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 .1مقدمه

با افزایش رقابت و جهانیشدن محیط کسبوکار امروزی ،بنگاههای اقتصادی مجبور به همکاری
با یکدیگر در قالب ایجاد شبکههایی برای مقابله با چالشهای محیطی و استفاده از فرصتها شدهاند.
در فضای کسبوکار جهانی ،شرکتها با چالشها و فرصتهای زیادی روبهرو هستند ،این شرکتها
برای اینکه بتوانند از فرصتها و منابع کمیاب محیطی در جهت رشد و پیشرفت خود استفاده کنند و
در محیط رقابتی باقی بمانند و با چالشهای زیادی که ناشی از جهانیشدن محیط رقابتی است مقابله
کنند ،باید در عین رقابت ،با یکدیگر همکاری داشته باشند که از این ترکیب رابطه بین سازمانی با
عنوان «همرقابتی» یاد میشود .همرقابتی کمک زیادی به بنگاههای اقتصادی در چنین شرایطی
میکند؛ درواقع ،همرقابتی برای شرکتهایی که بهدنبال نوآوری بهمنظور رقابت در بازار جهانی
امروزی هستند ،یک راهبرد ضروری است [.]30
همرقابتی در معرفی خطوط جدید تولید در مقایسه با دیگر همکاریها مفیدتر است .همرقابتی
یک راهبرد است که منجر به بهبود محصوالت و خدمات شرکتها و بقای آنها میشود؛ درواقع ،منجر
به عملکرد بهتر شرکتهایی که این راهبرد را در محیطهای کسبوکار جهانی اتخاذ میکنند ،میشود
[.]24
در دنیای کسبوکار جهانی ،پیچیده و پویای امروزی که رقابت در عرصه کسبوکار در حال
افزایش است و درک واضحی از صنعت نیست و سرعت تغییر مانند عدم اطمینان باالست ،بنگاههای
اقتصادی در دسترسی به منابع کمیاب ملموس و ناملموس ،یادگیری و دسترسی به فنآوریهای
پیشرفته و بازارهای جدید ،محدود کردن ریسک و توسعه فعالیتهایشان در فراتر از مرزهای قانونی
خود در زمینه پژوهش و توسعه ،تولید ،تأمین منابع کمیاب با مشکالت شدیدی مواجهه هستند [.]37
در چنین شرایطی اگر شرکتها به تنهایی و بدون همکاری با دیگر شرکتها فعالیت کنند ،ممکن
است فاقد امکانات یا تسهیالت تولیدی الزم برای توسعه خود ،یا دانش کافی درباره کشوری که
میخواهند محصوالت خود را به آن وارد کنند باشند؛ همچنین ،ممکن است آنها فاقد توانایی الزم
برای نوآوری در محصوالت خود ،توسعه فعالیتهای خود یا بهرهمندی از فرصتهای منحصربهفرد
موجود در بازار باشند و فرصت کمی برای تأثیر بر رقابت از طریق رقابت شدید به تنهایی دارند [.]30
در چنین شرایطی بنگاههای اقتصادی از طریق همرقابتی با یکدیگر میتوانند خروجی نوآوری و یا
رقابتهای کلی خود را از نظر کاهش بار مسئولیت هزینهها و ریسکها بهبود دهند؛ قدرت چانهزنی،
تنوع فعالیتها ،انعطافپذیری سازمانی و راهبردی خود را افزایش دهند و بتوانند در عرصه رقابت باقی
بمانند؛ چون بهتنهایی قادر به مقابله با چنین شرایطی نیستند [.]37
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همرقابتی باعث میشود که بنگاههای اقتصادی رشد قابلتوجه و پایداری داشته باشند ،در زمینه
اندازه بازار و عملکرد نوآوری ،توسعه فنآوری و محصوالت جدید کمک زیادی به آنها میکند [.]19
درواقع ،شرکتهای رقیب دارای منابع مرتبط و با فشارهای مشابهی روبهرو هستند [ .]32در محیط
تجاری امروزی ،بنگاههای اقتصادی از طریق همرقابتی میتوانند بیشترین موفقیت را در یک صنعت
پویا نسبت به زمانیکه به تنهایی فعالیت میکنند ،کسب کنند [ .]17برخالف عالقه زیاد به راهبرد
همرقابتی بهعنوان یک راهبرد در حال ظهور و تحت پژوهش ،توسعه چارچوبهای نظری در این
زمینه هنوز در مرحله اولیه است [.]21
باوجود محبوبیت همرقابتی در عرصه علمی و کسبوکار ،مطالعات تجربی در مورد اثرات هم-
رقابتی بر عملکرد ،نادر است .عالوه بر این ،مطالعات تجربی که اثرات همرقابتی بر عملکرد نوآوری و
عملکرد بازار شرکت را بررسی کردهاند ،محدود است [.]28
یک راهبرد همرقابتی تحت شرایطی که عدم اطمینان بازار باالست ،سودمند است ،به این معنی
که ،بنگاههای اقتصادی با تسهیم ریسکها و هزینههایشان با رقبا ،قادر به افزایش عملکرد نوآوری و
عملکرد بازارشان تحت این شرایط هستند؛ همچنین ،نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد که
همرقابتی برای شرکتها در صنایع مختلف ارزشافزوده ایجاد میکند و باعث توسعه بازارهای
تدریجی و جدید میشود که همکاری با رقبای با دقت انتخابشده (همرقابتی) به شرکتها در زمینه
تسهیم ریسکها و هزینههای مرتبط با توسعه محصوالت فعلی ،ایجاد محصوالت نوآور ،گسترش
بازارها ،ایجاد بازارهای جدید و ورود به بازارهای خارجی کمک زیادی میکند [.]30
همرقابتی دارای فواید زیادی برای شرکتها ازجمله :دسترسی به منابع کمیاب ملموس و
ناملموس ،یادگیری ،دسترسی به فنآوریهای پیشرفته و نیروی کار باکیفیت (استاندارد) ،دسترسی به
بازارهای جدید ،محدود کردن ریسک ،صرفهجویی در زمان ،افزایش قدرت چانهزنی ،تنوع آسانتر
فعالیتها ،افزایش انعطافپذیری سازمانی و راهبردی ،افزایش ارزشافزوده برای مشتریان ،کاهش
هزینهها و بهبود نتایج یا پیامدهای مالی میشود [.]17
محققان دریافتندکه همرقابتی یک راهبرد است که دارای بیشترین پتانسیل برای عملکرد
شرکتها است و دارای تأثیر زیادی بر متغیرهایی که بیشترین تأثیر بر عملکرد شرکتها را دارند،
است؛ همچنین ،برای آنها مؤثرتر است .درواقع ،باعث صرفهجویی در هزینه و تسهیم منابعی که باعث
توسعه نوآوریهای بالقوه میشود ،است [.]4
شرکتی که راهبردهای همرقابتی را در موقعیتهای مختلفی بهکار میبرد ،میتواند از مزایای هر
دو رقابت و همکاری بهرهمند شود .رقابت ،شرکتها را به سمت معرفی ترکیباتی از محصوالت جدید،
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نوآوری و بهبود محصوالت و خدمات سوق میدهد؛ همچنین ،شرکتها را قادر میسازد تا با هزینه
رقبا ،موقعیت و عملکرد خود را در بازار بهبود دهند .همکاری ،بهنوبه خود به شرکتها اجازه میدهد تا
به منابع تقریباً رایگان ،مهارتها و دانشهایی که ضروری هستند ،دسترسی پیدا کنند .درنتیجه ،هم-
رقابتی باعث بهبود عملکرد شرکتهایی که آن را اتخاذ میکنند ،میشود [ .]28پژوهشگران بیان
میکنند که شرکتها از طریق رقابت و همکاری بهصورت همزمان (همرقابتی) میتوانند منافع
اقتصادی ایجاد کنند و به عملکرد بلندمدت بهتری دست یابند .همرقابتی ،سودمندترین و باصرفهترین
رابطه در میان رقبا میباشد [.]5
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

همرقابتی .همرقابتی مفهومی است که شرکتها در همان صنعتی که در ایجاد بازارها با یکدیگر
همکاری میکنند ،در تقسیم بازارها یا بهدست آوردن سهم بیشتری از بازار با یکدیگر رقابت میکنند
[ .]12مفهوم همرقابتی دارای طبیعتی متناقض (متضاد) ،غیرمتعارف و جدید است؛ زیرا ،دو دیدگاه
رقابت و همکاری که متناقضاند با یکدیگر پیوند داده شدهاند [ .]10روابط همرقابتی دارای دو بعد
ایجاد ارزش و تصاحب ارزش است .بعد اول ناشی از فعالیتهای همکاری و بعد دوم ناشی از
فعالیتهای رقابتی است [.]21
همرقابتی زمانی بهوجود میآید که دو یا چند شرکت بهطور همزمان با یکدیگر رقابت و همکاری
دارند .این پدیده در صنایع توسعهیافته/یا با فنآوری باال اتفاق میافتد [ .]22همرقابتی شامل دو
بخش همکاری و رقابتی است؛ درواقع ،نشاندهنده این است که در محیط تجاری امروزی ،بنگاههای
اقتصادی از طریق آن میتوانند بیشترین موفقیت را در یک صنعت پویا نسبت به زمانیکه بهتنهایی
فعالیت میکنند ،کسب کنند .هنگامیکه شرکتهای رقیب با یکدیگر همکاری میکنند ،میتوانند بازار
بزرگتر و باارزشتری نسبت به زمانیکه بهتنهایی فعالیت میکنند ،ایجاد کنند .سپس ،از طریق
رقابت سعی میکنند سهم بیشتری از آن بازار تصاحب کنند [.]10
همرقابتی ،برای نوآوری در صنایع با فنآوری باال ،درجاییکه شرکتها با چالشهایی مانند
چرخههای کوتاه عمر محصول ،همگرایی فنآوری و هزینههای عظیم  R&Dمواجهه هستند ،بسیار
مهم است [ .]28دریافت که قابلیتهای راهبردی و توانایی یک شرکت برای رقابت نهتنها به منابع
آنها ،بلکه به میزان دسترسی به آن منابع از طریق روابط با سازمانهای دیگر (همرقابتی) وابسته است
[ .]26همچنین تأکید میکند که برای بنگاههای اقتصادی برقراری روابط با رقبایی که دارای منابع
ارزشمند هستند ،بهمنظور بهرهمندی از فرصتهای موجود در بازار و تقویت موقعیت رقابتی خود ،مهم
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است .عالوهبراین ،پژوهشگران توضیح میدهند که شرکتهای چندملیتی دریافتهاند که همکاری با
رقبا برای تبدیلشدن به رقیب جهانی قویتر ضروری است .امروزه ،همرقابتی بهعنوان روابط
ایجادکننده ارزش بین رقبا مشاهده شده است .در محیطهایی که فرصتهای کمی برای رشد در
سهم بازار وجود دارد ،به دلیل اینکه شرکتهای زیادی برای ورود به بازار وجود دارند و شرکتها
مجبورند رقابتی شدید داشته باشند؛ همچنین ،زمانیکه فرصت کمی برای تأثیر بر رقابت از طریق
رقابت شدید بهتنهایی وجود دارد ،یک شرکت میتواند از طریق مشارکت فعاالنه با رقبا موقعیت
رقابتی خود را از طریق به اشتراکگذاری تقویت کند [.]30
همرقابتی یک راهبرد تجاری مفید برای شرکتهای مختلف برای مقابله با بحرانهای اقتصادی
و ایجاد فرصتهای کسبوکار است [ .]30همچنین ،همرقابتی مزایا و فرصتهای زیادی برای
مشارکتکنندگان فراهم میکند [ .]14بنگاههای اقتصادی میتوانند مزایای متعددی از شبکههای
همرقابتی مانند دسترسی آسانتر و سریعتر به حجم زیادی از منابع شبکه ،دانش قبلی در مورد
پیشرفتهای مهم در صنعت و توانایی کنترل جریان منابع و اطالعات در شبکه بهدست آورند [.]18
اثرات جانبی شبکه .اشاره به موقعیتهایی دارد که ارزش دریافتی استفادهکنندگان از محصوالت و
خدمات به تعدادی از استفادهکنندگانی که همان محصوالت یا مشابه آنها مصرف میکنند ،وابسته
است .اثرات جانبی شبکه ،یعنی زمانیکه تعداد استفادهکنندگان محصوالت زیاد میشود ،ارزش
محصوالت برای آنها افزایش مییابد .اثرات جانبی شبکه به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود :اثر
مثبت زمانی است که ،سود یک مشتری از محصول موردنظر با افزایش تعداد مشتریان افزایش یابد،
یعنی با افزایش مشتریان ارزش دریافتی از محصول برای مشتریان افزایش مییابد [ .]20درواقع،
اثرات جانبی شبکه ممکن است بهطور مستقیم از طریق افزایش در تعداد کاربران یا استفادهکنندگان
که باعث افزایش ارزش محصوالت و خدمات میشود ،محقق شود .همچنین ،ممکن است غیرمستقیم
باشد .زمانیکه دسترس بودن و کیفیت محصوالت و خدمات مکمل وابسته به تعداد کاربران یک
محصول خاص باشد .اثرات جانبی شبکه تأثیر مثبتی بر بازار و خصوصیات شرکتها و بادوام بودن
مشتریان دارد [.]30
عدم اطمینان در بازار .عدم اطمینان در بازار ،اشاره به عدم اطمینان درباره پویاییها و تغییرات در
تقاضای مشتری ،رقابت و فنآوریها در یک بازار مشخص دارد درواقع ،عدم اطمینان در بازار ،اشاره
به تغییر سریع در تقاضای مشتریان ،دشوار بودن پیشبینی تغییر تقاضا و نیازهای مشتریان ،غیرممکن
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بودن پیشبینی رقابت در بازار ،تغییرات فنآوری ،تغییر انتظارات جامعه از شرکتها ،تغییرات مستمر
قوانین و مقررات حاکم بر کسبوکار دارد [.]32
شدت رقابت .بهعنوان ارائه محصوالت مشابه در بازارهای مشابه تعریف شده است [ .]9هرچقدر شدت
رقابت بازار افزایش یابد اغلب شرکتها محدوده محصوالت خود را افزایش داده ،عمر تولید محصول
خود را کاهش میدهند ،کانالهای جدید توزیع کاال بهوجود آمده و حساسیت بازار افزایش مییابد
[ .]16شدت رقابت به موقعیتی که به دلیل وجود تعداد (زیاد) رقبا در بازار و فقدان فرصتهای رشد،
رقابت بسیار شدید است ،اشاره میکند [.]27
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش .از نظر پژوهشگران همکاری میان رقبا ،درصورتیکه
بنگاههای اقتصادی بهدنبال نوآوری جهت رقابت در بازار جهانی امروزی هستند ،ضروری است.
باوجود اهمیت این موضوع ،بررسیهای تجربی خیلی کمی در زمینه تأثیر راهبرد همرقابتی بر عملکرد
نوآوری انجام شده است [ .]33مطالعات تجربی محدودی که در این زمینه انجام شده است نتایج
متضادی ارائه کردهاند .همکاری با رقبای اصلی ،نهتنها برای بهدست آوردن دانش جدید فنآوری و
مهارت از شرکا مهم است؛ بلکه از نظر توسعه و دسترسی به قابلیتهای مرتبط با بهرهبرداری از
موجودی نیز دارای اهمیت است [.]5
شرکتهای مختلف بهخصوص شرکتهای کوچک متوسط در تالش خود برای پیگیری نوآوری-
های فنآوری با چالشهای زیادی مواجه هستند که این شرکتها از طریق همرقابتی میتوانند
تواناییهای خود را درزمینه نوآوریهای فنآوری توسعه دهند؛ در واقع ،همرقابتی به آنها کمک
میکند تا قابلیتهای نوآوری خود را توسعه دهند و قادر به رقابت با شرکتهای بزرگتر در صنعت
باشند [.]34
همرقابتی باعث ایجاد ارزش افزوده برای شرکتهای فعال در صنایع مختلف میشود .همکاری با
رقبای با دقت انتخابشده باعث تسهیم ریسکها و هزینههای مرتبط با توسعه محصوالت میشود.
همچنین ،همرقابتی بر عملکرد نوآوری در صنایع با فنآوری باال که نوآوری مهم است ،تأثیر دارد
[ .]30همرقابتی متعادل شده به نتایج نوآوری شرکتها کمک میکند .درواقع ،همرقابتی قوی متعادل
شده در مجموعهای از اتحادیهها تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری مبتنی بر همرقابتی شرکتها دارد
[ .]6مطالعات اخیر نشاندهنده این است که ،همرقابتی برای خروجی نوآورانه شرکتها سودمند است.
پژوهشگران دریافتندکه آن در معرفی خطوط جدید تولید در مقایسه با دیگر همکاریها مفید است،
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مطالعات دیگر نیز نتایج مشابهی ارائه کردهاند :نشاندهنده این است که همرقابتی بهعنوان نوع
خاصی از روابط  R&Dو منابع دانش ،به شرکتها برای ایجاد نوآوریهای تدریجی و اصولی کمک
میکند .محیط رقابتی در سالهای اخیر جهانیتر ،سریعتر و غیرقابلپیشبینیتر شده است .این توسعه
نهتنها باعث تقویت انگیزه شرکتها برای مشارکت در اتحادیهها شده است؛ بلکه منجر به افزایش
همکاری میان رقبا در زمینه ایجاد ارزش و افزایش نوآوری بهجای شیوههای همکاری شده است.
درنتیجه ،همکاری میان شرکتهای رقیب تأثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری شرکتها دارد [.]30
بنابراین ،فرضیه زیر قابل طرح است:
فرضیه  :1همرقابتی بر عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
پژوهشگران پیشگام در همرقابتی معتقدند که این راهبرد باید جایگزین راهبردهای مبتنی بر
همکاری خالص و رقابت خالص شود .محققان توافق دارند که همرقابتی یک استراتژی است که
دارای بیشترین پتانسیل برای عملکرد شرکتها و دارای تأثیر زیادی بر روی عملکرد شرکتها دارد،
همچنین برای آنها مفیدتر است ،همچنین باعث صرفهجویی در هزینه و تسهیم منابعی که باعث
توسعه نوآوریهای بالقوه میشود ،است [.]23
شرکتی که راهبردهای همرقابتی را در موقعیتهای مختلفی بهکار میبرد ،میتواند از مزایای هر
دو رقابت و همکاری بهرهمند شود .رقابت شرکتها را بهسمت معرفی ترکیباتی از محصوالت جدید،
نوآوری و بهبود محصوالت و خدمات سوق میدهد ،اینیک عامل پیشرونده یا مترقی برای شرکتها
هست .همچنین ،شرکتها را قادر میسازد تا با هزینه رقبا موقعیت خود در بازار و عملکرد خود را
بهبود دهند .همکاری ،بهنوبه خود به شرکتها اجازه میدهد تا با منابع تقریباً رایگان ،به مهارتها و
دانشهایی که ضروری هستند ،دسترسی پیدا کنند [.]22
همرقابتی باعث بهبود عملکرد شرکتهایی که آن را اتخاذ میکنند میشود [ .]30محققان
دریافتند که راهبرد همرقابتی باعث افزایش تنوع فنآوری و توسعه محصوالت جدید میشود [.]5
برخی محققان دریافتند که یک رابطه مثبت قوی بین راهبرد همرقابتی SMEها و عملکرد آنها وجود
دارد [.]27
محققان دریافتند که همرقابتی تأثیر مثبتی بر بهرهوری محصوالت و افزایش فروش دارد [.]35
بررسیها نشان میدهد که روابط بین شرکتها به توسعه و جذب فنآوری کمک میکند ،به مقاومت
در برابر شوکهای محیطی و فنآوری کمک میکند و مهمتر از همه باعث افزایش عملکرد یا کارایی
آنها میشود [ .]2شرکتها همکاری با رقبایشان جهت بهرهبرداری از فرصتهای موجود در بازار ترجیح می-

30

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  26ـ تابستان 1395

دهند .همچنین ،هنگامیکه شرکتها فاقد منابع یا دانش مناسب در مورد بازار هستند ،همکاری با رقبایشان
که دارای منابع مشابه و دانش مفید در مورد بازار میباشند را بهجای همکاری با دیگر شرکتهای موجود در
بازار یا صنایع دیگر ترجیح میدهند [.]13

برای یک شرکت ،ایجاد بسیاری از اتحادیهها ،منبعی برای مزیت رقابتی است .درواقع ،این
شرکتها موفقتر خواهند بود؛ زیرا ،در روابط همکاری درگیر هستند .بررسیها بر راهبرد تهاجمی
نشان میدهد که این راهبرد تأثیر مثبتی بر عملکرد دارد ،بااینحال این راهبرد ازنظر استفاده از مزایای
تهاجمی به نفع شرکت است [.]8
بررسیها بر راهبرد همکاری نشاندهنده این است که ،راهبرد همکاری تأثیر مثبتی بر عملکرد
دارد [ .]3بااینحال ،این راهبرد ازنظر دسترسی به مزیتهای همکاری برای شرکت سودمند است.
راهبرد همرقابتی ترکیبی از راهبردهای تهاجمی و همکاری است .راهبرد همرقابتی به شرکتها اجازه
میدهد که بهطور همزمان از مزایای این دو راهبرد بهرهمند شوند .بهطورکلی ،شرکتهایی که راهبرد
همرقابتی را دنبال میکنند ،عملکردی بهتر از شرکتهایی که راهبرد همکاری و رقابتی را بهصورت
جداگانه دنبال میکنند [.]25
مطالعات اندکی درباره تأثیر راهبرد همرقابتی بر عملکرد بازار وجود دارد .همرقابتی یک راهبرد
است که منجر به عملکرد بهتر میشود [ .]35عملکرد بازار یک شرکت ،بستگی به راهبردی که
شرکتها نسبت به رقبای خود اتخاذ میکنند دارد .یک راهبرد همرقابتی در اجرا بهتر از راهبرد
همکاری یا راهبرد تهاجمی است و تأثیر بیشتری بر عملکرد شرکتهایی که آن را اتخاذ میکنند،
دارند [ .]24اگرچه در حال حاضر شواهد نشان میدهد که ،همرقابتی برای عملکرد نوآوری شرکتها
سودمند است ،شواهد اندکی در رابطه با اثرات آن بر عملکرد بازار وجود دارد []35؛ بنابراین فرضیه زیر
قابل طرح است:
فرضیه  :2همرقابتی بر عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی تأثیر مثبت دارد.
عدم اطمینان بازار اشاره به عدم اطمینان در مورد پویاییها و تغییرات در تقاضای مشتریان ،رقابت
و فنآوری در یک بازار خاص دارد [ .]30پیشنهاد میکنند رقبا باید شرکای مناسبی در زمانیکه عدم
اطمینان در بازار باالست ،باشند؛ زیرا آنها انگیزه و درک مشترکی برای همکاری بهمنظور کاهش عدم
اطمینان دارند .همچنین ،عدم اطمینان در بازار اشاره به تغییر سریع در تقاضای مشتریان ،دشوار بودن
پیشبینی تغییر تقاضا و نیازهای مشتریان ،غیرممکن بودن پیشبینی رقابت در بازار ،تغییرات
فنآوری ،تغییر انتظارات جامعه از شرکتها ،تغییرات مستمر قوانین و مقررات حاکم بر کسبوکار دارد

ارتقای عملکرد بنگاههای اقتصادی از طریق راهبرد همرقابتی

31

[ .]11رقبا اغلب دارای منابع مشابهی هستند ،بههمین دلیل آنها شرکایی سودآور برای یکدیگر
میباشند .عالوه بر این ،داشتن منابع مشابه میتواند برای تسهیم ریسکها و هزینهها استفاده شود.
همچنین ،رقبا میتوانند منافع مشترک حاصل از محصوالت و خدمات خاص در حال ظهور در بازار را
تسهیم کنند [ .]29وقتی عدم اطمینان در بازار باال باشد ،راهبرد همرقابتی سودمند است ،به بنگاههای
اقتصادی کمک میکند که ریسکها و هزینهها را با رقبای خود در زمینه توسعه محصوالت ،ایجاد
محصوالت نوآور ،ورود به بازارهای خارجی و غیره تسهیم کنند .با توجه به تسهیم ریسکها و
هزینهها ،بهعنوانمثال در صنعت خودرو شرکتها در تولید خودرو همکاری گستردهای با یکدیگر
دارند ،این شرکتها اغلب از امکانات و سیستمهای عامل تولیدی مشترک برای تولید خودروهای
متفاوت استفاده میکنند .وقتی زمان و سرعت عناصر مهمی هستند (مانند  )ICTو دانش مورد نیاز
بهسرعت منسوخ میشود؛ در این شرایط اتخاذ یک راهحل یا یک فنآوری خاص توسط خود شرکتها
ممکن است بیشازحد مخاطرهآمیز باشد ،در چنین شرایطی ایجاد اتحادیهای راهبردی تبدیل به
گزینهای جذاب میشود ،مانند ،اتحادیهها که اغلب شامل رقبای فعلی و بالقوه هستندد [ .]29درواقع،
راهبرد هم رقابتی باعث افزایش ارزش در شرایطی که درک واضحی از صنعت نیست و سرعت تغییر
باالست (مانند زمانیکه عدم اطمینان در بازار باالست) میشود ،این ارزشافزوده میتواند از طریق
بهبود نوآوری بنگاههای اقتصادی یا رقابت کلی آنها از نظر کاهش بار مسئولیت هزینهها و ریسکها
محقق شود .عالوهبراین ،در محیطهای تجاری غیر پویا و غیر پیچیده (برای مثال عدم اطمینان در
بازار پایین است) رقبا کمتر با یکدیگر همکاری دارند؛ درواقع در چنین محیطهایی منابع مورد نیاز
شرکتها در دسترس نیست و نیاز شدید برای تسهیم ریسکها و هزینهها وجود ندارد .در نتیجه،
همرقابتی برای عملکرد نوآوری و عملکرد بازار شرکت در شرایطی که عدم اطمینان در بازار باالست،
سودمند است [ .]36بنابراین ،فرضیههای زیر قابل طرح است:
فرضیه  :3همرقابتی بر عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی در شرایطی که عدم اطمینان باالست ،تأثیر
مثبت دارد.
فرضیه  :4همرقابتی بر عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی در شرایطی که عدم اطمینان بازار
باالست ،تأثیر مثبت دارد.
اثرات جانبی شبکه اشاره به موقعیتهایی دارد که ارزش دریافتی استفادهکنندگان از محصوالت و
خدمات به تعدادی از استفادهکنندگانی که همان محصوالت یا مشابه آنها مصرف میکنند ،وابسته
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است .اثرات جانبی شبکه زمانی مثبت است که سود یک محصول موردنظر برای یک مشتری با
افزایش تعداد مشتریان افزایش یابد؛ یعنی با افزایش مشتریان ارزش دریافتی از محصول برای
مشتریان افزایش مییابد [.]20
درواقع ،اثرات جانبی شبکه ممکن است بهطور مستقیم از طریق افزایش در تعداد کاربران یا
استفادهکنندگان که باعث افزایش ارزش محصوالت و خدمات میشود ،محقق شود .همچنین ،اثرات
جانبی شبکه ممکن است غیرمستقیم باشد ،هنگامیکه دسترس بودن و کیفیت محصوالت و خدمات
مکمل وابسته به تعداد کاربران یک محصول خاص باشد .اثرات جانبی شبکه همچنین نشاندهنده
انطباق محصوالت شرکتها با استانداردهای غالب ،وجود یک سیستم سازگار از محصوالت و خدمات
بههمپیوسته ،افزایش سرعت انتشار و سودی که از بازار گرفته میشود است؛ درواقع ،نشاندهنده این
است که در بسیاری از صنایع که شرط یا نیاز اصلی ایجاد ارزش برای مشتریان است ،میتوان با
همکاری بهصورت یکپارچه به راهحلهایی رسید .همچنین ،پیامدهای قابلتوجهی برای راهبرد
بازاریابی شرکتها دارد .دلیل اصلی رقبا برای تشکیل اتحادیهها ،اثرات جانبی شبکه مثبت است،
بهخصوص زمانیکه همکاری شامل فعالیتهای  R&Dو بهبود فنآوری که منجر به قابلیت همکاری
و سازگاری بهتر بین محصوالت و خدمات رقبا میشود .همچنین ،زمانیکه نیاز شدیدی به همکاری
بین شرکتهای پیشرو در صنعت باشد [ .]31یک مثال شناختهشده برای استفاده از اثرات جانبی
شبکه ،ظهور استاندارد  GSMو دو خدمات رایج تلفن همراه و  SMSاست .دستیابی به سازگاری
کامل بین گوشیهای تلفن همراه ،خدمات اپراتور و شبکههای تلفن همراه باعث ایجاد ارزش فوق-
العاده تا جاییکه مرتبط با تجربه مشتری است ،میشود .در چنین رقابتهایی شرکتهای مخابرات و
فنآوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTنقش مهمی ایفا میکنند .میتوان ادعا کرد که همرقابتی از نظر
ایجاد بازار مهم است؛ زیرا همکاری بین رقبا ،اندازه و سرعت ایجاد بازارها را تحت تأثیر قرار میدهد
[ .]31عالوهبراین ،یک مشتری میتواند بهعنوان یک منبع ارزشمند برای یک شرکت در هنگامیکه
ارزش یک راهحل خاص به جذب تعداد زیادی استفادهکنندگان بستگی دارد ،در نظر گرفته شود [.]34
اثرات جانبی شبکه ،تأثیر مثبتی بر بازار شرکتها ،خصوصیات شرکتها و بادوام بودن مشتریان دارد.
افزایش اثرات جانبی شبکه برای محصوالت جدید و با فنآوری شدید ،باعث افزایش زمان بقا
محصوالت و خدمات شرکتها و دستیابی به قدرت بازار با بازخور مثبت میشود؛ همچنین ،باعث
افزایش استفاده و سرعت پذیرش محصوالت قبلی میشود .با افزایش تعداد مصرفکنندگان ،ارزش
محصوالت و خدمات برای آنها افزایش مییابد که در دسترس بودن و کیفیت محصوالت و خدمات
مکمل وابسته به تعدادی از مصرفکنندگان محصوالت خاص دارد .در محیطهای تجاری که عدم
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اطمینان باالست و محصوالت دارای اثرات جانبی شبکه هستند ،جدایی سنتی بین راهبردهای
اتحادیهها (همکاری) و رقابت بهخوبی کار نمیکند و هردوی آنها باید بهطور همزمان دنبال شوند؛
بنابراین ،ازنظر همرقابتی اتحاد با رقبای خاص ازنظر ایجاد بازارهای بزرگتر و سازگارتر نسبت به
دیگر روابط بین شرکتها دارای مزیت رقابتی است [ .]30بنابراین ،فرضیههای زیر قابل طرح است:
فرضیه  :5همرقابتی برای عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی در شرایطی که اثرات جانبی شبکه
مثبت است ،سودمند است.
فرضیه  :6همرقابتی برای عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی در شرایطی که اثرات جانبی شبکه مثبت
است ،سودمند است.
شدت رقابت ،به تعدادی از شرکتهای رقیب که محصوالت مشابهی را در بازارهای مشابه ارائه
میدهند ،میگویند که مزایای راهبرد همرقابتی را تحت تأثیر قرار میدهد [ .]9همرقابتی یک راهبرد
عملی در هر دو بازار بهشدت رقابتی که رقبای متعدد محصوالت متنوعی ارائه میکنند و در بازارهایی
که فقط چند شرکت فعالیت میکنند ،است [.]34
به گفته برخی محققان همرقابتی به دو دلیل میتواند عملکرد یک شرکت را افزایش دهد.1 :
وجود برخی از اتحادیههای رقابتی نرم در صنعت ،ایجاد تجارتی سودآور برای همه  .2اتحادیهها
ممکن است فقط منجر به افزایش رقابت در میان شرکتهای همکار و افزایش عملکرد آنها در رابطه
با شرکتهای دیگر شود .هنگامیکه رقبای زیادی در بازار وجود دارد ،اتخاذ راهبرد همرقابتی از نظر
پوشش و مبارزه با رقابت شدید ،مهمتر است [ .]13اتخاذ یک راهبرد همرقابتی قوی در چنین
شرایطی به شرکتها برای مشارکت در گروههای رقابتی مختلف کمک میکند که با مبارزه به تنهایی
در مقابل میدان گستردهای از رقبا مخالف است .درواقع همرقابتی به شرکتها کمک میکند که
بتوانند در برابر میدان گستردهای از رقبا مقاومت کنند [ .]34چنین وضعیتی اخیراً زمانی پدید آمده
است که کنسرسیومهای  ،Blu-Rayبه رهبری سونی ،درنبرد فنآوری با گروه  DVD-HDبه رهبری
توشیبا ،درگیر بودهاند .راهبرد همرقابتی موفق سونی در اتحاد با رقبای فعال خود ،درنهایت منجر به
این شد که راهحل  Blu-Rayبهعنوان استاندارد صنعت ارائه شد.
نمونههایی دیگر از این فعالیتها در صنایع معاصر زیاد است که در آن دستیابی به اهداف مرتبط
با عملکرد ،بستگی به ارتباط با تعداد زیادی از رقبا دارد .منطق افزایش رقابتپذیری بهوسیله
همرقابتی ،در مواجه با شدت رقابت باال باید ازنظر هر دو عملکرد بازار (افزایش رقابتپذیری شرکت)
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و عملکرد نوآوری (افزایش انگیزه برای همرقابتی مرتبط با نوآوری در یک محیط رقابتی دشوار)
اعمال شود [ .]30بنابراین ،فرضیههای زیر قابل طرح است:
فرضیه  :7همرقابتی برای عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی در شرایطی که شدت رقابت باالست،
سودمند است.
فرضیه  :8همرقابتی برای عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی در شرایطی که شدت رقابت باالست،
سودمند است.
با توجه به شاخصهای مطرحشده در پژوهشهای مختلف و پژوهشهای تجربی عنوانشده در
بخش پیشینه مطالعات و تأثیرات مشاهدهشده در بین متغیرهای پژوهش ،چارچوب نظری پژوهش
بهصورت زیر طراحی شده است.

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی است .در این پژوهش ،برای جمعآوری
اطالعات و دادههای نمونه آماری از پرسشنامه حضوری و الکترونیکی استفاده شد .همچنین ،برای
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سنجش روایی از روش اعتبار محتوا استفاده شده است .در این روش ،بهمنظور برآورد میزان روایی
پرسشنامه از نظر  25نفر از خبرگان کمک گرفته شد .همچنین ،برای بررسی پایایی از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .بدین منظور 18 ،پرسشنامه در نمونه مورد نظر توزیع و جمعآوری و پس از
واردکردن دادهها در نرمافزار  spssضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه شد.
جدول  .1میزان آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه
ابعاد

تعداد سؤاالت

میزان آلفای کرونباخ

همرقابتی

7

0/92

عملکرد نوآوری

7

0/68

عملکرد بازار

4

0/73

شدت رقابت

7

0/67

اثرات جانبی شبکه

3

0/87

عدم اطمینان در بازار

6

0/69

کل

36

0/91

جامعه آماری شامل شرکتهای فعال در صنعت فنآوری اطالعات ،زیرشاخههای تولیدکنندگان
تجهیزات و ارائهدهندگان خدمات و نرمافزارهای اداری و اتوماسیون در ایران است .با توجه به اینکه
سطح تحلیل در این پژوهش ،سطح سازمان میباشد ،دادههای مورد نیاز برای انجام پژوهش با
استفاده از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چندمتغیره در مدلیابی معادالت ساختاری از
 180شرکت بهدست آمده است .پس از بررسیوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،یافتههای زیر حاصل
شد.
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جدول  .2توزیع فراوانی نمونه از نظر میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات
متغیر مشاهده شده

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

نوآوری

18/5587
18/8595
3/069
10/0112
7/5028
10/0037
7/5028

3/77245
5/78251
1/277
3/30345
2/39078
3/36362
2/39078

0/204
0/312
0/417
0/329
0/320
0/337
0/319

همرقابتی
عملکرد نوآوری
عملکرد بازار
شدت رقابت
عدم اطمینان در بازار
اثرات جانبی شبکه

 .4تحلیل یافتهها

برای آزمون فرضیهها و بررسیوتحلیل دادهها ،از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .به
این منظور ،نرمافزارهای  WARP PLS3و  SPSS18بهکار گرفته شد .به این دلیل در این پژوهش از
نرمافزار  SMART PLSاستفاده نشده است که  SMART PLSتعداد نمونههای باالی  100را در
نظر نمیگیرد؛ همچنین WARP PLS ،قدرت بیشتری در تحلیل متغیرهای تعدیلگر دارد .در مجموع
مدل پژوهش ،شامل هفت سازه (همرقابتی ،تجربه همرقابتی ،عملکرد نوآوری ،عملکرد بازار ،شدت
رقابت ،اثرات جانبی شبکه و عدم اطمینان بازار) است که با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ایجاد شده است .برای مدلسازی معادالت ساختاری ،ابتدا تحلیل مدل اندازهگیری پژوهش برای
متغیرها و ابعاد آنها انجام شد .سپس ،آزمون مدل اندازهگیری انجام گرفت .پس از آن ،برازش مدل
پژوهش در جامعه آماری بررسی شد.
الزم به ذکر است که برازش مدل توسط یک سری شاخصها بررسی میشود .سه دسته شاخص
برازش در مدلسازی معادالت ساختاری با روش  WARP PLS3در نظر گرفته میشود :میانگین
ضریب مسیر ( ،)APCمیانگین  )ARS( R2و میانگین عامل تورم واریانس ( .)AVIFتوصیهشده
مقادیر احتمال برای  APCو  ARSکمتر از  0/05باشد که در سطح اطمینان  95درصد معنادار باشد.
سپس ،توصیه شده است  AVIFکمتر از  5باشد ،در این صورت مدل برازش مناسبی دارد .در هنگام
مقایسه مدلهای مختلف بر اساس شاخصهای برازش مدل ترتیب اهمیت بدینصورت است :ابتدا
شاخص  ARSاهمیت بیشتری دارد .بعد از آن  AVIFو آخر هم شاخص  APCقرار میگیرد.
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آزمون فرضیههای پژوهش .برای مدلسازی معادالت ساختاری ،ابتدا تحلیل مدل اندازهگیری
پژوهش برای متغیرها و ابعاد آنها و سپس ،آزمون مدل اندازهگیری انجام شد .پس از آن ،برازش مدل
پژوهش در جامعه آماری بررسی شد .معیار متوسط واریانس استخراجشده ) (AVEتوسط محققان
بهعنوان شاخصی برای سنجش اعتبار درونی مدل اندازهگیری پیشنهاد شد .به بیان سادهتر ،این
شاخص میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای نشاندهنده خود را نشان میدهد .برای این
شاخص حداقل مقدار  0/5در نظر گرفته شده است و بدین معناست که متغیر پنهان مورد نظر حداقل
 50درصد واریانس مشاهدهپذیرهای خود را تبیین میکند [.]1
جدول  .3میانگین واریانس استخراجشده متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

AVE

هم رقابتی
عملکرد نوآوری
عملکرد بازار
شدت رقابت
اثرات جانبی شبکه
عدم اطمینان بازار

0/596
0/511
0/628
0/625
0/643
0/531

همانطور که در جدول  2نشان داده شده ،تمامی متغیرهای پژوهش دارای میزان  AVEبیشتر
 0/5میباشند که حاکی از روایی همگرای مناسب متغیرهای پژوهش است .برای بررسی فرضیههای
پژوهش ،مدل ساختاری پژوهش ترسیم شد و ضرایب مسیر محاسبه شد .ضریب مسیر هر یک از
مسیرها در نمودار  2آمده است .هر یک از ضرایب در صورتی قابلقبول است که مقدار  P-valueآن
کمتر از  0/05باشد .در جدول  4نیز مقادیر  P-valueهر یک از مسیرها ارائه شده است.
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نمودار  .2مدل ساختاری پژوهش

متغیر  -2همرقابتی با بار عاملی  0/79بیشترین تأثیر را در سازه همرقابتی دارد .همچنین ،متغیر -2
عملکرد نوآوری (با بار عاملی  )0/76در سازه عملکرد نوآوری ،متغیر  -1شدت رقابت (با بار عاملی
 )0/81در سازه شدت رقابت ،متغیر  -2اثرات جانبی شبکه (با بار عاملی  )./84در سازه اثرات جانبی
شبکه ،متغیر  -3عدم اطمینان در بازار با بار عاملی ( )0/79در سازه عدم اطمینان در بازار ،متغیر -1
عملکرد بازار (با بار عاملی  ) 0/82در سازه عملکرد بازار ،به ترتیب ،بیشترین تأثیر را در سازههای
عملکرد نوآوری ،شدت رقابت ،اثرات جانبی شبکه ،عدم اطمینان در بازار و عملکرد بازار دارد.
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جدول  .4مقادیر ضرایب مسیر
فرضیه

اثر متغیر

بر متغیر

تعدیلگر

ضریب مسیر

P-value

نتیجه

H1a:
COO→INV
H1b:
COO→MRK

همرقابتی

عملکرد نوآوری

----

0/48

>0/001

**

تأیید

همرقابتی

عملکرد بازار

----

0/91

>0/001

**

تأیید

H2a:
COO→INV

همرقابتی

عملکرد نوآوری

0/07

0/310

رد

H2B:
COO→MRK

همرقابتی

عملکرد بازار

-0/04

0/265

رد

H3a:
COO→INV

همرقابتی

عملکرد نوآوری

0/48

**>0/001

تأیید

H3b:
COO→MRK

همرقابتی

عملکرد بازار

0/03

0/270

رد

H4a:
COO→INV
H4b:
COO→MRK

همرقابتی

عملکرد نوآوری

شدت رقابت

0/36

**>0/001

تأیید

همرقابتی

عملکرد بازار

شدت رقابت

-0/01

0/421

رد

اثرات جانبی
شبکه
اثرات جانبی
شبکه
عدم اطمینان
بازار
عدم اطمینان
بازار

** معناداری در سطح p>0/01

در فرضیه اول پژوهش ،بتا در رابطه بین همرقابتی و عملکرد نوآوری برابر با  = 0/048و عدد
معناداری کوچکتر از  0/001است که تأثیر مثبت معنادار را نشان میدهد و در سطح اطمینان %99
فرض صفر رد میشود و فرضیه اول پژوهش پذیرفته میشود .درنتیجه ،همرقابتی بر عملکرد نوآوری
بنگاههای اقتصادی تأثیر مثبت معنادار دارد .در فرضیه دوم پژوهش ،بتا در رابطه بین همرقابتی و
عملکرد بازار برابر با  = 0/049و عدد معناداری کوچکتر از  0/001است که تأثیر مثبت معنادار را
نشان میدهد و در سطح اطمینان  %99فرض صفر رد میشود و فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود.
درنتیجه ،همرقابتی بر عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی تأثیر مثبت معنادار دارد .در فرضیه سوم
 = 0/048و عدد معناداری کوچکتر از  0/001است که تأثیر مثبت معنادار را نشان میدهد .فرضیه
سوم پژوهش پذیرفته میشود .درنتیجه ،عدم اطمینان در بازار بر رابطه بین همرقابتی و عملکرد
نوآوری بنگاههای اقتصادی تأثیر مثبت معنادار دارد؛ بنابراین ،عدم اطمینان در بازار رابطه بین
همرقابتی و عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی را تعدیل میکند .در فرضیه چهارم = 0/003 ،و
عدد معناداری  0/027است .درنتیجه ،عدم اطمینان در بازار بر رابطه بین همرقابتی و عملکرد بازار
شرکت تأثیر ندارد و فرضیه چهارم پژوهش رد میشود؛ بنابراین ،عدم اطمینان در بازار رابطه بین
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همرقابتی و عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی را تعدیل نمیکند .در فرضیه پنجم = 0/07 ،و عدد
معناداری  0/31است .درنتیجه ،اثرات جانبی شبکه بر رابطه بین همرقابتی و عملکرد نوآوری
بنگاههای اقتصادی تأثیر ندارد و فرضیه پنجم رد میشود؛ بنابراین ،اثرات جانبی شبکه رابطه بین
همرقابتی و عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی را تعدیل نمیکند .در فرضیه ششم = -0/04 ،و
عدد معناداری  0/26است .درنتیجه ،اثرات جانبی شبکه بر رابطه بین همرقابتی و عملکرد بازار
بنگاههای اقتصادی تأثیر ندارد و فرضیه ششم پژوهش رد میشود؛ بنابراین ،اثرات جانبی شبکه رابطه
بین همرقابتی و عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی را تعدیل نمیکند .در فرضیه هفتم = 0/36 ،و
عدد معناداری کوچکتر از  0/001است که تأثیر مثبت معنادار را نشان میدهد و فرضیه هفتم پذیرفته
میشود .درنتیجه ،شدت رقابت بر رابطه بین همرقابتی و عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی تأثیر
مثبت معنادار دارد؛ بنابراین ،شدت رقابت رابطه بین همرقابتی و عملکرد نوآوری بنگاههای اقتصادی را
تعدیل میکند .در فرضیه هشتم = -0/001 ،و عدد معناداری  0/42است .درنتیجه ،شدت رقابت بر
رابطه بین همرقابتی و عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی تأثیر ندارد .فرضیه هشتم رد میشود؛ بنابراین،
شدت رقابت رابطه بین همرقابتی و عملکرد بازار بنگاههای اقتصادی را تعدیل نمیکند.
جدول  .5ضرایب تعیین متغیرهای درونزا پژوهش
متغیرهای پژوهش

ضریب تعیین

عملکرد نوآوری
عملکرد بازار

0/72
0/85

ضریب تعیین عملکرد نوآوری  0/72است ،یعنی حدود  72درصد تغییرات سازه عملکرد نوآوری از
طریق متغیرهای موجود در مدل تبیین میشود و  28درصد آن توسط متغیرهایی در نظر گرفته
میشود که در این پژوهش مدنظر قرار نگرفته است .ضریب تعیین عملکرد بازار  0/85است ،یعنی
حدود  85درصد تغییرات سازه عملکرد بازار از طریق متغیرهای موجود در مدل تبیین میشود و 15
درصد آن توسط متغیرهایی در نظر گرفته میشود که در این پژوهش مدنظر قرار نگرفته است.
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جدول  .6مقادیر اعتبار پیشبین
2

متغیرهای پژوهش

Q
0/696
0/840

عملکرد نوآوری
عملکرد بازار

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،دو عملکرد نوآوری و بازار با مقادیر  0/696و ،0/840
 Q2مثبتی بهدست آوردهاند که نشاندهنده این است که دو متغیر در این پژوهش خوب بازسازی
شدهاند و توانایی پیشبینی دارند؛ همچنین ،توان و قدرت پیشبینی آنها قوی میباشد .درواقع ،چون
کلیه مقادیر بهدستآمده برای این شاخص مثبت است ،میتوان گفت که مدل ساختاری دارای کیفیت
مناسبی است.
جدول  .7مقادیر شاخصهای نیکویی برازش
شاخص

مقدار

میانگین ضریب مسیر )(APC

0/245

<0/001

میانگین(ARS) R2

0/789

<0/001

میانگین عامل تورم واریانس )(AVIF

2/054

P-value

----

بر اساس جدول  ،7مقدار احتمال برای  APCو  ARSکمتر از  0/05محاسبه شده است؛ بنابراین،
مدل از این نظر برازش مناسبی دارد .همچنین ،از نظر شاخص  AVIFنیز با توجه به اینکه مقدار آن
برابر با  2/054است و کمتر از  5میباشد؛ لذا ،مدل دارای برازش مناسبی است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

این پژوهش به بررسی تأثیر راهبرد همرقابتی بر عملکرد نوآوری و عملکرد بازار با نقش
تعدیلگری شدت رقابت ،عدم اطمینان بازار و اثرات جانبی شبکه پرداخته است .نتایج تحلیلها نشان
داد که همرقابتی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد که پژوهشهای ریتاال (،)2012
پارک و همکاران ( )2011و ریتاال و ساینینو ( ،)2013با نتیجه این پژوهش همخوانی دارد .همچنین،
همرقابتی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازار دارد .پژوهشهای ریتاال ( )2012و لیروی ()2014
با نتیجه این پژوهش همخوانی دارد .درواقع ،با توجه به نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیههای
پژوهش ،همرقابتی بر عملکرد نوآوری و عملکرد بازار با اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
از طرفی ،ضریب تعیین عملکرد نوآوری  0/72است ،یعنی حدود  72درصد تغییرات سازه عملکرد
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نوآوری از طریق متغیرهای موجود در مدل تبیین میشود و  28درصد آن توسط متغیرهایی در نظر
گرفته میشود که در این پژوهش مدنظر قرار نگرفته است .ضریب تعیین عملکرد بازار  0/85است،
یعنی حدود  85درصد تغییرات سازه عملکرد بازار از طریق متغیرهای موجود در مدل تبیین میشود و
 15درصد آن توسط متغیرهایی در نظر گرفته میشود که در این پژوهش مدنظر قرار نگرفته است.
همچنین ،نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که شدت رقابت و عدم اطمینان در بازار رابطه بین
همرقابتی و عملکرد نوآوری تعدیل میکند .با توجه به نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری ،در سطح
اطمینان  99درصد تأثیر مثبت و معنادار عدم اطمینان در بازار و شدت رقابت بر رابطه بین همرقابتی و
عملکرد نوآوری تأیید شد .همچنین ،نتایج آزمون فرضیهها نشان داد اثرات جانبی شبکه رابطه
همرقابتی با عملکرد نوآوری و رابطه همرقابتی با عملکرد بازار تعدیل نمیکند .همچنین ،شدت رقابت
و عدم اطمینان در بازار رابطه همرقابتی با عملکرد بازار را تعدیل نمیکنند.
پیشنهادها :پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش بنگاههای اقتصادی از طریق همکاری با رقبای
اصلی خود دانش جدید در زمینه فنآوری و مهارت الزم از آنها بهدست آورند.
همکاری سازمانهای رقیب با یکدیگر در یک صنعت که باعث ترکیب نقاط قوت آنها ،درنتیجه
منجر به توسعه محصوالت و خدمات جدید و فنآوری جدید آنها میشود.
همکاری بنگاههای اقتصادی با یکدیگر ،بهمنظور دسترسی به باالترین سطح از خالقیت و نوآوری
با توجه به اینکه محیط رقابتی در سالهای اخیر جهانیتر ،سریعتر و غیرقابلپیشبینیتر شده است،
از افزایش همکاری میان رقبا برای ایجاد ارزش و افزایش نوآوری برای این شرکتها بهجای
شیوههای همکاری یا رقابت بهتنهایی استفاده شود.
همکاری با رقبای خود بهمنظور صرفهجویی در هزینه و تسهیم منابعی که باعث توسعه
نوآوریهای بالقوه میشود.
همکاری با رقبا این شرکتها را قادر به ایجاد دانش فنآوری جدید و استفاده از دانش برای
دستیابی به نوآوری میکند.
رقبا بهتر است همکاری با یکدیگر را برای دسترسی به منابع موردنیاز خود بهمنظور بهرهبرداری از
فرصتهای مختلف در بازار و بهبود نوآوری خود افزایش دهند .بنگاههای اقتصادی که بهدنبال رقابت
در بازار جهانی و بقا خود از طریق بهبود عملکرد هستند ،بهتر است از طریق همرقابتی محصوالت و
خدمات خود را بهبود دهند تا در محیطهای تجاری جهانی باقی بمانند.
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همکاری بنگاههای اقتصادی با رقبای فعال در صنعت خود بهمنظور دسترسی آنها به منابع مکمل
و کمیاب مورد نیاز ،همچنین با ترکیب منابع و مهارتهای یکدیگر مزیت ایجاد ،عملکرد خود بهبود و
سهم بازار خود افزایش دهند.
استفاده از همرقابتی برای بهبود عملکرد خود که رقابت آن ،شرکتها را به سمت معرفی ترکیباتی
از محصوالت جدید ،نوآوری و بهبود محصوالت و خدمات سوق میدهد؛ همچنین ،شرکتها را قادر
میسازد تا با هزینه رقبا موقعیت و عملکرد خود را در بازار بهبود دهند .همکاری آن نیز به شرکتها
اجازه میدهد تا با منابع تقریباً رایگان ،به مهارتها و دانشهایی که ضروری هستند ،دسترسی پیدا
کنند .در زمانیکه عدم اطمینان در بازار باالست ،رقبا باید شرکای مناسبی برای یکدیگر باشند؛ زیرا
آنها منابع (سرمایه ،تسهیالت تولیدی  ،)...انگیزه و درک مشترکی برای همکاری بهمنظور کاهش عدم
اطمینان دارند.
عدم اطمینانهای محیطی بهدلیل تغییرات غیرقابلپیشبینی در الگوهای خرید مشتریان به دلیل
نوآوریهای زیاد واردان به صنعت جدید در حال افزایش است .رقبا باید از طریق همکاری با یکدیگر
مهارت الزم برای مقابله با این تالطمهای موجود در بازار را بهدست آورند ،که سریعتر و ارزانتر از
زمانی است که آنها بهتنهایی بخواهند با این تغییرات مقابله کنند.
در محیط پویا و پیچیده امروزی بنگاههای اقتصادی بهتر است با رقبای خود همکاری داشته
باشند ،چون یک راه مؤثر برای ایجاد نوآوریهای کامالً جدید در شرایطی که عدم اطمینان بازار و
عدم اطمینان فنآوری باالست ،است.
در صنعت فنآوری اطالعات که زمان و سرعت عناصر مهم و دانش مورد نیاز بهسرعت منسوخ
میشود ،درواقع وقتی عدم اطمینان در این صنایع باالست ،شرکتها باید همکاری با رقبای خود به
منظور تسهیم ریسکها و هزینههایشان با رقبای خود درزمینه توسعه محصوالت و بازارهای خود،
ایجاد محصوالت جدید ،ورود به بازارهای خارجی افزایش دهند.
در بازارهای بهشدت رقابتی که رقبای متعدد محصوالت متنوعی ارائه میکنند ،بنگاههای
اقتصادی بهتر است با رقبای خود همکاری داشته باشند تا محصوالت نوآورتری نسبت به رقبا به بازار
ارائه و بتوانند با رقابت باال مقابله کنند.
اتحاد با رقبای فعال خود بهمنظور بهبود عملکرد نوآوری در زمانیکه تعداد زیادی از رقبا در بازار
حضور دارند؛ زیرا وقتی شدت رقابت در بازار باالست ،شرکتها به تنهایی فاقد امکانات یا تسهیالت
تولیدی الزم برای توسعه خود و فرصت کمی برای تأثیرگذاری بر رقابت از طریق رقابت شدید به
تنهایی دارند.
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