نشريه علمی کاوشهای مديريت بازرگانی
سال دوازدهم ،شماره بیست و سوم ،بهار و تابستان 1399

مقاله پژوهشی

تبیین مزايای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ايران
زهرا شوندی ،1کارشناس ارشد مدیریت فرش ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
اسماعیل مزروعی نصرآبادی ،استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ،کاشان،
ایران
تاریخ دریافت1397/10/05 :

تاریخ پذیرش1398/03/21 :

چکیده
هدف مقاله ،بررسی مزایای همکاری-رقابت در جهت آگاهسازی و اعتمادسازی میان شرکتها
مؤثر است .لذا شناسایی مزایای همکاری-رقابت با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری در هنر-صنعت فرش دستبافت ایران تبیین میشود .جامعه آماری آن متشکل از
تولیدکنندگان فرش دستبافت ایران ،استان قم است که با استفاده از روش قضاوتی نمونهگیری
شدهاند .این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از نظر رویکرد کیفی-کمّی است و برای تجزیه و
تحلیل دادهها از سه روش تحلیل محتوا ،مدیریت تعاملی و مدلسازی ساختاری تفسیری
استفاده شده است .مطابق یافتههای تحقیق در هنر-صنعت فرش دستبافت  5مزیت اصلی در
شبکه همکاری-رقابت به نامهای خالقیت ،یادگیری ،بهرهوری ،قدرت و توسعه وجود دارد که
شناسایی روابط میان آنها نشان میدهد که مزیت خالقیت و یادگیری کلیدیترین عوامل
هستند.
کلمات کلیدی :ساختاری -تفسیری ،مدلسازی ،مزایا ،همکاری-رقابت ،هنر-صنعت فرش
دستبافت.
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مقدمه
همکاری-رقابت ،1به شبکهای متشکل از رقبا اشاره دارد که در آن هر دو عنصر
و همکاری

3

رقابت 2

بهطور همزمان قابل مشاهده است (بنگتسون و کوک.) 20004 ،

همکاری-رقابت موضوعی جدید و چالش برانگیز و در عین حال مفید برای شرکتها
و سازمانها است و همچنین موجب پیشرفت نوآوری تکنولوژیکی میشود (نیووالی و
پارک .)20115 ،موضوع همکاری-رقابت چنان از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار
است که امروزه اکثر شرکتها و سازمانهای بزرگ به سمت شبکه همکاری-رقابت
حرکت میکنند (ویلو .)62015 ،در بسیاری از پژوهشها بیان شده که وجود عنصر
همکاری در کنار رقابت (بنگتسون و کوک ،)2000 ،موجب ایجاد مزایای فراوانی برای
همه رقبای موجود در صنعت میگردد (دانا ،گراناتا ،لشکه و کارنابی )72013 ،که این
باعث توسعه و پیشرفت همگانی آن صنعت شده و اتحاد در یک منطقه جغرافیایی ،سطح
بینالمللی شدن آن را افزایش میدهد (روی و چاکون.)82016 ،
امروزه در هنر-صنعت فرش دستباف ایران وجود مسائلی از قبیل کاهش میزان سهم
در بازارهای جهانی ،باال بودن هزینهها و پایین بودن بهرهوری ،وجود رقابت زیاد و
همکاری کم بین رقبا ،فقدان اعتماد و نبود فعالیتهای گروهی و مشارکتی بین فعاالن،
پیروی از مدل کسبوکار سنتی و حضور پررنگ رقبای خارجی در بازارهای بینالملل،
منجر به عقب ماندن فعاالن فرش دستبافت ایران از قافله پیشرفت و توسعه جهانی شده
است (شرکت شهرکهای صنعتی استان قم .) 9123 -87 ،1394 ،با این وجود
هنر-صنعت فرش دستبافت برای پیشرفت در سطح ملی و بینالمللی نیازمند حرکت به
سمت شبکه همکاری-رقابت است .شناسایی مزایای همکاری-رقابت در این
هنر-صنعت ،موجب میشود تا فعاالن آن نسبت به این پدیده و مزایای آن آگاهی پیدا
کرده و با اعتماد بیشتری شرایط را برای تشکیل شبکه همکاری-رقابت فراهم نمایند و
بسیاری از مشکالت ذکر شده در این هنر-صنعت را حل کنند.
بنابراین ،هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مزایای همکاری-رقابت در
هنر-صنعت فرش دستبافت و اهداف فرعی آن شناسایی مزایای همکاری-رقابت و
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بررسی روابط میان مزایای همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش دستبافت است .به
همین ترتیب سؤاالت پژوهش شامل :مزایای همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش
دستبافت کدام است؟ روابط میان مزایای همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش
دستبافت چگونه است؟ و مدل مزایای همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش دستبافت
به چه صورت است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه نظری
همکاری-رقابت .مفهوم همکاری-رقابت ،نظریه ارزش را آشکار میسازد .نظریه ارزش
اشاره به ایجاد ارزش و سپس تصاحب و تسخیر آن دارد .اگرچه ایجاد ارزش فرآیند
ذاتاً تعاونی و مشارکتی است ،تصاحب ارزش ذاتاً رقابتی است .برای خلق ارزش ،مردم
نمیتوانند در انزوا و بهصورت انفرادی عمل میکنند بلکه آنها به وابستگی متقابلی
نیاز دارند .بنابراین برای خلق ارزش ،یک کسبوکار باید خود را با تمامی مشتریان،
تأمینکنندگان ،کارکنان ،و بسیاری دیگر هم ردیف قرار دهد و دست به همکاری زند.
با ایجاد ارزش ،مسئله تقسیم آن به میان میآید .این همان رقابت است که رقبا برای
سهم بازار با یکدیگر رقابت میکنند (براندنبرگر و نال باف.)112-11 ،1996 ،
این استراتژی همچون یک بازی تلقی میگردد که در آن رقبا میتوانند متعهد شوند و
با اجتناب از رفتارهای مخرب ،به شرایط برد-برد دست یابند (کورت و آریا.)22016 ،
در این بازی ،بازیکنان رقبایی هستند که به جهت همکاری ،گرد هم آمدهاند .قاعده این
بازی چنان است که در آن ،با وجود اینکه بازیکنان ،رقبای یکدیگر هستند ،اما برای
یکدیگر بهمنزله یک تهدید شمرده نمیشود ،بلکه مکمل همدیگر هستند و هر بازیکن،
بازیکن دیگری را کامل میکند .در کل ،از طریق استراتژی تکمیلکننده و یا نظریه بازی،
میتوان به جنگ میان رقبا ،خاتمه داد و کسبوکار را از تشبیه به یک میدان جنگ به
تشبیه به یک میدان صلح تبدیل نمود (براندنبرگر و نال باف.)19953 ،
در کل یک کسبوکار و یا یک رابطه میان رقبا میتواند هر دو موضوع رقابت و همکاری
را در برگیرد که در راستای آن دو شرکت و یا دو رقیب میتوانند بهطور همزمان
رقابت و همکاری داشته باشند .بنابراین اگر در رابطهای هر دو عنصر رقابت و همکاری
بهطور همزمان قابل مشاهده باشد ،رابطه بین رقبا ،همکاری-رقابت نامیده میشود
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(بنگتسون و کوک .)2000 ،پژوهشها نشان داده که با بهرهگیری از این پدیده شرکتها
میتوانند در یک نوع فعالیت مانند فعالیتهای لجستیک با یکدیگر رقابت کرده و در
نوعی دیگر مانند فعالیتهای مربوط به فروش با یکدیگر همکاری کنند (لندستورم و
پولسا.)20151 ،
طی دهههای گذشته شرکتهای بزرگی از این استراتژی در راستای توسعه و پیشرفت
خود بهرهمند شدهاند (ویلو .)2015 ،یکی از معروفترین نمونههای همکاری-رقابت
مربوط به دو شرکت بزرگ جهان به نامهای سونی و سامسونگ است .این دو شرکتها
بهمثابه رهبران بازار در صنعت الکترونیک ،با هدف به اشتراکگذاری هزینهها ،قابلیتها
و منابع منحصر به فرد در یک سرمایهگذاری مشترک 2با یکدیگر به همکاری پرداختند.
با وجود رقابت شدیدی که میان این دو شرکت وجود داشت ،آنها در جهت توسعه و
پیشرفت خود ،دست به مشارکت گروهی زده و در نهایت محصولی جدید را تولید
نمودند .این همکاری منجر شد هر دو شرکت در صنعت تلویزیون رتبه  1و  2را کسب
نموده و سهم بازار آنها به طور قابل توجهی افزایش یابد (نیووالی و پارک.)2011 ،
نمونه بارز دیگر از پدیده همکاری-رقابت ،همکاری میان شرکتهای خودروسازی رنو
و نیسان است .این دو شرکت بزرگ برای توسعه فعالیتهای تعاونی و مشارکتی اقدام
به همکاری با یکدیگر نمودند .حاصل این اتحاد و همکاری ،تأسیس شرکتی به نام رنو-
نیسان آلیانس بهمنزله مشارکت استراتژیکی میان این دو شرکت خودروسازی بود.
هماکنون از هر  10خودروی تولید شده درجهان یک خودرو به این شرکت تعلق دارد
(سگرستین.)20053 ،
نمونه دیگر همکاری-رقابت را میتوان بین کارخانههای آبجوسازی سوئدی دید .رقبای
این صنعت با وجود اینکه در تولید ،پخش و توزیع آبجو با یکدیگر رقابت میکنند ،در
برگرداندن بطریهای آبجو از عمده فروشان ،در جهت به اشتراکگذاری وقت و هزینه-
های حمل و نقل ،با یکدیگر همکاری مینمایند .بنابراین آنها در فعالیتهای نزدیک به
مشتری ،مانند پخش و توزیع آبجو ،با یکدیگر رقابت کرده و هریک از شرکتها
خودشان محصوالت خود را توزیع کرده و در فروشگاهها به نمایش میگذارند و در
مقابل در فعالیتهای دور از مشتری مانند بازگشت بطریهای خالی با یکدیگر همکاری
میکنند (بنگتسون و کوک.)2000 ،
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مزايای همکاری-رقابت .اگرچه در یک صنعت ،وجود عنصر رقابت امری ضروری
است و رقبا برای حفظ مشتریان باید با یکدیگر رقابت کنند (دانا ،گراناتا ،لشکه و
کارنابی ،)2013 ،امّا وجود عنصر همکاری و بهرهمند بودن از یک استراتژی مشترک
نیز در کنار رقابت ،موجب ایجاد مزایای فراوانی برای همه رقبای موجود در صنعت
میگردد (بنگتسون و کوک )2000 ،که این باعث توسعه و پیشرفت همگانی آن صنعت
شده و اتحاد در یک منطقه جغرافیایی ،سطح بینالمللی شدن آن را افزایش میدهد (دانا،
گراناتا ،لشکه و کارنابی .)2013 ،همچنین شرکتهای رقیب میتوانند با استفاده از
استراتژی همکاری-رقابتی در موقعیتی قرار بگیرد که از مزایای هر دوی همکاری و
رقابت بهرهمند گردند (روی و چاکون.)2016 ،

در واقع متضاد بودن ماهیت

همکاری-رقابت بهمنزله ویژگی اصلی این پدیده ،موجب شده تا با قرارگیری دو عنصر
متضاد کنار هم ،رقبا به مزایا و منافع منحصر به فردی دست یابند (بنگتسون و کوک،
.)2014
بنابراین طبق پیشینۀ موضوع همکاری-رقابت چنان از ارزش و اهمیت خاصی
برخوردار است که امروزه تمامی شرکتهای بزرگ به جهت ایجاد و تسخیر ارزش ،به
سمت این استراتژی در حال حرکت هستند و به دنبال فرصتهای جدید برای ترویج
نوآوری ،بهطور فزآینده به شبکه همکاری-رقابت ملحق میگردند .همانگونه که بیان
شد ،دلیل اصلی همکاری با رقبا ،بهرهمندی از مزایای این استراتژی در جهت کاهش
هزینههای پژوهش و توسعه ،بهبود شرایط کسبوکار ،استفاده از منابع خاص است که
چنین موقعیت خاصی به صورت فردی برای هیچ شرکتی پدید نمیآید (ویلو.)2015 ،
عالوه بر این در بسیاری از مطالعات ذکر شده که همکاری دو شرکت رقیب بسیار
ارزشمند بوده و موجب ایجاد یک شرکت کانونی شده و زمینهای برای رقابت با شرکت
سوم است (بنگتسون ،اریکسون و وینچستر .)12016
دو شرکت بزرگ سونی و سامسونگ بهمنزله رهبران بازار که در سالهای گذشته دو
رقیب بزرگ و سر سخت یکدیگر بودند ،با سرمایهگذاری مشترک و هدف دسترسی به
قابلیتها و منابع یکدیگر و همچنین به اشتراکگذاری هزینهها ،به ساخت و توسعه
محصولی جدید در جهت نوآوری در فناوری پرداختند (نیووالی و پارک.)2011 ،
بنابراین ،دو شرکت رقیب میتوانند از طریق همکاری ،به منابع خاص یکدیگر دسترسی
پیدا کنند و یا هزینه توسعه منابع منحصر به فرد را به اشتراک گذارند و به یک هزینه
کارآمد و منطقیتری برسند (بنگتسون و کوک.)2000 ،
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عالوه بر آن ،ایجاد پدیده همکاری-رقابت میان شرکتهای رقیب تأثیری مثبتی بر روی
صنایع مرتبط نیز میگذارد و از آنجا که شرکتهای رقیب که هر کدام دارای منایع
منحصر به فردی بوده ،و با رقبای خود همکاری میکنند ،با بهدست آوردن و ایجاد
دانش فنی جدید و با استفاده از علم و آگاهی به سمت نوآوری حرکت کرده و موجب
توسعه فناوری و رشد و پیشرفت در سرتاسر صنعت میگردند و در نهایت سطح
تقاضا را افزایش میدهند .عالوه بر آن ،با ترکیب منابع و دانش ،رقبا میتوانند خطرات
باال در فناوری پیچیده با یکدیگر به اشتراک بگذارند و موفقیتی که کسب آن به صورت
انفرادی دشوار و غیرممکن است را ممکن سازند .بهطور کلی نتایج حاکی از آن است
که همکاری-رقبات میان رقبا ،تأثیرات مثبت فراوانی هم بر روی خود شرکا ،هم بر
روی مصرفکنندگان و هم بر روی صنایع داشته است (نیووالی و پارک.)2011 ،
خوشههای کسبوکار موجود در صنایع میتوانند از طریق همکاری-رقابت به
شرکت های با نفوذ کمک کنند تا دانش و اطالعات ،منابع و هوش بازاریابی خود را به
اشتراک گذارند و هر دو عنصر همکاری و رقابت را به طور همزمان در سراسر خوشه
و در یک منطقه جغرافیایی یکسان رواج دهند .عالوه بر آن با توسعه همکاری-رقابت
در خوشههای صنعتی و افزایش بهرهوری شرکتهای رقیب ،این استراتژی میتواند
تأثیری مثبتی بر روی رقابت در این خوشهها بگذارد .در واقع وجود روابط همکاری-
رقابتی میان شرکای متعدد در یک خوشه موجب تکامل آن خوشه شده و همکاری
پایدار میان اعضا ،باعث رشد فضای داخلی خوشه ،افزایش کیفیت شده و فرصتی را
برای شرکت در سرمایهگذاریهای بزرگ در بازارهای بینالملل با کمترین هزینهها
برای رقبا فراهم میکند (دانا ،گراناتا ،لشکه و کارنابی.)2013 ،
یامی و نمه در پژوهش خود اظهار داشتند که امروزه توسعه تکنولوژی و چالشهای
آن در یک صنعت ،موجب شده رقبا تمایل بیشتری برای همکاری با یکدیگر پیدا کنند.
زیرا آنها بهوسیله همکاری ،سطح فنی و تکنولوژیکی را باال برده و خطرات و هزینه-
های مربوط به توسعه تکنولوژی را کاهش میدهند ،که این امر در نهایت موجب ایجاد
ارزش برای همه رقبا شده و نشاندهنده نوآوری در سطح صنعت است .بدین وسیله
رقبا متقاعد میگردند که با همکاری ،برای ایجاد ارزش فضای گستردهای وجود دارد
و تسخیر ارزش و تمایز برای هر یک از آنها موجود است (یامی و نمه.)12014 ،
البته ادغام شرکتهای رقیب با یکدیگر و همکاری میان آنها موجب کاهش هزینههای
پژوهش و توسعه از قبیل طراحی ،سازماندهی و همچنین افزایش قدرت چانهزنی در

Yami & Nemeh
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برابر تأمینکنندگان است .بنابراین یکی از مزایای ایجاد روابط همکاری-رقابتی میان
رقبا امکان استفاده از چنین امکانات در یک صنعت است (سگرستین .)2005 ،در نهایت
رقبا میتوانند با پیروی از استراتژی همکاری-رقابت ،مزایای خود را به حداکثر رسانده
و با به اشتراکگذاری وقت و هزینه در همه زمینهها ،در بازی همکاری–رقابت برای
خود یک مزیت رقابتی ایجاد کنند (کورت و آریا .)2016 ،بنابر ادبیات ،همکاری با رقبا،
فرصتی برای بهبود موقعیت خود و بهتر شدن در بازارهای بینالملل است (روی و
چاکون.)2016 ،
مزایای همکاری-رقابت میان رقبا ،تنها به ایجاد مزیت رقابتی ختم نشده بلکه بهدست
آوردن مزیت رقابتی پایدار نه تنها در سطح شرکت بلکه در صنعت و حتی در مقصد
نهایی هر شرکت است .استفاده از استراتژی همکاری-رقابت یک راهی ابتکاری و جدید
برای به موفقیت رسیدن شرکتها است (کورت و آریا .)2016 ،لذا نتایج و مزایای
همکاری-رقابت ،به چهار دسته طبقهبندی شده است:
دسته اول .نوآوری :در بسیاری از پژوهشها نشان داده شده که شرکتها عملکرد
نوآوری خود را از طریق تنظیمات همکاری-رقابتی افزایش میدهند و با ترکیب دو
عنصر همکاری و رقابت در یک سازمان عملکرد نوآوری افزایش مییابد.
دسته دوم .دانش :به اشتراکگذاری دانش ،بیشترین دلیل برای نتایج مثبت حاصل آمده
از روابط همکاری-رقابتی است و همچنین بعد از به اشتراکگذاری و ایجاد آن ،اکتساب
دانش موجب ایجاد ارزش در این روابط میگردد.
دسته سوم .عملکرد شرکت :بررسیها نشان میدهد که بسیاری از مزایای به دست
آمده برای یک شرکت مانند عملکرد مالی ،بهرهوری ،حجم مشتری و میزان فروش،
موقعیت بازار و مزیت رقابتی همگی از نتایج حاصل آمده توسط روابط همکاری-
رقابتی است.
دسته چهارم .روابط :در آخر پژوهشگران اظهار داشتند که در ارتباطات از دسته
پیامدهای به وجود آمده از این همکاری است که منجر به وجود آمدن نتایج مثبت
میگردند (بنگتسون و رضا اهلل.)12016 ،
به طور کلی مزایای شبکه همکاری-رقابت شامل این موارد هستند :کاهش هزینههای
تولید ،بازاریابی و تبلیغات ،پژوهش و توسعه ،افزایش سود و بهرهوری ،دسترسی به
منابع و دانش منحصر به فرد رقبا در جهت رشد و توسعه ،بهدست آوردن صالحیت
و شهرت و اعتبار (بنگتسون و کوک ،)2000 ،بهبود موقعیت شرکتها و بهتر شدن در
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بازارهای بینالملل و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سطح شرکتها و حتی صنایع (کورت
و آریا ،)2016 ،توسعه بازار فعلی و ایجاد بازارهای جدید ،بهرهوری در استفاده از
منابع ،مزیت رقابتی (چاکون و چرنک )12016 ،و (ریتاال ،گلنامب و وگمن،)22014 ،
همفکری و حل مسائل و مشکالت رایج در صنعت و خارج از حوزه رقابت (یامی و نمه،
 ،)2014نوآوری و ارائه محصوالتی نو ،ایجاد قدرت نفوذ بر شخص ثالث ،توسعه
فناوری و پیشرفت صنعت (نیووالی و پارک ،)2011 ،افزایش عملکرد نوآوری ،به
اشتراکگذاری دانش ،بهبود عملکرد شرکت ،بهبود روابط و در نهایت ایجاد بقا و
پایداری در یک صنعت (بنگتسون و رضا اهلل.)2016 ،
همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش دستبافت .رقابت در این هنر-صنعت ،دو نوع
رقابت خارجی و داخلی است .رقابت خارجی مربوط به رقبایی میشود که در خارج از
کشور و در سطح بینالمللی و در بازارهای جهانی قابل مشاهده هستند .که از جمله
رقبای خارجی فرش دستبافت ایران به هندوستان ،پاکستان ،افغانستان ،چین ،ترکیه و
سایر کشورها میتوان اشاره نمود .رقابت داخلی نیز مربوط به رقبایی میشود که در
هنر-صنعت فرش دستبافت ایران مشغول به تولید ،فروش و عرضه فرش دستبافت
هستند .از آنجا که فعاالن اصلی هنر-صنعت فرش دستبافت ایران را تولیدکنندگان
تشکیل میدهند ،بیشترین رقابت داخلی در این هنر-صنعت نیز میان تولیدکنندگان رخ
میدهد( .شرکت شهرکهای صنعتی استان قم .)113-73 ،1394 ،
با وجود این که در هنر-صنعت فرش دستبافت ایران ،اعتماد میان فعاالن در سطح
پایینی قرار دارد ،و در بیشتر مواقع بنگاهها فعالیتهای خود را بهصورت انفرادی انجام
میدهند ،ولی وجود نهادهای پشتیبان و مرتبط با هنر-صنعت فرش دستبافت مانند
اتحادیه تولیدکنندگان ،فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت ،شورای مزد فرش
دستبافت ،دفتر خوشههای صنعتی فرش دستبافت و دیگر انجمنها نشان از مشارکت
و همکاری در این هنر-صنعت است (شرکت شهرکهای صنعتی استان قم ،1394 ،
.)119-111
پیشینه تجربی
تاکنون در مورد موضوع مزایای همکاری-رقابت چه در هنر صنعت فرش دستبافت
چه در دیگر صنایع در داخل ایران پژوهشی بهصورت اختصاصی صورت نگرفته است.
اگرچه در برخی پژوهشها داخلی و خارجی اشارات جزئی شده ولی پژوهش جامع و
Czakon & Czernek
Ritala, Golnam & Wegmann
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کاملی وجود ندارد که این موضوع را بهطور ویژه بیان کرده است .بنابراین مدلی جامع
از این موضوع در دست نیست .در مورد پیشینۀ داخلی که میتوان ذکر کرد عالوه بر
این که مقاالت محدودی با موضوع همکاری-رقابت در دست است ،در این مقاالت در
مورد عوامل موفقیت آمیز در این استراتژی بحث شده است .این پیشینۀ شامل :مقاله
«عوامل مؤثر در موفقیت همکاریهای مشترک بینالمللی ،مطالعه موردی مرکز تحقیقات
ایران خودرو» (سرشت ،با شکوه و پهلوانی قمی ،)11388 ،مقاله «عوامل مؤثر در حفظ
همکاری عرضهکننده-توزیعکننده در زنجیره توزیع از دیدگاه عرضهکنندگان»
(علیپور ،احمدی ،حسینی و مشبکی ،)13922 ،مقاله «تحقق استراتژی همکاری رقابتی
بر پایه مدیریت دانش و اعتماد» (کارگر شورکی و غریب نواز شربیانی .)31393 ،در
مورد مقاالت خارجی نیز اگرچه تعداد زیادی مقاله در مورد موضوع همکاری-رقابت
موجود است ،مقالهای که بهطور کامل به موضوع مزایای همکاری-رقابت و مدل آن
پرداخته باشد موجود نیست ولی در مقاالتی به مزایای همکاری-رقابت اشاره
مختصری شده است .نظیر « :همکاری-رقابت در شبکههای کسبوکار ،همکاری و
رقابت بهطور همزمان» (بنگتسون و کوک« ،)2000 ،همکاری-رقابت بین غولها:
همکاری با رقبا برای فناوری» (نیووالی و پارک« ،)2011 ،همکاری-رقابت بر پایه مدل
کسبوکار :مطالعه موردی سایت آمازون » (ریتاال ،گلنامب و وگمن« ،)2014 ،بررسی
نظاممند پژوهشهای همکاری-رقابت :ادراک چند سطحی» (بنگتسون و رضا اهلل،
« ،)2016همکاری-رقابت و مزیت رقابتی پایدار :مورد مطالعه مقاصد گردشگری »
(کورت و آریا .)2016 ،بهطور کلی پژوهشهای مرتبط با مزایای همکاری-رقابت در
جدول  ،1آمده است.

روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به شناسایی مزایای همکاری-رقابت پرداخته شده
است ،این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و از آنجا که در این پژوهش ،تحلیل دادهها
استقرایی است و بر نقطه نظرات شرکتکنندگان در فرآیند پژوهش دقت میگردد از
نظر رویکرد کیفی و بهدلیل اینکه از نرمافزار مدلسازی ساختاری تفسیری برای تفسیر
دادهها استفاده شده رویکرد کمّی نیز در این پژوهش نقش اساسی داشته است .بنابراین
رویکرد کلی پژوهش کیفی-کمّی است .هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مزایای
همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش دستبافت و اهداف فرعی آن شناسایی مزایای
1

Rahmat Seresht, Bashokouh & Pahlavani Qomi
Alipoor, Ahmadi, Khodad Hoseini & Moshabbaki
3
Kargarshouraki & Gharibnavaz sharbiani
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همکاری-رقابت و بررسی روابط میان مزایای همکاری-رقابت در هنر-صنعت فرش
دستبافت است .به همین ترتیب سؤاالت پژوهش شامل :مزایای همکاری-رقابت در هنر-
صنعت فرش دستبافت کدام است؟ روابط میان مزایای همکاری-رقابت در هنر -صنعت
فرش دستبافت چگونه است؟ و مدل مزایای همکاری-رقابت در هنر -صنعت فرش
دستبافت به چه صورت است؟
جدول  -1پیشینه موضوع مزايای همکاری-رقابت
رديف

عنوان پژوهش

نويسندگان

سؤاالت/فرضیات

روش پژوهش

1

همکاری-رقابت
در شبکههای
کسب و کار،
همکاری و رقابت
بهطور همزمان

بنگتسون و
کوک،
2000

ترکیب دو عنصر متضاد
همکاری و رقابت در
شبکه های کسب و کار
چه مزایایی به همراه
دارد؟

تحقیق کیفی
ازنوع اکتشافی

2

همکاری-رقابت
بین غول ها:
همکاری با رقبا
برای فناوری

نیووالی و
پارک،
2011

همکاری-رقابت چه
فوایدی برای رقبا دارد؟

پژوهش کیفی
ازنوع اکتشافی

3

همکاری-رقابت
بر پایه مدل
کسبو کار:
مطالعه موردی
سایت آمازون

ریتاال،
گلنامب و
وگمن،
2014

4

بررسی نظاممند
پژوهشهای
همکاری رقابت:
ادراک چند
سطحی

بنگتسون و
رضا اهلل،
2016

5

همکاری-رقابت و
مزیت رقابتی
پایدار :مورد
مطالعه مقاصد
گردشگری

کورت و
آریا2016 ،

همکاری-رقابت چه
مزایایی برای کسب-
وکارها به دنبال دارد و
چه عواملی در شبکه
همکاری-رقابت منجر به
بهبود و توسعه مدلهای
کسبوکار میگردد؟
در بررسی سیستماتیک
پژوهشهای انجام شده
در حوزه همکاری-
رقابت به چه مزایایی از
این پدیده پرداخته شده
است؟
همکاری و رقابت بین
شرکتهای داخل کشور
موجب چه مزایایی برای
آنها شده است؟

تحقیق کیفی

پژوهش مروری

پژوهش کمّی

نتايج
کاهش هزینههای تولید،
بازاریابی و تبلیغات،
پژوهش و توسعه ،افزایش
سود و بهرهوری،
دسترسی به منابع و
دانش منحصر به فرد رقبا
در جهت رشد و توسعه،
بهدست آوردن صالحیت
و شهرت و اعتبار
نوآوری و ارائه
محصوالتی نو ،ایجاد
قدرت نفوذ بر رقیب ثالث،
توسعه فناوری و پیشرفت
صنعت
توسعه بازار فعلی و ایجاد
بازار های جدید ،بهره-
وری در استفاده از منابع،
مزیت رقابتی

افزایش عملکرد نوآوری،
به اشتراک گذاری دانش،
بهبود عملکرد شرکت،
بهبود روابط و در نهایت
ایجاد بقا و پایداری در
یک صنعت
بهبود موقعیت شرکتها و
بهتر شدن در بازار های
بین الملل و ایجاد مزیت
رقابتی پایدار در سطح
شرکتها و حتی صنایع

جامعه آماری پژوهش تولیدکنندگان فرش دستبافت ایران بوده که بهدلیل اینکه
تولیدکنندگان فرش دستبافت قم سابقه همکاری با رقبای خود را داشتهاند ،بهمنزله
نمونه انتخاب شدهاند .بنابراین شیوه نمونهگیری غیرتصادفی و از نوع قضاوتی است.
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در مرحله اول برای شناسایی مزایای اولیه تولیدکنندگانی که سابقه همکاری با رقبای
خود و یا تمایل به همکاری با رقبای خود را داشتند انتخاب گردیدهاند .در مورد حجم
نمونه نیز در مرحله اول ،نمونهگیری تا زمانی ادامه پیدا کرده که پژوهشگر به مرحله
اشباع نظری رسیده است .در این پژوهش از میان  25تولیدکننده که سابقه و یا تمایل
به همکاری با رقبا را داشتند ،در مصاحبه با  10نفر اول ،پژوهشگر به اشباع نظری
رسیده است ولی جهت حصول اطمینان از تکمیل اطالعات بهدست آمده ،مصاحبه تا
نفر پانزدهم ادامه یافته است .در مرحله دوم نیز بهمنظور بررسی مزایای اولیه و
شناسایی مزایای نهایی در جلسه مدیریت تعاملی تعداد  5تا  12نفر خبره الزامی بوده
است (رضایی زاده و همکاران )128 ،1392 ،که در این پژوهش 6 ،تولیدکننده که دارای
تحصیالت آکادمیک بوده و سابقه همکاری با رقبا را داشتند انتخاب گردیدهاند و
همچنین در مرحله سوم به جهت مشخص کردن روابط علّی میان متغیرها در روش
مدلسازی ساختاری تفسیری نیز تعداد خبرگان در منابع بین  10تا  12نفر پیشنهاد
شده ولی بررسی مقاالتی که از این روش استفاده کردهاند نشان میدهد که تعداد
خبرگان بین  4الی  14نفر است (لشکر بلوکی و همکاران )13912 ،که در این پژوهش
 14نفر خبره دارای تحصیالت آکادمیک و دارای سابقه همکاری با رقبا ،مورد استفاده
قرار گرفتهاند.
تحلیل دادهها و يافتهها
در این پژوهش جهت گردآوری دادهها از روش میدانی و دو ابزار مصاحبه و
پرسشنامه استفاده شده است .در مرحله اول مصاحبه ،سؤاالت نیمه ساختاریافته و بر
اساس پروتکل  35w+1hو در مرحله دوم نیز ،جهت بررسی روابط علّی میان
متغیرهای پژوهش ،سؤاالت کامالً ساختار یافتهای بر اساس روش مدلسازی
ساختاری تفسیری طراحی شده است .جهت انجام عملیات ذکر شده در این پژوهش از
نرمافزار مدلسازی ساختاری تفسیری ،4نسخه آخر 5استفاده گردیده است .در این
پژوهش مراحل جلسات مطابق مدیریت تعاملی 6و روش الگوسازی ساختاری تفسیری
است.
Rezaei zadeh, Ansari & Murphy
Lashkarbolouki, Khodadad Hoseini, Hoseini & Hamidizadeh
 3سؤاالت شامل کلمات پرسشی (چه چیزی؟ ،چرا؟ ،کجا؟ ،چه زمانی؟ ،چه کسی؟ و چگونه؟) هستند.

1
2

4

ISM
GMU
6
IM
5
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سنجش روایی و پایایی .بدون وجود دقت علمی ،پژوهش کمّی یا کیفی ،فاقد ارزش است.
سنجش روایی و پایایی ،معموالً در تمامی مطالعات کمّی و کیفی مورد توجه قرار
میگیرند ولی مفاهیم آن بسته به نوع کیفی یا کمّی بودن پژوهش متفاوت است
(طباطبایی و همکاران .) 13921 ،در پژوهش حاضر با توجه به رویکرد آمیخته
کیفی-کمّی ،جهت بررسی صحت علمی از دو روش روایی و پایایی کیفی و کمّی استفاده
شده است .برای بررسی صحت علمی کیفی طبق نظر گابا و لینکلن از چهار معیار
اعتبار ،2معیار انتقال پذیری ،3معیار اطمینان پذیری ،4و معیار تأیید پذیری 5استفاده شده
است (لینکلن و گوبا .)19946 ،معیار اعتبار فعالیتهایی را در برمیگیرد که موجب به-
دست آوردن یافتههای معتبر میشود که این فعالیتها شامل درگیری طوالنی مدت
پژوهشگر با موضوع (استومل و ویلز ،)72004 ،بازبینی و کنترل دادهها توسط همکار
و مشارکتکنندگان (لینکلن و گوبا )1994 ،و استفاده از روش مثلثسازی (بوسول و
کانن )20078 ،است .معیار انتقال پذیری ،پاسخ به این سؤال است که آیا یافتهها ،قابل
انتقال به دیگران نیز هستند (لینکلن و گوبا )1994 ،که در این معیار به عواملی مانند
ارائه اطالعات جمعیت شناختی از قبیل سن ،جنس ،سابقه کار و میزان تحصیالت (لیپمن
و همکاران )20109 ،دقت میگردد .معیار اطمینان پذیری ،فعالیتهایی است که برای
نشان دادن پایداری الگوی دادهها در موقعیتها یا زمانهای دیگر به کار میرود
(استومل و ویلز )2004 ،برای رسیدن به بعضی از مقیاسهای اطمینانپذیری ،وجود
یک ابزار حسابرس پژوهشی ضروری است .این عمل به خوانندگان کمک میکند که با
پیگیری روش پژوهشگر ،چگونگی نتیجهگیری وی را بررسی نمایند (استروبرت و
کارپنتر )201110 ،ابزار مورد نیاز در پژوهش میتواند ضبط تمامی مصاحبهها و تهیه
نسخه کتبی از آنها و ارائه فرم سؤاالت و پرسشنامه باشد (لینکلن و گوبا.)1994 ،
معیار تأییدپذیری ،نیز به این معنی است که همه مراحل فعالیتها در طول زمان مانند
یافتههای پژوهش و چگونگی تفسیر و تحلیل آنها مستندسازی شوند (استروبرت و
کارپنتر.)2011 ،
1

Tabatabaei, Hasani, Mortazavi & Tabatabaei chehr
Credibility
3
Transferability
4
Consistency or Dependability
5
Confirm ability
6
Guba & Lincoln
7
Stommel & Wills
8
Boswell & Cannon
9
Lipman, Kenny, Jack, Cameron, Secord & Byrne
10
Streubert, & Carpenter
2

تبیین مزايای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ايران 377

در پژوهش حاضر جهت بررسی صحت کیفی پژوهش ،تمامی فعالیتهای ذکر شده در
هر  4مرحله انجام شده است .بهطور مثال برای معیار اعتبار ،عالوه بر این که پژوهش
حاضر در طی زمان طوالنی از جهات مختلف توسط پژوهشگران پرداخته شده است،
جهت بازبینی دادهها بهویژه در مرحله کدگذاری دادهها ،اطالعات با دو متخصص دیگر
نیز به اشتراک گذاشته شده و دادهها مجدداً کنترل شدهاند و یا به جهت تأیید نهایی
یافتهها ،بار دیگر نتایج مصاحبه در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفته است و با
استفاده از تکنیک مثلثسازی از هر گونه سوگیری و دخالت تمایالت پژوهشگران
جلوگیری شده است .برای معیار انتقالپذیری ،جزئیاتی در رابطه با شرکتکنندگان و
خصوصیات محیط و ویژگیهای جمعیتشناختی از قبیل سن ،جنسیت ،سابقه کار و
میزان تحصیالت ،ثبت شده است .برای معیار اطمینانپذیری در پژوهش حاضر ابتدا
تمامی مصاحبهها توسط مصاحبهگر ضبط شده و سپس یک نسخه کتبی از مصاحبه-
هایی که ضبط شده بودند تهیه گردیده است و ابزار گردآوری اطالعات شامل فرم
سؤاالت مصاحبه و پرسشنامه ،نمونه نقل قول مصاحبهشوندگان و مراحل کدگذاری
ثبت شده است .برای معیار تأییدپذیری نیز ،تمامی یافتههای پژوهش و چگونگی تفسیر
و تحلیل آنها بهطور کامل مستند شده و مدارک آن در همه مراحل ثبت شده است.
همچنین جهت بررسی صحت علمی-کمّی ،برای سنجش روایی از روش محتوایی یعنی
در نظر گرفتن نظرات اساتید و کارشناسان و برای سنجش پایایی از روش آزمون-
پس آزمون یعنی ارسال مجدد پرسشنامهها برای خبرگان بعد از دو هفته و اطمینان
حاصل کردن از همبستگی پاسخها بیشتر از  70درصد ،استفاده شده است.
روش تجزيه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از سه روش تحلیل محتوا 1جهت شناسایی متغیرهای
اولیه ،روش مدیریت تعاملی  2جهت شناسایی متغیرهایی نهایی و روش مدلسازی
ساختاری تفسیری  3جهت شناسایی روابط میان متغیرها و در نهایت ترسیم مدل
استفاده شده است.

 1کدگذاری داده ها به روش اشتراوس و کوربن
 2روش مدیریت تعاملی ،نظامی است که در جهت حل مسائل و مشکالت پیچیده طراحی ،توسعه و آزموده
شده است.
 3مدلسازی ساختاری تفسیری روشی است که ایجاد روابط بین مجموعهای از ایدهها و پارامترها را
تسهیل میکند.
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شناسايی مزايای اولیه (کدگذاری دادهها)
در پژوهش حاضر شناسایی مزایای همکاری-رقابت از طریق کدگذاری دادهها انجام
شده است .در این مرحله ابتدا ،با استخراج متون مصاحبه ،عمل کدگذاری مزایا در سه
مرحله باز ،محوری و گزینشی انجام شده است و سپس برای شفافسازی تمامی
مزایای شناسایی شده به طور کامل تعریف شدهاند .همه مراحل در قالب جداول در
دست است.
جدول  -2شناسايی مزايای اولیه از طريق کدگذاری دادهها
کد
پرسشنامه
Q4
Q1
Q6
Q2
Q10
Q2
Q7
Q10
Q1
Q3
Q4
Q9
Q3
Q8
Q1
Q6

کدگذاری باز
به اشتراک گذاری هزینهها توسط هر شرکت رقیب
صرفهجویی در هزینهها
به اشتراکگذاری زمان انجام کارها توسط هر شرکت
رقیب
صرفهجویی در زمان انجام امور مانند مدیریت و رهبری
به حداقل رساندن انرژی مصرف شده برای انجام یک
کار
باالبردن سود و منفعت جمعی و در نهایت فردی
مقابله کردن در برابر رقیب خارجی
شکست رقیب سوم و افزایش قدرت نفوذ بر آن
تسلط و نفوذ بر بازار
مقابله با مشکالت موجود در صنعت
رویارویی با چالش موجود در آینده
جرات انجام پروژه های بزرگ
قدرت سرمایه گذاری های بزرگ
دسترسی به مزایای رقابتی منحصر به فرد
کسب نتایج مطلوب در ترکیب منابع با یکدیگر
بهتر دیده شدن هر رقیب و کسب شهرت

Q2

اعتبار بخشی به هر شرکت در میان مشتریان

Q9
Q4
Q5

اشتراک گذاری خالقیت و ایجاد نوآوری در تولید
اشتراک گذاری ایده های جدید در بازاریابی و تبلیغات
ایجاد خالقیت در نحوه فروش محصوالت
دستیابی به خالقیت و ابتکار عمل در حل مشکالت
موجود
استفاده از تجربیات یکدیگر در همه امور
به حداقل رساندن ضررها در پروژه های گروهی
تبادل دانش و اطالعات
گسترش دادن منابع فردی با ترکیب منابع جمعی
توسعه دادن محصوالت جدید
توسعه بازارهای فعلی و یا ایجاد بازارهای جدید
بهبود روابط میان یکدیگر و ایجاد اعتماد میان رقبا
برقراری اعتماد میان مشتریان
اتحاد و هماهنگی میان رقبا و یکپارچه شدن در انجام
امور
داشتن کسب و کاری پایدار و توسعه و بقا شرکتها

Q10
Q7
Q5
Q3
Q8
Q2
Q4
Q1
Q9
Q7
Q5

کدگذاری محوری

کدگذاری گزينشی

کاهش هزینه
کاهش زمان

بهره وری

کاهش انرژی
افزایش سود
غلبه بر رقیب خارجی

نفوذ و تسلط

نفوذ بر بازار
حل مشکالت
جرات ریسک
کسب منابع منحصر به
فرد
کسب شهرت در بازار
معتبر شدن میان
مشتریان
نوآوری در تولید
نوآوری در فروش
نوآوری در حل
مشکالت
اشتراک گذاری تجرببات
اشتراک گذاری خطرات
اشتراک گذاری اطالعات
توسعه منابع
توسعه محصوالت
توسعه بازار

قدرت و توانایی

شهرت و اعتبار

خالقیت

یادگیری

توسعه

اعتماد سازی
ارتباطات
هماهنگی و یکپارچگی
تالش برای پایداری

بقا و پایداری

تبیین مزايای همکاری-رقابت صنعت فرش دستباف ايران 379

جدول -3تعاريف مزايای اولیه
رديف

مزايا

1

بهرهوری

2

نفوذ و تسلط

3

قدرت و تونایی

4

شهرت و اعتبار

5

خالقیت

6

یادگیری

7

توسعه

8

ارتباطات

9

بقا و پایداری

تعاريف
کاهش هزینه ،زمان و انرژی در کسبوکار بهمنزله یک مزیت رقابتی ،منجر به
افزایش سود و بهره وری می شود .رقبای داخلی در یک صنعت میتوانند با
همکاری یکدیگر هزینه ،زمان و انرژی را در مدیریت کسب و کار خود به
اشتراک گذاشته و به شرایط منطقی تری دست یابند.
در هنر-صنعت فرش دستباف ،وجود رقبای خارجی همچون تولیدکنندگان چین
و هند و ترکیه و  ...یک تهدید جدی برای رقبای داخلی به شمار میرود .با توجه
به اینکه قدرت نفوذ برای هر یک از رقبا به تنهایی وجود ندارد ،رقبای داخلی
میتوانند با همکاری یکدیگر قدرت نفوذ خود را در بازار های بین المللی باال برده
و نسبت به رقبای خارجی تسلط یابند.
با توجه به وجود مشکالت زیاد در هنر-صنعت فرش دستباف ،خبرگان اشاره
بر این داشتند که همکاری با رقبایشان منجر به مقابله با مسائل فعلی و یا چالش
های احتمالی در آینده ،می شود و همچنین آنها میتوانند به صورت گروهی و با
باالبردن میزان توانایی به انجام پروژههای بزرگ و هدفمند دست یابند .در کل
همکاری رقبا و ترکیب توانایی و قابلیت ها و منابع آنها با یکدیگر منجر به باال
بردن قدرت در میان آنها می شود.
یکی از راههای کسب شهرت و اعتبار ،استفاده از شهرت و اعتبار رقبای پیشرو
و همکاری با آنها است .بنابراین رقبا میتوانند در همکاری با یکدیگر ،شهرت و
اعتبار کسب کرده و در فضای کسبوکار بهتر شناخته شوند.
از آنجا که تمایز در کسبوکار با افکار خالق به وجود میآید ،به اشتراکگذاری
ایدهها و خالقیتها میتواند منجر به ایجاد خالقیتی بزرگ شود .بنابراین رقبا
میتوانند با مشارکت گروهی به خالقیت و ابتکار عمل در امور تولید ،فروش و
حتی حل مسائل موجود دست یابند.
همکاری رقبا با یکدیگر منجر به اشتراک گذاری دانش و اطالعات ،خطرات
موجود در صنعت و تجربیات همدیگر میشود .و رقبا میتوانند به صورت
گروهی و تبادل نظرات و مشارکت گروهی سطح یادگیری خود را باال ببرند.
همکاری رقبا با یکدیگر به طور کلی توسعه و تکامل را در پی دارد .بهطور مثال
مشارکت منجر توسعه محصوالت و باال بردن سطح تولید و یا منجر به افزایش
سهم بازار و در نهایت توسعه بازار فعلی و یا بهدست آوردن بازارهای جدید
میشود.
بهطور کلی همکاری رقبا موجب بهبود ارتباطات می شود .بهطور مثال رقبا می-
توانند با همکاری نسبت به یکدیگر آگاهی داشته و در انجام کارها با یکدیگر
متحد و هماهنگ باشند .یکی دیگر از مزایای همکاری رقبا در ارتباطات ،ایجاد
اعتماد است به این صورت که همکاری رقبا با یکدیگر حس اعتماد میان آنها را
باال میبرد و در نهایت این عمل موجب اعتماد سازی مشتری نیز میشود.
کسبوکاری موفق است که یک پروژه نباشد و نقطه شروع و پایانی نداشته
باشد .کسب و کار یک فرآیند است که بسته به تواناییها و اهدافش ادامه دارد و
همیشه فعال است .همکاری رقبا با یکدیگر کمک میکند آنها بتوانند کسبوکاری
پایدار داشته باشند و هم برای بقا شرکت خود و هم بقا صنعت تالش کنند.

شناسايی مزايای نهايی (مديريت تعاملی) .در این مرحله جهت بررسی مزایای اولیه
و شناسایی مزایای نهایی ،جلسه مدیریت تعاملی با حضور خبرگان برگزار شد .اعضای
این جلسه متشکل از  6نفر از خبرگان بوده که یک نفر از آنها بهمنزله تسهیلکننده در
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نظر گرفته شده است .جهت تجزیه تحلیل متغیرهای پژوهش از روش اجماعی گروه
اسمی در جلسه مدیریت تعاملی استفاده شده است .در جلسه مدیریت تعاملی بعد از
بحث و گفتگو و بررسی مزایای اولیه طبق نظر اکثریت ،به دلیل همپوشانی برخی از
مزایا با یکدیگر ،برخی مزایا با یکدیگر تلفیق شدند .بهطور مثال مزیت نفوذ و تسلط و
همچنین مزیت شهرت و اعتبار در زیر مجموعه مزیت قدرت و توانایی قرار گرفته و
مزیت ارتباطات و بقا و پایداری به علت همپوشانی با مزیت توسعه ،به زیر مجموعه
این مزیت پیوستند و در نهایت با اکثریت آراء  5مزیت اصلی همکاری-رقابت از میان
 9مزایای شناسایی شده انتخاب گردید که به شرح زیر است:
جدول  -4مزايای نهايی شناسايی شده از طريق جلسه IM
ردیف

مزایای اصلی

1

بهرهوری

2

قدرت

3

خالقیت

4

یادگیری

5

توسعه

مزایای فرعی
کاهش هزینه
کاهش زمان
کاهش انرژی
نفوذ بر رقیب سوم
حل مشکالت
شهرت و اعتبار
جرات ریسک
نوآوری در تولید
نوآوری در فروش
نوآوری در حل مسائل
اشتراک گذاری تجربیات
اشتراک گذاری خطرات
اشتراک گذاری اطالعات
توسعه منابع
توسعه تولید
توسعه بازار
توسعه ارتباطات
بقا و پایداری

شناسايی روابط میان مزايا (مدل ساختاری تفسیری) .در این مرحله نیز جهت تعیین
کردن روابط علّی میان مزایا و جهت ترسیم مدل از رویکرد مدلسازی ساختاری
تفسیری استفاده شده است که برای عملی کردن این روش برخی مراحل مانند توزیع
و جمعآوری پرسشنامه خارج از نرمافزار و برخی مراحل مانند شناسایی روابط
دودویی میان متغیرها از طریق نرمافزار صورت گرفته است .خروجی حاصل از نرم-
افزار شامل ماتریس دسترسی ،اسکلتی و جدول نتایج ساختارسازی مزایا و جدول
نتایج ساختار نموداری مزایا است.
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جدول  -5نتايج ساختارسازی مزايا .منبع( :نرمافزار )ISM
نام متغیر

سطح

3و4

خالقیت ،یادگیری

1

شماره متغیر
1و2و5

بهرهوری ،قدرت ،توسعه

2

جدول  -6نتايج ساختار نموداری مزايا .منبع( :نرم افزار )ISM
ارتباط يک طرفه

ارتباط متقابل

سطح

3→5 ،4→5

4↔3

1

5-2-1

1↔2↔5

2

طبق جداول 5و ،6متغیرهای شماره  3و  4با نامهای خالقیت و یادگیری در سطح اول
و متغیرهای شماره  5 ،2 ،1با نامهای بهرهوری ،قدرت و توسعه در سطح دوم قرار
گرفتهاند .نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای موجود در سطح اول و بین
متغیرهای موجود در سطح دوم ،ارتباط رفت و برگشتی و متقابلی وجود دارد به این
معنا که تمامی متغیرهای سطح اول و تمامی متغیرهای سطح دوم بهصورت جداگانه
در یک چرخه قرار دارند و بر روی همدیگر تأثیرگذاری متقابل دارند .مثالً در سطح اول
دو متغیر خالقیت و یادگیری در یک چرخه قرار گرفتهاند و هر دو عوامل خالقیت و
یادگیری بر روی یکدیگر تأثیرمتقابل دارند .این موضوع در مورد متغیرهای سطح دوم
نیز صدق میکند .عالوه بر آن نشان داده شده که متغیرهای سطح اول بر روی
متغیرهای سطح دوم تأثیر میگذارد و بین متغیرهای سطح اول و دوم ارتباط یک طرفه
حاکم است .به این معنا که در سطح اول دو متغیر خالقیت و یادگیری بر روی متغیرهای
سطح دوم یعنی بهرهوری ،قدرت و توسعه تأثیر میگذارند .طبق خروجیهای به دست
آمده و ارتباطات میان متغیرها ،مدل نهایی برای مزایای همکاری-رقابت با استفاده از
روش مرحلهای ترسیم شده است.

شکل  -1مدل ترسیم شده مزايای همکاری-رقابت
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نتیجهگیری و پیشنهاد
مطابق اهداف اصلی پژوهش و ارائه مدل آن با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری در هنر-صنعت فرش دستبافت ایران  5 ،مزیت اصلی در پژوهش حاضر
شناسایی شده است که شامل :خالقیت ،یادگیری ،بهرهوری ،قدرت و توسعه.
مزیت خالقیت؛ منجر به تمایز در کسبوکار میشود و با اشتراکگذاری ایدهها و
خالقیتها میان رقبای همکار میتواند منجر به ایجاد یک نوآوری بزرگتر شود.
بنابراین رقبا میتوانند با مشارکت گروهی به خالقیت و ابتکار عمل در امور تولید،
فروش و حل مسائل موجود دست یابند .در هنر-صنعت فرش دستبافت نیز ،رقبا
میتوانند با تشکیل شبکههای همکاری-رقابت ،طی فرآیندی نیازها و خواستههای خود
و یا مشکالت و مسائل موجود در بخشهای مختلف کسبوکار اعم از تأمین منابع،
تولید ،توزیع و فروش را شناسایی و الویتبندی کرده و جهت برطرفسازی آنها
ایده ها و نظرات خود را با همفکری و بحث و گفتگو بیان نمایند .بدون شک بهترین راه
برای حل مشکالت و یا پیدا کردن تکنیکهای جدید در کسبوکار ،مشارکت و همفکری
گروهی است .اگرچه هر یک از افراد توانایی ارائه نظرات خالق را دارند ولی با خالقیت
گروهی این فرصت مهیا میشود که رقبا بهتر در مورد مسائل تصمیم گرفته و از
زوایای مختلف نظرات یکدیگر را به چالش بکشند و در نهایت با کنار هم قراردادن
ایدههای کوچک به ابداعی نو دست یابند .از آنجا که در هنر-صنعت فرش دستبافت نیز
مسائل و مشکالت زیادی در حوزه تأمین مواد اولیه ،تبلیغات ،بازاریابی و فروش وجود
دارد تولیدکنندگان این هنر-صنعت میتوانند در جهت کسب منافع مشترک از نظرات و
ایدههای همدیگر بهرهمند شوند و با استفاده از نوآوری بسیاری از مسائل را حل نمایند.
مزیت یادگیری؛ با به اشتراکگذاری دانش و اطالعات رخ داده و منجر به کسب آگاهی
از خطرات و ریسکهای موجود در صنعت و تجربیات رقبای همکار میشود و رقبا
میتوانند به صورت جمعی و با تبادل نظرات و مشارکت گروهی سطح یادگیری خود
را باال ببرند .رقبای موجود در هنر-صنعت فرش دستباف نیز میتوانند با وارد شدن
به شبکه همکاری-رقابت دانش و اطالعات خود را در جهت رونق کسبوکار فردی و
جمعی و در نهایت رونق صنعت افزایش دهند .واضح است که هر یک از افراد که وارد
کسبوکاری میشود از ابتدا تا زمانی که در آن حضور دارد در هر دوره و در
موقعیتهای مختلف تجربیات گوناگونی کسب کرده و در هر مرحلهای از کسبو کار
خود با خطرات و چالشهای مختلفی مواجه میشود .بنابراین وجود شبکه همکاری-
رقابت در میان رقبای هنر-صنعت فرش دستبافت و بهکارگیری رقبای همکار از این
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استراتژی ،موجب افزایش سطح یادگیری آنها میشود که این میتواند هم در کسب-
وکار فردی هر شرکت تولیدی و یا عرضهکننده فرش دستبافت تأثیر بهسزایی داشته
باشد و هم میزان سواد و آگاهی هنر-صنعت فرش دستبافت را در بازارهای بینالملل
افزایش دهد.
مزیت بهرهوری؛ به معنی کاهش هزینه ،زمان و انرژی در کسبوکار و افزایش سود و
بهرهوری است .رقبای داخلی در یک صنعت میتوانند با همکاری یکدیگر هزینه ،زمان
و انرژی را در مدیریت کسبوکار خود به اشتراک گذاشته و به شرایط منطقیتری
دست یابند .از آنجا که در هنر-صنعت فرش دستبافت هزینههای زیادی در برای تأمین
مواد اولیه مرغوب ،تبلیغات و بازاریابی و شرکت کردن در نمایشگاههای بینالمللی بر
ذینفعان تحمیل میگردد ،وارد شدن در شبکه همکاری-رقابت بهترین فرصت برای به
اشتراکگذاری هزینههای تأمین منابع ،تولید و بهویژه تبلیغات و بازاریابی است .از
آنجایی که مدیریت و رهبری بر تمام مراحل تولید ،عرضهوفروش فرش دستبافت
نیازمند انرژی و زمان زیادی نیز است ،رقبای این هنر-صنعت میتوانند با مشارکت
گروهی تمامی هزینهها ،زمان و انرژی مشترک را کاهش داده و به سود و بهرهوری
باالیی دست یابند.
مزیت قدرت؛ به معنی داشتن اختیار و توانایی کافی جهت انجام بسیاری از امور ناممکن
در کسبوکار است .بنابراین رقبای همکار میتوانند با همکاری میان یکدیگر و کسب
قدرت ،منجر به مقابله با رقبای خارجی ،مقابله با مسائل و مشکالت فعلی و یا چالشهای
احتمالی در آینده ،و موجب کسب شهرت و اعتبار شده و جرأت انجام ریسکهای بزرگ
در محیط کسبوکار را پیدا کنند .همانگونه که وجود مشکالتی در هنر-صنعت فرش
دستبافت ،و روی کار آمدن رقبای خارجی قدرتمند مانند چین ،هند ،نپال ،ترکیه و ....
در بازارهای بینالملل موجب کاهش قدرت و اعتبار فرش دستبافت ایرانی شده است،
رقبا میتوانند با همکاری و اتحاد یکدیگر ،توانایی خود را افزایش داده و به رقبای
خارجی مسلط شوند.
مزیت توسعه؛ نیز به معنی پیشرفت و تکامل در کسبوکار است .بهطور مثال مشارکت
میان رقبای همکار ،منجر به توسعه منابع یک شرکت ،توسعه محصوالت و باال بردن
سطح تولید ،توسعه ارتباطات ،توسعه سهم بازار و در نهایت ایجاد تقاضا ،و مهمتر از
همه منجر به بقا و پایداری شرکت و در کل صنعت میشود .یکی از مشکالت اصلی
هنر-صنعت فرش دستبافت در دهههای اخیر ،از بین رفتن اعتماد مشتریان ،کاهش
تقاضا و فقدان رونق و توسعه این هنر-صنعت است .بنابراین ورود به شبکه همکاری-
رقابت و مشارکت و یکپارچگی رقبا با یکدیگر عالوه بر این که موجب جذب اعتماد
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مشتریان و توسعه روابط در این هنر-صنعت شده ،با توسعه و پیشرفت فردی هر
شرکت ،کل صنعت نیز توسعهیافته و این استراتژی به تکامل و بقا این هنر-صنعت
کمک میکند.
جهت تفسیر مدل مزایای همکاری-رقابت و تحلیل روابط میان متغیرهای پژوهش
حاضر ،نتایج مبین آن است که همه مزایای شناسایی شده از اهمیت خاصی
برخوردارند ،ولی مزایای سطح اول یعنی خالقیت و یادگیری ،بیشترین نفوذ و تأثیر را
بر دیگر مزایا دارند .به این معنا که این دو مزیت بهمنزله کلیدیترین و علّیترین عامل
در مدل شناخته میشوند و نقش حیاتی در بهرهمندی از شبکه همکاری-رقابت در هنر-
صنعت فرش دستبافت را ایفا میکنند .یافتهها حاکی از آن است که تمامی متغیرهای
سطح اول و تمامی متغیرهای سطح دوم بهصورت جداگانه بر روی همدیگر تأثیرگذاری
متقابل دارند .برای مثال در سطح اول دو متغیر خالقیت و یادگیری در یک چرخه قرار
گرفتهاند و هر دو عوامل خالقیت و یادگیری بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند .به این
معنا که خالق بودن در شبکه همکاری رقابت بر روی سطح یادگیری رقبا از یکدیگر و
نحوه اشتراکگذاری تجربیات ،خطرات و اطالعات تأثیر گذاشته و در مقابل ،یادگیری
آنها از یکدیگر منجر به خالقیت و نوآوری در کسبوکار آنها میشود .در مورد سطح
دوم نیز میتوان گفت هر سه متغیر بهرهوری ،قدرت و توسعه نیز در یک چرخه قرار
گرفته و بر روی همدیگر تأثیر میگذارند .به این معنا که کسب بهرهوری با کاهش هزینه
و افزایش سود منجر به کسب قدرت و توسعه و پیشرفت کسبوکار شده و در مقابل
کسب قدرت و توانایی منجر به کسب بهرهوری و توسعه و پیشرفت شده و همچنین
توسعه و پیشرفت کسبوکار منجر به کسب قدرت و توانایی و همچنین ایجاد بهرهوری
باال میشود .متغیرهای سطح اول یعنی خالقیت و یادگیری بر روی متغیرهای سطح
دوم یعنی بهرهوری ،قدرت و توسعه تأثیر یک طرفه دارند .به این معنی که در شبکه
همکاری-رقابت ،اشتراکگذاری اطالعات ،تجربیات و خطرات احتمالی میان رقبا بهمنزله
مزیت یادگیری و بهرهگیری از ایدههای جدید و نوآوری بهمنزله مزیت خالقیت بر روی
کسب بهرهوری ،توانایی و قدرت و توسعه و پیشرفت کسبوکار تأثیر میگذارد.
بنابراین نتایج حاکی از آن است که هر یک از این مزایا برای شرکتهای همکار از اهمیت
خاصی برخوردارند.
بهطور کلی با توجه به مشکالت متعدد در هنر-صنعت فرش دستبافت از قبیل کاهش
میزان سهم در بازارهای جهانی ،باال بودن هزینهها و پایین بودن بهرهوری ،نبود
خالقیت و نوآوری و پیروی از مدل کسبوکار سنتی و حضور پررنگ رقبای خارجی
در بازارهای بینالملل ،و عقب ماندن فعاالن فرش دستباف ایران از قافله پیشرفت و
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توسعه جهانی ،نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر مبین آن است که پیوستن رقبای
هنر-صنعت فرش دستبافت به شبکه همکاری-رقابت امری مفید و مؤثر برای پیشرفت
و رونق این هنر-صنعت است .زیرا با توجه به اینکه مزایای اصلی پدیده همکاری-
رقابت شامل :خالقیت ،یادگیری ،بهرهوری ،قدرت و توسعه ،رقبا میتوانند با پیوستن
به این شبکه و با همکاری یکدیگر از مزایای ذکر شده بهره کافی را ببرند.
در همین راستا این نکته برای مدیران هنر-صنعت فرش دستبافت حائز اهمیت است که
بهمنظور بهرهگیری از مزایای ذکر شده ،رقبای موجود در هنر-صنعت فرش دستبافت
میتوانند در قدم اول با رعایت اصول اخالقی و اعتماد کافی به یکدیگر ،وارد شبکه
همکاری-رقابت شده و اقدام به همکاری با یکدیگر نمایند .در گامهای بعدی آنها د
میتوانند مسائل و مشکالت خود را بررسی نموده و با تبادل نظرات و به اشتراکگذاری
اطالعات ،تجربیات و خطرات احتمالی از مزیت یادگیری بهرهمند شده و با نوآوری در
تولید ،فروش و یا حل مسائل و مشکالت از مزیت خالقیت بهره کافی را ببرند .پر واضح
است که رقبای یک صنعت میتوانند با بهرهمندی از دو مزیت ذکر شده منجر به ایجاد
قدرت و نفوذ در بازارهای بینالملل ،کسب شهرت و اعتبار ،کسب توانایی حل مشکالت،
قدرت انجام ریسکهای بزرگ ،کاهش هزینهها ،انرژی ،زمان و افزایش سود و
بهرهوری ،توسعه منابع ،توسعه محصوالت و یا خط تولید ،توسعه بازار ،توسعه
ارتباطات و در نهایت منجر به بقا و پایداری و پیشرفت هنر-صنعت فرش دستبافت در
فضای ملی و بینالمللی شوند .بنابراین نمونههای ذکر شده در ادبیات و یافتههای
پژوهش حاضر مبین آن است که موضوع همکاری-رقابت چنان از اهمیت خاصی
برخوردار است که بهرهگیری از این استراتژی باعث توسعه و پیشرفت در یک صنعت
شده و همکاری و هماهنگی رقبای همسان ،سطح بینالمللی شدن صنعت را افزایش
میدهد.
قابل ذکر است که اگرچه مزایای بهدست آمده در پژوهش حاضر ،حاصل بررسیهای
انجام شده در هنر-صنعت فرش دستبافت میباشد ،این نکته قابل ذکر است که مزایای
شناسایی شده تا حدودی در دیگر صنایع نیز قابل استفاده هستند.
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Abstract
The paper’s aim is to study the advantages of coopetition is effective for informing
and trust building between companies. For this reason, identification of the advantages
of coopetition directed by using the interpretative structural modeling approach. The
population of research is Qom handmade carpet manufacturers that have been selected
using the judgment method. This research is exploratory from the opinion of purpose
and is qualitative-quantitative from the opinion of approach. Three methods have been
used for data analysis that are: content analysis, interactive management and
interpretive structural modelling. Based on the research findings, there are 5 main
advantages at the coopetition network in the art-industry of handwoven carpet as
follow: creativity, learning, productivity, ability and development that identification
of the relationships between them indicates the most key factors are advantages of
creativity and learning.
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