 منابع شاخص ابعاد مقوله

ن
را

ش
پی

 

ی
یط

ح
ل م

وام
ع

 

های محددیت

اقتصادی 

قانونی)مثل 

 تحریم(

0،15،35،05،49،00،30،9،08،45،19،9،33،13،19،90،09،9،18 

فرصت ها و 

تهدیدهای 

 نوظهور

38،43،19،35،00،93،30 

سرعت تغییر 

 فناوری
33،19،9،0،4 

 3،9،33،35،48،09،11،19،43،40،90،91 سطح تكنولوژی

تنوع تكنولوژی 

 مورد نیاز
43،41 

تامین حجم 

 گذاری سرمایه
3،19،35،9،00،0،15 

ی
عت

صن
ل 

وام
ع

 

صرفه اقتصادی 

صنعت )مقیاس 

 و دامنه(

38،33،30،35،3،93،90 

موانع ورود و 

 خروج به صنعت
0،33 

چرخه عمر 

صنعت و 

 محصول

18،15،43،01،33،35 

 39،19،0،18،14،03،19،08،30،43،10شدت رقابت 
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 منابع شاخص ابعاد مقوله

 صنعت

جهانی بودن 

 صنعت
35،43،5 

تغییر سرعت 

 صنعت
19،09،33،11،01،00،18،30،9 

 19،35،34،0،05 تقاضای مشتری

دسترسی به 

 رقبا
03 

ی
مان

از
 س

ل
وام

ع
 

چرخه عمر 

 شرکت
9،48،19،33،39،18،11،19 

به روز بودن 

شرکت )تمایل 

به روزآمدی در 

 شرکت(

33 

استراتژی و خط 

 مشی شرکت
19،33،00،19،9،48،41،44،3،9،13،18 

 9،39،15،09،09 اندازه شرکت

 R&Dهزینه 

 باال
19،9،45،48،19 

موقعیت رقابتی 

شرکت)مشروعی

ت محدود در 

 بازار(

44،45،9،38،19،09،39،18،33،40،49،05،49،0،09،15 

عدم تقارن منابع 

و قابلیت 

شرکت)محدودی

 ت منابع شرکت(

15،93،49،35،45،30،33،0،49 

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

ذهنیت مدیران 

 به همرقابتی
41،18،33،4،19،01،14،9،03 

-اهداف و آرمان

 های مدیران
33،18،00،49،19،15،19 

ی کار روحیه

 تیمی
19 

صالحیت 

 کارکنان
93،45،04،5،48،15،9،05 
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 منابع شاخص ابعاد مقوله

تجربه قبلی 

 مثبت
30،18،15،4،9،39،03،43،19،15،14،08،33،5 

ند
رای

ف
 

ب
خا

انت
ت 

ری
دی

م
 

شناسایی شریک 

 بالقوه
09،33 

انتخاب شریک 

 مناسب
18،48،0،15 

دسترسی به 

 شریک
09 

تطبیق نقاط 

قوت و ضعف 

 متقابل

15 

 39،39 همپوشانی

ت
طا

با
رت

ت ا
ری

دی
م

 

هدف و نگرش 

 مشترک
01،14،9،30 

 00،48،41،09،5 هماهنگی مؤثر

پشتیبانی 

سیستم 

 اطالعاتی

4،45 

 30،34،33،38،48،18،15،19 ارتباط مؤثر

تطبیق فرهنگ 

 سازمانی متقابل
9،90،18،00،5،9،38،0،03،49،30 

 43،49،13،15،9،09،33،48 هاتبادل داده

توازن همكاری و 

 رقابت
18،34،19،33 

ت
یا

مل
 ع

ت
ری

دی
م

 

 44،19،49،08،9،93،48،19،08،33،5،0،9،0،98،35   وابستگی متقابل

تسهیم دانش 

 مؤثر
1،9،43،49،33،4،9،5،33،08،19،41،49،93،38،13،09،30،45 

 9،09،34،48،45،19،30،35 تسهیم ریسک

تخصیص منابع 

 متقابل
08،48،15،45،03،35،49،30،1،0،05،09،9،39،41،45،03،00،09،10،49،0 

سرمایه گذاری 

 درشبكه
4،3،13،19،33 

همسویی 

 استراتژیک
0،05،30 

م د ی ر ی ت ت  ن

 ش

 18،09،3،09،33،38،5،9،44،3،15،91،45،19مكانیزم کنترل و 
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 منابع شاخص ابعاد مقوله

 نظارت

مدیریت 

انتظارات و 

 عالیق مختلف

18،01،10 

فرایند حل 

 تعارضات
5،34،19،9 

-رفع محدودیت

 های همكاری
9 

ی
دار

پای
ت 

ری
دی

م
 

 38،33،30،41،91،05،34،3،48،19 تعهد بلندمدت

 15،18،09،08 توافق بلند مدت

 15 ایبررسی دوره

حكمرانی)رسمی

ت و 

 استانداردسازی(

45،18،19،5،9،03 

عدالت و رعایت 

 حقوق متقابل

5،38،34،30،35،08،00،18،19،15،41،45،90،9،14،9،03،43،91،98،05،34،3،

48،33 

وظایف و 

های مسئولیت

 متقابل

08،9،03 

انعطاف پذیری 

 سازمانی
44،90،18،5،30 

مد
یا

پ
ی 

مان
از

س
 

افزایش اندازه 

 بازار
0،4،09،05،9،39 

جذب دانش 

 جدید
19،9،33،09،39،34،15،1،9،9 

توسعه فرهنگ 

 شرکت
14،15 

افزایش مزیت 

 رقابتی
39،33،9،00،44،19،08،40،43،48،15،10،03،49،30،0،1،9 

افزایش سود 

 ودرآمد
3،4،9،08،0،30،35،45،15،05،0 

 08،5،48،43،49،3،4،03،9،0،90،49 افزایش ظرفیت

 38،08،15،35 افزایش اعتبار

دسترسی به 

 منابع کمیاب
0،30،35 
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 منابع شاخص ابعاد مقوله

یادگیری 

 سازمانی
19،4،9،39،11،14،43،49،5،9،33،35،15،00،48،04،34 

ی
مان

از
 س

ن
بی

 

ایجاد بازارهای 

 جدید
0،05،09،19،49،1،45،15،30،0،48 

دسترسی به 

بازارهای غیرقابل 

 دسترس

09 

ورود به بازار 

 بزرگتر
9،39،30،09 

افزایش قدرت 

 زنیچانه
45،33،9،9،49 

حداکثرسازی 

 منافع متقابل
30،98،1،5،33،09،49،30،44،09،00 

دستیابی به 

 دانش جدید
9،9،38،39،09 

 09،09،19،9،9،43 یادگیری جمعی

 48،98،30،9،1،35،0،05،30،38،35،49،09 هاکاهش هزینه

بردای از بهره

 هافرصت
03،09،4،08،10،15،30،35،9 

ی
تر

ش
م

 
ارزش آفرینی 

 باالتر
0،1،9،9،9،30،08،03،18،14،98،90،41،،13،40،3 

بهبود ارزش 

 پیشنهادی
39 

-افزایش رضایت

 مندی
03،10،5،45 

ت
نع

ص
 

دستیابی به 

 فناوری صنعت
1،5،38،39،19،05،90،30 

-توسعه فناوری

 های جدید
15،19،38،45،09،30،03،5 

-رشد سریع فن

 آوری
35،4 

بهبود جریان 

 اطالعاتی 
41،9،9،49،30 
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در ادامه به کمک روش تجزیه و تحلیل آنتروپی شانون میزان پشتیبانی تحقیقات گذشته از هر 

مجموع وزن  از شاخص ها نیزیک از کدها و مفاهیم تعیین گردیده است. برای محاسبه وزن هریک 

با  های بدست آمده رتبه بندی صورت گرفته است. را محاسبه نموده و براساس وزنبعد کدهای آن 

مهمترین پیشران عوامل فردی است که نشان به جدول ذیل، همانطور که مشاهده می گردد  توجه

دهنده نقش پر اهمیت تفكر استراتژیک مدیران و کارکنان در پیاده سازی استراتژی همرقابتی است. 

حاصل از این تحلیل کمی نشان دهنده آن است که در حال حاضر تحقیقات کمی نتیجه کلی و مهم 

رفتاری همرقابتی صورت گرفته است و یافته جالب دیگر نیز آن است که در مورد ه عوامل در زمین

شاخص هایی چون دسترسی به رقیب و شریک و همچنین دسترسی به بازار توجه کمتری شده است 

که علت آن عدم وجود این مسائل در کشورهای مورد مطالعه بوده است. این درحالی است که فضای 

 های اخیر با این مسائل بیشتر درگیر بوده است. ور به خاطر شرایط تحریمی سالکسب و کار کش

 
 

 رقابتی در شرایط تحریممدل جامع استراتژي هم -5

تحریم و عدم اطمینان باال مدل  رقابتی در شرایطها از استراتژی همبه منظور استفاده شرکت

. رویكرد سیستمی به عنوان الگوی می گردد رقابتی براساس رویكرد سیستمی ارائهجامع استراتژی هم

مدل جامع  ها و تالش درجهت حل آنها است بر این اساس رویكرددرک و بررسی مسائل و پیچیدگی 

شامل سه بخش پیشران، فرایند و پیامدها است که در ادامه به توصیف ابعاد و شاخص های هر بخش 

 پرداخته شده است. 

 

 رقابتیهاي استراتژي همپیشران-1-5

های ها است. براساس تجزیه و تحلیلرقابتی در شرکتها محرک اصلی اتخاذ استراتژی همپیشران

رقابتی های هماست. پیشرانشاخص  09 بعد و4رقابتی شامل های استراتژی هم صورت گرفته پیشران

و کالن خرد  ثیرات عواملأشامل عوامل فردی، سازمانی، صنعتی و محیطی است که نشان دهنده ت

 رقابتی است. ها به سمت همبرای سوق دادن شرکت
 با استفاده از آنتروپی شانون پیشران : نتایج حاصل از رتبه بندی کدهای استخراج شده1جدول 

 فراوانی  شاخص ابعاد مقوله
∑ 

 

   

              

 

بار 

 اطالعاتی

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

ن
را

ش
پی

 ها

عوامل 

 محیطی

)وزن: 

های محددیت

 اقتصادی قانونی
35 54/0- 91/8 800/8 1 

 38 834/8 40/8 -54/3 9فرصت ها و 
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 فراوانی  شاخص ابعاد مقوله
∑ 

 

   

              

 

بار 

 اطالعاتی

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

، رتبه 809/8

1) 

 تهدیدهای نوظهور

سرعت تغییر 

 فناوری
9 98/3- 48/8 830/8 30 

 9 835/8 8/ 90 -40/0 30 سطح تكنولوژی

تنوع تكنولوژی 

 مورد نیاز
0 95/8- 39/8 889/8 39 

تامین حجم  

 سرمایه گذاری
9 54/3- 40/8 834/8 38 

عوامل 

 صنعتی

)وزن: 

، رتبه 809/8

1) 

صرفه اقتصادی 

صنعت )مقیاس و 

 دامنه(

9 54/3- 40/8 834/8 38 

موانع ورود و 

 خروج به صنعت
0 95/8- 39/8 889/8 39 

چرخه عمر صنعت 

 و محصول
9 95/3- 44/8 831/8 33 

شدت رقابت 

 صنعت
33 15/0- 95/8 830/8 9 

جهانی بودن 

 صنعت
1 85/3- 09/8 880/8 34 

سرعت تغییر 

 صنعت 
5 35/0- 94/8 839/8 0 

 30 830/8 48/8 -98/3 9 تقاضای مشتری

 39 8 8 8 3 دسترسی به رقبا

عوامل 

 سازمانی

)وزن: 

381/8 ،

 (0رتبه 

 5 839/8 93/8 -89/0 0 چرخه عمر شرکت

به روز بودن 

 شرکت 
3 8 8 8 39 

استراتژی و خط 

 مشی شرکت 
30 40/0- 90 /8 835/8 9 

 30 830/8 48/8 -98/3 9 اندازه شرکت

 31 838/8 14/8 -10/3 4  باال R&Dهزینه 

موقعیت رقابتی 

 شرکت
39 99/0- 95/8 803/8 4 
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 فراوانی  شاخص ابعاد مقوله
∑ 

 

   

              

 

بار 

 اطالعاتی

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

عدم تقارن منابع و 

 قابلیت شرکت
5 35/0- 94/8 839/8 0 

 عوامل فردی

)وزن: 

399/8 ،

 (3رتبه 

ذهنیت مدیران به 

 همرقابتی
38 81/0- 98/8 839/8 5 

-اهداف و آرمان

 های مدیران
9 54/3- 40/8 834/8 38 

ی کار روحیه

 تیمی
3 8 8 8 39 

 5 839/8 93/8 -89/0 0 صالحیت کارکنان

 9 830/8 95/8 -15/0 33 تجربه قبلی مثبت

 

، "رقابتیهم به مدیران ذهنیت"های : است که شامل شاخص عوامل فردیمهمترین پیشران 

-می "مثبت قبلی تجربه"و  "کارکنان صالحیت"، "ی کارتیمیروحیه"، "مدیران هایآرمان و اهداف"

باشد. قطعا در فرایند تدوین و اجرای هر استراتژی نقش تفكر استراتژیک مدیران و کارکنان و مسائل 

های قبلی آنان در اجرای در این بین ذهینت مدیران و تجربهرفتاری نقشی کلیدی و اساسی دارند. 

ن م کشور با آهای تحریمی که دائاستراتژی همرقابتی نقشی کلیدی و اساسی دارند. با توجه به دوره

گانه استراتژی تواند براساس مفاهیم پنجها میهای مثبت قبلی مدیران و شرکتروبرو است قطعا تجربه

(، 0835موفق اجرا شود. یافته های پژوهش های استرادا و دنگ ) 38مینتزبرگ به عنوان یک الگوی

-شتیبانی میاین یافته پ ( نیز از0830(، رزنده و همكاران )0830(، بونكن و فردریچ )0835کریک )

 با هاشرکت همكاری تجربه افزایش( به این نتیجه رسیدن 0835به عنوان مثال استرادا و دنگ )کند.

 انگیزشی سیستم اصالح یا تغییر و هاسازمان روزمره امور اصالح آنها، پیشرفت و توسعه باعث یكدیگر،

 در جمعی یادگیری و همكاری زمینهدر  آنها فكر طرز توسعه به منظور آنها تشویق به منظور هاشرکت

دهنده آن است که در شرایط عدم اطمینان باال ها نشاناین یافته . همچنین شودمی کار دادن انجام

که در گونه افراد هستند تجربه و با دانش بسیار اهمیت دارد و این استفاده از مدیران و کارکنان با

درون کشور برای پیشبرد اهداف سازمانی و بین سازمانی استفاده های چنین شرایطی از تمامی ظرفیت

های محیطی ها و تنشخواهند کرد و نسبت به افراد کم تجربه توانایی بیشتری برای مدیریت تعارض

 دارند.  

                                                      
10

  strategy as pattern 
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-ویژگی و عوامل به اشاره سازمانی عوامل است در واقع عوامل سازمانیرقابتی دومین پیشران هم

 عمر چرخه":  هایو شامل شاخص دهدمی قرار تحت تأثیر را ائتالف تشكیل این که دارد هایی

 هزینه"، "اندازه شرکت"، "شرکت مشی خط و استراتژی"، "شرکت در روزآمدی به تمایل"، "شرکت

R&D است. از بین  "شرکت وقابلیت منابع تقارن و محدودیت عدم"، "موقعیت رقابتی شرکت"، "باال

-تری برای اتخاذ استراتژی همهای شرکت نقش کلیدیموقعیت رقابتی و استراتژیها این شاخص

که قبل از تحریم نیز موقعیت رقابتی مناسبی داشتند در زمان  هاییرقابتی دارند . قطعا شرکت

ها در راستای چشم انداز و ها نیز درصدد حفظ آن موقعیت رقابتی برخواهند آمد. این شرکتتحریم

های رقبا موقعیت های بلندمدت خود سعی دارند با اتكا به همكاری و استفاده از توانمندیاستراتژی

. الزم به ذکر است یكی از این رقابتی خود را حتی در شرایط عدم اطمینان شدید نیز حفظ کنند 

های بزرگ است اما شرکت های کوچک و عوامل اندازه شرکت است گرچه تحریم بیشتر متوجه شرکت

باالیی دارند و این   R&D هایها محدودتر و هزینهچرا که با منابع آنپذیرترهستند آسیب متوسط

یافته های پژوهش های  رقابتی دراین شرایط است .ها به همآوری شرکتخود عاملی جهت روی

ها ( ازاین یافته0839(، استرادا و همكاران )0835(، کوزقلو و همكاران )0833گنیوالی و پارک )

ها را محرکۀ مهمی برای ورود به استراتژی شرکت مشیخط و که استراتژی طوریه پشتیبانی کرده ب

 دانند. رقابتی میهم

ها نشان طور که یافتهرقابتی هستند. همانهای برون سازمانی همپیشران عوامل محیطی و صنعتی

تری دارند. علت اصلی هم این ایینداد نسبت به عوامل درون سازمانی )عوامل فردی و سازمانی( رتبه پ

گونه تأثیر این عوامل به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر عوامل درونی است که این

سازمانی است. در واقع همزمان با عوامل برون سازمانی در داخل سازمان باید آمادگی الزم برای اتخاذ 

های اقتصادی و قانونی در محیط کسب کار یكی از رقابتی وجود داشته باشد. محدودیتاستراتژی هم

رقابتی فقدان دسترسی به منابع در چنین شرایطی از دالیل مهم همها است و به دلیل عوارض تحریم

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فقدان دسترسی به بازار و منابع 0830داید و اگرت ). است

در بسیاری از  ها است.رقابتی توسط شرکتخاذ استراتژی همهای مهم اتمورد نیاز یكی از محرکه

رقابتی اشاره شده است های همترین پیشرانتحقیقات پیشین عوامل محیطی به عنوان یكی از مهم

(Zacharia et al, 2019; Hora et al, 2017; Daidj & Egert, 2018 ). 

صنایعی که موانع خروج باالیی دارند های فعال در در محیط خرد یا صنعت اما معموال شرکت

شان جهانی است و به علت رقابتی بودن صنعت به رقبای هم سطح )مانند خودرو سازی(، صنایع

شدت رقابت ( 0830روند . کریک )رقابتی میدسترسی دارند بیشتر به سمت اتخاذ استراتژی هم

محققان پیشین نیز به بررسی  . داندرقابتی میها برای استفاده از همصنعت را دلیل تمایل  شرکت

 Rychłowska & Musiał, 2017; Bonel et)اند رقابتی پرداختهتآثیر عوامل صنعتی بر استراتژی هم

al, 2008) . 
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 رقابتی فرایندهاي استراتژي هم-5-2

فرایند اصلی  9های پژوهش رقابتی است. یافتهرقابتی، فرایندهای همستراتژی همابخش دوم مدل 

 رقابتی شناسایی کرد. شامل مدیریت انتخاب، عملیات، ارتباطات، پایداری و تنش را برای استراتژی هم

 شناسایی"شاخص  9شود که شامل شروع می انتخاب مدیریترقابتی با فرایند استراتژی هم

 "متقابل ضعف و قوت نقاط تطبیق"، "شریک به دسترسی"، "مناسبانتخاب شریک "، "بالقوه شریک

-رقابتی تأثیر به سزایی در اجرای موفق استراتژی هماست. قطعا تناسب شرکای هم "پوشانیهم"  و

-پوشانی باالی شرکای هم( نشان داد هم0835رقابتی خواهد داشت. برای مثال پژوهش دنگ و یانگ )

ست. رقابتی در بازار، محصول و موقعیت جغرافیایی یكی از عوامل اصلی در انتخاب شریک مناسب ا

( نیز در 0835( و بونكن و همكاران )0830(، بونكن و فردریچ )0839عالوه بر این چولیر و همكاران )

( به این 0830. به عنوان مثال بونكن و فردریچ )ی دست یافتند شان به نتایج مشابههایپژوهش

های بین  مانترین عوامل موفقیت پی انتخاب شریک عموما به عنوان یكی از مهمتنیجه رسیدند که 

و شود معیارهای شریک به عنوان یک عامل موفقیت مهم توصیف می .شودشناخته می شرکت

شراکت تواند منجر به پیامدهای مخرب  میتجاری مناسب شریک ناکه یک انتخاب  شود استدالل می

  .کافی باشد هایههای مدیریت اتحاد شود، حتی اگر قابلیت
 

 با استفاده از آنتروپی شانون فرایند بندی کدهای استخراج شده: نتایج حاصل از رتبه 4جدول 
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مدیریت 

 انتخاب

، 80/8)وزن: 

 (9رتبه 

 39 889/8 39/8 -95/8 0 شناسایی شریک بالقوه

 31 838/8 14/8 -10/3 4 انتخاب شریک مناسب

 39 8 8 8 3 دسترسی به شریک

 39 8 8 8 3 تطبیق نقاط قوت و ضعف متقابل 

 39 889/8 39/8 -95/8 0 همپوشانی

مدیریت 

 ارتباطات

، 801/8)وزن: 

 (0رتبه 

 34 880/8 09/8 -85/3 1 هدف و نگرش مشترک

 30 830/8 48/8 -98/3 9 هماهنگی مؤثر

 39 889/8 39/8 -95/8 0 پشتیبانی سیستم اطالعاتی 

 5 839/8 93/8 -89/0 0 ارتباط مؤثر

 9 830/8 95/8 -15/0 33 تطبیق فرهنگ سازمانی متقابل

 5 839/8 93/8 -89/0 0 هاتبادل داده

 31 838/8 14/8 -10/3 4 توازن همكاری و رقابت 

 4 803/8 93/8 -01/0 39 وابستگی متقابل مدیریت 
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 رقابتی پیامدهاي استراتژي هم-3-5

رقابتی به ویژه در شرایط تحریم و عدم اطمینان محیطی پیامدهای مثبتی در پی استراتژی هم

-شرکت  پیشرفت و بهبود برای توانند می دهد کهشاخص را نشان می 09پیامد کلی با  4ها دارد. یافته

 باشند. در شرایط تحریم مؤثر ها

رقابتی به ویژه در شرایط تحریم است. پیامد ترین نتیجه همبارزترین و ملموس پیامدهای مشتری

 "مندیافزایش رضایت"، "پیشنهادی ارزش بهبود"، "باالتر آفرینی ارزش"شاخص   1مشتری شامل 

مندی این طریق باعث افزایش رضایتآفرینی بیشتر برای مشتری و از رقابتی منجر به ارزشاست. هم

خصوص در زمانی که به دلیل تحریم دسترسی به محصوالت وارداتی محدودتر است، می شود.  هب

( 0835( و یان و همكاران )0839(، فرناندز و چیامبارتو )0880گرانی مانند بونل و همكاران )پژوهش

 رقابتی برای مشتری پرداخته اند. به پیامدهای هم

های رقیب تمایل به همكاری در عین رقابت راپیدا شرکتدلیل مهمی است که  پیامدهای سازمانی

 توسعه"، "جدید دانش جذب"، "بازار اندازه افزایش"شاخص  5کنند . پیامد سازمانی دارای می

 افزایش"، "ظرفیت افزایش"، "افزایش سود ودرآمد"، "رقابتی مزیت افزایش"، "شرکت فرهنگ

است. کسب و افزایش مزیت رقابتی و  "سازمانی یادگیری"و  "کمیاب منابع به دسترسی" ،"اعتبار

 عملیات

، 383/8)وزن: 

 (3رتبه 

 1 800/8 91/8 -54/0 35 تسهیم دانش مؤثر

 5 839/8 93/8 -89/0 0 تسهیم ریسک

 0 801/8 99/8 -85/1 00 تخصیص منابع متقابل 

 30 830/8 48/8 -98/3 9 سرمایه گذاری درشبكه 

 34 880/8 09/8 -85/3 1 همسویی استراتژیک 

 مدیریت تنش

، 810/8)وزن: 

 (4رتبه 

 9 808/8 99/8 -91/0 34 مكانیزم کنترل و نظارت

 34 880/8 09/8 -85/3 1 مدیریت انتظارات و عالیق مختلف

 31 838/8 14/8 -10/3 4 فرایند حل تعارضات 

 39 8 8 8 3 های همكاریرفع محدودیت

مدیریت 

 پایداری

، 800/8)وزن: 

 (1رتبه 

 5 839/8 98/8 -18/0 38 تعهد بلندمدت 

 31 838/8 14/8 -10/3 4 توافق بلند مدت

 39 8 8 8 3 ایبررسی دوره

 33 831/8 44/8 -95/3 9 حكمرانی

 3 804/8 08/8 -03/1 09 عدالت و رعایت حقوق متقابل

 34 880/8 09/8 -85/3 1 های متقابلوظایف و مسئولیت

 30 830/8 48/8 -98/3 9 انعطاف پذیری سازمانی 
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( و 0839ترین پیامدهای سازمانی است. پژوهش سینداکیس و همكاران )یادگیری سازمانی از مهم

 ( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.  0839هورا و همكاران )

 5رقابتی می شود. این پیامد نیز داری بیت و دوام هماست که منجر به جذا پیامدهای بین سازمانی

، "بزرگتر بازار به ورود"، "دسترس غیرقابل بازارهای به دسترسی"، "جدید بازارهای ایجاد" شاخص

 یادگیری"، "جدید دانش به دستیابی"، "متقابل منافع حداکثرسازی"، "زنیچانه قدرت افزایش"

حداکثر ( 0839می باشد. چوالیر و همكاران ) "هافرصت از بردایبهره"و  "هاهزینه کاهش"، "جمعی

دانند. پژوهش رقابتی میها در استفاده از استراتژی همسازی منافع متقابل را نتیجه مداومت شرکت

رقابتی ( به بررسی پیامدهای بین سازمانی هم0830( و چیامبارتو و همكاران )0830اکدگن و سینگز )

 پرداخته اند. 

ها از اهمیت به سزایی است که در زمان تحریم پیامدهای صنعت رقابتی،دیگر پیامدهای هماز 

 هایفناوری توسعه"، "صنعت دستیابی به فناوری"شاخص  4برخوردار است . این پیامدها شامل 

است. در زمان تحریم یكی از مشكالت  "اطالعاتی بهبود جریان"و   "آوریرشد سریع فن"، "جدید

تواند های داخلی میرقابتی شرکتستیابی به فناوری صنعت و توسعه فناوری است که هماساسی د

( و 0833های جنیوالی و پارک )مسائل فناوری را در زمان تحریم و پس از تحریم مرتفع کند. پژوهش

 ( نیز از این یافته ها پشتیبانی می کنند. 0838اسارنخو )
 

 

 با استفاده از آنتروپی شانون پیامدها کدهای استخراج شده: نتایج حاصل از رتبه بندی 9جدول 
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، 80/8)وزن: 

 (9رتبه 

 39 889/8 39/8 -95/8 0 شناسایی شریک بالقوه

 31 838/8 14/8 -10/3 4 انتخاب شریک مناسب

 39 8 8 8 3 دسترسی به شریک

 39 8 8 8 3 تطبیق نقاط قوت و ضعف 

 39 889/8 39/8 -95/8 0 همپوشانی

مدیریت 

 ارتباطات

، 801/8)وزن: 

 (0رتبه 

 34 880/8 09/8 -85/3 1 هدف و نگرش مشترک

 30 830/8 48/8 -98/3 9 هماهنگی مؤثر

 39 889/8 39/8 -95/8 0 پشتیبانی سیستم اطالعاتی 

 5 839/8 93/8 -89/0 0 ارتباط مؤثر

 9 830/8 95/8 -15/0 33 تطبیق فرهنگ سازمانی متقابل

 5 839/8 93/8 -89/0 0 هاتبادل داده
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-کیفی تجربه و عمیق مرور خالل از شده ترکیب و شناسایی کلیدی ایهلفهؤم و ابعاد اساسبراین 

 در یكپارچه و عمیق بینشی جامع، درکی گیریشكل به منجر تواند می حوزه، این در جهانی های

 ایران رقابتی در شرایط تحریم دراستراتژی هم موضوع بینانه روشن تفسیر برای سیاستگذاری حوزه

 آورد.  فراهم

 31 838/8 14/8 -10/3 4 توازن همكاری و رقابت 

 مدیریت عملیات

، 383/8)وزن: 

 (3رتبه 

 4 803/8 93/8 -01/0 39 وابستگی متقابل 

 1 800/8 91/8 -54/0 35 تسهیم دانش مؤثر

 5 839/8 93/8 -89/0 0 تسهیم ریسک

 0 801/8 99/8 -85/1 00 تخصیص منابع متقابل 

 30 830/8 48/8 -98/3 9 سرمایه گذاری درشبكه 

 34 880/8 09/8 -85/3 1 همسویی استراتژیک 

 مدیریت تنش

، 810/8)وزن: 

 (4رتبه 

 9 808/8 99/8 -91/0 34 مكانیزم کنترل و نظارت

 34 880/8 09/8 -85/3 1 مدیریت انتظارات و عالیق 

 31 838/8 14/8 -10/3 4 فرایند حل تعارضات 

 39 8 8 8 3 های همكاریرفع محدودیت

 مدیریت پایداری

، 800/8)وزن: 

 (1رتبه 

 5 839/8 98/8 -18/0 38 تعهد بلندمدت 

 31 838/8 14/8 -10/3 4 توافق بلند مدت

 39 8 8 8 3 ایبررسی دوره

 33 831/8 44/8 -95/3 9 حكمرانی

 3 804/8 08/8 -03/1 09 عدالت و رعایت حقوق متقابل

 34 880/8 09/8 -85/3 1 های متقابلوظایف و مسئولیت

 30 830/8 48/8 -98/3 9 انعطاف پذیری سازمانی 
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رقابتی در شرایط تحریم به صورت زیر مدل جامع استراتژی هم پژوهش، های یافته اساس در نهایت بر

  ارائه می گردد:

 
 رقابتی : مدل جامع استراتژی هم4شكل 

 

های درون و برون سازمانی است که یک شرکت را رقابتی برآیند پیشرانبراساس مدل جامع هم

ها بیشتر از های مختلف ممكن است سهم هر کدام از پیشرانکند. اما در زمانرقابتی میوارد فرایند هم

ها به عنوان یكی از عوامل محیطی نقش مهمی در اتخاذ راهبرد بقیه باشد. در حال حاضر تحریم

ها به فرایند همرقابتی با انتخاب شرکای همرقابتی و مدیریت ارتباطات همرقابتی دارد. ورود شرکت

مابین اتفاق می افتد. مدیریت عملیات قلب فرایند همرقابتی است و مدیریت مناسب آن منجر به یف

های بلندمدت پایداری و استمرار همكاری شرکا خواهد شد. در اکثر مواقع همكاری با رقبا برای طرح

از اهیمت هایی که در این بین به هر دلیلی ممكن است رخ دهد بوده و حفظ پایداری و مدیریت تنش

رقابتی نخواهد رساند. اما رقابتی ناپایدار شرکا را به پیامدهای همبه سزایی برخوردار است. قطعا یک هم

های آن مدیریت می شود و پایدار باقی می مانند عالوه بر اینكه منجر به ارزش همكاری هایی که تنش

تری نیز در بردارد. مدهای کالنها می گردد پیاآفرینی برای مشتری و افزایش مزیت رقابتی شرکت

-های بیشتری پیشروی شرکای همرقابتی منجر به افزایش سطح فناوری صنعت شده و فرصتهم

 رقابتی قرار خواهد داد. 
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 نتیجه گیري و پیشنهادات  -6

از نظر محیط کسب و کار تحریم منجر به ایجاد شرایط عدم اطمینان فزاینده می شود. در چنین 

رقابت -های همكاریهای رقبای داخلی و در قالب مدلها و شایستگیاده از منابع، قابلیتشرایط استف

دهنده رقابتی نشانمی توانند بسیاری از مسائل این شرایط را حل کند. اما بررسی ادبیات استراتژی هم

ن درحالی رقابتی ارائه نشده است. ایآن است که تاکنون مدلی جامع برای پیاده سازی سیستماتیک هم

توجهی در حال تغییر هستند.  طور قابل وکار به  های کسب در عصر جهانی و دیجیتال، مدلاست که 

ها مشكل است. در چنین وضعیتی نقش استراتژی  بینی پویای همكاری و رقابت برای آن تحلیل و پیش

از آنجایی . (Corte, 2018)ها بسیار مؤثر و مفید است  عنوان عامل تقویت نوآوری شرکت رقابتی بههم

عنوان استراتژی توسعه  رقابتی بهدر اکثر مطالعات هم ،کند رقابتی نوآوری محصول را تسهیل میکه هم

زیرا امكان استفاده از بازار مشترک و دانش فنی موجود را .  بحث قرارگرفته است محصول جدید مورد

(. با توجه Bouncken et al, 2018)شود  تر میهای مؤثر آوری دهد که منجر به تولید و انتشار فن می

رقابتی در موقعیتی که عدم اطمینان در بازار باالست به عدم اطمینان موجود دربازار، استراتژی هم

هایشان را با شرکای رقابتی خود  ها و هزینه هایی که ریسک سودمند است، به این دلیل که شرکت

 ,Crick)نوآوری و عملكرد بازارشان در این شرایط هستند کنند، قادر به افزایش عملكرد  تسهیم می

 ,jona)ها معموال ازنظر دسترسی به منابع و حضور در بازارها توانایی محدودی دارند  . شرکت(2019

طور مؤثر در دستیابی به شرایطی پایدار استفاده کنند  چنین باید از منابع محدود خود بهو هم (2018

(Chang & Cheng, 2019) گذاری منابع و  دهد با به اشتراک این امكان را میها رقابتی به شرکت. هم

ها و خطرات نوآوری بتوانند عدم اطمینان را کاهش دهند و باعث بهبود نوآوری ها و نیز هزینهقابلیت

  (.kraus et al, 2017)شوند شرکت و افزایش قدرت در مقابل رقبا می

رقابتی در شرایط تحریم براساس جامع و کل نگرانه استراتژی همهدف این مقاله، ارائه مدل ا لذ

افزایی در مطالعات مدیریت استراتژیک بپردازد . در همین راستا، از باشد تا به دانشروش فراترکیب می

شاخص شناسایی گردیده است که براساس رویكرد  08بعد کلی و  31مقاله مورد بررسی  91

فرایند و پیامد مدل جامع را شكل داد.  براساس نتایج حاصل از  سیستمی سه بخش اصلی پیشران،

رقابتی عوامل فردی است و تحلیل کمی آنتروپی شانون نیز مشخص گردید که مهمترین پیشران هم

های محیطی و صنعتی است. مهمترین فرایند کمترین وزن نیز در تحلیل شانون متعلق به پیشران 

ترین وزن را نیز مدیریت انتخاب داشت. مهمترین پیامد استراتژی رقابتی مدیریت عملیات و کمهم

 رقابتی پیامد مشتری است و کمترین وزن را نیز پیامد صنعت داشت. هم

های این مقاله را چنین بیان کرد: اول( تاکنون کمتر تحقیقی  توان دانش افزایی به طور خالصه می

رقابتی ارائه کرده است. علت عمده تراتژی همدر داخل و خارج از کشور مدلی جامع در زمینه اس

و تحلیل محتوا براساس آنتروپی شانون بوده است که  روش فراترکیب جامعیت مدل ارائه شده انتخاب
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-کارگیری این روش مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو به پدیده این تبیین و برای اکتشاف

 مدل این که از ابعادی همچنین برخی از ن تحقیق افزود. دوم(های ایتوان به نوآوری شناسی را نیز می

 صورت این به تحقیقی باشد که در هیچ می بفرد منحصر و جدید کامالً است دست آمدهه ب مفهومی

-ها اتخاذ استراتژی همسوم( با توجه به شرایط کشور و وجود تحریم .است نشده اشاره جامع نسبتاً

توانند مدلی جامع کنندگان این استراتژی میراهگشا خواهد بود و استفادهقطعا ها رقابتی برای شرکت

براساس نتایج کلیدی حاصل از بررسی سیستماتیک ادبیات مربوطه در اختیار داشته باشند. چهارم( به 

-ها و صنایع مختلف بخصوص شرکت دلیل ماهیت کلی و عام مدل پیشنهادی قابلیت کاربرد در شرکت

 اند را داراست. ای شدهها دچار مسائل عدیدهجه با تحریمهایی که در موا

 رقابتیعرصه استراتژی هم در موجود هایتجربه بهترین مرور از حاصل نتایج و هایافته اساس بر

 زیر شرح به ایران در هاسیاست تدوین برای راهنمایی عنوان به رازیر  های توصیه از مجموعه توان می

 : نمود احصا

رقابتی استفاده های مختلف، به طور مؤثر از استراتژی همپیشرفته مانند چین، در پروژهکشورهای 

ورزند. بنابراین کشور ایران، به عنوان کشوری درحال توسعه که کنند و براجرای آن اهتمام میمی

کارگیری رقابتی و بهای به استراتژی همزیادی روبرو است، باید توجه ویژه هایدرحال حاضر  با تحریم

 مواد کمبود صورت به تواندمی ها بر شرکت اقتصادی تحریم ثیرآآن در صنایع مختلف داشته باشد. ت

نماید. در این شرایط  بروز دست این از دیگری موارد و مربوط یدکی قطعات و تآالاولیه، ماشین

رقابتی به کنند. همینظر دسترسی به منابع و حضور در بازارها توانایی محدودی پیدا م ها از شرکت

خطرات نوآوری  ها وها و نیز هزینهگذاری منابع و قابلیت دهد با به اشتراک ها  این امكان را میشرکت

 شوند. را کاهش دهند و باعث بهبود نوآوری شرکت و افزایش قدرت در مقابل رقبا میبتوانند اثرتحریم 

 هایدوره در تحریم هایاست. هزینه کرده تحمیل کشور بر نیز را هاییهزینه اقتصادی هایتحریم

 مدت کوتاه در تحریم این آثار راستا، این کند. در می پیدا نمود مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه

 نهایتا و معامالتی هایهزینه و است سیستم مالی کشور شده بر فشار موجب موارد از ایپاره در

 گذاری،سرمایه کاهش موجب تحریم این آثار مدت، میان اثرات باب است. در داده را افزایش هاقیمت

توان  رقابتی میاست. در چنین شرایطی با بكارگیری استراتژی هم گردیده تورم افزایش و رشد کندی

در ابعاد بازار، مالی، مدیریتی و  یمنافعرقابتی ای که همها را کاهش داد به گونهها و ریسکاین هزینه

-همبا در نظر گرفتن پیچیدگی فزاینده محیط، در بسیاری از موارد، . کند تكنولوژیكی را تولید می

رقابتی هم رسد شود. به عبارت دیگر، به نظر می شرکت و توسعه پایدار می ءتنها فرصت برای بقارقابتی 

 . حل باشد تنها راه

 در فعالیت یا جدید بازارهای ورود به هنگام هاهزینه و هاریسک تسهیم به نیاز هاشرکت اغلب

 هاریسک با و هستند موردنیاز و منابع مكمل دارای زیاداحتمالبه رقبا دارند. درواقع، بزرگتر هایطرح

 رقبای با همكاری و منابع این به تسهیم تمایل آنها درنتیجه هستند، مواجهه یمشابه هایچالش و
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 هافرصت از استفاده و هابا چالش مقابله همچنینو  خود هایهزینه و هاریسک کاهش منظور به خود

ها را  و هزینهاثرات تحریم به این معنا که  .تواند استراتژی مدیریت ریسک باشد می رقابتی دارند. هم

 هاهزینه و هاریسک این با رقابتیهم طریق از توانندمی هاشرکت منظور . بدینمی توان کاهش داد

 امروزی رقابتی محیط دهند. در بهبود بازار و نوآوری زمینه در خصوصبه خود عملكرد و کنند مقابله

 به رسیدگی منظور مؤثرتر به طوربه خود منابع از استفاده یا و کمتر منابع از استفاده به مایل هاشرکت

اغلب  که هایی استاتحادیه تشكیل برای خوبی خیلی انگیزه این هستند، خود بازار در موجود سهم

 شود.می تشكیل است مؤثرتر منافع آوردن دسته ب منظور به رقیب هایشرکت بین

شده  تربینیغیرقابل پیش و سریعتر تر،فرامرزی اخیر هایسال در رقابتی محیط اینكه به توجه با

به  هاشرکت این رضایت مشتری برای  افزایش و ارزش ایجاد برای رقبا میان همكاری افزایش از است،

 بازار در اطمینان عدم که شود. درزمانی استفاده تنهایی به صورت رقابت یا همكاری هایجای شیوه

اند،  مواجه مشابه زیادی هایچالش با آنها زیرا باشند، یكدیگر برای مناسبی شرکای باید رقبا باالست،

 بازار اطمینان عدم دارند. وقتی اطمینان عدم کاهش به منظور همكاری برای مشترکی درک و انگیزه

-هزینه و هاریسک بتوانند تا دهند، افزایش خود رقبای با همكاری باید هاشرکت باالست، صنایع در

 به ورود جدید، محصوالت ایجاد خود، بازارهای و محصوالت توسعه درزمینه خود رقبای با ایشانه

 کنند.  تسهیم غیره و خارجی بازارهای

شود وزارت صمت با معرفی نیازمندهای های موجود پیشنهاد میبا توجه به شرایط کشور و تحریم

های داخلی را تسهیل کشور صنایع هدف را مشخص کرده و با بسترسازی الزم همرقابتی بین شرکت

ز مهمترین مین سرمایه و جریان نقدینگی الزم و تضمین خرید محصول یا ثبت سفارش اأنماید. ت

-رقابتی بین مپنا و زیمنس است که در سالای مثبت همهیكی از تجربهرقابتی است. بسترسازهای هم

رقابتی، سفارشاتی که با های گذشته منجر به انتقال چندین فناوری شد. در توسعه و موفقیت این هم

است. با توجه به  مین مالی بوسیله دولت نقش مهمی داشتهأترک تشریفات به مپنا داده شد و ت

زیمنس و دادن سفارشات -رقابتی خارجی می توان با همان الگوی مپناها و عدم امكان برای همتحریم

  رقابتی بین رقبای داخلی را فراهم آورد.خرید محصول حاصل از همكاری شرایط هم

 هایویژه بنگاه به تحریم از پذیر آسیب تولیدی و اقتصادی هایفعالیت از پشتیبانی و سازیمقاوم

 تاریخی تجربه .شود رقابتی انجامبا بكارگیری استراتژی هم هدفمند صورت به متوسط و کوچک

در  تورم شوند همراه نقدینگی باالی رشد با ارزی های تكانه هرگاه که دارد آن از حكایت اقتصاد ایران

 کند. در زمان تحریم با افزایش می بروز ایران اقتصاد در آن ساختاری و مزمن روند از باالتری سطح

 افزایش واقع در و یافته افزایش وارداتی ایسرمایه و یاواسطه قیمت کاالهای سو یک از ارز نرخ

های تولید رقابتی هزینهتوان با بكارگیری همکه میاست. در صورتی  داشته پیدر  را تولید هایهزینه

 شود. کاهش یافته و نرخ تورم کمتر میمحصوالت  نیز را کاهش داد به دنبال آن قیمت 
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 گذاشته منفی اثر است پزشكی تجهیزات و دارو شامل تأمین که کشور درمان نظام بر هاتحریم

و  دارو ورود کندی موجب چنین هم و شده خاص داروهای ورود بر موارد، مانعی از بسیاری است. در

-تحریم تشدید شده است. با داروها بقیۀ قیمت افزایش و یفیتکبی و تقلبی داروهای ورود تجهیزات،

نمودند. چنانچه  خودداری ایران به اولیه داروها مواد فروش از خارجی ایهشرکت کشور، بر مالی ایه

ها با محوریت وزارت بهداشت با یكدیگر همكاری کنند و مواد اولیه مورد نیاز صنعت این شرکت

 ثرات این تحریم را کاهش دهند.  توانند اداروسازی را باهم تولید کنند می

 یک اقتصاد تضعیف اقتصادی جنگ هدف .اشندبمی اقتصادی معمول جنگ ها، مصادیق تحریم

 از ممانعت دیگر عبارتی به یا تكنولوژیک و مالی فیزیكی، منابع به از دسترسی ممانعت طریق از کشور

است. یكی از این  کشورها سایر با تكنولوژیكی و مالی تجاری، مبادالت از منافع ناشی از مندی بهره

 از نوع این است که درآوری  فن و دانش انتقال ها که کشور ایران با آن مواجه است تحریمتحریم

یابد. در چنین وضعیتی نمی انتقال تولید جهت تجهیزات و ابزار و کاالها و دانش آوری فن هاتحریم

رقابتی دانش و فناوری به روز خود را  به دست آورند و استراتژی همتوانند با بكارگیری ها میشرکت

ها به آوری شرکتدر چارچوب مشخص با یكدیگر به اشتراک بگذارند چرا که انگیزه اولیه جهت روی

   ذاری دانش است.گرقابتی اکتساب و اشتراکهم

 و عملكرد بهبود و نوآوری دنبالکه به  هاشرکت مدیران برای کاربردی و مهم بینش پژوهش این

 ا باهتحریم اثرات سوء حذف برای خوبی روش این .کندمی فراهم هستند، رقابتی محیط در خودبقاء 

 است.  نوآوری و حل راه و ارزش ارائه
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