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 چکیده

ها  سازی میان شرکتسازی و اعتمادرقابت در جهت آگاه-مزایای همکاری  بررسی  هدف مقاله،

همکار  لذا.  استثر  مؤ مزایای  از-یشناسایی  استفاده  با  مدل  رقابت  سازی ساختاری  روش 
هنر در  دستباف-تفسیری  فرش  میایران    تصنعت  آماری  .  شودتبیین  از  م  آنجامعه  تشکل 

گیری  نمونه  قضاوتی    روشاست که با استفاده از    ایران، استان قم  تتولیدکنندگان فرش دستباف
  و   و برای تجزیهاست  ی  کمّ-کیفی  اکتشافی و از نظر رویکرداز نظر هدف    پژوهش. این  اندشده

داده مدلتحلیل  و  تعاملی  مدیریت  محتوا،  تحلیل  روش  سه  از  تفسیری  ها  ساختاری  سازی 
مزیت اصلی در    5  تصنعت فرش دستباف-در هنرهای تحقیق  یافتهمطابق  استفاده شده است.  

ود دارد که  وری، قدرت و توسعه وجهای خالقیت، یادگیری، بهرهرقابت به نام- شبکه همکاری
ر آنشناسایی  میان  میوابط  نشان  کلیدیها  یادگیری  و  خالقیت  مزیت  که  عوامل  دهد  ترین 

 .هستند
 

مدل  -ساختاری  :کلیدی  کلمات مزایا،  سازیتفسیری،  هنر-همکاری،  فرش  -رقابت،  صنعت 
   .تدستباف
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 مقدمه
 2دو عنصر رقابت ای متشکل از رقبا اشاره دارد که در آن هر  به شبکه،  1رقابت-همکاری

همکاری  مشاهده  به 3و  قابل  همزمان  کوک  استطور  و     . (2000 4،  )بنگتسون 
ها مفید برای شرکترقابت موضوعی جدید و چالش برانگیز و در عین حال  -همکاری

)نیووالی و    شود می  تکنولوژیکی ها است و همچنین موجب پیشرفت نوآوری  و سازمان
همکاری  .(52011پارک،   اه  رقابت-موضوع  و  ارزش  از  برخوردار  چنان  میت خاصی 

رقابت  -های بزرگ به سمت شبکه همکاریها و سازمان امروزه اکثر شرکتاست که  
از    (.20156)ویلو،    کنندحرکت می بسیاری  بیان شده که وجود عنصر    هاپژوهشدر 

موجب ایجاد مزایای فراوانی برای  (،  2000)بنگتسون و کوک،    همکاری در کنار رقابت
که این    (20137)دانا، گراناتا، لشکه و کارنابی،    گرددرقبای موجود در صنعت میه  هم

  باعث توسعه و پیشرفت همگانی آن صنعت شده و اتحاد در یک منطقه جغرافیایی، سطح 
  .(20168)روی و چاکون،   دهدالمللی شدن آن را افزایش میبین

میزان سهم   از قبیل کاهشوجود مسائلی    ایران  صنعت فرش دستباف-در هنر  امروزه
وری، وجود رقابت زیاد و  پایین بودن بهره ها و  در بازارهای جهانی، باال بودن هزینه

تی بین فعاالن، های گروهی و مشارکاعتماد و نبود فعالیت  فقدانهمکاری کم بین رقبا،  
الملل،  رنگ رقبای خارجی در بازارهای بینکار سنتی و حضور پر وپیروی از مدل کسب

سعه جهانی شده افله پیشرفت و توایران از ق  تعقب ماندن فعاالن فرش دستباف  منجر به
شهرک  است قم،  )شرکت  استان  صنعتی  وجود  (.  1239  -87،  1394های  این   با 
المللی نیازمند حرکت به  ت برای پیشرفت در سطح ملی و بینصنعت فرش دستباف-هنر

همکاری شبکه  شناسایی  استرقابت  -سمت  این  رقابت  -یهمکار  مزایای.   در 
آگاهی پیدا  نسبت به این پدیده و مزایای آن    شود تا فعاالن آنصنعت، موجب می-هنر

و    رقابت فراهم نمایند -شبکه همکاری  تشکیل شرایط را برای با اعتماد بیشتری  کرده و 
 .  کنندحل  را صنعت-بسیاری از مشکالت ذکر شده در این هنر

این    ،بنابراین اصلی  طرپژوههدف  همکاریش  مزایای  مدل  در  -احی   رقابت 
فرش  -هنر همکاری  تدستبافصنعت  مزایای  شناسایی  آن  فرعی  اهداف  و  -و  رقابت 
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است. به    تصنعت فرش دستباف-رقابت در هنر-بررسی روابط میان مزایای همکاری
سؤ ترتیب  همکاری:  شامل  پژوهش االت  همین  هنررقابت  -مزایای  فرش -در  صنعت 

است؟    تدستباف میکدام  همکاریروابط  مزایای  هنر-ان  در  فرش -رقابت  صنعت 
 تصنعت فرش دستباف-رقابت در هنر-مکاریچگونه است؟ و مدل مزایای ه  تتبافدس

 به چه صورت است؟
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 پیشینه نظری 

سازد. نظریه ارزش  را آشکار میش  ارز  یهنظر  ،رقابت-مفهوم همکاری  .رقابت-همکاری
  یندآفر  ارزش  یجادا  اگرچه.  دارد  آن  تصاحب و تسخیر  سپس   ارزش و   ادجیا  اشاره به

خلق ارزش، مردم    یاست. برا  یرقابت  ارزش ذاتاً  تصاحباست،    ی و مشارکتیتعاون  ذاتاً
انزوا  نتوانینم انفرادی  و بهد در  لی  متقاب  یها به وابستگآنبلکه  کنند  یعمل مصورت 

 یان، مشتر تمامی  خود را با    ید کار باوکسب  کی  ، خلق ارزش  ی برابنابراین  .  دارند  نیاز
  . هم ردیف قرار دهد و دست به همکاری زند  یگرد  یاریکنندگان، کارکنان، و بسینمأت

آید. این همان رقابت است که رقبا برای  ارزش، مسئله تقسیم آن به میان میبا ایجاد  
 .(121-11، 1996)براندنبرگر و نال باف،  کنندسهم بازار با یکدیگر رقابت می 

توانند متعهد شوند و  گردد که در آن رقبا میتلقی میاین استراتژی همچون یک بازی  
(. 20162)کورت و آریا،    برد دست یابند-های مخرب، به شرایط برداربا اجتناب از رفت

اند. قاعده این  د که به جهت همکاری، گرد هم آمدهبازیکنان رقبایی هستناین بازی،    رد
اینبازی چنان   اما برای  که  است که در آن، با وجود  بازیکنان، رقبای یکدیگر هستند، 

به نمی  منزلهیکدیگر  بلکه مکمل همدیگر هستند و هر  یک تهدید شمرده  بازیکن،  شود، 
کننده و یا نظریه بازی،  از طریق استراتژی تکمیل  ،در کل.  کندبازیکن دیگری را کامل می

ه یک میدان جنگ به  کار را از تشبیه ب وداد و کسبجنگ میان رقبا، خاتمه    میتوان به 
 (.31995)براندنبرگر و نال باف،   بیه به یک میدان صلح تبدیل نمود تش

موضوع رقابت و همکاری    تواند هر دو وکار و یا یک رابطه میان رقبا میدر کل یک کسب
که در رارا در بر یا دو رقیب میگیرد  آن دو شرکت و    مزمانطور هتوانند بهستای 

ای هر دو عنصر رقابت و همکاری  ته باشند. بنابراین اگر در رابطهرقابت و همکاری داش
ب به رابطه  باشد،  مشاهده  قابل  همزمان  همکاریطور  رقبا،  می-ین  نامیده  شود  رقابت 

 
1 Brandenburger & Nalebuff  
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ها شرکتگیری از این پدیده  نشان داده که با بهره  هاپژوهش  .(2000)بنگتسون و کوک،  
نمی فعالیت  توانند در یک  فعالیتوع  لجستیک  مانند  در    باهای  و  رقابت کرده  یکدیگر 

)لندستورم و    با یکدیگر همکاری کنندهای مربوط به فروش  مانند فعالیتنوعی دیگر  
 . (12015پولسا،  
راستای توسعه و پیشرفت    های بزرگی از این استراتژی در های گذشته شرکتطی دهه

بهره شدهخود  معروف (2015)ویلو،   اندمند  از  یکی  نمونه.  همکاریترین  رقابت  -های 
ها  این دو شرکت.  استهای سونی و سامسونگ  مربوط به دو شرکت بزرگ جهان به نام

  هاقابلیت،  هاگذاری هزینهاشتراک  به   بازار در صنعت الکترونیک، با هدف   رهبران  مثابهبه
  اری پرداختند. ر به همکبا یکدیگ  2گذاری مشترک در یک سرمایهو منابع منحصر به فرد  

ها در جهت توسعه و  با وجود رقابت شدیدی که میان این دو شرکت وجود داشت، آن
تولید   را  محصولی جدید  نهایت  و در  زده  به مشارکت گروهی  پیشرفت خود، دست 

را کسب   2و   1هر دو شرکت در صنعت تلویزیون رتبه نمودند. این همکاری منجر شد  
 (. 2011)نیووالی و پارک،  ها به طور قابل توجهی افزایش یابد نموده و سهم بازار آن

سازی رنو  های خودرورقابت، همکاری میان شرکت-همکاری  نمونه بارز دیگر از پدیده 
های تعاونی و مشارکتی اقدام  دو شرکت بزرگ برای توسعه فعالیت  و نیسان است. این

-ری، تأسیس شرکتی به نام رنودند. حاصل این اتحاد و همکابه همکاری با یکدیگر نمو 
آلیانس بهنیس این دو شرکت خودروسازی بود.  مشارکت استراتژیکی میامنزله  ان  ن 
  و به این شرکت تعلق دارد خودروی تولید شده درجهان یک خودر  10اکنون از هر  هم

  (.32005)سگرستین،  
ی  رقبا  دید.  آبجوسازی سوئدی   هایکارخانه  بینتوان  را می  رقابت-همکارینمونه دیگر  
کنند، در  و توزیع آبجو با یکدیگر رقابت میبا وجود اینکه در تولید، پخش    این صنعت

-گذاری وقت و هزینهاشتراکز عمده فروشان، در جهت به  های آبجو ا برگرداندن بطری
ی نزدیک به  هاها در فعالیتنمایند. بنابراین آنحمل و نقل، با یکدیگر همکاری می  های

مان آبجو،  مشتری،  توزیع  و  پخش  ی ند  شرکتبا  از  هریک  و  کرده  رقابت  ها  کدیگر 
گذارند و در  ها به نمایش میرده و در فروشگاهخودشان محصوالت خود را توزیع ک

های خالی با یکدیگر همکاری  دور از مشتری مانند بازگشت بطری  هایمقابل در فعالیت
 .(2000)بنگتسون و کوک،  کنند می

 
1 Lindström & Polsa 
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امری ضروری  چه  اگر.  قابتر-همکاری  زايایم رقابت  یک صنعت، وجود عنصر  در 
رقبا   و  کنند  برایاست  رقابت  یکدیگر  با  باید  مشتریان  و   حفظ  لشکه  گراناتا،  )دانا، 

مند بودن از یک استراتژی مشترک  وجود عنصر همکاری و بهرهامّا  (،  2013کارنابی،  
ای موجود در صنعت رقب  همه  نیز در کنار رقابت، موجب ایجاد مزایای فراوانی برای

عه و پیشرفت همگانی آن صنعت که این باعث توس  (2000گردد )بنگتسون و کوک،  می
)دانا،  دهدالمللی شدن آن را افزایش میبین  شده و اتحاد در یک منطقه جغرافیایی، سطح 

کارنابی،   و  لشکه  شرکت  (.2013گراناتا،  رقیبهمچنین  از    توانندمی  های  استفاده  با 
همکاری و  ایای هر دوی  رقابتی در موقعیتی قرار بگیرد که از مز -تژی همکاریاسترا

بهره گردند  رقابت  چاکون،  مند  و  ماهیت     (.2016)روی  بودن  متضاد  واقع   در 
دو عنصر  گیری  قراراین پدیده، موجب شده تا با  ویژگی اصلی    منزله رقابت به-همکاری
)بنگتسون و کوک،    یابندر به فردی دست  به مزایا و منافع منحصکنار هم، رقبا  متضاد  

2014). 
طبق    همکاری  پیشینۀبنابراین  خاصی -موضوع  اهمیت  و  ارزش  از  چنان  رقابت 

های بزرگ به جهت ایجاد و تسخیر ارزش، به  خوردار است که امروزه تمامی شرکتبر
های جدید برای ترویج  ه دنبال فرصتسمت این استراتژی در حال حرکت هستند و ب 

گونه که بیان گردند. همانرقابت ملحق می -طور فزآینده به شبکه همکاریی، بهوروآن
این استراتژی در جهت کاهش   مندی از مزایایدلیل اصلی همکاری با رقبا، بهره  شد،

که    استکار، استفاده از منابع خاص  وو توسعه، بهبود شرایط کسب  پژوهشهای  هزینه
.  (2015)ویلو،    آید تی پدید نمیای هیچ شرک رت فردی برچنین موقعیت خاصی به صو 

مطالعات ذکر شده که همکاری دو شرکت رقیب بسیار   از  این در بسیاری  بر  عالوه 
ای برای رقابت با شرکت  یجاد یک شرکت کانونی شده و زمینهارزشمند بوده و موجب ا

 .(62011 اریکسون و وینچستر ،ون)بنگتس استسوم 
های گذشته دو  رهبران بازار که در سال  منزله بهگ  دو شرکت بزرگ سونی و سامسون

گذاری مشترک و هدف دسترسی به  سرمایه  باسخت یکدیگر بودند،   رقیب بزرگ و سر
اشتراکقابلیت به  همچنین  و  یکدیگر  منابع  و  هزینهها  توسعه  گذاری  و  به ساخت  ها، 

 (. 2011)نیووالی و پارک، محصولی جدید در جهت نوآوری در فناوری پرداختند 
توانند از طریق همکاری، به منابع خاص یکدیگر دسترسی  دو شرکت رقیب میبنابراین،  

پیدا کنند و یا هزینه توسعه منابع منحصر به فرد را به اشتراک گذارند و به یک هزینه  
 (. 2000)بنگتسون و کوک،  تری برسندطقیکارآمد و من

 
1 Bengtsson, Henriksson & Näsholm  
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مثبتی بر روی  ثیری  های رقیب تأکترقابت میان شر-اد پدیده همکاریایجعالوه بر آن،  
نیز می آنجا که شرکتصنایع مرتبط  از  منایع گذارد و  کدام دارای  های رقیب که هر 

آوردن و ایجاد  دست  ه کنند، با بمنحصر به فردی بوده، و با رقبای خود همکاری می
دانش فنی جدید و با استفاده از علم و آگاهی به سمت نوآوری حرکت کرده و موجب 

و ت فناوری  می  وسعه  پیشرفت در سرتاسر صنعت  و  نهایت سطح رشد  در  و  گردند 
توانند خطرات با ترکیب منابع و دانش، رقبا میدهند. عالوه بر آن، تقاضا را افزایش می
آن به صورت  ه با یکدیگر به اشتراک بگذارند و موفقیتی که کسب  باال در فناوری پیچید

نتایج حاکی از آن است طور کلی  ممکن سازند. به  غیرممکن است را  انفرادی دشوار و 
تأ-که همکاری مثبت فراوانی هم  رقبات میان رقبا،  بر  ثیرات  بر روی خود شرکا، هم 

 (. 2011ووالی و پارک، )نیاست  م بر روی صنایع داشتهکنندگان و هروی مصرف
کسبخوشه میوهای  صنایع  در  موجود  همکاریتواننکار  طریق  از  به  -د  رقابت 
های با نفوذ کمک کنند تا دانش و اطالعات، منابع و هوش بازاریابی خود را به  شرکت

اشتراک گذارند و هر دو عنصر همکاری و رقابت را به طور همزمان در سراسر خوشه  
رقابت  -ا توسعه همکاریجغرافیایی یکسان رواج دهند. عالوه بر آن بو در یک منطقه  

تواند  های رقیب، این استراتژی میوری شرکتهای صنعتی و افزایش بهره در خوشه
  -ها بگذارد. در واقع وجود روابط همکاریمثبتی بر روی رقابت در این خوشه  ثیریتأ

تکامل   متعدد در یک خوشه موجب  میان شرکای  آن خوشه شده و همکاری  رقابتی 
  و فرصتی را   شدهفضای داخلی خوشه، افزایش کیفیت  پایدار میان اعضا، باعث رشد  

بازارگذاریدر سرمایهبرای شرکت   در  بزرگ  بینهای  هزینههای  کمترین  با  ها الملل 
 (. 2013)دانا، گراناتا، لشکه و کارنابی،  کند برای رقبا فراهم می

های و چالشتوسعه تکنولوژی    که امروزهپژوهش خود اظهار داشتند  در  یامی و نمه  
.  پیدا کنند  رای همکاری با یکدیگررقبا تمایل بیشتری ب  موجب شده  ،آن در یک صنعت

-کی را باال برده و خطرات و هزینهوسیله همکاری، سطح فنی و تکنولوژیها بهزیرا آن
د که این امر در نهایت موجب ایجا  دهند،وط به توسعه تکنولوژی را کاهش میهای مرب

  . بدین وسیلهاستدهنده نوآوری در سطح صنعت  ارزش برای همه رقبا شده و نشان
ای وجود دارد  ری، برای ایجاد ارزش فضای گستردهگردند که با همکامی  رقبا متقاعد

 (. 20141)یامی و نمه،  ها موجود استو تسخیر ارزش و تمایز برای هر یک از آن
های  ها موجب کاهش هزینهمکاری میان آنهای رقیب با یکدیگر و هادغام شرکت  البته 

زنی در  هقدرت چانازماندهی و همچنین افزایش  و توسعه از قبیل طراحی، س  پژوهش

 
1 Yami & Nemeh  
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رقابتی میان -ی از مزایای ایجاد روابط همکاری. بنابراین یکاستکنندگان  برابر تأمین
در نهایت   (.2005)سگرستین،  امکانات در یک صنعت استه از چنین رقبا امکان استفاد

به حداکثر رسانده  د را  رقابت، مزایای خو-توانند با پیروی از استراتژی همکاریرقبا می
رقابت برای  –ها، در بازی همکاریگذاری وقت و هزینه در همه زمینهو با به اشتراک

بنابر ادبیات، همکاری با رقبا،    (.2016)کورت و آریا،   خود یک مزیت رقابتی ایجاد کنند
بهبود  بهتر شدن در بازار  فرصتی برای  )روی و  الملل است  های بینموقعیت خود و 

    (.2016ن، چاکو
دست  بهرقابت میان رقبا، تنها به ایجاد مزیت رقابتی ختم نشده بلکه  -همکاریمزایای  

و حتی در مقصد    صنعتآوردن مزیت رقابتی پایدار نه تنها در سطح شرکت بلکه در  
جدید    رقابت یک راهی ابتکاری و-استفاده از استراتژی همکاری.  استنهایی هر شرکت  

رسید موفقیت  به  است  ن شرکتبرای  آریا،  ها  و  مزایای  نتایلذا  (.  2016)کورت  و  ج 
 بندی شده است: به چهار دسته طبقه رقابت، -همکاری

اول.  ا  دسته  ها عملکرد  نشان داده شده که شرکت  هاپژوهشز  نوآوری: در بسیاری 
ت از طریق  را  افزایش می-یمات همکارینظ نوآوری خود  ترکیب دو  رقابتی  با  و  دهند 

 یابد. سازمان عملکرد نوآوری افزایش می و رقابت در یک عنصر همکاری 
آمده  تایج مثبت حاصل  گذاری دانش، بیشترین دلیل برای ندانش: به اشتراک  دسته دوم. 

گذاری و ایجاد آن، اکتساب  بعد از به اشتراک  و همچنین  استرقابتی  -از روابط همکاری
 گردد.  موجب ایجاد ارزش در این روابط میدانش 
دهد که بسیاری از مزایای به دست  ها نشان میعملکرد شرکت: بررسی  سوم.دسته  

مالی، بهره آمده برای   مانند عملکرد  میزان فروش،  ویک شرکت  ری، حجم مشتری و 
نتا از  همگی  رقابتی  مزیت  و  بازار  همکاریموقعیت  روابط  توسط  آمده  حاصل  -یج 

 .استرقابتی 
چهارم. آخر    دسته  در  داشتندهااظ  پژوهشگرانروابط:  دسته  که    ر  از  ارتباطات  در 

همکاری  هاپیامد این  از  آمده  وجود  به  مثبت که    استی  نتایج  آمدن  وجود  به  منجر 
 .(20161)بنگتسون و رضا اهلل،  گردندمی

های  کاهش هزینه  :این موارد هستند  شاملرقابت  -به طور کلی مزایای شبکه همکاری
دسترسی به  ،  وریبهرهسود و  افزایش  ،  عهو توس  پژوهش،  بازاریابی و تبلیغاتتولید،  
صالحیت  دست آوردن  ه، بمنحصر به فرد رقبا در جهت رشد و توسعهو دانش  منابع  

بهتر شدن در  ها و بهبود موقعیت شرکت(، 2000)بنگتسون و کوک،  و شهرت و اعتبار 

 
1 Bengtsson & Raza-Ullah  
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کورت )  و حتی صنایع  هاایجاد مزیت رقابتی پایدار در سطح شرکتالملل و  بازارهای بین
بازارهای جدید، بهره  ،(2016و آریا،   وری در استفاده از  توسعه بازار فعلی و ایجاد 

رقابتی مزیت  چرنک،    منابع،  و  وگمن،    (20161)چاکون  و  گلنامب  )ریتاال،  (، 20142و 
)یامی و نمه،    همفکری و حل مسائل و مشکالت رایج در صنعت و خارج از حوزه رقابت

ارائه    (،2014 و  نوصومحنوآوری  ثالث،  التی  شخص  بر  نفوذ  قدرت  ایجاد  توسعه  ، 
پارک،   و  )نیووالی  صنعت  پیشرفت  و  به  ،  (2011فناوری  نوآوری،  عملکرد  افزایش 

نهایت  اشتراک در  و  روابط  بهبود  شرکت،  عملکرد  بهبود  دانش،  و  گذاری  بقا  ایجاد 
 . (2016)بنگتسون و رضا اهلل،  پایداری در یک صنعت

دو نوع    ،صنعت-رقابت در این هنر.  تفرش دستبافصنعت  -هنر  رقابت در-همکاری
که در خارج از  شود  . رقابت خارجی مربوط به رقبایی میاسترقابت خارجی و داخلی  
از جمله  های جهانی قابل مشاهده هستند. که  ارالمللی و در بازکشور و در سطح بین

ان، چین، ترکیه و  به هندوستان، پاکستان، افغانست  ایران  تی خارجی فرش دستبافرقبا
شود که در  بت داخلی نیز مربوط به رقبایی میرقا  توان اشاره نمود.میسایر کشورها 

 ت مشغول به تولید، فروش و عرضه فرش دستبافایران    تصنعت فرش دستباف-هنر
هنر اصلی  فعاالن  که  آنجا  از  دستباف-هستند.  فرش  تولید  ایران  تصنعت  کنندگان  را 

صنعت نیز میان تولیدکنندگان رخ  -در این هنررقابت داخلی    دهند، بیشترینتشکیل می
 (.113-73،  1394های صنعتی استان قم ، )شرکت شهرک دهد.می

هنربا وجود   در  که  فعاالن در سطح  ایران،    تصنعت فرش دستباف-این  میان  اعتماد 
 ادی انجام صورت انفرهای خود را بهها فعالیتدر بیشتر مواقع بنگاه  پایینی قرار دارد، و

نهادمی با هنردهند، ولی وجود  مانند   تصنعت فرش دستباف-های پشتیبان و مرتبط 
، شورای مزد فرش  تاتحادیه تولیدکنندگان، فروشندگان و صادرکنندگان فرش دستباف

نشان از مشارکت ها  ر انجمنو دیگ  تی صنعتی فرش دستبافهات، دفتر خوشهدستباف
هنرو   این  در  ،  )شرکت شهرک  استصنعت  -همکاری  قم  استان  ،  1394های صنعتی 

111-119)  . 
 

 پیشینه تجربی
  ترقابت چه در هنر صنعت فرش دستباف-تاکنون در مورد موضوع مزایای همکاری

صورت نگرفته است.    اختصاصی  صورتپژوهشی بهچه در دیگر صنایع در داخل ایران  
جامع و   پژوهشلی  خارجی اشارات جزئی شده وداخلی و    هاپژوهشاگرچه در برخی  

 
1 Czakon & Czernek  
2 Ritala, Golnam & Wegmann  
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جامع   بنابراین مدلی.  استبیان کرده    ویژهطور  که این موضوع را بهوجود ندارد  کاملی  
عالوه بر  توان ذکر کرد  میداخلی که    پیشینۀ   در مورد   .نیستدر دست    موضوع  ن از ای

در این مقاالت در    ،استرقابت در دست  -با موضوع همکاریمحدودی  مقاالت  این که  
مقاله :  شامل  پیشینۀز در این استراتژی بحث شده است. این  قیت آمیمورد عوامل موف

المللی، مطالعه موردی مرکز تحقیقات های مشترک بینهمکاری  ثر در موفقیت»عوامل مؤ
  حفظ  در ثر ؤ م عوامل(، مقاله »13881شکوه و پهلوانی قمی، ایران خودرو« )سرشت، با 

  کنندگان«عرضه  دگاهید  از   عیزتو   رهیزنج  در  کنندهعیتوز -کنندهعرضه   یهمکار
تحقق استراتژی همکاری رقابتی  مقاله »،  (21392  ،یمشبک  و  ینیحس  ،یاحمد   پور،یعل)

در    (.31393،  نواز شربیانیکارگر شورکی و غریب  « )بر پایه مدیریت دانش و اعتماد
رقابت  -نیز اگرچه تعداد زیادی مقاله در مورد موضوع همکاریمقاالت خارجی    مورد 

رقابت و مدل آن  -طور کامل به موضوع مزایای همکاریای که بهمقاله  ،است  موجود
ولی   نیست  موجود  باشد  همکاری  یمقاالتدر  پرداخته  مزایای  اشاره -به  رقابت 

شده شبکه-همکاری  »   نظیر:است.    مختصری  در  کسبرقابت  و    ،کاروهای  همکاری 
به همزمانرقابت  کوک،  «  طور  و  ب-»همکاری  (،2000)بنگتسون  غولرقابت  ها:  ین 

رقابت بر پایه مدل  -»همکاری،  (2011)نیووالی و پارک،  همکاری با رقبا برای فناوری«  
»بررسی    (،2014کار: مطالعه موردی سایت آمازون « )ریتاال، گلنامب و وگمن،  وکسب
سطحی«  -همکاری   هایپژوهشمند  نظام چند  ادراک  اهلل،  رقابت:  رضا  و  )بنگتسون 

گردشگری    رقابت-همکاری»  ،(2016 مقاصد  مطالعه  مورد  پایدار:  رقابتی  مزیت  «  و 
در  رقابت  -مرتبط با مزایای همکاری  هایپژوهشطور کلی  به   .(2016)کورت و آریا،  

 . آمده است ، 1جدول 

 پژوهش شناسی روش
رقابت پرداخته شده  -حاضر به شناسایی مزایای همکاری پژوهشبا توجه به اینکه در 

ها  ، تحلیل دادهپژوهشاکتشافی و از آنجا که در این  از نظر هدف    پژوهشاست، این  
از  کنندگان در فرآیند پژوهش دقت میو بر نقطه نظرات شرکت  استاستقرایی   گردد 

ساختاری تفسیری برای تفسیر    سازی افزار مدلدلیل اینکه از نرمنظر رویکرد کیفی و به
ی نیز در این پژوهش نقش اساسی داشته است. بنابراین  ها استفاده شده رویکرد کمّ داده

این  . هدف  استی  کمّ -کیفی  پژوهشرویکرد کلی   پژوهش طراحی مدل مزایای  اصلی 
یای آن شناسایی مزاو اهداف فرعی    تصنعت فرش دستباف-رقابت در هنر-همکاری
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صنعت فرش -رقابت در هنر-رقابت و بررسی روابط میان مزایای همکاری-همکاری
-رقابت در هنر-مزایای همکاری:  شامل  پژوهشاالت  است. به همین ترتیب سؤ  تدستباف

صنعت    -رقابت در هنر-است؟ روابط میان مزایای همکاری  کدام  تصنعت فرش دستباف
دستباف م  تفرش  و  است؟  همکار چگونه  مزایای  هنر-یدل  در  فرش   -رقابت  صنعت 

 به چه صورت است؟  تدستباف
 

 رقابت -پیشینه موضوع مزايای همکاری  -1  دولج
 نتايج  پژوهش روش  االت/فرضیات سؤ نويسندگان  پژوهش عنوان  رديف

1 

رقابت  -همکاری
ای ه در شبکه

کسب و کار، 
همکاری و رقابت  

 طور همزمان به

بنگتسون و  
کوک، 
2000 

ترکیب دو عنصر متضاد  
در  رقابت و یهمکار

شبکه های کسب و کار  
چه مزایایی به همراه  

 دارد؟

تحقیق کیفی  
 ازنوع اکتشافی 

های تولید،  کاهش هزینه
بازاریابی و تبلیغات،  

و توسعه، افزایش   پژوهش
وری، سود و بهره

دسترسی به منابع و 
دانش منحصر به فرد رقبا 
در جهت رشد و توسعه، 

دست آوردن صالحیت هب
 و شهرت و اعتبار 

2 

رقابت  -همکاری
بین غول ها:  

همکاری با رقبا  
 برای فناوری 

نیووالی و  
پارک،  
2011 

رقابت چه  -همکاری
 فوایدی برای رقبا دارد؟ 

کیفی   پژوهش
 ازنوع اکتشافی 

نوآوری و ارائه  
محصوالتی نو، ایجاد  

قدرت نفوذ بر رقیب ثالث، 
توسعه فناوری و پیشرفت  

 صنعت 

3 

رقابت  -همکاری
بر پایه مدل 

و کار:  کسب 
مطالعه موردی  
 سایت آمازون 

ریتاال، 
گلنامب و  
وگمن،  
2014 

  رقابت چه-مکاریه
-مزایایی برای کسب 

ها به دنبال دارد و کارو
واملی در شبکه چه ع

رقابت منجر به  -همکاری
های بهبود و توسعه مدل

 گردد؟کار می وکسب 

 تحقیق کیفی 

لی و ایجاد  توسعه بازار فع
-بازار های جدید، بهره

وری در استفاده از منابع، 
 مزیت رقابتی 

 
 

4 

مند بررسی نظام
 هایپژوهش

همکاری رقابت:  
ادراک چند  

 سطحی 

بنگتسون و  
رضا اهلل،  

2016 

سی سیستماتیک  برردر 
انجام شده   هایپژوهش

- در حوزه همکاری 
رقابت به چه مزایایی از 
این پدیده  پرداخته شده  

 است؟ 

 مروری  پژوهش

افزایش عملکرد نوآوری، 
به اشتراک گذاری دانش،  
بهبود عملکرد شرکت، 
ت  بهبود روابط و در نهای

ایجاد بقا و پایداری در 
 یک صنعت 

5 

رقابت و  -همکاری
ابتی  مزیت رق

پایدار: مورد  
عه مقاصد  مطال

 گردشگری 

کورت و  
 2016آریا، 

  نیب ی و رقابتهمکار
  کشور داخل یهاشرکت

موجب چه مزایایی برای 
 آنها شده است؟

 

 ی کمّ پژوهش

ها و  بهبود موقعیت شرکت 
بهتر شدن در بازار های 

الملل و ایجاد مزیت بین 
رقابتی پایدار در سطح 

 ها و حتی صنایعشرکت

 
آماری دستبافت  پژوهش  جامعه  فرش  به  تولیدکنندگان  که  بوده  اینکه  ایران  دلیل 

دستباف فرش  ر  تتولیدکنندگان  خود  رقبای  با  همکاری  سابقه  داشتهقم  بها  منزله  اند، 
.  استقضاوتی  و از نوع  تصادفی  یری غیرگنمونهشیوه  اند. بنابراین  نمونه انتخاب شده
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در مرحله اول برای شناسایی مزایای اولیه تولیدکنندگانی که سابقه همکاری با رقبای  
در مورد حجم اند.  انتخاب گردیده  خود و یا تمایل به همکاری با رقبای خود را داشتند

ژوهشگر به مرحله  گیری تا زمانی ادامه پیدا کرده که پ نمونه نیز در مرحله اول، نمونه
کننده که سابقه و یا تمایل  تولید   25. در این پژوهش از میان  ستاشباع نظری رسیده ا

پژوهشگر به اشباع نظری  نفر اول،    10به همکاری با رقبا را داشتند، در مصاحبه با  
دست آمده، مصاحبه تا هرسیده است ولی جهت حصول اطمینان از تکمیل اطالعات ب 

ادام پانزدهم  به  هنفر  نیز  دوم  مرحله  در  است.  و  یافته  اولیه  مزایای  بررسی  منظور 
نفر خبره الزامی بوده    12تا    5شناسایی مزایای نهایی در جلسه مدیریت تعاملی تعداد  

تولیدکننده که دارای   6( که در این پژوهش، 281، 1392ی زاده و همکاران، است )رضای
همکاری   سابقه  و  بوده  آکادمیک  رقتحصیالت  رابا  گردیده  با  انتخاب  و  داشتند  اند 

ی میان متغیرها در روش  همچنین در مرحله سوم به جهت مشخص کردن روابط علّ 
نفر پیشنهاد   12تا    10نابع بین  سازی ساختاری تفسیری نیز تعداد خبرگان در ممدل

کرده استفاده  روش  این  از  که  مقاالتی  بررسی  ولی  میشده  نشان  تعداد  اند  که  دهد 
( که در این پژوهش  21391ست  )لشکر بلوکی و همکاران،  نفر ا  14الی    4بین    خبرگان

  ا رقبا، مورد استفادهنفر خبره دارای تحصیالت آکادمیک و دارای سابقه همکاری ب  14
 ند. اقرار گرفته

 
 ها و يافتهها تحلیل داده

گردآوری   جهت  پژوهش  این  و    هادادهدر  مصاحبه  ابزار  دو  و  میدانی  روش  از 
یافته و بر  شده است. در مرحله اول مصاحبه، سؤاالت نیمه ساختارسشنامه استفاده  پر

پروتکل   علّ 5w+1h3اساس  روابط  بررسی  جهت  نیز،  دوم  مرحله  در  میان  و  ی 
سؤمتغیرهای   کامالًپژوهش،  یافتهاالت  ساختار  بر    مدلای  روش  سازی  اساس 

این پژوهش از   شده در یات ذکرجهت انجام عملساختاری تفسیری طراحی شده است. 
این   5، نسخه آخر4سازی ساختاری تفسیری مدلافزار  نرم استفاده گردیده است.  در 

و روش الگوسازی ساختاری تفسیری   6مدیریت تعاملیمطابق  پژوهش مراحل جلسات  
 است. 

 
1 Rezaei zadeh, Ansari & Murphy  
2 Lashkarbolouki, Khodadad Hoseini, Hoseini & Hamidizadeh  

 .ستندسؤاالت شامل کلمات پرسشی )چه چیزی؟، چرا؟، کجا؟، چه زمانی؟، چه کسی؟ و چگونه؟( ه3
4 ISM 
5 GMU 
6 IM 
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 است.ی یا کیفی، فاقد ارزش  علمی، پژوهش کمّ تبدون وجود دق.  سنجش روایی و پایایی
پا  رواییسنجش   معموالًو  کمّ  یایی،  مطالعات  تمامی  مورددر  کیفی  و  قرار    ی  توجه 

ومی کمّگیرند  یا  کیفی  نوع  به  بسته  آن  مفاهیم  بودن  لی   استمتفاوت    پژوهشی 
همکاران،   و  در  1392 1)طباطبایی  آمیخته    پژوهش(.  رویکرد  به  توجه  با   حاضر 

ی استفاده  کیفی و کمّ  ی، جهت بررسی صحت علمی از دو روش روایی و پایاییکمّ-کیفی
ک علمی  بررسی صحت  برای  است.  معیار شده  چهار  از  لینکلن  و  گابا  نظر  طبق  یفی 

استفاده شده   5یید پذیری ، و معیار تأ4، معیار اطمینان پذیری 3معیار انتقال پذیری ،  2اعتبار
-هب  موجبکه    گیرد میرا در برهایی  فعالیتمعیار اعتبار  .  (61994)لینکلن و گوبا،    است

یافتهد آوردن  این  شود  میمعتبر    یهاست  مدت    یدرگیر  ها شاملفعالیتکه  طوالنی 
  توسط همکار   هاو کنترل داده  بازبینی،  (20047)استومل و ویلز،    ا موضوع بپژوهشگر  
)بوسول و    سازیو استفاده از روش مثلث  (1994)لینکلن و گوبا،  کنندگان  و مشارکت

ها، قابل یافتها  ال است که آیؤپاسخ به این سذیری،  معیار انتقال پ  است.  (82007کانن، 
مانند که در این معیار به عواملی    (1994)لینکلن و گوبا،    هستندنیز  ان  انتقال به دیگر

)لیپمن    میزان تحصیالتو    سن، جنس، سابقه کار   از قبیل   جمعیت شناختیاطالعات  ارائه  
همکاران،   می  (92010و  پذیر   گردد. دقت  اطمینان  فعالیتمعیار  که   هاییی،  برای    است 

د در داده  ی الگو  ی پایدارادن  نشان  زمان  هاموقعیت  ها  می  دیگر  هاییا  کار    رود به 
، وجود  یپذیر اطمینان  یهارسیدن به بعضی از مقیاس  یبرا  (2004)استومل و ویلز،  

کند که با  است. این عمل به خوانندگان کمک می  ییک ابزار حسابرس پژوهشی ضرور 
نتیجه  یپیگیر چگونگی  پژوهشگر،  نمایند  یو  یگیر روش  بررسی  و    را  )استروبرت 

ها و تهیه  ضبط تمامی مصاحبه  تواند می  پژوهشابزار  مورد نیاز در    (102011کارپنتر،  
ارائه فرم سنسخه کتبی از آن )لینکلن و گوبا،    االت و پرسشنامهؤها و    .(1994باشد 

مانند   ها در طول زمانفعالیتهمه مراحل    هاست کنیز به این معنی  پذیری،  معیار تأیید
سازی شوند )استروبرت و  مستند  هاو چگونگی تفسیر و تحلیل آن  پژوهشهای  یافته

   .(2011کارپنتر، 

 
1 Tabatabaei, Hasani, Mortazavi & Tabatabaei chehr  
2 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  
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های ذکر شده در  تمامی فعالیت  ،  پژوهشجهت بررسی صحت کیفی    حاضر  پژوهش در  
  پژوهش بر این که الوه ار، عطور مثال برای معیار اعتببه مرحله انجام شده است. 4هر 

،  شده استپرداخته    پژوهشگراناز جهات مختلف توسط  در طی زمان طوالنی    حاضر
دو متخصص دیگر  ها، اطالعات با  ویژه در مرحله کدگذاری دادهبه  هاجهت بازبینی داده

نهایی  اند و یا به جهت تأیید   کنترل شدهها مجدداًو داده  به اشتراک گذاشته شدهنیز  
اختیار مصاحباهیافته در  نتایج مصاحبه  دیگر  بار  با  ه،  و  است  قرار گرفته  شوندگان 

مثلث تکنیک  از  تمایالت  استفاده  دخالت  و  سوگیری  گونه  هر  از    پژوهشگرانسازی 
و    کنندگاندر رابطه با شرکتی  جزئیاتپذیری،  برای معیار انتقال  جلوگیری شده است.

و    ، سابقه کاریتسن، جنس  از قبیل  شناختیجمعیتهای  و ویژگی  خصوصیات محیط
ر پژوهش حاضر ابتدا  پذیری دعیار اطمینانبرای م  ثبت شده است.  میزان تحصیالت، 

-ده و سپس یک نسخه کتبی از مصاحبهگر ضبط شها توسط مصاحبهتمامی مصاحبه
و   است  تهیه گردیده  بودند  فرم   شاملعات  اطال  آوریگردابزار  هایی که ضبط شده 

ی  گذار کد   شوندگان و مراحلمصاحبه  نقل قول  و پرسشنامه، نمونه  مصاحبهاالت  سؤ
و چگونگی تفسیر    پژوهشهای  برای معیار تأییدپذیری نیز، تمامی یافته ثبت شده است.

 طور کامل مستند شده و مدارک آن در همه مراحل ثبت شده است.  ها بهو تحلیل آن
نی  از روش محتوایی یع ی، برای سنجش رواییکمّ-صحت علمیهمچنین جهت بررسی 

- در نظر گرفتن نظرات اساتید و کارشناسان و برای سنجش پایایی از روش آزمون
مینان  ها برای خبرگان بعد از دو هفته  و اطآزمون یعنی ارسال مجدد پرسشنامه  پس

 ست. درصد، استفاده شده ا  70شتر از ها بیحاصل کردن از همبستگی پاسخ
 

 ا هروش تجزيه و تحلیل داده
های جهت شناسایی متغیر 1ها نیز از سه روش تحلیل محتوابرای تجزیه و تحلیل داده

تعاملی  مدیریت  روش  مدل  2اولیه،  روش  و  نهایی  متغیرهایی  شناسایی  سازی  جهت 
تفسیری  متغیر 3ساختاری  میان  روابط  شناسایی  مدل  جهت  ترسیم  نهایت  در  و  ها 
   استفاده شده است. 

 
 

 
 کوربنروش اشتراوس و  کدگذاری داده ها به   1
روش مدیریت تعاملی، نظامی است که در جهت حل مسائل و مشکالت پیچیده طراحی، توسعه و آزموده   2

 .شده است
ها را  ها و پارامترای از ایدهمدلسازی ساختاری تفسیری روشی است که ایجاد روابط بین مجموعه 3

 . کندتسهیل می
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 (ها)کدگذاری داده ی اولیهمزاياشناسايی 
انجام   هارقابت از طریق کدگذاری داده-کاریهم  مزایایحاضر شناسایی  پژوهش  در  

در سه   مزایا، با استخراج متون مصاحبه، عمل کدگذاری ابتدا مرحلهاین در  شده است.
است انجام شده  گزینشی  و  محوری  باز،  شفاف  مرحله  برای  تمامی  سازو سپس  ی 

ه مراحل در قالب جداول در  اند. هم تعریف شدهطور کامل  مزایای شناسایی شده به  
 . استدست 

 
 هاشناسايی مزايای اولیه از طريق کدگذاری داده  -2  جدول

کد  
 پرسشنامه 

 کدگذاری گزينشی  کدگذاری محوری  کدگذاری باز 

Q4 ها توسط هر شرکت رقیببه اشتراک گذاری هزینه 
 کاهش هزینه 

 بهره وری

Q1 ها نه جویی در هزیصرفه 

Q6 
گذاری زمان انجام کارها توسط هر شرکت به اشتراک

 کاهش زمان  رقیب

Q2 مانند مدیریت و رهبریجویی در زمان انجام امور صرفه 

Q10 
به حداقل رساندن انرژی مصرف شده برای انجام یک  

 کار 
 کاهش انرژی

Q2 افزایش سود  باالبردن سود و منفعت جمعی و در نهایت فردی 

Q7 مقابله کردن در برابر رقیب خارجی 
 غلبه بر رقیب خارجی

 آنشکست رقیب سوم و افزایش قدرت نفوذ بر  Q10 نفوذ و تسلط 

Q1  نفوذ بر بازار  تسلط و نفوذ بر بازار 

Q3  مقابله با مشکالت موجود در صنعت 
 حل مشکالت 

 قدرت و توانایی 

Q4  رویارویی با چالش موجود در آینده 

Q9 نجام پروژه های بزرگ ت اجرا 
 جرات ریسک 

Q3  قدرت سرمایه گذاری های بزرگ 

Q8  کسب منابع منحصر به  فرد دسترسی به مزایای رقابتی منحصر به
 کسب نتایج مطلوب در ترکیب منابع با یکدیگر  Q1 فرد

Q6  کسب شهرت در بازار  بهتر دیده شدن هر رقیب و کسب شهرت 
 شهرت و اعتبار 

Q2 خشی به هر شرکت در میان مشتریان ار باعتب 
معتبر شدن میان 

 مشتریان 

Q9  نوآوری در تولید  تولیداشتراک گذاری خالقیت و ایجاد نوآوری در 

 خالقیت 
Q4  اشتراک گذاری ایده های جدید در بازاریابی و تبلیغات 

 نوآوری در فروش 
Q5  ایجاد خالقیت در نحوه فروش محصوالت 

Q10 
تکار عمل در حل مشکالت  خالقیت و ابدستیابی به 

 موجود 
نوآوری در حل 

 مشکالت 

Q7  اشتراک گذاری تجرببات  امور استفاده از تجربیات یکدیگر در همه 
 اشتراک گذاری خطرات  به حداقل رساندن ضررها در پروژه های گروهی Q5 یادگیری 

Q3  اشتراک گذاری اطالعات  تبادل دانش و اطالعات 

Q8 توسعه منابع  ردی با ترکیب منابع جمعین منابع فگسترش داد 
 محصوالت توسعه  توسعه دادن محصوالت جدید  Q2 توسعه 

Q4 توسعه بازار  توسعه بازارهای فعلی و یا ایجاد بازارهای جدید 

Q1 بهبود روابط میان یکدیگر و ایجاد اعتماد میان رقبا 
 اعتماد سازی

 تریان برقراری اعتماد میان مش Q9 ارتباطات 

Q7 
اتحاد و هماهنگی میان رقبا و یکپارچه شدن در انجام  

 امور 
 یکپارچگی هماهنگی و 

Q5 بقا و پایداری تالش برای پایداری ها کاری پایدار و توسعه و بقا شرکت داشتن کسب و 
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 تعاريف مزايای اولیه   -3جدول

 تعاريف  مزايا  رديف

 وریبهره 1

منجر به   یک مزیت رقابتی، منزلهکار بهو کسب کاهش هزینه، زمان و انرژی در
رقبای داخلی در یک صنعت میتوانند با  افزایش سود و بهره وری می شود. 

همکاری یکدیگر هزینه، زمان و انرژی را در مدیریت کسب و کار خود به  
 اشتراک گذاشته و به شرایط منطقی تری دست یابند. 

 نفوذ و تسلط  2

وجود رقبای خارجی همچون تولیدکنندگان چین  ،صنعت فرش دستباف -در هنر
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  

برده  البادر بازار های بین المللی میتوانند با همکاری یکدیگر قدرت نفوذ خود را 
 و نسبت به رقبای خارجی تسلط یابند. 

 قدرت و تونایی  3

صنعت فرش دستباف، خبرگان اشاره  -با توجه به وجود مشکالت زیاد در هنر 
بر این داشتند که همکاری با رقبایشان منجر به مقابله با مسائل فعلی و یا چالش  

ا توانند به صورت گروهی و بهای احتمالی در آینده، می شود و همچنین آنها می
های بزرگ و هدفمند دست یابند. در کل  دن میزان توانایی به انجام پروژهباالبر

ها با یکدیگر منجر به باال همکاری رقبا و ترکیب توانایی و قابلیت ها و منابع آن
 ها می شود. بردن قدرت در میان آن

 شهرت و اعتبار  4
رو ر، استفاده از شهرت و اعتبار رقبای پیشاعتباهای کسب شهرت و یکی از راه

، شهرت و یکدیگرتوانند در همکاری با ها است. بنابراین رقبا میو همکاری با آن
 کار بهتر شناخته شوند. وکسب اعتبار کسب کرده و در فضای 

 خالقیت  5

ری گذاآید، به اشتراکوکار با افکار خالق به وجود میاز آنجا که تمایز در کسب
تواند منجر به ایجاد خالقیتی بزرگ شود. بنابراین رقبا ها میو خالقیت  هادهای

توانند با مشارکت گروهی به خالقیت و ابتکار عمل در امور تولید، فروش و  می
 حتی حل مسائل موجود دست یابند. 

 یادگیری  6
خطرات  همکاری رقبا با یکدیگر منجر به اشتراک گذاری دانش و اطالعات، 

توانند به صورت  شود. و رقبا میو تجربیات همدیگر می  در صنعتموجود 
 گروهی و تبادل نظرات و مشارکت گروهی سطح یادگیری خود را باال ببرند. 

 توسعه  7

طور مثال  دارد. به ه طور کلی توسعه و تکامل را در پیهمکاری رقبا با یکدیگر ب
یا منجر به افزایش   سطح تولید و مشارکت منجر توسعه محصوالت و باال بردن 

دست آوردن بازارهای جدید  نهایت توسعه بازار فعلی و یا به سهم بازار و در
 شود. می

 ارتباطات  8

-طور مثال رقبا می موجب بهبود ارتباطات می شود. به طور کلی همکاری رقبابه
ها با یکدیگر  دیگر آگاهی داشته و در انجام کار توانند با همکاری نسبت به یک

و هماهنگ باشند. یکی دیگر از مزایای همکاری رقبا در ارتباطات، ایجاد متحد 
ها را به این صورت که همکاری رقبا با یکدیگر حس اعتماد میان آن استاعتماد 

 شود. ل موجب اعتماد سازی مشتری نیز می برد و در نهایت این عمباال می

 بقا و پایداری 9

د و نقطه شروع و پایانی نداشته  ت که یک پروژه نباشکاری موفق اس وکسب 
ها و اهدافش ادامه دارد و  ک فرآیند است که بسته به توانایی باشد. کسب و کار ی

کاری و ها بتوانند کسبکند آنهمیشه فعال است. همکاری رقبا با یکدیگر کمک می
 کنند. پایدار داشته باشند و هم برای بقا شرکت خود و هم بقا صنعت تالش 

 
بررسی مزایای اولیه  جهت  در این مرحله  .  ايای نهايی )مديريت تعاملی(شناسايی مز

شناسایی مزایای نهایی، جلسه مدیریت تعاملی با حضور خبرگان برگزار شد. اعضای  و  
کننده در  منزله تسهیلها بهنفر از خبرگان بوده که یک نفر از آن  6این جلسه متشکل از 
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از روش اجماعی گروه    پژوهشهای  متغیرشده است. جهت تجزیه تحلیل    نظر گرفته 
در جلسه مدیریت تعاملی بعد از  اسمی در جلسه مدیریت تعاملی استفاده شده است.  

پوشانی برخی از  به دلیل همبحث و گفتگو و بررسی مزایای اولیه طبق نظر اکثریت،  
تسلط و    طور مثال مزیت نفوذ و. بهبرخی مزایا با یکدیگر تلفیق شدند  با یکدیگر،  مزایا

همچنین مزیت شهرت و اعتبار در زیر مجموعه مزیت قدرت و توانایی قرار گرفته و  
پوشانی با مزیت توسعه، به زیر مجموعه  باطات و بقا و پایداری به علت هممزیت ارت

رقابت از میان  -همکاریاصلی    مزیت  5  آراء اکثریت  در نهایت با  این مزیت پیوستند و  
 تخاب گردید که به شرح زیر است: شناسایی شده ان مزایای 9

 
 IMمزايای نهايی شناسايی شده از طريق جلسه    -4  جدول

 مزایای فرعی  مزایای اصلی  ردیف 

 وریبهره 1

 کاهش هزینه 

 کاهش زمان 

 کاهش انرژی

 قدرت 2

 نفوذ بر رقیب سوم 
 مشکالت حل 

 شهرت و اعتبار 

 جرات ریسک 

 خالقیت  3

 نوآوری در تولید 

 نوآوری در فروش 

 نوآوری در حل مسائل 

 یادگیری  4

 اشتراک گذاری تجربیات 

 اشتراک گذاری خطرات 

 اشتراک گذاری اطالعات 

 توسعه  5

 توسعه منابع 

 توسعه تولید 

 توسعه بازار 

 ارتباطات توسعه 
 بقا و پایداری

 
ن مرحله نیز جهت تعیین  در ای.  شناسايی روابط میان مزايا )مدل ساختاری تفسیری(

علّ روابط  مزایکردن  میان  مدلی  رویکرد  از  مدل  ترسیم  جهت  و  ساختاری  ا  سازی 
وش برخی مراحل مانند توزیع  تفسیری استفاده شده است که برای عملی کردن این ر 

جمع نرمو  از  خارج  پرسشنامه  مانند  آوری  مراحل  برخی  و  روابط  افزار  شناسایی 
-فته است. خروجی حاصل از نرمافزار صورت گراز طریق نرم هادودویی میان متغیر

ماتری اسکلتی  سافزار شامل  مزایا و جدو  و  دسترسی،  نتایج ساختارسازی  ل  جدول 
 . استمزایا  نمودارینتایج ساختار 



 381  رانيرقابت صنعت فرش دستباف ا -ی همکار یايمزا  ن ییتب

 ( ISMافزار  نتايج ساختارسازی مزايا. منبع: )نرم  -5  لدوج
 سطح  نام متغیر  شماره متغیر 

 1 دگیری ، یاخالقیت 4و  3

 2 وری، قدرت، توسعه بهره 5و  2و  1

 
 ( ISMنتايج ساختار نموداری مزايا. منبع: )نرم افزار    -6ل  جدو

 سطح  ارتباط متقابل  ارتباط يک طرفه 

5 →4 ،5 →3 3 ↔4 1 

1 -2 -5 5 ↔2↔1 2 

 

های خالقیت و یادگیری در سطح اول  با نام  4و    3  متغیرهای شماره ،  6و5طبق جداول  
قرار  وری، قدرت و توسعه در سطح دوم  بهره  هایبا نام  5،  2،  1شماره    هایو متغیر

بین  گرفته که  است  آن  از  حاکی  نتایج  سطح  متغیراند.  در  موجود  و  های  بین  اول 
، ارتباط رفت و برگشتی و متقابلی وجود دارد به این  دوممتغیرهای موجود در سطح  

صورت جداگانه به  ی سطح دومهای سطح اول و تمامی متغیرمتغیرهاتمامی  معنا که  
در سطح اول    مثالً گذاری متقابل دارند.  ثیررار دارند و بر روی همدیگر تأدر یک چرخه ق

القیت و  اند و هر دو عوامل خدر یک چرخه قرار گرفته  و یادگیری دو متغیر خالقیت  
م  های سطح دورثیرمتقابل دارند. این موضوع در مورد متغییادگیری بر روی یکدیگر تأ

می صدق  متغیر عالکند.  نیز  که  شده  داده  نشان  آن  بر  روی    هایوه  بر  اول  سطح 
ارتباط یک طرفه    دومسطح اول و  متغیرهای  گذارد و بین  ثیر میتأ  های سطح دوم متغیر

ر خالقیت و یادگیری بر روی متغیرهای  به این معنا که در سطح اول دو متغی.  حاکم است
دست    های به طبق خروجیگذارند. ثیر میوسعه تأی، قدرت و تورسطح دوم یعنی بهره 

رقابت با استفاده از  -یهمکار  مزایایها، مدل نهایی برای  آمده و ارتباطات میان متغیر
 ای ترسیم شده است.روش مرحله

 
 رقابت -مدل ترسیم شده مزايای همکاری  -1ل  شک
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 و پیشنهاد  گیرینتیجه
سازی ساختاری  استفاده از روش مدل  او ارائه مدل آن ب  پژوهشاهداف اصلی    مطابق

هنر در  دستباف-تفسیری  فرش  حاضر    پژوهش در  اصلی    مزیت   5،    ایران   تصنعت 
   وری، قدرت و توسعه.یادگیری، بهره : خالقیت، شاملشده است که  شناسایی

به  ؛خالقیتمزیت   ک  منجر  در  و میکار  وسبتمایز  ایدهاشتراک  با   شود  و  گذاری  ها 
همکارمیان    هاخالقیت ایجاد  می  رقبای  به  منجر  نوآوریتواند  شود.    تربزرگ   یک 

به  بنابراین رقبا می با مشارکت گروهی  تولید،  توانند  امور  در  ابتکار عمل  و  خالقیت 
یابند. دست  موجود  مسائل  حل  و  هنر  فروش  دستباف-در  فرش  رقبا    تصنعت  نیز، 

های خود  نیازها و خواستهطی فرآیندی  رقابت،  -های همکاریتشکیل شبکه  توانند بامی
تأهای مختلف کسب یا مشکالت و مسائل موجود در بخش  و اعم از  مین منابع، وکار 

الویت،  تولید و  را شناسایی  آنبندی کرده و جهت برطرفتوزیع و فروش  ها سازی 
ها و نظرات خود را با همفکری و بحث و گفتگو بیان نمایند. بدون شک بهترین راه  ایده

همفکری  کار، مشارکت و وهای جدید در کسبشکالت و یا پیدا کردن تکنیکحل م برای
خالقیت  هر یک از افراد توانایی ارائه نظرات خالق را دارند ولی با  گروهی است. اگرچه

می مهیا  فرصت  این  از  گروهی  و  گرفته  مسائل تصمیم  مورد  در  بهتر  رقبا  که  شود 
مختلف   بکشنظرات  زوایای  به چالش  را  و در یکدیگر  قراردادن    ند  هم  کنار  با  نهایت 

  نیز   تصنعت فرش دستباف-در هنر  های کوچک به ابداعی نو دست یابند. از آنجا کهایده
مین مواد اولیه، تبلیغات، بازاریابی و فروش وجود  مسائل و مشکالت زیادی در حوزه تأ

و  نظرات توانند در جهت کسب منافع مشترک از صنعت می-دارد تولیدکنندگان این هنر
 نمایند.  ری بسیاری از مسائل را حلمند شوند و با استفاده از نوآوهای همدیگر بهرهایده

رخ داده و منجر به کسب آگاهی    گذاری دانش و اطالعاتاشتراک  با به  ؛یادگیریمزیت  
و رقبا    شودمی  موجود در صنعت و تجربیات رقبای همکارهای  و ریسکخطرات    از

و با تبادل نظرات و مشارکت گروهی سطح یادگیری خود    معیجتوانند به صورت  می
توانند با وارد شدن  صنعت فرش دستباف نیز می-د در هنررقبای موجو  را باال ببرند. 

کار فردی و  واطالعات خود را در جهت رونق کسب  رقابت دانش و -به شبکه همکاری
از افراد که وارد  ت که هر یک  واضح اس  .افزایش دهندجمعی و در نهایت رونق صنعت  

میکسب ابتدا   شود وکاری  آن    از  در  که  زمانی  در  حتا  و  دوره  هر  در  دارد  ضور 
و کار  ای از کسبگوناگونی کسب کرده و در هر مرحلههای مختلف تجربیات  موقعیت

  -شود. بنابراین وجود شبکه همکاریهای مختلفی مواجه میخود با خطرات و چالش
گیری رقبای همکار از این  کارت و بهصنعت فرش دستباف-رقابت در میان رقبای هنر
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-تواند هم در کسبشود که این میها میاستراتژی، موجب افزایش سطح یادگیری آن
سزایی داشته  هثیر بت تأکننده فرش دستبافر فردی هر شرکت تولیدی و یا عرضهکاو

الملل  رهای بینت را در بازاصنعت فرش دستباف-باشد و هم میزان سواد و آگاهی هنر
 افزایش دهد.  

افزایش سود و    و   کاروکاهش هزینه، زمان و انرژی در کسببه معنی    ؛ وریبهره مزیت  
توانند با همکاری یکدیگر هزینه، زمان . رقبای داخلی در یک صنعت میوری استبهره

انرژی را در مدیریت   تری  اشتراک گذاشته و به شرایط منطقی  کار خود بهوکسب و 
مین  های زیادی در برای تأت هزینه صنعت فرش دستباف-از آنجا که در هنر   ابند. دست ی

بر    المللی های بیندر نمایشگاه  ، تبلیغات و بازاریابی و شرکت کردنمرغوب  مواد اولیه
بت بهترین فرصت برای به  رقا-گردد، وارد شدن در شبکه همکارینفعان تحمیل میذی

هزینهاشتراک من تأهای  گذاری  بهابع،  مین  و  است.  تولید  بازاریابی  و  تبلیغات  از ویژه 
و  آن مدیریت  که  تولید، عرضه جایی  مراحل  تمام  بر  دستبافورهبری  فرش    تفروش 

توانند با مشارکت  صنعت می-ازمند انرژی و زمان زیادی نیز است، رقبای این هنرین
وری  و بهره   را کاهش داده و به سود   مشترک  ها، زمان و انرژی تمامی هزینه  گروهی

 باالیی دست یابند.  
ام بسیاری از امور ناممکن  کافی جهت انج  توانایی  داشتن اختیار و  به معنی  ؛مزیت قدرت

توانند با همکاری میان یکدیگر و کسب . بنابراین رقبای همکار میوکار استدر کسب
های ا چالشفعلی و ی  و مشکالت  مقابله با مسائلقدرت، منجر به مقابله با رقبای خارجی،  

های بزرگ  ریسکت انجام  و جرأ   شده  کسب شهرت و اعتبارو موجب    احتمالی در آینده،
صنعت فرش -گونه که وجود مشکالتی در هنرهمان.  را پیدا کنندکار  ودر محیط کسب

ند، نپال، ترکیه و ....  ، و روی کار آمدن رقبای خارجی قدرتمند مانند چین، هتدستباف
ایرانی شده است،    تفرش دستبافلل موجب کاهش قدرت و اعتبار  المدر بازارهای بین

همکاری  می  رقبا با  اتحاد  توانند  افزاییکدیگر،  و  را  خود  رقبای  توانایی  به  و  داده  ش 
 خارجی مسلط شوند. 

طور مثال مشارکت وکار است. بهسبنیز به معنی پیشرفت و تکامل در ک  ؛مزیت توسعه
عه منابع یک شرکت، توسعه محصوالت و باال بردن  توسبه  میان رقبای همکار، منجر  

تر از ایجاد تقاضا، و مهمتوسعه سهم بازار و در نهایت    توسعه ارتباطات،  سطح تولید،
یکی از مشکالت اصلی    شود.میهمه منجر به بقا و پایداری شرکت و در کل صنعت  

دستباف-هنر فرش  دههصنعت  در  مشتریت  اعتماد  رفتن  بین  از  اخیر،  کاهش های  ان، 
- صنعت است. بنابراین ورود به شبکه همکاری-رونق و توسعه این هنر  فقدان تقاضا و  

با یکپارچگی رقبا  و  اعتماد    رقابت و مشارکت  این که موجب جذب  بر  یکدیگر عالوه 
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این هنر  مشتریان و با توسعه  -توسعه روابط در  فردی هر  و پیشرفت  صنعت شده، 
نیز توسعه،  شرکت این هنر  یافته وکل صنعت  بقا  به تکامل و  استراتژی  صنعت -این 

    . کندکمک می
همکاری مزایای  مدل  تفسیر  متغیر  رقابت-جهت  میان  روابط  تحلیل   پژوهش  هایو 
که  است  آن  مبین  نتایج  خاصی   حاضر،  اهمیت  از  شده  شناسایی  مزایای  همه 

ثیر را  و تأقیت و یادگیری، بیشترین نفوذ  برخوردارند، ولی مزایای سطح اول یعنی خال
عامل    ترینترین و علّیکلیدی  منزلهبر دیگر مزایا دارند. به این معنا که این دو مزیت به

- رقابت در هنر-مندی از شبکه همکاریهشوند و نقش حیاتی در بهردر مدل شناخته می
تمامی متغیرهای  ها حاکی از آن است که  ند. یافتهکنرا ایفا می  تصنعت فرش دستباف

گذاری  ثیرصورت جداگانه بر روی همدیگر تأتمامی متغیرهای سطح دوم به  اول و سطح  
و یادگیری در یک چرخه قرار  در سطح اول دو متغیر خالقیت   مثال  برای متقابل دارند.  

گذارند. به این  ثیر میأاند و هر دو عوامل خالقیت و یادگیری بر روی یکدیگر تگرفته
ری رقبا از یکدیگر و  قابت بر روی سطح یادگیخالق بودن در شبکه همکاری رمعنا که  

گذاشته و در مقابل، یادگیری    ثیر ذاری تجربیات، خطرات و اطالعات تأ گ نحوه اشتراک
شود. در مورد سطح  ها میکار آنومنجر به خالقیت و نوآوری در کسب  ها از یکدیگرآن

خه قرار  یک چر  وری، قدرت و توسعه نیز درتوان گفت هر سه متغیر بهره دوم نیز می
هزینه  وری با کاهش  گذارند. به این معنا که کسب بهرهثیر میگرفته و بر روی همدیگر تأ 

کار شده و در مقابل  وه کسب قدرت و توسعه و پیشرفت کسبو افزایش سود منجر ب
وری و توسعه و پیشرفت شده و همچنین کسب قدرت و توانایی منجر به کسب بهره

وری  ت و توانایی و همچنین ایجاد بهرهکار منجر به کسب قدروتوسعه و پیشرفت کسب
بر روی متغیرهای سطح    ی خالقیت و یادگیری یعن  متغیرهای سطح اولشود.  باال می

در شبکه  که  به این معنی  دارند.    یک طرفه  ثیرتأ  وری، قدرت و توسعهیعنی بهره  دوم
منزله میان رقبا بهاحتمالی  اطالعات، تجربیات و خطرات  گذاری  اشتراک  ،رقابت-همکاری

منزله مزیت خالقیت بر روی  های جدید و نوآوری بهگیری از ایدهمزیت یادگیری و بهره
بهره توانکسب  کسبوری،   پیشرفت  و  توسعه  و  قدرت  و  تأایی  میوکار  گذارد.  ثیر 

یت  های همکار از اهم بنابراین نتایج حاکی از آن است که هر یک از این مزایا برای شرکت
 خاصی برخوردارند. 

از قبیل کاهش    تدستبافصنعت فرش  -با توجه به مشکالت متعدد در هنرطور کلی  به
هزینه بودن  باال  جهانی،  بازارهای  در  سهم  بهرهمیزان  بودن  پایین  و  نبود  وری،  ها 

رنگ رقبای خارجی کار سنتی و حضور پروپیروی از مدل کسبخالقیت و نوآوری و  
ایران از قافلهال در بازارهای بین پیشرفت و    ملل، و عقب ماندن فعاالن فرش دستباف 
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حاضر مبین آن است که پیوستن رقبای    پژوهش دست آمده در  نتایج به  توسعه جهانی،
ی پیشرفت  ثر برا امری مفید و مؤ رقابت-به شبکه همکاری تصنعت فرش دستباف-هنر

هنر این  مزایای.  است صنعت  -و رونق  اینکه  به  توجه  با  پدیده همکاری  زیرا  - اصلی 
توانند با پیوستن  وری، قدرت و توسعه، رقبا می: خالقیت، یادگیری، بهرهشاملرقابت  

 فی را ببرند.  از مزایای ذکر شده بهره کا و با همکاری یکدیگربه این شبکه  
  که  استحائز اهمیت    تفرش دستباف  صنعت-هنرمدیران   در همین راستا این نکته برای 

  تصنعت فرش دستباف-رقبای موجود در هنر یری از مزایای ذکر شده،گ منظور بهرهبه
با    توانندمی اول  قدم  اعتماد  در  به یکدیگر،رعایت اصول اخالقی و  شبکه  وارد    کافی 

د  ها  آنهای بعدی  در گاماقدام به همکاری با یکدیگر نمایند.  و    شده   رقابت-همکاری
  گذاری به اشتراکتبادل نظرات و  و با    توانند مسائل و مشکالت خود را بررسی نموده می

مند شده و با نوآوری در  از مزیت یادگیری بهره  اطالعات، تجربیات و خطرات احتمالی
مزیت خالقیت بهره کافی را ببرند. پر واضح  تولید، فروش و یا حل مسائل و مشکالت از  

  به ایجاد جر  منمندی از دو مزیت ذکر شده  توانند با بهرهاست که رقبای یک صنعت می
نایی حل مشکالت،  ، کسب توا، کسب شهرت و اعتبارالمللهای بینقدرت و نفوذ در بازار
ریسک انجام  بزرگ،قدرت  هزینه  های  افزایکاهش  و  زمان  انرژی،  و  ها،  سود  ش 

تولید،  توسعه  وری،  بهره خط  یا  و  محصوالت  توسعه  توسعه  منابع،  بازار،  توسعه 
ت در  صنعت فرش دستباف-هنرو پیشرفت    بقا و پایداری ه بدر نهایت منجر  ارتباطات و  

بین و  ملی  نمونهشوند.    المللی فضای  یافتهبنابراین  و  ادبیات  در  شده  ذکر  های  های 
که  پژوهش است  آن  مبین  همکاری  حاضر  خاصی -موضوع  اهمیت  از  چنان  رقابت 

یک صنعت  استراتژی باعث توسعه و پیشرفت در این گیری از هبهر برخوردار است که
و   بین  هماهنگی رقبای همسان،همکاری و  شده  افزایش   صنعتالمللی شدن  سطح  را 

   .دهدمی
های  پژوهش حاضر، حاصل بررسیدست آمده در که اگرچه مزایای به است قابل ذکر 

باشد، این نکته قابل ذکر است که مزایای  ت میصنعت فرش دستباف-انجام شده در هنر
 دیگر صنایع نیز قابل استفاده هستند.  شناسایی شده تا حدودی در
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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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